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Dobre chęci 
to za mało

sport str. 13

Absolutorium 
bez zarzutu

Pragnęli księżniczki

wydarzenia str. 3

region str. 12

Pokaz mody 
bibliotekarskiej

co tam w szkole str. 8-9

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
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Jesteśmy członkiem koncernu Conti nental AG i jednym z wiodących dostawców przemysłu 
samochodowego. 
Połączenie technologicznych, ekologicznych, ekonomicznych oraz personalnych aspektów 
naszej pracy jest tym co odróżnia Conti nental od innych – wydajność jest naszą pasją.Zakład 
Conti nental Adršpach znajduje się u podnóża Karkonoszy, w przyjemnym otoczeniu obszaru 
chronionego krajobrazu CHKO Broumovsko. 
Z ponad tysiącem naszych pracowników zaliczamy się do największych i najbardziej stabilnych 
pracodawców w regionie.

Staňte se součástí  našeho týmu: Let your ideas shape the future.
Andrea Kaiserová - HR Specialista,  +420 (491) 589 234, 
andrea.kaiserova@conti nental-corporati on.com

Zakres obowiązków:
• Praca o charakterze montażowym na linii produkcyjnej
• Kompletacja produktów do systemów spryskiwania 

do samochodów (drobne plasti kowe części)
• Praca w systemie trzyzmianowym lub ciągłym
• Technikum zawodowe w dowolnej specjalizacji będzie 

dodatkowym atutem
Wymagania:
• Dyspozycyjność
• Długotrwała współpraca
• Solidne i odpowiedzialne podejście do pracy

Oferujemy:
• Bezpłatny transport autobusowy na trasie

Wałbrzych – Mieroszów - Adršpach 
• Stabilne, pewne zatrudnienie
• Przyjemne środowisko pracy i kolektyw
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Urlop w wymiarze 5 tygodni
• Dodatki na sport, kulturę, zdrowie i wypoczynek
• Dodatki do ubezpieczenia emerytalnego 
• Dodatki na wypoczynek dzieci 

PRACOWNIK MONTAŻU

conti nental.jobs.cz

reklama	 R0498/17

Termin podpisania umowy o budowę 
obwodnicy zachodniej Wałbrzycha 
został przedłużony o trzy miesiące. 
W ramach inwestycji ma powstać oko-
ło 6 kilometrów drogi dwujezdniowej 
z dwoma pasami ruchu w każdym kie-
runku.

Przypomnijmy, Wałbrzych znalazł się 
w gronie 16 miast, które otrzymają dofi-
nansowanie na realizację kluczowych inwe-
stycji drogowych. Ministerstwo Rozwoju, 
które rozdysponowało kwotę 2,15 mld 
poinformowało o tym - w oficjalnym ko-
munikacie - na swojej stronie internetowej. 
Wałbrzych na budowę obwodnicy zachod-
niej otrzymał  297 milionów złotych. To 
jedno z najwyższych dofinansowań w całej 
puli środków. W związku z pozyskanymi 
środkami przez gminę Wałbrzych, GDD-
KiA miała przekazać 30 milionów na sfinan-
sowanie odcinka o długości 400 metrów 
na terenie gminy Szczawno- Zdrój. Bez tej 
umowy nie można rozpocząć prac przy bu-
dowie obwodnicy zachodniej Wałbrzycha. 
Termin jej podpisania został przedłużony 
o trzy miesiące. - Paradoksalnie łatwiej 
jest pozyskać 300 milionów złotych niż 30. 
Rada Miasta Wałbrzycha, podobnie jak Rada 
Miasta Szczawna-Zdroju podjęła uchwałę 
w sprawie wspólnego wystąpienia do rządu,  
a w szczególności do Ministra Infrastruktu-

Co z obwodnicą Wałbrzycha?

ry i Budownictwa, Ministra Rozwoju i pre-
mier Beaty Szydło, aby ten projekt, który 
jest prawie na wyciągnięcie ręki rozpoczął 
się jeszcze w tym roku - mówi Prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej. Ten odcinek  
400 metrów na terenie Szczawna- Zdroju 
nie może być finansowany ani przez Miasto 
Wałbrzych, ani przez Szczawno. Musi być 
finansowany przez zarządcę, jakim jest Ge-
neralna Dyrekcja.  Trudno sobie wyobrazić, 
żeby nie można było znaleźć tak niedużych 
środków w budżecie Generalnej Dyrekcji, 
jednocześnie wiedząc, możemy stracić 300 

milionów  – dodaje Szełemej. Obwodnica 
Wałbrzycha będzie drogą dwujezdniową, 
po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 
W ciągu obwodnicy wybudowane zostaną 
m.in. trzy wiadukty, kładka i przejście pod-
ziemne dla pieszych oraz trzy węzły drogo-
we. W projekcie znalazły się także budowa 
ekranów akustycznych, oświetlenia drogi, 
sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników 
retencyjnych oraz przebudowa istniejącej 
infrastruktury technicznej, takiej jak sieci 
naziemne i podziemne.

(red)

odcinek  400 metrów na terenie Szczawna- zdroju nie może być finansowany ani 
przez miasto wałbrzych, ani przez Szczawno. musi być finansowany przez zarządcę, 
którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad. 
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Ryż, ryba i algi to główne skład-
niki sushi. Co sprawia, że jedni 
je ubóstwiają, inni zaś nie zno-
szą? Rozmawiamy z manage-
rem restauracji Koku Sushi , 
Rynek 38 w Świdnicy. 

Skąd pochodzi sushi? Co to jest 
sushi?

Sushi, choć jest marką ekspor-
tową Japonii, powstało gdzieś 
w południowych regionach kon-
tynentu azjatyckiego. Przyjmuje 
się że przywędrowało z jednego 
z krajów południowo zachodniej 
Azji. Sushi często kojarzone jest 
z „surową rybą” lecz tak na-
prawdę oznacza ,,kwaśny ryż”, 
i odnosi się do ryżu zaprawio-
nego octem ryżowym, który 
jest składnikiem tej tradycyjnej 
potrawy. Może być podawany 
z surową, gotowaną, pieczoną 
lub marynowaną rybą oraz inny-
mi dodatkami.

Składniki, które składają się na 
sushi?

Sushi składa się z ryżu, owoców 
morza, ryb, warzyw, grzybów 
i jajek. Niezależnie od sposobu 
przyrządzenia, niezmienne jest 
to, że ryż zakrapia się octem ry-
żowym. Mięsne składniki są naj-
częściej surowe.

Jak należy jeść sushi? 
Sushi można jeść palcami. Waż-
ne, żeby zjadać całe kawałki na 
raz. Niedozwolone jest pozo-

Kwaśny ryż

stawianie nadgryzionego kawał-
ka na talerzu (śmiech). Do sushi 
podaje się sos sojowy do zama-
czania, zielony japoński chrzan 
wasabi oraz marynowany imbir, 
który należy spożywać pomiędzy 
różnymi rodzajami potrawy.

Czy sushi jest zdrowe?
Tak, sushi to zdrowa potrawa. 
Biały ryż jest źródłem węglo-
wodanów złożonych, które do-
starczają nam energii, powoli 
ulegając rozkładowi. To także 
źródło wysokiej ilości białka, 
przy jednocześnie niskiej zawar-
tości tłuszczu. Ryby zawierają od 
50-85% wody, 10-25% białka, 
0,2-54% tłuszczu, 0,5-5,6% soli 
mineralnych i 0,1-0,4% węglo-
wodanów. 

Co sprawia, że jedni je ubó-
stwiają, a inni nie znoszą?

Chyba przekonanie, że jest to 
surowa ryba. Często spoty-
kamy się właśnie z taką opinią 
klientów. Jednak zdecydowana 
większość po ,,przełamaniu” się 
docenia specyficzny smak sushi. 

Jaki smak najczęściej jest wy-
bierany przez smakoszy sushi?

Ulubione smaki koneserów sushi 
to połączenie klasycznych skład-
ników futomaki łosoś, awokado, 
serek, nigiri, i hosomaki z tuńczy-
kiem.

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. – Baltasar Gracian y Morales
Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH 
16.06 I 18.00 I „NIE MA LIPY! JEST LIPKA” Koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” WOK Stara Kopalnia
17.06 I  4 edycja „Brave Kids” w Wałbrzychu
17.06 I 14:00 - 17:00 I III Ekologiczny Piknik Rodzinny. Park 
Sobieskiego Wałbrzych
17.06 I 20.30 I Hip Hop Party Centrum Nauki i Sztuki – Stara 
Kopalnia „Afterparty” mistrzostw świata w tańcu wystartuje 
na naszym placu eventowym HIP HOP PARTY – zabawa 
z uczestnikami mistrzostw przy muzyce hip-hp, breakdance 
i electric boogie. Zapraszamy wszystkich na tę wyjątkową, 
energetyczną noc!
18.06 I 18:00 - 20:00 I  Jubileusz 10-lecia zespołu wokalno-
instrumentalnego Aperto - koncert Montownia na terenie 
Starej Kopalni
CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU AQUAA ZDRÓJ
14-18.06 I Mistrzostwa  Europy International Dance 
Organization Hip Hop, Break Dance i Electric Boogie.
TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO 
W WAŁBRZYCHU 
16.06 I 19:00 I KOKAINA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA WSZYSTKICH
p r e m i e r a wałbrzyska
17.06 I 12:00 I PARK przy PWSZ / WILLA KSIĘŻNEJ DAISY

ul. Zamkowa 1 Poruszyciele2Wałbrzych – �nał projektu 
17.06 I 19:00 I KOKAINA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA WSZYSTKICH
18.06 I 18:00 I 14. DNI MŁODEGO TEATRU (ANEKS) / PROGRAM  
KOKAINA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA WSZYSTKICH
TEATR LALKI I AKTORA 
17.06 I 18:00 I Spektakl „ Dzień osiemdziesiąty piąty”
ŚWIDNICA 
10 – 18.06 I 57. OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW 
TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK
GŁUSZYCA
16-18.06 I VI Plener malarski dla dorosłych. Technika: rysunek, 
miejsce Rokytnice w Orlickich Górach, Czechy
ŚWIEBODZICE
16-18.06 I Targira-Art 2017: zegary i zegarmistrzostwo 
na Festiwalu sztuki i rzemiosła 
JEDLINA ZDRÓJ
Przejazd  Muzealnego Pociągu Specjalnego CHARLOTTA relacji 
Jaworzyna Śląska – Jedlina-Zdrój – Jaworzyna Śląska w dniu 
17 czerwca 2017 roku (sobota). 
SZCZAWNO ZDRÓJ
15-18.06 I 52. Międzynarodowy Festiwal Henryka 
Wieniawskiego

• 16 czerwca 2017 – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 
Dzień Dziecka Afrykańskiego , Dzień Blooma

 Imieniny - Aneta, Benon, Justyna, Alina
• 17 czerwca 2017 Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami , Święto Wojsk Pancernych 

i Zmechanizowanych , Dzień Czołgisty
 Imieniny - Adolf, Laura
• 18 czerwca 2017 Dzień Ewakuacji , Międzynarodowy Dzień Sushi 
  Imieniny - Amanda, Elżbieta, Marek
• 19 czerwca 2017 – Teksański Dzień Emancypacji , Dzień Kota Gar�elda 

Światowy Dzień Anemii Sierpowatej
 Imieniny - Gerwazy, Protazy, Romuald
• 20 czerwca 2017 Światowy Dzień Uchodźcy , Międzynarodowy Dzień Sur�ngu
 Imieniny - Bogna, Florentyna, Bożena
• 21 czerwca 2017 Święto Muzyki , Dzień Deskorolki , Międzynarodowy Dzień Jogi 

Światowy Dzień Żyrafy , Światowy Dzień Hydrogra�i
 Imieniny - Alicja, Alojzy
• 22 czerwca 2017 – Światowy Dzień Garbusa , Dzień Kultury Fizycznej 
 Imieniny – Paulin, Tomasz, Paulina

reklama	 R0501/17

Wójt Gminy
Czarny Bór

informuje o ogłoszonym 
naborze na stanowisko 
ds. administracyjnych 

i promocji gminy 
w Urzędzie Gminy Czarny Bór. 

Termin składania dokumentów: 
19.06.2017 19.06.2017 r. godz. 15:30. 

Szczegółowe informacje o naborze 
oraz wykaz niezbędnych dokumentów 

rekrutacyjnych na stronie BIP
Urzędu Gminy Czarny Bór - 

www.bip.czarny-bor.pl 
oraz na stronie gminy - www.czarny-bor.pl

  

W MBP w Szczawnie- Zdroju 
odbyło się otwarcie czytelni na 
świeżym powietrzu zrealizowa-
nej w ramach projektu „Czy-
tam bez zadyszki! -ekologiczna 
czytelnia” z funduszu Toyoty 
„Dobre pomysły zmieniają nasz 
świat”.  

Impreza odbyła się na skwerze 
przed biblioteką, gdzie nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi przez 
zastępcę burmistrza Urszulę Burek 
oraz dyrektor biblioteki Magdale-
nę Klimczak. Efektem projektu jest 
urokliwe miejsce, otoczone ziele-
nią, przeznaczone dla czytelników, 
kuracjuszy oraz spacerowiczów, 
służące odpoczynkowi z ciekawą 
lekturą. W ramach projektu powsta-
ły też budki na książki usytuowa-
ne w parkach szczawieńskich oraz 
przed biblioteką. W budkach moż-
na znaleźć książki, wypożyczyć je, 
przeczytać i odłożyć z powrotem. 
Można też oddać swoje stare, które 
zalegają gdzieś po kątach w domu. 
W powstanie czytelni włączyli się też 
członkowie Stowarzyszenia Nowo-
czesny Senior, którzy posadzili róże, 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Wałbrzychu przy ul. Nał-
kowskiej, którzy przygotowali teren 
do posadzenia bukszpanów, a także 
młodzi sportowcy z MKS Szczawno-
-Zdrój, którzy ochoczo wkopywali 
lawendę. Czytelnia powstała według 
projektu Katarzyny Spery- architek-
ta krajobrazu, książki na budkach 
i ławkach namalowane zostały przez 
plastyczkę- Agnieszkę Brzezińską. 
Po części oficjalnej zebrani zostali 
zaproszeni na kiełbaski z grilla i mogli 
odpocząć, korzystając z nowych ła-
wek oraz słonecznej pogody. Mogli 
też zakupić książki na kiermaszu ta-
niej książki. 

(red)

Ekologiczna 
czytelnia

Zespół Szkół Samorządowych 
po raz kolejny był organizatorem 
Międzyszkolnego Konkursu Kul-
turoznawczego dla klas trzecich 
gimnazjum „The World of En-
glish”. 

Trzyosobowe drużyny z czterech 
szkół: Gimnazjum nr 1 w Wałbrzy-
chu, Gminnego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Czarnym Borze, 
Gimnazjum nr 1 w Boguszowie Gor-
cach oraz Zespół Szkół Samorzą-
dowych w Boguszowie-Gorcach, 
zmagały się z pytaniami związanymi 
z kulturą krajów angielskiego obsza-
ru językowego. Część pytań opie-
rała się na zagadnieniach zawartych 
w podstawie programowej dla II 
i III etapu edukacyjnego z różnych 
przedmiotów. Tak więc znalazły się 
np. pytania o Romea i Julię, Wojnę 
o Niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych USA, czy o geografię USA itp. 
- Możemy więc uznać, iż konkurs ma 
charakter interdyscyplinarny. Zwy-
ciężyła, podobnie jak w zeszłym 
roku, drużyna z GZSP  w Czarnym 
Borze, choć tym razem nie było to 
łatwe zwycięstwo gdyż musieli od-
powiadać na pytania dogrywkowe 
wraz z drużyną gospodarzy, która 

„The World of English”

zajęła drugie miejsce – mówi orga-
nizatorzy konkursu. Miejsca III i IV 
zajęły kolejno drużyna z Gimnazjum 
nr 1 w Boguszowie Gorcach oraz 
drużyna z Wałbrzycha. Uczestnicy, 
jak i ich opiekunowie po raz kolejny 
byli nie tylko pod wrażeniem formy 
i treści  konkursu, ale też i nagród 
jakie otrzymali. Poza zwycięzcami 
każdy uczestnik otrzymał upomi-
nek i dyplom, a  opiekun upominek 
oraz podziękowanie. Możliwe było 

to dzięki wsparciu, za które organi-
zatorzy serdecznie dziękują: Radzie 
Rodziców przy Zespole Szkół Samo-
rządowych w Boguszowie-Gorcach, 
Gminie Miastu Boguszów- Gorce, 
ZGM w Boguszowie-Gorcach oraz 
wydawnictwom: Pearson, Macmil-
lan.

(red)

uczestnikom gratulujemy 
i zapraszamy szkoły do kolejnej 
edycji już za rok.
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W kategorii od „0” – do III zwyciężyli:
I miejsce – Julia Bedra, kl. I, NSP EUREKA 
II miejsce – Olivia Kowalska – kl. III, PSP nr 22
III miejsce – Szymon Niechciał, kl. I, PSP nr 28
W kategorii od IV – do VI nagrody otrzymali:
I miejsce – Wiktoria Pruss, kl. IV, PSP nr 30 oraz Łukasz Karpowicz, 
kl. IV, PSP nr 30
II miejsce – Maciej Nogawka, kl. IV, PSP nr 30
III miejsce – Emilia Tumidajewicz, kl. IV, PSP nr 30 oraz Weronika 
Kołodziej, kl. IV, PSP nr 30
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StaroStwo Powiatowe w wałbrzychu informuje

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
pozyskał kolejne środki na mo-
dernizację infrastruktury drogo-
wej. 

W ramach realizacji programu 
wieloletniego pn. „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” pozy-
skano dofinansowanie w wysokości  
132 082 zł na zadanie pn. „Moder-
nizacja odcinka drogi powiatowej nr 
3389D w Strudze stanowiącej łącz-
nik dróg wojewódzkich 375 i 376”. 
Ponadto pozyskano 208 600 zł do-
finansowania ze środków Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa 
na przebudowę obiektu mostowego 
w ciągu drogi powiatowej nr 3377D 
w Sierpnicy w gminie Głuszyca. 

„Od początku kadencji sta-
wiamy na rozwój infrastruktury 
drogowej w celu poprawienia 
bezpieczeństwa i komfortu prze-
mieszczania się mieszkańcom na-
szego powiatu. Dzięki sprawnemu 
zarządzaniu i aktywnemu pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych 
w latach 2015-2016 wyremon-
towaliśmy już blisko 50 km dróg, 
a także zamontowaliśmy bariery 
energochłonne i wyremontowali-
śmy 4 mosty. Te kolejne pozyska-
ne środki finansowe pomogą nam 
spełnić oczekiwania mieszkańców 
gminy Stare Bogaczowice i gminy 
Głuszyca. Nasz powiat był przez 
lata zaniedbany, a teraz my zmie-
niamy go dla Państwa” – powie-
dział starosta Jacek Cichura.

pętla MTB Sudety. - Wyciągnęliśmy 
wnioski z ubiegłorocznej Dolnoślą-
skiej Stolicy Kultury i postanowiłem 
kontynuować wsparcie wydarzeń 
organizowanych w Powiecie. Każda 
gmina otrzymała wsparcie w wyso-
kości 12 500 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie dowolnie wybra-
nych wydarzeń kulturalno - sporto-
wych. W tym roku oba etapy Strefy 
MTB rozgrywane w Powiecie wał-
brzyskim otrzymały dofinansowa-
nie z tej puli - mówi Wicestarosta.  
Organizatorem etapu było Centrum 
Sportu i Rekreacji w Walimiu a nad 
wszystkich jak zawsze czuwał , pa-
sjonat sportów rowerowych, Artur 
Jarczok.

Szanowni Państwo,
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu poszukuje osób chętnych do odbycia stażu na stanowisku biurowo – administracyjnym. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Obsługi i Spraw Obywatelskich w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24 I p. pokój 114 lub pod nr tel. 74 8460621.

Powiat pozyskał kolejne 
środki na inwestycje Zakończył się kolejny etap Pu-

charu Strefy MTB . Na starcie 
w Walimiu zjawiło się ponad 300 
uczestników z całej Polski, któ-
rzy mieli do pokonania dwa dy-
stanse 23 i 46 km. Trasy biegły 
przez bardzo malownicze tereny 
Gór Sowich i zmusiły uczestni-
ków do sporego wysiłku żeby po-
konać wszystkie przewyższenia 
i trudności terenu. 

Sygnał do startu o godz. 11:00 
dał Wicestarosta Powiatu Wałbrzy-
skiego Pan Krzysztof Kwiatkowski. 
- Życzę wytrwałości, jak najmniej 
niespodzianek na trasie i żebyście 
wszyscy, cali wrócili na metę- mówił 

Puchar Strefy MTB Sudety 2017 w Walimiu

Wicestarosta. Powiat w tym roku 
przeznaczył 100 tyś zł. na dofinan-
sowanie imprez sportowo - kultu-
ralnych organizowanych w Powiecie 
wałbrzyskim. Z tej puli kwotą 6 500 
zł dofinansowana została walimska 

reklama	 R0503/17

Wałbrzych ma swoją Daisy. I nie 
chodzi o najsłynniejszą w histo-
rii obywatelkę  naszego miasta, 
ostatnią panią na zamku Książ, 
ale o malutką mieszkankę Bogu-
szowa-Gorc, Daisy Markowską, 
która przyszła na świat 12 czerw-
ca 2017 w wałbrzyskim szpitalu. 

Daisy warzy 4500 gramów i ma 
56 cm wzrostu. Przyszła na świat 
w Szpitalu Ginekologiczno-Położni-
czym im. E. Biernackiego na Nowym 
Mieście w Wałbrzychu.  Jej rodzice 
Kamila i Robert Markowscy miesz-
kają w Starym Lesieńcu (dzielnica 
Boguszowa-Gorc) i mają już trzech 
synków.  –Bracia naszej córeczki to 
Dorian, Dominik i Denis. Modliliśmy 
się o małą księżniczkę i tak przyszła 
na świat Daisy. Zastanawiałam się 
nad imieniem Diana, ale przecież 
mamy nasza własną księżna, Daisy 
z Książa. Nazwaliśmy naszą dziew-
czynkę na jej cześć – wyjaśnia Kamila 
Markowska. Dwa dni po narodzi-
nach Daisy, odwiedził ją w szpitalu 

Pragnęli księżniczki

prezes Fundacji Księżnej Daisy von 
Pless, Mateusz Mykytyszyn. – To 
cudowna wiadomość, że w czerw-
cu, w którym  jak co roku świętuje-
my rocznicę urodzin księżnej Daisy 

von Pless, przyszła w Wałbrzychu 
na świat jej imienniczka.  Renesans 
Daisy trwa w najlepsze- cieszy się 
Mykytyszyn. 

(red)

foto(użyczone fundacja Księżnej Daisy von Pless) małą Daisy 
markowską i jej mamę Kamilę odwiedził w szpitalu prezes fundacji 
księżnej Daisy von Pless, mateusz mykytyszyn

W Wałbrzyskim Ratuszu od-
było się uroczyste rozstrzyg-
nięcie konkursu plastycznego 
„Jak dbam o swojego pupila” 
w ramach kampanii społecznej 
„Sprzątam po swoim psie, wcho-
dzę w to” zorganizowanego dla 
Szkół Podstawowych w Wałbrzy-
chu z obszaru rewitalizacji. 

W konkursie wzięło udział 6 
szkół, które założyły 59 prac pla-
stycznych wykonane przez 61 ucz-
niów. Konkurs miał na celu uświado-
mienie najmłodszym mieszkańcom 
Wałbrzycha, jak ważną rolę dla 
poprawy estetyki miasta, zdrowia 
i samopoczucia jego mieszkańców 
odgrywa odpowiednia pielęgnacja, 
opieka oraz sprzątanie po swoim 
pupilu. Prace wykonano dowolną 
techniką plastyczną, a oceniane były 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci z klas 0 – III oraz dzieci z klas 
IV – VI. Zwycięzcy  oraz wszyscy po-

,,Jak dbam o swojego pupila”
ich pupilach, które otrzymaliśmy 
w ramach współpracy  ze ZDKiUM. 
Pakiety będą również rozdawane 
mieszkańcom dzielnic objętych re-
witalizacją w ramach kolejnych dzia-
łań. Konkurs zorganizowany został 
przez Biuro ds. Rewitalizacji Miasta 
w ramach kampanii społecznej– 
„Sprzątam po swoim psie. Wchodzę 
w to!”. Celem akcji jest budowanie 
świadomości dzieci oraz dorosłych 
w zakresie podstawowych zasad 

czystości w miejscach publicznych 
poprzez sprzątanie po swoich pu-
pilach oraz kształtowanie zasad pie-
lęgnacji i sprawowania opieki nad 
zwierzętami. Ponadto w ramach 
kampanii pracownicy Biura ds. Re-
witalizacji Miasta, po konsultacjach 
z mieszkańcami obszarów rewitali-
zacji sporządzili lokalizację brakują-
cych śmietników oraz  wystąpili do 
ZDKiUM o ich uzupełnienie.

(red)

zostali uczestnicy konkursu, otrzy-
mali z rąk prezydenta Zygmunta 
Nowaczyka nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał również „Psie pakiety”,  
do sprzątania nieczystości po swo-

fot. (użyczone) zwycięzcy  oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, 
otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
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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
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reklama	 R0505/17

Warsztaty tworzenia ziołowych 
nalewek znalazły się w progra-
mie wycieczki edukacyjnej do 
,,Zielonego Laboratorium”. Jej 
organizatorem było Gminne 
Centrum Biblioteczno- Kultural-
ne w Starych Bogaczowicach. 

Gminne Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne z powodzeniem i zain-
teresowaniem mieszkańców rea-
lizuje projekt ,,Eko ścieżka wokół 

ziół” dofinansowany z Funduszu 
Toyoty. Uczestnicy zadania od 
kilku miesięcy biorą udział w war-
sztatach zielarskich oraz wspólnie 
tworzą ogródek zielarski na te-
renie Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego. Ostatnim 
etapem spotkań edukacyjnych była 
wycieczka do ,,Zielonego Labora-
torium” w Rzeszówku k. Świerza-
wy. Oprócz ciekawych warsztatów 
prowadzonych na łące oraz w ogro-

dzie z zakresu ziołolecznictwa 
i zielarstwa, mieszkańcy skorzy-
stali także z warsztatów tworzenia 
ziołowych mydełek. Skosztowali 
ziołowych herbatek i zgłębili tajni-
ki wytwarzania olejków zapacho-
wych. Na koniec wśród wspólnych 
śpiewów odbyło się ognisko. Na 
dzieci czekały atrakcje na bogato 
wyposażonym placu zabaw - tram-
poliny i huśtawki. 

(red)

Tajniki zielarstwa

fot. (użyczone) ostatnim etapem spotkań edukacyjnych była wycieczka do ,,zielonego Laboratorium”.

W Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 37 w Wałbrzychu odbył 
się XVI wałbrzyski finał akcji ,, 
Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Organizatorami byli PSP 37 oraz 
Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Wałbrzychu. 

Zgodnie z tradycją zaproszeni 
goście odczytali z podziałem na role 
,,Lokomotywę’’ Juliana Tuwima oraz 
fragmenty książek polecanych przez 
Fundację ABC XXI, jednocześnie 
zachęcając do kontynuowania czyta-
nia ich w domu. Wśród czytających 
gości znaleźli się : Prezydent Mia-
sta Wałbrzycha Roman Szełemej, 
radna Rady Miejskiej Beata Mucha, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Olanin, przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Małgorzata Wiłkomirska, zastępca 
kierownika Biura Edukacji i Wycho-
wania Aleksandra Mentek, doradca 
metodyczny Renata Małycha-Duda, 
przedstawiciele Kuratorium Oświa-
ty i Wychowania oraz Biblioteki Pod 
Atlantami, przewodnicząca Rady 

Rodziców PSP 37 oraz dyrekto-
rzy szkół. Następnie uczniowie kl.ll 
a PSP 37 zabrali gości w ,,Bajkową 
podróż”, a „Zeróweczki” dały pokaz 
tańca - zatańczyły walca i kankana. 
W ,,Bajkowym Quizie’’ przedsta-
wionym przez uczniów kl. II b zo-
stała sprawdzona wiedza na temat 
baśni i bajek. Na zakończenie chór 
szkolny wykonał piosenkę finało-
wą ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, 
a klasa IIe zaśpiewała „Książkowego 
krakowiaka”. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali upominki między innymi: 
poduszki od PSP nr 37 (zgodnie z ha-
słem ,,Czytanie do poduszki”), prace 
wykonane przez uczestników War-
sztatów Terapii Zajęciowej, książki 
ufundowane przez PPP.  W uroczy-
stości uczestniczyły dzieci z PSP 15, 
PSPS 10, PGS 10, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych Przyszpitalnych, Zespołu 
Placówek Opiekuńczych, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, Przedszkola 
Samorządowego nr 17, Przedszkola 
Niepublicznego ,, Agatka”, ,, Wiolin-
ka” i ,, Michałek”.

(red)

Cała Polska Czyta 
Dzieciom 2017

uczniowie kl.ll a PSP 37 zabrali gości w ,,bajkową podróż”.
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WAŁBRZYCH, ul. Noworudzka 1
Zapraszamy od godz. 9.00-19:00

SPECJALNE 
PROMOCJE

SUPER 
OKAZJE

reklama	 R0507/17

Sąd Rejonowy w Świdnicy na wniosek Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy tymczasowo aresztował na 
okres trzech miesięcy 41-letniego Sebastiana D. 
mieszkańca Bierutowa. - Mężczyzna podejrzany  
jest między innymi o działanie w zorganizowanej 
grupie przestępczej mającej na celu organizowanie 
bez wymaganego zezwolenia gier hazardowych na 
automatach – informuje prokuratura.

Z zebranego w toku śledztwa materiału dowodowe-
go wynika, że wymieniony podejrzany działając wspólnie 
i w porozumieniu z innymi osobami w okresie od lipca 
2014 roku do lutego 2017 roku prowadził na terenie ca-
łego kraju 85 punktów gdzie bez wymaganego zezwalania 

były prowadzone gry hazardowe na tak zwanych auto-
matach. W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkal-
nych należących do Sebastian D. ujawniono 61029 sztuk 
monet 5 złotowych, które pochodziły z automatów do 
gier hazardowych. Wartość zabezpieczonych monet to 
305.145 złotych. Nadto w trakcie przeszukania ujawnio-
no gotówkę w łącznej kwocie ponad 590.000 złotych.  
W toku śledztwa ustalono, iż Sebastian D. wyrabiał także 
bez zezwolenia amunicję, a także posiadał bez wymaga-
nego zezwolenia broń palną oraz ponad 160 sztuk amu-
nicji różnego rodzaju. Podejrzanemu za najcięższy z za-
rzucanych mu czynów grozi kara pozbawienia wolności 
do 10 lat.

(red)

Nielegalny hazard

Najpierw pojawił się zie-
lony bus straży miejskiej, 
po chwili budynek został 
okrążony przez dziwnie 
wyglądającą ekipę. Za-
niepokojeni mieszkańcy 
pytali, czy to jakieś ska-
żenie, czy mają się ewa-
kuować? Funkcjonariusz 
straży miejskiej uspokoił 
lokatorów – ewakuacji 
nie będzie.

Dziwnie wyglądająca eki-
pa w białych kombinezonach 
okazała się zastępem harce-
rzy ZHP. Z samochodu wy-
pakowano drabiny, wiadra, 
pędzle i wałki malarskie. 
Krótka odprawa, wyzna-
czenie zadań i rejonów, po 
chwili z elewacji budynku 

Czuwaj
zaczęły znikać szpecące „malowid-
ła”. To była akcja usuwania graffiti 
z rewitalizowanych dzielnic naszego 
miasta. Zadanie realizował Hufiec 
ZHP Ziemi Wałbrzyskiej, a koordy-
natorem całego przedsięwzięcia była 
straż miejska w Wałbrzychu. Do 
września tego roku harcerze usuną 
graffiti z 60 obiektów zlokalizowa-

nych w dzielnicach Śródmieście, 
Stary Zdrój, Nowe Miasto, Podgó-
rze, Sobięcin, Biały Kamień. Całość 
przedsięwzięcia finansowana jest 
z mikrograntów przeznaczonych na 
aktywizację i rozwój społeczności 
lokalnej obszaru rewitalizacji Miasta 
Wałbrzycha. 

(red)

harcerze zapewniają: „razem zmienimy wałbrzych”. 
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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 emax

Najpierw sadzili drzewa, teraz 
budują skwer. Stowarzyszenie 
Inicjatywa Polska, oddział w Wał-
brzychu, chce zachęcać wałbrzy-
szan do większej aktywności na 
rzecz miasta. Słowa uczą, przy-
kłady pociągają, dlatego człon-
kowie IP wzięli sprawy w swoje 
ręce – dosłownie.

W wałbrzyskiej dzielnicy So-
bięcin, w ostatnim czasie sadzili 
drzewa tlenowe – Oxytree. Rosną 
one w szybkim tempie, dają więcej 
tlenu niż te tradycyjne, a ich roz-
łożyste liście mogą dawać kojący 
cień w upalne dni. Każde z drzew 
otrzymało swoją nazwę, którą mo-
żemy odczytać z granitowych tablic 
umieszczonych tuż obok roślin. Jest 
drzewo wolności, miłości czy praw-
dy. – Chcemy, aby w tym miejscu po-
wstał skwer, z którego będą korzy-
stać mieszkańcy Wałbrzycha, ale ma 
to być skwer wyjątkowy. Z jednej 
strony będziemy ubiegać się o środ-
ki z budżetu partycypacyjnego, aby 
rozbudować to miejsce, ale z dru-
giej – chcemy, aby mieszkańcy włą-
czyli się w rozwijanie tego miejsca, 
dlatego w niedzielę 11 czerwca sami 
rozpoczęliśmy ten proces. Można 
powiedzieć, że to w ramach zapro-
szenia do współpracy – wyjaśnia 
Mateusz Rambacher, koordynator 
dolnośląski IP. – Idea ekologii człon-

kom IP jest szczególnie bliska, dla-
tego staramy się do niej odwoływać 
przy różnych naszych działaniach. 
Przypomnijmy chociaż akcję rozda-
wania wałbrzyszanom sadzonek bu-
ków. Teraz, budując ten skwer obok 
drzew tlenowych postawiliśmy kilka 
elementów stworzonych zgodnie 
z zasadami upcyklingu. Nie marno-
wać surowców – to ważne, dlatego 
siedziska zbudowaliśmy z palet, a za-
bawki dla najmłodszych – dwie po-
stacie Minionków – ze starych opon 
– dodaje dr Małgorzata Beślerzew-
ska, koordynatorka IP w Wałbrzy-
chu. Członkowie IP zapytani o cel 
takich przedsięwzięć odpowiadają, 
że zależy im, aby obudzić w wał-
brzyszanach chęć współpracy, także 
mając na uwadze ekologię. Pokaza-
nie, że przy odrobinie chęci można 
wspólnie zbudować ciekawe miejsce 
ma być podstawą do dalszych akcji. 
Miejsce, czyli dzielnica Sobięcin, wy-
magające – tak można powiedzieć 
najkrócej. Jeśli uda się to właśnie tu 
– a warto zauważyć, że od 24 maja 
drzewa i tablice mają się doskona-
le – to będzie to dobry prognostyk 
do dalszych działań. Jeśli ktoś ma 
ochotę przyłączyć się do organizo-
wania między innymi takich akcji, to 
na Facebooku pod hasłem Inicjatywa 
Polska Dolny Śląsk można znaleźć 
wszelkie informacje, jak to zrobić.

(red)

Budują skwer

Stowarzyszenie inicjatywa Polska, oddział w wałbrzychu, chce zachęcać 
wałbrzyszan do większej aktywności na rzecz miasta

Turnieje, gry sportowe, przed-
stawienia, koncerty znalazły się 
wśród atrakcji podczas XXXVII 
Dni Szczawna-Zdroju. 

Dzieci ze szczawieńskich placó-
wek oświatowych rozpoczęły świę-
towanie już 1 czerwca br. W tym dniu 
w Teatrze Zdrojowym wystawiony 
został teatrzyk „Władca skarpetek”. 
Następnie w Miejskiej Bibliotece 
odbyło się przedstawienie grupy te-
atralnej pt. „Historia Uzdrowiska”, 
a późnej dyktando o „Pióro Burmi-
strza”. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zawody rowerowe 
MTBXCX dla zawodników z licencja-
mi oraz dzieci i młodzieży, które od-

były się na Słonecznej Polanie. Kolej-
ne dni obfitowały zarówno w atrakcje 
kulturalne, jak i sportowe. Odbył się 
turniej tenisa ziemnego dla dzieci 
i młodzieży, gra miejska, turniej piłki 
nożnej skrzatów edycja Mc Donalds 
oraz piknik dla dzieci i młodzieży ze 
szczawieńskich placówek oświato-
wych. Sobotnie obchody zdominował 
Piknik Rodzinny na boisku lekkoatle-
tycznym przy ul. Słonecznej i wiele 
atrakcji dla dzieci, a także ogłoszenie 
wyników gry miejskiej. Atrakcją była  
wystawa psów rasowych i wielora-
sowych oraz stoisko z psami do ad-
opcji z wałbrzyskiego schroniska. Na 
boisku przy ul. Topolowej odbył się 
mecz piłki nożnej MKS Szczawno-

-Zdrój vs Polonia Świdnica, a w go-
dzinach popołudniowych szczawień-
ski MKS stoczył bój z Zjednoczonymi 
Żarów. Park Zdrojowy zdominowany 
był przez scenę muzyczną. Gwiazdą 
wieczoru był  Zespół Lord, który wy-
konał covery piosenek legendarnego 
Zespołu Quinn. W niedzielę wystą-
pił zespół Kameleon dla dzieci, a dla 
dorosłych z repertuarem muzyki hi-
szpańskiej Moises wystąpił Bethenco-
urt. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Centrala 57.  Z myślą o najmłodszych 
całości obchodów towarzyszyło mo-
bilne centrum animacji Crazy Kids. 
Tradycyjnie obchody zakończono po-
kazem sztucznych ogni.

(red)

Aż 15 kasztanowców posadzonych zostało przy 
Alei Spacerowej i ul. Wojska Polskiego w Szczaw-
nie- Zdroju podczas drugiej akcji ,,Drzewko nasze-
go dziecka”. 

Rodzice dzieci,  którzy zgłosili chęć przystąpienia do 
akcji organizowanej przez gminę, dokonali symboliczne-
go posadzenia drzewa swojego dziecka. Przy drzewie 

umieszczone zostały granitowe  tabliczki okolicznościo-
we z napisem: Drzewko naszego dziecka Kasztanowiec 
Lena, Oliwia, Tomasz itd. data urodzenia dziecka. Rodzi-
ce wraz z dziećmi otrzymali certyfikaty potwierdzające 
dokonanie nasadzenia drzewa swojego dziecka.  Akcja 
w całości została sfinansowana przez gminę  i będzie na 
pewno  powtórzona z okazji kolejnego Dnia Dziecka.  

(red)

„Drzewko naszego dziecka”

fot. (użyczone) rodzice wraz z dziećmi otrzymali certyfikaty potwierdzające dokonanie nasadzenia drzewa 
swojego dziecka

Dni Szczawna

fot. (użyczone) z myślą o najmłodszych całości obchodów towarzyszyło mobilne centrum animacji crazy Kids
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ŚWIDNICA
ul. Pułaskiego 21
tel: 74 637 91 91

WAŁBRZYCH
ul. Sienkiewicza 8
tel: 74 842 60 15 www.expertpro.pl

�O��DCY Z 10-LE���M ������D�Z��I�M 

• KUPNO, SPRZEDAŻ, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
• KREDYTY HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE, 

KONSOLIDACYJNE
• OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU
• ATRAKCYJNE PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE 

DLA NASZYCH KLIENTÓW

Większość mieszkańców nasze-
go regionu chcąca nabyć swoje 
pierwsze „M” wstrzymuje swo-
je decyzje związane z zakupem 
nieruchomości do stycznia 2018 
r., kiedy to będzie przyznana 
ostatnia pula dopłat popularne-
go programu „Mieszkanie dla 
Młodych”. 

Czy naprawdę możemy sobie po-
zwolić na komfort, czekania pół roku 
bezczynnie? 

Przed takim podejściem do spra-
wy przestrzega nas Łukasz Płociń-
ski z firmy Expert Pro. Biorąc pod 
uwagę, że w styczniu ruszy „ostatni 
wyścig” o zarezerwowanie ponad 
340 milionów dopłat, musimy być 
perfekcyjnie przygotowani do tej 
sytuacji. Już dzisiaj warto spraw-
dzić swoje możliwości kredytowe, 
przygotować się do tematu poprzez 

KREDYT Z DOPŁATĄ MIESZKANIE 
DLA MŁODYCH – STARTUJEMY JUŻ TERAZ ?

Świdnica: Pułaskiego 21, 
58-100 Świdnica, tel.: +48 74 637 91 91

Wałbrzych: Sienkiewicza 8, 
58-300 Wałbrzych, tel.: +48 74 842 60 15

Zapisy do klasy I i VII 
Szkoły Podstawowej Fundacji

Mamy najwyższy wynik
nauczania w mieście!

Skutecznie uczymy dwóch języków obcych.
Dodatkowe zajęcia: szachy, taniec, pływanie,

 przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
Profesjonalna kadra.

reklama	 R0510/17

sprawdzenie zdolności kredytowej, 
zmniejszenie zobowiązań, uregu-
lowanie umów o pracę itp. Na do-
wód tego Łukasz Płociński przytacza 
nam kilka faktów: „Pula dopłat na 
rok 2017 skończyła się w zaledwie 
miesiąc. BGK uruchomił dodatkowo 
50% puli z roku następnego, którą 
banki wykorzystały w kolejne dwa 
miesiące. W związku z powyższym 
w nadchodzącym 2018 roku mamy 
tylko połowę puli do zagospoda-
rowania i zapewne nowe rekordy 
w szybkości jej wykorzystania.”  

Trzeba pamiętać, że mimo iż pro-
gram ten to często dopłaty od kilku-
nastu do kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych do kredytu, to równie istotne 
co sam kredyt jest rozpoczęcie szu-
kania domu lub mieszkania spełnia-
jącego warunki programu już  teraz. 
Jak dodaje Agnieszka Lubińska 
doradca d/s nieruchomości w fir-

mie Expert Pro „na rynku powoli 
pojawiają się oferty sprzedaży gdzie 
klienci podpisują umowę przed-
wstępną teraz i są w stanie poczekać 
z realizacją formalności do początku 
roku. To dobry wybór dla wielu ku-
pujących ponieważ pod koniec roku 
może pojawić się sytuacja gdzie ide-
alne mieszkania pod program MDM 
zaczną drożeć i bardzo szybko zni-
kać”. Przewagą biura jest również 
to, że już dzisiaj wiedzą którzy z ich 

klientów są w stanie poczekać z rea-
lizacją sprzedaży pół roku, wiedzą ja-
kich argumentów użyć żeby przeko-
nać sprzedającego do takiej decyzji.

Podsumowując, mimo że najwię-
cej pracy z „dopłatami” przypadnie 
na przełom roku warto już dzisiaj 
rozpoznać sytuację w bankach i na 
rynku nieruchomości, być może po-
święcenie części  wolnego czasu 
w okresie wakacyjnym ograniczy 
nam stres na przyszłość. Dlatego też 
już dzisiaj zapraszamy do naszych 
biur na bezpłatne konsultacje z do-
świadczonymi ekspertami.

Pod naszym 
patronatem 
W niedzielę 25 czerwca zaprasza-
my na organizowany po raz trzeci 
w Głuszycy Sowiogórski Muflon.  
Wydarzenie promujące kulturę my-
śliwską rozpocznie się  o godz.12.30 
uroczystym przemarszem pocztów 
sztandarowych dolnośląskich kół 
łowieckich z parkingu przy ul. 
Grunwaldzkiej na boisko sportowe 
przy ul. Dolnej, gdzie o godz. 13.00 
odprawiona zostanie uroczysta Msza 
św. Hubertowska. W programie 
wydarzenia zaplanowano szereg 
wydarzeń i atrakcji. Wśród nich m.in. 
koncerty, wystawę psów myśliwskich, 
bezpłatną degustację potraw kuchni 
myśliwskiej oraz pokazy ratownictwa 
medycznego wałbrzysko-kłodzkej 
grupy Górskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratowniczego oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej. 
Będzie również mobilny punkt poboru 
krwi z nagrodami dla dawców krwi 
i wiele ciekawych atrakcji dla dzieci: 
animatorzy, dmuchańce, gry, zabawy, 
konkursy. Patronat nad wydarzeniem 
objęli: marszałek województwa 
dolnośląskiego Cezary Przybylski, 
starosta powiatu wałbrzyskiego Jacek 
Cichura, burmistrz Głuszycy Roman 
Głód. Organizatorami imprezy są: 
gmina Głuszyca, Koło Łowieckie 
Trop Głuszyca, Parafia pw. Chrystusa 
Króla w Głuszycy, Fundacja Katoli-
cka Inicjatywa Berit, a partnerami: 
Zarząd Okręgowy  Polskiego Związku 
Łowieckiego Wałbrzych, Centrum 
Kultury-MBP Głuszyca, LGD Partner-
stwo Sowiogórskie, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głuszycy, Poczta Polska. 
Patronat medialny ma m.in. nasza 
gazeta. 

(red)

Wojskowa 
„wyżerka” 
W sobotę 1 lipca 2017 r. zapraszamy 
do Zajazdu Hubert w Walimiu na 
Festiwal Kuchni Polowych, czyli wy-
darzenie ukazujące wojskową kuchnie 
na froncie, sporządzaną pod gołym 
niebem. Festiwal Kuchni Polowych 
popularyzuje gotowanie pod gołym 
niebem i odpowiada na pytanie: jak 
nakarmić więcej niż kilku znajomych, 
jak nakarmić pluton, czy kompanię? 
Wydarzenie to  pozwala miłośnikom 
dobrej zabawy oraz wojskowej strawy 
przyprawianej “nutką historii”, cofnąć 
się w czasie, posmakować potraw 
wojskowych przygotowywanych 
w niepowtarzalnej wieloepokowej 
atmosferze. Do wyboru będą m.in.: 
zupa gulaszowa, grochówka, kapuś-
niak, solianka oraz la bouill. Zasmakuj 
w wojskowym pieskim żarciu – oceń, 
której armii wikt odpowiada Ci 
najbardziej.

(red)

Festiwal gulaszu 
Wielkimi krokami nadchodzi Festiwal 
Gulaszu w Gminie Walim. Już 24 
czerwca – jedna z najsmaczniejszych 
imprez w regionie. Zapach gotujących 
się w bograczach  gulaszy przyciąga 
do walimskiego Parku Jordanow-
skiego wielu smakoszy i miłośników 
tej wyśmienitej potrawy. Corocznie 
uczestnicy konkursu na najsmacz-
niejszy gulasz żwawo uwijali się przy 
swoich kociołkach, aby na godzinę 
16.00 potrawy były gotowe. Wtedy 
też następuje smakowanie, przez  
uczestników, a także przez jury 
wszystkich gulaszy – przygotowanych 
tradycyjnie oraz nowatorsko. Festiwal 
gulaszu jest również sposobnością do 
skosztowania potrawy serwowanej 
przez grupę przyjaciół z Węgier, 
przygotowujących tradycyjny 
gulasz węgierski oraz zasmakowania 
wyjątkowego gulaszu Wójta Gminy 
Walim. To również okazja do miłego 
spędzenia czasu w gronie rodzinnym 
i udziału w wydarzeniu obfitującym 
w wiele zaskakujących atrakcji.

(red)
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EKONOMIK – GASTRONOMIK
zaprasza na 

Jubileusz
           60 – lecia
i Zjazd Absolwentów

bądź z Nami
14 października 2017 r.

Szczgółowe informacje pod tel. 84 236 18 
oraz na stronie szkoły zs7.walbrzych.pl

Harmonogram obchodów

11 00 – Msza św. w Kościele -

Dziećmorowice, poświęcenie

nowego sztandaru

12 30 – otwarcie jubileuszowej

wystawy, spotkania absolwentów

z nauczycielami

16 00 – uroszysta Gala

18 00 – Biesiada Absolwentów

Koszty uczestnictwa:

60 zł – udział w obchodach

160 zł – udział w obchodach i Biesiadzie Absolwentów

Patronat honorowy

Patronat medialny

Zespół Szkół Nr 7
/dawniej Zespół Szkół 

Ekonomiczno – Gastronomicznych/
im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29, 58–308 Wałbrzych

tel. /74/ 84 236 18
jubileusz60-zs7@wp.pl

Agnieszka Kołacz – Leszczyńska – Poseł na Sejm RP

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha

Jacek Cichura – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty 

Od dziesięciu lat Zespół Szkolno-
-Przedszkolny Nr 2  organizuje 
Międzyszkolny Konkurs Czytel-
niczy „Polecam Ci tę książkę”. 
Celem konkursu jest promocja 
czytelnictwa oraz popularyzacja 
wartościowej literatury dla dzie-
ci i młodzieży w myśl motta „do-
brą książką trzeba dzielić się jak 
chlebem”. 

Zadaniem uczestników konkur-
su jest opowiedzenie w interesujący 
sposób wybranej przez siebie książki 
spoza kanonu lektur szkolnych i uza-
sadnienie swojego wyboru. Ucznio-
wie poradzili sobie z tym zadaniem 
po mistrzowsku. Udowodnili, że 
sztuka czytania w dobie komputerów 
nie zanikła. W wypowiedziach ucz-
niów dało się zauważyć wielką pasję 
czytelniczą i zamiłowanie do literatu-
ry w myśl motta Kornela Makuszyń-
skiego (patrona ZSzP Nr2): „Książka 
to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, 
który puste życie napełnia światłem, 
a puste serce wzruszeniem”. Poziom, 

Polecam Ci tę książkę

jaki uczniowie prezentowali podczas 
swoich wystąpień wskazuje, że tylko 
„książka kształci aktywną inteligen-
cję – ekran wychowuje bezwolnego 
człowieka”. Zwycięzcą konkursu zo-
stała uczennica ZSzP Nr2 Dominika 

Grodzicka z kl.VI, II miejsce zdobyła 
również uczennica ZszP Nr2 Alek-
sandra Chmara z kl.VI, III miejsce za-
jęła uczennica z PSP nr28 Julia Misztal 
z kl.VI.

(red)

w wypowiedziach uczniów dało się zauważyć wielką pasję czytelniczą

W ramach obchodów Tygodnia 
Bibliotek i Dnia Bibliotekarza w  
Zespole Szkolno-Przedszkolny 
Nr 2 w Wałbrzychu odbyło się 
podsumowanie  realizowanego 
przez bibliotekę szkolną projek-
tu edukacyjnego „Z książką mi 
do twarzy”. 

Uczniowie klasy VI  przedstawi-
li zalety książek oraz interesujące 
ciekawostki o książkach. Następ-
nie zaprezentowali pokaz mody 
bibliotekarskiej, który przygotowali 
dla nich znani projektanci paryskiej 
mody: Coco Chanel, Nina Rici 
i Pierre Cardin, a wystąpili nowo-
cześni bibliotekarze: Pani Margaret 
Astor, Pani Gorąca Linia, Pan RMF 
FM, Pan Mister Sportsmens. No-
wocześni bibliotekarze i ich atrak-
cyjne stroje bardzo przypadły do 
gustu społeczności szkolnej. Z kolei 
projektanci mody zachwyceni byli 
strojami uczniów. W tym dniu bo-
wiem uczniowie przybyli do szkoły 
ubrani nietypowo. Przebrali się za 
bohaterów książkowych i postacie 
bajkowe oraz przygotowali transpa-
renty z hasłami promującymi książki 

i czytelnictwo. Wszyscy w rados-
nym nastroju ruszyli kolejny już 
raz barwnym korowodem ulicami 
Gaju na Paradę Czytelniczą. Powie-
wając chorągiewkami, wstążkami 
i balonami, grając na instrumentach 
muzycznych skandowali hasła za-
chęcające do czytania. Paradujące 
mole książkowe wzbudziły zainte-
resowanie i podziw mieszkańców 
dzielnicy. Na zakończenie imprezy 
podsumowane zostały konkursy 
odbywające się w ramach projektu  
„Z książka mi do twarzy” i „Czy-
telnik na szóstkę””. Dla wszystkich 
był to niezapomniany dzień, pe-
łen wrażeń i emocji. Dzięki takim 
działaniom uczniowie mają okazję 
lepiej poznać bibliotekę szkolną, 
a nauczyciel bibliotekarz swoich 
czytelników. Przyjemna świąteczna 
atmosfera ułatwia bowiem życzliwe 
kontakty, pomaga tworzyć wizeru-
nek biblioteki jako miejsca przyja-
znego, gościnnego, interesującego 
i ważnego. Na pewno wszyscy 
zgodzą się, że biblioteka to jedno 
z najciekawszych i najważniejszych 
miejsc w szkole.

(red)

nowocześni bibliotekarze i ich atrakcyjne stroje bardzo przypadły 
do gustu społeczności szkolnej

Pokaz mody 
bibliotekarskiej
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NABÓR DO KLAS LICEUM
• SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
W NASZYM LICEUM SKUTECZNIE UCZYMY DZIECI Z DYSGRAFIĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSKALKULIĄ

Gwarantujemy
• Naukę w kameralnych klasach • Przyjazną i bezpieczną atmosferę
• Indywidualne podejście do ucznia • Wysoką zdawalność na maturze

NABÓR DO KLASY IV oraz VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Obawiasz się dużej szkoły dla Twojego dziecka? 

Martwisz się, że nie poradzi sobie w nowej szkole?
Nie chcesz, aby zawsze stało z boku, bo inni mówią, że jest nieśmiałe?

Chcesz mieć pewność, że twoje dziecko będzie miało indywidualną opiekę? 
Przyjdź do nas!

Gwarantujemy
• Rozszerzoną naukę dwóch języków
• Naukę przedmiotów artystycznych (taniec, garncarstwo, teatr)
• Indywidualne podejście, małe klasy
• Bezpośredni kontakt ze szkołą/wychowawcą
• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, taniec, sporty walki)

Zespół Szkół Społecznych nr 1

ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych, 
tel. 74 840 2007, 606 370 956, email: slo@hm.pl

reklama	 R0512/17

Drużyna Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 28 w Wałbrzychu 
po całorocznych zmaganiach 
zakwalifikowała się do rundy 
finałowej XVI  Dolnośląskich 
Meczów Matematycznych.  Do 
finału dotarły trzy drużyny z 32 
szkół Dolnego Śląska biorących 
udział w DMM. Finał odbył się 
w Instytucie  Matematycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Po zaciętej rywalizacji drużyna 
PSP 28 w Wałbrzychu wywal-
czyła drugie miejsce.  Zawodni-
cy otrzymali dyplom i nagrody, 
a najlepsi z nich zostali zaprosze-
ni do udziału w Letnim Obozie 
Naukowym DMM, który odbę-
dzie się w Kowarach.

Uczniowie PSP28 w Wałbrzychu 
biorą udział w wielu konkursach ma-
tematycznych. Wśród nich  znalazł 

się między innymi Międzynarodo-
wy Konkurs Matematyka Bez granic 
i Dolnośląskich Meczach Matema-
tycznych organizowanych przez Fun-
dację Matematyków Wrocławskich.  
Matematyka bez Granic to konkurs 
międzynarodowy, który przywędro-
wał do Polski z Francji. Ma on nie-
spotykaną formę, gdyż startują w nim 
całe klasy. Adresowany jest do sze-
rokiego kręgu uczniów, a nie tylko 
do najlepszych matematyków. Liczą 
się w nim także: umiejętność współ-
pracy i podziału czynności w grupie, 
pomysłowość, wyobraźnia, zdolności 
językowe i plastyczne. Zadania mają 
zróżnicowany stopień trudności i te-
matykę, więc każdy uczeń w klasie 
może się czymś wykazać. Przygoto-
wania do konkursu bardzo integrują 
zespół klasowy. W marcu 2017 od-
był się finał XXVIII Międzynarodo-
wego Konkursu Matematyka bez 

Granic - Junior regionu dolnośląsko-
-opolskiego, do którego przystąpiły 
143 klasy. Po ogłoszeniu wyników 
okazało się, że klasy V b i IV a z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 28 
w Wałbrzychu zostały sklasyfikowa-
ne w pierwszej dziesiątce: V b zajęła 
3 miejsce, natomiast IV a -miejsce 7. 
Klasa V b została zaproszona do Insty-
tutu Matematycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego i tam podczas Wroc-
ławskich Spotkań Matematycznych 
uczniowie odebrali dyplom i nagrody. 
Dolnośląskie Mecze Matematycz-
ne to konkurs, w którym uczniowie 
uczą się matematyki, rozwijają umie-
jętność argumentowania i prezen-
towania rozwiązań oraz współpracy 
w grupie. Zadania są odmienne od ty-
powych, a ich zróżnicowany stopień 
trudności pozwala na stosowanie 
różnych strategii rozgrywki. 

(red)  

Matematyczne sukcesy uczniów 

Klaudia Kolanek, Klaudia Mróz, Karolina Kusiak, 
Maja Trzcińska, Wiktoria Pitak, Weronika Klonow-
ska, Magdalena Ziębicka, Maja Gorzędowska,  An-
gelika Rogalska to skład zwycięskiej drużyny w pił-
ce nożnej z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 
w Wałbrzychu.

W dniu 19 maja odbyły się zawody piłki nożnej dziew-
cząt szkół podstawowych w Wałbrzychu. W bardzo 

upalny piątek dziewczęta z Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego nr 1  rozegrały trzy mecze w grupie i wszyst-
kie trzy wygrały co pozwoliło wejść z pierwszego miejsca 
do finału. Finał był bardzo trudny zakończył się remisem. 
Decydujące były  3 rzuty karne.  Piłkarki z ZSP nr 1 były 
niepokonane. Wygrały 3:2 w karnych (K. Kolanek, K. 
Mróz, K. Kusiak). Zdobyły I miejsce i zostały Mistrzynia-
mi Wałbrzycha.

(red)

Mistrzynie w piłce nożnej 

Piłkarki z zSP nr 1 były niepokonane

Teren III Kampusu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie był 
świadkiem piątej jubileuszowej 
edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Eksperyment Łańcuchowy”. 
Wśród 276 drużyn pojawili się 
również uczniowie „Piętnastki” 
jako, jedyni przedstawiciele re-
gionu wałbrzyskiego. 

Konkurs kolejny raz cieszył się 
dużym zainteresowaniem, o czym 
świadczy bardzo duża liczba drużyn 
z całej Polski. Wałbrzyskie drużyny 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
15 pod opieką nauczycieli Agnieszki 
Ranowicz i Mirosławy Żmidzińskiej 
zaprezentowali nietypowe urządze-
nia, które budowali przez ostatnie 
dwa miesiące. Należało przedsta-
wić mechaniczne urządzenia, o wy-
miarach nie przekraczających ławki 
szkolnej, które transportowały me-
talową kulkę do kolejnego urządze-
nia w czasie nie krótszym niż 20 
sekund, ale i nie dłuższym niż 120 
sekund, wykorzystując jak najwięcej 
zjawisk fizycznych. Naszym konsul-
tantem naukowym był zaprzyjaź-
niony ze szkołą pan prof. dr hab. 
inż. Stanisław Bartkiewicz, pracow-
nik naukowy Politechniki Wrocław-
skiej. Dla uczniów szkoły podsta-
wowej rozwiązanie tego problemu 
było tym trudniejsze, że nawet 
szóstoklasiści nie mają w progra-
mie nauczania fizyki. Jednakże od 
uczestników nie tyle wymagano 

wiedzy fizycznej, co kreatywności 
i nieszablonowych pomysłów. Na 
takie właśnie podejście do rozwią-
zania problemu liczyli organizatorzy 
konkursu studenci Koła Naukowego 
Biofizyki Molekularnej i Fizyki Me-
dycznej oraz Wydział Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, 
że cały konkurs był zorganizowany 
pod patronatem: Minister Edukacji 
Narodowej Anny Zalewskiej, Rek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. med. Wojciecha No-
waka i Wojewody Małopolskiego 
Józefa Pilcha. ,,Eksperyment łańcu-
chowy” oceniała Komisja - profeso-
rowie Instytutu Fizyki UJ. Spośród 
1000 uczestników, aż dwie druży-
ny PSP nr 15, w składzie których 
znaleźli się uczniowie klas szó-
stych: Aleksandra Mickiewicz, Han-
na Marciniak, Mikołaj Demeszuk 
i Jacek Derej, oraz uczennice klasy 
czwartej: Natalia Bartkiewicz i Ali-
cja Ranowicz otrzymali wyróżnienie 
w kategorii szkół podstawowych. 
Prezentacjom towarzyszyło wiele 
atrakcji przygotowanych przez or-
ganizatorów Konkursu, m. in. ucz-
niowie uczestniczyli w wykładach 
i  doświadczeniach na terenie UJ. 
Wielkim przeżyciem dla uczniów 
był również spacer po korytarzach 
szacownej uczelni, pamiętającej 
dokonania Mikołaja Kopernika 
i Jana Kochanowskiego. Uczniowie 
wrócili z Krakowa bardzo zmoty-

Łamanie stereotypów 

wowani i pełni energii do dalszej 
pracy. Deklarują, że w kolejnej 
edycji postarają się ponownie re-
prezentować wałbrzyskie szkoły 
podstawowe i być może wywalczyć 
pierwsze miejsce w konkursie.

(red)

uczniowie wrócili z Krakowa bardzo zmotywowani i pełni energii do dalszej pracy
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Druga pizza o 5 zł taniej (średnia przy zamówieniu dużej)

Przy zamówieniu powyżej 40 zł 1l. Coca- Coli GRATIS 

po 17:00 w lokalu i na wynos 20% TANIEJ
(promocje nie łączą się ze sobą)

Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

lokal czynny: 
pon.- czw. 11-20, pt.-sob. 11-22

ZAPRASZA
POZNAJ NOWE SMAKI

ZAPIEKANKI, MAKARONY, SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

WWW.MAMUSKA.COM.PL      znajdź nas na FB

Piaskowa Góra, Podzamcze, 
Szczawienko, Strefa Ekonomiczna 

- GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 5 zł 
Biały Kamień, Stary Zdrój - 5 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 6 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa,  
Glinik, Gaj - 7 zł

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: 

pon.-czw. 1200-2000, 
pt.-sob. 1200-2200

w dostawie również płatność kartą

HAPPY 
HOURS

Około 250 przedsiębiorców z 
całej Polski wzięło udział w III 
edycji INVEST-PARK Business 
Mixer, jednego z największych 
spotkań B2B w kraju. Do szyb-
kich prezentacji biznesowych 
zasiedli zarówno przedstawiciele 
globalnych koncernów, jak i ma-
łych i średnich firm. Organizato-

rem spotkania była Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

- Chcemy budować dobry klimat 
inwestycyjny i pokazać, że strefa to 
również szansa dla tych, którzy dzia-
łają poza nią – mówi Maciej Badora, 
prezes wałbrzyskiej strefy. - Business 
Mixer jest okazją dla polskich małych 

Biznes znowu „zmiksowany”  
i średnich przedsiębiorstw do nawią-
zania współpracy ze strategicznymi 
inwestorami działającymi na naszych 
terenach. Dla globalnych koncernów 
z kolei, do znalezienia krajowych 
poddostawców i kooperantów – tłu-
maczy.  Jak co roku przedsiębiorcy 
mieli 2 minuty, aby podczas każdej 
sesji przy okrągłych stołach zapre-
zentować się potencjalnym partne-
rom biznesowym. Po przedstawie-
niu swojej oferty oraz wysłuchaniu 
pozostałych osób, przesiadali się do 
następnych stolików, aby nawiązać 
kontakt z kolejnymi uczestnikami. 
Po sześciu sesjach każdy posiadał 
prawie 50 nowych kontaktów bi-
znesowych. - Po poprzedniej edycji 
nawiązaliśmy relacje z partnerami, 
którzy świadczą dla nas obecnie 
usługi. Mam nadzieję, że zdobyte 
dzisiaj kontakty również zaowocują 
stałymi zleceniami – mówi Marcin 
Hołdys, prezes firmy THT produ-
kującej opakowania przemysłowe. 
- Na pewno weźmiemy udział w ko-
lejnej odsłonie wydarzenia – dodaje. 
W drugiej, networkingowej części 
spotkania uczestnicy mieli okazję 
poznać szczegóły ofert wybranych 
partnerów biznesowych oraz na-
wiązać relacje z osobami, z którymi 
nie spotkali się przy stołach. - Już po 
raz trzeci uczestniczymy w Business 
Mixerze. Cechą wspólną wszystkich 
edycji jest duża liczba zdobytych 
kontaktów, które później przekła-
dają się na ilość naszych kontra-
hentów – podkreśla Piotr Kuchta 
z firmy TechPlast zajmującej się 
przetwórstwem tworzyw sztucz-
nych. W Business Mixerze wzięli 
udział przedsiębiorcy działający w 
60 miejscowościach, z 10 woje-
wództw Polski. Obecni byli również 
przedstawiciele biznesu z Republiki 
Czeskiej. Uczestnicy reprezento-
wali ponad 20 sektorów przemysłu 
i usług. W czasie całego wydarzenia 
wymienionych zostało ponad 7000 
wizytówek.  Invest Park Business 
Mixer odbył się w Klubie Bizneso-
wym Stadionu Wrocław - partnera 
głównego wydarzenia. Patronat nad 
spotkaniem objęła Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A., realizator projektu 
„Sieć Otwartych Innowacji”. 

(red)

Dolnośląscy Pracodawcy 
w gronie sygnatariuszy stanowi-
ska w sprawie stosowania klau-
zul społecznych i przestrzeganie 
prawa pracy. 

Organizacje pracodawców, 
a wśród nich Dolnośląscy Pracodaw-
cy regionalny związek pracodawców 
Konfederacji Lewiatan oraz związki 
zawodowe  z Dolnego Śląska pod-
pisały wspólne stanowisko, w któ-
rym apelują o stosowanie w prak-
tyce zamówień publicznych klauzul 
społecznych oraz  o przestrzeganie 
przepisów o minimalnej stawce go-
dzinowej.  Podczas wspólnej konfe-
rencji prasowej w siedzibie dolnoślą-
skiej „Solidarności” we Wrocławiu 
przedstawiciele organizacji praco-
dawców i związków zawodowych 
przyjęli i podpisali wspólne stanowi-
sko, w którym stanowczo przeciw-
stawili się praktykom niestosowania 
klauzul społecznych w przetargach 
publicznych  i nieprzestrzeganiu 
przepisów ustawy o minimalnej staw-
ce godzinowej. Dolnośląskich Praco-
dawców na spotkaniu reprezentował 
Marcin Kowalski, wiceprezes zarzą-
du. Uczestnicy konferencji podkre-
ślali konieczność poszanowania nie 
tylko zasad współżycia gospodarcze-
go, ale i społecznego. Zwrócili uwagę 
na możliwości jakie dają obowiązu-
jące przepisy  i zachęcali do stoso-
wania ich w praktyce. Zachęcali by 
zamawiający, głównie  administracja 

rządowa i samorządowa stosując 
odpowiednie przepisy  wspierała 
cele społeczne, takie jak zatrud-
nianie na podstawie umów o pracę 
oraz aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Zaape-
lowali o egzekwowanie przez za-
mawiających realizacji postanowień 
umów dotyczących klauzul społecz-
nych, w szczególności w zakresie 
stosowania prawa pracy i minimalnej 
stawki godzinowej w wysokości 13 
zł brutto. Podczas spotkania zade-
klarowano działania zmierzające do 
przeciwdziałania zaniżaniu przez in-
stytucje publiczne cen kupowanych 
przez nich usług i towarów. Przy-
jęte stanowisko otworzy drogę do 
wspólnych działań w kierunku dialo-
gu, promowania pozytywnych war-
tości – z korzyścią dla dolnośląskiego 
rynku i relacji między pracodawcami 
i pracownikami.  Po stronie związ-
ków zawodowych pod stanowiskiem 
podpisali się – NSZZ ,,Solidarność”, 
Rada Województwa Dolnośląskie-
go Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych, Forum 
Związków Zawodowych Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Po stronie 
pracodawców – Dolnośląscy Pra-
codawcy (regionalny związek pra-
codawców Konfederacji Lewiatan), 
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, 
Zachodnia Izba Gospodarcza - Pra-
codawcy i Przedsiębiorcy, Związek 
Pracodawców Polska Miedź.

(red)

Poszanowanie społeczne 
i gospodarcze

Dolnośląskich Pracodawców na spotkaniu reprezentował marcin 
Kowalski, wiceprezes zarządu.

Mieszkasz na Dolnym Śląsku 
i jesteś pełnoletni? Masz ciekawy 
pomysł na zorganizowanie spor-
towego bądź turystycznego wy-
darzenia? Nic prostszego! Właś-
nie zakończyły się konsultacje 
społeczne dotyczące drugiej edy-
cji sportowo-turystycznego bu-
dżetu obywatelskiego „Aktywny 
Dolny Śląsk”. 

Do 25 czerwca można składać 
wnioski dotyczące pomysłów na 
wydarzenia czy imprezy. W sumie 
do dyspozycji pomysłowych Dolno-
ślązaków jest 600 tys. zł. Procedu-
ra zgłaszania wniosków jest bardzo 
prosta. Wystarczy, że  wypełnisz  
formularz dostępny na stronie www.
aktywny.dolnyslask.pl w zakładce 
„złóż wniosek”. Pamiętaj – wniosek 
ma dotyczyć wydarzenia/imprezy 
o zasięgu regionalnym (zasięg szer-
szy niż powiatowy) z  listą popar-
cia przynajmniej 50 mieszkańców 
województwa. Całkowity koszt 
dofinansowania dla projektu może 
wynieść 40 tysięcy złotych. − Te-

Aktywny Dolny Śląsk

goroczny budżet, tak samo jak po-
przedni, będzie realizowany w całym 
województwie, a środki finansowe 
będą rozdzielane w 5 dolnośląskich 
subregionach: jeleniogórskim, wał-
brzyskim, legnickim, wrocławskim 
oraz we Wrocławiu. Na każdy okręg 
przeznaczymy 120 tysięcy złotych – 
wyjaśnia wicemarszałek Jerzy Micha-
lak. Całkowity budżet to 600 tys. zł. 
Pieniądze mogą być przeznaczone 
na realizację inicjatyw przyczyniają-
cych się do rozwoju i popularyzacji 
dolnośląskiego sportu i turystyki, 
z wyłączeniem zadań dotychczas 
dofinansowanych z budżetu wo-
jewództwa oraz projektów infra-

strukturalnych. Mogą to być np.: im-
prezy turystyczne, lokalne zawody 
sportowe, zloty, rajdy, konferencje, 
seminaria dotyczące rozwoju tury-
styki, promocji regionu, promowa-
nia lokalnych produktów i atrakcji 
turystycznych, oraz np. publikacje 
wydawnictw o charakterze tury-
stycznym (tj. przewodniki, foldery, 
katalogi, informatory etc.). − Nasz 
budżet obywatelski jest dodatkową 
formą budowania aktywności Dol-
noślązaków. Dzięki temu progra-
mowi mieszkańcy naszego regionu 
sami mogą decydować o tym, jakie 
projekty będą finansowane. Zachę-
cam do składania wniosków – mówi 
marszałek Cezary Przybylski. Wnio-
ski będzie można składać w terminie 
od 12 do 25.06. Następnie od 26.06. 
do 7.07. odbędzie się weryfikacja 
zgłoszonych projektów, a głosować 
będzie można w terminie od 17 do 
30.07. W sierpniu poznamy listę 
zwycięzców. Projekty będą realizo-
wane od 1 października br. do końca 
marca 2018 r.

(red)
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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 !

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Biuro projektu: 

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 01 00

Lider projektu: Partnerzy projektu: Gmina 
Głuszyca

Gmina 
Walim

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
zaprasza do skorzystania 

z bezpłatnych kursów zawodowych 
oraz płatnych staży

 
Jeżeli jesteś osobą niepracującą do 29 roku życia 

i mieszkasz na terenie województwa dolnośląskiego.
(pierszeństwo mają mieszkańcy obszarów wiejskich)

Mamy dla Ciebie bogatą ofertę 
bezpłatnych szkoleń zawodowych, 

które gwarantują zatrudnienie na rynku pracy 
oraz możemy zorganizować Ci płatny staż zawodowy 

wśród lokalnych przedsiębiorców.
 

Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100

reklama	 R0515/17

Poszanowanie społeczne 
i gospodarcze

Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu w dniach 16- 19 czerwca 
zaprasza na premierę i piknik 
taneczny ,,Kokaina i sprawiedli-
wość dla wszystkich”. 

Jeden zainwestowany w produk-
cję kokainy dolar przynosi 1000 do-
larów zysku. Handel tą substancją to 
wolny rynek w najczystszej postaci, 
pozbawiony regulacji, ograniczony 
wyłącznie finezją i okrucieństwem 

pozostających na nim graczy. Gdyby 
w jednej chwili usunąć z globalnej 
gospodarki wszystkie związane z nar-
kobiznesem pieniądze, upadłyby całe 
kraje, zniknęłoby kilkanaście procent 
światowych zasobów gotówki. Rodzi 
się zatem pytanie: jak to możliwe, 
że kokaina to tak opłacalny produkt? 
Jest to możliwe, bo rolnik w Kolumbii 
czy Chile pracuje za grosze. Albo za 
nic. Beneficjentami złotego biznesu 
są przetwórcy, pośrednicy, kolejni 

pośrednicy, handlarze. Zupełnie jak 
z kawą, bananami, ryżem i chińskimi 
zabawkami. Jeśli na rynku znajduje się 
egzotyczny produkt z odległego kra-
ju i wcale nie kosztuje wiele, można 
podejrzewać, że gdzieś komuś nie 
zapłacono.  Zakup czegokolwiek 
w przydomowym sklepiku – choć 
często sobie tego nie uświadamiamy 
– stawia nas za każdym razem przed 
doniosłym wyborem etycznym. 

(red)

Kokaina

Trwający od trzech miesięcy projekt 
edukacji tanecznej dla młodzieży i 
seniorów Poruszyciele2Wałbrzych, 
realizowany przez Teatr Drama-
tyczny im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, dobiega końca. Fi-

nałowy Piknik Taneczny odbędzie 
się 17 czerwca, o godz. 12.00, w 
przestrzeni kompleksu pałacowo-
-parkowego przy Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej, otaczającej 
legendarną Willę Księżnej Daisy. 

Teatr Dramatyczny zaprasza 
wałbrzyszan do udziału w tym wy-
darzeniu. W wyjątkowym miejscu, 
łączącym w sobie ważną dla miasta 
historię oraz dynamikę kampusu 
studenckiego PWSZ,  spotkają się 

Poruszyciele 2- finał

dwa pokolenia uczestników, któ-
rzy podzielą się doświadczeniem 
warsztatów tanecznych, w których 
wzięli udział, tworząc międzypo-
koleniową platformę tańca oraz 
integracji z mieszkańcami Wał-
brzycha. Poruszyciele2Wałbrzych 
spróbują wydobyć uśpiony poten-
cjał parku, jego romantyczną aurę 
i nieujarzmioną naturę. Uczestnicy, 
pod opieką choreografa Pawła Sa-
kowicza i pedagożki teatru Doroty 
Kowalkowskiej, ucieleśnią ideę par-

ku jako przestrzeni wspólnej, ale i 
intymnej, przestrzeni aktywności 
i odpoczynku. Piknik jest otwarty. 
Program realizowany jest przez 
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
we współpracy z Instytutem Muzyki 
i Tańca w ramach programu „Myśl 
w ruchu 2017”. Kuratorzy: Dorota 
Kowalkowska, Paweł Sakowicz. W 
przypadku niepogody: Finał Poru-
szycieli  odbędzie się w Hali OSIRu, 
pl. Teatralny.

(red)

fot. (t. bejnarowicz) uczestnicy ucieleśnią ideę parku jako przestrzeni wspólnej, ale i intymnej, przestrzeni 
aktywności i odpoczynku
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Szanowni Państwo,
 

w związku z peregrynacją naszego składu do Jedliny-Zdroju w dn. 

17.06.2017 r. (sobota) serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu 

wałbrzyskiego i okolic do udziału w przejazdach naszego składu po 

legendarnej i malowniczej linii kolejowej 286. Do Państwa dyspozycji 

oddajemy 3 wagony osobowe pochodzące z renomowanej, przed-

wojennej fabryki taboru kolejowego Linke – Hofmann – Werke. Dwa 

wagony serii Ci28 z 1928 klasy 3 oraz jeden Bi29 z 1930 roku klasy 2. 

Nadmienimy tylko, że linia kolejowa 286 to najbardziej ob� ta w ko-

lejowe obiekty techniczne trasa w Polsce – na całym jej przebiegu 

budowniczowie zlokalizowali 6 stalowych, kratownicowych mostów, 

32 wiadukty i blisko 60 przepustów wodnych. Najbardziej charakte-

rystycznymi obiektami na linii są tunele kolejowe – dwa pod Świer-

kową Kopą, dwa pod Sajdakiem oraz pod Wołowcem.

 

Do zobaczenia na pokładzie,

 

PS. Z uwagi na mnogość połączeń i nie zawsze pokrywające się trasy 

przejazdów – bardzo prosimy dokładnie zapoznać się z trasami prze-

jazdu, godzinami i przede wszystkim cenami biletów na poszczegól-

nych odcinkach. Bilety można także kupić w pociągu.

wykształcenie co najmniej średnie
bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
bardzo dobrą samoorganizację czasu pracy
umiejętność pracy w zespole
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i łatwość nawiązywania kontaktów
podstawową znajomość programów graficznych (mile widziane)

pracę pełną nowych wyzwań w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
mieć wpływ na formę zatrudnienia
zdobywać doświadczenie przy realizacji ciekawych i ambitnych projektów
pracować w młodym i dynamicznym zespole

CV zawierające standardową  klauzulę zezwalającą  na  przetwarzanie  danych osobowych oraz autorski schemat blokowy* 
strony internetowej dowolnie wybranej branży zapisany w formacie PDF, prosimy przesyłać na adres email: praca@hm.pl. 

JEŚLI POSIADASZ:

JEŚLI CHCESZ:

Dołącz do naszego zespołu, może szukamy właśnie Ciebie!

PRACA

KONSULTANT DS. SPRZEDAŻY STRON WWW

*Schemat, czyli prezentacja wybranej strony internetowej, powinien przedstawiać stronę główną oraz podstronę, zawierać elementy właściwe dla
 strony www (nagłówek, menu, zawartość strony/treść, stopka), nawigację oraz krótki opis działania poszczególnych elementów strony. 

reklama	 R0516/17

Zapraszamy wszystkich miłośników tury-
styki caravaningowej z kraju i zagranicy 
na 10. Jubileuszowy Świdnicki Zlot Cara-
vaningowy, który odbędzie się w dniach 
04-11.08.2017 na terenie Campingu przy 
ul. Śląskiej 37 w Świdnicy. 

Dla uczestników zlotu organizatorzy przy-
gotowali liczne zabawy i konkursy spraw-
nościowe, pokaz ratownictwa i udzielania 
pierwszej pomocy na basenie kąpielowym 
oraz wycieczki do okolicznych atrakcji tury-

stycznych takich jak m.in.: Zamek Książ i Pal-
miarnia w Wałbrzychu, Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej czy Pod-
ziemia w Górach Sowich. Nie zabraknie także 
spaceru po Świdnicy w czasie którego zloto-
wicze odwiedzą m.in. takie świdnickie perełki 
jak: Kościół Pokoju, Katedrę pw. św. Stanisła-
wa i Wacława, Muzeum Dawnego Kupiectwa 
i oczywiście Wieżę Ratuszową. Zlot odbywa 
się pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Świdnicy – Beaty Moskal – Słaniewskiej.

(red)

Zlot caravingowy

Bezwzględną większością głosów bur-
mistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz 
otrzymał absolutorium za wykonanie bu-
dżetu w 2016 roku. Sesja absolutoryjna 
odbyła się we wtorek, 13 czerwca.

Wykonanie budżetu najlepiej określają licz-
by. Zaplanowane dochody zostały zrealizowa-
ne w 98,69 %, zaś wydatki w wysokości 95,91 
%. Zadłużenie gminy to zaledwie17, 68 % 
ogółem dochodów gminy.    - Dziękuję wyso-
kiej Radzie za elastyczne podejście i pomocną 
współpracę, która umożliwia na bieżąco ko-
rygowanie budżetu, wprowadzanie nowych 
środków czy zadań – podkreślał przed głoso-
waniem burmistrz Bogdan Kożuchowicz Rok 
2016 był – zdaniem burmistrza Bogdana Ko-
żuchowicza – rokiem stabilizacji finansowej. - 
Zadłużenie spadło o ponad 800 tys. zł, a koniec 
roku zamknął się nadwyżką – przytaczał liczby 

burmistrz. – Przygotowaliśmy szereg projek-
tów do Aglomeracji Wałbrzyskiej, i dziś mamy 
satysfakcję, bo jak dotąd wszystkie zostały za-
twierdzone, a większość umów jest już podpi-
sana. Burmistrz odniósł się także do wydatków 
na inwestycje. - Były one nieco niższe, niż w la-
tach poprzednich, to ok. 6 mln zł, ale muszę 
podkreślić, że w trakcie roku budżetowego 
wielokrotnie przesuwaliśmy środki na remon-
ty i prace bieżące, które ostatecznie zamknęły 
się sumą 4,5 mln zł, co daje kwotę 10,5 mln zł, 
czyli mniej więcej tyle, ile od lat przeznaczamy 
na inwestycje – zaznaczył burmistrz. Komisja 
Rewizyjna pod przewodnictwem radnego Zbi-
gniewa Opalińskiego nie miała wątpliwości, że 
budżet został zrealizowany rzetelnie, wydając 
pozytywną opinię w tej kwestii. Pozytywną 
opinię przesłała także Regionalna Izba Obra-
chunkowa.

(red)

Absolutorium bez zarzutu

w posiedzeniu rady miejskiej wzięło udział 18 radnych, 14 było za udzieleniem absolutorium, 
dwóch wstrzymało się od głosu, dwóch było przeciw.
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Kolejna edycja ligi 
tenisa rozpoczęta
Rozpoczęła się tegoroczna edycja Wał-
brzyskiej Amatorskiej Ligi Tenisa, która 
rozgrywana jest pod patronatem WKT 
„Atri” Wałbrzych. Liga od wielu lat cie-
szy się sporym powodzeniem lokalnych 
i nie tylko zawodników, gdyż co roku 
przyciąga na korty w parku Sobieskiego 
około 100 tenisistów, którzy rywalizują 
zarówno w grze pojedynczej, jak i deb-
lu. Po pierwszym miesiącu zmagań na 
czele klasyfikacji singla plasuje się Bartek 
Malczewski, który wyprzedza Rafała 
Leżonia, Waldemara Walkowicza oraz 
Piotra Kaczmarczyka. W turnieju debla 
zaś na prowadzeniu jest para Pożarski – 
Malczewski przed Mertuszką i Bujakiem 
oraz duetem Górski – Górski.  

Brazylia zawitała 
do uzdrowiska 
Co prawda w miniony weekend 
piłkarze Zdroju Jedlina-Zdrój pauzowali 
w rozgrywkach klasy okręgowej, ale nie 
odpoczywali od futbolu. W niedzielę 
bowiem zmierzyli się w spotkaniu 
towarzyskim z zespołem ARS Football 
Dzierżoniów. Rywal to dość egzotyczna 
drużyna składająca się z samych Brazy-
lijczyków oraz Koreańczyków, których 
średnia wieku przekracza niewiele 
ponad 20 lat. Niedawny sparing toczył 
się pod dyktando zaawansowanych 
technicznie i szybkich przeciwników, 
którzy wygrali na stadionie w uzdro-
wisku 4:0. Inna sprawa, iż egzotyczni 
goście mogą mówić o sporym szczęściu, 
gdyż dwukrotnie uratował ich słupek. 
Zdrój Jedlina-Zdrój - ARS Football Dzierżoniów 0:4 
(0:2)
Bramki: 0:1 Ruan (26), 0:2 Robson (43), 0:3 Robson 
(52), 0:4 Marquinhos (82 - rz.k.)

Derby na koniec 
sezonu
W minioną niedzielę rozegrano przed-
ostatnią kolejkę klasy B. Kolejkę, która 
lokalnym przedstawicielom przyniosła 
trzy remisy. Rezerwy MKS-u Szczawno-
-Zdrój straciły punkty w Piotrowicach 
Świdnickich, Zagłębie Wałbrzych 
powstrzymało wicelidera z Wierzbnej, 
a w najciekawszym spotkaniu świeżo 
mianowany mistrz, Górnik Nowe Mia-
sto, zremisował z sąsiadem zza między 
– Podgórzem Wałbrzych 3:3. Przed 
nami ostatnia odsłona ligi. W niedzielę 
odbędzie się XXVI kolejka, a w niej 
między innymi interesująco się zapowia-
dający pojedynek na stadionie przy ulicy 
Dąbrowskiego pomiędzy Zagłębiem 
Wałbrzych a Górnikiem Nowe Miasto. 
Wyniki XXV kolejki:
LKS Piotrowice Świdnickie - MKS II Szczawno-Zdrój 
2:2, Górnik Nowe Miasto - Podgórze Wałbrzych 3:3, 
Wierzbianka Wierzbna - Zagłębie Wałbrzych 2:2, 
Nysa Kłaczyna - Grom Panków 4:3, Huragan Olszany 
- Tęcza Bolesławice 1:6, Orzeł Witoszów Dolny - 
Płomień Dobromierz 2:3, Błyskawica Kalno - Sokół 
Kostrza 1:4
Plan ostatniej kolejki
Niedziela – 18 czerwca, godz. 11:
MKS II Szczawno-Zdrój – Wierzbianka, Płomień – 
Huragan, Podgórze – Błyskawica, Zagłębie – Górnik 
NM, Grom – Piotrowice Świdnickie, Tęcza – Nysa, 
Sokół – Orzeł
Tabela klasy B
1. Górnik NM 25 68 148:23
2. Wierzbianka 25 59 91:32
3. Podgórze 25 55 80:30
4. Szczawno-Zdrój 24 47 78:42
5. Nysa 25 41 56:54
6. Zagłębie 25 37 72:45
7. Sokół 25 37 83:63
8. Orzeł 25 34 61:71
9. Piotrowice Ś-ckie 25 33 61:57
10. Tęcza 24 31 50:57
11. Grom 25 27 70:85
12. Błyskawica 25 12 24:102
13. Płomień 25 10 48:114
14. Huragan 25 6 22:169

Bartłomiej Nowak

Niemal 20 medali zdobyli pły-
wacy Rekina Świebodzice pod-
czas rozegranych we Wrocławiu 
Otwartych Letnich Mistrzostw 
DOZP na basenie 50-metrowym. 
Jak przyznał trener Krzysztof 
Winiarczyk, czerwcowa impreza 
była jednym z najważniejszych 
sprawdzianów przed zbliżają-
cymi się rocznikowymi Mistrzo-
stwami Polski.

Niedawne zawody w stolicy 
Dolnego Śląska przyciągnęły 269 
pływaków z 38 klubów, głównie 
Dolnego Śląska. W gronie startu-
jących można było zauważyć takie 
gwiazdy polskiego pływania jak 
Alicja Tchórz, Dominika Sztan-
dera, Klaudia Naziębło czy Paweł 
Juraszek. Tradycyjnie już w gronie 
uczestników mistrzostw nie mo-
gło zabraknąć Rekina Świebodzice, 
którego barw broniła 13-osobowa 
grupa: Aleksandra Obajtek, Paweł 

Hyckowski, Maciej Jachym (wszyscy 
rocznik 2003), Zuzanna Grylewicz, 
Alicja Maziar, Marta Proce, Hanna 
Zawadzka, Andrzej Damsz oraz 
Stanisław Tokarski (2002), Martyna 
Borczyk, Kornelia Strzępek, Ama-
deusz Kołaczek i Sebastian Słomiń-
ski (2000). Dwudniowe zmagania 
okazały się udane dla świebodzi-
czan. Choć z jednej bowiem stro-
ny pokazały trenerom, nad czym 
jeszcze trzeba popracować, aby 
cel główny Mistrzostw Polski zo-
stał w pełni zrealizowany, to z dru-
giej – praktycznie wszyscy pływacy 
Rekina ustanowili nowe rekordy 
życiowe.

Pierwszy dzień zawodów wzbo-
gacił konto świebodziczan o 8 
krążków. Na najwyższym stopniu 
podium stanęła Hanna Zawadzka, 
srebrne medale trafiły do Alicji Ma-
ziar, Kornelii Strzępek, Aleksandry 
Obajtek oraz Zawadzkiej, a brąz 
przypadł w udziale Marcie Proce, 

Martynie Borczyk oraz Zawadzkiej. 
Kolejnego dnia było równie efek-
townie, gdyż reprezentanci Rekina 
aż 11-krotnie stawali na „pudle”. 
Złoty medal zawisł na szyi Gryle-
wicz, Zawadzkiej oraz przedstawi-
cieli sztafety 4 x 100 metrów sty-
lem dowolnym, czyli Zawadzkiej, 
Obajtek, Strzępek i Maziar. Ponadto 
srebrne medale wywalczyli Obajtek 
oraz Sebastian Słomiński, a na 3. 
miejscu znaleźli się: Paweł Hyckow-
ski, Borczyk, dwukrotnie Zawadz-
ka, Obajtek i Strzępek. Łącznie 
ekipa Rekina wypływała 4 złote, 7 
srebrnych i 8 brązowych medali, co 
dobrze rokuje przed wspomniany-
mi Mistrzostwami Polski.

Bartłomiej Nowak

Otwarte Letnie Mistrzostwa DOZP na basenie 
50-metrowym
Wyniki medalowe Rekina Świebodzice
Aleksandra Obajtek: 100 m stylem klasycznym – 
1:17,82 – 3. miejsce; 200 m stylem klasycznym 

– 2:42,25 – 2. miejsce; 200 m stylem zmiennym – 
2:34,30 – 2. miejsce
Paweł Hyckowski: 50 m stylem grzbietowym – 30,72 
– 2. miejsce
Zuzanna Grylewicz: 200 m stylem motylkowym – 
2:47,50 – 1. miejsce
Alicja Maziar: 800 m stylem dowolnym – 9:55,77 – 2. 
miejsce
Marta Proce: 400 m stylem zmiennym – 5:46,72 – 3. 
miejsce
Hanna Zawadzka: 50 m stylem dowolnym – 28,08 – 
3. miejsce; 100 m stylem dowolnym – 1:00,52 – 3. 
miejsce; 200 m stylem dowolnym – 2:14,87 – 2. 
miejsce; 400 m stylem dowolnym – 4:47,65 – 3. 
miejsce; 50 m stylem motylkowym – 29,54 – 1. 
miejsce; 100 m stylem motylkowym – 1:05,50 – 1. 
miejsce
Martyna Borczyk: 50 m stylem grzbietowym – 32,87 
– 3. miejsce; 100 m stylem motylkowym – 1:12,00 
– 3. miejsce
Kornalia Strzępek: 100 m stylem grzbietowym – 
1:10,22 – 3. miejsce; 200 m stylem grzbietowym 
– 2:26,81 – 2. miejsce
Sebastian Słomiński: 200 m stylem zmiennym – 
2:18,39 – 2. miejsce

Medalowe żniwo Rekina

Kolejny rywal będący teoretycz-
nie w zasięgu Górnika udzielił 
nam lekcji futbolu. Mowa o re-
zerwach Śląska Wrocław, które 
we wtorek wygrały na Ratuszo-
wej 2:0. Dla miejscowych był to 
ostatni w obecnym sezonie wy-
stęp przed własną publicznością. 

Zapewne nie takiego pożegnania 
z Ratuszową oczekiwali kibice jak 
i sami piłkarze Górnika. Niestety, 
choć chęci były dobre, to rzeczywi-
stość nieco rozminęła się z planami 
wałbrzyszan, gdyż gospodarze po raz 
kolejny schodzili z boiska pokonani. 
Początek niedawnego meczu mógł 
sugerować, iż nasi powalczą o jakąś 
zdobycz punktową. Do przerwy bia-
ło-niebiescy wypracowali bowiem 
kilka sytuacji strzeleckich, które mo-
gły przynieść efekt bramkowy. Jak 
jednak dobrze wiemy, skuteczność 
nie jest delikatnie mówiąc najmoc-
niejszą stroną Górników, co dosko-
nale obrazują statystyki wałbrzyszan, 
którzy w dotychczasowych meczach 
zdobyli zaledwie 24 gole. We wto-
rek nie poprawili swego mizernego 
dorobku, odwrotnie do przyjezd-
nych, którzy po pierwszej odsłonie 
wygrywali 1:0. W 26 minucie Daniel 
Łuczak wykorzystał rzut karny po-
dyktowany za faul w „16” i gospoda-
rze musieli gonić wynik. 

Po zmianie stron chłopcy Bub-
nowicza próbowali odrobić straty, 
ale przewaga w polu nie przekła-
dała się na okazje podbramkowe. 
Mimo to Górnicy mogli doprowa-
dzić do remisu – w 71 minucie sam 
na sam z bramkarzem Śląska znalazł 
się Kamil Sadowski, jednak 17-letni 
Adrian Młynarski zdołał odbić piłkę 
przewracając przy okazji zawodnika 
Górnika. Nasi oczywiście domagali 
się odgwizdania „jedenastki”, ale sę-
dzia Babiarz z Opolskiego Związku 
Piłki Nożnej nie dopatrzył się faulu 
i pozostał głuchy na protesty miej-
scowych. Nieczyste przewinienie 
chyba miało miejsce, gdyż po chwili 
obolały Sadowski zszedł z boiska. 
Jakby tego było mało, w 79 minu-
cie wrocławianie podwyższyli pro-
wadzenie. Po błędzie obrony oko 
w oko z Damianem Jaroszewskim 
znalazł się Sebastian Bergier, który 
posłał futbolówkę do siatki. Co cie-

Dobre chęci to za mało

kawe, autor drugiej bramki pojawił 
się na placu gry zaledwie 120 sekund 
wcześniej, ale oddwdzięczył się tre-
nerowi Sztylce bramką, która prze-
dłuża nadzieje wrocławian na utrzy-
manie w III lidze. 

Do zakończenia obecnego sezo-
nu pozostała zaledwie jedna kolejka. 
W sobotę wałbrzyszanie zagrają na 
wyjeździe z Ruchem Zdzieszowice, 
który nadal ma szanse na awans. 
Wicelider klasyfikacji traci bowiem 
zaledwie punkt do prowadzącego 
w tabeli GKS-u 1962 Jastrzębie. Po-
czątek meczu o godzinie 17.  

Bartłomiej Nowak 

Górnik Wałbrzych - Śląsk II Wrocław 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Daniel Łuczak (26 - rz.k.), 0:2 Sebastian 
Bergier (79)
Żółte kartki: Surmaj, Morawski - Górnik
Widzów: 150
Sędziował: Jacek Babiarz - Opolski ZPN

Górnik: Jaroszewski, Michalak, Tyktor, Surmaj, 
Morawski, Rytko, Krzymiński, Sadowski (75 Sobie-
sierski), Popowicz (84 Brzeziński), Bronisławski, Dec 
(54 Młodziński). Trenerzy: Robert Bubnowicz oraz 
Marcin Morawski

Tabela III ligi
1. GKS 1962 Jastrzębie 33 67 68:29
2. Ruch Zdzieszowice 33 66 55:27

3. Miedź II Legnica 33 55 53:44
4. Stal Brzeg 33 54 51:39
5. Rekord Bielsko-B. 33 54 56:35
6. KS Polkowice 33 53 61:40
7. Skra Czestochowa 33 51 51:35
8. Stal Bielsko-B. 33 50 47:29
9. Ślęza Wrocław 33 48 48:48
10. Piast Żmigród 33 48 54:53
11. Pniówek Pawłowice Śl. 33 47 48:52
12. Falubaz Zielona G. 33 43 42:53
13. Górnik II Zabrze 33 40 45:48
14. Lechia Dzierżoniów 33 34 28:58
15. Śląsk II Wrocław 33 34 39:46
16. Unia Turza Śl. 33 33 45:53
17. Górnik Wałbrzych 33 26 24:47
18. Olimpia Kowary 33 11 28:107

w ostatnim meczu przed własną publicznością Górnicy musieli uznać wyższość rezerw Śląska wrocław, które 
zwyciężyły na ratuszowej 2:0
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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

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

Zareklamuj się w naszym Tygodniku30minut
W lipcu i sierpniu pakiet korzyści MEGA RABATY - do 60% 
oraz reklama na www.30minut.pl gratis!

telefon 74 843-31-82 lub 797-982-003, 530-741-382 email reklama@30minut.pl, promocja@30minut.pl

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)

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

Wczasy w Niechorzu 

z dojazdem z Wałbrzycha

25.06 - 2.07.2017

Cena: 569 zł
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl

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

(3) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

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

(3) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(3) ELEKTRYK 888 322 334

(3) 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

(3) 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

(14) 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: 
brygadzistów, pomocników budowla-
nych, pracowników do obsługi przyci-
sku sterowanego; fizycznych; budowy 
dróg; ogólnobudowlanych; rolnych; 
winnicy, elektryków, stolarzy, dekarzy, 
cieśli, spawaczy, monterów klimatyzacji 
i wentylacji; rusztowań; fasad; okien; 
paneli słonecznych; instalacji grzew-
czych i sanitarnych, piaskarzy, płytkarzy, 
murarzy, tynkarzy, brukarzy, lakierników, 
szpachlarzy, regipsiarzy, malarzy, piekarzy, 
operatorów maszyny drukarskiej; kopar-
ki, pokojówek, ogrodników, kierowców 
C+E, do zbioru pieczarek; owoców; 
warzyw, sprzątania. Mile widziany j.obcy 
i własny samochód. marketing@euro-
-kontakt.eu 530 456 977

(4) PRACA na produkcji od zaraz! Atrak-
cyjne warunki pracy! Tel. 725-251-413

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

KUPIĘ

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

USŁUGI

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

(7) REMONTY KOMPLEKSOWO, 
TEL. 668 60 55 55 

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

(4) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(2) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

(4) BASIA-CLEAN pranie tapicerki meb-
lowej TANIO. www.basia-clean.pl tel. 
884 383 816

PROMOCJA 

WAKACYJNA

Okazyjnie sprzedam: komfortowe mieszkanie o powierzchni 50 m2 z ga-

rażem (30m od mieszkania), usytuowane na wysokim parterze. Składa się 

z przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi oraz łazienki z wc. Mieszkanie jest jas-

ne i słoneczne, ogrzewanie gazowe, na wyposażeniu zostaje kuchnia wraz 

z zabudowaną kuchenką - gotowe do zamieszkania.

Koszty stale 130,00 zł miesięcznie. Cena negocjacyjna mieszkania wyno-

si 89 000,00 zł, Cena garażu murowanego do uzgodnienia. Jest możli-

wość dzierżawy ogródka. Mieszkanie można oglądać w programie: Google: 

mieszkanie 2 pokojowe 50 m2 ul Bogusławskiego w Wałbrzychu 8- zdjęć, 

charakterystyka- wózek dziecinny na przedpokoju.  Tel. 609 461 820. 

Potrzebujesz zmiany? 

Czujesz się nie doceniany 

w swojej pracy? 

Szukamy właśnie Ciebie! 

Przyjdź i sprawdź! 

Centrum Urody

 Dorota 
oferuje zatrudnienie 

dla Fryzjera 
tel.791894799

Ul. Główna 6

Wałbrzych

Przyjmę do pracy 

fryzjerkę
Salon BLASK    Tel. 605 534 293



www.30minut.pl

Piątek, 16 czerwca 2017
Nakład łaczny

w czerwcu 83 000 egz.
od 2002 roku

razem z Wami ogłoszenia drobne 15
WYPOCZYNEK

(1) Domki u Jana ,Jezierzany nad jeziorem 
Wicko,1,5 km do morza -tanio domki 
i pokoje-apartament ,wakacje ,weekendy.
tel 604 821 470

NIERUCHOMOŚCI

(1) Do wynajęcia pokoje. Tel. 693 06 
94 86

(5) 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

(3) 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- mieszkanie 32,5 m2pokój z kuch-
nią i łazienką, 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 – 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, mieszka-
nie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, 
z niezależnym wejściem, do wprowadze-
nia . Cena: 159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

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, 

ka z WC, przedpokój. Mieszkanie po 
remoncie, na parterze kamienicy. Cena: 
65 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

HIT! SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, WC na korytarzu. Miesz-
kanie do odświeżenia, II  piętro, zadbana 
kamienica. Cena: 49 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 57m2, 3 pokoje, kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na I piętrze kamienicy, po 
remoncie. Cena: 160 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- DOM w zabudowie 
bliźniaczej, powierzchnia 115m2, działka 
836mkw zagospodarowana. Nierucho-
mość do odświeżenia. Cena: 350 000 zł 
do negocjacji. Tel: 509 180 718, (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

NOWE MIASTO- 100m2, 3 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój. 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- 33m2, 2 pokoje, 
kuchnia we wnęce, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie na IX 
piętrze, w dobrym stanie. Cena: 92 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 41,5m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przed-
pokój, balkon. Mieszkanie do remontu, na 
III piętrze z IV. Cena: 87 150 zł do nego-
cjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 37m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na II piętrze z IV, z balkonem, 
do wprowadzenia. Cena: 100 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 
11 73

PODZAMCZE- LOKAL powierzchnia 58 
m2, duża sala sprzedaży, 2 pomieszczenia 
socjalne, duża witryna wystawowa, pod 
każdą działalność. Cena: 120 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 
11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 74m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka z WC, garderoba, hol. 
Mieszkanie na wysokim parterze z ogród-
kiem, niskie koszty utrzymania. Cena: 165 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- LOKAL powierzchnia 
54m2, 2 sale, zaplecze, łazienka z WC. 
Lokal do odświeżenia, ogrzewanie elek-
tryczne. Cena: 110 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

JEDLINA ZDRÓJ- 58m2, 3 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka, osobno WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie w bloku 
na IV piętrze do wprowadzenia. Cena: 
112 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 
718, (74) 640 11 73

ŚWIERKI- DZIAŁKA powierzchnia 
7000 m2, rolna z wydanymi warunkami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena: 110 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
549 553, (74) 640 11 73

ŚWIERKI- DZIAŁKA powierzchnia 
2990 m2, rolna z wydanymi warunkami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
gotowy projekt na staw na działce. Cena: 
90 000 zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, 
(74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Szczawienko, 
mieszkanie o powierzchni 37,50m2 
w cenie 35,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
502-657-640

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
dogodna lokalizacja, 2 pokoje, z dużą 
widną kuchnią, łazienką z toaletą i oknem 

i przedpokojem. PO REMONCIE! 
119,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-
657-640

SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy Pod-
zamcze, 50,60 m2 w cenie 49,000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

SOWA&VICTORIA Na sprzedaż bez-
czynszowe mieszkanie w najlepszej części 
Białego Kamienia. 34 mkw po kapitalnym 
remoncie, z balkonem, na wysokim par-
terze - cena 89 000 zł. Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA Śródmieście - do ka-
pitalnego remontu, 45 mkw z balkonem 
w pięknej, odremontowanej kamienicy - 
cena 53 000. Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA Górne Szczawienko, 
41 mkw po remoncie, z ogródkiem - cena 
108 000 do negocjacji ! Tel. 530-913-259

SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI 
Na sprzedaż mieszkanie na PIASKOWEJ 
GÓRZE, Pow. 57 m2, 3 pokoje, do 
odświeżenia, CENA 165.000 tys zł, Tel: 
519-121-102

SOWA&VICTORIA Świebodzice, miesz-
kanie, 4 pokoje, 89 m2 w atrakcyjnej 
lokalizacji. Nowe budownictwo. 187,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102

SOWA&VICTORIA Dom z lat 80-tych 
pod Strzegomiem stan bardzo dobry, 
cena 370000 Tel: 502-657-353 

SOWA&VICTORIA Stylowe  mieszkanie 
w pobliżu Parku Sobieskiego  108m2, 
cztery pokoje, pierwsze piętro, z możli-
wością kupienia garażu. Tel: 502-657-353

SOWA&VICTORIA  Mieszkanie w po-
bliżu Parku Sobieskiego, dwa pokoje 
z możliwością adaptacji strychu, w czte-
rorodzinnym domu. Tel: 502-657-353

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 44m2: 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój i garderoba. I piętro 79,900 zł. DO 
NEGOCJAJI!Tel: 502-665-504 

SOWA&VICTORIA Duże, jasne miesz-
kanie 3 pokojowe w pełnym rozkładzie 
w doskonałej lokalizacji Śródmieścia. Po 
kapitalnym remoncie. 100m2. Cena: 160 
000tys do negocjacji. Tel: 502-665-504

SOWA&VICTORIA Górny Sobięcin, cicha 
spokojna okolica, blisko III LO. 3 poko-
jowe mieszkanie, 75m2 do częściowego 
remontu. Cena: 119 000zł do negocjacji! 
Tel: 502-665-504

SOWA&VICTORIA Dom Kolce do od-
świeżenia pow. 140 m2 wraz z działką 7 
000 m2 pod agroturystykę cena 380 000 
Tel: 506-717-014

SOWA&VICTORIA  Mieszkanie Śródmie-
ście 3 pokoje, 4 piętro, do odświeżenia, 
co gazowe 73m2 cena 85.000 Tel: 506-
717-014

SOWA & VICTORIA Dom w zabudowie 
bliźniaczej w Unisławiu Śląskim, 160 
m2, na działce o powierzchni 5000 m2, 
w cenie 285,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 506-717-014

SOWA & VICTORIA Piaskowa Góra - 
mieszkanie po remoncie na ul. Nałkow-
skiej, 2 pokoje, duży balkon,42m2, 4 
piętro cena 135000 zł. Tel. 519-121-104

SOWA&VICTORIA  Jedlinka - mieszkanie 
po kapitalnym remoncie 3 pokoje kuch-
nia, łazienka z wc, 60m2. Do mieszkania 
przynależy ogródek i garaż cena 110000 
zł  Tel: 519-121-104

SOWA&VICTORIA Stary Zdrój - miesz-
kanie w spokojnej zielonej okolicy, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 40 m2 
ogrzewanie gazowe, ogród. Cena 115000 
zł Tel: 519-121-104

www.expertpro.pl

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA 2 pokoje, widna kuchnia, balkon, 
II piętro, 38m2 cena: 120 000zł tel. 531 
843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH NOWE 
MIASTO 2 pokoje do remontu, 2 piętro, 
56m2 cena: 89 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA dom po remoncie, szeregowy, 
taras, ogród, garaż, 4 pokoje, 151,96m2 
cena: 459 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH ŚRÓDMIE-
ŚCIE dom wolnostojący do wprowadze-
nia, duży ogród, garaż, 5 pokoi, 112m2 
tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA 2 pokoje, widna kuchnia, balkon, 
IIIpiętro/IV, 31,2m2 cena: 90 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH NOWE 
MIASTO 2 pokoje, widna kuchnia, po 
kapitalnym remoncie, ogródek, 45m2 
cena: 135 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH ŚRÓDMIE-
ŚCIE 2 pokoje, duża kuchnia, do odświe-
żenia, I piętro, 45m2 cena: 99 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODZAM-
CZE 2 pokoje, widna kuchnia, duży 
balkon, łazienka do remontu, 48,6m2 
cena: 113 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODZAM-
CZE 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka do 
remontu, duży balkon, 9piętro, 35,5m2 
cena: 105 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA słoneczne  4 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, 6piętro, 58,4m2 cena: 140 
000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH SOBIĘ-
CIN 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
do remontu, 1 piętro, garaż, ogródek, 
103m2 cena: 109 000zł do negocjacji tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka 
osobno WC, duży balkon, IV piętro, 
48m2 cena: 135 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODGÓ-
RZE 2 pokoje do generalnego remontu, 
III piętro, 42m2 cena: 43 500zł tel. 531 
843 571

EXPERTPRO SZCZAWNO-ZDRÓJ bez-
czynszowe 3 pokoje z  dużym balkonem 
w spokojnej okolicy, ogródek, garaż, 
ogrzewanie gazowe oraz kominkowe, 
80m2 cena: 285 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO SZCZAWNO-ZDRÓJ 
atrakcyjne 2 pokoje, widna kuchnia, duża 
łazienka z WC, po remoncie, ogrzewanie 
elektryczne, niskie koszty utrzymania, 
42m2 cena: 126 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO ŚWIEBODZICE w pełni 
wyposażony wolnostojący dom, 2 
kondygnacje, salon z aneksem kuchen-
nym i jadalnią, 5 sypialni, 2 łazienki, 
działka 1000m2 z garażem oraz budynek 
gospodarczy, 117m2 cena: 520 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA RYNEK atrak-
cyjne w pełni wyposażone 3 pokoje po 
remoncie, kuchnia, łazienka w nowoczes-
nym stylu, 4piętro w zadbanej kamienicy, 
oryginalny kominek oraz ogrzewanie 
gazowe, 70m2 cena: 235 000zł tel. 531 
843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA  stylowe miesz-
kanie w wysokim standardzie w spokojnej 
okolicy, w pełni wyposażone ze sprzę-
tem, salon z kuchnią i jadalnią, 2 sypialnie, 
garderoba, łazienka z WC, 90m2 cena: 
289 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA rozkładowe 2 
pokoje na os. Zarzecze, widna kuchnia, 
łazienka z WC, do remontu, 49,5m2 
cena: 140 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO JUGOWICE atrakcyjne 
2 pokoje z ogródkiem i garażem, po 
remoncie, widna kuchnia w zabudowie ze 
sprzętem, łazienka z WC, wysoki parter 
w kamienicy, 43,43m2 cena: 87 000zł tel. 
531 843 571

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

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 300 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie 
CO. Cena: 159 000 zł (nr: 2353) (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, dom w wysokim 
standardzie, 200 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, możliwość adaptacji poddasza, 
okna oraz instalacje po wymianie, ogrze-
wanie gazowe oraz kominek w salonie, 
bezpośrednie wyjście na ogród o pow. 
600 m2. Cena: 480 000 zł (nr: 2349) - 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

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. 251m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, czynsz najmu 4200 zł/netto

2. 149m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, po remoncie, czynsz najmu 
3000 zł/netto

3. 64m2, parter w głównym ciągu pie-
szych, czynsz najmu 2837 zł/brutto

4. 70m2, parter w pobliżu B1, duże 
witryny, po remoncie, czynsz najmu 3300 
zł/ brutto

5. 49,5m2, I piętro, po remoncie, główny 
ciąg pieszych, czynsz najmu 1700 zł/
brutto

OKAZJA!!! BIAŁY KAMIEŃ- 37m2, pokój 
z garderobą, kuchnia z oknem, łazien-

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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