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Pojechał na medal

Teatralna petarda

Dofinansowanie 
dla MŚP

wydarzenia str. 2

Potrzebne 
pielęgniarki

reklama	 R0732/17

wydarzenia str. 3

wydarzenia str. 4

reklama	 R0733/17

Przeszkolimy osoby chętne do pracy na stanowisku spawacz (metodą MAG)
• Po odbytym kursie i uzyskaniu książeczki spawacza gwarantujemy pracę   • Wysokie zarobki   • Możliwość zakwaterowania 

Możliwość zorganizowania transportu do/ i z pracy

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 694 363 204; 71/3909121; e-mail: biuro@wsp-miroslawice.pl

WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP. Z O.O.
Mirosławice, ul. Lotnicza 18, 55-050 Sobótka

www.wsp-miroslawice.pl

• ZATRUDNI SPAWACZY     • ORGANIZUJE KURSY NA SPAWACZA

reklama	 R0735/17

reklama	 R0734/17

 Wybierasz dietę 
Wybierasz jedną z oferowanych diet. Dieta „Detox” , 
Dieta „Racjonalna” , Dieta „Sport” 

 Zamów dietę
Zamawiasz dietę na tyle dni na ile potrzebujesz.

 Zapłać i odbierz dietę
Oczekuj wieczorem kierowcy i odbierz od niego 
swój dietetyczny zestaw posiłków.
Cieszysz się pysznym jedzeniem 
i piękną sylwetką, dodatkowo oszczędzając czas :)

Zamów telefonicznie! 
tel. 537 480 468, 

email: DoFiLand@wp.pl

wydarzenia str. 11

umowa pomiędzy podlegającemu 
ministrowi infrastruktury Centrum unij-
nych Projektów Transportowych a gminą 
Wałbrzych przewiduje przekazanie blisko 
300 milionów złotych dofinansowania in-
westorowi, jakim jest gmina Wałbrzych. 
Ponadto, w myśl zawartego wcześniej 
porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad miasto otrzy-
ma również środki na realizację odcinka 
biegnącego na terenie Szczawna-Zdroju. 
Jest to szczęśliwy koniec trudnej, prawie 
20-letniej batalii o realizację zachodniej ob-
wodnicy Wałbrzycha. 

Michał Dworczyk, poseł okręgu wał-
brzyskiego: - Zgodnie z zapowiedziami 
z początku roku rząd Prawa i Sprawied-
liwości realizuje obietnicę o skierowaniu 
środków na budowę obwodnicy Wał-
brzycha. Podpisana umowa definitywnie 
kieruje do Wałbrzycha gigantyczną, naj-
większą w historii miasta dotację, na któ-
rą składają się środki zarówno na część 
wałbrzyską, jak również część biegnącą 
przez teren Szczawna-Zdroju. Dziękuję 

Będzie obwodnica
13 września podpisane zostało ostateczne porozumienie w sprawie budowy 
zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu, w szczególności Ministerstwu 
Rozwoju, Ministerstwu infrastruktury 
i wałbrzyskim radnym Prawa i Sprawied-
liwości. Realizacja tego zadania to kolejny 
przykład na to, że rząd Pani Premier Bea-
ty Szydło skutecznie realizuje Strategię na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, któ-
ra za jeden z najważniejszych celów ma 
wspieranie nie tylko największych aglo-

meracji, ale także średnich i mniejszych 
miejscowości, w szczególności takich, 
które ucierpiały na przemianach gospo-
darczych. 

Podpisanie umowy oznacza, że ze 
strony rządu spełnione zostały wszystkie 
zobowiązania i formalności konieczne do 
realizacji inwestycji. Kolejnym krokiem bę-
dzie już przygotowanie i ogłoszenie prze-
targu przez miasto.
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rozmowa tygodnia

kalendarium

Kuszą kształtem ,kolorem, 
wzorem. Przyciągają wzrok 
konsumentów. Mowa o opako-
waniach. O ich roli w przemy-
śle kosmetycznym rozmawiamy 
z Gabrielą Pociechą Czyżow-
ską, właścicielką firmy Pomp-
karnia. 

Co rządzi na rynku opakowań 
kosmetycznych. Kosmetyczny 
design czy prostota?
Wydaje i się, że jednak design. Pro-
ducenci prześcigają się w tworze-
niu nowych form i wzorów.  Klienci 
są też coraz bardziej wymagający. 
Ładnie opakowany kosmetyk przy-
ciąga wzrok konsumentów. 

Nie szata zdobi człowieka, ale 
kosmetyk chyba tak? Co Pani 
o tym myśli?
Nie szata zdobi człowieka lecz 
człowiek szatę.  Zwłaszcza zadba-
ny i wypielęgnowany.  Ale zostając 
już w kręgu przysłów polskich, nie 
wszystko złoto co się świeci.  

Jaką cenę produktu, który ku-
pujemy np. w drogerii stanowi 
krem, a jaką opakowanie?
50 procent wartości kremu stanowi 
jego opakowanie (np. tubka), a do 
tego dochodzi jeszcze zakrętka 
i czasami kartonowe opakowanie 
zewnętrzne. Cena samego produk-
tu nie przekracza więc 50 procent 
jego wartości. Cena opakowań jest 
niższa, kiedy producent kremów 
zamawia ich milion, niż kiedy zama-
wia tysiąc. Maleje w stosunku do 
ilości. To jeden z sekretów, który 
tak naprawdę dla mnie wydaje się 
być oczywisty. Taniej będzie wiel-
kiemu producentowi  kupić słoiczki 
na kremy niż małemu. Ten drugi 
musi za opakowanie zapłacić dużo 
więcej. 

Co wyróżnia dobre opakowanie 
kosmetyczne?
Dobre opakowanie powinno być 
funkcjonalne i bezpieczne, atrak-
cyjne wizualnie i niewpływające 
radykalnie na cenę produktu. Bar-
dzo modne ostatnio trendy to opa-
kowania biodegradowalne, a więc 
przyjazne środowisku.

Z czego wykonane są głównie 
opakowania na kosmetyki?

Kosmetyczny design

Coraz częściej są to opakowania 
w nurcie bio, przeznaczone do 
odzysku przez kompostowanie, 
biodegradację lub recycling. Po-
wstaje również bardzo dużo opa-
kowań wyprodukowanych z bio-
surowców. Przykładem jest firma 
Coty, która wprowadza w Polsce 
na rynek opakowania oksybiode-
gradowalne, zawierające specjalny 
dodatek przyspieszający jego de-
gradację.

Czy opakowanie produkowane 
jest specjalnie dla danego pro-
duktu?
Tak, na życzenie klienta powstaje 
wizualizacja graficzna. Po jej akcep-
tacji produkowane są pierwowzo-
ry, a następnie przystępuje się do 
produkcji produktu. Korzystniejszą 
opcją jest jednak wybranie opako-
wania z gotowej gamy produktów 
jaką dysponuje producent. Na takie 
opakowanie można nakleić etykie-
tę lub umieścić buteleczkę czy sło-
ik w foli termokurczliwej z nazwą 
własnego produktu. 

Czy każdy kosmetyk możemy 
wrzucić w dane opakowanie 
czy są jakieś przepisy, które to 
regulują?
Opakowanie kosmetyków nie 
może wskazywać swoim wyglą-
dem przeznaczenia innego niż jest 
w rzeczywistości, a przez to za-
grażać bezpieczeństwu i zdrowiu 
konsumentów. Mam tutaj na myśli 
produkty, które nie są środkami 
spożywczymi, lecz ze względu na 
ich kształt, zapach, kolor, etykiety, 
mogą zostać uznane przez konsu-
mentów, w szczególności przez 
dzieci, za środki spożywcze.

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie. — Sun Zi 
• 15 września 2017 – Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień 

Demokracji, Dzień Opakowań, Międzynarodowy Dzień Kropki,
 Dzień Olewania Systemu

 Imieniny – Albin, Nikodem, Roland
• 16 września 2017 – Dzień Maszynisty, Międzynarodowy 

Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Dzień Bluesa
 Imieniny – Edyta, Kamila, Kornel
• 17 września 2017 – Dzień Wyzwolenia Białorusi, 

Światowy Dzień Sybiraka
 Imieniny – Justyna, Robert
• 18 września 2017 –  Międzynarodowy Dzień Geologa, 

Światowy Dzień Monitoringu Wody
 Imieniny – Irena, Stanisław
• 19 września 2017 – Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych 

Siedlisk; Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat; Dzień 
Pracowników Służby BHP; Dzień Emotikona

 Imieniny – January, Konstancja, Teodor
• 20 września 2017 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 Imieniny – Filipa, Franciszek
• 21 września 2017 – Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień 

Pokoju, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień 
Orderu Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój

 Imieniny – Mateusz, Mira

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
15.09.2017 (piątek) godz. 16:30 Spotkania przy planszówkach – Sesja RPG, 
czyli Lochy i Smoki w bibliotece!, Biblioteka pod Atlantami, Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Podzamcze
15.09.2017 (piątek) godz. 18:00 Wernisaż wystawy „ Edward Lutczyn: stare 
i …nowe”, Galeria pod Atlantami (Śródmieście)
15.09.2017 (piątek) godz. 19:00 Inauguracja 40. Sezonu Artystycznego, 
koncert symfoniczny, Filharmonia Sudecka, Kościół Ewangelicki Zbawiciela 
16.09.2017 (sobota) – 17.09.2017 (niedziela) Food Truck Show, Galeria 
Victoria 
16.09.2017 (sobota) godz. 10:00 Wspólne Śpiewanie dzieci 5-10 lat 
z Wałbrzyskimi Wróbelkami i Małgorzatą Wiłkomirską, Biblioteka 
pod Atlantami, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze 
ZAMEK KSIĄŻ 
16.09.2017 (sobota) godz. 21:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ
ŚWIDNICA
15.09.2017 (piątek) – 17.09.2017 (niedziela) godz. 9:45-13:00 
30. Dni Fotografii, Biblioteka Miejska, klub Bolko, Galeria Fotografii, Muzeum 
Kupiectwa, Świdnica
16.09.2017 (sobota) godz. 12:00 IV Świdnicki Bieg na Wieżę Ratuszową, Rynek

16.09.2017 (sobota) godz. 20:00 Koncert Pornos Karabinos & The Floorators, 
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, Świdnica
MIEROSZÓW
16.09.2017 (sobota) godz. 13:00 Dożynki gminne, Stadion ul. Sportowa 4
STRUGA 
16.09.2017 (sobota) – 17.09.2017 (niedziela) godz. 11:00-19:00 
Europejskie Dni Dziedzictwa
Centrum Nauki i Sztuki i Stara Kopalnia
17.09.2017 (niedziela) godz. 10:00-12:00 „Twój ruch” – warsztaty 
dla „najnajów” (wiek 1,5-3) 
17.09.2017 (niedziela) godz. 11:00-16:00 „Bajzel” – warsztaty, 
Jakub Drzastwa 
17.09.2017 (niedziela) godz. 13:00-16:00 „Twój ruch” – warsztaty 
dla dzieci (wiek 8 – 12)
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
15.09.2017 (piątek) godz. 19:00 „Zapolska Superstar (czyli jak przegrywać, 
żeby wygrać)” reż. Aneta Groszyńska
16.09.2017 (sobota) godz. 19:00 i 17.09.2017 (niedziela) godz. 18:00 
„Gdyby Pina nie paliła, to by żyła” / reż. Cezary Tomaszewski
Zamek Bolków
16.09.2017 (sobota) XVII wieczny Piknik Historyczny

reklama	 R0736/17

Szukasz pracy 
z wynagrodzeniem wyższym 

od minimalnej krajowej? 

PRACUJ Z NAMI 
691 551 679    I    walbrzych@hrglobal.pl  

 
Gwarantujemy stabilne i stałe zatrudnienie
 

HR GLOBAL GROUP posiada certyfi kat nr 12576 Rejestru Agencji Zatrudnienia

Przedsiębiorcy z sektora Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców 
mogą otrzymać dofinansowania 
na usługi doradcze.  Można po-
zyskać nawet 12 tys. zł. Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego podpisał 
cztery umowy z Dolnośląską In-
stytucją Pośredniczącą na reali-
zację projektów grantowych na 
terenie Dolnego Śląska. 

„Nowa era biznesu – doradztwo 
dla przedsiębiorców” – pod takim ha-
słem prowadzony jest nowy program 
ułatwiający dostęp do szerokiego 
wachlarza usług doradczych. Przed-
siębiorca może aplikować o udziele-
nie grantu poprzez złożenie w fRW 
wniosku z zapotrzebowaniem na 
określoną usługę doradczą. Granty 
są przekazywane w formie refundacji 
poniesionych wydatków. Maksymalny 
pułap dofinansowania usługi doradczej 
jest na poziomie 85%. Wykonawcami 
specjalistycznych usług doradczych są 
wyłącznie instytucje Otoczenia Bi-
znesu (inne niż fRW). - To zupełnie 
nowa forma wsparcia, jaką proponuje 
przedsiębiorcom fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego.  Niesie ze sobą wspa-
niałe możliwości rozwoju dla firm. 
Maksymalny limit wsparcia dla jedne-
go grantobiorcy to 12 000,00 zł, na-
tomiast minimalne wsparcie wynosi 4 
250 zł – wyjaśnia Robert Jagła, Prezes 
Zarządu funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego. Granty będą przyznawane na 
sfinansowanie wydatków dot. zaku-
pu specjalistycznej usługi doradczej, 
która nie ma charakteru ciągłego ani 
okresowego, ani nie jest związana 
ze zwykłymi kosztami operacyjnymi 
przedsiębiorstwa, takimi jak rutyno-
we usługi doradztwa podatkowego, 
regularne usługi prawnicze lub rekla-
ma. W ramach programu możliwe 
jest dofinansowanie usług doradczych 
m.in. w następujących kierunkach: - 

Dofinansowania dla MŚP

wsparcie początkowej fazy rozwoju 
firmy (np. opracowanie biznesplanu, 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 
monitorowanie biznesu), uzyskiwania 
i odnawiania certyfikatów zgodno-
ści dla wyrobów, usług, surowców, 
maszyn i urządzeń, projektowania, 
wdrażania i doskonalenia systemów 
zarządzania jakością i zarządzania 
środowiskowego, wykorzystania 
zaawansowanych technologii infor-
matycznych i doradztwo iT, specja-
listycznych instrumentów zarządza-
nia i mapowania ryzyk w organizacji 
oraz tworzenia strategii zarządzania 

ryzykiem, doradztwa prawno-po-
datkowego oraz marketingowego 
związanego z rozwojem przedsię-
biorstwa na rynku. fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego w ramach projektu 
zaplanował wsparcie merytoryczne 
dla przedsiębiorców, w zakresie do-
tyczącym wstępnej oceny możliwości 
dofinansowania usługi, wpisywania 
się MŚP i jego pomysłu w warunki 
konkursu, pomocy w przygotowa-
niu dokumentacji aplikacyjnej, przez 
doradców posiadających niezbędne 
kwalifikacje.

(red)

Fot. (użyczone) Granty są przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

reklama	 R0738/17

ORGANIZUJE 
KURS RATOWNIKA WODNEGO

Według ustawy o ratownictwie wodnym
Szkolenie jest przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. Poz. 747)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W DNIU 20.09.2017 
O GODZINIE 17.00 W BIURZE WOPR 

Więcej informacji w biurze Wałbrzyskiego WOPR 
w każdą środę od godz. 15.30 do 17.30

ul. Buczka 13/1 ,58-300 Wałbrzych, tel.880 736 210 
www.wopr.walbrzych.pl 

WAŁBRZYSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 
KURS RATOWNIKA WODNEGO

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Sta-
rosty Wałbrzyskiego indywidualną lub 
zbiorową, za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury dla osób praw-
nych i fizycznych, a także innych pod-
miotów.

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przy-
znawana jest w formie pieniężnej, w 
szczególności za działania w sferze:
1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej 

najcenniejszych wartości i tradycji
2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, 

amatorskiej
3. edukacji kulturalnej

4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, 
związanych z kulturą i jej upowszechnia-
niem

5. ochrony zabytków i opieki jad zabytkami
6. obejmującej całokształt działalności w upo-

wszechnianiu i promocji kultury
Wniosek o przyznanie nagrody mogą 
składać:
1. organizacje pozarządowe
2. instytucje kultury
3. szkoły wyższe
4. jednostki samorządu terytorialnego
5. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kul-

turalne lub ich związki
6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Po-

wiatu

Wniosek o przyznanie nagrody powinien 
zawierać:
1. dane osobowe kandydata (kandydatów) 

do nagrody lub nazwę podmiotu i jego 
adres

2. informacje dotyczące całokształtu dotych-
czasowej działalności lub informacje doty-
czące osiągnięcia, za które nagroda ma być 
przyznana

3. uzasadnienie wniosku.
Wysokość nagrody indywidualnej  wyno-

si do kwoty  3000 zł, nagrody zbiorowej do 
kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 wrześ-
nia 2017 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu.

„Gala Kresowa- Polska moja”- taki tytuł ma 
tegoroczna gala, która odbędzie się w ra-
mach 16 Dolnośląskich Dni Kultury Kreso-
wej. 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 październi-
ka 2017 r. o godz. 15.00. w świetlicy  w  Starych 
Bogaczowicach. W muzyczną podróż zabierze 
nas Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, a  na 
scenie wrażeń dostarczą artyści: Zespół „Wszyst-
ko w porządku” z Domu Polskiego w Borysowie 
(Białoruś), Zespół „Wesołeczki” z miejscowości 
Piesek na Białorusi, Zespół „Słodka czwórka” , 
Tomasz Kuba Kozłowski oraz artyści:  Barbara 
Droździńska, Stanisław  Górka i Aurelia Sobczak, 
doskonale znani mieszkańcom Powiatu Wałbrzy-
skiego z imprez odbywających się w ubiegłym 
roku w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury. 

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Wał-
brzyski oraz Gmina Stare Bogaczowice

Gala Kresowa
- Polska moja

Nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury

Liczba pielęgniarek z roku na 
rok maleje.  Z danych Central-
nego Rejestru Pielęgniarek i Po-
łożnych w Wałbrzychu wynika, 
że pielęgniarek i położnych do 
35. roku życia jest zaledwie ok. 
170, a tych powyżej 35. roku ży-
cia powyżej 5. tysięcy. Deficyt 
kadry pielęgniarskiej w regio-
nie stał się impulsem do działań 
i współpracy. 

Dolnośląscy Pracodawcy – regio-
nalny związek pracodawców Kon-
federacji lewiatan oraz Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 
zainicjowali cykl spotkań dotyczą-
cych zapotrzebowania na personel 
medyczny i jego kształcenia zgodnie 
z potrzebami rynku pracy. Do tej 
pory odbyły się już dwa spotkania, na 
których dyskutowano o coraz trud-
niejszej sytuacji podmiotów medycz-
nych związanej z deficytem kadry 
pielęgniarskiej. Doświadczeniami 
w tym obszarze podzielili się z m.in.: 
Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr 
Roman Szełemej, przewodnicząca 

Okręgowej izby Pielęgniarek i Po-
łożnych - Maria Pałeczka, zastępca 
dyrektora instytutu Zdrowia PWSZ 
w Wałbrzychu - Violetta Rzepka. 
Podmioty medyczne regionu wał-
brzyskiego, w tym członkowie Dol-
nośląskich Pracodawców, otwarcie 
zadeklarowali pomoc w kształceniu 
praktycznym przyszłych pielęgnia-
rek i pielęgniarzy. Efektem spotkań 
jest wzmocnienie współpracy wał-
brzyskiej uczelni z pracodawcami. 
Wspólne działania rozwiążą nara-
stający w regionie problem pozy-
skiwania wykwalifikowanej kadry 
pielęgniarskiej, a także polepszą ja-
kość świadczenia usług medycznych. 
Przyszli studenci pielęgniarstwa zy-
skają natomiast gwarancję zatrudnie-
nia w publicznych i niepublicznych 
podmiotach medycznych. Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
uruchomiła od roku akademickiego 
2016/2017 nowy kierunek - Pielęg-
niarstwo, na studiach licencjackich. 
Kształcenie na pierwszym roku 
studiów rozpoczęło 60 studentów. 
Z inicjatywą utworzenia kierunku 

Potrzebne pielęgniarki 

wystąpili  Dolnośląscy Pracodawcy 
wraz z podmiotami medycznymi 
z regionu i Prezydentem Miasta Wał-
brzycha – dr Romanem Szełemejem.

(red)

Do tej pory odbyły się już dwa spotkania, na których dyskutowano coraz trudniejszej sytuacji podmiotów 
medycznych związanej z deficytem kadry pielęgniarskiej.

Doświadczeniami w tym obszarze podzielił się z m.in. prezydent Roman Szełemej
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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	 R0740/17

SZUKASZ PRACY OD ZARAZ?
DOŁĄCZ DO NAS I ZARABIAJ

PONAD 3 000 ZŁ BRUTTO MIESIĘCZNIE!

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!
(22) 250 80 00

APT 364

obiady
za złotówkę

bezpłatny
transport

dodatkowe
1 600 zł

za polecenie pracownika

LUDZIE • PRACA • KWALIFIKACJE

SEKA S.A. zaprasza do udziału w projekcie:
Zawód z perspektywami – kurs spawania MAG z uprawnieniami 

Dla mieszkańców obszaru ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (pierwszeństwo dla kobiet)

SPAWACZ MAG 
JEŻELI:
>> mieszkasz na terenie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
>> jesteś osobą pełnoletnią,
>> posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
>> zgłaszasz się na kurs z własnej inicjatywy 

Oferujemy szkolenia:
• Spawanie metodą MAG 136
Dodatkowo: kurs cięcia termicznego, 
płomiennego prostowania lub lutowania twardego

Zapraszamy kobiety do wzięcia udziału w szkoleniu

Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień 
honorowanych na terenie UE.

Miejsce realizacji szkoleń: WAŁBRZYCH

INFORMACJE I ZAPISY:   
www.efs.seka.pl

Punkt rekrutacyjny OKZ
 w Wałbrzychu

 tel. 74 848 12 77

Zapraszamy również 
do kontaktu z biurem 

projektu SEKA S.A.

Tel. 71 738 38 00
e-mail:

 spawacz.walbrzych@seka.pl

reklama	 R0741/17

W sobotę 16 września o godz. 
17.00 w galerii Centrum Kultury 
w Głuszycy odbędzie się wysta-
wa prac wykonanych podczas 
polsko-czeskich plenerów malar-
skich w ramach projektu „Mala-
rze Gór Orlickich i Gór Sowich” 
partnerskich Gmin Głuszyca 
i Rokytnice w Orlickich Górach.  
Wstęp wolny. 

Dzięki pozyskanym środkom 
w wysokości 56 tysięcy złotych w Ro-
kytnicach oraz w Głuszycy zorgani-
zowane zostały plenery malarskie dla 
młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Głuszycy oraz przedstawicieli strony 
czeskiej. Dla uczestników projektu 
zostały zakupione materiały malar-
skie. Prace młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców Głuszycy i Rokytnic 
zostaną zaprezentowane w galerii 
Centrum Kultury-MBP w Głuszy-
cy . Zostanie także wydany album 
w wersji polsko-czeskiej prezentują-
cy najładniejsze obrazy namalowane 

Malarze Gór

przez uczestników projektu. Projekt 
jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Gla-
censis. 

(red)

Fot. (użyczone) Dla uczestników 
projektu zostały zakupione 
materiały malarskie\

Jeden z największych przebojów 
polskich festiwali ,,Zapolska Su-
perstar” wraca na wałbrzyską 
scenę. Ponadto na deskach tea-
tru odbędzie się spektakl ,,Gdyby 
Pina nie paliła, to by żyła”. 

Kolaż biograficzny o bardzo waż-
nej polskiej artystce – pisarce i ak-
torce Gabrieli Zapolskiej. „Zapolska 
Superstar…” to próba wskrzeszenia 
Zapolskiej - oddania jej głosu, opo-
wiedzenia jej życia, ukazania wagi jej 
biografii i twórczości. To propozycja 
poluzowania szeregu mężczyzn, któ-
rych z dumą wspominamy - Mickie-
wicza, Wyspiańskiego, Sienkiewicza 
- tak, aby zrobić w nim miejsce dla 
kobiety - Zapolskiej. Należy jej się 
- była superstar. Nagrody festiwa-
lowe: 52. Przegląd Teatrów Małych 
form Kontrapunkt 2017 w Szczeci-
nie Grand Prix, czyli Wielka Nagroda 
Publiczność dla spektaklu „Zapolska 
Superstar” (czyli jak przegrywać, 
żeby wygrać)”, Nagroda Promocyj-
na im. Kazimierza Krzanowskiego 
dla zespół aktorskiego „Zapolskiej 
Superstar…” Przedstawienie wyróż-
nione za role aktorskie Sary Celler-
-Jezierskiej, Joanny Łaganowskiej 
i ireny Sierakowskiej na XVi festi-
walu Dramaturgii Współczesnej. 
finalista 22. Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. Spektakl współfinan-
sowany ze środków otrzymanych 
z budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego. 

(red)

Teatralna petarda 

Fot. (Natalia Kabanow) „Zapolska Superstar…” to próba wskrzeszenia Zapolskiej

 „Zapolska Superstar” 
15 września 2017 / 
godz. 19.00 / 
Scena Kameralna 

,,Gdyby Pina nie paliła, 
to by żyła”
16 września 2017 / 
godz. 19:00 / 
Duża Scena
17 września 2017 / 
godz. 18:00 /
Duża Scena

Rezerwacja biletów: 
Biuro Współpracy 
z Publicznością / 
tel. 74 648 83 01 (do 03)
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Tytoniowa krajanka to towar, 
na którym można zrobić ogrom-
ne pieniądze. Świadczą o tym 
przypadki, które odnotowali po-
granicznicy, policjanci i funkcjo-
nariusze celno-skarbowi w ostat-
nich dniach. 

funkcjonariusze z Placówki Straży 
Granicznej zatrzymali w Wałbrzychu 

do kontroli drogowej samochód do-
stawczy. W części ładunkowej po-
jazdu ujawniono dużą ilość worków, 
w których jak się okazało znajdowała 
się krajanka tytoniowa bez wymaga-
nych znaków akcyzy. Kierowca pojaz-
du 27-letni mieszkaniec Dolnego Ślą-
ska oświadczył, iż krajankę tytoniowa 
zakupił w celu dalszej odsprzedaży. 
Nielegalny towar o wadze prawie 

310 kg i wartości niemal 210 tysię-
cy złotych został zatrzymany. Straty 
Skarbu Państwa z tytułu nieodprowa-
dzonego podatku akcyzowego wy-
niosły 240 tysięcy złotych.  Czynności 
w tej sprawie prowadzą funkcjonariu-
sze z Placówki SG w Kłodzku. Męż-
czyźnie za przestępstwo paserstwa 
akcyzowego grozi wysoka grzywna 
i nawet do 3 lat więzienia. W zeszłym 

Nielegalne, 
bez akcyzy

miesiącu funkcjonariusze z Placówki 
SG w Jeleniej Górze wraz z dolnoślą-
skimi funkcjonariuszami celno-skar-
bowymi skontrolowali zaparkowaną 
w Świebodzicach ciężarówkę. W na-
czepie samochodu, który przyjechał 
z Niemiec, ujawniono ogromne kar-
tony, w których znajdował się susz 
liści tytoniu, bez polskich znaków 
akcyzy. Po zważeniu okazało się, że 
kierowca przewoził 6900 kg suszu 
tytoniowego. Szacunkowa wartość 
zatrzymanego towaru to ponad 3 

miliony złotych. ł. Kierowca pojazdu 
42- letni mieszkaniec województwa 
mazowieckiego, który nie posiadał 
żadnych dokumentów o źródle po-
chodzenia tytoniu został zatrzymany. 
Zatrzymano również dwóch miesz-
kańców województwa dolnośląskie-
go w wieku 37 i 32 lat. Starty skarbu 
państwa z tytułu niezapłaconej akcy-
zy oszacowano na 3 miliony złotych. 
Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy.

(red)

W części ładunkowej pojazdu funkcjonariusze ujawnili dużą ilość worków, w których jak się okazało znajdowała 
się krajanka tytoniowa bez wymaganych znaków akcyzy.
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UZDROWICIEL z FILIPIN   REYNALDO LITAWEN
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni 

członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko 
i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej 

energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograni-
czonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu. 

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:  chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,  chorobach kobiecych oraz innych schorze-

niach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela  ustąpiły bółe kręgosłupa i zakończył się 
problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria  z Krakowa zapewnia, ze dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 
co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. 
Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli może zawsze osiągnąć pomoc.

REYNALDO LITAWEN 
członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko 
i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej 

energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograni-
czonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu. 

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,  chorobach kobiecych oraz innych schorze-

niach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

693 788 894, 784 609 208

21 wrzesnia - gLogoW i LuBin, 
22 wrzesnia - JeLeniA gÓrA i BoLesłAWieC,

 23 wrzesnia - sWieBoDziCe i WAłBrzYCH, 24 wrzesnia - WroCłAW

REYNALDO LITAWEN przyjmuje:Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00
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BIURO OGŁOSZEŃ 74 843 31 82

Oferta finansowania inwestycji dla dolnośląskich przed-
siębiorstw wciąż się rozszerza. Znamy już  pośredników 
finansowych, którzy będą udzielać preferencyjnych unij-
nych pożyczek dla firm MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił tzw. pośredników 
finansowych, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio 
firmom MŚP w regionie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wśród wybra-
nych w drodze przetargu pośredników są: Agencja Rozwo-
ju Regionalnego AGROREG S.A. (lider konsorcjum), Polska 
fundacja Przedsiębiorczości, ECDEf S.A. (lider konsorcjum), 
fundusz Regionu Wałbrzyskiego (lider konsorcjum) oraz To-
warzystwo inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. lokalni 
przedsiębiorcy uzyskają dostęp do preferencyjnych pożyczek. 
Szczegółowe warunki udzielanego wsparcia powinniśmy po-
znać jeszcze w tym miesiącu. Dolnośląscy Pracodawcy uwa-
żają, że nowe instrumenty uzupełnią lukę na rynku w zakresie 
finansowania przedsięwzięć rozwojowych. - To będzie ważny 
krok w budowaniu skutecznej i atrakcyjnej oferty tworzonej 
z myślą o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich 
firm na Dolnym Śląsku – mówi Marcin Kowalski, wiceprezes 
zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku 
pracodawców Konfederacji lewiatan. - Niezwykle ważne jest 
również to, że wkład finansowy, po wykorzystaniu, może być 
ponownie wykorzystany w systemie wsparcia przedsiębiorczo-
ści, dzięki czemu z funduszy skorzystają kolejne firmy MŚP – 
podkreśla. Oprócz unijnych dotacji, które cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem wśród dolnośląskich przedsiębiorstw, 
na rynku pojawią się kolejne instrumenty, które posłużą do 
finansowania inwestycji. 

Bank Gospodarstwa Krajowego w listopadzie 2016 roku 
podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim reprezento-
wanym przez Dolnośląską instytucją Pośredniczącą, w zakresie 
zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem progra-
mu jest wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm MŚP, 
zdolności do rozszerzenia działalności o nowe innowacyjne 
produkty lub usługi oraz zwiększenie ich produktywności. 
W poprzedniej perspektywie finansowej Bank Gospodarstwa 
Krajowego realizował analogiczny projekt w zakresie mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców w ramach Dolnośląskiego 
funduszu Powierniczego - JEREMiE. Bank Gospodarstwa Kra-
jowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje 
programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współ-
pracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PfR, KuKE, 
PAiH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, 
mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości.

(red)

Pierwsze 
pożyczki trafią 
do przedsiębiorców 
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Dokonał 12 transakcji zbliżenio-
wych znalezioną kartą. Teraz gro-
zi mu kara pozbawienia wolności. 

Mężczyzna kilka dni przed za-
trzymaniem przez policję znalazł, 
wychodząc z autobusu, kartę ban-
komatową należącą do 34-letniego 
wałbrzyszanina. Następnie zamiast 

oddać cudzą własność właścicielowi 
– dokonał 12 transakcji zbliżenio-
wych znalezioną kartą. Mężczyzna 
przyznał się do zarzucanych mu czy-
nów. Karta została odzyskana przez 
funkcjonariuszy, a 30-latkowi za 
przywłaszczenie karty i jej używanie 
grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

(red)

Znalazł kartę
Już niebawem w sprzedaży poja-
wi się książka autorstwa Marka 
Dudziaka zatytułowana Zamek 
Grodno.

Grodno - jeden z najpiękniejszych 
i najbardziej tajemniczych zamków 
Polski. Położony w Zagórzu Śląskim 
cieszy się bardzo długą historią, z któ-
rą splecione są niezwykłe tajemnice 
i legendy.  Malownicze położenie na 
szczycie Góry Choina zapewnia wi-
dokowi z jego wieży jedną z najpięk-
niejszych na Dolnym Śląsku panoram 
na Góry Wałbrzyskie, Sowie i Pogó-
rze Wałbrzyskie. Od wschodu u jego 
stóp rozpościera się malownicze je-
zioro, powstałe ze spiętrzenia rzeki 
Bystrzycy, z drugiej zaś strony wije się 
droga ze Świdnicy do Walimia, Głu-
szycy i Wałbrzycha. Grodno już od 
ponad dwustu lat przyciąga turystów, 
jest to bowiem jeden z pierwszych 
zamków na Śląsku udostępnionych 
do zwiedzania, a jego mury kryją licz-
ne zagadki i sekrety. Wciąż żywe są 
wzmianki o zaginionych zamkowych 
podziemiach i ukrytych gdzieś w mu-
rach skarbach, o ukrytym alkoholu 
i dziełach sztuki zrabowanych pod-
czas ii wojny światowej…

Nowa książka Marka Dudziaka 
– prawnika, podróżnika oraz tro-
piciela tajemnic historii, założyciela 
miesięcznika „Odkrywca” i autora 
książek o niezwykłych i zagadko-
wych budowlach Dolnego Śląska 
– zatytułowana Zamek Grodno. 
Dzieje, tajemnice, legendy już nie-
bawem w sprzedaży. Autor zebrał 
i uporządkował wiedzę o Zamku 
Grodno. To tym istotniejsze, że za 

Tajemniczy zamek
sprawą dziejowych burz wiele wątków oraz 
fragmentów historii zamku pozostaje niezna-
nych, a dostępne informacje są mocno roz-
proszone po rozmaitych źródłach, a niekiedy 
również poważnie zniekształcone. Książka wy-
dawnictwa Replika już niebawem w sprzeda-
ży.  Więcej szczegółów można uzyskać śledząc 
profil Zamku Grodno.

(red)
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Warunki udziału w konkursie:
1. Zgoda dyrekcji szkoły na utworzenie spółdzielni uczniowskiej 
2. grupa inicjatywna uczniów –założycieli spółdzielni uczniowskiej 

min. 10 osób 
3. nauczyciel chętny do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni, 

który ukończy szkolenie oferowane w ramach projektu*
4. złożenie pomysłu na działalność spółdzielni uczniowskiej 

do dnia 20 października 2017 r., na formularzu dostępnym 
na str. www.jagniatkow.org.pl

Oferujemy:
1. szkolenie nauczycieli – przyszłych opiekunów spółdzielni 

(warunek udziału w konkursie). Szkolenie odbędzie się 
w dniach 6-8 października 2017 w Hotelu Dębowy w Bielawie. 
Zgłoszenia nauczycieli na szkolenie przyjmujemy 
do dnia 29.09.2017 r do godz. 16:00

2. Warsztaty dla uczniów, których pomysły zostaną wyłonione 
do dofi nansowania 

3. pomoc i doradztwo przy założeniu i działalności spółdzielni 
uczniowskiej

4. do 2 tysięcy zł na start spółdzielni i 2 tysięcy zł na inicjatywę 
lokalną spółdzielni uczniowskiej 

Harmonogram działań:
1. Szkolenie dla nauczycieli – opiekunów spółdzielni 

uczniowskiej -6-8.10.2017 –
2.  Składanie pomysłów na działalność spółdzielni uczniowskiej 

do 20.10.2017 r 
3.  Ogłoszenie wyników konkursu – 31.10.2017 r 
4.  Warsztaty z wybranymi grupami inicjatywnymi – 4 listopad 2017, 

Austeria Krokus, Rzeczka 
5.  Tworzenie spółdzielni uczniowskich - listopad 2017 
6.  Realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej – 

listopad /grudzień 2017 
7.  Wsparcie doradcze i opieka nad spółdzielniami uczniowskimi – 

listopad /grudzień 2017

Projekt dofi nansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

UWAGA KONKURS 

Więcej informacji 
Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 

ul. Beethovena 10, Wałbrzych
tel. 74 666 22 06 oraz na stronie www.jagniatkow.org.pl

Zapraszamy szkoły z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego do udziału w konkursie pn.

„SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W MOJEJ SZKOLE”

reklama	 R0750/17

Nie czekaj, nie zwlekaj 
zadzwoń i zapisz się już dziś na wizytę z dietetykiem!!
WAŁBRZYCH 784 976 981 :: ŚWIDNICA 731 615 305

Zapraszamy do Centrum dietetycznego 
NATURHOUSE Wałbrzych ul. Główna 6 
oraz NATURHOUSE Świdnica Rynek 13 

Prowadzimy:
 wspomaganie leczenia chorób dieto-zależnych, 
 kurację antycellulitowe,
 kuracje oczyszczające organizm,

odkwaszanie organizmu, 
 kuracje wzmacniające włosy skórę i paznokcie,
 kuracje wzmacniające organizm,
 kuracje obniżające poziom cholesterolu, glikemii,
 kurację regulujące odżywianie dzieci.

reklama	 R0748/17

reklama	 R0749/17

Gmina Stare Bogaczowice była 
gospodarzem tegorocznych do-
żynek powiatowych.

Tegoroczne Dożynki były nie-
zwykle kolorowe i radosne. uro-
czystości rozpoczęła msza święta 
w kościele św. Józefa w Starych 
Bogaczowicach. Następnie barwny, 
dożynkowy korowód z wieńcami 
z gmin powiatu wałbrzyskiego prze-
szedł na stadion, gdzie gospodarze 
uroczystości Wójt Gminy Mirosław 
lech i Starosta wałbrzyski Jacek Ci-
chura podziękowali rolnikom za ca-
łoroczny trud.  Po części oficjalnej 
odbył się konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Wieniec sołe-
ctwa Witków– wybrany jako naj-
piękniejszy na dożynkach w Czar-
nym Borze – okazał się również 

Dożynki powiatowe
ładniejszą posesję i przydomowe de-
koracje dożynkowe”.  Dopełnieniem 
uroczystości była  też, oczywiście, 
możliwość skosztowania pysznego 
„swojskiego jadła” oraz zakup lokal-
nego rękodzieła. Na najmłodszych 
czekało mnóstwo atrakcji, od jazdy 
konnej po przejazd kolejką górską. 
Warto zaznaczyć, że podczas sobot-
nich dożynek Powiatowo-Gminnych 

w Starych Bogaczowicach, społecz-
ny komitet zgromadził 1453 zł w ra-
mach zbiórki publicznej. Mieszkańcy 
Starych Bogaczowic wspomogli gmi-
nę Brusy, który ucierpiała w tego-
rocznym kataklizmie nawałnicy. Ze-
brane środki finansowe przekazane 
zostały na zakup najpotrzebniejszych 
rzeczy dla poszkodowanych rodzin. 

(red)

najpiękniejszym wieńcem w powie-
cie wałbrzyskim Świętowanie umi-
lały występy artystyczne i zabawy. 
Gwiazdą wieczoru był Power Boy, 

a zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych. Podczas dożynek odbyło 
się także, wyczekiwane przez wielu, 
rozstrzygnięcie konkursu na „Naj-
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• DOŚWIADCZENIE • na rynku od 1997 r. 

• BEZPIECZEŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc

• JAKOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621
VICTORIA Al. Wyzwolenia 2 • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 666 68 14 • kom.: 601 655 705

WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,            BIURO@SOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL 

reklama	 R0753/17

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

reklama	 R0754/17

 
info@hb.pl

Wykupiłeś stronę WWW na pierwszy rok za kilka złotych?

Zdziwiłeś się ceną odnowienia usług po roku?
Nie chcesz przepłacać? 
    Zapraszamy do nas! 
 Napisz na                          

 Z miłą  chęcią postaramy się pomóc Ci                              obniżyć koszty. 

Festiwal małych 
Prapremier
W dniach 17 – 22 września odbędzie 
iii edycja festiwalu małych Prapre-
mier. Spektakle prapremierowe 
będą prezentowane na scenie TliA 
w Wałbrzychu oraz w innych salach 
i przestrzeniach miejskich na terenie 
Wałbrzycha. iii festiwal małych Pra-
premier to jedyny na teatralnej mapie 
Polski festiwal, prezentujący wyłącznie 
prapremierowe spektakle teatrów 
dla dzieci i młodzieży. Głównym 
założeniem festiwalu jest otwarcie 
się na młodego widza oraz integracja 
z nim poprzez prezentację spektakli, 
uczestnictwo w podinscenizowanych 
czytaniach dramaturgicznych oraz 
warsztatach teatralnych prowa-
dzonych przez wykwalifikowanych 
pedagogów teatru oraz dramaturgów. 
Ważnym elementem festiwalu będą 
pospektaklowe dyskusje panelowe 
z udziałem twórców i publiczno-
ści, które mają w znaczny sposób 
przyczynić się do integracji środowi-
ska teatralnego z widzami, pobu-
dzać do interesujących poszukiwań 
repertuarowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań inscenizacyjnych. iii fmP 
dofinansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – interwencje 2017 
oraz Gminy Wałbrzych.

(red)

Płatne praktyki
Biuro karier Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowa im. Angelusa Silesia 
w Wałbrzychy rozpoczęło rekrutację 
do drugiej części projektu płatnych 
praktyk zawodowych.  Przypomnij-
my, że na ten cel z ogólnopolskiego 
projektu POWER uczelnia otrzymała 
ponad 1.100.000 zł. Projekt prze-
widuje wynagrodzenia zarówno dla 
praktykanta, jak i opiekuna sprawują-
cego nadzór nad studentem podczas 
trwania praktyki. W kolejnej fazie 
projektu oprócz studentów wybrani 
zostaną uczelniani opiekunowie 
praktyk, a także firmy które przyjmą 
studentów PWSZ na praktyczną 
naukę zawodu. Z programu skorzy-
stają studenci kierunków o profilach 
praktycznych, tj.: filologia angielska, 
BHP, kosmetologia oraz techniki den-
tystyczne. Student, który pomyślnie 
przejdzie rekrutację otrzyma stypen-
dium miesięczne w wysokości 2300 zł 
przez okres pięciu miesięcy. Opiekun 
z firmy, która bierze udział w projek-
cie za każdego studenta przyjętego 
na praktykę otrzyma 1000 zł brutto 
przez trzy miesiące. Szczegółowe 
informacje o projekcie dostępne są na 
stronie Biura Karier PWSZ Wałbrzych.

(red)

Przebudowa ulic
Ponad 700 tysięcy złotych kosz-
tować będzie inwestycja związana 
z przebudową ulicy Krótkiej i Nizinnej 
w Szczawnie- Zdroju. Do końca roku 
potrwają prace związane z przebu-
dową ulicy Krótkiej i Nizinnej. W ich 
zakres, poza przebudową istniejącej 
nawierzchni drogi, wejdzie poprawa 
jej parametrów użytkowych, umożli-
wienie bezpiecznej komunikacji w tym 
rejonie oraz skuteczne odwodnienie 
mające na celu przeciwdziałanie skut-
kom nawalnych opadów atmosferycz-
nych lub znaczącemu ograniczeniu ich 
skutków. Koszt inwestycji to 750 tys. 
zł. Jej wykonawcą jest firma "Serafiń-
ski" Roboty Ziemne i Budowlane.

(red)

Rusza piąta Jubileuszowa 
Edycja Marszu Seniora. 
Tym razem Marsz wyru-
szy nad Zalew do Starych 
Bogaczowic. Zgłoszenia 
grup przyjmowane są do 20 
września.

Wałbrzyski Marsz Senio-
ra odbędzie się w sobotę, 23 
września b.r.. Tym razem wy-
ruszy nad Zalew do Starych 
Bogaczowic. ustalone zostały 
atrakcyjne trasy marszów z przewod-
nikami:  Podzamcze – Zalew Stare Bo-
gaczowice z przewodnikiem, zbiórka 
uczestników przy dyrekcji Ogródków 
Działkowych al. Podwale, godz. 9:00. 
Szczawno-Zdrój – Zalew Stare Bo-
gaczowice z przewodnikiem -zbiórka 
uczestników przy pomniku ul. Kolejowa, 
przy Domu Zdrojowym nr 1, godz. 9:00. 
Dla osób, które nie będą mogły przejść 
trasy marszu, będzie podstawiony au-
tobus: z przystanku przy ul. Kolejowej 

Marsz Seniora
Na terenie całego kraju pro-
wadzone były akcje „Bez-
pieczna droga do szkoły” 
oraz „Niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego”. Po-
licjanci zwracali szczególną 
uwagę na postawę pieszych 
oraz kierujących w rejonach 
szkół. To jednak dopiero po-
czątek działań wzmożonych 
w tym zakresie, gdyż przed 
nami okres jesienno-zimowy.

Na terenie powiatu wałbrzy-
skiego w akcji wzmożonej udział 
wzięli policjanci ruchu drogo-
wego oraz prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 
Głównym celem działań było za-
pewnienie maksymalnego bez-
pieczeństwa pieszym w rejonach 
szkół. funkcjonariusze skontro-
lowali 119 pojazdów przejeż-
dżających w okolicach placówek 
oświatowych. 15 kierujących 

przekroczyło dozwolona pręd-
kość, a jeden z nich znajdował się 
stanie po użyciu alkoholu.  Mun-
durowi ujawnili także 13 wykro-
czeń związanych z nieprawidło-
wym ruchem pieszych oraz 12 
wykroczeń nieprawidłowego za-
chowania na drodze kierujących 
w stosunku do pieszych.  W trak-
cie akcji mundurowi dokonali tak-
że kontroli środków transportu, 
którymi dzieci i młodzież dojeż-
dżają do szkół  oraz sprawdzili czy 
tzw. „stopki”, czyli osoby nadzo-
rujące przejścia dla pieszych po-
siadają do tego wymagane upraw-
nienia. Kolejnym etapem działań 
prowadzonych przez policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu będą spotkania z dziećmi 
i młodzieżą o charakterze profi-
laktyczno-edukacyjnym na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym.

(red)

Uwaga na pieszych!
- Dom Zdrojowy nr 1, 
godz. 11:00. Wszyscy 
uczestnicy Marszu spot-
kają się o godz. 12:00 
przy wspólnym ognisku 
na terenie zalewu w Sta-
rych Bogaczowicach. Na 
miejscu nie zabraknie 
wspólnej zabawy, licz-
nych konkursów z na-
grodami, a także poczę-
stunku turystycznego 
przy akompaniamencie 

muzyki. Zgłoszenia grup przyjmowane 
są do dnia 20 września w: Biurze Po-
selskim ul. 1 Maja 3 Wałbrzych, Biuro 
Oddziału PTTK ul. Konopnickiej 19 Wał-
brzych, Towarzystwo upiększania Mia-
sta Wałbrzycha. Organizatorami Marszu 
są Poseł Agnieszka Kołacz-leszczyńska, 
Senator Wiesław Kilian oraz PTTK Od-
dział Ziemi Wałbrzyskiej, a także Towa-
rzystwo upiększania Miasta Wałbrzycha 
i Nadleśnictwo Wałbrzych.  

(red)
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Przychodnia Zdrowia Psychicznego 
i Terapii Uzależnień

WIZYTA LEKARZA PSYCHIATRY 
W DOMU PACJENTA
nowe możliwości pomocy pacjentom 

z zaburzeniami psychicznymi

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA, która od wielu lat udziela 
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rozszerza 
zakres swojej działalności. W Przychodni utworzono Zespół Leczenia Środowiskowego 
(domowego), w skład którego wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka 
i terapeuta środowiskowy. 

Zadaniem Zespołu Leczenia Środowiskowego jest pomoc pacjentom, których stan zdrowia 
wymaga konsultacji lub stałej pomocy lekarza psychiatry, a jednocześnie uniemożliwia 
korzystanie z tej pomocy w Przychodni. 

Wizyty domowe członków Zespołu Leczenia Środowiskowego odbywają się w ramach 
kontraktu z NFZ, tzn. są one bezpłatne. 

Osoby chcące skorzystać z pomocy Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz ich rodziny/
opiekunowie mogą ustalić termin wizyty telefonicznie pod numerem: 74/665-66-88 
lub osobiście  w siedzibie Przychodni przy ulicy Broniewskiego 83-85 w Wałbrzychu.

reklama	 R0755/17

Biuro ogłoszeń 74 843 31 82

W ramach festynu na rzecz Ho-
spicjum im. Św. Jana Pawła II 
w Wałbrzychu policjanci wraz ze 
strażakami rozegrali pokazowy 
mecz. Spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem funkcjonariuszy 
policji.

Mundurowi z wielką chęcią biorą 
aktywny udział w działaniach charyta-
tywnych. Rywalizacja funkcjonariuszy 
policji ze strażakami odbyła się na sta-

dionie przy ul. Kusocińskiego na Pia-
skowej Górze. W meczu strzelono 
kilkanaście goli, ale o jedną bramkę 
więcej zanotowali policjanci. W cza-
sie festynu widzowie mogli obejrzeć 
wnętrze radiowozu, a także zamienić 
słowo z policjantami ruchu drogowe-
go i prewencji. Najmłodsi uczestnicy 
festynu brali udział w przygotowa-
nych przez organizatora grach, zaba-
wach i konkursach.

(red)

Mecz mundurowych

Arkadiusz Gajdzis zwycięzcą IV 
Memoriału im. Stanisława Szoz-
dy w Prudniku.

Wyścig kolarski w Prudniku zgro-
madził na starcie, we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych, nie tylko całą 
polską czołówkę, ale również kilka 
mocnych ekip z Czech i Słowacji. Jak 
zawsze dopisali licznie zgromadzeni 
kibice a zmagania kolarzy relacjono-
wała na żywo TVP 3 Opole. Wszyscy 
kolarze Akademii Kolarskiej SEVEN 
spisali się znakomicie. Arkadiusz 
Gajdzis po raz trzeci  z rzędu stanął 
na najwyższym stopniu podium wy-
grywając wyścig z dużą przewagą. 
Bartosz Szachniewicz zajął 7 miejsce 
tracąc do podium zaledwie sekundy. 
Dominik Książek finiszował na miej-
scu 12 a Michał Pałka zajął 17 lokatę 
zdecydowanie poprawiając swój wy-
nik z roku ubiegłego. O dużym pechu 
w tym wyścigu mogą mówić Jakub 

Mazur i Mikołaj Demeszuk, którzy 
uczestniczyli w kraksie i tym samym 
zostali pozbawieni szans w walce 
o podium.  W kategorii młodzików na 
starcie pojawiło się ponad 60 kolarzy, 
w tym zawodnicy z Czech i Słowacji. 
Znakomity wyścig pojechał Kacper 
Andrejczuk, który finiszował w czo-
łowej grupie. Wynik Kacpra tym bar-
dziej zasługuje na uznanie, że był to 
jego pierwszy start po blisko trzech 
miesiącach przerwy spowodowanej 
kontuzją. W juniorkach młodszych 
Hanna Demeszuk pokazała, że już 
nie straszne dla niej wyścigi po trud-
nej brukowej nawierzchni. Po pięk-
nym, sprinterskim finiszu wjechała na 
metę z niewielką stratą do czołówki.  
W Prudniku w barwach Akademii 
Kolarskiej SEVEN bardzo udanie 
zadebiutował Łukasz Oleszkiewicz. 
W pierwszym swoim wyścigu zajął 
bardzo dobre 7 miejsce.

(red

Pojechał na medal 

Arkadiusz Gajdzis po raz trzeci  z rzędu stanął na najwyższym stopniu 
podium wygrywając wyścig z dużą przewagą

Wyścig kolarski w Prudniku zgromadził na starcie, we wszystkich 
kategoriach wiekowych, nie tylko całą polską czołówkę, ale również kilka 
mocnych ekip z Czech i Słowacji
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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 !

reklama	 R0756/17

Przebudzenie 
juniorów
Po kilku mniej (juniorzy młodsi) lub 
bardziej udanych występach (juniorzy 
starsi) obie młodzieżowe drużyny 
Górnika w końcu solidarnie pokusiły 
się o komplet punktów. W miniony 
weekend podopieczni Jacka fojny rzu-
tem na taśmę, bo za sprawą gola zdo-
bytego przez Dawida Kokoszkę w 90 
minucie, pokonali lechię Dzierżoniów 
1:0, a ich młodsi koledzy rozgromili na 
wyjeździe Kuźnię Jawor 6:0. W klasy-
fikacji DlJS biało-niebiescy plasują się 
na 5. miejscu ze stratą 3 „oczek” do 
lidera – Ślęzy Wrocław, a zespół Mar-
cina Domagały zajmuje 14. miejsce 
w tabeli DlJM. W najbliższej kolejce 
starsi chłopcy gościć będą rówieśni-
ków z Oławy. Początek spotkania w 
sobotę o godzinie 16 na Ratuszowej. 
Z zespołem z Oławy zmierzą się 
również juniorzy młodsi Górnika, tyle 
że w niedzielę i na wyjeździe. 

Dolnośląska liga juniorów starszych

Górnik Wałbrzych - Lechia Dzierżoniów 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Dawid Kokoszka (90)

Górnik: Marcin Malczewski, Michał Zaremba, 

Alan Sowik, Radosław Marciniak, Mateusz Biskup, 

Patryk Rękawek (78 Mateusz Drążek), Kacper 

Wiśniewski, Piotr Sudor, Dawid Kokoszka, Jakub 

Jędras, Piotr Krawczyk. Trener: Jacek Fojna

Dolnośląska liga juniorów młodszych

Kuźnia Jawor - Górnik Wałbrzych 0:6 (0:1)

Bramki: 0:1 Szymon Mitelsztet (29), 0:2 Adrian 

Pyrdoł (42), 0:3 Piotr Wujda (58), 0:4 Bartłomiej 

Trzop (76), 0:5 Szymon Mitelsztet (80+1), 0:6 

Antoni Załoziński (80+3)

Czerwona kartka: Kewin Klasa (78 - za 2 ż.k.) - 

Kuźnia

Górnik: Patryk Bińkowski, Dominik Igałowicz, 

Pascal Maj, Piotr Chałupka, Piotr Wujda, Szymon 

Mitelsztet, Jakub Baraniec (15 Marcel Grudziński), 

Bartosz Okupny, Adrian Pyrdoł (62 Michał Jawor-

ski), Bartłomiej Trzop (77 Kacper Walda), Antoni 

Załoziński. Trener: Marcin Domagała

Zwycięski test 
koszykarzy
Różnicą ponad 40 punktów koszy-
karze Górnika Trans.eu pokonali KK 
Oleśnicę w kolejnym sprawdzianie 
przed zbliżającą się inauguracją ii ligi. 
Co ciekawe, aż pięciu podopiecznych 
Marcina Radomskiego zanotowało 
podwójną zdobycz punktową. Chodzi 
o Bartłomieja Ratajczaka, Damiana 
Durskiego, Marcina Wróbla, Tomasza 
Krzywdzińskiego oraz Huberta 
Kruszczyńskiego. Dwaj ostatni z 
wymienionych to nowi, pochodzą-
cy z Bydgoszczy gracze, którzy w 
nadchodzących rozgrywkach bronić 
będą barw Górnika. Do rozpoczęcia 
nowego sezonu pozostał niewiele 
ponad tydzień, gdyż pierwszy ligowy 
pojedynek wałbrzyszanie rozegrają 
w sobotę 23 września. Rywalem 
chłopców Radomskiego będzie na wy-
jeździe Exact Systems Śląsk Wrocław. 
u siebie zaś nasi zaprezentują się w 
sobotę 30 września, kiedy to w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów podejmą KS 
Kosz Pleszew. 

Górnik Trans.eu Wałbrzych - KK Oleśnica 85:44

Górnik Trans.eu: Bartłomiej Ratajczak 19, Damian 

Durski 18, Marcin Wróbel 15, Tomasz Krzywdziński 

12, Hubert Kruszczyński 12, Rafał Glapiński 7, 

Dawid Tyszka 2, Maciej Szymański 0, Michał Kaczu-

ga 0, Marcin Jeziorowski 0, Łukasz Makarczuk 0. 

Trener: Marcin Radomski 
Bartłomiej Nowak 

Mało kto pamięta, że 10 wrześ-
nia obchodziliśmy Dzień Piłka-
rza, który został ustanowiony 
na cześć Orłów Kazimierza Gór-
skiego, które 45 lat temu zdo-
były złoty medal na olimpiadzie 
w Monachium, czym zapocząt-
kowali najpiękniejszą dekadę 
w polskim futbolu. 

Z tej okazji Klub Piłkarski Gór-
nik Wałbrzych podjął się organizacji 
i Turnieju Piłki Nożnej Akademii Pił-
karskich Aglomeracji Wałbrzyskiej 
„Górnik-Cup 2017”, który został ob-
jęty honorowym patronatem prezy-
denta miasta Wałbrzycha dr Romana 
Szełemeja. Współorganizatorami 
wydarzenia  jest Okręgowy Zwią-
zek Piłki Nożnej oddział Wałbrzy-
ski, CAW Aqua-Zdrój oraz Miasto 
Wałbrzych. Zawody obejmują dwie 
najmłodsze grupy wiekowe jakim, 
są Skrzaty (rocznik 2010 i młodsze), 
dla których zawody organizowane są 
w formie zabawy oraz żak (rocznik 
2008 i młodsze), które będą walczyć 
o Puchar Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Zainteresowanie turniejem bardzo 
pozytywnie zaskoczyło organizato-
rów, ponieważ swój udział zadekla-
rowało ponad 40 drużyn z Akademii 
Piłkarskich z całej Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Wszystkich, którzy chcą 
pokibicować małym piłkarzom za-

Górnik-Cup 2017

praszamy na teren Aqua-Zdroju 
już 16 września start o godzinie 
10. A nieco później, bo o godzinie 
17:00  na stadionie przy ulicy Ra-
tuszowej Seniorzy rozegrają mecz 
w ramach szóstej kolejki Mistrzostw 
iV ligii Dolnośląskiej (gr. wschodnia).  
Przyjdź i wesprzyj drużynę Biało-
-Niebieskich, która bardzo potrze-
buje wsparcia swoich kibiców w wal-
ce. Zachęcamy do spędzenia soboty 
w duchu sportu i wspierania drużyny 
Górnika Wałbrzych.

(red)

W poszukiwaniu kolejnych 
sukcesów na tenisowym polu 
młodzi reprezentanci KT 
Szczawno-Zdrój udali się do 
Polanicy-Zdroju oraz Krakowa. 
I to były udane wyjazdy, należy 
dodać, gdyż w uzdrowisku jedno 
z czołowych miejsc zajęła Klauda 
Owcarz, a w stolicy Małopolski 
deblową rywalizację zdominował 
Filip Kosiński. 

Pierwszy weekend września 
Klaudia Owcarz spędziła w Pola-
nicy-Zdroju, gdzie rozegrano Wo-
jewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
skrzatów, czyli tenisistów do lat 
12. W singlu nasza przedstawiciel-
ka uplasowała się tuż poza podium 
przegrywając swój awans do ścisłego 
finału z Martyną Grazdaj z Wrocła-

wia. Pechową porażkę podopieczna 
Roberta Kosińskiego powetowała 
sobie w grze podwójnej, w której 
występując w parze z Natalią Nie-
miec z ST As Kłodzko zajęła 2. miej-
sce w turnieju. Zwyciężył zaś duet 
Grazdaj – Zagaja. 

Na turniej tej samej rangi i ka-
tegorii wiekowej, ale rozegrany ty-
dzień później w Krakowie, zdecydo-
wał się Kosiński junior. O ile w singlu 
utalentowany zawodnik z uzdro-
wiska odpadł już we wczesnej fa-
zie rozgrywek, o tyle w deblu filip 
nie miał sobie równych. Grając 
w parze z Jakubem Ostaszkiewi-
czem z AZS-u Wrocław triumfował 
bowiem w imprezie pokonując w fi-
nale dwójkę Procajło – Zyguła. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

„Młode Wilki” to kolejna szkół-
ka piłkarska, która w ostatnim 
czasie powstała w naszym regio-
nie. Za nowym projektem stoją 
Robert Bubnowicz oraz Marcin 
Morawski, a więc licencjonowani 
trenerzy, którzy mają spore do-
świadczenie w pracy z dziećmi. 

Na początku sierpnia na lokalnym 
rynku piłkarskim pojawiła się zupeł-
nie nowa szkółka oferująca swe usłu-
gi najmłodszym adeptom futbolu. 
Mowa o „Młodych Wilkach”, którą 
prowadzą znani wałbrzyscy szko-
leniowcy: Robert Bubnowicz oraz 
Marcin Morawski. ich projekt skie-
rowany jest do dzieci w wieku od 
4 do 11 lat z Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, a areną zajęć w zależności od 
pogody oraz pory roku jest stadion 
w Szczawnie-Zdroju lub położona 
tuż obok nowoczesna hala sporto-
wa. Zajęcia piłkarzy odbywają się 
dwa razy w tygodniu, w poniedziałki 
oraz piątki. O godzinie 16 rozpoczy-

na się trening dzieci w wieku 4 – 7 
lat, a godzinie później orlików oraz 
żaków, czyli chłopców i dziewcząt 
w wieku od 8 do 11 lat. 

Jak powiedział Marcin Morawski, 
treningi „Młodych Wilków” można 
najkrócej scharakteryzować jako 
świetną zabawę, podczas której 
ich najmłodsi podopieczni poznają 
podstawy futbolu. - Mamy spore do-
świadczenie w pracy z dziećmi, a po-
nadto lubimy to, co robimy, dlatego 
nie boimy się nowego wyzwania, ja-
kim jest otwarcie szkółki piłkarskiej. 
Serdecznie gorąco zachęcamy do 
udziału w naszych treningach -, po-
wiedział pan Marcin.

Wszyscy chętni, którzy chcieli-
by zgłosić swe pociechy do grupy 
„Młodych Wilków” zapraszamy na 
poniedziałkowe oraz środowe zaję-
cia we wspomnianych godzinach lub 
kontakt telefoniczny z opiekunami: 
660-595-781 (Robert Bubnowicz), 
604-858-503 (Marcin Morawski).

Bartłomiej Nowak

Skrzaty jak zawsze 
w formie

Polanica-Zdrój okazała się szczęśliwa dla Klaudii Owcarz (z prawej). 
Reprezentantka KT Szczawno-Zdrój uplasowała się bowiem tuż za podium 
turnieju deblistów oraz zajęła 2. miejsce w singlu 

Jak powiedział Marcin Morawski, treningi „Młodych Wilków” można 
scharakteryzować jako świetną zabawę, podczas której najmłodsi piłkarze 
poznają podstawy futbolu

Dołącz do „Młodych 
Wilków”
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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 

Zatrudnię 

elektromechanika 
znajomość czytania 

schematów elektrycznych, 

prawo jazdy kat.B .

tel. 608614930

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

eLeKTrYK
Instalacje elektryczne, awarie!!!

-prowadzenie nowych instalacji elektrycznych
-remont i modernizacja istniejącej instalacji 

elektrycznej
-montaż lamp, gniazd, wyłączników 
-wymiana wyłączników, gniazdek, 

bezpieczników, skrzynek bezpiecznikowych
-montaż instalacji LAN i TV-SAT,

-podłączanie płyt indukcyjnych, ceramicznych 
i wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego

  Tel. 795 445 732

uSłuGI

(3) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBy, ZABuDOWA i iNNE 
STOlARSKiE. TANIO TEl. 692 
123 981

(3) PRANIE TAPICERKI MEB-
LOWEJ „Miotełka Wałbrzych”, 
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673 
485

(4) SZyBKA POżyCZKA DO 25 
000 ZŁ. 609 432 928

(3) REMONTY KOMPLEKSO-
WO, TEL. 668 60 55 55 

(10) HyDRAuliK – TEl 506 754 
379

(3) Projekty budowlane tel. 668 
60 55 55

(11) MEBLE NA WYMIAR - 
KuCHNiE, SZAfy, GARDEROBy, 
ZAMóWiENiA iNDyWiDuAlNE 
-TANIO! WWW.MEBlE-iBG.
WEEBly.COM TEl. 607 218 533

(3) Remonty dachów, rynien, 
usuwanie przecieków itp. Tel. 
732 849 111

(15) 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 FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

(7) Naprawa, sprzedaż maszyn do 
szycia, domowe i przemysłowe. 
Sklep, części zamienne. ul. Hetmań-
ska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731 
lub 74 664 27 70

(3) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIuR, 
uRZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(12) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

(1) KOMPuTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. 
Słowackiego 5,  
www.speed24h.info

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

PRACA

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za 
granicę: pomocników budowlanych, 
pracowników fizycznych; ziemnych; 
produkcji; stajni; wykończeniowych, 
monterów podłóg; okien; rusztowań; 
konstrukcji budowlanych; stalowych; 
drewnianych; fasad; klimatyzacji, 
hydraulików, elektryków, spawaczy, 
cieśli, dekarzy, murarzy, zbrojarzy, 
blacharzy, betoniarzy, brukarzy, 
kamieniarzy, stolarzy, regipsiarzy, 
płytkarzy, tynkarzy, szpachlarzy, 
malarzy, lakierników, mechaników 
samochodowych, operatorów ko-
parki; maszyny drukarskiej, tokarzy, 
rzeźników, piekarzy, kucharzy, osób 
do zbioru jabłek; oliwek; pieczarek; 
sałaty. Mile widziany j.obcy i własny 
samochód. marketing@euro-kon-
takt.eu 530 456 977

(1) Praca od zaraz – Wałbrzych 
Premie, dodatek absencyjny, 100 
% weekendy, dofinansowanie do 
posiłków. informacje pod nr tel.: 
725-251-413

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

KuPIĘ

(3) Kupię Starocie : odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wa-
zony ze szkła kolorowego i inne. 
Tel: 500834769

NIERuCHOMOŚCI

(3): Sprzedam tanio mieszkanie 
do remontu 65 m2 w Śródmieś-
ciu. Tel. 608 557 295

WYCieCzKi
Praga: 30.09.17, cena: 89 zł
 Praga 2 dni: 23-24.09.17, 

cena: 239 zł
Warszawa 3 dni: 6 - 8.10.17, 

cena: 469 zł
 Wycieczki OMNIBUS

 Kościuszki 14, Szczawno
693 333 563 

www.omnibus-szczawno.pl 

 I wiesz wszystko...
Od 2002 roku wzmacniamy markę naszych klientów

reklama@30minut.plwww.30minut.pl

Zatrudnimy 
pracowników 

budowlanych-murarzy, 
tynkarzy, płytkarzy, malarzy, 

sucha zabudowa, pomocników 
budowlanych 

do pracy w Niemczech 
– Tel. 601 992 445
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(11) Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul. 
Orkana 103, tel. 600 851 189

(2) Sprzedam mieszkanie 52 m2, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży przedpokój oraz dodatkowe 
pomieszczenie idealne na gar-
derobę, balkon. VI piętro w bu-
dynku z windą. Biały Kamień. tel. 
668 433 830

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAłBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –PiASKOWA GóRA- mieszka-
nie 56,52 m2 3 pokoje

 z kuchnią i łazienką, 5 piętro, bal-
kon, po remoncie  Cena: 169 000 zł 
(nr: 2387)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON –ŚRóDMiEŚCiE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie elek-
tryczne. Cena: 158 000zł. Wyna-
jem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –Oferta tylko w naszym biu-
rze! ulica BARDOWSKiEGO miesz-
kanie 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 – BiAŁy KAMiEŃ- OKAZJA 
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Bliskie okolice 
Szczawna, po remoncie, ogrzewanie 
CO. Cena: 41 000 zł  (numer: 2194) 
-(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON –ŚRóDMiEŚCiE, 101m2,  3 
pokoje, 1 piętro, balkon, do własnej 
aranżacji. Cena : 119 000 zł (nr: 
2386) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33

BON –SZCZAWNO ZDRóJ, 
luksusowe mieszkanie z kominkiem 
i miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – GRZĘDy-stodoła murowana 
na sprzedaż z możliwością adaptacji 
na dom, działka .2500m2. Obiekt 
idealny na agroturystykę. Cena: 89 
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRóJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 po-
koje, parter, z niezależnym wejściem, 
do wprowadzenia . 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 - ŚRóDMiEŚCiE, mieszkanie z 
balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia , 
ogrzewanie gazowe, do moderniza-
cji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON –SZCZAWNO ZDRóJ, Dom 
w zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż w 
bryle budynku. Cena: 298 000 zł  (nr: 

wprowadzenia. Cena: 150 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

BiAŁy KAMiEŃ- 71m2, duży 
pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Stan deweloperski, 
apartamentowiec. Parter, miejsce 
parkingowe,ładna okolica. Cena: 140 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 549 
553, (74) 640 11 73

BiAŁy KAMiEŃ- 32,74m2, pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Miesz-
kanie do remontu, ogrzewanie wę-
glowe. Cena: 64 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

BiAŁy KAMiEŃ- 70m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie do remontu z potencja-
łem. Cena: 76 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PiASKOWA GóRA- 40m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka, WC, 
przedpokój. Mieszkanie do wprowa-
dzenia, na iV piętrze bloku 4-piętro-
wego, zielona okolica. Cena: 125 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73

NOWE MiASTO- 48m2, 2 poko-
je, duża kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na i piętrze, 
po generalnym remoncie. Cena: 150 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 
718, (74) 640 11 73

PiASKOWA GóRA- 37m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie do wpro-
wadzenia, i piętro. Cena: 114 500 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

PODZAMCZE- 37,70m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój, piwnica. Mieszkanie do 
wprowadzenia, po remoncie. Wy-
posażenie w cenie. Cena: 140 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 
640 11 73

STARy ZDRóJ- 38,00m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, przedpokój, 
łazienka z WC z oknem, spiżarka. 
Nieruchomość po remoncie. Cicha 
okolica. Cena: 95 000 zł do negocja-
cji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

BOGuSZóW GORCE, KuZNiCE- 
85m2, 4 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka z WC. Mieszkanie do 
remontu, na iii piętrze. Cena: 70 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, 
(74) 640 11 73

JEDliNA ZDRóJ- 70m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka,WC, 
przedpokój, dodatkowo schowek 
i pom. gospodarcze. Przynależy 
piwnica i komórka. Mieszkanie do 
odświeżenia, ii piętro. Cena: 100 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 91m2, 3 
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia, na i piętrze, ogró-
dek. Cena: 350 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 58m2, 2 
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
odświeżenia, ogródek. Cena: 159 
000 zł do negocjacji. Tel: 535 407 
270, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 60m2, 2 
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój, duża piwnica. 
Mieszkanie do wprowadzenia, 
wysoki parter. Cena: 185 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 87m2, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Przynależne 2 pomiesz-
czenia gospodarcze. Mieszkanie 
na parterze, bezczynszowe, do 
remontu,ogródek. Cena: 99 900 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

ŚWiEBODZiCE- 50,50m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie do wprowadzenia. Cena: 
98 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

PiASKOWA GóRA DOM, 293m2, 3 
pokoje, kuchnia (możliwość zrobie-
nia drugiej), łazienka. Dom podpiw-
niczony, garaże, ogródek. Okolica 
cicha i spokojna. Cena: 300 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

KONRADóW- DOM, 
200m2,wolnostojący. Możliwość 
utworzenia trzech mieszkań.7 pokoi, 
kuchnia, łazienka z WC. Działka 
ogrodzona,na terenie stodoła, garaż. 
Zielona okolica. Cena: 229 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

1. SOWA&ViCTORiA Świebodzi-
ce, komfortowy dom z 2016 roku 
w świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki 
standard. Zapraszam na prezentację. 
Tel: 502-657-640

2. SOWA&ViCTORiA Świebodzice, 
Osiedle Piastowskie, 52m2 do wpro-
wadzenia w cenie 175,000 zł. DO 
NEGOCJACJi! Tel: 502-657-640

3. SOWA&ViCTORiA Podgórze 70 
m2 3 pokoje w cenie 65000 zł. DO 
NEGOCJACJi Tel : 502-657-640

4. SOWA&ViCTORiA  Szczawno - 
Zdrój, wyremontowana kawalerka 
29 mkw w bardzo dobrej lokalizacji - 
cena 85 000 ! Tel: 530-913-259

5. SOWA&ViCTORiA  Gorce, zielo-
na okolica, mieszkanie 2- pokojowe 
z CO gazowym, do wprowadzenia 
- cena 75 000 do negocjacji ! Tel: 
530-913-259

6. SOWA&ViCTORiA Podgórze, 
skrajny szereg o powierzchni 136 
mkw z działką 700 mkw i dwoma 
garażami w cenie 260 000 ! Tel. 530-
913-259

7. SOWA&ViCTORiA Na sprzedaż 
mieszkanie na Białym Kamieniu, 
dwupoziomowe, Pow. 78 m2, CENA 
190.000 tys zł, Tel: 519-121-102

8. SOWA&ViCTORiA Na sprzedaż 
mieszkanie na Podgórzu, dwupo-
ziomowe, ogródek, osobne wejście, 
Pow. 98,71 m2, CENA 145.000 tys. 
zł, Tel: 519-121-102

9. SOWA&ViCTORiA Na sprzedaż 
mieszkanie ŚRóDMiEŚCiE, Pow. 
97,12 m2, do odświeżenia, CENA 
139.000 tys. zł, Tel.: 519-121-102

10. SOWA&ViCTORiA Dwupo-
kojowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353

11. SOWA&ViCTORiA Piękne, 
po remoncie, gotowe do wpro-
wadzenia mieszkanie w centrum 
Boguszowa,92m2 za 169 tys. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&ViCTORiA Dwupoko-
jowe mieszkanie w willowej części 
Szczawna Zdroju. po kapitalnym 

remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel: 
502-657-353

13. SOWA&ViCTORiA Piękne, 
dwupokojowe, jasne mieszkanie 
w cichej i spokojnej okolicy Białego 
Kamienia. Po remoncie. 124 900zł. 
Tel: 502-665-504

14.SOWA&ViCTORiA luksuso-
wy apartament w poniemieckiej 
willi w stylowej lokalizacji Szczawna 
Zdroju. 4 pokoje, balkon + ogród, 
Po remoncie z najwyższej jakości 
materiałów. 116m2 cena 350 000zł 
Tel: 502-665-504

15. SOWA&ViCTORiA Mieszkanie 
Czarny Bór pow. 37 m do remontu 2 
pokoje, kuchnia, wc. Ładna i spokoj-
na lokalizacja, pod domem ogródek. 
Cena 62.000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&ViCTORiA Kawalerka 
do remontu Biały Kamień 52.000 
Tel: 506-717-014

17. SOWA & ViCTORiA Mieszkanie 
55m dwa pokoje, duża kuchnia, i pię-
tro z ogrodem. Jedlina Zdrój 110.000 
Tel: 506-717-014

18. SOWA&ViCTORiA  Mieszkanie 
po remoncie Sokołowsko. 48m2 2 
pokoje, 3 piętro cena 115000 Tel: 
519-121-104

19. SOWA & ViCTORiA Podzamcze 
mieszkanie w pełni rozkładowe 2 
pokoje, jasna kuchnia, łazienka osob-
no z wc, duży balkon. 40m2 cena 
119000 Tel. 519-121-104

20. SOWA & ViCTORiA Miesz-
kanie dwupoziomowe na Osiedlu 
Piastowskim w Świebodzicach 61m2 
3 pokoje cena 228000 

ul. Palisadowa nr 1

58-316 Wałbrzych

www.mentornieruchomosci.pl

Podzamcze, 3 pokoje, 62,80m2 
z dużym balkonem, 2 piętro, DO 
WPROWADZENiA. Cena 169.000zł. 
Kontakt 535-311-265

ŚliCZNE MiESZKANiE W BOGu-
SZOWiE-GORCACH, 3 pokoje, 91 
m2, OGRóDEK, 2 piętro, ogrzewa-
nie gazowe, kominek, po remoncie, 
do wprowadzenia. Cena 169.000zł 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, DWA POKOJE, 5 
PiĘTRO, winda, 35,5 m2, 110 tys. 
zł, atrakcyjna lokalizacja, mieszkanie 
ładne, gotowe do wprowadzenia. 
Kontakt 535-285-514

BOGuSZóE-GORCE, trzy pokoje 
z ogrzewaniem miejskim, GARAż 
W CENiE, balkon, 3 piętro w bloku, 
48 m2, okazyjna cena 92.000 zł, 
Kontakt: 577-263-955

SZCZAWiENKO, ŚWiETNA lOKA-
liZACJA, uliCA DĄBROWSKiEJ, 
34m2, 1 piętro w bloku dwupię-
trowym po termomodernizacji,  79 
900zł kontakt: 530 998 374

1593) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – OKOliCE ŚWiDNiCy, dom 
wolnostojący w pięknej okolicy do 
wykończenia o pow. 156 m2, działka 
2500 m2, 5 pokoi, salon z komin-
kiem i tarasem, 2 balkonyCena: 470 
000 zł (nr: 2377) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWiENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  6 
pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, 
ogród-1937m2 z oczkiem wodnym 
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 wpro-
wadzenia. Cena: 89 000tys.(2286) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

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, ogrzewanie gazowe, w repre-
zentacyjnej kamienicy Cena: 300 000 
zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PiASKOWA GóRA, mieszka-
nie do wprowadzenia, 45 m2, kuch-
nia, 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 – PODZAMCZE, 2 pokoje 36 
m2 po remoncie, częściowo umeblo-
wane, ogrzewanie miejskie Cena: 99 
000 zł (nr: 2123) (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 NA SPRZEDAż NA 
TERENiE WAŁBRZyCHA!

HiT! PiASKOWA GóRA – 45,00m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Do wprowadzenia, 
nowe budownictwo. Cena: 130 000 
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

BiAŁy KAMiEŃ- 36,10m2, pokój, 
garderoba, widna kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia, parter.  . Cena: 59 
900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 
023, (74) 640 11 73

BiAŁy KAMiEŃ-  94 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
piwnica i ogródek. Mieszkanie do 

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



www.30minut.pl

Piątek, 15 września 2017
Nakład łączny

we wrzesniu 83 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami16 promocja

reklama	 R0757/17

www.A2Clinic.pl            

74 666 8 777 

ul. Broniewskiego 87 A  
Wałbrzych, dz. Piaskowa Góra

CZYNNE  
pon. – piąt.  8.00 do 20.00
sob.   9.00 do 14.00

DNI  OTWARTE 
W RAmAch pROfIlAkTykI OfERujEmy 

Bezpłatne konsultacje
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Ilość miejsc ograniczona! Program trwa do 30 września 2017.


