
Zwycięzcy:
Kategoria OMNIBUS (blok ogólny + blok językowy)
1. Tytuł OMNIBUSA – Krzysztof Żałobka  (PSP nr 28)
2. Finalista I stopnia – Jakub Niewada 
(Szkoła Podstawowa Fundacji SGM-K)
3. Finalista II stopnia – Jan Lewandowski  (SP nr 3 z Kowar)
4. Finalista III stopnia – Jacek Jeczeń (PSP nr 28)
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Powalczą o II ligę

sport str. 13

Wspierają 
aktywnych 
mieszkańców

Działania 
aktywizacyjne 

wydarzenia str. 5

region str. 12

Licealiści w Brukseli

PRACA DLA OPIEKUNEK 
OSÓB STARSZYCH

W NIEMCZECH
• legalne zatrudnienie na umowę zlecenia (A1 i EKUZ)

• zarobki do 1500 Euro netto
• składki ZUS odprowadzane od kwoty 4263 zł

• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży

• sprawdzone i pewne oferty

WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)

58-100 Świdnica
e-mail: rekrutacja@work-care.pl

tel./fax: 74 853 70 54
tel. 74 633 20 81

www.work-care.pl

reklama	 R0349/17

SKLEP MOTORYZACYJNY

tel. 502 229 343   tel. 74 840 11 00 
tel. 606873253   tel. 74 840 07 22

ul. Długa 105 za byłym GROSIKIEM 
(Piaskowa Góra)

• AUTO SERWIS •  KLIMATYZACJA
• WULKANIZACJA •  DIAGNOSTYKA
• CAŁKOWITA RENOWACJA 

AUT ZABYTKOWYCH
• NAPRAWY BIERZĄCE
• PRZECHOWYWANIE OPON

CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK 
SPECJALIZACJA CZĘŚCI  DO AUT JAPOŃSKICH

reklama	 R0350/17

Prezydent Wałbrzycha przyznał dota-
cje na realizację 23 inicjatyw społecz-
nych w podobszarach rewitalizacji: 
Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, 
Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. 
Celem projektów lokalnych jest umoż-
liwienie mieszkańcom angażowania 
się w działania na rzecz innych miesz-
kańców i lokalnych wspólnot z obsza-
ru rewitalizacji Wałbrzycha.

„Mikrogranty” przyznano w ramach 
otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych, które w imieniu miesz-
kańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na 
działania związane z aktywizacją i rozwo-

jem społeczności lokalnej. Wiele ze złożon-
ych wniosków to efekt pracy Partnerstw 
Lokalnych utworzonych w poszczególnych 
dzielnicach w ramach działań rewital-
izacyjnych. Konkurs został zorganizowany 
przez Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Mie-
jskiego w Wałbrzychu w ramach projektu 
pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia 
w programowaniu i wdrażaniu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 
współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 
Do konkursu zgłoszono 30 wniosków z 6 
podobszarów rewitalizacji, z czego 23 pro-
jekty zostały rekomendowane do dofinan-

sowania na łączną kwotę niemal 60 tysięcy 
złotych. Wśród nich znalazły się przedsięw-
zięcia dotyczące wspólnego porządkowania 
i zagospodarowania przestrzeni w poszcze-
gólnych dzielnicach, organizacji ciekawych 
zajęć dla dzieci, a nawet warsztaty kraw-
ieckie i kulinarne dla mam z Sobięcina. 
Projekty będą realizowane od kwietnia do 
listopada 2017 roku. Konkurs będzie ogło-
szony również w 2018 r. - Mamy nadzieję, 
że środki na realizację oddolnych inicjatyw 
przyczynią się do większej integracji, akty-
wności i poprawy jakości życia miesz-
kańców obszaru rewitalizacji Wałbrzycha 
– mówią urzędnicy.

(red)

Mikrogranty na działania 
społeczne przyznane

Ponad 50 uczniów z 9 szkół walczy-
ło o stypendia w ramach konkursu 
„Wygraj przyszłość” organizowanego 
przez Zespół Szkół Fundacji SGM-K w 
Wałbrzychu. 

W konkursie, który odbył się już po 
raz piąty, rywalizowali uczniowie klas szó-
stych. Zmagania miały miejsce w dwóch 
blokach tematycznych: ogólnym oraz języ-
kowym. Do wygrania były stypendia na na-
ukę w klasie VII i VIII Szkoły Podstawowej 
Fundacji SGM-K. O nagrody walczyło 52 
uczniów z 9 szkół:  Zespół Szkół Fundacji 
„Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” 
(Wałbrzych), Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 3 (Wałbrzych),  Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 28 (Wałbrzych) Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 23 (Wałbrzych), - 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 (Wał-
brzych), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
4 (Świebodzice),  Szkoła Podstawowa nr 
3 (Kowary), Miejska Szkoła Podstawowa 
(Szczawno-Zdrój) oraz Publiczna Szkoło 
Podstawowa nr 26 (Wałbrzych). Galę pro-
gramem artystycznym uświetnili uczniowie 
Szkoły Podstawowej Fundacji SGM-K oraz 
Gimnazjum Menadżerskiego. Nagrody 
otrzymali zarówno uczniowie, jak i szko-
ły. Ostatecznie w grupie szkół (najwyższy 
średni wynik uczniów) I miejsce zajęła  PSP 
nr 4 ze Świebodzic, II miejsce – PSP nr 28 
z Wałbrzycha, a III miejsce – PSP nr 23 z 
Wałbrzycha.

(red)

Wygrali przyszłość 

Co tam w szkole? str. 8-9
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rozmowa tygodnia

kalendarium

Dzisiaj (28 kwietnia) obcho-
dzimy Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy oraz 
Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy. O systemie 
ochrony pracy w Polsce roz-
mawiamy z Łukaszem Kurtaś, 
starszym specjalistą BHP.  

Jak wygląda system ochrony 
pracy w Polsce?

Podstawowym dokumentem 
regulującym stosunek pracy 
jest Kodeks Pracy oraz ustawy 
branżowe, następnie rozporzą-
dzenia wykonawcze do kodek-
su i ustaw np. rozporządzenie 
w sprawie ogólnych przepisów 
bhp. W dalszej kolejności układy 
i porozumienia zbiorowe i pona-
dzakładowe, regulaminy, statuty. 
Organy nadzoru można podzie-
lić na zewnętrzne i wewnętrzne. 
Zewnętrzne to przede wszyst-
kim Państwowa Inspekcja Pra-
cy, która sprawuje nadzór nad 
kontrolą przestrzegania prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
która sprawuje nadzór nad kon-
trolą przestrzegania zasad, prze-
pisów higieny pracy i warunków 
środowiska pracy, Państwowa 
Straż Pożarna, Urząd Dozoru 
Technicznego oraz inne. Do we-
wnętrznych organów zaliczamy: 
służby BHP, komisje bhp, spo-
łeczną inspekcje pracy.

Co oznacza bezpieczeństwo 
pracy? Zapewnienie 
bezpieczeństwa pracy?

Bezpieczeństwo pracy to zespół 
warunków, które powinny być 
zachowane w zakładzie pracy, 
aby pracownicy mogli wykony-
wać swoje zadania bezpiecznie 
i bez szkody dla zdrowia.

Kultura 
bezpieczeństwa pracy

Do jakich wypadków 
najczęściej dochodzi podczas 
pracy?

Najczęściej są to wypadki wynika-
jące z niezachowania ostrożności 
przez samego pracownika, bra-
wury, lekceważenia przepisów. Są 
to złamania, skręcenia, zranienia, 
poparzenia.

Jeżeli zdarzy się wypadek  
w pracy co robić? Jak się 
zachować?

Udzielić pomocy osobie poszko-
dowanej, ostrzec inne osoby bę-
dące w rejonie zagrożenia o gro-
żącym im niebezpieczeństwie , 
zgłosić wypadek przełożonym.

Jakie uprawnienia ma 
poszkodowany w wypadkach 
związanych z pracą?

Reguluje to Ustawa z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodo-
wych. Z tytułu wypadku przy pra-
cy lub choroby zawodowej przy-
sługują następujące świadczenia: 
zasiłek chorobowy, świadczenie 
rehabilitacyjne, zasiłek wyrów-
nawczy, jednorazowe odszko-
dowanie – dla ubezpieczonego, 
który doznał stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu; 
jednorazowe odszkodowanie – 
dla członków rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty, ren-
ta z tytułu niezdolności do pracy, 
renta szkoleniowa,  renta rodzin-
na, dodatek do renty rodzinnej, 
dodatek pielęgnacyjny, pokrycie 
kosztów leczenia z zakresu sto-
matologii i szczepień ochronnych 
oraz zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne w zakresie okre-
ślonym ustawą. 

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

HASŁO TYGODNIA: DLA NIEKTÓRYCH OSÓB, TRZEBA SIĘ UZBROIĆ W CIERPLIWOŚĆ … 
WYROZUMIAŁOŚĆ … EWENTUALNIE W DOBRĄ PATELNIĘ. autor nieznany

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH 
29.04 I 18:00-19:00 I Ogólnopolski Przegląd Diaporam i fotogra�i 
cyfrowych PTTK, WOK Piaskowa Góra
30.04 I 12:00 I Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego .
12:00 I spotykamy się w Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki!
10:30 I ze stadionu na Piaskowej Górze wyjadą rowerzyści, 
10:30 I w szczawieńskim Dworzysku spotkają się biegacze, 
11:00 I spod pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego na alei 
Wyzwolenia wyruszą rolkarze, a z różnych części miasta dotrą 
do nas piechurzy z PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
1.05. - 3.05 I 12:00 I Moc Maszyn. Samochodowa majówka. Stara 
Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki Wałbrzych, Wysockiego 29
TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO 
W WAŁBRZYCHU 
29.04 I 19.00 I 30.04 I 18:00 - Spektakl „Sorry, Winnetou” 
reż. Piotr Ratajczak
ZAMEK KSIĄŻ
29.04 I 03.05. I XXIX Festiwal Kwiatów i Sztuki – Książ 2017. 

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI W WAŁBRZYCHU
28.04 I 16:30 I N.E.R.D. Porozmawiajmy o tym czy gry video 
mogą być ambitne. „Wirtualna rozrywka, czy już XI muza?”. 
Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzamcze) 
Teatr Zdrojowy- Szczawno Zdrój
03.05. I 19:00 I Koncert z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja
GŁUSZYCA
29.04 I 10:00 I Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych. Boisko 
sportowe ul Dolna.
WALIM
30.04 I 16:00 I Andrzej Grabowski w programie kabaretowym 
Żywot człowieka zabawnego, CKiT ul. Kościuszki
ŚWIDNICA
30.04. - 2.05. I 14:00 2.05. III International Balloon Festival 2017, 
Krzyżowa 

• 28 kwietnia 2017 – Dzień Pamięci O�ar Wypadków przy Pracy, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Ziemi

 Imieniny - Paweł, Waleria
• 29 kwietnia 2017 – Dzień Tai-Chi, Międzynarodowy Dzień Tańca, Solidarności 

Międzypokoleniowej, Pamięci o Wszystkich O�arach Wojen Chemicznych
 Imieniny -Augustyn, Piotr, Roberta
• 30 kwietnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego, Fotogra�i Otworkowej, 

Jazzu Ogólnopolski Dzień Koni, bez Kar Cielesnych, Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci 
 Imieniny - Jakub, Katarzyna, Maria
• 1 maja 2017 –Święto Pracy, Kaszanki
 Imieniny - Aniela, Jeremi
• 2 maja 2017 – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Polonii i Polaków za Granicą, 

Święto Orła Białego, Grilla
 Imieniny - Anatol, Zygmunt, Witomir 
• 3 maja 2017 – Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Słońca, 

Światowy Dzień Wolności Prasy, Astmy i Alergii, bez Komputera
 Imieniny - Aleksander, Maria
• 4 maja 2017 – Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza, 

Gwiezdnych Wojen, Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażaka
 Imieniny - Florian, Michał, Monika

Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

na leczenie Dawida Kupisa 
z rozpoznaniem Zespołu Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Numer Fundacji „MERKURY” 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) : 

0000191584
…Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania. 

Kosztowne leczenie i długotrwała rehabilitacja 
to jedyna nadzieja dla naszego syna” 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspomagającym 
Dawida Kupisa!

Rodzice Dawida i Waldemar Weihs - Prezes Fundacji „Merkury” 
Ogłoszenie w całości jest � nansowane ze środków pozyskanych z 1%

reklama	 R0351/17

Do wygrania dwie podwójne wejściówki 
na koncert Arka Zawilińskiego, który 
odbędzie się 29.04.2017 o godz. 19:00 
w Klubokawiarni CieKawa w Jedlinie 
Zdroju . Wystarczy tylko dzisiaj 
(28.04.2017) o godz 15:00 wysłać 
na maila konkurs@30minut.pl hasło 
"NA ROZDROŻU " oraz podać swoje 
imię, nazwisko i nr telefonu. 
Z laureatami skontaktujemy się 
telefonicznie. Zapraszamy !

UWAGA 
KONKURS!!!

Blisko 50 rajdowiczów w tym: 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 
3 w Wałbrzychu, podopiecz-
ni 111 Boguszowskich Drużyn 
Harcerskich Żółto-Niebieskich 
oraz spora liczba mieszkańców 
Boguszowa-Gorc wyruszyło na 
wędrówkę w ramach 12 Rajdu 
Walończyków. 

Przy przebłyskach słońca i niskiej 
temperaturze rajdowicze  pokonali 
trasę o długości około 16 km, bieg-
nącą z Boguszowa-Gorc (dzielnica 
Gorce) przez Wzgórze Hutnicze, 
Jabłów, Masyw Trójgarbu z najwyż-
szym jego szczytem - nad zalew 
w Starych Bogaczowicach. Dodatko-
wo swoją trasą ze Szczawna-Zdroju 
dotarła na miejsce docelowe rajdu 
11 osobowa grupa z SKKT PTTK 
Nietoperki przy Zespole Szkół Nr 7 
w Wałbrzychu. Na Zalewie przywitał 
wszystkich gospodarz terenu - Su-
deckie Stowarzyszenie Strzeleckie, 
które przygotowało ognisko oraz 
prezentację broni czarnoprochowej 
wraz z instruktarzem posługiwania 
się nią. Dzięki uprzejmości Nieto-
perków, przybyłych wcześniej do 
celu wędrówki, na rajdowców z Bo-
guszowa-Gorc czekały już  upieczo-
ne kiełbaski. Każdy z uczestników 
rajdu otrzymał materiały promo-
cyjne dotyczące okolic  trasy Rajdu 
Walończyka oraz pamiątkową przy-
pinkę. Uczestnicy wrócili do domów 

Rajd Walończyków
zorganizowanym na ten dzień trans-
portem. Organizatorami 12 Rajdu 
Walończyków byli: Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, 

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej 
oraz Urząd Miejski w Boguszowie-
-Gorcach.

(red)
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

RED: Panie starosto, za nami 
I kwartał 2017 roku. Co w tym 
czasie działo się w Powiecie Wał-
brzyskim?

Starosta	 Jacek	 Cichura: Działamy 
szeroko na wielu płaszczyznach. 
Zawsze podkreślam, że my jeste-
śmy tu dla mieszkańców naszego 
Powiatu. I tak np.  mieliśmy w pla-
nie na ten rok wsparcie jednej jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
kwotą 40 tysięcy na zakup nowego 
auta, poszliśmy jednak znacznie da-
lej, bo wygospodarowaliśmy środki 
w kwocie 120 tyś zł i wesprzemy 
nie jedną, a trzy jednostki OSP. 

RED: 120 tyś na wsparcie dla 
OSP to zaiste imponująca kwo-
ta. Skąd nagle znalazły się na to 
środki w Państwa budżecie?

JC:	To są środki, które jako Zarząd 
Powiatu zaoszczędziliśmy w 2016 

roku dzięki umiejętnemu i gospo-
darnemu zarządzaniu Powiatem. 
To  Zarząd pod moim kierowni-
ctwem wyszedł z inicjatywą by 
dofinansować 3 jednostki OSP 
i stosowny projekt uchwały przed-
stawiliśmy na sesji Radzie Powiatu.

RED: Czym jeszcze możecie się 
Państwo pochwalić jako Zarząd 
Powiatu ?

JC: W marcu poznaliśmy zwycię-
skie projekty, zgłoszone przez 
mieszkańców w ramach budżetu 
partycypacyjnego Powiatu Wał-
brzyskiego. Przypomnę, że pula 
środków na ten rok to 150 tyś zł, 
a my byliśmy pierwszym powia-
tem na Dolnym Śląsku i trzecim 
w Polsce, który wprowadził Bu-
dżet Partycypacyjny. Jest to kolej-
na edycja, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem i realizujemy 

Jesteśmy dla mieszkańców naszego Powiatu

pieczeństwo mieszkańców jest 
dla mnie najważniejsze, dlatego te 
inwestycje są i będą konsekwen-
tnie realizowane. W kolejnych 
miesiącach będziemy realizować 
pozostałe inwestycje, w tym 
również wspierać finansowo gmi-
ny w budowie chodników. To jest 
ta nowa jakość w zarządzaniu 
Powiatem Wałbrzyskim, o której 
wielokrotnie już wspominałem.

RED: Myślę Panie Starosto, że 
mieszkańcy Powiatu Wałbrzy-
skiego widzą i doceniają efekty 
Waszej pracy. Dziękuję za roz-
mowę.

marzenia mieszkańców, którzy 
mają świetne pomysły. Przyznali-
śmy również stypendia sportowe 
na rok 2017 i nagrody za wybitne 
osiągnięcia sportowe w 2016 r. 
wybitnym młodym sportowcom 
i trenerom z terenu naszego Po-
wiatu.  Wsparliśmy organizację 
ważnych wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, min. uroczystość 
z okazji  75 rocznicy powstania 
Armii Krajowej, koncert z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych czy Ogólnopol-
ski Turniej Wiedzy Pożarniczej. 
Nie zapomnieliśmy o naszych 
Paniach, organizując Powiatowy 
Dzień Kobiet w Pałacu Jedlinka. 
W tym roku będziemy współor-
ganizować ponad 20 imprez kul-
turalnych i sportowych, a także 
współfinansować budowę wieży 
widokowej na górze Borowa.

RED: Gdy rozmawialiśmy 
w styczniu, przedstawiał Pan 
bardzo ambitne plany inwesty-
cji w infrastrukturę drogową. 
Czy te plany są realizowane bez 
przeszkód?

JC:	Oczywiście założenia są kon-
sekwentnie realizowane. Część 
inwestycji realizujemy samodziel-
nie, pozostałe są realizowane 
przez gminy naszego powiatu 
z naszym wsparciem. W tym 
roku wyremontowaliśmy już  ko-
lejne odcinki dróg powiatowych:  
nr 2876D w Zagórzu Śląskim, 
nr 3358D na Podlesiu, 3367D 
w Witkowie oraz drogę 3368D 
na odcinku Nowy Julianów – Wał-
brzych i Nowy Julianów – Dzieć-
morowice. Zakończyła się też 
budowa mostu w Sierpnicy oraz 
montaż barier energochłonnych 
na drogach powiatowych. Bez-
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Dzisiaj rozpoczyna się policyjna akcja 
„Majowy weekend 2017”. Kierowcy mogą 
spodziewać się większej ilości patroli 
i kontroli na drogach. Akcja potrwa do 
późnych godzin wieczornych 3 maja br.

Podczas zwiększonego ruchu samocho-
dów na drogach można spodziewać się wy-
stąpienia sytuacji niebezpiecznych, powo-
dowanych przez nieodpowiedzialne osoby. 
Dlatego wałbrzyscy policjanci w trakcie 
wykonywania zadań będą szczególną uwagę 
zwracać na te kategorie przestępstw i wy-
kroczeń, które są głównymi przyczynami wy-
padków. Na drogach powiatu wałbrzyskiego 
oprócz policyjnych patroli oznakowanych po-
jawią się patrole nieoznakowane wyposażo-
ne w wideorejestratory. Funkcjonariusze na 
poszczególnych odcinkach dróg przy użyciu 
radarów i alkotestów sprawdzą czy kierujący 
stosują się do ograniczeń prędkości oraz czy 
są trzeźwi. 

Podczas działań funkcjonariusze będą eli-
minować z ruchu kierujących znajdujących się 
pod wpływem alkoholu bądź środków odu-

rzających, sprawdzać przestrzeganie przez 
kierowców ograniczeń prędkości, kontro-
lować  czy osoby poruszające się pojazdami 
stosują się do obowiązków zapinania pasów 
bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w od-
powiednich urządzeniach oraz reagować na 
kierujących naruszających przepisy w stosunku 
do niechronionych uczestników ruchu drogo-
wego. Zmotoryzowani mogą spodziewać się 
kontroli pojazdów pod kątem przewożonych 
osób i ładunków oraz egzekwowania stosowa-
nia przepisów ruchu drogowego przez użyt-
kowników dróg, w szczególności w zakresie 
zachowania się kierujących pojazdami wobec 
pieszych, poruszania się pieszych na odcinkach 
dróg bez wydzielonych chodników i stoso-
wania się przez nich do sygnalizacji świetlnej. 
- Najważniejszym celem prowadzonych dzia-
łań będzie zapewnienie wszystkim poruszają-
cym się po drogach  bezpieczeństwa podczas 
podróży. Tak by wszystkie osoby dotarły do 
miejsc docelowych: najpierw wypoczynku lub 
spotkań rodzinnych, a następnie bezpieczny 
powrót do domu - mówią policjanci. 

(red)

Majówka 2017

Podczas działań funkcjonariusze będą eliminować z ruchu kierujących znajdujących się 
pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających

Do  „głównych grzechów” kierowców poruszających się 
po drogach wciąż zaliczyć należy:
- Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
-  Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
- Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu,
- Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,
- Nieprawidłowe wyprzedzanie,
- Wjazd przy czerwonym świetle.
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emaxMONITORING
do 5 lat gwarancji 
na instalację!

I Start-net s.c. I Wałbrzych I
I tel. 74 844 60 44 I 
I ul. B.Chrobrego 14 I
I Zapraszamy od 8 do 16:30 
w soboty od 10 do 14 I
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W ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Gmina Jedlina 
– Zdrój otrzymała dotację celo-
wą w wys. 235.200 zł z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego na 
remont ul. Zagórskiej. 

Przewidywany szacunkowy 
koszt realizacji tego zadania wynosi 
668.000 zł. Trwają przygotowania do 
ogłoszenia przetargu. Inwestycja ta 
pozwoli na połączenie ul. Zagórskiej 
z ul. Chałubińskiego, z dojazdem do 
ul. Świdnickiej 15. Powstanie kolej-
na, tym razem z widokiem na Góry 
Sowie, trasa dla pieszych i rowerzy-
stów.

(red)

Remont 
ulicy

Zapraszamy wszystkich miłoś-
ników domowej kuchni i dobrego 
piwa na “Plenerowe warsztaty pi-
wowarskie i serowarskie”, które 
odbędą się w dniu 13 maja 2017 
r. w godzinach miedzy 14:00 a 
20:00 w Agroturystyce i restau-
racji “Pod Przełęczą” w Rzeczce. 
Wydarzenie rozpocznie się tradycyj-
nie warzeniem domowego piwa. W 

Każdy uczestnik rajdu offroa-
dowego Kamyki 4x4 w Głuszycy 
znalazł coś dla siebie. W szóstej 
edycji zorganizowanej 22 kwiet-
nia na terenie gminy uczestni-
czyć mogło każde terenowe auto 
z napędem 4×4 o dopuszczalnej 
masie do 3,5 t.

- W tym roku wprowadziliśmy 
podział aut na cztery klasy: Seryj-
ne, Obrzyn, Zmota, UTV- mówi 
organizator rajdu - Jacek Chomiak 
ze Stowarzyszenia Sudety Offroad. 
Trasa rajdu przebiegała przez teren 
byłego kamieniołomu oraz w okoli-
cach stawów w  Głuszycy, w Łom-
nicy i w Grzmiącej. Rozmieszczone 
były tam pieczątki o różnych stop-
niach trudności, o których zdobycie 
walczyli zawodnicy. Puchar fair play 
ufundowany przez burmistrza Głu-
szycy Romana Głoda zdobyli Jaro-
sław Czachar i Adam Fiedler.

(red)

Kamyki 2017

Uczestnicy dostarczyli kibicom wielu wrażeń. 

Warsztaty 
piwowarskie

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.

programie przygotowano m.in.;  kon-
kursy, animacje dla dzieci, darmowe 
degustacje domowych trunków. 

(red)
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, 
ul; Czerwonego Krzyża 1 (Hotel Villa Art., naprzeciw stacji krwiodawstwa). 

Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989

Pani	Natalia	Birczyk	
przyjechała	tu	

z	mięśniakami	u	siebie	i	skazą	

białkową	u	dziecka.	Córeczka	

wyzdrowiała	bardzo	szybko.	

–	a	u	mnie	badania	pokazują,	

że	mięśniaki	bardzo	zmalały.	

I	całe	szczęście,	bo	strasznie	

bałam	się	operacji

Zlecanie działań aktywizacyjnych pod-
miotom niepublicznym okazało się być 
jednym z istotnych narzędzi w procesie 
przywracania bezrobotnych na rynek pra-
cy. Rozwiązanie to przyniosło na Dolnym 
Śląsku efekty w postaci zatrudnienia po-
nad 800 osób (z grupy 1510 bezrobotnych 
oddalonych od rynku pracy), z których bli-
sko 200 utrzymało zatrudnienie  ponad 6 
miesięcy. 

Niestety aktywizacja osób bezrobotnych 
prowadzona przez agencje zatrudnienia ma 
zostać ograniczona. Dolnośląscy Pracodawcy – 
regionalny związek pracodawców Konfederacji 
Lewiatan zabiegają o kontynuowanie realizacji 
instrumentu zlecania działań aktywizacyjnych 
w 2017 roku i latach następnych.  Aktywizacja 
osób bezrobotnych prowadzona przez agen-
cje zatrudnienia ma zostać ograniczona, na co 
wskazuje plan wydatków Funduszu Pracy na 
2017 rok. Plan wydatków nie przewiduje bo-
wiem wystarczających środków finansowych 
na realizację kolejnych projektów, mimo że 
zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom 
niepublicznym może stanowić ważne uzupeł-
niające wobec działań Powiatowych Urzędów 
Pracy narzędzie w procesie przywracania bez-

Kolejne TAK dla Zlecania 
Działań Aktywizacyjnych

robotnych na rynek pracy. Z inicjatywy Dolno-
śląskich Pracodawców  Zespół ds. rynku pracy, 
edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódz-
kiej  Rady Dialogu Społecznego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego przyjął w marcu uchwałę 
w sprawie rekomendowania Radzie Dialogu 
Społecznego wystąpienia do Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej  z wnioskiem 
o kontunuowanie realizacji tego instrumentu. 
- Dalsze finansowanie zlecania działań akty-
wizacyjnych  pozwoli na wsparcie działań po-
wiatowych urzędów pracy w aktywizacji osób, 
które poprzez długotrwałe bezrobocie, prob-
lemy społeczne, niskie kwalifikacje oddaliły się 
od rynku pracy. Należy podkreślić, że zlecone 
działania aktywizacyjne podejmowane przez 
podmioty wpisane do Krajowego Rejestru 
Agencji Zatrudnienia nie są konkurencyjne, ale 
komplementarne względem tych stosowanych 
przez urzędy pracy - mówi Artur Sawrycz, wi-
ceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców 
– regionalnego związku pracodawców Konfe-
deracji Lewiatan.  - W perspektywie rosnącego 
problemu z dostępem do kapitału ludzkiego, 
nieodpowiednia polityka interwencyjna na 
rynku pracy może spowodować niekorzystne, 
daleko idące konsekwencje dla rozwoju firm. 
Dlatego też, pozostawienie finansowania tzw. 
partnerstwa publiczno-prawnego przy akty-
wizacji jest tak ważne. Skuteczna aktywizacja 
zawodowa osób oddalonych od rynku pracy 
w tym długotrwale bezrobotnych stanowią-
cych obecnie ponad 90% osób w rejestrach 
PUP, może okazać się jednym z ważniejszych 

remedium na sygnalizowane braki kadrowe 
dolnośląskich przedsiębiorstw – dodaje. 

Działania aktywizacyjne to pakiet dzia-
łań mających na celu podjęcie i utrzymanie 
przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy 
lub działalności gospodarczej.  Wojewódzkie 
i powiatowe urzędy pracy miały możliwość 
przekazania wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego agencjom zatrudnienia rea-
lizacji działań aktywizacyjnych. Po określeniu 
zakresu i warunków zlecania działań aktywi-
zacyjnych i wyłonieniu jednej agencji zatrud-
nienia dla całego województwa zawierana 
była trójstronna umowa o świadczenie dzia-
łań aktywizacyjnych pomiędzy marszałkiem 
województwa, powiatowymi urzędami pracy 
oraz wybranym realizatorem. Istotą zlecania 
działań aktywizacyjnych jest przekazanie do 
aktywizacji grup osób znajdujących się w naj-
trudniejszej sytuacji na rynku pracy, wymagają-
cych większego zaangażowania i indywidualnej 
pomocy. Doświadczenia pokazują, że dla osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy warto 
poszukiwać alternatywnych form aktywizacji, 
bardziej nowatorskich i skutecznych, które 
może zapewnić sektor niepubliczny. 

„Zlecanie usług aktywizacyjnych jest rozwią-
zaniem stosowanym w Polsce zaledwie od 3 lat 

i w związku z tym obarczonym pewną dozą nie-
doskonałości, pomimo tego warto je kontynu-
ować poprawiając jego zasady i reguły.  Urzędy 
pracy obciążone są wieloma zadaniami i mają 
ograniczone możliwości w doborze form i środ-
ków wsparcia. Na jednego doradcę w urzędach 
pracy przypada ponad kilkaset bezrobotnych 
(200-600 w zależności od powiatu). Z tego 
względu trudno jest im skutecznie aktywizować 
osoby długotrwale bezrobotne najbardziej od-
dalone od rynku pracy, a obecnie stanowią one 
ponad 90% osób bezrobotnych. Niepubliczne 
agencje zatrudnienia mają z kolei dużą swobodę 
w stosowaniu różnorodnych rozwiązań aktywi-
zujących osoby bezrobotne, którym w  odnale-
zieniu się na rynku pracy przeszkadzają nie tylko 
bariery związane z kompetencjami, kwalifikacja-
mi, czy brakiem doświadczenia, ale również te 
natury społecznej czy psychologicznej. W pod-
miotach niepublicznych jeden doradca zajmuje 
się aktywizacją ok. 60-70 osób bezrobotnych, 
co pozwala na zindywidualizowaną i intensywną 
opiekę nad każdym z nich.  Prywatne agencje 
zatrudnienia  z powodzeniem stosują pośred-
nictwo pracy, doradztwo zawodowe, wsparcie 
logistyczne, organizują dojazdy do pracy bądź 
dofinansowanie do przejazdów i zakwaterowa-
nia, zapewniają wsparcie w kontaktach z praco-
dawcą, pomoc prawną, pomoc psychologiczną, 
wsparcie finansowe na m.in. na opiekę nad 
dzieckiem, zakup materiałów edukacyjnych, czy 
wizyty u lekarzy specjalistów” – uważają Dolno-
śląscy Pracodawcy. 

(red)

Posiedzenie zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.
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Ludzi, którzy mówią, że ten dotyk ich 
uzdrowił, jest bardzo dużo. Opowiadaj 
o chorobach, na które cierpieli, a których 
już nie mają. O tym, jak próbowali najróż-
niejszych terapii. Bezskutecznie. Aż trafili 
tutaj. I dotyk pana Darka okazał się sku-
teczny.

- Po prostu sprawił cud – opowiada z radoś-
cią pani Dorota Pilśniak z Kamiennej Góry. Jej 
mama miała udar mózgu. Dość szybko zaczęła 
mówić, choć niezbyt wyraźnie, ale ruchowo 
było bardzo źle. Praktycznie nie chodziła, cza-
sem metr czy dwa podpierając się o meble. Do 
prawej ręki nie potrafiła wziąć kubka, widelca. 
I mimo różnych form rehabilitacji poprawy 
przez kilka lat  specjalnie nie było.

- Do pana Darka trafił mój bratanek, 
z alergią na sierść. A gdy alergia po dwóch 
wizytach przeszła, postanowiliśmy z bratem 
przywieźć tu mamę. Pan Darek specjalnie 
nie robił nadziei, ale po trzech seansach 
mama zauważyła, że potrafi jednak kubek 
podnieść do ust. Potem było coraz lepiej, 
a teraz po dziesięciu wizytach, mama zaczy-
na chodzić o laseczce, nie tylko po miesz-
kaniu, ale nawet na chodniku koło domu. Je 
widelcem, pije z kubka, zapina sama tą ręką 
guziki. I cieszy się jak dziecko widząc, że po 
każdej wizycie jest lepiej.  Liczy, że zupełnie 
wyzdrowieje. A poza tym przestała ją pobo-
lewać wątroba. 

- Pomaga praktycznie każdemu – mówi 
pani Natalia Birczyk z Wrocławia, która przyje-
chała tu z mięśniakami u siebie i skazą białkową 
u dziecka. Córeczka wyzdrowiała bardzo szyb-
ko. – A u mnie badania pokazują, że mięśniaki 

Dotyk, który przynosi 
ludziom zdrowie

bardzo zmalały. I całe szczęście, bo strasznie 
bałam się operacji.

- To tak jak ja – dodaje pani Magda, która 
woli nie podawać nazwiska, bo jest siostrą zna-
nego lekarza. Też przyszła tu ze strachu przed 
operacją. Tarczycy. I też po kilku wizytach 
sama stwierdziła, że wole tarczycowe się bar-
dzo zmniejszyło. – Pan Darek ma dłonie pełne 
energii, które przynoszą ludziom zdrowie – 
mówi.  A liczni chorzy potwierdzają tę opinię.

On sam twierdzi, że energoterapia najlep-
sze wyniki daje połączona z medycyną akade-
micką. Dlatego odmawia przyjmowania ludzi, 
którzy nie chcą iść do lekarza. – Tylko szarla-
tani boją się współpracy z lekarzami – mówi.

(ego)
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE
Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
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PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIE PRZESIEWOWE 
W KIERUNKU ZABURZEŃ PAMIĘCI

TERMIN: 25.05.2017-26.05.2017  
MIEJSCE: Przychodnia ANIMA, 

Rejestracja osobista lub telefoniczna 
pod numerem:  74/665-66-88

SERDECZNIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Broniewskiego 83-85 , 58-309 Wałbrzych,
Telefon: 74 841 53 56 , 74 841 54 66, fax 74 665 66 89

ZADBAJ O SWOJĄ 
PAMIĘĆ !

NIE ZAPOMNIJ!
Jeśli zaobserwowaliście Państwo u siebie lub swoich bliskich 

niepokojące Was i nasilające się zapominanie, roztargnienie, 
problemy z orientacją czy koncentracją uwagi, to zapraszamy na 
badania pamięci.

Proszę pamiętać, że im szybciej zaburzenia pamięci zostaną 
zdiagnozowane tym większa jest szansa   na ich efektywne lecze-
nie, spowolnienie lub nawet zatrzymanie ewentualnego procesu 
chorobowego.

Zapraszamy osoby powyżej 55 roku życia do Przychodni 
Zdrowia Psychicznego ANIMA w Wałbrzychu przy ulicy Bro-
niewskiego 83 w dniach 25-26 maja 2017r. Należy wcześniej 
uzgodnić termin wizyty dzwoniąc pod numer: 74/665-66-88

W razie stwierdzenia u osoby badanej nieprawidłowości wy-
magających pełniejszej diagnostyki będzie ona kierowana na dal-
sze specjalistyczne badania.

Zapraszamy!

Do końca kwietnia w Wałbrzy-
skim Ośrodku Kultury (galeria 
nad salą łańcuszkową) można 
oglądać wystawę Estery Grabar-
czyk „Steampunk w powerte-
xie”. Gościem specjalnym werni-
sażu była Krystyna Mazurówna, 
polska tancerka, choreografka 
i dziennikarka, pracująca we 
Francji, solistka Casino de Paris.

Estera Grabarczyk fascynatorka 
fascynatorami – biżuterią artystycz-
ną, odzieżą lnianą oraz odzieżowym 
recyclingiem. Autorka indywidu-
alnych wystaw ,,Ze wszystkiego 
i z niczego”, ,,Sezamie otwórz się” 
oraz ,,Steampunk w powertexie”. 
Uczestniczka targów Targira, na 
których otrzymała wszelkie wyróż-

nienia w konkursie Art Nobilium. 
Instruktorka warsztatów filcowe 
esy floresy, pozłotnictwa, malowa-
nia na szkle, powertexu i mix me-
diów, renowacji mebli i przedmio-
tów użytkowych metodą shabby 
chic. Wystawa  obejmuje zbiór dzieł 
z powertexu o różnej tematyce m.in. 
tryptyki, maski oraz obrazy wykona-
ne z różnych materiałów. Tematyką 
nawiązujemy to stylu mody gotyku. 
Narzucił on pewną formę spojrzenia 
na życie i rzeczywistość. Łączymy 
elementy poprzez wyrażenie na-
szego spojrzenia. Chcemy pokazać, 
że len jest materiałem uniwersal-
nym.  Wykorzystujemy go również 
w obrazach – mówił Andrzej Gra-
barczyk, współorganizator wystawy. 

(red)

Powertex w WOK-u

Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu zaprasza w weekend na te-
atralny western ,,Sorry, Winne-
tou”. 

Czy ktoś jeszcze czytuje powieści 
o Indianach? Niby znamy Winnetou i 
jego białych oraz czerwonych przyja-
ciół, ale Romantyczna aura Dzikiego 
Zachodu wydaje się dzisiaj odrobinę 
przyblakła. Indianie w pióropuszach 
uganiający się po prerii przeobra-
zili się w „rdzennych mieszkańców 
Ameryki” wciśniętych w rezerwaty. 
Ale zabawa w Indian i kowbojów na-
dal jest synonimem chłopięcych za-
baw z dzieciństwa. Mimo, że nikt już 
się tak nie bawi. W spektaklu reżyser 
przywołuje serię obrazów żywcem 
wyciętych z najlepszej tradycji we-
sternu. Importuje na współczesną 
scenę świat wykreowany przez hol-
lywoodzką wyobraźnię, zaprasza do 
zabawy, kusi, mami i zaskakuje. Na 
scenie pojawią się Indianie, westmani 
i pociąg. Wszystko rozpocznie się jak 
w najprawdziwszym amerykańskim 
westernie. Ale czy skończy się tak 
samo? Zabawny, przewrotny, pełen 
muzyki teatralny western na scenie 
„Szaniawskiego”.

(red)

Western w Szaniawskim

Fot. (B. Sowa) Na scenie pojawią się Indianie, westmani i pociąg
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Uczniowie klas trzecich gimna-
zjum już niedługo staną przed 
trudnym wyborem. Co dalej ze 
sobą zrobić. Liceum, technikum, 
zawodówka… Mnożą się pytania. 
Najbliższe miesiące to targi edu-
kacyjne czy drzwi otwarte, któ-
re mają pomóc młodym ludziom 
podjąć ważną decyzję. Najważ-
niejsze, żeby uczeń kończący 
gimnazjum znalazł wsparcie 
w bliskich. Młodzi mają swoje 
pomysły na życie. Ważne, aby 
rozmawiać z dzieckiem o jego 
pasjach, zainteresowaniach i po-
móc mu w wyborze. Warto też 
omówić plany z doradcą zawo-

dowym – mówi psycholog Karo-
lina Kiedrowska.

Biorąc pod uwagę szybki rozwój 
rynku usług wizualnych, spore szan-
se na znalezienie dobrej pracy w tej 
dziedzinie daje wykształcenie na kie-
runku Fototechnik – w zawodach 
związanych z fotografią i obróbką 
zdjęć, jak i na stanowiskach, gdzie 
realizuje się projekty multimedialne. 
Państwowy dyplom w tym zawodzie 
można zdobyć, ucząc się w techni-
kum TEB Edukacja w Wałbrzychu 
– nowej szkole na tutejszym rynku, 
która należy do ogólnopolskiego 
holdingu edukacyjnego. TEB Eduka-

cja istnieje od 1994 roku, mamy 45 
szkół w całej Polsce.  Przyszli absol-
wenci będą doskonale znać techni-
ki fotografii cyfrowej i analogowej, 
a korekta i montaż fotograficzny 
oraz multimedialny nie będą dla nich 
żadnym wyzwaniem. Naszym part-
nerem jest międzynarodowa firma 
Canon, dzięki której uczniowie będą 
brali udział w szkoleniach na profe-
sjonalnym sprzęcie – mówi Renata 
Jurkanis, Dyrektor TEB Edukacja 
w Wałbrzychu.

Postęp technologiczny i lawino-
we pojawianie się nowego sprzętu 
fotograficznego, zachęca pasjona-
tów do wykonywania zdjęć, jednak 

Fototechnik - 
zawód z przyszłością

poziom jakościowy tych prac rzadko 
jest satysfakcjonujący. Tej modzie 
sprzyja fakt zainteresowania me-
diami społecznościowymi w każdej 
grupie wiekowej. W cyklu cztero-
letnim będziemy przygotowywać 
praktycznie ucznia do wykonywania 
zawodu Fototechnika - zawodu roz-
wojowego bez względu na wielkość 
miasta i dominującą lokalnie gałąź 
przemysłu, zostanie także dobrze 
przygotowany do egzaminu matural-
nego – dodaje Renata Jurkanis. Zain-
teresowanych zapraszamy na Drzwi 

Otwarte, które odbędą się 5 maja o 
godz. 14:00 w siedzibie TEB Eduka-
cja przy ul. Słowackiego 7.

Od czasu narodzin fotografii 
obserwujemy stały rozwój profesji 
związanych z multimediami. Nic nie 
zapowiada, żebyśmy przestali wy-
konywać zdjęcia, drukować, two-
rzyć grafikę. Dlatego potencjał tkwi 
w zawodzie fototechnika, w którym 
można realizować siebie samego, 
rozwijać artystyczne spojrzenie na 
świat, a w przyszłości połączyć pasję 
z pracą zawodową.

Liczy się każda kwota !

Przekaż 1% na Przedszkole 
i Szkołę na Starym Zdroju

KRS 0000071617
Prowadzona przez Fundację
„Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa”

Powertex w WOK-u

Uczniowie PSP nr 2 w Wałbrzy-
chu z klas IV-VI wraz z nauczy-
cielami uczestniczyli w koncercie 
Maleo Reggae Rockers. Młodzi  
wolontariusze poprzez uczestni-
ctwo w tym wydarzeniu podkre-
ślali swoją solidarność z osobami 
będącymi w potrzebie.

20 kwietnia 2017 roku miało 
miejsce spotkanie uczniów wałbrzy-
skich i świebodzickich szkół z Dariu-
szem Malejonkiem i jego zespołem 
Maleo Reggae Rockers. Darek Ma-
lejonek to nie tylko muzyk, ale tak-
że działacz społeczny, wolontariusz 
i ambasador licznych akcji niosących 
pomoc potrzebującym (m.in. Syria – 
Aleppo). Koncert dedykowany był 
przede wszystkim osobom poszko-

Publiczna Szkoła Podstawowa 
na 37 wzięła udział w ekologicz-
nej akcji ,,Wałbrzych Na Ptak”. 
Jednym z elementów akcji był 
konkurs na najciekawszą pre-
zentację multimedialną ,,Nasze 
dziuplaki”. 

Uczennice klasy VI b: Luiza Jorda-
now, Malwina Marczak i Kinga Silka 
pod opieką nauczycielki przyrody 
Agnieszki Tomalki-Sadownik wyko-
nały prezentację dotyczącą ptaka - 
kowalika i zajęły l miejsce. Podczas 
finału akcji wszyscy uczestnicy wyko-
nali budki lęgowe dla ptaków.

(red)

Wałbrzych 
na Ptak

Koncertowo

dowanym w katastrofie budowlanej 
w Świebodzicach. 

(red)
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POZNAJ NOWE SMAKI
PIZZA, MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI, 

SAŁATKI, MAKARONY

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ 
(ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71, 
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: 
pon.-czw. 1200-2030, pt.-sob. 1200-2200

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS 
Szczawno-Zdrój, poniatów - 3 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój - 4 zł 
Śródmieście, Nowe Miasto - 5 zł 
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa, Glinik, Gaj - 6 zł

DOWÓZ 74 300 32 31

Uczniowie I LO w Wałbrzy-
chu reprezentowali Polskę 
w Młodzieżowej Sesji Plenarnej 
,,Twoja Europa, Twoje Zdanie” 
w Brukseli. 

Grupa uczniów w składzie : Iga 
Domowicz, Wojciech Fryszer, Karol 
Wojtkowski  pod opieką profesor 
Iwony Tumidajewicz udała się do 
Brukseli na zaproszenie Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno -Spo-
łecznego na wydarzenie o nazwie 
‚YOUR EUROPE, YOUR SAY’. - By-
liśmy jedyną grupą reprezentującą 
nasz kraj, wytypowaną w drodze 
losowania. Przez dwa dni uczniowie 
z 33 krajów europejskich dyskuto-
wali o przyszłości Unii Europejskiej 
oraz o jej współczesnych proble-
mach. Towarzyszyła nam kamera 
TVP Wrocław. Młodzież miała też 
przygotować prezentację kulturalną 
dotyczącą kraju pochodzenia. Nasi 
uczniowie w bardzo barwny i pla-
styczny sposób przedstawili legendę 

o Smoku Wawelskim, wykazując się 
przy tym niezłymi umiejętnościami 
aktorskimi. Głównym zadaniem było 
jednak zapoznanie się ze sposobami 
działania instytucji unijnych, wciele-
nie się w role członków Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno- Społecz-
nego, który jest swego rodzaju ‚think 
tankiem’ dla Unii. Młodzież dzieliła 
się swoimi poglądami, przedstawiała 
swoje perspektywy, punkty widze-
nia, zaprzyjaźniała się i to było chyba 
najcenniejsze w tej inicjatywie – mó-
wili reprezentacji szkoły. Uczniowie 
zostali podzieleni na grupy, w których 
dyskutowano na następujące tematy: 
migracje i wynikające z nich zagroże-
nia, walka z nacjonalizmem poprzez 
edukację interaktywną, alternatywne 
źródła energii, terroryzm, sposoby 
zwalczania, rola mediów, sposoby 
zredukowania strat żywności.  Zada-
niem każdej grupy dyskusyjnej było 
zaproponowanie rozwiązań prob-
lemu, a następnie przedstawienie 
ich na forum ogólnym i głosowanie. 

Wiele zależało od sposobu przedsta-
wienia rozwiązań, dlatego też grupy 
wybrały najlepszych mówców. Kto 
wie, może za parę lat będą już człon-
kami Parlamentu Europejskiego lub 
innych organów Unii? - Zakwatero-
wanie i wyżywienie było wspaniałe. 
Hitem okazała się czekoladowa fon-
tanna, w której zanurzaliśmy pianki 
i świeże owoce, a kolejka była bardzo 
długa, mimo to nikt nie rezygnował 
z tej atrakcji. W hotelu obowiązywała 
następująca zasada: żaden uczeń nie 
mógł mieszkać z osobą ze swojego 
kraju, co wymuszało komunikację 
w języku obcym. Nie byli potrzeb-
ni żadni tłumacze! Nasi uczniowie 
mieszkali z młodzieżą z Łotwy, Ho-
landii i Portugalii. Grupa polska naj-
bardziej zaprzyjaźniła się grupą ło-
tewską i być może narodzi się z tego 
jakaś wymiana . Mieliśmy również 
wiele spotkań, wywiadów z polski-
mi pracownikami Komitetu – dodają 
uczniowie. 

(red)

Uwrażliwianie na piękno języka 
polskiego i popularyzowanie wy-
bitnych dzieł literatury polskiej 
i światowej  było celem XVI Edy-
cji Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego  ,,Romantyczna 
dusza”. Jego organizatorem był 
Zespół Szkół nr 7 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Wałbrzy-
chu. 

W konkursie wzięli udział mi-
łośnicy poezji i mistrzowie recytacji 
z gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych całego powiatu. Młodzież 
doborem tekstów potwierdziła 
swoją dojrzałość literacką, zaprezen-
towano bowiem klasykę , twórczość 
związanego z Wałbrzychem Mariana 
Jachimowicza oraz utwory własne. 
Recytacjom, jak co roku przysłuchi-
wało się profesjonalne jury w skła-
dzie:  Barbara Ziółkowska, Elżbieta 
Kwiatkowska – Wyrwisz, Krystyna 
Pac-Marcinkowska. Poziom arty-
styczny tegorocznego konkursu był 
wysoki i bardzo wyrównany, co 
potwierdza długa lista laureatów. 
W kategorii szkół gimnazjalnych na-
grodzono: I miejsce - Krzysztof Jan-

kowski II miejsce - Damian Bylicki III 
miejsce- Natalia Hoffman Wyróżnie-
nie przyznano Katarzynie  Niemiec, 
a wyróżnienie specjalne ufundowane 
przez Fundację „Museion” w Wał-
brzychu otrzymała Oliwia Andrasz 
za popularyzację twórczości Mariana 
Jachimowicza. Nagrodę Publiczności 
otrzymał Damian Bylicki. W kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych na-
grodzono: I miejsce - Aleksandra 
Bardowska, II miejsce - Martyna 
Babecka III miejsce- Łukasz Czer-
nik. Wyróżnienie za popularyzację 
własnej twórczości przyznane przez 
Fundację „Museion” otrzymała We-
ronika Pawlik. Nagrodą Publiczności 
wyróżniono Martynę Babecką. Jak 
co roku uczniowie klas gastrono-
micznych Zespołu Szkół nr 7 mogli 
zaprezentować swoje umiejętności 
w obsłudze gości, dekoracji stołów 
i przygotowaniu słodkiego poczę-
stunku dla wszystkich uczestników 
konkursu. Tegoroczne zmagania 
objęli honorowym patronatem: Dol-
nośląski Kurator Oświaty, Prezydent 
Miasta Wałbrzycha i Wałbrzyska 
Fundacja „ Museion”.

(red)

Romantyczna dusza

W konkursie wzięli udział miłośnicy poezji i mistrzowie recytacji 
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka wzięli udział w ogólnomiejskiej akcji ,,Czysty 
Wałbrzych”. Wszyscy mocno zaangażowali się m.in. w wysprzątanie terenów zielonych wokół szkoły i Alejki 
Piaskowa Góra.

(red)

Sprzątali Wałbrzych

Licealiści w Brukseli

Uczniowie z 33 krajów europejskich dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej oraz o jej współczesnych 
problemach
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Blisko 50 uczniów reprezentu-
jących 7 szkół oraz 3 koła tury-
styczne Wałbrzycha i powiatu 
wzięło udział w eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Tury-
styczno-Krajoznawczego PTTK 
zorganizowanego przez PTTK 
Oddział "Ziemi Wałbrzyskiej". 
Zmagania odbyły się w Zespole 
Szkół nr 7 w Wałbrzychu.

Zadaniem młodzieży było roz-
wiązanie testu z zakresu wiedzy 
turystyczno-krajoznawczej, topogra-
ficznej, zasad udzielania pierwszej po-
mocy i znajomości ruchu drogowego 
oraz samarytanka i wyznaczanie azy-
mutu w praktyce. -Bardzo podnosi 
na duchu fakt, że tylu młodych ludzi 
jest zainteresowanych turystyką. 
Wielkie chapeau bas również dla ich 
opiekunów, którym po prostu się 
chce. Poziom turnieju był niezwykle 
wysoki, zaś o końcowych miejscach 
zadecydowały ułamki punktów. Cie-
szy niezmiernie, że znowu zaszczycił 
nas swoją obecnością Wiceprezy-
dent Wałbrzycha, a zarazem Prezes 

Młodzi krajoznawcy i turyści

Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
będą reprezentować region wałbrzyski w eliminacjach wojewódzkich 
w Krzyżowej

W zmaganiach wzięło udział 48 uczniów

wałbrzyskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych, pan Zygmunt Nowaczyk, co 
podkreśla wagę konkursu- komen-

tuje jeden z organizatorów turnieju, 
Artur Ciempa. Jury w składzie: Artur 
Ciempa- przewodnik sudecki, Jan 
Beszterecha- przodownik turystyki 

górskiej, Przemysław Chomiak- na-
uczyciel techniki oraz Mirosław Do-
boszyński- nauczyciel edukacji dla 
bezpieczeństwa przyznało nagrody. 
Zespoły, które zajęły pierwsze miej-

sca w poszczególnych kategoriach 
będą reprezentować region wałbrzy-
ski w eliminacjach wojewódzkich 
w Krzyżowej.

(red)

W kategorii szkół podstawowych: 1 i 2 miejsce- 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Jedlinie-Zdroju, 3 miejsce- Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Złoty Plecak” 
przy PSP nr 26 w Wałbrzychu

W kategorii szkół gimnazjalnych: 1 i 2 miejsce- Szkolne 
Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Złoty Plecak” 
przy PG nr 9 w Wałbrzychu, 3 miejsce- Zespół Szkół 
Fundacji w Wałbrzychu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 1 miejsce- 
Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu, 2 miejsce- Zespół 
Szkół w Szczawnie-Zdroju, 3 miejsce- SKKT PTTK 
„Wędrowniczek” przy Zespole Szkół w Szczawnie-
Zdroju

Ponadto przyznano wyróżnienia w kategorii 
za najlepiej napisany test dla Gabrieli Stander  
z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, 
Agaty Kowalskiej z SKKT PTTK „Złoty Plecak”  
przy Publicznym Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu oraz 
Weroniki Starostki z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głu-
szycy oraz Powiat Wałbrzyski 
zapraszają na Turniej Szachowy 
dla dzieci i dorosłych,  który ro-
zegrany zostanie w czasie festy-
nu „Lato z Dwójką” w sobotę 
13 maja 2017 r. o godz. 15:00 
na terenie  szkoły. Nad prawid-
łowym przebiegiem turnieju bę-
dzie czuwał doświadczony sędzia 
szachowy.

Zwycięzcy turnieju otrzyma-
ją atrakcyjne nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. 

Uczestnikom zapewniamy kawę, 
herbatę, zimne napoje.  Więcej in-
formacji można uzyskać w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy, ul. 
Sienkiewicza 53. Zapisy uczestników 
prowadzone są do 8 maja br. e-mai-
lowo na adres: szkolapodst2@onet.
eu lub telefonicznie 74 84 56 259. 
Zadanie finansowane jest w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego Powiatu 
Wałbrzyskiego na rok 2017 w Gminie 
Głuszyca.  - Serdecznie zapraszamy 
dzieci i dorosłych do uczestnictwa 
w turnieju – mówią organizatorzy. 

(red)

Turniej dla dzieci 
i dorosłych
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Producent kołder i poduszek poszukuje 

pracowników na stanowisko

• SZWACZ 

• PRACOWNIK PRODUKCYJNY

ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

tel. 74 845 64 46     www.johncotton.eu
e-mail: rekrutacja@jce.eu.com

Długi weekend majowy w Wał-
brzychu to przede wszystkim 
dwie wielkie imprezy zorgani-
zowane przez Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia oraz Za-
mek Książ.  Motoryzacyjne świę-
to Moc Maszyn oraz Festiwal 
Kwiatów i Sztuki.  

Trzydniowe święto motoryzacji to 
impreza przygotowana na długi week-
end majowy przez Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 
Niezwykle ciekawa propozycja pod 
nazwą Moc Maszyn to prezentacje 
pojazdów rajdowych, specjalistycz-
nych i zabytkowych, atrakcje dla ca-
łych rodzin oraz kino samochodowe 
na koniec dnia.  Pierwszego maja za-
prezentowane zostaną pojazdy spe-
cjalistyczne: swoje wozy pokażą m.in.  
Straż Pożarna, Komunalnik, WORD, 
GOPR, Policja oraz Muzeum Milita-
riów i Broni. Będzie można poczuć 
się jak policjant, wsiąść do pojazdu 
wojskowego, wziąć udział w konkur-
sach, a także zobaczyć pokaz siły bo-
jowej straży pożarnej, czy też ratow-
nictwa drogowego. 1 maja to także 
finał akcji Bezpieczny Kierowca i spe-
cjalne atrakcje dla dzieci: dzieci będą 
malować, dekorować i ozdabiać małe 
pojazdy przygotowane przez Cen-
trum Ceramiki Unikatowej. 2 maja to 
dzień dedykowany pojazdom rajdo-
wym. Wśród eksponatów z Muzeum 
Górnictwa i Sportów Motorowych 
zobaczymy m.in. jedno z niewielu 
na świecie Porsche GT3 RS. Drugi 
dzień majówki to także ciekawe kon-
kurencje dla całych rodzin związane 
z motoryzacją. Natomiast na godzinę 
17:00 przewidziane zostało spotkanie 

Moc maszyn

z Panem Jerzym Mazurem oraz z Pa-
nem Pawłem Drahanem, pt. „Rajdo-
wy świat wczoraj i dziś”.  W specjal-
nej Strefie Dzieci na najmłodszych 
będą czekać bańki mydlane, balono-
we zwierzątka i malowanie buziek. 
Ostatni dzień majówki poświęcony 
został pojazdom zabytkowym. Orga-
nizatorzy zapraszają wszystkich wał-

brzyszan oraz turystów do zabawy 
w stylu retro. Stowarzyszenie Moto 
Weteran, a więc najwięksi pasjona-
ci zabytkowych pojazdów zapełnią 
plac Centrum swoimi maszynami. 
Organizatorzy zachęcają rodziców, 
aby dzieci zabrały ze sobą do Starej 
Kopalni swoje rowerki, hulajnogi 
i na specjalnie przygotowanym torze 

wzięli udział w konkursie pchaczy. 
Wśród zabaw przewidziany został 
również finał konkursu retro ele-
gancji. Przez wszystkie trzy dni za-
bawie będzie towarzyszyć muzyka 
DJ’a. Przewidziana została również 
strefa gastronomiczna. Wałbrzych 
to niewątpliwie miasto motoryza-
cji. To będzie wielkie motoryzacyj-

ne święto, do którego zachęcamy 
wszystkich mieszkańców Aglomeracji 
Wałbrzyskiej oraz turystów. Co waż-
ne - wszystkie atrakcje są bezpłatne. 
Na uczestników konkursów czekają 
ciekawe nagrody. W tych dniach Sta-
ra Kopalnia jest również otwarta dla 
zwiedzających.

(red)

Pierwszy sklep TK Maxx, został 
otwarty w Galerii Victoria przy 
ul. 1 Maja 64 w  Wałbrzychu. Pod 
jednym dachem można znaleźć 
modę damską, męską i dziecięcą, 
a także obuwie, akcesoria, oraz 
produkty dla domu od znanych 
marek i projektantów. Wszystko 
w cenach do 60% niższych od re-
gularnych cen sprzedaży w Pol-
sce i na świecie. W dniu otwarcia 
na klientów czekały niespodzian-
ki i konkursy.

Nowa lokalizacja stanowi odpo-
wiedź na potrzeby mieszkańców 
– otworzy przed nimi wyjątkową 
możliwość zakupu produktów zna-
nych marek, niedostępnych dotąd w 
Wałbrzychu, w okazyjnie niskich ce-
nach. Nowy asortyment dostarczany 
będzie do TK Maxx aż kilka razy w 
tygodniu. Wśród stylowych perełek 
nie zabraknie modnych ubrań, desig-
nerskich akcesoriów, sportowych bu-
tów czy też wyjątkowych inspiracji na 
stworzenie domu marzeń za mniej.  
- Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie 

TK Maxx w Wałbrzychu

TK Maxx to sieć sklepów, oferująca szeroki wybór ubrań damskich, męskich, dziecięcych oraz 
butów, akcesoriów i dodatków dla domu modnych marek – wszystko w cenach do 60% taniej 
od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Koncepcja firmy opiera się na unikatowym 
modelu off-price, który polega na sprzedaży produktów znanych marek i projektantów po 
okazyjnych cenach. W odróżnieniu od innych sklepów, które zaopatrują się w dostawy kilka 
razy do roku, TK Maxx uzupełnia asortyment, aż kilka razy w tygodniu. Dzieje się to za sprawą 
kupców, którzy codziennie dokonują zakupu najwyższej jakości produktów z aktualnych ko-
lekcji projektantów na całym świecie. Tylko niewielki procent nabywanych artykułów pochodzi 
z minionych kolekcji. TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe, a spółką macierzystą jest TJX 
Companies, Inc. 

w 6 działach TK Maxx czekają tysiące 
produktów o różnorodnej stylistyce. 
Znajdziemy tu dosłownie wszyst-
ko  odzież, obuwie, dodatki a nawet 
produkty dla domu - mówi Ewelina 
Nycz, kierownik TK Maxx w Wał-
brzychu. W dniu otwarcia na klien-
tów TK Maxx czekały liczne atrakcje, 
m.in. konkurs „HELLO Czerwony 
Wieszak”, który polegał na znale-
zieniu ukrytych na terenie sklepu 29 

wieszaków w różnych kolorach: 25 
srebrnych, 3 złotych i 1 czerwonego. 
Każdy kolor odpowiadał innej warto-
ści karty upominkowej na zakupy w 
TK Maxx. Były to odpowiednio: 100, 
500 oraz aż 700 złotych! Ponadto, 
przez cały dzień w specjalnej foto-
budce TK Maxx można było robić 
sobie zdjęcia, które wezmą udział w 
konkursie. Do wygrania nawet 700 
złotych do wydania w TK Maxx.

(red)

Wśród stylowych perełek nie zabraknie modnych ubrań, designerskich 
akcesoriów, sportowych butów

Nowy asortyment dostarczany będzie do TK Maxx aż kilka razy w tygodniu
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Wałbrzych, Manhatan 
II lok.32, Wejście od Rossmana

     507 333 200
Zapraszamy Pn – pt 9:00 do 17:00

GOTÓWKA OD RĘKI
DLA KAŻDEGO 

od 10 zł w górę
MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ, 
JESTEŚ ROLNIKIEM

- DOSTANIESZ U NAS
GOTÓWKĘ

EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI
SKUPUJEMY ZŁOTO, SREBRO I MONETY

reklama	 R0369/17

Cała moc atrakcji, rowery, piknik 
czekają na uczestników Rozpoczęcia 
Sezonu Turystycznego w Starej Ko-
palni. Wszystko za darmo. Wystar-
czy wziąć swój sprawny rower, pozy-
tywną energie, stawić się na zbiórce 
i pojechać razem ze wszystkimi w ro-
werowej paradzie przez miasto.

Już w niedzielę 30 kwietnia w Wał-
brzychu po raz czwarty odbędzie się 
rowerowa przejażdżka przez miasto 
w ramach Rozpoczęcia Sezonu Rowero-
wego. W tym roku połączonego z miej-
skimi obchodami  Rozpoczęcia Sezonu 
Turystycznego. Podczas pierwszej edy-
cji ulicami Wałbrzycha pojechało ok 50 
osób. W drugiej edycji ponad 700 osób, 
w tym rodzice z dziećmi, seniorzy, pro-
fesjonalni zawodnicy oraz turyści amato-
rzy. W zeszłym roku dodatkowo pojawi-
ły się liczne grupy, które do Wałbrzycha 
przyjechały reprezentować swoje miasta 
i gminy, zarówno z najbliższych okolic, ale 
nawet Legnicy, Jeleniej Góry, czy Wrocła-
wia. Organizatorzy wydarzenia  i w tym 
roku liczą na obecność grup wałbrzy-
skich fanów dwóch kółek – tym bardziej, 
że jak podkreślają – klimat i ton impre-

zie nadają sami uczestnicy.   - W ostatnią 
kwietniową niedzielę zapraszamy każde-
go. Niezależnie od wieku. Spotykamy się 
o godzinie 10.30 na ul. Kusocińskiego na 
Piaskowej Górze. Następnie ok. godziny 
11.00 wyruszamy przez ul. Wyszyńskie-
go, Grota – Rowerckiego, Wrocławską, 
Armii Krajowej, Kolejową do Starej Ko-
palni. Cały przejazd odbędzie się w ob-
stawie policji i straży miejskiej, po to by 
każdy czuł się bezpiecznie. Na mecie 
oprócz atrakcji dla wszystkich uczestni-
ków odbędą się również typowo rowe-
rowe konkurencje przygotowane przez 
kolarskich specjalistów - mówi Tomasz 
Czeleń. Celem akcji jest promocja ak-
tywnego wypoczynku , roweru jako faj-
nego, zdrowego i ekologicznego środka 
komunikacji, ale również wszelkich form 
turystyki jako sposobu na spędzenie wol-
nego czasu. - Chcemy by ten nasz event 
tworzyli sami mieszkańcy. To idealna 
okazja do nawiązania nowych znajomo-
ści, integracji aktywnych środowisk, do 
wspólnego wyjścia z domu i pokazania, 
że wałbrzyszanie potrafią uczestniczyć 
i tworzyć pozytywne akcje – dodaje 
Czeleń.

(red)

Rozpoczęcie Sezonu 
Rowerowego 

Po raz kolejny mieszkańcy 
Świdnicą mogą zgłaszać wnio-
ski o dofinansowanie w ramach 
inicjatywy lokalnej. W tym roku 
z budżetu miasta przeznaczono 
na ten cel 60 tysięcy złotych.  

Zakres działań w ramach inicja-
tywy lokalnej nie może wychodzić 
poza zadania gminy. A te mieszczą 
się w przykładowych zakresach: bu-
dowa lub remont dróg, kanalizacji, 
sieci wodociągowej, budynków oraz 
obiektów architektury będących 
własnością gminy; działalność cha-
rytatywna; podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej; 
pielęgnowanie polskości; działalność 
na rzecz mniejszości narodowych; 
promocja i organizacja wolontaria-
tu; edukacja, oświata i wychowanie; 
działalność w sferze kultury fizycznej 
i turystyki. Sednem realizacji inicja-
tyw lokalnych jest nie tylko to, że 
mieszkańcy zgłaszają wnioski w spra-

Wspierają aktywnych mieszkańców

w załączniku) i dostarczyć go w for-
mie pisemnej do Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy lub w formie elektro-
nicznej na adres um@um.swidnica.
pl, przy czym wniosek ten musi być 
opatrzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. Do projektu składa-
nego przez grupę inicjatywną należy 
dołączyć m.in. listę osób wchodzą-
cych w skład grupy, w imieniu której 
wniosek jest składany. Jego dalszą 
analizą pod względem formalnym 
zajmą się urzędnicy, po czym trafi 
on do oceny merytorycznej przez 

powołany przez prezydenta zespół 
roboczy. Wnioski będą oceniane 
zgodnie z kryteriami oceny wnio-
sków o realizację zadania publicz-
nego w ramach inicjatywy lokalnej. 
Te, które uzyskają największą licz-
bę punktów zostaną skierowane do 
realizacji. Szczegółowych informacji 
odnośnie projektu udziela Krystian 
Werecki, pełnomocnik prezydenta 
ds. aktywności obywatelskiej w pok. 
115 Urzędu Miejskiego w Świdnicy 
oraz pod nr tel. 74/856 29 64.

(red)

szkół podstawowych oraz zawody 
i organizację stałych punktów kon-
trolnych w Parku Młodzieżowym. 
Dofinansowane zostały również 
projekty: „Posłuchane. Cykl spot-
kań z muzyką elektroniczną” oraz 
„Bohaterowie świdnickiego wolon-
tariatu – wzory do naśladowania”. 
- Chcemy, aby mieszkańcy mieli jak 
największy wpływ na miasto, dlatego 
zachęcamy do składania wniosków 
w ramach inicjatywy lokalnej. To do-
skonała okazja dla aktywnych ludzi 
z pomysłem na jego realizację. Takie 
działania integrują lokalną społecz-
ność, budują więzi międzyludzkie, 
a jednocześnie wpływają pozytywnie 
na tkankę miejską i pozwalają kształ-
tować ją wedle potrzeb – mówi Be-
ata Moskal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy.

W celu skorzystania z dofinanso-
wania w ramach inicjatywy lokalnej 
wystarczy tylko wypełnić odpo-
wiedni wniosek (projekt wniosku 

wie konkretnych realizacji, ale biorą 
w nich także aktywny udział. Poza 
dobrym pomysłem grupa musi za-
proponować wkład własny, niezbęd-
ny do realizacji zgłoszonego projek-
tu, niekoniecznie finansowy. Może 
być on rzeczowy, bądź w formie 
prac społecznych. Wniosek może 
zgłosić nieformalna grupa miesz-
kańców, jak i organizacja społeczna.  
W ubiegłym roku dzięki środkom 
z budżetu inicjatywy lokalnej zreali-
zowano m.in. projekt „Orientuj się 
w Świdnicy”, czyli cykl zajęć szkole-
niowych z zakresu biegów na orien-
tację dla dzieci klas IV-VI świdnickich 

W Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu goszczą Tytus, Romek 
i A’Tomek, a wraz z nimi wszyscy 
polscy komiksowi bohaterowie. 
Wystawa poświęcona całej histo-
rii klasycznego komiksu polskiego 
czynna będzie do 11 czerwca br. 

Okres obejmuje ponad 80 lat od 
ukazania się przygód Marka Kolosa, 
pionierskiego komiksu z dymkami 
stworzonego przez polskich auto-

rów. Wystawa opowiada o losach 
komiksu do dnia dzisiejszego. Au-
torem wystawy jest popularyzator 
komiksu polskiego Wojciech Ło-
wicki. - Polski komiks ma wiele do 
zaoferowania i o tym opowie nasza 
wystawa. Wykorzystamy najlepsze, 
czasem unikalne materiały podparte 
ciekawostkami i anegdotami zwią-
zanymi z twórcami i pracą nad ich 
dziełami. Pokażemy tę obrazkową 
sztukę na tle historii naszego kraju. 

Wędrować będziemy poprzez całą 
epokę PRL’u aż do współczesności 
– zachęcają pracownicy muzeum. 
Dla koneserów znajdą się nie lada 
atrakcje, oprócz oryginalnych plansz 
także unikalne wydania komiksów. 
Wyjątkowym eksponatem będą 
oryginalne przybory Janusza Chri-
sty, którymi rysował przygody Kajka 
i Kokosza oraz archiwalne numery 
gazet i czasopism. 

(red)

,,Historia polskiego komiksu”
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Końcówka będzie 
gorąca
Mowa o Wałbrzyskiej Amatorskiej Lidze 
Siatkówki, w której do finału obecnego 
sezonu pozostały zaledwie dwie kolejki. 
Pierwsza z nich odbędzie się w sobotę 
13 maja, a ostatnia tydzień później. Po 
niedawnych meczach w walce o mi-
strzowski tytuł liczą się już tylko dwa 
zespoły, a mianowicie Chełmiec oraz 
PW Mabor. Obie ekipy staną naprzeciw 
siebie już za tydzień i być może właśnie 
13 maja poznamy nowego triumfatora 
rozgrywek. Co prawda jeszcze nie-
dawno szanse na 1. miejsce miał Dom 
Finansowy, ale zostały one zaprzepasz-
czone przez porażkę w minionej kolejce 
z Maborem 0:3. 
Wałbrzyska Amatorska Liga Siatkówki „Aqua-Zdrój”
Wyniki III kolejki rundy finałowej:
Chełmiec – KP I 3:0 (25:19, 25:20, 25:16), PW 
Mabor – Dom Finansowy 3:0 (27:25, 25:20, 25:21), 
Wodociągi – NSK odbędzie się w późniejszym terminie

Tabela WALS-a
1. Chełmiec 3 17 8:1
2. PW Mabor 3 14 9:0
3. Dom Finansowy 1 11 4:5
4. KP I 1 5 2:7
5. Wodociągi 0 3 1:5
6. NSK 0 1 0:6

Kto przerwie passę 
Zdroju?
W klasie okręgowej trwa fantastycz-
na passa Zdroju Jedlina-Zdrój, który 
w sześciu tegorocznych spotkaniach 
zanotował komplet zwycięstw, 
dzięki czemu podopieczni Radosława 
Kwiatkowskiego awansowali na 4. 
miejsce w tabeli. W niedzielę piłkarzy 
z uzdrowiska czeka jednak trudne wy-
zwanie, bo wyjazd do Bystrzycy Górnej. 
Teoretycznie jedlinianie powinni sobie 
poradzić z niżej notowanym rywalem, 
ale nie można zapominać, iż LKS zdecy-
dowanie nie leży ekipie Zdroju i w do-
tychczasowej historii spotkań większość 
z nich zakończyła wygranymi Konrada 
Sajdaka i spółki. Inny z lokalnych przed-
stawicieli, Górnik Boguszów-Gorce, 
podejmie Zamek Kamieniec Ząbkowi-
cki, a piłkarzy MKS-u Szczawno-Zdrój 
czeka wyjazd do Witkowa.  
Klasa okręgowa
XX kolejka
Sobota – 29 kwietnia, godz. 16:
Iskra Jaszkowa Dolna – Unia Złoty Stok
Piławianka Piława Górna – Nysa Kłodzko 
Górnik Boguszów-Gorce – Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki
Grom Witków – MKS Szczawno-Zdrój
Niedziela – 30 kwietnia, godz. 16:
Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój – Victoria Tuszyn
LKS Bystrzyca Górna – Zdrój Jedlina-Zdrój
pauza – Zjednoczeni Żarów, Orlęta Krosnowice

Czarni zagrają 
dla Unii?
Zbliżającą się odsłonę klasy A roz-
pocznie ciekawie zapowiadający się 
sobotni pojedynek Czarnych Wałbrzych 
z wiceliderem z Pieszyc. Początek 
o godzinie 17 na stadionie przy ulicy 
Dąbrowskiego na Białym Kamieniu. 
Na potknięcie Pogoni zapewne liczą 
reprezentanci prowadzącej w tabeli 
Unii Bogaczowice, która w niedzielę 
podejmie nieobliczalny zespół Sudetów 
Dziećmorowice, a nad wspomnianym 
wiceliderem ma 3 punkty przewagi. 
Klasa A
XVIII kolejka
Sobota – 29 kwietnia, godz. 17:
Czarni Wałbrzych – Pogoń Pieszyce 
Niedziela – 30 kwietnia, godz. 16:
Unia Bogaczowice – Sudety Dziećmorowice, godz. 13
Victoria II Świebodzice – Włókniarz Głuszyca
Iskra Witków Śląski – Orzeł Lubawka
KS Walim – Skalnik Czarny Bór
Kłos Lutomia – Biały Orzeł Mieroszów, godz. 17
pauza – Boxmet Piskorzów

Bartłomiej Nowak

Pełna hala i mobilizacja wał-
brzyskiego zespołu nie pomogły. 
Koszykarze Górnika Trans.eu 
przegrali drugi mecz z drużyną 
R8 Basket Politechnika Kraków 
i w rezultacie kolejny rok z rzędu 
odpadli w ćwierćfinale rywaliza-
cji o I ligę.

Po raz kolejny wałbrzyszanie byli 
o krok od najlepszej „czwórki” roz-
grywek, z której awans do I ligi mają 

zapewnione aż trzy zespoły, i po raz 
kolejny skończyło się na ćwierćfinale, 
a tym samym sporym rozczarowaniu 
kibiców, zawodników i, co oczywi-
ste, sztabu szkoleniowego Górnika 
z Arkadiuszem Chlebdą na czele. Los 
okazał się i tym razem przewrotny 
przydzielając biało-niebieskim naj-
trudniejszego z najtrudniejszych ry-
wali, a więc ekipę R8 Basket Politech-
nikę Kraków, której prezes Dominik 
Kotarba-Majkutewicz w lutowym 

wywiadzie zapowiedział, iż w przy-
szłym sezonie jego Basket wystartuje 
w europejskich pucharach, a dodat-
kowo pokusił się o dość odważną de-
klarację informując, iż kolejny mecz 
jego zespół przegra dopiero w koszy-
karskiej ekstraklasie (!). 

Czy w powyższej sytuacji Gór-
nicy mieli szanse na przejście rywali 
z Grodu Kraka? Optymiści, a tych 
nie brakowało, co widać było po 
pełnych trybunach hali Aqua-Zdro-

Choć ostatni ligowy mecz siat-
karki Chełmca Wodociągów ro-
zegrały niemal miesiąc temu, to 
jednak dla podopiecznych Jacka 
Kurzawińskiego obecny sezon 
Zina III ligi kobiet jeszcze się nie 
skończył. Już jutro w Zielonej 
Górze wałbrzyszanki rozpoczną 
walkę w turnieju półfinałowym 
o awans do II ligi. 

Tegoroczne rozgrywki Zina III ligi 
kobiet siatkarki Chełmca zakończy-
ły co prawda na 5. miejscu, ale nie 
wolno zapominać, iż w składzie wał-
brzyskiej ekipy wystąpiły jedynie trzy 
seniorki, a pozostałe zawodniczki 
to jeszcze juniorki, a nawet kadetki. 
W naszej grupie najlepszy okazał się 
KS AZS AWF Piko-Sport Wrocław, 
jednak zespół ze stolicy Dolnego Ślą-
ska zrezygnował z walki o II ligę, stąd 
propozycja Polskiego Związku Siat-
kówki, aby w miejsce akademiczek 
wskoczył Chełmiec, z czego wał-
brzyszanki skwapliwie skorzystały. 

Półfinałowa impreza rozpocznie 
się już dzisiaj w Zielonej Górze i po-
trwa do niedzieli. - Zrobimy wszyst-
ko, aby jak najlepiej zaprezentować 
się w zawodach, ale nawet jeśli nie 
uda nam się wywalczyć awansu, to 
nie zamierzamy robić z tego tragedii, 
bo zdobyte doświadczenie na pew-
no zaprocentuje w przyszłorocznych 
rozgrywkach ligowych -, powiedział 
Jacek Kurzawiński, szkoleniowiec 
Wodociągów. 

Na początek wałbrzyszanki zmie-
rzą się z gospodyniami imprezy, czyli 
AZS-em UZ Zielona Góra, a do po-
jedynku dojdzie w sobotę o godzinie 
14. Dzień później zaś o godzinie 12 

Sezon bez happy endu

Kolejny rok koszykarzom Górnika Trans.eu nie udało się awansować do I ligi. Tym razem na drodze wałbrzyszan 
stanął zespół R8 Basket Politechnika Kraków

ju, wierzyli w Górnika i sensacyjną 
wygraną, jednak goście za nic mieli 
nasze plany i marzenia. Po prostu 
wyszli na parkiet hali przy ulicy Ra-
tuszowej i z wyjątkiem pierwszych 
fragmentów, które należały do biało-
-niebieskich, rozegrali rewanżowy 
pojedynek według narzuconych 
przez siebie zasad. Przede wszyst-
kim zaskoczyli miejscowych serią 
trafień z dystansu, bowiem w prze-
ciągu 40 minut aż 18 rzutów doszło 
celu. W pozostałych, z wyjątkiem 
zbiórek, aspektach koszykarskiego 
rzemiosła również przeważali, co 
musiało odbić się na wyniku potycz-
ki. Do przerwy krakowianie pro-
wadzili różnicą 18 punktów, a po 
zmianie stron odjechali z wynikiem 
na 20 „oczek” skutecznie torpedując 
nadzieje wałbrzyszan na doprowa-
dzenie do remisu w ćwierćfinałowej 
rywalizacji. Ostatecznie podopieczni 
Rafała Knapa wygrali 88:67 i awan-
sowali do półfinału, w którym zmie-
rzą się z AZS-em UMCS Lublin. Co 
ciekawe, w kolejnej rundzie wystąpi 
również WKS Śląsk Wrocław, a więc 
zwycięzca naszej grupy II ligi, który 
w walce o I ligą zagra z KK Warsza-
wa lub AZS-em AWF Mickiewiczem 
Romus Katowice. 

Bartłomiej Nowak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - R8 Basket Politechnika 
Kraków 67:88 (21:21, 16:34, 16:13, 14:20) (stan 
rywalizacji 0:2 - awans Politechniki)
Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki 19, Glapiński 13, 
Niesobski 12, Kozak 10, Wróbel 6, Ratajczak 4, 
Bochenkiewicz 3, Krówczyński 0, Durski 0. Trener: 
Arkadiusz Chlebda 

Siatkarki powalczą o II ligę

Choć rozgrywki siatkarki Chełmca Wodociągów rozgrywki Zina III ligi zakończyły na 5. miejscu, to w najbliższy 
weekend staną przed szansą powalczenia o II ligą 

podopieczne trenera Kurzawińskie-
go zagrają z MKS-em MOS Płomie-
niem Sosnowiec. Szansa na awans 
do finału jest dość duża, gdyż z trójki 
uczestników turnieju dwa najlepsze 
zespoły przejdą do kolejnej fazy roz-
grywek. - W przypadku ewentualnej 
porażki planujemy wzmocnić druży-

nę dwiema lub trzema zawodniczka-
mi i spróbować jeszcze raz w kolej-
nym sezonie -, przyznał Kurzawiński. 

Co ciekawe siatkarki Chełm-
ce będzie wspierać silna, bo aż 
50-osobowa grupa kibiców z nasze-
go miasta, którzy dzięki wsparciu 
głównego sponsora, czyli wałbrzy-

skich Wodociągów, wyjadą i obejrzą 
mecze z udziałem swych ulubienic 
za darmo. Ich doping na pewno 
przyda się siatkarkom, które nie są 
bez szans na sukces, gdyż wystarczy 
wygrać jeden mecz, aby znaleźć się 
w finałach. 

Bartłomiej Nowak 
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Firma instalacyjna 
z Wrocławia zatrudni 

monterów instalacji 
sanitarnych, grzewczych.  

Oferujemy umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie, 

noclegi. 
Prosimy o przesyłanie CV 

na adres: biuro@tah.wroc.pl  
lub o kontakt 

pod nr tel 71 355 05 17

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

KREDYTY
• oferta wielu banków

• konsolidacje do 200 tys. zł 
bez zabezpieczeń 

i poręczycieli
• specjalna oferta 

dla emerytów, rencistów 
i rolników

• dla firm na oświadczenie
• pożyczki pozabankowe tylko 

sprawdzonych firm
• również dla osób 

obciążonych komorniczo
• wysoka przyznawalność
• chwilówki także dla osób 

bez dochodu
 ul. Broniewskiego 69 

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (50 m od Rynku), 

tel. 74 666 88 99 

OGŁOSZeNIe	WŁaSNe

BUS 9 OSOBOWY 

DO WYNAJĘCIA
od 120 zł netto/doba
Wyjazdy: prywatne (narty, wakacje), 

służbowe, przewóz ładunków, itp. 

TEL:  603 272 975

Od 2002 roku 
wzmacniamy 

markę naszych 
klientów

Wydanie elektroniczneTygodnika 30minut 
dostępne również na stronie www.30minut.pl 

w zakładce e-gazeta

I wszystko wiesz…

Restauracja TAWERNA 
zaprasza 

na codziennie inny zestaw 
obiadowy w cenie 12 zł 

(do wyboru 3 zupy i 3 drugie dania)

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy, 

oraz inne imprezy okolicznościowe 

Tel. 782415380 Wałbrzych 

ul. Broniewskiego 65 D

 (obok marketu B1 dawny Real)

Oferuje prasę 
krajową i zagraniczną

Prenumerata, 
sprzedaż do teczki!

Świdnica, 
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

reklama	 R0370/17

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

BIURO OGŁOSZEŃ 74 843 31 82

Wielkie emocje towarzyszyły 
zarówno zawodnikom, jak i ki-
bicom na mecie jubileuszowego 
45. Rajdu Świdnickiego – KRAU-
SE. Na chwilę przed dekoracją 
zwycięzców zawodów, Brązową 
Odznakę Ministra Sportu i Tu-
rystyki „Za Zasługi dla Sportu” 
otrzymał Jerzy Mazur, wielokrot-
ny mistrz Polski i Europy w wielu 
dyscyplinach motorsportu, dzia-
łacz i społecznik. 

Z upoważnienia Ministra Sportu 
i Turystyki Witolda Bańki odznacze-
nie wręczyli wicewojewoda Kamil 
Zieliński oraz Prezes Zarządu Okrę-
gowego Polskiego Związku Moto-
rowego we Wrocławiu Bogusław 
Piątek. W tej uroczystej chwili swoje 
gratulacje Jerzemu Mazurowi złożyli 
również wiceprezes Zarządu Głów-
nego PZM w Warszawie Arkadiusz 
Sąsara oraz dyrektor 45. Rajdu Świd-
nickiego – KRAUSE Roman Grygia-
niec.  - Jerzy Mazur to niewątpliwie 
legenda motorsportu i człowiek, 
który ma wspaniałe osiągnięcia nie 
tylko jako zawodnik, ale także jako 
społecznik. Zawsze chętnie wspiera 
różne inicjatywy promujące sport 
samochodowy, pomaga ocalić od 
zapomnienia osobowości oraz histo-
ryczne pojazdy, które triumfowały 
podczas sportowych wydarzeń. Jako 
działacze Polskiego Związku Mo-
torowego jesteśmy mu ogromnie 
wdzięczni za jego entuzjazm i po-
święcenie - mówi Bogusław Piątek, 
prezes Zarządu Okręgowego PZM 
we Wrocławiu, który wnioskował 
o przyznanie odznaczenia dla Jerze-
go Mazura.

Jerzy Mazur - wielokrotny mistrz 
Polski i Europy w wielu dyscyplinach 
motorsportu, a także pierwszy w hi-

Jerzy Mazur odznaczony 

storii Polak na mecie Rajdu Dakar. 
Swoją karierę w sportach motoro-
wych rozpoczął na przełomie lat 
70 i 80. Wśród jego największych 
sukcesów są: wygrana w wyścigu 
klasy markowej Fiata 126p na torze 

Poznań (z ostatniego 36 pola star-
towego), 3. miejsce na Hungarorin-
gu w 1986r w serii Formuły Easter 
(w trakcie pierwszego Grand Prix 
Formuły 1 na tym torze). 

(red)

Fot. (użyczone/ PZM Wrocław)
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USŁUGI

(1) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 666 869 502

(7) CZYSZCZENIE DYWANÓW I 
TAPICERKI MEBLOWEJ. SOLIDNIE I 
TANIO TEL. 606 316 803

(1) Atrakcyjna pożyczka minimum formal-
ności 505 331 997

(1) Potrzebujesz  gotówki? Zadzwoń 505 
331 997 

(1) KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZA-
DZWOŃ 505 331 997 

(1) GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL 
ZADZWOŃ 505 331 997  

(10) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(4) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

(10) BASIA-CLEAN pranie tapicerki 
meblowej TANIO. www.basia-clean.pl 
tel. 884 383 816

(1) Remonty dachów, rynien, usuwa-
nie przecieków itp. Tel. 732 849 111

(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607 
218 533

(10) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229

(2) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(2) ELEKTRYK 888 322 334

(1) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17 
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74-
660-38-43

(0) Naprawa, sprzedaż maszyn do szycia, 
domowe i przemysłowe. Sklep, części 
zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. 
Tel. 723-265-731 lub 74 664 27 70

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

(0) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyj-
nego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd 
do klienta. Kontakt: 505874992

(20) KOMPUTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjo-
nalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za granicę: 
pracowników fizycznych; budowlanych; 
produkcji; wykończeniowych; rolnych, 
cieśli, elektryków, spawaczy, monterów 
instalacji grzewczych; ociepleń; okien; 
silosów; fasad, hydraulik, dekarz, stolarz, 
piaskarzy, malarzy, betoniarzy, brukarzy, 
płytkarzy, murarzy, tynkarzy, operatorów 
koparki; maszyny drukarskiej, lakierni-
ków, szpachlarzy, magazynierów, ogrodni-
ków, pokojówek, kasjerów. Mile widziany 
j.obcy i własny samochód. marketing@
euro-kontakt.eu 786 298 618

(1)Zbiór pieczarek bez doświadczenia, 
Francja, Niemcy 537 414 316 kontakt@
euro-kontakt.eu

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458) poszukuje 
osób z doświadczeniem na stanowisko 
monter rusztowań. Mile widziany j.obcy 
733 380 450 rekrutacja.wroclaw@euro-
-kontakt.eu

(1) Firma Serene zatrudni pracowników 
do opieki osób starszych w Polsce i w 
Niemczech. Kontakt 602 784 629 , e-
-mail: serene27@wp.pl 

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. Cena: 169 
000 zł. Możliwa zamiana na Wrocław z 
dopłatą. ( nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki parter, 
44 m2, 2 pokoje, łazienka, ogrzewanie 
gazowe i kominek. Cena: 117 000zł 
(nr:1562) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z 
balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia , 
ogrzewanie gazowe, do modernizacji, 
Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w za-
budowie szeregowej, 119 m2, działka od 
170 do 220 m2. Garaż w bryle budynku. 
Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy dom 
z ogrodem zimowym, 423 m2, 2 nieza-
leżne wejścia, działka 5000m2. Garaż na 
3 samochody,  6 pokoi, 4 łazienki, sauna, 
siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem wod-
nym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 2309) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
kuchnia w zabudowie, łazienka z wc i 
prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko 
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, 
łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23 000 zł 
(nr: 23) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33
BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 2 
pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze piętro  
Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na sprzedaż 
lub wynajem,100m2, okna PCV, ogrze-
wanie gazowe, w reprezentacyjnej kamie-
nicy Cena: 300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –  SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 
km od granic Wałbrzycha, mieszkanie, 
parter, 60m2, 3 pokoje, aneks kuchenny, 
łazienka, przedpokój, taras. Cena: 99 800  
zł (nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, 
łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 
000  zł (nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
2-3 POKOJE PIASKOWA GÓRA!!!
LOKALE DO WYNAJĘCIA PIASKOWA 
GÓRA!!! Posiadamy następujące lokale do 
wynajęcia na Piaskowej Górze, Tel: 513 
130 023, (74) 640 11 73
1. 58,75m2, I piętro w głównym ciągu 
pieszych, czynsz najmu 1500 zł/ brutto
2. 251m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, czynsz najmu 4200 zł/netto
3. 149m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, po remoncie, czynsz najmu 
3000 zł/netto
4. 64m2, parter w głównym ciągu pie-
szych, czynsz najmu 2837 zł/brutto
5. 70m2, parter w pobliżu B1, duże 
witryny, po remoncie, czynsz najmu 3300 
zł/ brutto
6. 49,5m2, I piętro, po remoncie, główny 
ciąg pieszych, czynsz najmu 1700 zł/
brutto
OKAZJA!!! BIAŁY KAMIEŃ- 37m2, pokój 
z garderobą, kuchnia z oknem, łazienka z 

WC, przedpokój. Mieszkanie po remon-
cie, na parterze kamienicy. Cena: 65 900 
zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73
HIT! KONRADÓW- DZIAŁKA, po-
wierzchnia 15 000 m2, nieruchomość z 
dużym potencjałem. Atrakcyjna cena: 150 
000 zł do negocjacji (10 zł/m2). Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 38 m2, 2 pokoje, 
kuchnia. Mieszkanie na III piętrze ka-
mienicy, do kapitalnego remontu, niskie 
koszty utrzymania. Cena: 40 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 
73
BIAŁY KAMIEŃ- 26m2, kawalerka z 
widną kuchnią, łazienką z WC, przed-
pokojem. Mieszkanie na VI piętrze w 
wieżowcu, idealne pod inwestycję. Cena: 
63 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO- 100m2, 3 pokoje, wid-
na kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze, do remontu z 
osobnym wejściem od podwórka. Cena: 
89 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 63m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój. Mieszkanie do odświeżenia, II piętro 
w kamienicy, ogrzewanie gazowe. Cena: 
90 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 42m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój. Mieszkanie po generalnym remoncie, 
na II piętrze w bloku, balkon. Cena: 129 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73

PODZAMCZE- 45m2, 2 pokoje, kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie w pełni wyposażone, na VI 
piętrze w bloku. Cena: 152 000 zł do ne-
gocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

PODZAMCZE- 53m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka, osobno WC, przed-
pokój, duży balkon. Mieszkanie po 
remoncie, II piętro w bloku. Cena: 177 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73

DOM GŁUSZYCA- 180m2, działka 
1054m2, dom II piętrowy, strych do 
zagospodarowania. W bryle budynku 
garaż. Cicha okolica. Cena: 195 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 
11 73

GŁUSZYCA- 65m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
po generalnym remoncie z bezpośrednim 
wyjściem na ogród. Cena: 119 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 
11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ- 80m2, salon z 
aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie w trakcie 
remontu, do wykończenia, piwnica 65m2. 
Cena: 260 000 zł do negocjacji. Tel: 509 
180 718, (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE- 43m2, 3 pokoje, ciemna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie w bloku na parterze, do od-
świeżenia. Cena: 130 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

DOM ŚWIEBODZICE- 165m2, zago-
spodarowana działka 950m2. Dom VI 
kondygnacyjny, nowocześnie wykończo-
ny. Ogrzewanie gazowe plus kominek. 
Cena: 375 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, 62,50 m2 na I piętrze 
2 pokoje po kapitalnym remoncie na 
pierwszym piętrze!Cena: 115,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świe-
bodzice, nowe, dwupoziomo-
we mieszkanie 101m2 w stanie 
do wykończenia!TRAKCYJNA 

CENA!169,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce 
nowe budownictwo 2-pokojowe miesz-
kanie z aneksem kuchennym z odrębnym 
WC i łazienką po kapitalnym remoncie. I 
piętro z balkonem. Cena 115,000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! 
Szczawienko , 2 pokoje po remoncie z 
ogródkiem ! Cena 116 000. Polecamy ! 
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 3 
pokoje w budynku z windą, po remoncie 
!!! Cena 129 000 . Polecamy! Tel: 530-
913-259

6. SOWA&VICTORIA Śródmieście - oko-
lice szpitala, 3 pokoje, wysoki standard, 
mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000 
do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913-
259

7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI 
Na sprzedaż mieszkanie na PIASKOWEJ 
GÓRZE, Pow. 55 m2, 3 pokoje, do 
odświeżenia, CENA 155.000 tys zł, Tel: 
519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż lokal 
z możliwością adaptacji na mieszkanie 
w JEDLINIE ZDRÓJ, Pow. 157,94 m2, 
do remontu, CENA 62.000 tys. zł, DO 
NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89 000 do 
negocjacji !519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
pobliżu Parku Sobieskiego, w czteroro-
dzinnym domu, z możliwością adaptacji 
strychu i postawienia garażu w podwór-
ku. Dwa pokoje, co gazowe, reszta do 
remontu. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe 
mieszkanie w bardzo dobrym stanie, w 
czteropiętrowym budynku na Podzam-
czu. 40m2, cena 120 ty. do negocjacji. 
Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Piękne mieszka-
nie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka + korytarz, 86m2, 
zadbana klatka schodowa w śródmieściu, 
160 000tyś do negocjacji! Tel: 502-665-
504

13.SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2 
pokoje, łazienka, jasna kuchnia, po re-
moncie! Cena: 79 900zł do negocjacji!Tel: 
502-665-504

14. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, re-
jon Aqua Zdrój, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z wc, po kapitalnym remoncie, 
50m2 - cena: 129 900zł do negocjacji!

Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
kawalerka 27 mkw do remontu, 65 000 , 
Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 2 
pokoje (40 mkw) – cena 105 000!

Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Podzamcze, 64 
mkw ( 3 pokoje ) do remontu- cena 175 
000! Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieroszów, 
mieszkanie w centrum do niewielkiego 
remontu, 2 pokoje, otwarta kuchnia, 
łazienka z wc. 49m2 cena 75000 zł. Tel. 
519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych - 
Szczawienko mieszkanie po kapitalnym 
remoncie 2 pokoje w jednym aneks 
kuchenny w zabudowie, łazienka z wc, 
przedpokój, 33m2 cena 85000zł

Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Gorce, miesz-
kanie do remontu 3 pokoje w tym jeden 
z aneksem kuchennym, łazienka z wc, 
wysoki parter. 54m2, cena 60000zł Tel: 
519-121-104

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

(1) SPRZEDAM  FORD FOCUS 
2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 5 700 zł 
do negocjacji, tel. 608 034 996  

NIERUCHOMOŚCI

(4) Sprzedam mieszkanie 52 m2, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży przedpokój oraz dodatkowe 
pomieszczenie idealne na garderobę, 
balkon. VI piętro w budynku z windą. 
Biały Kamień. tel. 668 433 830

(4) Sprzedam mieszkanie w Walimiu 
– bez pośredników 52 m2, parter, 3 
pokoje, kuchnia, niski czynsz, cena  44 
tyś, tel. 609736720

(1) Sprzedam mieszkanie Podzamcze 
48m2, 2 pokoje budynek 4 piętrowy, 
bardzo dobra lokalizacja cena 149 tys. 
Tel. 889102262

(5) Sprzedam działki budowlane w pełni 
uzbrojone , Wałbrzych ul. Orkana 103, 
tel. 600 851 189 

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAŁBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl
BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ! Nowe 
Miasto- 32,5 m2pokój z kuchnią i łazien-
ką, po remoncie i wymianie instalacji 
CENA: 25 000 zł (nr: 2338)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, po-
czekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena: 
158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wynajem 
, 250m2, działka 5000m2, nadaję się na 
agroturystykę, piękne widoki. Cena: 89 
000zł, nr: (2190) (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33
BON –Oferta tylko w naszym biurze! 
ulica BARDOWSKIEGO mieszkanie 
41m2, rozkładowe do własnej aranżacji, 
słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski 
czynsz Cena:79 000zł  (nr:2323)  -(74) 
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – CENTRUM 
WAŁBRZYCHA,czteropiętrowy dom 180 
m2- 4  niezależne mieszkania 2-pokojo-
we z łazienkami na każdym z pięter, ew. 
200-metrowe pomieszczenia warszta-
towe z dopłatą sprzedaż lub wynajem. 
Cena: 220 000 zł (nr:2322  ) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ, 46m2,  2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, wysoki parter. Cena 
wynajmu: 890 zł, sprzedaż: 99 000 zł (nr: 
2061) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy 
lokal użytkowy, 200 m2, 5 pomieszczeń z 
zapleczem,  piękna okolica, Cena: 170000 
zł, wynajem:1500 zł (nr:2312  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33
BON – NOWA RUDA, mieszkanie w 
bliźniaku, 189m2, 4 pokoje, łazienka, 
salon z wyjściem do ogrodu, garaż 
Cena:129 000 zł (nr: 2295) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na 
sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, 
działka .2500m2. Obiekt idealny na agro-
turystykę. Cena: 89 000 do negocjacji ( 
nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie 
z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z 
niezależnym wejściem, do wprowadzenia 
. Cena: 159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 74 843 31 82, 797 982 003, NAPISZ e-mail: sekretariat@30minut.pl
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