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Z klasy B do IV ligi

sport str. 13

Wójt idzie 
po rekord

Latawce 
z uśmiechem

wydarzenia str. 6

region str. 12

Z ziemi polskiej 
do włoskiej

wydarzenia str. 7

SKLEP MOTORYZACYJNY

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

ul. Długa 105 za byłym GROSIKIEM 
(Piaskowa Góra)

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

AUT ZABYTKOWYCH
• NAPRAWY BIEŻĄCE
• PRZECHOWYWANIE OPON

CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK 
SPECJALIZACJA CZĘŚCI  DO AUT JAPOŃSKICH

reklama	 R0519/17

Lecisz na wakacje? Może podróż służbowa?
Musisz się dostać na lotnisko? Jesteś z Wałbrzycha lub okolic?

Z nami możesz bezpiecznie, szybko i bez stresu 
dojechać na lotnisko we Wrocławiu!

TRANSFER NA LOTNISKO JUŻ OD 40 ZŁ /osoba 

SZYBKO, TANIO, BEZPIECZNIE   SPRAWDŹ!
TRANSFERY NA LOTNISKA • WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ • OBSŁUGA IMPREZ

+48 574 694 799, + 48 574 694 800, biuro.redbus@gmail.com, www.Red-Bus.pl

reklama	 R0520/17

 503 082 028 I 730 800 816 I 74 842 20 20 

  biuro@ekonet.info I www.ekonet.info

ZAPRASZAM   Piotr Kraczkowski

WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA 
reklama	 R0518/17

Obserwatorium  zaprojektowano tak, by umożli-
wiało przeprowadzanie obserwacji, pokazów astro-
nomicznych oraz  prowadzenie wykładów, spotkań 
i lekcji w pomieszczeniu pod obserwatorium. Pomy-
słodawczynią projektu jest siostra Dorotea, dyrek-
tor szkoły. Projekt ma na celu zapewnienie uczniom 
wszystkich szkół powiatu wałbrzyskiego i powiatów 
ościennych dostępu do nowoczesnej placówki astro-
nomicznej, a przez to wzbogacenie form kształcenia 
zwłaszcza fizyki i astronomii. Zapewnienie meryto-
rycznej pomocy wszystkim uczniom z dowolnych szkół 
biorącym udział w olimpiadach i konkursach z fizyki lub 
astronomii. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, 
uzdolnień dzieci i młodzieży w zakresie astronomii, 
astronautyki, nauk ścisłych i przyrodniczych, technik 
informatycznych i multimedialnych. Rozszerzanie i po-
głębianie wiedzy w atrakcyjnej formie, wykraczającej 
poza programy szkolne. Organizowanie zajęć dydak-
tycznych okazjonalnych, okresowych  i stałych, wystaw 
i konkursów. Promowanie postaw proekologicznych 
oraz prozdrowotnych. W obserwatorium będą orga-
nizowane wykłady połączone z praktyczną obserwacją 
nieba. Zajęcia będą prowadzone przez różne osoby 
(opiekun obserwatorium, wyróżniający się uczniowie, 
zapraszani naukowcy).– Najwięcej czasu pochłonęło 
załatwienie wszystkich formalności. Jednak udało się.  
Jesteśmy już na końcówce. Zakończyliśmy budowę. 
W budynku mieści się jedna sala wykładowa z zaple-
czem dydaktycznym. Sercem obserwatorium są tele-
skopy - mówi dyrektor szkoły. Obserwatorium  będzie 
dostępne dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich 
osób ciekawych otaczającego nas świata  z Wałbrzycha 
i okolic od września 2017r. 

(red)

Obserwatorium 
w Wałbrzychu
Zakończono budowę szkolnego obserwatorium astronomicznego z zapleczem dydaktycznym 
przy Prywatnym Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu. Inwestycja pochłonęła blisko 
300 tysięcy złotych. Obserwatorium dostępne będzie od września 2017 roku. 

Projekt ma na celu zapewnienie uczniom wszystkich szkół powiatu 
wałbrzyskiego i powiatów ościennych dostępu do nowoczesnej placówki 
astronomicznej
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rozmowa tygodnia

kalendarium

Chyba u każdego dziecka 
w dniu dzisiejszym zobaczymy 
uśmiech na twarzy. Dlaczego? 
Dzisiaj zakończenie roku szkol-
nego i upragnione wakacje. Po-
nadto Dzień Ojca. Podwójna 
okazja do świętowania. O pla-
nach i pomysłach na wakacje 
rozmawiamy z Bartoszem, ucz-
niem szkoły podstawowej. 

Dzisiaj zakończenie roku szkol-
nego, jutro pierwszy dzień wa-
kacji. Jak będziesz świętował?

Będę spał do południa, bo te 
poranne wstawanie do szkoły 
strasznie mnie zmęczyło. A póź-
niej to nie wiem, może namó-
wię rodziców na basen i pizze. 

Masz jakieś plany na wakacje?
Jadę na obóz harcerski nad 
jezioro. To mój pierwszy wy-
jazd bez rodziców i trochę się 
denerwuje. Ale bardzo chcę 
przeżyć taką przygodę. Później 
pewnie pojadę jeszcze gdzieś 

Na wesoło

Śmiesznie o szkole:

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, 
że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, 
a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
 - I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony 
na następny rok.

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie: 
- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się 
na czerwono.

z rodzicami, ale to niespodzian-
ka. Oprócz tego będę jeździł na 
rowerze, rolkach, grał w piłkę 
z kolegami i oczywiście grał na 
konsoli. 

Jak myślisz, ile powinny trwać 
wakacje?

Tyle ile rok szkolny, a rok szkol-
ny tyle ile wakacje. Byłoby su-
per! Wszyscy moi koledzy by 
tak chcieli. 

Dzisiaj prócz zakończenia roku 
szkolnego jest jeszcze ,,świę-
to”? Czy wiesz jakie?

Jasne, że wiem. To Dzień Ojca. 

Masz jakiś pomysł na świętowa-
nie tego dnia?

Dla swojego taty kupiłem słodkie 
czekoladki w kształcie serdusz-
ka. Z mamą znaleźliśmy też ko-
szulkę z napisem ,, Najlepszy tata 
na świecie” i taką chce mu dać. 

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

„Więc marzenia miej, bo to nie jest ciężka praca” – z piosenki Zakopower „Udomowieni”
Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH 
23.06.2017 I godz. 18:00 - 21:00 I Kopalnia Koloru  czyli festiwal 
kolorów holi. Stara Kopalnia
24,06 I 12:00 I SPACER HISTORYCZNY Spacer rozpoczynamy 
o godz. 12.00 przy willi parkowej Księżnej Daisy von Pless obok 
siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Śródmieściu 
(ul. Zamkowa). Trasę spaceru zakończymy na wałbrzyskim Rynku, 
gdzie będą odbywały się I Targi Nieruchomości i Budownictwa 
połączone z festynem rodzinnym.
TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU 
23.06 I 19:00 I SORRY, WINNETOU
24.06 I 19:00 I GDYBY PINA NIE PALIŁA, TO BY ŻYŁA
FILHARMONIA SUDECKA
23.06 I 19:00 I Filharmonia zaprasz do sali koncertowej przy ulicy 
Słowackiego 4 w Wałbrzychu. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego. 
W programie: George Bizet, II Suita „Arlezjanka” Siergiej 
Rachmaninow, II Symfonia e-moll op.27 Piątkowy koncert 
zamykać będzie 39 Sezon Artystyczny Filharmonii Sudeckiej.
ZAMEK KSIĄŻ
23.06.2017 (piątek) I godz. 21:00 I Nocne Zwiedzanie Zamku Książ 
BOGUSZÓW GORCE 
23.06 I 22:00 I 29 Sudecka 100: Ultramaraton Kolejna, 29 już 
edycja Sudeckiej 100, czyli Ultramaratonu Nocnego.

STRUGA
24,06 I 20:00 I Teatr: Brzechwa dla Dorosłych. Ogólnopolski Teatr 
William-Es Pałac Struga
ŚWIDNICA 
23.06 I godz.18.00 I XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Świat pod Kyczerą” Wernisaż wystawy malarstwa Mirka 
Antoniewicz pt.: „Gruboskórce i nosorogi oraz zielony słoń” Galeria 
Fotogra�i, Rynek 44.
23.06 I 18:30 I Alchemia Teatralna - Finał przed wakacjami. Sala 
teatralna ŚOK 
od 23.06.2017 (piątek) godz. 15:00do 25.06.2017 (niedziela) 
Turniej �nałowy Polskiej Ligi Hokeja na Rolkach 2017. Świdnica 
Lodowisko
WALIM 
24.06.2017 (sobota) I godz. 14:00 I Festiwal Gulaszu
SZCZAWNO ZDRÓJ
25.06 I godz. 19:00 I  Dni Kultury Kresowej - występy zespołów 
z Białorusi. bilet: Wstęp wolny. Teatr Zdrojowy im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. 
JEDLINA ZDRÓJ
XV Dolnośląski Festiwal Zupy
25.06 I godz. 15:00 I w Parku Północnym przy ul. Warszawskiej

• 23 czerwca  2017  –  Dzień Służby Publicznej , Międzynarodowy Dzień Wdów, 
Dzień Ojca

 Imieniny  - Wanda, Zenon
• 24 czerwca 2017 Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę , Dzień Przytulania
 Imieniny - Danuta, Jan, Janina
• 25 czerwca 2017 Dzień Stoczniowca , Dzień Marynarza , Światowy Dzień Smerfa 
  Imieniny  - Łucja, Prosper
• 26 czerwca 2017 – Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami 

Uzależnionymi od Narkotyków , Międzynarodowy Dzień Pomocy O�arom Tortur
 Imieniny  - Jan, Paweł
• 27 czerwca 2017 Dzień bez płacenia gotówką , Światowy Dzień Rybołówstwa , 

Dzień Walki z Cukrzycą
 Imieniny  - Maria, Władysław
• 28 czerwca 2017 Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956
 Imieniny  - Ireneusz, Leon
• 29 czerwca 2017 –Dzień Marynarki Wojennej , Dzień Ratownika WOPR , Święto 

Wojskowych Oddziałów Gospodarczych 
 Imieniny – Beata, Paweł, Piotr 

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	 R0521/17

Petycję można również podpisać w internecie pod adresem https://www.petycjeonline.
com/petycja_w_sprawie_budow_obwodnicy_wabrzycha_i_szczawna-zdroju.

Podpisy będą zbierane przez miesiąc, a następnie wysłane do Ministerstwa Rozwoju, 
Prezesa Rady Ministrów i GDDKIA.

Już ponad 150 osób złożyło swoje 
podpisy pod petycją skierowaną 
do premier rządu Beaty Szydło, 
ministra Mateusza Morawieckie-
go oraz  Krzysztofa Kondraciuka 
Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie 
szybkiego przekazania pieniędzy 
na budowę wałbrzyskiej obwod-
nicy. Petycja przygotowana zo-
stała przez członków stowarzy-
szenia Kocham Szczawno- Zdrój.

O podpisanie petycji proszeni 
są przede wszystkim mieszkańcy 
Szczawna – Zdroju, ale również 
Wałbrzycha. Działanie członków 
szczawieńskiej organizacji poza-
rządowej  podyktowane są obawą 
o utratę przez tą miejscowość sta-
tus uzdrowiska.  – Dwa lata temu 
zorganizowaliśmy wielkie liczenie 
samochodów przejeżdżających tuż 
przed głównym gmachem uzdrowi-
ska w Szczawnie-Zdroju. Wówczas, 
tylko przez kilka godzin przejechało 
przed nami ponad 10 000 aut. Sytu-
acja znacznie się jednak pogorszyła” 
– mówi Piotr Cugowski. Obecnie 
główną arterią uzdrowiska przejeż-
dża dziennie ponad 25 tysięcy aut. 
Spaliny wpływają na pogorszenie 
jakości powietrza, co może dopro-
wadzić do utraty status uzdrowiska. 
To w konsekwencji oznaczałoby po-
ważne straty dla Szczawna. Bez kura-
cjuszy lokalne przedsiębiorstwa nie 
będą funkcjonowały. Znikną miejsca 
pracy. Straty odczuje budżet miasta. 
Dlatego członkowie stowarzyszenia 
nie będąc biernymi, wystąpili z proś-
bą o podpisanie petycji. - Poprzez 
nasze działanie chcemy pomóc lokal-
nym włodarzom w uzyskaniu pienię-
dzy na budowę obwodnicy. Mamy 
nadzieję, że poparcie społeczne 
pokaże decydentom w Warszawie 
jak ważna jest to sprawa dla naszej 
miejscowości” - podkreśla Arkadiusz 
Czocher, prezes stowarzyszenia Ko-
cham Szczawno – Zdrój. Obecnie 
gmina Wałbrzych czeka na podpi-
sanie umowy opiewającej na około 
300 milionów złotych z przeznacze-
niem na budowę obwodnicy. Bra-
kuje około 30 milionów złotych na 
tzw. łącznik szczawieński. Brakujące 
pieniądze mogłaby przekazać Ge-
neralna Dyrekcja Dróg i Autostrad. 
– Będziemy docierali bezpośrednio 
do Mieszkańców i prosili o wsparcie 
naszej petycji. Nigdy wcześniej nie 
było takiej szansy na przesunięcie 

Walczą o Uzdrowisko

ruchu pojazdów z uzdrowiska- pod-
kreśla zaangażowany w działania na 
rzecz Szczawna-Zdroju Michał Bro-
da.  Podpisy będą zbierane przez 

miesiąc, a następnie wysłane do Mi-
nisterstwa Rozwoju, Prezesa Rady 
Ministrów i GDDKIA.

(red)

Działania członków szczawieńskiej organizacji pozarządowej  
podyktowane są obawą o utratę przez tę miejscowość statusu uzdrowiska. 
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Szanując Państwa prawa do rze-
telnej informacji Rada Powiatu Wał-
brzyskiego uprzejmie informuje, że 
Powiat Wałbrzyski pomyślnie zakoń-
czył swoje zobowiązania dotyczące 
realizacji tzw. Obwodnicy Czarnego 
Boru.

Jak wynika z prowadzonych działań 
oraz rzeczowej dokumentacji po stro-
nie Powiatu nie istnieją żadne przeszko-

dy, aby ruch ciężki wyprowadzić z uli-
cy  XXX-Lecia PRL w Czarnym Borze, 
poprzez zmodernizowane odcinki dróg 
powiatowych oraz przebudowany obiekt 
mostowy.

Wszystkie zobowiązania ze stro-
ny Powiatu w zakresie dofinansowania 
Etapu I i II realizowanego przez Gminę 
Czarny Bór zostały wypełnione zgodnie  
z podpisanym porozumieniem.

Niepokojący mieszkańców obecny 
stan przedmiotowej inwestycji wynika-
jący z braku możliwości przejezdności 
obwodnicą pojazdów ciężkich jest wyni-
kiem niezakończenia odcinka drogi gmin-
nej stanowiącej również część obwodni-
cy za której realizację odpowiada Gmina 
Czarny Bór.

Stąd wszelkie wątpliwości i skargi do-
tyczące opieszałości w dokończeniu za-

dania jak również planowanych dalszych 
działań zmierzających do pozytywnego 
zakończenia tej części inwestycji należy 
kierować do Wójta Gminy Adama Góre-
ckiego, a nie do Powiatu Wałbrzyskiego, 
który zrealizował i zakończył wszystkie 

swoje zadania z powodzeniem wywiązu-
jąc się tym samym z  zawartych porozu-
mień.

w imieniu  Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu Wałbrzyskiego
/-/ Grażyna Owczarek  

Stanowisko Rady Powiatu Wałbrzyskiego do mieszkańców Czarnego Boru w sprawie tzw. obwodnicy  

Zarząd Powiatu Wałbrzyskie-
go ogłasza kolejną edycję konkursu 
„Najlepiej zorganizowane i funkcjo-
nujące gospodarstwo agroturystyczne 
Powiatu wałbrzyskiego”

Konkurs rozgrywany jest w dwóch 
kategoriach: agroturystyka w funkcjonu-
jącym gospodarstwie rolnym oraz obiekt 
bazy noclegowej o charakterze wiejskim. 
Zgłoszenia mogą wpływać od osób indy-

widualnych, wójtów i burmistrzów, orga-
nizacji agroturystycznych i turystycznych, 
DODR, związków branżowych rolników, 
LGD. Zgłoszenia można przesyłać od 
20 czerwca do 15 lipca, drogą mailową, 
osobiście lub pocztą na adres: Starostwo 
Powiatowe, al. Wyzwolenia 24, 58-300 
Wałbrzych.

Komisja konkursowa wyłoni zwycięz-
ców do 15 września, dla których prze-

widziane są nagrody pieniężne. Celem 
konkursu jest popularyzacja wypoczyn-
ku na wsi, podniesienie jakości usług, 
popularyzacja walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych Powiatu Wałbrzyskiego. 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy 
do udziału.

Dodatkowych informacji udziela pra-
cownik Starostwa Powiatowego pod nr 
tel. 74 846 05 48.

Konkurs na „Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo 
agroturystyczne Powiatu wałbrzyskiego”

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	 R0523/17

Przed nami wakacje. Beztroski 
czas dla dzieci i rodziców. Mimo 
tego co miłe przed nami,  trze-
ba przygotować się na wrzesień 
i rozpoczęcie roku szkolnego. 
Jaką podjąć decyzję?  Do której 
szkoły zapisać dziecko, żeby bez 
stresu weszło w nowy rok szkol-
ny, a przypominam, że będzie to 
rok szkolny wyjątkowy, ze wzglę-
du na reformę edukacji.  

Dla Rodziców, którzy jeszcze nie 
zdecydowali  do jakiej szkoły posłać 
dziecko mamy propozycję wyboru 
jednej z najlepszych szkół w Regio-
nie- Szkoły Fundacji na Starym Zdro-
ju. Szkoła skutecznie nauczy dziecko 
dwóch języków obcych. W ramach 
zajęć dodatkowych dzieci uczą się gry 
w szachy, tańca i pływania. Wszystkie 
zajęcia odbywają się w małych zespo-
łach klasowych. Uczniowie  Szkoły 

W szkole na Starym Zdroju rekrutacja trwa. 
Nie czekaj, zapisz dziecko już dziś!

chętnie biorą udział w konkursach, 
które dają im możliwość sprawdzenia 
swojej wiedzy, ale też przygotowują 
do egzaminów. W tym roku w in-
terdyscyplinarnym konkursie DISCE 
PUER wzięło udział pięcioro naszych 
uczniów. Dwoje z nich zostało fina-

listami,  natomiast w prestiżowym 
Międzypowiatowym Konkursie BYĆ 
KIMŚ II, organizowanym w II Liceum 
Ogólnokształcącym sukces odniosło 
czworo naszych uczniów.  Rodzi-
ce nie zwlekajcie!  Zapraszamy Do 
Szkoły.

Komendant Wojewódzki nad-
insp. Tomasz Trawiński powołał 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu mł. insp. Macieja 
Januszkiewicza. 

Mł. insp. Maciej Januszkiewicz 
służbę w Policji rozpoczął w 1991 
roku. Policyjnego rzemiosła uczył 
się zarówno w pionie kryminalnym 
jak i  prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. Od październi-
ka 2004 roku został powołany na 
stanowisko Zastępcy Komendan-
ta Komisariatu I Policji w Legni-
cy. W czerwcu 2008 roku został 
Komendantem Komisariatu Policji 
w Chojnowie. W sierpniu 2011 
roku został powołany na stanowi-
sko Zastępcy Komendanta Miejskie-
go Policji w Legnicy, a po roku na 
jego I-go Zastępcę. 

(red)

Powołali 
komendanta 
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie � rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Nie prześpij niższych cen  Promocyjne raty 1%
U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

reklama	 R0526/17

reklama	 R0524/17

Konkurs dla 
agroturystów
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
ogłasza kolejną edycję konkur-
su „Najlepiej zorganizowane 
i funkcjonujące gospodarstwo 
agroturystyczne Powiatu wałbrzy-
skiego”.  Konkurs rozgrywany jest 
w dwóch kategoriach : agrotury-
styka w funkcjonującym gospo-
darstwie rolnym oraz obiekt bazy 
noclegowej o charakterze wiej-
skim. Zgłoszenia mogą wpływać 
od osób indywidulnych, wójtów 
i burmistrzów, organizacji agro-
turystycznych i turystycznych, 
DODR, związków branżowych 
rolników, LGD. Zgłoszenia można 
przesyłać do 15 lipca, drogą 
mailową, osobiście lub pocztą na 
adres Starostwo Powiatowe, al. 
Wyzwolenia 24, 58-300 Wał-
brzych. Komisja konkursowa wy-
łoni zwycięzców do 15 września, 
dla których przewidziane są na-
grody pieniężne. Celem konkursu 
jest popularyzacja wypoczynku 
na wsi, podniesienie jakości usług, 
popularyzacja walorów przyrod-
niczych i krajobrazowych powiatu 
wałbrzyskiego. Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy do 
udziału. Dodatkowych informacji 
udziela pracownik Starostwa 
Powiatowego tel. 74 846 05 48.

(red)

Święto ulicy
Mieszkańcy ulicy Marii Dąbrow-
skiej w Jedlinie-Zdroju po raz 
trzeci zorganizowali „Święto 
swojej ulicy”.  Gospodarze przy-
gotowali wspólny poczęstunek, 
przygotowując potrawy, a ulica 
nabrała odświętnego charakteru 
poprzez zawieszenie tradycyjnego 
transparentu. W święcie uczest-
niczył także burmistrz miasta 
Leszek Orpel, który obdarował 
mieszkańców drobnymi upomin-
kami, a także sadzonkami kwia-
tów, by upiększyć ulicę. Podczas 
spotkania nie zabrakło rozmów 
nie tylko o sprawach ulicy, ale 
też tego co obecnie dzieje się 
w mieście. Mieszkańcy wspólnie 
śpiewali przy akompaniamencie 
akordeonu. - Cieszymy się, że ta 
inicjatywa od trzech lat integruje 
mieszkańców ulicy i stwarza wa-
runki do wzajemnego poznawania 
i dobrej zabawy – mówią uczest-
nicy i organizatorzy. 

(red)

Wylosuj Anioła
Klasa 1 a Gimnazjum w Zespole 
Szkół Samorządowych w Bogu-
szowie-Gorcach wraz z wycho-
wawczynią Natalią Południak włą-
czyła się do ogólnopolskiej akcji 
charytatywnej „Wylosuj Anioła” – 
Zostań Aniołem Stróżem dla dzie-
cka z oddziału onkologicznego. 
„Akcja pisania Kartek-Wsparcia 
powstała z inicjatywy rodziców 
dzieci leczonych na onkologii.” 
Uczniowie-Anioły  wypisywali 
własnoręcznie zrobione kartki 
dla dzieci, które zawierały wiele 
pozytywnych słów. Uczniowie za-
kupili również zabawki, książeczki 
i pluszaki, dzięki którym obdaro-
wanym dzieciom łatwiej będzie 
walczyć z chorobą.

(red)

Oficjalnym aktem wmurowania ka-
mienia węgielnego Mercedes-Benz 
rozpoczął budowę nowej fabryki 
silników w Jaworze. Dzięki zasto-
sowaniu najnowocześniejszych 
metod produkcji i innowacyjnych 
technologii „Przemysłu 4.0” zakład 
wyznaczy nowe wzorce w produk-
cji układów napędowych. 

- Nowa fabryka silników w Jaworze 
stanowi ważny element naszej strategii 
rozwoju. Będzie zaopatrywała nasze 
fabryki samochodów w niezwykle wy-
dajne silniki nowej generacji - powie-
dział Markus Schäfer, członek zarządu 
Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny 
za produkcję i zarządzanie łańcuchem 
dostaw. - Przygotowujemy naszą glo-
balną sieć produkcyjną na wyzwania 
przyszłości. Chcemy udowodnić, że 
nieobcy nam jest zarówno sprint, jak 
i maraton: ze względu na wysoki świa-

towy popyt zamierzamy w nadchodzą-
cych latach wytwarzać coraz większą 
liczbę konwencjonalnych silników 
do aut hybrydowych i spalinowych, 
utrzymując tradycyjną, wysoką jakość 
Mercedes-Benz. - To wielki sukces 
Polski i sukces naszego miasta. To 
nowe miejsca pracy, pieniądze zasila-
jące budżet gminy w wysokości 5 mi-
lionów rocznie, a jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że na inwestycje nasze miasto 
przeznacza 4 miliony to już mamy 
porównanie, ile ta inwestycja znaczy 
dla Jawora – mówił zadowolony Emi-
lian Bera, burmistrz Jawora. Pierwsza 
w Polsce fabryka Mercedesa w tym 
mieście to bez wątpienia wydarzenie 
o znaczeniu historycznym. Utworzo-
na strefa i pierwszy tak duży inwestor 
wyznaczają nowy kierunek rozwoju na 
kilkadziesiąt lat do przodu dla naszego 
miasta i przyszłych pokoleń.

(red)

Mercedes już w Jaworze

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod produkcji 
i innowacyjnych technologii „Przemysłu 4.0” zakład wyznaczy nowe 
wzorce w produkcji układów napędowych. 
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ul. Noworudzka 7, 
Jedlina-Zdrój

tel. 74 811 89 66
 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
od 12.00 do 22.00

DANIA KUCHNI POLSKIEJ
Przejazd przez zielony staw, leś-
ny wypad czy ekstremalny zjazd 
to tylko niektóre z nietypowych 
nazw potraw jakie znalazły się 
w menu ,,Zajazdu off- roadowe 
smaki”, który znajduje się przy 
ulicy Noworudzkiej 7 w Jedlinie- 
Zdroju. 

Pomysł na restauracje powiązaną 
ze sportem motorowym, polegają-
cym na jeżdżeniu specjalnie przygo-
towanym samochodem terenowym 
po nieutwardzonych drogach zrodził 
się z pasji właścicieli. - Dawno temu 
kupiliśmy z żoną auto terenowe. 
Dzięki temu zaczęliśmy zwiedzać 
różne zakątki i okoliczne tereny. To 
były piękne przeżycia. Wielu naszych 
znajomych nam zazdrościło. Zaczęli 
więc też kupować tego typu samo-
chody, żeby móc z nami jeździć na 
wycieczki. Aktualnie mamy grupę 
osób, z którymi robimy wypady ro-
dzinne. Są to jazdy typowo rekrea-
cyjne ze zwiedzaniem czy ogniskiem. 
Zachęcamy rodziny do aktywnego 
spędzania czasu, wyjścia z domu, 
poznania historii naszego regionu. 
Jest nas coraz więcej, ale zaprasza-
my wszystkich, którzy chcieliby do 
nas dołączyć – mówi Artur Wysocki, 
właściciel restauracji. W Zajeździe 
można zjeść dania kuchni polskiej 
o nietypowych nazwach. ,,Przejazd 
przez zielony staw” to tak naprawdę 
domowa zupa ogórkowa, ,,Wgniecio-
ny uaz” to pierogi ruskie z cebulką, 
a pod nazwą ,,Leśny wypad” kryją 
się polędwiczki w sosie kurkowym 
z kopytkami i zestawem surówek. 
– Wszystkie dania posiadają nazwy 

Off- roadowe smaki

związane z off- roadem. Mamy porce 
dla dorosłych i dla dzieci. Zupy, drugie 
dania oraz desery – mówią właścicie-
le. W przyszłości gospodarze planują 
robić spotkania, zjazdy, ogniska, prze-
jazdy samochodami oraz imprezy 
okolicznościowe. - Chcemy, żeby to 
miejsce było nie tylko restauracją, 
ale też bazą wypadową. Miejscem 
spotkań gdzie obrany zostanie cel, 
wyznaczona trasa i skąd wyruszymy 
w drogę. Wszystkich z podobną pa-
sją zapraszamy na terenową integra-

cję – zachęcają właściciele. Ponadto 
w restauracji można obejrzeć wyjąt-
kowe gadżety zrobione z części sa-
mochodowych.  - Ciągle mamy nowe 
pomysły. Robimy gadżety z części do 
silników samochodowych. Są to koty, 
papugi, puchary, medale czy miś usza-
tek. Chcieliśmy zrobić coś innego, co 
by nas wyróżniało. Ludziom się to 
bardzo podoba. Często robią zdjęcia, 
podziwiają – dodaje Artur Wysocki. 
Zajazd otwarty jest codziennie w go-
dzinach od 12.00 do 22.00.
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Planeta Anna
W Mieroszowskim Centrum Kultu-
ry odbył się koncert w wykonaniu 
Laureatów V Białoruskiego Festi-
walu Piosenek Anny German pod 
tytułem „Planeta Anna”. Organiza-
torami koncertu było Stowarzysze-
nie Współpracy Polska – Wschód 
oddział w Wałbrzychu, Centrum 
Kultury w Mieroszowie oraz Ośro-
dek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. 
Koncert pełen wzruszeń, wspo-
mnień o niezwykłej piosenkarce An-
nie German przyciągnął całą salą słu-
chaczy, owacjom na stojąco nie było 
końca. Zgromadzeni w Sali Spotkań 
im. Włodka Szomańskiego mogli 
usłyszeć między innymi utwory: 
„Człowieczy los”, Tańczące Eurydy-
ki”, „Wróc do Sorrento”, „Tylko raz 
w roku kwitną sady”, „Nadzieja” 
i wiele innych. Wszystkie piosenki 
Anny German zaprezentowane były 
w oryginalnych aranżacjach i zostały 
wykonane w języku polskim, ro-
syjskim i włoskim  przez Anastazję 
Subocz, Halinę Sokolnik, Krystynę 
Burak, Julię Skurko, zespół wokalny 
„Wszystko w porządku”, Nadzie-
ję Brońską, Iwana Iliczowa, duet 
„Wspólna Wędrówka”, a wszystkim 
przygrywał zespół „Ars Longa”. 

(red)

Góra matematyki 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszy-
cy wzięła udział w IV edycji konkur-
su grantowego w ramach programu 
"mPotęga" i otrzymała dofinansowa-
nie z Fundacji mBanku w wysokości 
5.000 zł na realizację dodatkowych 
zajęć matematyki w nowym roku 
szkolnym i zakup pomocy nauko-
wych.  Projekt edukacyjny „Góra 
matematyki”  opracowany przez 
nauczycielkę matematyki Annę 
Chmielewską został wybrany jako 
jeden z 15 najwyżej ocenionych 
projektów (spośród 771 zgłoszeń) 
i powalczy jeszcze o Nagrodę Pub-
liczności (5 tys.) Szkoła może otrzy-
mać dodatkowe 5 tys. na populary-
zację matematyki wśród młodych 
ludzi. Głosowanie internetowe trwa 
do 7  lipca 2017 r. - Zachęcamy, 
aby przejść do strony głosowania, 
kliknąć w link: https://mpotega.
pl/glosowanie/,  zarejestrować się 
i oddawać codziennie jeden głos na 
nasz projekt! Zwolenników edukacji 
przez zabawę, pasjonatów nauk 
ścisłych,  wierzących w niebanalne 
i skuteczne uczenie matematyki 
– proszą uczniowie i nauczyciele. 
- Nowy rok szkolny rozpoczniemy 
z nowym projektem edukacyjnym. 
Będziemy stosować nowe metody 
przekazywania wiedzy matematycz-
nej; wciągniemy młodzież w aktyw-
ny proces wykorzystywania wiedzy 
poprzez pokazanie praktycznych 
zastosowań matematyki! Łamigłów-
ki, rajdy piesze po górach dla dzieci, 
rodziców, dziadków, gry terenowe, 
turniej wiedzy, tworzenie map, ma-
kiety,  filmików i wiele innych – tak 
może wyglądać nauka matematyki 
– mówi Anna Chmielewska. Projekt 
„mPotęga” to program grantowy, 
który popularyzuje matematykę 
wśród młodych ludzi i pokazuje im, 
że matematyka to świetna przygoda 
i przydatna w codziennym życiu 
umiejętność. Program ma także 
zachęcić nauczycieli, rodziców 
i pasjonatów matematyki do 
przezwyciężenia rutyny i schema-
tów w nauczaniu tego przedmiotu. 
Liczymy, że pokazanie matematyki 
w kreatywny, atrakcyjny sposób 
będzie impulsem do wprowadzenia 
dzieci i młodzieży w przyjazny świat 
matematyki i logiki. 

(red)

Ponad 30 uczestników zaprezen-
towało swoje dzieła podczas Fe-
stiwalu Latawca, który miał miej-
sce w kompleksie Dworzysko. 
Wydarzenie poprzedziło wiele 
działań, w tym warsztaty z budo-
wy i zdobienia latawców czy IT. 

Rywalizacja odbywała się w ka-
tegoriach: latawce płaskie i skrzyn-
kowe, w grupach wiekowych: 
przedszkole, szkoła podstawo-
wa, gimnazjum i OPEN.  Zgłosiło 
się ok.32 zawodników, w tym 15 
najmłodszych z przedszkoli i dwóch 

domów dziecka. Młodzież powołała 
2 komisje oceniające: dla uczestni-
ków do lat 12 i drugą dla tych, od 
dwunastki w górę. W drugiej była 
również kategoria Open i to właś-
nie w niej wystartowali seniorzy 
z Klubu Senior Wigor. Pogoda była 
niemal idealna. Wiał wiatr, sprzyja-
jąc prezentowaniu się pięknie ozdo-
bionych i przystrojonych latawców. 
W czasie konkursu nie brakowa-
ło dobrej muzyki w tle. Niestety 
dziewczynom z M4S nie dało się 
pośpiewać, ponieważ wystąpiły 
drobne problemy z nagłośnieniem. 

Latawce z uśmiechem

Nagrodzeni:
Latawce płaskie : GR. PRZEDSZKOLNA
I miejsce – 137pkt. Zuzanna Kuriata, II miejsce – 127pkt. 
Natalia Arabucka, III miejsce–Aneta i Ania 
Paluszczak -127pkt
-Latawce  płaskie  - SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Zespoły- 149 pkt - Jakub Skrzydlewski, Julia 
Biniakiewicz, Jagoda Sawicka, Aleksandra Płonka, II miejsce 
- Zespoły- 142 pkt -Zuzanna Skrzydlewska, Ania Michalska, 
Zofia Derkacz, III miejsce - Zespoły –139 pkt - Milena 
Marczak, Noona  Mandziak, Mateusz Fiedorowicz
Latawce Skrzynkowe – OPEN – Klasyfikacja za loty- Publiczne 
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
I miejsce - Alan Frydlewicz – 60 pkt, II- Renik Foks - 49-pkt, 
III miejsce –Bieda Magda – Ostrowski Mateusz – 45pkt.
Latawce płaskie – OPEN – I miejsce Senior Wigor

Starty rozpoczęły się około godziny 
11.00., a zakończyły około 13.00. 
Oceniający przyznali i wręczyli 17 
nagród głównych oraz 10 nagród 
drobniejszych, głównie uczestnikom 
do lat 6. Nagrodami głównymi były 
składane modele latające, nagroda-
mi drobniejszymi – gry planszowe 
i gadżety filmowe.  Przed i po wrę-
czeniu nagród zarówno uczestnicy 

jak i widzowie integrowali się przy 
ciepłej herbacie i kiełbasce z ogni-
ska. - Cieszy, że przyszło ponad 100 
osób, smuci, że nikt z Ratusza, po-
mimo zaproszeń, nie zaszczycił nas 
swoją obecnością. Ale była lokalna 
telewizja, prasa, może od nich do-
wiedzą się,  że grupa M4S działa – 
mówiła część uczestników. 

(red)

Ogłoszenie wyników przez komisję

Wręczenie nagród
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Zapraszamy do Placówek Banku Pocztowego:
Wałbrzych, ul. Słowackiego 9, tel. 502 620 284, 519 045 354
Świdnica, pl. Grunwaldzki 1, tel. 519 662 872, 785 897 942 

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego. Informacja na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. nr 126, 
poz. 715 z pózn. zm.): Poczta Polska S.A. jest uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności 
faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów w zakresie kredytów konsumenckich i umów 
rachunku bankowego. Poczta Polska S.A. nie współpracuje z innymi kredytodawcami niż Bank Pocztowy S.A. Ostateczna decyzja oraz 
warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej. Zmiana 
oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych. O szczegóły 
oferty zapytaj doradcę w placówkach Banku Pocztowego lub na każdej Poczcie.
www.pocztowy.pl
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Dla przedstawicieli klas III Ze-
społu Szkół Nr 5 mijający rok 
szkolny był pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowy i niezapomnia-
ny. Przede wszystkim dlatego, 
iż młodzi „Mechanicy” wyjechali 
na południe Europy, gdzie przez 
cztery tygodnie pracowali pod 
okiem włoskich pracodawców. 

Gdyby przyszłorocznych matu-
rzystów z Ogrodowej zapytać, co 
w kończącym się roku szkolnym 
najbardziej utkwiło im w pamięci, 
to zdecydowana większość zapew-
ne odpowiedziałaby, iż wspaniała 
przygoda, jaką przeżyli podczas 
4-tygodniowej praktyki zawo-
dowej w słonecznej Italii. Dzięki 
unijnym środkom z programu Era-
smus aż 55 uczniów ZS Nr 5 mogło 
w połowie marca oraz maja wyje-
chać do Forli, Reggio oraz Bolonii, 
aby sprawdzić się w zupełnie no-
wych warunkach, bo włoskich fir-
mach, które bardzo ciepło przyjęły 
młodych Polaków – logistyków, 
mechaników samochodowych, 
mechatroników, mechaników czy 
wreszcie budowlańców. 

Trzeba uczciwie przyznać, iż wał-
brzyszanie wielokrotnie zaskakiwali 
swą pracowitością, zaangażowa-
niem oraz kreatywnością włoskich 
pracodawców. Nic zatem dziwne-
go, iż na zakończenie pobytu w re-
gionie Emilia Romania wielu naszych 
przedstawicieli otrzymało propozy-
cję dalszej zawodowej współpra-
cy, w trakcie rozpoczynających się 
właśnie wakacji czy już po zakoń-
czeniu edukacji w „Mechaniku”. Tak 
było chociażby w przypadku Denisa 

Z ziemi polskiej do włoskiej

Sporym uznaniem naszych uczniów cieszyła się włoska kuchnia na czele 
z pizzą i spaghetti, ale nie tylko

Podczas pobytu na południu Europy młodzi „Mechanicy” mogli między 
innymi zwiedzić Florencję

pracy w Forli. To zresztą nie była 
jednostkowa sytuacja, co najlepiej 
świadczy o poziomie kształcenia za-
wodowego placówki z ulicy Ogro-
dowej. 

Oczywiście, nie samą pracą żyje 
uczeń, dlatego podczas pobytu nie 
mogło zabraknąć licznych wycie-
czek czy bliskich spotkań z włoską 
kuchnią. W efekcie, wałbrzyszanie 
zwiedzili Wenecję, Florencję, Rimi-
ni, Bolonię, gdzie mogli spróbować 
lokalnych specjałów. I nie mamy tu 

tylko na myśli niezwykle popularnej 
wśród uczniów pizzy, ale chociażby 
piadiny – dania charakterystycz-
nego dla regionu Emilia Romania. 
Na szczęście już za kilka miesięcy 
o wspomnianych walorach Italii 
będą się mogli przekonać kolejni 
uczniowie „Mechanika”. Niedaw-
ne bowiem praktyki to dopiero 
początek zaplanowanej na kilka lat 
polsko-włoskiej współpracy zawo-
dowej.   

(red)

Deca, na co dzień piłkarza Górnika 
Wałbrzych, który pracował w war-
sztacie samochodowym. O nim 

możemy otwarcie powiedzieć, iż 
nie musi się obawiać o zawodową 
przyszłość, gdyż otrzymał ofertę 



www.30minut.pl

Piątek, 23 czerwca 2017
Nakład łaczny

w czerwcu 83 000 egz.
od 2002 roku

razem z Wami8 wydarzenia
reklama	 R0533/17

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
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Noclegi Petrus

Szczawno-Zdrój, ul. Wita Stwosza 35
tel. 519 648 345

już od 30 zł za osobę

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady

ju¿ od 8 z³ (abonament)
Na miejscu i na wynos

ZAPRASZAMY
ul. Koœciuszki 13A, 58-310 Szczawno Zdrój
ZAMÓWIENIA: tel. 519 648 345

Waldemar Hołówka i Wojciech 
Harapkiewicz oraz Kompleks 
Dworzysko Restauracja Babinicz 
w Szczawnie Zdroju zapraszają 
w sobotę, 24 czerwca do Dwo-
rzyska w Szczawnie Zdroju, gdzie 
odbędzie się 3. Międzynarodowy 
Festiwal Kuchni Dworskiej – 3. 
edycja Dań Dworskiej Kuchni My-
śliwskiej.

Festiwal organizowany jest przy 
wsparciu i pomocy merytorycznej Klu-
bu Szefów Kuchni. - Powracamy do 
tradycji, aby kultywować wyśmienite 
smaki kuchni szlachecko-magnackiej 
ściśle związanej z tradycjami kuchni 
myśliwskiej. Uczestnicy przygotują 
wyśmienite dania, a na gości i obser-
watorów czekać będą przepyszne 
atrakcje – zapewnia Wojciech Ha-
rapkiewicz, szef kuchni w restauracji 
Babinicz. W programie m.in. jarmark 
produktów regionalnych – stoiska re-
gionalne, wyroby i rękodzieło związa-
ne z użyciem produktów regionalnych, 
degustacje wyrobów z dziczyzny, 
konkurs nalewek oraz pokazy kulinar-
ne kuchni myśliwskiej – Live cooking 

Międzynarodowy Festiwal Kuchni 
Dworskiej

Wielkimi krokami nadchodzi Fe-
stiwal Gulaszu w Gminie Walim. 
Już w sobotę, 24 czerwca,  jed-
na z najsmaczniejszych imprez 
w regionie.

Zapach gotujących się w bogra-
czach  gulaszy przyciąga do walim-
skiego Parku Jordanowskiego wielu 
smakoszy i miłośników tej wyśmie-
nitej potrawy. Corocznie uczestnicy 
konkursu na najsmaczniejszy gulasz 
żwawo uwijali się przy swoich ko-
ciołkach, aby na godzinę 16.00 potra-
wy były gotowe. Wtedy też następu-

je smakowanie, przez  uczestników, 
a także przez jury wszystkich gulaszy 
– przygotowanych tradycyjnie oraz 
nowatorsko. Festiwal gulaszu jest 
również sposobnością do skoszto-
wania potrawy serwowanej przez 
grupę przyjaciół z Węgier, przygoto-
wujących tradycyjny gulasz węgier-
ski oraz zasmakowania wyjątkowe-
go gulaszu Wójta Gminy Walim. To 
również okazja do miłego spędzenia 
czasu w gronie rodzinnym i udziału 
w wydarzeniu obfitującym w wiele 
zaskakujących atrakcji.

(red)

Festiwal gulszu

w wykonaniu zawodowych kucha-
rzy, cukierników i piekarzy. Będzie 
również pokaz wędzenia metodami 
tradycyjnymi, kulinarne warsztaty dla 
dzieci z Łukaszem Konikiem, pokazy 
Kulinarne Szefów Kuchni z uczniami 
z Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej im. Stanisława Palucha  

i konkurs Kulinarny dla profesjonali-
stów pn. „Kuchnia dworska z historią 
w tle „Wielkie łowy”. 

(red)

Zapraszamy 1 lipca 2017 r. do Zajazdu 
Hubert w Walimiu na Festiwal Kuchni 
Polowych, czyli wydarzenie ukazujące 
wojskową kuchnie na froncie, sporzą-
dzaną pod gołym niebem.

Festiwal Kuchni Polowych popularyzuje 
gotowanie pod gołym niebem i odpowia-
da na pytanie: jak nakarmić więcej niż kilku 
znajomych, jak nakarmić pluton, czy kom-
panię? Wydarzenie to  pozwala miłośnikom 
dobrej zabawy oraz wojskowej strawy 
przyprawianej „nutką historii”, cofnąć się 
w czasie, posmakować potraw wojskowych 
przygotowywanych w niepowtarzalnej wie-
loepokowej 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)

Wojskowe żarcie

W niedzielę 25 czerwca zapraszamy na 
organizowany po raz trzeci w Głuszycy 
Sowiogórski Muflon. 

Wydarzenie promujące kulturę my-
śliwską rozpocznie się  o godz.12.30 uro-
czystym przemarszem pocztów sztanda-
rowych 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 wy-
darzenia zaplanowano koncerty: Zespołu 
Reprezentacyjnego Polskiego Związku 
Łowieckiego pod kierownictwem Mie-
czysława Leśniczaka, Reprezentacyjne-
go Zespołu Zarządu Okręgowego PZŁ 
z Wrocławia „Tryton, a także Zespołu 
Sygnalistów Myśliwskich przy Zarządzie 
Okręgowym PZŁ Wałbrzych „Odgłosy 
KnieiI”, wystawę psów myśliwskich, bez-
płatną degustację potraw kuchni myśliw-
skiej, pokazy ratownictwa medycznego 
wałbrzysko-kłodzkej grupy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratownicze-
go oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Głuszycy Górnej. Będzie także mobilny 
punkt poboru krwi z nagrodami dla daw-
ców krwi i wiele ciekawych atrakcji dla 
dzieci: animatorzy, dmuchańce, gry, za-
bawy, konkursy. Organizatorami imprezy 
są: Gmina Głuszyca, Koło Łowieckie Trop 
Głuszyca, Parafia pw. Chrystusa Króla 
w Głuszycy, Fundacja Katolicka Inicjaty-

Sowiogórski 
Muflon

wa Berit. Partnerami: Zarząd 
Okręgowy  Polskiego Związ-
ku Łowieckiego Wałbrzych, 
Centrum Kultury-MBP Głu-
szyca, LGD Partnerstwo So-

wiogórskie, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głuszycy, Poczta 
Polska. Patronat medialny ma 
m.in. nasza gazeta. 

(red)
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„Wakacje z duchami”: cykl war-
sztatów, wycieczki piesze i wy-
jazdowe, gry terenowe, wypady 
na basen, spotkania z książką 
w Bibliotece pod Atlantami to 
wszystko szykuje Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury na Piaskowej 
Górze.

- W poniedziałki będziemy wę-
drować pieszo. Powłóczymy się po 
okolicznych ścieżkach. Zobaczy-
my Jeziorko Daisy, Andrzejówkę, 
Przełęcz Kozią, Stary Książ, Zamek 
Cisy i górę Chełmiec. We wtorki 
będziemy bawić się na sportowo, 
głównie w kręgielni oraz na basenie. 
W środy zabierzemy Was na dłu-
gie wypady za miasto – zwiedzimy: 
Kraków, Złoty Stok, Nową Rudę, 
Dobków, wdrapiemy się na Wielką 

Sowę i Szczeliniec. Czwartki z przy-
godą: gry terenowe w miejskich 
parkach, sztolniach walimskich i Pa-
łacu Jedlinka spodobają się każdemu 
żądnemu przygód dzieciakowi, zaś 
zabawy: detektywistyczne, teatral-
ne, plastyczne i fotograficzne odbę-
dą się w klubowe piatki. Wakacje 
zakończymy nocnym maratonem 
filmowym w WOK na Piaskowej 
Górze- zachęcają pracownicy. Po-
nadto każdego dnia będzie można 
skorzystać z oferty Biblioteki pod 
Atlantami, która sąsiaduje z WOK 
na Piaskowej Górze, wystarczy zejść 
schodami w dół i spotkać się z bo-
haterami literatury. Zapisy: od 19-30 
czerwca WOK na Piaskowej Górze 
czynny pon-pt w godz.8-16, we śro-
dy do 8-18. 

(red)

Wakacje z WOK

Za nami pierwsze urodziny uli-
cy Poznańskiej na Podgórzu. 
Urodzinowy tort, konkursy dla 
najmłodszych, malowanie twa-
rzy, pokazy tańca – to tylko 
niektóre atrakcje, z których ko-
rzystali mieszkańcy podobszaru 
rewitalizacji.

Integracja mieszkańców, ak-
tywne uczestniczenie w życiu 

dzielnicy i poznawanie jej dziedzi-
ctwa kulturowego to główne zało-
żenia, które przyświecały podczas 
organizacji pierwszego w tym roku 
spaceru historycznego i urodzin 
ulicy w podobszarze rewitalizacji 
Podgórze. Organizacją całego wy-
darzenia zajęło się zawiązane na 
początku tego roku Partnerstwo 
Lokalne na rzecz dzielnicy Pod-
górze. Działania koordynowały 

zatrudnione w Biurze ds. Rewitali-
zacji Miasta dwie panie streetwor-
kerki: Magdalena Andrzejewska 
i Kamila Kuncio. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu partnerów 
działających na Podgórzu, atrakcji 
w tym dniu było wiele: konkur-
sy sportowe i plastyczne, poka-
zy tańca, malowanie twarzy oraz 
profesjonalne makijaże i fryzury. 
Pragnienie można było zaspokoić 

Wałbrzyszanie świętowali na Podgórzu
pyszną, zdrową wodą z owocami, 
którą zapewniło nam Wałbrzyskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Wałbrzychu. Aby 
zachować sportowego ducha Klub 
Piłkarski „Podgórze” zachęcał do 
wstąpienia w szeregi Klubu oraz 
zaprezentował umiejętności obec-
nych piłkarzy klubowych. Prowa-
dzeniem całego wydarzenia zajęło 
się Stowarzyszenie Edukacyjno-
-Wychowawcze Ziemi Wałbrzy-
skiej „Azymut”. Grupa harcerzy 
umilała czas muzyką w tle oraz 
własnym repertuarem. Można 

było także zapoznać się z dzia-
łalnością Wałbrzysko - Kłodzkiej 
Grupy GOPR. Dużą popularnością 
cieszył się profesjonalny sprzęt ra-
towniczo-poszukiwawczy, jednak 
dzieci najbardziej zafascynował 
pies przeszkolony do poszukiwań 
zaginionych ludzi. Podczas im-
prezy nie zabrakło stoiska „Akcja 
rewitalizacja”, gdzie zachęcano 
do wpisywania się do bazy telefo-
nicznej pod hasłem „Życie miasta 
w Twoim telefonie”, promowania 
działań rewitalizacyjnych gminy.

(red)

Fot. (użyczone)  Prowadzeniem całego wydarzenia zajęło się Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi 
Wałbrzyskiej „Azymut”
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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

Teatrzyk Trele Morele  z Bogu-
szowa- Gorc otrzymał nagro-
dę główną na ogólnopolskim 
festiwalu pn. Forum Teatrów 
Dziecięcych „Miniatury” 2017 
w Opolu organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury.

Na scenie Opolskiego Teatru 
Lalki i Aktora w szranki stanęły 
znakomite zespoły teatralne z ca-
łej Polski, w tym także grupa Trele 
Morele działająca w MBP-CKw Bo-
guszowie-Gorcach. Młodzi artyści 
koncertowo i z olbrzymią dawką 
dobrego humoru zaprezentowali 
swoje najnowsze przedstawienie pt. 
„Zaczarowany imbryk” w reżyserii 
Katarzyny Bernaś. W spektaklu wy-
stąpili: Agnieszka Bielak, Zuzanna 
Ciągło,  Wiktoria Kłos, Filip Krej-
ner, Julia Kunach, Julia Kuźma, Anna 
Majek, Weronika Majek, Jakub Ma-
tuszewski, Marzena Olejniczak, 
Izabela Owsianna, Hanna Płonka, 
Wiktoria Redka, Krzysztof Rumiń-

ski, Aleksandra Sazanowicz, Marta 
Świątek, Jan Wańczyk oraz Alek-
sandra Winnik. Oprawę muzyczną 
spektaklu przygotowała Katarzy-
na Pierzchała. Przedstawienie za-
chwyciło zarówno publiczność jak 
i jurorów, którzy Teatrzykowi Trele 
Morele przyznali Nagrodę Główną 
Złotą Miniaturę ex aequo za Najlep-
szy Spektakl. Jurorów szczególnie 
mocno urzekła pozytywna energia 
i żywiołowość aktorów Trele Mo-
rele, a także umiejętność bawienia 
się na scenie. Docenili również po-
mysły realizacyjne Katarzyny Bernaś 
– reżyserki spektaklu, które sprawi-
ły, że przedstawienie  doskonale się 
ogląda jest lekkie, dowcipne i pełne 
zaskakujących rozwiązań. Udział 
w tym ogólnopolskim przedsię-
wzięciu był możliwy dzięki dofinan-
sowaniu, które grupa otrzymała od 
Burmistrza Boguszowa-Gorc oraz 
z budżetu Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej-Centrum Kultury.

(red)

Trele Morele 
z nagrodą

Fot. (użyczone) Jurorów szczególnie mocno urzekła pozytywna energia
 i żywiołowość aktorów Trele Morele, a także umiejętność bawienia się 
na scenie

W najbliższą sobotę 24 czerwca 
o godz. 12.00 zapraszamy miesz-
kańców Wałbrzycha, sympaty-
ków Śródmieścia oraz miłośni-
ków spacerów historycznych, 
na wspólny spacer po miejscach 
objętych rewitalizacją, który po-
prowadzi Mateusz Mykytyszyn, 
Prezes Fundacji Księżnej Daisy 
von Pless.

Będzie okazja do bezpośred-
niego spotkania się i porozmawia-
nia o historii oraz przyszłości tych 
miejsc w Śródmieściu, które może-

my zmienić na lepsze. Spacer star-
tuje o godz. 12.00 przy willi parko-
wej Księżnej Daisy von Pless obok 
siedziby Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Śródmieś-
ciu (ul. Zamkowa). Trasę spaceru 
zakończymy na wałbrzyskim Ryn-
ku, gdzie będą odbywały się I Tar-
gi Nieruchomości i Budownictwa 
połączone z festynem rodzinnym. 
Oprócz stoisk z ofertami biur nieru-
chomości będzie można zapoznać 
się z propozycjami firm, których 
oferta jest związana z kupnem, wy-
najmem lub remontem domu oraz 

mieszkania. To nie wszystko! Będą 
występy żonglerskie, mini spektakl 
o „mieszkaniówce”, polskie prze-
boje w wykonaniu wałbrzyskich 
uczestników Talent Show, pokazy 
taneczne, duże bańki, malowanie 
twarzy, bezpłatne zjeżdżalnie dmu-
chańce, szczudlarze i wiele innych 
atrakcji. Kolejne lekcje historii i od-
krywanie tajemnic w pozostałych 
dzielnicach objętych rewitalizacją, 
tj. Nowym Mieście, Sobięcinie, 
Starym Zdroju i Białym Kamieniu 
odbędą się po wakacjach. 

(red)

Spacer i targi

Prawie półtora miliona dolnoślą-
zaków dostanie z ZUS informa-
cję o tym ile składek mają zapi-
sanych na swoim indywidualnym 
koncie i jaka jest prognozowana 
wysokość przyszłej emerytu-
ry. Listy trafią do każdego, kto 
ma odłożony choćby 1 grosz na 
koncie emerytalnym. Warto do 
informacji z ZUS zajrzeć i spraw-
dzić ile - według prognoz Zakła-
du - dostaniemy na emeryturze. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
rozpoczął akcję wysyłki blisko 19 
mln Informacji o Stanie Konta Ubez-
pieczonego (IOSKU). Na Dolnym 
Śląsku ubezpieczonych jest 1 153 
863  osób, do 1 451 691 z nich zosta-

Dowiesz się ile masz 
na koncie

nie wysłana informacja o stanie kon-
ta. Całość korespondencji ma trafić 
do klientów do końca sierpnia. IO-
SKU to nic innego jak dokładny opis 
stanu finansowego konta emerytal-
nego, na 31 grudnia 2016 r., osób 
z powszechnego systemu ubezpie-
czeń społecznych, za które trafiła na 
konto przynajmniej jedna składka. 
Przedstawia sumę wszystkich zwa-
loryzowanych składek oraz kapitału 
początkowego, a także wskazanie ile 

składek zgromadzonych jest na sub-
koncie w ZUS, a ile trafiło do otwar-
tego funduszu emerytalnego, (jeżeli 
ktoś jest członkiem OFE). Informa-
cja zawiera też wskazanie jak wy-
glądał wpływ składek emerytalnych 
miesiąc po miesiącu w całym 2016 r. 
Osoby, które mają 35 lat lub więcej 
z IOSKU mogą się dowiedzieć o wy-
sokości swojej hipotetycznej eme-
rytury w dwóch wariantach: gdyby 
już do emerytury nie pracowali tylko 
bazowali na składkach dotychczas 
zebranych oraz gdyby pracowali 
i odprowadzali składki w średniej 
wysokości dotychczasowych wpłat. 
Dodatkowe dwa warianty uwzględ-
niają dodatkowo w emeryturze tak-
że składki z subkonta w ZUS. Rzecz 

ważna: wyliczenia dotyczą obecnie 
obowiązującego wieku emerytalne-
go, nie zaś tego, który będzie obo-
wiązywał od 1 października. - Trzeba 
pamiętać o tym, że zawarta w infor-
macji kwota przyszłej emerytury jest 
wyliczeniem czysto hipotetycznym 
opartym na ilości już zgromadzo-
nych na naszym koncie składek i pro-
gnozie ich ewentualnego dalszego 
wpływu. Nie jest to, więc wynik ja-
kichś subiektywnych decyzji Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, ale efekt 
wszystkich lat naszej pracy, w czasie, 
których gromadzone były składki na 
naszym indywidualnym koncie eme-
rytalnym – mówi Iwona Kowalska 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. - ZUS jedynie, 
co roku przeprowadza proste mate-
matyczne obliczenia. Wpływ zaś na 
wysokość naszej emerytury mamy 
my sami i nasza praca, czyli ilość 
przepracowanych lat i wysokość 
wynagrodzenia – dodaje rzecznicz-
ka. W IOSKU, obok wszystkich da-
nych liczbowych i matematycznych 
obliczeń mamy również informację 
o tym, jakie konkretne świadczenia 
przysługują z ZUS, gdy opłacamy 
składki na ubezpieczenia społeczne. 

Informacja jest pisana prostym języ-
kiem w oparciu o zasady tzw. plain 
language, a dodatkowo zawiera in-
strukcję jak czytać poszczególne po-
zycje danych. Do osób, które mają 
profil na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS - IOSK nie jest wysy-
łany w formie papierowej, gdyż za-
warte w Informacji dane są dostępne 
w Internecie po zalogowaniu się na 
swoje konto. 

(red)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję wysyłki blisko 19 mln Informacji o Stanie Konta 
Ubezpieczonego 
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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	 R0537/17

Rozpoczęła się budowa kolejne-
go zakładu w Podstrefie Świebo-
dzice WSSE Invest-Park. Nową 
siedzibę buduje w tym miejscu 
firma Defalin. Świebodzicki pro-
ducent sznurków rozpoczął pra-
ce ziemne.

Produkcja w nowym zakładzie 
ma ruszyć w przyszłym roku. Do-
celowo zakład przeniesie się całko-
wicie z produkcją z ul. Towarowej 
do 2021 roku – a na to z pewnością 
mieszkańcy tej ulicy, bo produkcja 
jest uciążliwa (hałas). Defalin jest pro-
ducentem sznurków rolniczych oraz 
taśm polipropylenowych. Istnieje na 
rynku od ponad 100 lat - w roku 
1911 powstała Mechaniczna Fabry-
ka Lin i Powrozów, dziś firma De-
falin Group kontynuuje zapoczątko-
waną w tamtych czasach produkcję 
wyrobów powroźniczych. Obecnie 
jest firmą o silnej i wiodącej pozycji 
na rynku krajowym i zagranicznym 

Tanecznym krokiem naukę za-
kończyli uczniowie ostatnich klas 
gimnazjów, szkół podstawowych 
i starszaki z przedszkoli w Świe-
bodzicach. 

Uroczysty Polonez Miejski, 
który w środę, 21 czerwca został 
odtańczony na Rynku, jak zawsze 
przyciągnął publiczność, która ser-
decznymi oklaskami nagradzała 
przejętych tancerzy. W pierwszych 
parach można było wypatrzyć m. 

in. Burmistrza Miasta Bogdana Ko-
żuchowicza, wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej Jana Klepca, 
dyrektorów świebodzickich szkół 
i przedszkoli.  - Najsłodziej pre-
zentowały się oczywiście nasze 
przedszkolaczki, ustrojone w birety 
i okolicznościowe nakrycia głowy 
– mówili uczestnicy. A prawdziwe 
pożegnanie z nauką już dzisiaj, na 
akademiach kończących rok szkol-
ny 2016/2017.

(red)

Polonezem do wakacji 

Uroczysty Polonez Miejski, który w środę, 21 czerwca został odtańczony 
na Rynku, jak zawsze przyciągnął publiczność,

Defalin zaczął, 
ISOPAK na finiszu

produktów opakowaniowych dla 
rolnictwa oraz przemysłu. Z kolei 
włoski ISOPAK niemal finiszuje ze 
swoją inwestycją. Zakład także po-
wstaje w Podstrefie Świebodzice. 
Przedsiębiorstwo zakupiło 2,75 ha 
terenu w świebodzickiej podstrefie, 
działka zlokalizowana jest w obrę-
bie ulic Strefowej i Lotniczej. Po-

wstanie tu hala produkcyjna o po-
wierzchni 5 tys. m2. Zakład będzie 
produkował opakowania (duże 
osłony ze styropianu) dla przemysłu 
AGD. Zatrudni docelowo kilkana-
ście osób. Hala ma być gotowa do 
końca 2018 roku. Wartość inwesty-
cji to ponad 18 mln zł.

(red)

Jeden zakałd jest budowany, drugi już kończy prace

Wyroby z drewna, biżuteria, uni-
katowa odzież; rzeźby, obrazy, wi-
traże – te i wiele innych, pięknych 
przykładów polskiego rzemiosła 
mogliśmy obejrzeć na VII Festiwa-
lu Sztuki i Rzemiosła Targira 2017 
w Świebodzicach. Przez trzy dni 
hala sportowo-widowiskowa OSiR 
gościła najlepszych polskich rze-
mieślników i artystów.

Uroczyste otwarcie festiwalu 
odbyło się w piątek, 16 czerwca, 

z udziałem zaproszonych gości. Wy-
darzenie tradycyjnie otworzył Bur-
mistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, 
który od początku honorowo pa-
tronuje Targirze. - To projekt, który 
ma już swoją tradycję, i który ciągle 
się rozwija, wpisując się w historię 
naszego miasta, w którym przecież 
od wieków rzemiosło było obecne. 
Dziękuje dyrektorowi za te działania, 
dzięki niemu możemy w Świebodzi-
cach zobaczyć i spotkać najlepszych 
artystów i rzemieślników, zobaczyć 

niepowtarzalne dzieła – podkreślał 
burmistrz. - To wspaniała promocja 
Świebodzic, a w kontekście naszej 
historii - Świebodzice były przecież 
miasteczkiem przemysłowców, rze-
mieślników - to prawdziwy powrót 
do korzeni. Gości –m. in. posła na 
Sejm RP Ireneusza Zyskę, starostę 
świdnickiego Piotra Fedorowicza, 
Wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej w Świebodzicach Jana Klepca 
i wielu innych - witał dyrektor i po-
mysłodawca festiwalu, Janusz Kujat. 

- Po raz siódmy witamy w Świebo-
dzicach najlepszych polskich arty-
stów i rzemieślników, cieszymy się, 
że jesteście z nami – podkreślał Ja-
nusz Kujat. – Wydarzenie to będzie 
kontynuowane, wspólnie z władza-
mi samorządowymi pracujemy nad 
tym, by Świebodzice nabrały jeszcze 
większego blasku i były znane nie 
tylko w kraju, ale także za granicą. 
Jak zawsze na festiwalu można było 
obejrzeć i zakupić niepowtarzal-
ne wyroby jubilerskie, ceramiczne, 

Sztuka i rzemiosło 
szkło artystyczne, zegary, obrazy, au-
torską odzież, torby, witraże i wiele 
innych wyrobów.

Wśród wystawców, którzy nie-
ma od początku istnienia Targiry 
biorą udział w tym wydarzeniu, 
można było spotkać m. in. Pawła 
Borowskiego – światowej sławy ar-
tystę tworzącego w szkle, Franciszka 
Wieganda – mistrza rzemiosła arty-
stycznego w zakresie zegarmistrzo-
stwa, czy Adama Gołembowskie-
go, uznanego witrażystę, członka 
Związku Rzemiosła Polskiego. Duże 
zainteresowanie wzbudziła pre-
zentacja malarstwa Jarosława Jaś-
nikowskiego, czołowego polskiego 
przedstawiciel nurtu tzw. Świata Al-
ternatywnego. Jego prace podbijają 
już światowe rynki sztuki, poczy-
nając od Europy Zachodniej przez 
Stany Zjednoczone, aż do dalekiej 
Australii. Miłośników i pasjonatów 
zegarów przyciągnęły ciekawe wy-
kłady poświęcone tej tematyce, au-
torstwa Franciszka Wieganda i Ada-
ma Mroziuka. Ten ostatni odczyt 
miał związek z obchodzoną w tym 
roku 170. rocznicą uruchomienia 
w Świebodzicach pierwszej manu-
faktury Gustava Beckera - jednego 
z najsłynniejszych zegarmistrzów 
XIX wieku. Wykładowi towarzy-
szyła mini wystawa zegarów sygno-
wanych słynną „kotwicą” Beckera. 
– Prawdziwą perełką jest najpraw-
dopodobniej najstarszy zegar po-
chodzący z fabryk Beckera, który 
powstał jeszcze za życia genialnego 
zegarmistrza – mówi Adam Mro-
ziuk. Targirze towarzyszyła ciekawe 
warsztaty dla najmłodszych- m. in. 
w ginie, malowanie na szkle. Organi-
zatorzy wręczyli także doroczne na-
grody Art. Nobilium dla najlepszych 
rzemieślników biorących udział 
w konkursie. W trakcie trwania festi-
walu obradowała także kapituła Via 
Artis Polonia, projektu, który zrodził 
się przy okazji festiwali, by w sposób 
szczególny uhonorować najlepszych 
polskich artystów i rzemieślników. 

(red)
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ogłoszenie	własne

tel.: 74 843 31 82 od godz. 8:00 do godz. 16:00

Gazeta 30 minut zatrudni osoby pełnoletnie 
do pracy na stanowisku:

KOLPORTER PRASY
w ŚWIDNICY

Czternaste absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu, a pięt-
naste  w dotychczasowej historii 
na stanowisku wójta. W ponie-
działek, 19 czerwca, radni gminy 
Świdnica jednogłośnie zdecydo-
wali o udzieleniu absolutorium 
dla Teresy Mazurek.

- Nasza realizacja budżetu gminy 
spotkała się zgodną koncepcja Rady 

Wójt idzie po rekord

- Dziękuję radnym, kierownictwu i swoim pracownikom za wspólną 
współpracę – mówiła wójt Teresa Mazurek. 

Ze sprawozdania RIO 

wynika, 

że prognozowane 

dochody ogółem 

w wysokości 

64.971.279,83 zł 

zrealizowano w kwocie 

62.223.046,27 zł, 

co stanowi 95,77% planu, 

z tego: dochody bieżące 

60.665.637,68 zł, dochody 

majątkowe 1.557.408,59 zł,  

w tym ze sprzedaży 

majątku w kwocie 

224.984,95 zł.

Gminy Świdnica. Dziękuję radnym, 
kierownictwu i swoim pracownikom 
za wspólną współpracę. W 2016 r. 
ponad 7,7 mln zł przeznaczono na 
inwestycje, w tym ponad 2,67 mln 
zł na infrastrukturę drogową, a 2,23 
mln zł na infrastrukturę oświatową. 
Naszym priorytetem, jak o roku były 
i nadal będą inwestycje i remonty 
realizowane przy współudziale środ-
ków zewnętrznych – mówiła Teresa 
Mazurek. Głosowanie nad absoluto-

rium poprzedzono rozpatrzeniem 
sprawozdania i oceny wykonania bu-
dżetu gminy Świdnica za rok 2016. 
Budżetowe sprawozdanie pozytyw-
nie zaopiniowała komisja rewizyjna 
Rady Gminy Świdnica, a jej prze-
wodniczący Marek Lisowski złożył 
wniosek o udzielenie absolutorium 
wójtowi gminy Świdnica Teresie Ma-
zurek. 

(red) 

Zapraszamy wszystkich miłoś-
ników turystyki caravaningowej 
z kraju i zagranicy na 10. Jubileu-
szowy Świdnicki Zlot Caravanin-
gowy, który odbędzie się od 4 do 
11 sierpnia br. na terenie Cam-
pingu przy ul. Śląskiej 37. 

Dla uczestników zlotu przygo-
towano liczne zabawy i konkursy 
sprawnościowe, pokaz ratownictwa 
i udzielania pierwszej pomocy na 
basenie kąpielowym oraz wycieczki 
m.in. do: Zamku Książ i Palmiarni 
w Wałbrzychu, Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
czy podziemi w Górach Sowich. 
Nie zabraknie także spaceru po 
Świdnicy, w czasie którego zloto-
wicze odwiedzą m.in. takie perełki 
jak: Kościół Pokoju, Katedrę pw. 
św. Stanisława i Wacława, Muzeum 
Dawnego Kupiectwa czy też Wieżę 
Ratuszową.  Zlot odbywa się pod 
Honorowym Patronatem Prezydent 
Miasta Świdnicy, Beaty Moskal – Sła-
niewskiej. Zgłoszenia udziału załogi 
w zlocie należy dokonać w terminie 

Do połowy lipca ankieterzy Miej-
skiego Zakładu Energetyki Ciep-
lnej, działający na zlecenie Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy będą 
przeprowadzać inwentaryzację 
źródeł ogrzewania na terenie 
miasta. Jej realizacja zaplanowa-
na jest we wszystkich budynkach 
wielorodzinnych oraz obiektach 
handlowo-usługowych. 

Ankieterzy pytają świdniczan 
m.in. o rodzaj posiadanego ogrze-
wania, ilość spalanego paliwa oraz 
plany dotyczące ewentualnej zmia-
ny ogrzewania. Miasto chce w ten 
sposób oszacować wielkość zanie-
czyszczeń powietrza, co pozwoli 

jeszcze lepiej zadbać o jego jakość. 
Informacje te będą także pomocne 
przy przygotowaniu odpowiednich 
programów dotacyjnych dla osób, 
które chcą zlikwidować ogrzewanie 
węglowe. - Ankietyzacja towarzyszy 
zainaugurowanej niedawno kampanii 
edukacyjnej pn. „Mądrze Ogrzewa-
MY w Świdnicy”. Jej wyniki pozwolą 
na podjęcie racjonalnych działań do-
tyczących zmniejszenia niskiej emisji 
w mieście. Pokazanie korzyści zdro-
wotnych i społecznych to główny cel 
przedsięwzięcia. Oprócz materiałów 
informacyjno-edukacyjnych, czyli ulo-
tek, spotów filmowych i radiowych, 
plakatów oraz komiksu, promujące-
go przyjazne dla środowiska źródła 

ciepła,  jesienią w szkołach odbędą się 
prelekcje, w przedszkolach spektakle 
teatralne, a mieszkańcy we wrześ-
niu będą mogli wziąć udział w grze 
miejskiej poświęconej niskiej emisji 
– mówi zastępca prezydenta Świd-
nicy, Marek Suwalski. Ankieterzy za-
opatrzeni będą w identyfikatory i nie 
będą wchodzić za próg mieszkania. 
W celu potwierdzenia ich tożsamości 
można się kontaktować z Referatem 
Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. 74/ 
856 28 80 lub z Miejskim Zakładem 
Energetyki Cieplnej w Świdnicy pod 
nr tel. 74/ 852 40 41. Ankieta do-
stępna jest również na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego. 

(red)

Szacują wielkość zanieczyszczeń

Już w niedzielę 18 czerwca z Ja-
worzyny Śląskiej przez Świdnicę 
i Krzyżową do Dzierżoniowa wy-
ruszył pociąg specjalny „Hilbert”.

Skład poprowadziła lokomoty-
wa parowa Tkt48-18 z Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w 
Jaworzynie Śląskiej. Tym samym za-
inaugurowana została kolejna edycja 
przejazdów „Wakacyjnych Pociągów 
Muzealnych”, które w weekendy od 
lipca do końca sierpnia przemierzać 
będą linię podsudecką z Jaworzyny 
Śląskiej do Dzierżoniowa.

(red)

Hilbert na trasie

Wakacyjne Pociągi Muzealne kursować będą w wakacje

Zlot Caravaningowy

do 30 czerwca br. w dowolnej for-
mie na piśmie (list lub email) podając 
nazwisko i imię, wiek uczestników 
(załoga to max. 2 osoby dorosłe + 
3 młodzieży do lat 18). W zgłoszeniu 
należy podać informację - oświad-
czyć o wniesieniu opłaty w dniu 

przyjazdu na zlot. Korespondencję 
proszę kierować na adres: Camping 
Caravaning Klub Świdnica - Broni-
sław Bienkiewicz ul. Pułaskiego 1/16 
58-100 Świdnica, email: bronekbien-
kiewicz@onet.eu, tel. 504 255 735.                           

(red)

Każdego roku do Świdnicy przejeżdżają dziesiątki miłośników caravingu
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Maj na kortach 
w Parku Sobieskiego
Początek maja tradycyjnie przyniósł 
inaugurację Amatorskiej Ligi Tenisa 
Ziemnego, która na kortach w 
Parku Sobieskiego potrwa do końca 
września. Liga cieszy się sporą 
popularnością lokalnych i nie tylko 
graczy, bowiem w rozgrywkach 
regularnie uczestniczy około 100 te-
nisistów. Pierwszy miesiąc zmagań 
okazał się szczególnie udany dla 
Bartka Malczewskiego, który na 
finiszu maja zajął 1. miejsce w klasy-
fikacji gry pojedynczej. I na tym lider 
singla nie poprzestał, gdyż w deblu 
wraz z Piotrem Pożarskim również 
dyktuje warunki rywalizacji mając za 
swoimi plecami 37 uczestniczących 
w lidze duetów. 

Amatorska Liga Tenisa
Klasyfikacja singla po I rundzie
1. Bartek Malczewski 100 pkt.
2. Rafał Leżoń 99
3. Waldemar Walkowicz 98
4. Piotr Kaczmarczyk 97
5. Igor Hupało 96

Klasyfikacja debla po I rundzie
1. Malczewski – Pożarski 100 pkt. 
2. Mertuszka – Bujak 99
3. Górski – Górski 98
4. Kaczmarczyk – Rychter 97
5. Stalka – Feledyn 96

Sukcesy 
szczawieńskich 
tenisistów 
O ile tenisiści amatorzy regularnie 
grają od maja do końca września, 
o tyle w przypadku młodych re-
prezentantów KT Szczawno-Zdrój 
nie ma praktycznie weekendu, 
aby zawodnicy klubu z uzdrowiska 
nie walczyli o punkty rankingowe. 
Jakby na potwierdzenie powyższych 
słów kolejny weekend pracowicie 
spędzili przedstawiciele kategorii 
Skrzat oraz Młodzik, a więc Pola 
Rosiak, Gabriel Wójcicki oraz 
Zuzanna Żygadło. Pierwsza z 
wymienionych wystartowała w 
Wojewódzkim Turnieju Klasyfika-
cyjnym we Wrocławiu, w którym 
wraz z Emmą Palus z miejscowego 
klubu zajęła 3. miejsce w deblu. Do 
Łęczycy tymczasem po raz kolejny 
udał się Gabriel Wójciki, aby wziąć 
udział w zawodach Super Serii. Co 
prawda w singlu najwyżej sklasy-
fikowany skrzat szczawieńskiego 
zespołu dotarł do II rundy, jednak w 
grze podwójnej wraz z Jędrzejem 
Chęclewskim z Poznania uplasował 
się na najniższym stopniu podium. 
I na koniec słów kilka o młodziczce 
z uzdrowiska, która po punkty 
rankingowe udała się aż do stolicy 
kraju. Zuzanna Żygadła, bo o niej 
mowa, awansowała do finałów 
singla oraz debla i ostatecznie z 
Warszawy powróciła bogatsza o 
dwa srebrne krążki. 

Alkatraz 2017
Przed nami kolejna edycja turnieju 
koszykówki ulicznej Alkatraz, 
innymi słowy „Basket w rytmie Hip 
Hopu”, bo tak organizatorzy rekla-
mują sobotnią imprezę. Arenę zma-
gań koszykarzy będzie jak zawsze 
boisko „Energetyka”, a wszystkim 
uczestniczącym oraz oglądającym 
przygrywał będzie DJ Brylok. 
Początek zawodów o godzinie 10, 
a przy okazji warto dodać, iż liczba 
zespołów nie jest jeszcze zamknię-
ta, tak więc chętni mogą wciąż 
zgłaszać swój udział do Michała 
Borzemskiego, który pod numerem 
telefonu 509-460-818 czeka na ko-
lejnych fanów streetball'a. Warunek 
jest jeden, a mianowicie ukończenie 
16 roku życia.

Bartłomiej Nowak 

Na zakończenie tak nieudanych 
dla nas rozgrywek III ligi piłkarze 
Górnika przegrali na wyjeździe 
z Ruchem Zdzieszowice 0:4. So-
botni mecz był ostatnim, w któ-
rych wałbrzyszan poprowadził 
duet trenerski Robert Bubno-
wicz oraz Marcin Morawski. No-
wym szkoleniowcem biało-nie-
bieskich zostanie bowiem Maciej 
Jaworski. 

Trener Jaworski nie jest posta-
cią anonimową w lokalnym futbolu, 
gdyż 4 lata temu prowadził Górnika 
przejmując zespół w maju 2013 roku 
po Bubnowiczu. Pod jego wodzą 
wałbrzyszanie zajęli 2. miejsce na 
półmetku sezonu 2013/2014 ustę-
pując jedynie Chrobremu Głogów. 
Niestety, wiosną było już znacznie 
gorzej i w rezultacie zastąpił go An-
drzej Polak, który zdołał uratować 
II ligę dla Wałbrzycha. W ostatnim 
okresie Jaworski opiekował się Vic-
torią Świebodzice, z którą w sezo-
nie 2015/2016 awansował do IV ligi, 
a jesień skończył na miejscu w górnej 

Po czterech latach przerwy Maciej Jaworski powraca do Górnika, 
aby przygotować i poprowadzić wałbrzyszan w IV lidze

Zmiana warty w Górniku

Niesamowitego wyczynu doko-
nał Górnik Boguszów-Gorce. 
Jeszcze w 2014 podopieczni 
Rafała Siczka występowali na 
najniższym szczeblu rozgrywko-
wym, czyli klasie B, aby w zale-
dwie trzy lata awansować do IV 
ligi. 

Wiosną regularnie wspomina-
liśmy o doskonałych występach 
Zdroju Jedlina-Zdrój, który między 
innymi w ostatniej kolejce pokonał 
lidera z Kłodzka 2:1, ale prawdziwą 
rewelacją okazał się boguszowski 
Górnik. Co prawda od niemal pierw-
szej kolejki beniaminek „okręgówki” 
plasował się w czubie klasyfikacji, 

ale chyba nikt z fanów Górnika nie 
sądził, iż chłopcy Siczka sięgną po 
wicemistrzowski tytuł. Tymczasem 
w zamykającej sezon odsłonie Gór-
nicy pokonali Piławiankę Piława Dol-
na 3:1 i przy jednoczesnej porażce 
faworyzowanych Zjednoczonych 
Żarów w Kamieńcu Ząbkowickim 
wskoczyli na 2. miejsce, co w prak-
tyce oznacza, iż boguszowianie wraz 
z Nysą Kłodzko zagrają w przyszłym 
sezonie w IV lidze. Tej samej lidze, 
w której po spadku z III ligi wystąpi 
Górnik Wałbrzych. To dobra wia-
domość dla lokalnych kibiców, gdyż 
zapowiadają nam się emocjonujące 
derby. Jeśli chodzi o pozostałych na-
szych reprezentantów, to na finiszu 

Ruch Zdzieszowice – Górnik Wałbrzych 4:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Szatkowski (32), 2:0 Dariusz 
Zapotoczny (42), 3:0 Mateusz Szatkowski (56), 4:0 
Mateusz Szatkowski (63)
Górnik: Jaroszewski, Tobiasz, Tyktor, Michalak, 
Krzymiński, Morawski, Popowicz (46 Bogacz), Dec, 
Bronisławski, Surmaj, Migalski (46 Sobiesierski). 
Trenerzy: Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski

Tabela III ligi
1. GKS 1962 Jastrzębie 34 70 72:29
2. Ruch Zdzieszowice 34 69 59:27
3. Rekord Bielsko-Biała 34 57 58:35
4. KS Polkowice 34 56 63:40
5. Miedź II Legnica 34 55 53:48
6. Stal Brzeg 34 55 55:43
7. Skra Częstochowa 34 54 53:35
8. Stal Bielsko-Biała 34 51 48:30
9. Pniówek P. Śląskie 34 50 49:52
10. Ślęza Wrocław 34 48 48:50
11. Piast Żmigród 34 48 54:55
12. Falubaz Z. Góra 34 44 43:54
13. Górnik II Zabrze 34 43 49:49
14. Lechia Dzierżoniów 34 34 28:59
15. Unia T. Śląska 34 34 49:57
16. Śląsk II Wrocław 34 34 39:48
17. Górnik Wałbrzych 34 26 24:51
18. Olimpia Kowary 34 11 29:111

części tabeli. Zadaniem popularnego 
„Jawora” będzie zbudowanie i od-
powiednie przygotowanie Górnika 
do trudnej walki o IV-ligowe punkty. 
Na razie trudno powiedzieć, kogo 
z dotychczasowego składu będzie 
miał do swej dyspozycji. Wiadomo, 

że jego podopieczni powrócą do tre-
ningów około 9 lipca, a sam szkole-
niowiec przyznał, iż ma niezłe roze-
znanie, jeśli chodzi o utalentowanych 
graczy z niższych lig, z których kilku 
chciałby ściągnąć na Ratuszową.  

Bartłomiej Nowak

Po ciekawym spotkaniu w ostatniej kolejce klasy B Zagłębie Wałbrzych 
zremisowało z mistrzem ligi – Górnikiem Nowe Miasto 2:2

Z klasy B do IV ligi

ligi tuż za podium znalazł się wspo-
mniany Zdrój, a na 9. pozycji inny 
beniaminek – MKS Szczawno-Zdrój. 

Górnik Boguszów-Gorce – Piławianka Piława Górna 
3:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Michał Sienicki (19), 1:1 Kacper Sta-
wiarz (69 – br. sam.), 2:1 Przemysław Klimek (82), 
3:1 Jarosław Maliszewski (89)
Górnik: Marcin Jaskółowski, Ryszard Bejnarowicz, 
Zygmunt Bejnarowicz (76 Przemysław Klimek), 
Wojciech Choiński (46 Piotr Kałoń), Kornel Duś (87 
Dawid Marut), Mateusz Klimek, Wojciech Klimek (76 
Patryk Ostrowski), Adrian Maliszewski, Jarosław 
Pryk, Konrad Zwolenik (88 Dominik Milczarek). 
Trener: Rafał Siczek 

Niestety, w klasie A nie mieliśmy 
zbyt wielu powodów do radości, gdyż 
niemal w samej końcówce sezonu 
walkę o awans przegrał Biały Orzeł 
Mieroszów, a z ligą pożegnał się Skal-
nik Czarny Bór. Znacznie ciekawiej 
z punktu widzenia lokalnego kibica 
było za to w klasie B, która jak już 
informowaliśmy, toczyła się pod zde-
cydowane dyktando Górnika Nowe 
Miasto. W ostatniej kolejce doszło do 
wałbrzyskiego pojedynku, gdyż na-
przeciw siebie stanęły miejscowe Za-
głębie oraz świeżo mianowany mistrz 
z Nowego Miasta. Spotkanie nie roz-
czarowało poziomem fanów, którzy 
w liczbie około 200 osób zasiedli 
na trybunach obiektu przy ulicy Dą-

browskiego. Mecz bowiem do końca 
trzymał w napięciu, a wyrównująca 
dla gospodarzy bramka padła dopiero 
w doliczonym czasie spotkania. Gola 
na wagę punktu dla podopiecznych 
Marka Carewicza zdobył Szymon Pa-
wełek. Wracając do Górnika Nowe 
Miasto możemy śmiało powiedzieć, 
iż to był świetny sezon w wykonaniu 
biało-niebieskich, ale pozostali nasi 
przedstawiciele również nie rozcza-
rowali. Na „pudle” znalazło się Pod-
górze Wałbrzych, które wyprzedziło 
rezerwy MKS-u Szczawno-Zdrój, 
a na 7. miejscu rozgrywki zakończyło 
Zagłębie. 

Zagłębie Wałbrzych – Górnik Nowe Miasto 2:2 (1:1)
Bramki: 1:0 Marek Górecki (3), 1:1 Wojciech 
Błażyński (23), 1:2 Kamil Misiak (77), 2:2 Szymon 
Pawełek (90+1)
Zagłębie: Krystian Tomczak, Marek Górecki (80 
Mateusz Bukina), Oskar Grabiński (46 Paweł Sułkow-
ski), Gracjan Janiszewski, Jakub Kostko, Beniamin 
Mlostek, Tomasz Nowopolski, Paweł Nyklasz, Szymon 
Pawełek, Krzysztof Ślisz, Łukasz Wojciechowski. 
Trener: Marek Carewicz
Górnik NM: Mateusz Małek, Wojciech Błażyński, 
Robert Dziewoński, Kamil Misiak (88 Sebastian Ra-
ciniewski), Łukasz Misiułajtys, Sebastian Misiułajtys 
(79 Adam Walkosz-Berda), Bartosz Polak, Patryk 
Rosiński, Marek Sanigórski (46 Piotr Borzych), Łukasz 
Stec (67 Damian Wolkenstein), Tomasz Szydłowski 
(46 Sebastian Kasperek). Trener: Łukasz Stec

Bartłomiej Nowak 

Co prawda mistrzem „okręgówki” została Nysa Kłodzko (zielone stroje), 
ale awans do IV ligi uzyskał również wicemistrz rozgrywek – Górnik 
Boguszów-Gorce (czerwone stroje)
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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

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

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

Wycieczki jednodniowe: 
Praga - 15.07.17, 15.08.17 

(cena: 89 zł) 
Berlin - 13.08.17 

(cena: 140 zł)
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl

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

Praca od zaraz 
– Wałbrzych

Premie, dodatek absencyjny, 
100 % weekendy, 
dofinansowanie 

do posiłków.
Informacje pod nr tel.: 

725-251-413

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

Zareklamuj się w naszym Tygodniku30minut

BIURO OGŁOSZEŃ 
74 843 31 82

REKLAMA 
797 982 003
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USŁUGI

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

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

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

(3) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(1) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

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

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

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

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

(2) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(2) ELEKTRYK 888 322 334

(2) 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

(2) 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

(13) 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 przycisku 
sterowanego; fizycznych; produkcji części 
betonowych; budowy dróg; ogólnobu-
dowlanych; rolnych; hodowli kur, spawa-
czy, dekarzy, cieśli, monterów klimatyza-
cji i wentylacji; rusztowań; okien; fasad; 
schodów; paneli słonecznych; instalacji 
grzewczych i sanitarnych, elektryków, 
murarzy, brukarzy, lakierników, szpach-
larzy, stolarzy, regipsiarzy, płytkarzy, 
malarzy, piekarzy, operatorów koparki, 
magazynierów, pokojówek, kelnerek, 
pomocy kuchennej, kierowców C+E, do 
zbioru pieczarek; owoców. Mile widziany 
j.obcy i własny samochód. marketing@
euro-kontakt.eu 530 456 977

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

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

KUPIĘ

(3) Kupię Starocie : odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 

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-
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 Biały Kamień, 3 poko-
je z dużym balkonem w nowym budowni-
ctwie, do wprowadzenia. 63,50 m2, w 
cenie:167,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, do-
godna 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 Szczawno Zdrój, 
przestronne mieszkanie o powierzchni 84 
m2, w cenie 152,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI Tel : 502-657-640

SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 2 po-
koje z jasną kuchnią, po remoncie - cena 
135 000 ! Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA  Piaskowa Góra , 3 
pokoje do wprowadzenia - cena 125 000 
! Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA Świebodzice ( cen-
trum ) , 64 mkw , 1 piętro, do remontu- 
cena 90 000 ! 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 Dwupokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remoncie w 
bocznej ulicy Nowego Miasta. Tel: 502-
657-353 

SOWA&VICTORIA Piękne, stylowe 
mieszkanie w pobliżu parku Sobieskiego 
108m2 cztery pokoje, z możliwością 
zakupu garażu. Tel: 502-657-353

 SOWA&VICTORIA Dwupokojowe 
mieszkanie w willowej części Szczawna 
Zdroju. po kapitalnym remoncie. 50m2 
cena 180 tys. Tel: 502-657-353

SOWA&VICTORIA Niezwykle atrak-
cyjne, dwupoziomowe mieszkanie w 
Boguszowie, cicha i atrakcyjna okolica, 
niewielki budynek po remoncie, trzy 
jasne pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, 
miejsce parkingowe, c.o. gaz + kominek, 
po remoncie, 68m2 Cena: 140 000zł/ do 
negocjacji Tel: 502-665-504 

SOWA&VICTORIA Trzypokojowe miesz-
kanie po kapitalnym remoncie w ścisłym 
centrum Wałbrzycha, doskonała okolica. 
100m2. Cena 160 000zł / do negocjacji 
Tel: 502-665-504

SOWA&VICTORIA Niebanalny aparta-
ment w Szczawnie Zdroju, poniemiecka 
willa, apartament 116m2 + ogrod, po 
kapitalnym remoncie z odtworzeniem 
detali architektonicznych, możliwość 
dokupienia garażu. Cena: 350 000zł Tel: 
502-665-504

SOWA&VICTORIA Mieszkanie Szczawno 
Zdrój z balkonem I piętro 43 m, 2 poko-
je, ogrzewanie gazowe cena 100.000 Tel: 
506-717-014

SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 35m 
Nowe Miasto do remontu I piętro 44.000 
Tel: 506-717-014

SOWA & VICTORIA  Mieszkanie 46m 
Głuszyca 2 pokoje, ogrzewanie miejskie 
60.000 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 
złTel: 519-121-104

i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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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