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Rewelacyjny sezon 
Krysiaka

sport str. 12

Weź 12 tys. 
na doradztwo!

Strzelił mu prosto 
w twarz

wydarzenia str. 3

region str. 8

Nullizmatyka 
rozrusza 
Dzierżoniów

kultura str. 11

reklama	 R0852/17

reklama	 R0854/17

PRACA DLA OPIEKUNEK 
OSÓB STARSZYCH

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

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

• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży

• sprawdzone i pewne oferty

WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)

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

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

www.work-care.pl

reklama	 R0856/17

TEL1. +48 533 103 636 (Paweł)   TEL2. +48 791 986 067 (Michał)

- GWARANTUJEMY BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- BEZ LIMITU KILOMETRÓW
- BEZ DODATKOWYCH OPŁAT PRZY WYJAZADACH ZA GRANICE

UL.  B OC ZNA 1 ,    58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

WAŁBRZYCH i OKOLICE

NOWE SAMOCHODY

tel. 74/640-15-15, 
600-15-61-15, 

e-mail: 
biuro@sztymala.pl

Biuro czynne 
od poniedziałku 

do czwartku 9:00-17:00, 
w piątki 9:00-15:00

kursy kategorii: B, C, C +E, kwalifi kacje wstępne, szkolenia okresowe

reklama	 R0853/17

reklama	 R0855/17

Ponad 300 osób ewakuowano w środę, 18 październi-
ka z wałbrzyskiej Galerii Victoria, na nogi postawiono 
wszystkie służby. Zablokowano też fragment ul. 1 Maja. 
Powód? Wiadomość o podłożeniu bomby w centrum 
handlowym, jaka przyszła na skrzynkę e-mailową Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu. 

Działania służb trwały ponad trzy godziny. Zaangażowano 
w nie ok. 60 policjantów, zastępy Państwowej Straży Pożar-
nej, Straż Miejską, a także jednostki pogotowia ratunkowego, 
gazowego i energetycznego. Alarm okazał się fałszywy. Teraz 
poszukiwania autora e-maila prowadzone są wspólnie przez 
Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu oraz Biuro do Walki 
z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu.

Alarm bombowy w Galerii
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rozmowa tygodnia kalendarium

Posiada wysoką wrażliwość 
zmysłu smaku i zapachu. Spo-
rządza potrawy według włas-
nych receptur i przepisów. 
W kulinarną podróż zabierze 
nas Wojciech Harapkiewicz, 
szef kuchni restauracji Babi-
nicz, wchodzącej w skład kom-
pleksu Dworzysko w Szczawnie 
- Zdroju. 

Co oznacza bycie szefem kuch-
ni?

Odpowiedzialność, dużo pracy, 
dużo poświeceń i nieustanny roz-
wój w tej dziedzinie. Szef kuchni 
to nie tylko kucharz, ale także 
osoba zarządzająca. W swoim 
zespole mam kilkanaście osób. W 
tym trzech zastępców i super ka-
drę na dziale sałatek i zup.

Kucharz to zawód czy powoła-
nie?

Oczywiście, że powołanie. Bez 
tego nie można wykonywać do-
brze tego zawodu. 

Jesteś kucharzem z powołania 
i z wykształcenia?

Dokładnie tak. Najpierw skoń-
czyłem szkołę gastronomiczną. 
Następnie obowiązkowe praktyki 
i staże, głównie te zagraniczne. 
To one w największej mierze 
przekładają się na przyszłą pracę 
kucharza. Ponadto trzeba mieć 
skończone niebanalne i nieprze-
ciętne kursy i szkolenia oraz cały 
czas się dokształcać. 

Jaka jest Twoja kuchnia?
Regionalna, świeża, zdrowa 
i dla każdego. Kojarzeni jeste-
śmy głównie z dziczyzną, bo to 
najzdrowsze mięso na świecie, 
doprawione lasem, ale nie tylko. 
W każdą środę, czwartek i pią-

Kuchmistrzem być…

tek mamy świeże, żywe homary 
i ostrygi. Bardzo dobrze czuje-
my się też w kuchni wegańskiej 
i wegetariańskiej. Przede wszyst-
kim stawiamy na regionalność. 
W swojej spiżarni posiadamy mię-
dzy innymi regionalne sery, ryby, 
warzywa, cydry, piwa. 

Jakie jest Twoje ulubione danie?
Bardzo często słyszę to pytanie. 
Odpowiedź może zaskoczy, ale 
lubię prostą kuchnie. Zwykły ma-
karon z parmezanem. Pieczony 
kozi ser z owocami czy kaczkę 
konfitowaną.

Co najbardziej lubią Twoi klien-
ci?

Jednym ze sztandarowych dań 
jest tatar z dziczyzny oraz sałatka 
z kozim serem i owocami poda-
wanymi na różnego rodzaju sała-
tach. O to danie często pytają nasi 
klienci i wiem, że one nie mogą 
zniknąć z naszej karty. 

Jaki jest Twój największy sukces 
kulinarny?

Miałem przyjemność i szczęście 
gotować dla Jego Świątobliwo-
ści Dalajlamy. Było to dla mnie 
ogromne przeżycie. Gotowałem 
dla niego przez tydzień. O trzeciej 
nad ranem zanosiłem mu śniada-
nie, o dwunastej przygotowywa-
łem obiad, a o osiemnastej kolacje. 

Co polecasz na jesienną chan-
drę?

Menu degustacyjne. Podróż kuli-
narną między przystawkami cie-
płymi i zimnymi, rybnymi, mięs-
nymi przez dania główne aż do 
deseru. To na pewno poprawi 
humor każdemu. 

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

PIĄTEK, 20 październik 2017 Imieniny: Felicjan, Irena
Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, Światowy Dzień Statystyki, Europejski Dzień 
Seniora, Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni, Dzień Pasztecika Szczecińskiego, Dzień Krajobrazu
10:00 - Wystawa poświęcona kościołom ewangelickim na ziemi świdnickiej do 1945 r., Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
12:00 - V edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego Żywa Biblioteka, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Wałbrzych
18:00 - Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „KopalniaK”, Sala Łańcuszkowa na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu
19:00 - Spektakl pt. „Pozory Mylą”, reż., Gabriel Gietzky, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
19:00 - 15-lecie Dębowy Hotel, gościem wieczoru będzie Natalia Lubrano, Dębowy Hotel, Bielawa

SOBOTA, 21 października 2017 Imieniny: Celina, Urszula
Międzynarodowy dzień odpoczynku od świętowania, Dzień Bez Skarpetek
10:00 - V edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego Żywa Biblioteka, Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Wałbrzych
10:00 - Weekendowy Kurs Tańca w Wałbrzychu, Fit Diet, ul. B. Chrobrego 41
11:00 - Walimski Półmaraton Górski, Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
12:00 - Szczawieńskie Spotkania Chórów „Beati Cantores”, Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju
15:00 - Mecz IV ligi piłki nożnej Polonia-Stal Ś-ca - Sokół Marcinkowice, stadion OSiR, ul. Śląska 35 Świdnica
17:00 - Mecz II ligi siatkówki: Polonia Ś-ca - Silesia Volley Mysłowice, hala Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a Świdnica
18:00 - Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „KopalniaK”, Sala Łańcuszkowa na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu
19:00 - Koncert Nullizmatyka, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
19:00 - Spektakl pt. „Schubert. Romantyczna kompozycja na dwunastu wykonawców i kwartet smyczkowy”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu 
20:00 - Koncert BulletRaid & The Shapeless One & UbiQue, PAPUG PUB, Forteczna 35e Wałbrzych
20:00 - Koncert Plethora + Comin, Klub Bolko w Świdnicy

NIEDZIELA, 22 października 2017 Imieniny: Filip, Kordian
Dzień CAPS LOCKA, Światowy Dzień Osób Jąkających
10:00 - Weekendowy Kurs Tańca w Wałbrzychu, Fit Diet, ul. B. Chrobrego 41
12:30 - Spektakl pt. „Koziołek Matołek”, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
17:00 - Spotkanie autorskie z Jolantą Marią Kaletą, Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
18:00  - Spektakl pt. „Przebój sezonu”, Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43
19:00 - Spektakl pt. „Schubert”, romantyczna kompozycja na dwunastu wykonawców i kwartet smyczkowy, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu 
19:00 - Projekt muzyczny Drum Fest: The Klenczon Experience, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

PONIEDZIAŁEK, 23 października 2017 Imieniny: Marlena, Seweryn
18:00 - Alchemia teatralna: „Gry teatralne” – pokaz warsztatowy, Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43
20:00 - Koncert Jenny Pickett & Julien Ottavi - Solar Return, Kinoteatr Zdrowie Sokołowsko, Główna 36

WTOREK, 24 października 2017 Imieniny: Alojzy, Areta, Marcin
Światowy Dzień Walki z Otyłością, Dzień Narodów Zjednoczonych, Światowy Dzień Informacji na temat 
Rozwoju, Światowy Dzień Origami, Dzień Bez Maila, Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze, 
Międzynarodowe Święto Roweru
10:00 -  Spektakl pt.” Kapelusz Pani Wrony” reż. Laura Słabińska, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

ŚRODA, 25 października 2017 Imieniny: Daria, Inga, Kryspin
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Dzień Młodzieży PCK, Światowy Dzień Makaronu, Dzień Kundelka
17:00 - Performance „Fascynacje literackie świdniczan – wiersze Mieczysława Jaska”, balkon Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43
17:00 - Powrót do natury. Spotkanie z Krzysztofem Żarkowskim, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu
17:15 - „Czarny Pegaz” – spotkanie z Barbarą Elmanowską ,Galeria Fotografii, Rynek 43
19:00 - Zakończenie projektu „Okiem młodych reportażystów – warsztaty reportażu literackiego”, Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43

CZWARTEK, 26 październik 2017 Imieniny: Dymitr, Łucjan
Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
10:00 - Spotkanie autorskie – Klara Nowakowska, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30, Świdnica
11:00 - Spotkanie autorskie – Krzysztof Polaczenko, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościelna 32, Świdnica
11:50 - Spotkanie autorskie – Wojciech Koryciński, II Liceum Ogólnokształcące, ul. Równa 11, Świdnica
18:00 - Joanna Gniady (NIE) Do zdarcia. O sztuce plakatu, Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43 
19:00 - Spotkanie z Marcinem Świetlickim poprowadzi Wojciech Koryciński Turniej Jednego Wiersza, Klub Łaźnia, Plac Ludowy 5, Świdnica
20:00 - Świdnickie Recenzje Muzyczne: Hunter, Klub Bolko w Świdnicy
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StaroStwo Powiatowe w wałbrzychu informuje

W ubiegłą środę w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu odbyło się uro-
czyste przekazanie przez Za-
rząd Powiatu Wałbrzyskiego 64 
sztuk masek pełnotwarzowych 
DRAGER FPS 7000 do apara-
tów oddechowych DRAGER. 
W spotkaniu uczestniczyli: starosta 
Jacek Cichura, wicestarosta Krzysz-
tof Kwiatkowski, członek zarządu 
Stanisław Janor, Komendant Miejski 
PSP Krzysztof Szyszka, prezes Za-
rządu Powiatowego OSP Bogdan 
Stochaj, członek ZP OSP Piotr Zimnicki, a także komendanci i przedstawiciele poszczególnych 
jednostek OSP. Sprzęt o wartości blisko 40 tys. zł. trafił do 11 jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych funkcjonujących na obszarze powiatu wałbrzyskiego oraz Komendy Miejskiej PSP 
w Wałbrzychu. Starosta Jacek Cichura wraz z wicestarostą Krzysztofem Kwiatkowskim zgodnie 
podkreślili ogromne znaczenie PSP i OSP dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i za-
pewnili, że Powiat Wałbrzyski w dalszym ciągu będzie wspierał wszystkie służby działające dla 
dobra lokalnej społeczności. Maski otrzymały następujące jednostki: OSP Czarny Bór – 4 szt., 
OSP Jaczków – 5 szt., OSP Stare Bogaczowice – 4 szt., OSP Mieroszów – 6 szt., OSP Gorce – 4 
szt., OSP Głuszyca - 4 szt., OSP Walim -  4 szt., OSP Zagórze Śląskie – 5 szt., OSP Boguszów – 4 
szt.,  OSP Borówno -2 szt., OSP Witków Śląski -  2 szt., KM PSP – 20 szt. 

W czwartek 12 października 2017 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlep-
szą agroturystykę w powiecie wałbrzyskim. Spotkanie wieńczące konkurs odbyło się w jed-
nym z obiektów biorących udział w konkursie: Sowia Grapa w Rzeczce. W tym roku do konkursu 
przystąpiły 4 agroturystyki , zatem wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Konkurs rozgrywany był 
w dwóch  kategoriach. Pierwsza kategoria to najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w funkcjo-
nującym gospodarstwie rolnym, druga- obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim. Zwycięzcą 
w pierwszej kategorii jako najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodar-
stwie rolnym została Agroturystyka Ptasi Śpiew w Grzędach, prowadzona przez Państwa Kędro-
niów. W drugiej kategorii zwyciężyli zajmując odpowiednio: 1 miejsce – Agroturystyka Sowia Gra-
pa w Rzeczce, którego właścicielem jest Pani Magdalena Drag-Waga, 2 miejsce - Agroturystyka 
Misiówka w Borównie, prowadzana 
przez Państwa Filipeckich, 3 miejsce 
-  Agroturystyka Anna i Jan Kacza-
nowscy z Grzęd. W imieniu Zarzą-
du Powiatu Wałbrzyskiego nagrody 
wręczyli wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski oraz członek zarządu 
Stanisław Janor. Wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratulujemy. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku ilość 
uczestników wzrośnie, tym bardziej, 
że wygraną są nie tylko nagrody rze-
czowe ale również szeroka promocja 
zwycięskich obiektów.  

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ponownie 
doposażył Straż Pożarną

Znamy laureatów konkursu na najlepszą 
agroturystykę w powiecie wałbrzyskim

„Wyjdź z domu!”
• porady emerytalne specjalistów z ZUS
• porady ekspertów z innych instytucji
• materiały informacyjne

DZIEŃ SENIORA 
 27  października 2017 roku

 Oddział ZUS w Wałbrzychu

pl. Grunwaldzki 1 

godz.  11:00–14:00 

Seniorze, 
wpadnij do ZUS
Z jakich świadczeń ZUS może skorzystać se-
nior? Jak dbać o zdrowie? Jak nie dać się oszu-
kać oraz jak chronić swoje dane osobowe? 
M.in. na te pytania będzie można uzyskać od-
powiedź już 27 października. 
27 października wałbrzyski Oddział ZUS organi-
zuje Dzień Seniora pod hasłem ,,Wyjdź z domu!”. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w sali kon-
ferencyjnej na parterze w budynku przy pl. Grun-
waldzkim 1. W programie m.in. spotkanie z dorad-
cami z ZUS oraz z zaproszonych instytucji tj. PCPR, 
NFZ, MOPS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz z przedstawicielem 
Komedy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
ZUS zachęca seniorów do aktywnego spędzania 
czasu i skorzystania z porad ekspertów np. w te-
macie zasad zdrowego żywienia, ochrony danych 
osobowych, zasad uzyskania orzeczenia o niepeł-
nosprawności, przeliczania świadczeń emerytal-
no-rentowych, czy zasad uzyskania do� nansowa-
nia z PFRON. 
Spotkaniu będą towarzyszyły wystawy tematycz-
ne oraz słodki poczęstunek. Wstęp wolny.

reklama	 R0859/17

Skrzyżowanie ulic Wodnej 
i Mieszka było jednym z bardziej 
niebezpiecznych miejsc w Świd-
nicy. Stłuczki i kolizje z udziałem 
kierowców, pieszych i rowerzy-
stów występowały tam często. 
Niedługo zmieni się to jednak, 
gdyż kończą się prace drogowe, 
mające na celu poprawę bezpie-
czeństwa w tym rejonie miasta.

Wykonane zostanie skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną, z segregacją 
ruchu kołowego. Na każdym z wlo-
tów będzie przejście dla pieszych. 
Skrzyżowanie będzie doświetlone 
nowym oświetleniem drogowym. 
Pojawi się również nowe oznakowa-
nie pionowe i poziome. W ramach za-
gospodarowania terenu na ul. Miesz-
ka I zostaną wykonane dwie zatoki 
autobusowe, na całym obszarze drogi 
objętej przebudową wymieniona zo-
stanie jej konstrukcja (nowe chodnik 

Kończą skrzyżowanie 
Wodnej i Mieszka

i jezdnie). Obecnie trwają prace bru-
karskie przy zatokach autobusowych 
oraz roboty związane z ustawianiem 
obrzeży oraz wykonywaniem pod-
budów chodnikowych. Następnie 
ekipy budowlane przystąpią do prac 
nawierzchniowych. Na koniec wyko-
nane zostanie oznakowanie poziome 
i pionowe oraz montaż sygnalizato-
rów drogowych.

PaPu

Koszt inwestycji to około 1,3 mln. zł.

Zarzut usiłowania zabójstwa 
usłyszał 27-letni mieszkaniec 
Wałbrzycha, który postrzelił 
w twarz 38-letniego mężczyznę. 
Do zdarzenia doszło w okolicach 
ulicy Orzeszkowej w dzielnicy 
Nowe Miasto. 

Mężczyzna został postrzelony 
w twarz z bliskiej odległości. 38-la-
tek w stanie ciężkim trafił do szpitala, 
gdzie został poddany operacji. Jego 
stan był poważny. Lekarzom udało 
się wyciągnąć pocisk, który przebił 
policzek. Funkcjonariusze, którzy 
przybyli na miejsce bójki zastali, le-
żącego na chodniku pobitego 27-let-
niego mężczyznę. 

W toku czynności mundurowi 
ustalili prawdopodobny przebieg 
zdarzenia. Grupa mężczyzn spot-
kała się w okolicach ul. Orzeszko-
wej. Doszło między nimi do ostrej 

Polska  Spółka Gazownictwa 
w piątek, 20 października uro-
czyście otworzy nowy obiekt 
przy ulicy Wrocławskiej 2 w Wał-
brzychu. 

Wydarzenie poprzedzi konferen-
cja w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Wezmą w niej udział 
m.in. Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska oraz przedstawicie-
le Zarządów PGNiG oraz Polskiej 
Spółki Gazownictwa, a także parla-
mentarzyści i samorządowcy z wo-
jewództwa dolnośląskiego.

PaPu

Zalewska 
otworzy 
Gazownię

Strzelił mu prosto w twarz

wymiany zdań. W pewnym mo-
mencie 27-latek wyciągnął broń 
i postrzelił w twarz 38-latka. Jeden 
z kompanów pokrzywdzonego 
wsadził go do samochodu i za-

wiózł do szpitala, reszta  rzuciła się 
z pięściami na sprawcę postrzału. 
Na ten moment nadjechał policyj-
ny patrol. Śledczy rozpoczęli pracę 
dochodzeniową. 

Na miejscu  technicy kryminali-
styczni zabezpieczyli ślady, które po-
twierdziły przebieg zdarzenia. Funk-
cjonariusze Wydziału Kryminalnego 
KMP w Wałbrzychu w wyniku pracy 
operacyjnej odnaleźli broń z której 
padł strzał. Zebrany materiał dowodo-
wy pozwolił na przedstawieni 27-lat-
kowi zarzutu usiłowania zabójstwa. 

Decyzją sądu mężczyzna najbliż-
sze 3 miesiące spędzi w areszcie. 
Za popełnione przestępstwo grozi 
mu kara nawet dożywotniego po-
zbawienia wolności. Do policyjnego 
aresztu trafiło również 4 mężczyzn, 
którzy brali udział w pobiciu 27-lat-
ka. Wobec nich Prokurator Rejono-
wy zastosował środki zapobiegaw-
cze w postaci dozoru policyjnego 
i poręczenia majątkowego. Wszyst-
kim grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności. 

(opr. MP)

fot. (użyczone) w toku postępowania policji udało się zabezpieczyć broń, 
z której prawdopodobnie oddano strzał
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EUROMAR
           Świat Okien

POLAND

ul. Wrocławska 130, 58-306 Wałbrzych, tel. +48 608 361 632, 
e-mail: euromarokna@gmail.com, www.euromarokna.eu

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 
i skorzystania z darmowej wyceny.

Okna, drzwi, bramy garażowe i  
przemysłowe, rolety zewnętrz-
ne, moskitiery, parapety - wcho-
dzą w zakres oferty firmy Euro-
mar, która znajduje się przy ulicy 
Wrocławskiej 130 w Wałbrzy-
chu. Ich wyroby cechuje wyso-
ka jakość i 5- letnia gwarancja. 
O firmie, ofercie oraz trendach 
w budownictwie rozmawiamy 
z Marcinem Biadaczem, właści-
cielem firmy Euromar. 

Co oferujecie swoim klientom?
Firma Euromar ma ponad 14 
letnie doświadczenie w branży 
stolarki otworowej (okna, drzwi, 
rolety, bramy, moskitiery). Pro-
wadzimy sprzedaż produktów 
i usług nie tylko w Wałbrzychu 
i okolicach, ale również w ca-

łej Polsce i Europie zachodniej. 
W sprzedaży posiadamy okna 
PVC, drewniane oraz aluminio-
we. Okna drewniane wykonane 
są z wysokiej jakości drewna. 
Okna aluminiowe wykonane są 
na profilach najwyższej jakości. 
Okna PVC wykonujemy na pro-
filach Schucko, Veka, Brugman 
oraz okuciach Roto i Winkhaus. 
Naszym klientom oferujemy fa-
chowe doradztwo, a także dar-
mowy pomiar i wycenę.

Czym powinniśmy się kierować  
wybierając okno?

W pierwszej kolejności okuciami 
oraz profilem. Następnie szybą. 
Dobre okucie oraz montaż daje 
nam pewność, że z tym oknem 
nam się nic nie stanie. Będą sta-

bilne i nie będzie przez nie ucie-
kać ciepło. Proponujemy rów-
nież ciepły montaż (ralmontaż) 
okien, który  pozwala na to by 
okna energooszczędne zachowa-
ły swoje walory izolacyjne, czyli 
były szczelnie zamontowane. 

Klienci decydują się na okna dwu 
czy trzy-szybowe?

W większości na trzy-szybowe, 
szczególnie do domów. W miesz-
kaniach popularne są jeszcze  
dwu-szybowe. Wszystko zale-
ży od tego czy mieszkanie jest 
ocieplone, czy jest termomo-
dernizacja budynku. W blokach 
nieocieplanych trzy szyby mogą 
nie spełnić swojej roli, bo ciepło 
uciekać nam będzie przez mury. 
Okno będzie szczelne, trzyszyno-

Euromar w Wałbrzychu

we i sześciokomorowe,  a przez 
ściany przechodzić nam będzie 
zimno.

Czy nawiewniki sprawdzają się w 
oknach?

Bez sensu robić je w nowym 
oknie. To nic innego jak dziura 
przez którą cały czas przechodzi 
powietrze. Polecam okna o uchy-
le czterostopniowym.. Wówczas 
sami robimy sobie wentylację, tak 
jak chcemy. 

Długo musimy czekać na okna?
Może to być nawet w dwa tygo-
dnie, jeżeli wybieramy kolor biały. 
Jeżeli klient życzy sobie kolor nie-
bieski czy zielony musi poczekać 
dłużej. 

Co Was wyróżnia?
Nasze wyroby cechuje wysoka 
jakość, najlepsza jakość. Dajemy 
na okna 5 lat gwarancji. 

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka
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Szczególny  to dzień - święto 
szkoły, święto uczniów, nauczy-
cieli, pracowników obsługi i tych 
co szkoły prowadzą i nadzorują...

Dzień Edukacji Narodowej 
w Szkole Podstawowej „CLEVER” 
co roku jest chwilą wzruszeń i pozy-
tywnych emocji – tak było również 
13. października 2017r. Uczniowie 
wyrazili wdzięczność i  szacunek 
swoim nauczycielom za kształtowa-
nie ich serc i umysłów. Drugoklasiści 
wykonali herbaciane róże i wręczyli 
je wszystkim pracownikom szkoły. 
Trzecioklasiści - zabrali zaproszonych 
Gości do malowniczego Królestwa 
Szkołolandii, do zamku Króla Ołów-
kosa i jego Małżonki, gdzie odbyła się 
wielka uroczystość – przyjęcie Pierw-
szoklasistów do Braci Uczniowskiej. 
Gwardziści, otrzymali od władcy 
spis zadań, którym musieli sprostać  
Pierwszoklasiści, aby uczniami mogli 
być zwani. Próby wypadły pomyślnie 
i Pani Dyrektor Ewa Piątek mogła do-
konać aktu pasowania.

Na uroczystość przybyli rodzice, 
dziadkowie, przyjaciele i sympatycy 
szkoły, a wśród nich Pani  Przewod-
nicząca Rady Fundacji, Poseł na Sejm 
RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, 
która nagrodziła dzieci za wysiłek 
ofiarowując wszystkim nowe tarcze. 
Nowo pasowani uczniowie otrzymali 
także pamiątkowe dyplomy, fotogra-
fie i upominki od starszych kolegów.

 Recytacja, znajomość szkolnych 
zasad, obowiązki ucznia, dyżurne-
go, śpiew, zagadki, czytanie, pisanie, 
liczenie, przyroda, kompetencje 
językowe… - zdobywanie wiedzy 
sprawia dzieciom radość i przyjem-
ność, kiedy odbywa się w przyjaznej 
atmosferze, dobrej relacji, otoczeniu 
zaaranżowanym tak, by pobudzić do 
działania dziecięce umysły. W Szkole 
Podstawowej Fundacji „CLEVER” 
tej wiedzy i pasji nie brakuje, należy 
ona bowiem do grona „Budzących się 
szkół”  i pracuje nietradycyjnie. Na-
uczyciele wskazują dzieciom, co zro-
biły dobrze, uświadamiają uczniom 
ich mocne strony, zamiast piętnować 

Pasowanie na ucznia

słabe, pozwalają uczyć się na błędach.  
Szkoła ma na celu przygotowywać 
uczniów do życia. Tutaj dzieci uczą 
się, a nie są nauczane. 

- „Prowadzimy dzieci, towarzy-
szymy im, wspieramy, pozwalamy 
działać, podążamy za ich naturalną 
potrzebą odkrywania świata i wie-
rzymy, że sobie poradzą, bo „dzieci, 

to LUDZIE”, więc szanujemy wza-
jemnie swoje potrzeby, zamienia-
my się rolami. Uczymy dostrzegać 
dobro w drugim człowieku. Prag-
niemy, żeby w szkole było „fajnie”, 
a dzieci lubiły szkołę i były jak naj-
bardziej samodzielne      i odpo-
wiedzialne.” – mówią o  szkole jej 
nauczyciele.  

„Dobrze w szkole będzie! Teraz 
już w to wierzę!” - powiedziała Kró-
lewska Para na zakończenie spek-
taklu…Jesteśmy Dumni z Nowych 
Uczniów i życzymy wszystkim sukce-
sów oraz radości i satysfakcji z odkry-
wania świata wiedzy !Zapraszamy do 
odwiedzenia placówki oraz zapozna-
nia się z ofertą szkoły.

Blisko 300 uczniów z wałbrzy-
skich szkół wzięło udział we 
wspólnym sadzeniu żonkili w ra-
mach kolejnej ogólnopolskiej ak-
cji ,,Pola Nadziei”.     

Akcja o nazwie „Pola Nadziei” 
to prowadzona w Polsce od 20 lat 
kampania polegająca na zbieraniu 
funduszy na rzecz opieki dla osób 

terminalnie chorych. Swój początek 
miała w Wielkiej Brytanii. Pierwot-
nie służyła pozyskiwaniu funduszy 
na utrzymanie hospicjów w Wielkiej 
Brytanii oraz uwrażliwieniu społe-
czeństwa na los ludzi chorych i edu-
kacji. Nie każdy zdaje sobie sprawę 
z tego, że podstawowymi zadaniami 
hospicjum jest nie tylko zwalczanie 
bólu i łagodzenie cierpień pacjenta, 

Pola Nadziei ale również pomoc rodzinie w opiece nad chorym, 
wspomaganie socjalne, profilaktyka i wsparcie ro-
dzin w okresie żałoby. Pomysł spodobał się na całym 
świecie. Praktycznie we wszystkich krajach, gdzie 
znajdują się te placówki, prowadzona jest już ta ak-
cja. Od 12 lat uczestniczy w niej również wałbrzy-
skie hospicjum. - W tej akcji chodzi o uwrażliwienie 
na choroby. Na pomoc dla ludzi, którzy są trwale 
unieruchomieni, którzy wymagają stałej opieki, któ-
rzy potrzebują wsparcia bliskich. W tym roku paź-
dziernik we wszystkich polskich hospicjach upływa 
pod hasłem: „Opiekun nie musi zostać sam” – mó-
wił Marek Karolczak z wałbrzyskiego hospicjum.

(MP) w akcji biorą udział uczniowie z wałbrzyskich szkół
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„Krótko, ale intensywnie. Polscy turyści właśnie tak wy-
poczywają podczas jesiennych urlopów” – rozmowa 
z Prezesem Zarządu Interferie S.A. Piotrem Sosińskim.

Przełom października i listopada to doskonały moment, 
aby jeszcze przed zimą przeznaczyć kilka dni na uprag-
niony relaks. Co proponują hotele w kurortach nad mo-
rzem i w górach?

Hotelarze są zgodni co do tego, że coraz więcej turystów sta-
wia w tym czasie na krótkie intensywne pobyty, łączące wy-
poczynek z ofertą spa i zabiegami leczniczymi. Ekspresowy 
zabieg kosmetyczny na twarz, kompleksowe day spa w cen-
trum odnowy biologicznej czy masaże wspomagające prze-
ciążony kręgosłup - to tylko niektóre sposoby spędzania wol-
nego czasu przez turystów, odwiedzających jesienią krajowe 
hotele. Według spostrzeżeń przedstawicieli branży hotelar-
skiej, urlop w sezonie niskim musi być ponadto krótki, by nie 
powodował większych przerw w pracy zawodowej, a także 
intensywny, aby wolne chwile wykorzystać maksymalnie 
do poprawy zdrowia lub urody. Wśród osób aktywnych za-
wodowo, jedno - lub dwutygodniowy wypoczynek poza 
okresem wakacyjnym nie jest obecnie popularny. Ta grupa 
klientów żyje szybko i potrzebuje równie szybkiej regeneracji 
sił witalnych. Dlatego ogromnym zainteresowaniem cieszą 
się pobyty 3-5-dniowe, które są prawdziwą bombą regene-
racyjną i błyskawicznie poprawiają samopoczucie. 
Jeśli brak czasu to nie wymówka, to jak w szybkim rytmie 
pracy i obowiązków można znaleźć czas na wypoczynek?
Miejscowości uzdrowiskowe, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg 
czy Świeradów-Zdrój, odwiedzają jesienią nie tylko seniorzy. 
Następują widoczne zmiany w wyborze celów podróży, gdzie 
uzdrowisko staje się atrakcyjnym miejscem pobytu również 
dla młodych osób, które coraz bardziej dbają o dobrą kon-
dycję i interesują się zagadnieniami pro� laktyki zdrowia oraz 
poprawą zmęczonych mięśni i stawów po sezonie letnim. I co 

najważniejsze – doceniają oferty turystyki medycznej, które 
przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia, estetycznego wy-
glądu ciała, a nierzadko łączą się z rekreacją i zajęciami spor-
towymi, organizowanymi w hotelu. W INTERFERIE Aquapark 
Sport Hotel Malachit w Świeradowie-Zdroju wyjątkowym za-
interesowaniem cieszą się tzw. ekspresowe 3-dniowe pobyty 
spa zwłaszcza dla pań, podczas których korzystają z zabie-
gów upiększających i rehabilitacyjnych a ojcowie razem ze 
swoimi pociechami oddają się wodnym zabawą w aquapar-
ku lub grach w sali gimnastycznej  

Sam nocleg i wyżywienie to nie wszystko. Gość chce cze-
goś więcej. Konkurencja w branży hotelarskiej jest bar-
dzo duża. Jakie są obecne zdrowe trendy hotelowe? Jak 
sprostać oczekiwaniom? 

Miejski klimat pełny toksyn i praca w zamkniętych pomiesz-
czeniach sprawiają, że wśród jesiennych pobytów wypoczyn-
kowych prym wiodą także oferty z zabiegami spa, bazują-
cymi na naturalnych składnikach, tj. borowina czy specjalne 
kompozycje ziół. Czyste ekstrakty mineralne i roślinne zawar-
te w kosmetykach, nie tylko przybliżają do natury, ale stano-
wią zdrową alternatywę dla kosmetyków konwencjonalnych. 
I tak np poza takimi rozwiązaniami, centrum spa w INTERFE-
RIE Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie do swojej stałej 
oferty wprowadziło również masaże krioterapeutyczną bryłą 
lodu czy zabiegi odnowy biologicznej na bazie miodu, pro-
dukowanego w Górach Izerskich. Podczas krótkiego pobytu 
w hotelu można również poćwiczyć zumbę, skorzystać z zajęć 
gimnastyki wodnej czy wypożyczyć rower elektryczny. Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom klientów, staramy się dopaso-
wać nasze oferty do zmieniających się trybów życia Polaków.  
Jeżeli ciągle gdzieś biegniemy i spieszymy się, tym bardziej 
warto wybrać się na krótki urlop, który nie tylko daje szansę 
na regenerację, ale za każdym razem jest źródłem przyjemno-
ści. Z pożytkiem dla nas i naszych najbliższych.   

Jesienny wypoczynek Polaków

więcej informacji i ofert na www.interferie.pl
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Województwo Dolnośląskie 
przyznało gminie Szczawno-
-Zdrój dofinansowanie zadania 
Budowa krytej pływalni „Dolno-
śląski Delfinek” przy ul. Słonecz-
nej 1 A.

Całkowity koszt realizowanych 
zadań inwestycyjnych (kryta pływal-

nia wraz z zapleczem) szacowany 
jest na ok. 6 milionów złotych. Do 
końca października gmina Szczaw-
no-Zdrój czeka jeszcze na decyzję 
o przyznaniu środków finansowych 
(ok. 2 milionów złotych), o które 
ubiega się z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

PaPu

Miliony dla SzczawnaWszystko wskazuje na to, że 
będzie kolejna odsłona polsko-
-czeskiego projektu „Tu i tam 
przyjaciół mam”. Gmina Świdni-
ca ma za sobą spotkanie z dele-
gacją z zaprzyjaźnionego miasta 
Kopidlno w Republice Czeskiej.

Głównym celem pierwszej edy-
cji projektu „Tu i tam przyjaciół 
mam” było wzajemne poznanie, 
nawiązywanie kontaktów i przyjaź-

ni, integracja uczniów i nauczycieli 
partnerskich szkół oraz nauka ję-
zyka. W projekcie uczestniczyło 30 
uczniów z Polski i 30 ich rówieśni-
ków z Czech oraz sześcioosobowa 
grupa polskich i czeskich opiekunów. 
W trakcie realizacji projektu ucznio-
wie brali udział w warsztatach języ-
kowych, plastycznych i teatralnych 
oraz w wycieczkach krajoznaw-
czych. Dodatkowo uczestniczyli 
w potyczkach sportowych, grach 

i zabawach integracyjnych oraz kon-
kursie fotograficznym.

Realizacja drugiej edycji zapla-
nowana  jest na lata 2018/2019. 
Międzynarodowa wymiana podob-
nie jak w latach poprzednich obej-
mować będzie uczniów ze Szkoły 
Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej 
w Witoszowie Dolnym oraz ich ró-
wieśników ze Szkoły Podstawowej 
w Kopidlnie.

PaPu

Wszczepienie całkowicie wchła-
nialnej siatki syntetycznej (Se-
rasynth mesh) wzmacniającej 
mięsień pokrywający implant, 
podczas podskórnej mastektomii. 
To główne wydarzeniem podczas 
tegorocznych warsztatów onko-
plastycznych, które odbyły się 
w Specjalistycznym Szpitalu im. 
Sokołowskiego  Wałbrzychu.

Jak co roku w szpitalu im. Soko-
łowskiego w Wałbrzychu odbyły się 
warsztaty operacyjne pt. „Onkopla-
styczne leczenie raka piersi”. Była to 
już 9 edycja tego workshopu. Uczest-
niczyli w niej lekarze z Warszawy, 
Poznania, Gliwic, Katowic, Dąbrowy 
Górniczej, Rzeszowa. Głównym wy-
darzeniem podczas tegorocznych 
operacji było wszczepienie podczas 
podskórnej mastektomii całkowicie 
wchłanialnej siatki syntetycznej (Se-
rasynth mesh) wzmacniającej mięsień 
pokrywający implant. Była to pierw-

Zacieśniają przyjaźń z Czechami

Pierwsi w Polsce

sza w Polsce i trzecia w Europie ope-
racja z wykorzystaniem tego materia-
łu. Poprzednie odbyły się w ośrodku 
testowym firmy Serag w Greifswal-
dzie i na uniwersytecie w Kolonii. 

Dzięki wprowadzaniu nowych tech-
nologii Wałbrzych staje się wiodącym 
ośrodkiem na mapie szpitali zajmują-
cych się leczeniem raka piersi.

(MP)

fot. (użyczone) wałbrzych staje się wiodącym ośrodkiem na mapie 
szpitali zajmujących się leczeniem raka piersi
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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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 

Wójt gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech oraz jego zastępca 
Bogdan Stochaj zostali zatrzyma-
ni przez policję i doprowadzeni 
do Prokuratury Rejonowej w Wał-
brzychu. Tam usłyszeli zarzuty 
przyjęcia korzyści majątkowych 
od wykonawcy usługi budowlanej 
na terenie gminy. Zarówno wójt 
jak i jego zastępca nie przyznali 
się do popełnienia zarzucanych im 
czynów. Obaj nie przyznają się do 
winy.

Powodem zatrzymania była in-
westycja prowadzona przez gminę 
w 2016 roku. Chodzi o budowę 
chodnika o długości 250 metrów przy 
drodze powiatowej w miejscowości 
Stare Bogaczowice. Wartość tej in-
westycji to około 57 tysięcy złotych. 
- Przedstawiono nam zarzuty wspól-
nego przyjęcia korzyści majątkowej 
na 12 tysięcy złotych. Wykonawca, 
który miał nam wręczyć tę korzyść 
majątkową nie dokończył tej inwe-
stycji  – mówił Mirosław Lech wójt 
gminy Stare Bogaczowice, zaraz po 
zatrzymaniu, które miało miejsce 12 
października.

W tej sprawie włodarze natych-
miast zwołali konferencję prasową.  
- Zostaliśmy przez wałbrzyską proku-
raturę potraktowani jak najgroźniejsi 
przestępcy w kraju. Kiedy do mojego 
gabinetu weszło czterech uzbrojonych 
funkcjonariuszy policji i przedstawili mi 
zarzuty, nie stawiałem żadnego oporu. 
Wszystkie czynności wykonałem bez 
żadnych obiekcji, a mimo to zosta-
łem zakuty w kajdanki i w obecności 
pracowników, oraz interesantów, któ-
rzy byli obecni w urzędzie gminy, jak 

Zatrzymani za nienawiść?
pospolity bandyta wyprowadzony do 
samochodu policjantów – relacjonuje 
Mirosław Lech. 

- Na oczach mojej żony i córki 
zostałem zakuty w kajdanki i wypro-
wadzony z domu – dodaje  Bogdan 
Stochaj, zastępca wójta Starych Boga-
czowic.

Jak sugerują włodarze, przyczy-
ny zatrzymania upatrują w bliskim 

pokrewieństwie szefa 
Prokuratury Rejonowej 
w Wałbrzychu z byłą dy-
rektor szkoły w Starych 
Bogaczowicach. Kobieta 
pozostaje w wieloletnim 
konflikcie z wójtem, przez 
którego została usunięta 
ze stanowiska. 

(MP)



www.30minut.pl

Piątek, 20 października 2017

sekund

Nakład łączny

w październiku 67 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami8 region 

PEROGI sprawdź czy są najlepsze w mieście
Przy zamówieniu powyżej 40 zł 1l. Coca- Coli GRATIS 

po 17:00 w lokalu i na wynos 25% TANIEJ
(promocje nie łączą się ze sobą)

Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

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

smacznie jak u mamy
OBIADY, PIEROGI, 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 20 zł)/ZAMÓWIENIA: 

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

w dostawie również płatność kartą

HAPPY 
HOURS

DRUGA PIZZA 10 zł TANIEJ
ZUPA DNIA 

3,50 ZŁ
DANIE DNIA 

10,90 ZŁ

reklama	 R0868/17

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

reklama	 R0869/17

Weź 12 tysięcy 
na doradztwo!
Fundusz Regionu Wałbrzyskie-
go rusza z cyklem konferencji 
dotyczących grantów na do-
radztwo w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, Działanie 1.3 Roz-
wój przedsiębiorczości. Podczas 
spotkań przedsiębiorcy otrzy-
mają kompleksowe informacje 
co zrobić, aby otrzymać nawet 
12 tysięcy złotych refundacji dla 
firmy.

Już od końca października przed-
siębiorcy z sektora MŚP mogą otrzy-
mać dofinansowania na usługi dorad-
cze. Program „Nowa era biznesu 
– doradztwo dla przedsiębiorców” 
prowadzony jest przez Fundusz Re-
gionu Wałbrzyskiego dla Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, Aglomeracji Jelenio-
górskiej,  Legnicko- Głogowskiego 
Obszaru Interwencji, Wrocławskie-
go Obszaru Funkcjonalnego  oraz 
Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-
-Ząbkowickiej.

Przedsiębiorca może aplikować 
o udzielenie grantu poprzez złożenie 
w FRW wniosku z zapotrzebowa-

niem na określoną usługę doradczą. 
Granty są przekazywane w formie 
refundacji poniesionych wydatków. 
Maksymalny pułap dofinansowania 
usługi doradczej jest na poziomie 
85%. Wykonawcami specjalistycz-
nych usług doradczych są wyłącznie 
Instytucje Otoczenia Biznesu (inne 
niż FRW).

-To zupełnie nowa forma wspar-
cia, jaką proponuje przedsiębiorcom 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.  
Niesie ze sobą wspaniałe możliwości 
rozwoju dla firm. Maksymalny limit 
wsparcia dla jednego grantobiorcy 
to 12 tysięcy złotych, natomiast mi-
nimalne wsparcie wynosi 4 250 zł – 
wyjaśnia Prezes Zarządu Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła.

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.

KaLu

Terminy konferencji „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP”
Poniedziałek, 23 października 2017 r., w godz. 10:00 – 13:00
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 
ul. Piotra Wysockiego 29
Sala Multimedialna – II piętro
Środa, 25 października 2017 r., w godz. 10:00 – 13:00
Inkubator Przedsiębiorczości w Legnicy, pl. Wolności 4 (budynek C)
Sala nr 1 – parter
Piątek, 27 października 2017 r., w godz. 10:00 – 13:00
Centrum Konferencyjne WPP we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10
Sala Miedziana – III piętro
Poniedziałek, 6 listopada 2017 r., w godz. 10:00 – 13:00
Pałac Żelazno w Kłodzku, Żelazno 54
Sala Lustrzana – I piętro
Środa, 8 listopada 2017 r., w godz. 10:00 – 13:00
Hotel Europa w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 16/18
Sala Zielona – I piętro
REJESTRACJA NA STRONIE: http://frw.pl/zgloszenie/

Ponad 17 mln zł sięgają zale-
głości czynszowe najemców lo-
kali komunalnych i socjalnych 
w Świdnicy. Zadłużonych jest 
878 mieszkań. Najemcy lokali 
komunalnych i socjalnych mogą 
zwrócić się o pomoc w spłacie 
zadłużenia. Sprawy zaległości do 
6000 zł rozpatrywane są w Miej-
skim Zarządzie Nieruchomości, 
a pozostałe w urzędzie Miej-
skim.

Od kilkunastu miesięcy zadłuże-
nie czynszowe świdniczan utrzymuje 
się na tym samym poziomie Wzrosła 
jednak windykacja bieżących należ-
ności i waha się ok.  85 %. Prawie 
połowa zaległości mieszkaniowych 
to dług powyżej 10 000 zł.

- Istnieje możliwość wyjścia z tej 
trudnej sytuacji. Miasto udziela po-
mocy wprowadzając różnorodne 
rozwiązania m.in. odpracowanie za-
ległego czynszu, rozłożenie długu na 
dogodne raty. Każdy wniosek rozpa-
trywany jest indywidualnie. Zachę-
cam więc do kontaktu z urzędni-
kami, którzy zaproponują dogodne 
rozwiązanie – mówi prezydent, Be-
ata Moskal-Słaniewska.

Pomoc osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej 
udzielana jest w postaci rozłożenia 
długów na maksymalnie 36 rat, od-
roczenia terminów płatności, czy też 
umorzenia części długów w zamian 
za wykonywanie czynności wolonta-
rystycznych. 

PaPu

W Centrum „Witold” w Bogu-
szowie-Gorcach ponad 80 osób 
przystąpiło do bicia rekordu 
w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej.

Już od 5 lat w całej Polsce dzień 
16 października poświęcony jest 
propagowaniu nauki pierwszej po-
mocy. Z tej też okazji Fundacja 
WOŚP rokrocznie organizuje ogól-
nopolskie bicie rekordu w jedno-
czesnym prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. W tym 
roku po raz pierwszy do akcji włą-
czyło się Centrum „Witold” w Bogu-
szowie-Gorcach. Punktualnie o go-
dzinie 12:00, wzorem całego kraju, 
do jednoczesnej resuscytacji przy-
stąpiło tu ponad 80 osób. Dla ćwi-
czących przygotowano 6 stanowisk 
z fantomami, a nad prawidłowym 
przebiegiem działań czuwali straża-

Rekordowa resuscytacja 

Jak się pozbyć długu 
za mieszkanie?

Wszelkie informacje na temat zaległości czynszowych uzyskać 

można w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej, pok. 223 osobiście 

lub telefonicznie 74 856 28 79.

Stara Kopalnia 
wyróżniona
Stara Kopalnia została laureatem 
XXI edycji Dolnośląskiego Klucza 
Sukcesu. Symboliczny klucz na 
uroczystej gali w Pałacu w Krobie-
lowicach odebrała dyrektor Starej 
Kopalni Anna Żabska. Centrum Na-
uki i Sztuki Stara Kopalnia zostało 
zwycięzcą w kategorii „Najlepszego 
przedsięwzięcia turystycznego lub 
organizatora masowych imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych lub 
sportowych”. Dolnośląski Klucz 
Sukcesu jest wyróżnieniem przyzna-
wanym od 1996 roku. Inicjatorem 
Wyróżnienia jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. 
W tym roku Kapituła pod przewod-
nictwem dr. Bogdana Cybulskiego 
wręczyła Dolnośląskie Klucze 
Sukcesu w siedmiu kategoriach.

Rusza lodowisko
Można zacząć ostrzyć łyżwy i odli-
czać dni do startu nowego sezonu 
na lodowisku Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Pierwsza śliz-
gawka już 28 października o godz. 
8:00! Teraz rusza wylewanie wody 
na taflę. Proces będzie trwał około 
tygodnia. W tym czasie pracownicy 
ŚOSiR-u pokryją betonowe podłoże 
kilkunastoma cienkimi warstwami 
wody.  

Folklor, nauka 
i zabawa
SLAVICA KIDS  to najnowsza pro-
pozycja zajęć w Wałbrzyskiej Szkole 
Talentów! Dzięki unowocześnionej 
formie, dzieci mogą zapoznać się 
z podstawowymi krokami tańców 
ludowych w sposób ciekawy 
i bardzo łatwy do zapamiętania. 
Krótkie kombinacje kroków, połą-
czone z ćwiczeniami ruchowymi, 
dają możliwość rozwoju. Zajęcia 
przeznaczone są dla dzieci od 6 lat, 
zapisy pod numerem tel. 74 667 09 
53 lub wst@wok.walbrzych.pl.

K.O.S. zagra 
w Książu
Już 22 października o godz.18:00 
w sali Maksymiliana w Książu zagra 
orkiestra smyczkowa K.O.S. pod 
dyrekcją Jerzego Koska. Program 
utrzymany będzie w stylistyce 
baroku. Będzie można wysłuchać 
G.F. Telemanna, J.S. Bacha czy G. 
Holsta. Solistką wieczoru będzie 
tym razem niezwykle utalento-
wana flecistka Natalia Jarząbek. 
Cała uroczystość będzie połączona 
z otwarciem bramy w Zamku Książ. 
Wstęp wolny.

Romantyczna 
kompozycja
W dniach 21-22 października 
zapraszamy na sztukę „Schubert. 
Romantyczna kompozycja na 
dwunastu wykonawców i kwartet 
smyczkowy” Do Starej Kopalni 
w Wałbrzychu. Głównym bo-
haterem spektaklu jest muzyka 
i przetworzone wątki z biografii 
romantycznego kompozytora, 
Franza Schuberta. Ze sceny zabrzmi 
najsłynniejszy utwór Schuberta 
pt. „Śmierć i dziewczyna” wraz 
z nowoczesnym komentarzem 
skomponowanym przez Wojciecha 
Blecharza. Z udziałem profesjonal-
nych aktorów, aktorów amatorów 
– uczestników zajęć Sudeckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 
oraz kwartetu smyczkowego złożo-
nego z dolnośląskich filharmoników. 
Na spektakl zapraszamy w sobotę 
o godz. 19:00, a w niedzielę o godz. 
18:00.

cy z jednostek OSP Boguszów oraz 
OSP Gorce,  Adam Kosiński z Poko-
jowego Patrolu WOŚP oraz nauczy-
ciele. Na wszystkich uczestniczących 
w ćwiczeniach czekała niespodzian-
ka w postaci słodkiego poczęstunku.

PaPU
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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	 R0870/17 reklama	 R0871/17

Gmina Świebodzice rozstrzygnę-
ła przetarg na gruntowną prze-
budowę ulicy Biskupa Ignacego 
Krasickiego. 

Rewitalizacja będzie kosztować 
blisko 3,3 mln zł. Ulica będzie to-
talnie odnowiona - powstaną nowe 
chodniki, jezdnia i uporządkowane 
podwórka. Pojawi się plac zabaw, 
zielony skwer, ławeczki. Prace roz-
poczną się jeszcze w tym roku, ter-
min zakończenia to czerwiec 2018 r.

PaPu

Zabytkowe kościoły w gminie 
Marcinowice otrzymały ponad 
1,4 mln zł dofinansowania z Aglo-
meracji Wałbrzyskiej w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych RPO WD 2014-2020.

Środki są przeznaczone na za-
danie: „Poprawa konkurencyjności 
zasobów kulturowych Gminy Mar-

cinowice poprzez modernizację 
Kościoła pw. Wszystkich Świętych 
w Strzelcach wraz z organami, Koś-
cioła pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Szczepanowie wraz z organami, 
Kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerz-
nej w Zebrzydowie, Kościoła pw. 
św. Michała Archanioła w Wirach 
wraz z wyposażeniem w sprzęt 
multimedialny”. To projekt part-

nerski, którego liderem jest Parafia 
pw. Wszystkich Świętych w Strzel-
cach. W ramach projektu zapla-
nowane zostały prace w czterech 
kościołach. Wartość projektu opie-
wa na kwotę 1 665 049,30 zł. Za-
kończenie realizacji projektu zapla-
nowano na koniec sierpnia 2018 r. 
Dofinansowanie z ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej to 85%.

Marcinowice remontują kościołyOdwiedź ciepłownię
Już w najbliższą sobotę, 21 paź-
dziernika mieszkańcy Świdni-
cy będą mieli niebywałą okazję 
zwiedzić na co dzień niedostęp-
ne dla nich obiekty, związane 
z produkcją ciepła. Wydarzenie 
jest współorganizowane przez 
miasto Świdnica i Miejski Zakład 
Energetyki Cieplnej w ramach 
kampanii edukacyjno-informa-
cyjnej „Mądrze ogrzewaMY 
w Świdnicy”.

Ciepłownię będzie można zwie-
dzać od godz. 10.00 do godz. 14.00. 
Goście zobaczą pełen cykl produk-
cji ciepła systemowego od składu 
węglowego po zmodernizowane 
kilkanaście miesięcy temu filtry i no-
woczesne centrum dowodzenia cie-
płownią. Oprócz zwiedzania, będzie 
można wziąć udział w warsztatach 
kreatywnego wykorzystania odpa-

dów, podczas których będzie moż-
na zrobić breloczek z korka, portfel 
z kartonika po mleku, świecznik ze 
starego słoika, a także bransoletkę 
ze starej koszulki. Ponadto przygo-
towany będzie konkurs z użyciem 
barwnego koła fortuny, a w zamian 
za poprawną odpowiedź będzie 
można otrzymać ekologiczny upo-
minek.  

Odnowa
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Znacznie łatwiej natknąć się na 
kokainę, niż znaleźć sprawiedli-
wość. Jest nie tylko na sobotniej 
imprezie i w ulubionym serialu 
sensacyjnym. Jest w organizmach 
kierowcy, architekta, lekarza 
i dziewczyny z perfumerii, któ-
rych spotykamy. W dostawie ba-
nanów do marketu za rogiem. 
Jest na banknocie, za który kupu-
jemy buty. Dowody już w piątek 
w spektaklu na deskach Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu. 

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

Wesoła podróż przez świat z fan-
tazją i Koziołkiem Matołkiem. 
Kto by nie chciał poznać chiń-
skiego Cesarza, zaklinacza węży 
z Bombaju, Mohikanina o wa-
lecznym sercu, który poluje na 
niedźwiedzie, albo kowbojów na 
Dzikim Zachodzie, ujeżdżają-
cych narowiste rumaki? Te oraz 
wile innych przygód do zobacze-
nia w niedzielę w Wałbrzychu.

Spektakl pt. „Koziołek Mato-
łek” w Wałbrzyskim Teatrze Lalki 
i Aktora w niedzielę, 22 października 
o godz. 12:30. 

Podczas swojej podróży Kozio-
łek musi wykonać wiele rozmaitych 
czynności: uczy się alfabetu chiń-
skiego, zostaje wodzem plemienia, 
pracuje na farmie, wygłasza odczy-
ty w różnych 
miastach, jeździ 
s amochodem. 
Nierzadko wpa-
da w tarapaty, 
ale zarazem uczy 
widzów, że wy-
trwałość oraz 
chęć zdobywania 
wiedzy pomaga-
ją w osiągnięciu 
każdego celu.

Matołek to 
zwierzak bardzo 
wesoły, ciekawy 
ludzi i świata. 

Wielka przygoda 
z Matołkiem

Ze wszystkich tarapatów wychodzi 
obronnym kopytkiem, bo ma wspa-
niałą fantazję i nigdy nie da się zapę-
dzić w kozi róg. A ponieważ ani na 
chwilę nie opuszcza go optymizm 
i poczucie humoru, więc potrafi za-
mienić swoje kłopoty w zabawę i za-
wsze budzi wokół siebie radość. 

Takie właśnie radosne i rozśpie-
wane jest przedstawienie w któ-
rym główną rolę odgrywa Koziołek 
Matołek. Podczas tego spektaklu, 
najmłodsi widzowie bardzo chęt-
nie współgrają z aktorami, wtóru-
jąc im śpiewnie oraz zachwycając 
się feerią barw i komizmem sytu-
acyjnym. Razem z wesołym Kozioł-
kiem przemierzają kolorowy świat, 
poszerzając przy tym swoją wiedzę 
o nim.

KaLu 

Podróż kokainowym szlakiem

KOKAINA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA WSZYSTKICH
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
PIĄTEK, 20 października 2017, godz. 19:00
REZERWACJA BILETÓW:
Biuro Współpracy z Publicznością / tel. 74 648 83 01 (do 03); 
http://bilety.teatr.walbrzych.pl/

by w jednej chwili usunąć z global-
nej gospodarki wszystkie związane 
z narkobiznesem pieniądze, upadły-
by całe kraje, zniknęłoby kilkanaście 
procent światowych zasobów go-
tówki. Rodzi się zatem pytanie: jak 
to możliwe, że kokaina to tak opła-
calny produkt?

Temat Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzychu zapra-
sza w piątek, 20 października na spek-
takl „ Kokaina i sprawiedliwość dla 

wszystkich”. To fascynującą i niepo-
kojącą podróż kokainowym szlakiem 
w reżyserii Szymona Kaczmarka . Od 
uprawy i techniki produkcji na zbo-
czach Andów, poprzez zagmatwane, 
transoceaniczne drogi dystrybucji, aż 
do wyniszczającej wojny pomiędzy 
kartelami, policją i wojskiem, która 
rozpętała się za biurkiem w Białym 
Domu, a która pochłania dziesiątki 
tysięcy cywilnych ofiar rocznie.

KaLu
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W sobotę, 21 października 
w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury wystąpi Nullizmatyk 
wraz ze swoim nowym projek-
tem muzycznym. Nullizmatyk, 
a właściwie Patrycjusz Kocha-
nowski,  to pochodzący z Wał-
brzycha raper, producent, wy-
dawca, współzałożyciel Trzeciego 
Wymiaru, z którym nagrał 5 płyt 
(4 z nich pokryły się złotem). 
Podczas swojej działalności mu-
zycznej zagrał ponad tysiąc kon-
certów w Polsce i zagranicą. 

Nullizmatyk na swoim ostatnim 
solowym albumie “SPG Dystrykt” 
w perfekcyjnie wykonanym “10 mi-
nut bragga” śpiewał: “czy to reggae 
czy rap, metal, jazz, punk, blues, 
funk, wszystkim tym stylom mówię 
guten tag!”I od słów do czynów! 
Nawiązał współpracę z muzykami 
wprawionymi we wszystkich wymie-
nionych gatunkach. Obecnie Nulli-
zmatykę razem z „Nullem” tworzą 
przede wszystkim Slime i Stoker. 

Slime od wielu lat reprezentant 
krajowej sceny winylowej, dwukrot-
ny Mistrz Polski Dj’ów federacji IDA 
2013-2014. Współpracował m.in. 
z Trzecim Wymiarem a w autorskich 
setach łączył hip-hop, elektronikę, 
nu-jazz oraz down-tempo.

Stoker na gitarze do tej pory 
odmieniał rock, grind, metal i alter-
natywę przez wszystkie przypadki 
(m.in. w Behemoth, Lost Soul, FAM, 
Maigra). Obudziło to w nim chęć po-
szerzania artystycznych horyzontów 

Nullizmatyka rozrusza 
Dzierżoniów 

i Nullizmatyka daje szansę na zaspo-
kojenie tego głodu.

W skład sekcji rytmicznej wcho-
dzą Bartosz Bednarz (bas) i Mate-
usz Chochołek (perkusja), którzy 
współpracowali w wielu projektach 
muzycznych. Nie boją się wyzwań 
gatunkowych dzięki czemu na prze-

strzeni lat grali od jazzu przez funk, 
elektronikę, hip hop, po grunge. Wy-
korzystując te doświadczenia tworzą 
w składzie Nullizmatyka solidną bazę.

Jak brzmi Nullizmatyka? Przeko-
nacie się  w ten weekend w Dzier-
żoniowie. 

KaLu

W czwartek, 26 października 
gościem spotkania „Cztery Ży-
wioły Słowa”, organizowanego 
przez Świdnicki Ośrodek Kul-
tury, będzie Marcin Świetlicki. 
Rozmowę z jednym z najwybit-
niejszych polskich poetów współ-
czesnych poprowadzi Wojciech 
Koryciński.

Marcin Świetlicki to także prozaik,  
głównie autor powieści kryminalnych 
oraz wokalista zespołów Świetliki oraz 
Czarne Ciasteczka. Studiował poloni-
stykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Mieszka i tworzy w Krakowie. De-
biutował książką Zimne kraje, wyda-
ną w 1992 przez Fundację Brulionu. 
Zaraz po debiucie został dostrzeżony 
i uznany przez licznych krytyków za 
jednego z dwóch najwybitniejszych 
(obok Jacka Podsiadły) przedstawi-
cieli tzw. pokolenia Brulionu. W 1993 
skontaktował się z muzykami krakow-
skiego zespołu Trupa Wertera Utrata 
i założył grupę Świetliki.

Spotkanie z Marcinem 
Świetlickim

W ramach wydarzenia „Cztery 
Żywioły Słowa” odbędzie się też 
Turniej Jednego Wiersza. Zaprasza-
my do Klubu Muzycznego „Łaźnia” 
(Świdnica, Plac Ludowy 5). Początek 
o godz. 19:00. Wstęp wolny.

„Przebój sezonu” ODWOŁANY
Miało być śmiesznie i w gwiazdorskiej obsadzie. Ale 

nie będzie. Zaplanowany na niedzielę, 22 października 

w Świdnickim Ośrodku Kultury spektakl „Przebój 

sezonu – komedia nieprzewidywalna” z udziałem 

Małgorzaty Lewińskiej, Małgorzaty Potockiej, Andrzeja 

Beya-Zaborskiego i Artura Dziurmana został odwołany.
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W minioną sobotę na stadionie 
przy ulicy Ratuszowej Seniorzy 
Górnika Wałbrzych zagrali z dru-
żyną MKP Wołów. Mecz odbył się 
w ramach 10 kolejki Mistrzostw IV 
Ligi Dolnośląskiej (gr. wschodnia). 

Mecz Seniorów Górnika Wał-
brzych z MKP Wołów  zakończył się 
wynikiem 4:0 dla Biało-Niebieskiej 
drużyny. Bramki dla nas zdobyli: 
Sobiesierski (43’), Bogacz (47’), Mi-
chalak (57’), Rytko (62’). W czasie 
meczu zawodników wspierali pod-

opieczni Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Marii Grze-
gorzewskiej w Wałbrzychu.  Goście 
przyszli oglądać mecz na zaprosze-
nie Klubu Piłkarskiego Górnik Wał-
brzych. Zarówno wychowawcy, jak 
i drużyna uznali, że była to bardzo 
ciekawa inicjatywa, która powinna 
być kontynuowana. 

- Piłka nożna jest bardzo atrak-
cyjną formą aktywności fizycznej dla 
młodych ludzi, która przy okazji uczy 
współpracy w grupie i samodyscypli-
ny nie tylko na boisku, ale także po 

zanim.  Dziękujemy zarówno chło-
pakom jak i naszym kibicom za przy-
bycie i wspieranie nas dopingiem – 
podkreślają członkowie Górnika. 

Zachęcamy do uczestnictwa 
w następnych spotkaniach Biało-
-Niebieskich. Kolejny mecz już 
w sobotę, 21 października 2017 
r.  w Oleśnicy. Górnik zagra  dru-
żyną Pogoń Oleśnica w ramach IV 
Ligi Mistrzostw Dolnego Śląska (gr. 
wschodnia). Początek o godz. 13:00 
– a nie jak początkowo planowano 
o godz. 15:00.

Seniorzy kontra Wołów 4:0 

Kierowca ze Strzegomia Paweł 
Krysiak, pilotowany przez Pawła 
Gacka, perfekcyjnie zakończył 
Inter Cars Rajdowe Samocho-
dowe Mistrzostwa Polski 2017. 
W miniony weekend, podczas 
Rajdu Śląska, Fordem Fiestą R2 
wywalczył kolejne zwycięstwo 
w stawce 4F i popisał się rewela-
cyjnym 9. miejscem w klasyfikacji 
generalnej zawodów. Tegorocz-
ny sezon kończy z tytułem Mi-
strza Polski.

Załoga Paweł Krysiak/Paweł Ga-
cek, startująca w barwach Automo-
bilklubu Ziemi Kłodzkiej w sezonie 
wygrała w swojej stawce wszystkie 
rajdy, w których wystartowała. Za 
każdym razem notowała też wyso-
kie miejsca w klasyfikacji generalnej. 
Co trzeba podkreślić, wielokrotnie 
zawiązywała walkę z załogami z klas 
wyższych, skutecznie je dystansując.

Team Krysiak/Gacek Inter 
Cars Rajdowe Samochodowe Mi-
strzostwa Polski 2017 rozpoczął 
w kwietniu od triumfu w 45. Raj-
dzie Świdnickim – KRAUSE (Świd-
nica). Następnie sukces w klasie 4F 
powtórzył we wrześniu. Najpierw 
podczas 51. Rajdu Dolnośląskiego 
(Duszniki - Zdrój), a potem Rajdu 
Nadwiślańskiego (Lublin). Wreszcie 
swoją świetną formę przypieczęto-
wał w ostatniej rundzie w sezonie, 
w zakończonym w miniony week-
end 1. Rajdzie Śląska (Chorzów, 
Żory). Tym samym Paweł Krysiak 
i Paweł Gacek sięgają po tytuł Mi-
strzów Polski.

tytuł dzięki lokalnym firmom
- Jesteśmy niesamowicie szczęśli-

wi, bo zaliczyliśmy naprawdę dobry 

sezon. Udało się uniknąć zarówno 
błędów, jak i awarii samochodu. Było 
trochę drobnych problemów, głów-
nie z drążkiem zmiany biegów, który 
urwaliśmy podczas Rajdu Świdni-
ckiego – KRAUSE, a złamaliśmy na 
Rajdzie Nadwiślańskim. Jednak nie 
wpłynęło to na wynik w klasie, który 
był priorytetem, a tylko przesunęło 
nas w klasyfikacji generalnej – opo-
wiada Paweł Krysiak, kierowca ze 
Strzegomia. - Za wspaniałą pracę 
dziękuję mojemu pilotowi Pawło-
wi Gackowi, a za pomoc Rafałowi 
Kręciochowi, Tomkowi Kramar-
czykowi, Marcinowi Górnemu, 
Łukaszowi Sermetowi oraz serwi-
sowi Rallylab. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszego sukcesu, a przede wszyst-
kim firmom, które zbudowały nasz 
budżet, czyli: Forpol - Auto Serwis 
Świdnica, Tech Plast, Tech-Mol, 
ZYWER Auto z Niemiec, Agencja 
Reklamowa Geospace, Dźwigi GO-
LAK, Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel, 
KRAUSE, Nifco Polska, Posadzki 
Dariusz Sidor, Męski Świat, World-
pol, Psychotesty Piotr Robaszyński, 
Stacja Paliw „U Emila”, Opał Maria 
Gajecka, Er-Tech, Pamuła Świdnica, 
Tu się Tworzy, Zakład Kamieniar-
ski ZEN, a także Gminie Strzegom, 
Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego, 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej „Invest – Park” i ekipie 
Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej - 
wylicza zawodnik.

Pod względem ilości firm widnie-
jących na samochodzie rajdowym, 
zespół Paweł Krysiak Rally Team nie-
wątpliwie wyróżnia się na tle załóg 
startujących w krajowym czempio-
nacie. Ford Fiesta R2, którą startują 
Paweł Krysiak i Paweł Gacek swym 

Rewelacyjny sezon Krysiaka

Kierowca ze Strzegomia Paweł Krysiak inter cars rajdowe Samochodowe mistrzostwa Polski 2017 kończy 
z tytułem mistrza Polski

precyzyjnym, choć mało artystycz-
nym oklejeniem, wzbudza sympatię 
kibiców.

nadszedł czas na przeskok 
wyżej?

- Podziwiamy Pawła Krysiaka 
za talent i determinację w walce 
o sponsorów. Jak widać przesiad-
ka do Fiesty R2, której dokonał 
w ubiegłym roku, była dobrą decy-
zją i dziś owocuje 1. miejscem w 4F 
w klasyfikacji całego sezonu. Paweł 
w pełni wykorzystał możliwości 
tego samochodu, który, jak wiado-

mo, nie uchodzi już za konkurencyj-
ny. Myślę, że nadszedł czas na prze-
skok wyżej. W sezonie 2018 musi 
zasiąść za kierownicą auta zdecy-
dowanie bardziej zaawansowanego 
technicznie – podkreśla Grzegorz 
Skiba, Prezes Automobilklubu Zie-
mi Kłodzkiej.

W rozrachunku klasy 4F, prze-
znaczonej dla bliźniaczych Fordów 
Fiesta R2, Paweł Krysiak zgroma-
dził aż 100 punktów. To o 21 oczek 
więcej niż jego główny konkurent 
Jacek Polok. Na dalszych miejscach 
usytuowani zostali Michał Kozłowski 

i Zbigniew Skucha-Cienciała, którzy 
notują po 18 punktów.

Obecnie wszystkie załogi rywali-
zujące w Inter Cars Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostwach Polski 
oczekują na zatwierdzenie klasyfika-
cji sezonu 2017 przez Główną Komi-
sję Sportu Samochodowego Polskie-
go Związku Motorowego. Oficjalne 
wręczenie mistrzowskich tytułów 
zaplanowane jest w Warszawie pod 
koniec listopada.

Paulina Purgał
fot. Mateusz Banaś

Pod względem ilości firm widniejących na samochodzie rajdowym, zespół Paweł Krysiak 
rally team niewątpliwie wyróżnia się na tle załóg startujących w krajowym czempionacie

Paweł Krysiak i Paweł Gacek, startujący w barwach automobilklubu ziemi Kłodzkiej, w sezonie 
2017 wygrali w swojej stawce wszystkie rajdy, w których wystartowali
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Borek poprowadzi 
„Mineralnych”
Mamy pierwszą w tym sezonie 
zmianę szkoleniowca lokalnej dru-
żyny piłki nożnej. Nowym trenerem 
MKS-u Szczawno-Zdrój został doskona-
le znany w piłkarskim środowisku Piotr 
Borek, który zastąpił na tym stanowisku 
Tomasza Resela. Powyższa zmiana 
nie może dziwić, jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, iż po dziesięciu odsłonach 
„okręgówki” szczawieńska ekipa 
z dorobkiem 6 punktów plasuje się na 
dalekim, bo 14. miejscu w klasyfikacji 
rozgrywek. Pierwszy sprawdzian Borka 
i spółki już jutro – rywalem „Mineral-
nych” będzie dość wymagający zespół, 
bo zajmujący 6. pozycję Kryształ Stronie 
Śląskie. Początek meczu w uzdrowisku 
o godzinie 15. 

Ze Śląskiem 
w innym terminie 
Nie doszedł do skutku zaplanowany 
na minioną sobotę pojedynek X kolejki 
dolnośląskiej ligi juniorów starszych 
pomiędzy WKS-em Śląsk Wrocław 
a Górnikiem Wałbrzych. Na przeszko-
dzie stanęła awaria hamulców busa, 
który przewoził biało-niebieskich do 
stolicy województwa. Według nieofi-
cjalnych informacji spotkanie odbędzie 
się w środę 25 października. Jeśli chodzi 
o młodszą drużynę Górnika, to pod-
opieczni Marcina Domagały bezbram-
kowo zremisowali z wyżej notowanym 
zespołem FC Wrocław Academy. 
W najbliższej odsłonie juniorzy młodsi 
zmierzą się z Chrobrym Głogów, a do 
rywalizacji dojdzie w sobotnie przedpo-
łudnie na wyjeździe. Starsi zaś chłopcy 
podejmą Ślęzę Wrocław. Początek jutro 
o godzinie 11 na płycie bocznej stadionu 
przy ulicy Ratuszowej. 
Górnik Wałbrzych - FC Wrocław Academy 0:0
Górnik: Patryk Bińkowski, Piotr Chałupka, Pascal Maj, 
Dominik Igałowicz, Piotr Wujda, Szymon Mitelsztet, 
Marcel Grudziński, Bartosz Okupny, Adrian Pyrdoł (75 
Dawid Budzyński), Bartłomiej Trzop, Antoni Załoziński. 
Trener: Marcin Domagała

WALS czeka 
na chętnych
Powoli zbliżamy się do inauguracji 
kolejnego sezonu Wałbrzyskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”. 
Jak dotąd swój udział w rozgrywkach 
zadeklarowały cztery zespoły, tak więc 
pozostały jeszcze dwa wolne miejsca. 
Warto zatem zgłosić swoją ekipę do 
ligi, w której występuje wielu byłych 
graczy Chełmca, Juventuru czy Victorii 
PWSZ Wałbrzych, a areną spotkań 
jest wyremontowana hala PSP nr 21 
na Podzamczu. Na zgłoszenia czeka 
Jarosław Dusza pod numerem telefonu 
502-266-840 lub adresem mailowym: 
duszajarek@wp.pl. 

Basket nie zwalnia 
tempa
Trzecie zwycięstwo z rzędu w roz-
grywkach III ligi zanotowali koszykarze 
MKS-u Basket Mazbud Szczawno-
-Zdrój, którzy przed kilkoma dniami 
pokonali na wyjeździe UKS Rio Team 
Złotoryja różnicą 10 punktów. Tym 
samym podopieczni Michała Borzem-
skiego z kompletem punktów prowadzą 
w ligowej tabeli. W kolejnej odsłonie 
Bartłomiej Józefowicz i jego koledzy 
wystąpią przed własną publicznością. 
W niedzielę o godzinie 16 nasi podejmą 
Chrobrego XXI Kłodzko, a na pojedy-
nek zapraszamy do hali sportowej przy 
ulicy Słonecznej 1 w Szczawnie-Zdroju. 
UKS Rio Team Złotoryja - MKS Basket Mazbud 
Szczawno-Zdrój 81:91 (21:29, 18:24, 17:23, 25:15)
Basket Mazbud: Bartłomiej Józefowicz 27, Adrian 
Stochmiałek 22, Mateusz Myślak 9, Łukasz Koła-
czyński 8, Przemysław Olszewski 6, Paweł Smoleń 6, 
Dawid Wackowski 5, Hubert Murzacz 4, Tomasz Knach 
2, Paweł Przydryga 2, Mateusz Pilarczyk. Trener: 
Michał Borzemski

Bartłomiej Nowak 

Po dziesięciu kolejkach Pogoń 
Oleśnica zajmuje ostatnie miej-
sce w IV-ligowej tabeli. I to właś-
nie autsajder rozgrywek będzie 
najbliższym przeciwnikiem Gór-
nika Wałbrzych, który w minio-
nej odsłonie pewnie pokonał inny 
zespół z dołu klasyfikacji – MKP 
Wołów 4:0. 

Biało-niebiescy zanotowali cen-
ną wygraną nad rywalem z Wo-

łowa. Cenną, gdyż odniesioną po 
dwóch wcześniejszych porażkach 
z rezerwami Śląska Wrocław oraz 
Bielawianką Bielawa. Cieszy niezła 
skuteczność wałbrzyszan, ale rów-
nież fakt, iż podopieczni Macieja 
Jaworskiego w końcu zagrali na „0” 
w tyle, co wcale nie było takie oczy-
wiste, gdyż przyjezdni wypracowali 
kilka okazji do zdobycia gola. Sam 
Kamil Ramiączek trzykrotnie stanął 
oko w oko z Damianem Jaroszew-

skim, a jednak w każdej z sytuacji 
górą był doświadczony bramkarz 
Górnika. Inna sprawa, iż piłkar-
skie szczęście było zdecydowanie 
po stronie miejscowych. Chodzi 
o pechowe zagranie ręką przewra-
cającego się Dariusza Zalewskiego, 
które skutkowało rzutem karnym 
wykorzystanym przez Dariusza Mi-
chalaka, a także bramką samobójczą 
wspomnianego kapitana zespołu 
z Wołowa. W 61 minucie Jan Rytko 

Środowy wyjazd siatkarzy 
MKS-u Aqua-Zdrój do Tomaszo-
wa Mazowieckiego nie poprawił 
notowań wałbrzyskiej drużyny. 
Podopieczni Janusza Bułkow-
skiego przegrali z beniaminkiem 
I ligi 1:3 i spadli na 10. miejsce 
w tabeli. 

Pojedynek rozpoczął się od wy-
równanej walki (4:4), jednak kolejne 
fragmenty należały do beniaminka 
z Tomaszowa Mazowieckiego, któ-
ry po kilku minutach odjechał na 7 
„oczek” (12:5). W tym momencie 
trener Bułkowski poprosił o czas, ale 
przerwa na żądanie wałbrzyszanina 
przyniosła niewielki efekt. Choć nasi 
odrobili część strat, to jednak wkrót-
ce Lechia znów uzyskała bezpieczną 
przewagę (24:19). Przyjezdni wal-
czyli do końca - ambitni siatkarze 
Aqua-Zdroju zdołali jeszcze obronić 
trzy piłki setowe, ale przy czwartej 
musieli skapitulować i tym samym po 
pierwszej partii było 1:0 dla miejsco-
wych. 

W drugiej odsłonie chłopcy Buł-
kowskiego zagrali tak, jakbyśmy od 
nich oczekiwali w przekroju całego 
spotkania, a nie zaledwie jednego 
seta. Skuteczni goście dyktowa-
li warunki rywalizacji prowadząc 
niemal przez cały czas różnicą 1, 2 
„oczek”. Dobrą zmianę dał Jędrzej 
Goss, który miał spory udział w wy-
granej Aqua-Zdroju 25:20. Niestety, 
po okresie dobrej postawy przyszedł 
kolejny słabszy okres w wykonaniu 
siatkarzy z Wałbrzycha. Od stanu 
10:6 w trzeciej partii wyraźną prze-
wagę uzyskali gracze z Tomaszowa 

Po wygraną do Oleśnicy

Górnicy mają powody do radości – po dwóch porażkach odnieśli pewne zwycięstwo nad mKP wołów

potężnie uderzył z prawego naroż-
nika pola karnego i choć futbolówka 
zmierzała daleko od celu, to odbiła 
się od głowy stojącego na linii strzału 
Zalewskiego i zaskoczyła golkipe-
ra MKP. Wygrana 4:0 jest doskona-
łym prognostykiem przed jutrzejszą 
potyczką w Oleśnicy. Wydaje się, 
iż Górnicy nie powinni mieć prob-
lemów z wywalczeniem kolejnego 
kompletu punktów, który może dać 
nam awans na podium rozgrywek. 
Początek wyjazdowego pojedynku 
o godzinie 13. 

Bartłomiej Nowak 

Górnik Wałbrzych – MKP Wołów 4:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Sobiesierski (44), 2:0 Damian 
Bogacz (47), 3:0 Dariusz Michalak (56 – rz.k.), 4:0 
Dariusz Zalewski (61 – br.sam.)
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Gawlik, Smoczyk, 
Niemczyk, Bogacz (73 Rodziewicz), Młodziński (57 
Dec), Słapek, Rytko (79 Rojek), Chajewski, Sobiesier-
ski. Trener: Maciej Jaworski

Tabela IV ligi
1. Foto-Higiena Gać 10 25 24:10
2. Śląsk II Wrocław 10 19 22:7
3. Bielawianka 10 19 12:11
4. Górnik Wałbrzych 10 19 20:13
5. Orzeł Z. Śląskie 10 18 22:13
6. Sokół Marcinkowice 10 16 23:15
7. Polonia-Stal Ś-ca 10 15 15:10
8. Unia Bardo 10 15 21:23
9. Nysa Kłodzko 10 14 22:20
10. Sokół W. Lipa 10 13 13:16
11. Wiwa Goszcz 10 11 12:24
12. Polonia Trzebnica 10 11 11:15
13. Piast Żerniki 10 9 14:18
14. MKP Wołów 10 9 13:21
15. Karolina J. Śląska 10 8 9:23
16. Pogoń Oleśnica 10 2 7:21

Wałbrzyszanie w odwrocie

Mazowieckiego. Na nic zdały się 
kolejne przerwy na życzenie trene-
ra Bułkowskiego. Tę odsłonę prze-
graliśmy dość wyraźnie, bo 17:25. 
W czwartej partii nasi przez długi 
czas prowadzili wyrównany pojedy-
nek z Lechią. Wszystko jednak do 
czasu, gdyż w drugiej części tego 
seta gospodarze odskoczyli na kilka 
punktów (22:18), co dla przyjezd-
nych okazało się brzemienne w skut-
kach. Rywal zdobył kolejne „oczka”, 
aby w rezultacie spokojnie wygrać 
25:20 i tym samym wzbogacić swe 
konto o trzecią w tym sezonie wy-
graną. 

Niedawny mecz przeszedł już do 
historii. Być może o punkty będzie 
łatwiej w sobotni wieczór, kiedy to 
wałbrzyszanie podejmą Olimpię Su-
lęcin. Z zerowym bowiem dorob-

kiem ekipa Łukasza Chajca zamyka 
I-ligową klasyfikację, tak więc wydaje 
się, iż Olimpia jest idealnym rywalem 
dla zespołu Aqua-Zdrój, który jak 
kania dżdżu potrzebuje zwycięstwa. 
Do spotkania drużyn z dołu tabeli 
dojdzie o godzinie 18.30 w hali AZ 
przy ulicy Ratuszowej.  

fot. archiwum
Bartłomiej Nowak 

I liga siatkarzy
IV kolejka
Lechia Tomaszów Mazowiecki – MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych 3:1 (25:22, 20:25, 25:17, 25:20)
MKS Aqua-Zdrój: Dzikowicz, Lipiński, Orobko, Linda, 
Zieliński, Woźnica, Szydłowski (libero) oraz Goss, 
Marszałek. Trener: Janusz Bułkowski 
Pozostałe wyniki:
SMS PZPS Spała – Krispol Września 1:3, Exact 
Systems Norwid Częstochowa – AZS AGH Kraków 

1:3, Olimpia Sulęcin – TSV Sanok 0:3, Ślepsk 
Suwałki – KPS Siedlce 3:1, AZS Częstochowa – AZS 
Stal Nysa 1:3

Tabela I ligi
1. Ślepsk Suwałki 4 12 12:3
2. Krispol Września 4 11 12:4
3. Norwid Częstochowa 4 9 10:6
4. Lechia Tomaszów Maz. 4 8 9:7
5. AZS AGH Kraków 4 8 10:7
6. KPS Siedlce 4 6 8:6
7. Stal Nysa 4 6 8:7
8. AZS Częstochowa 4 6 7:8
9. TSV Sanok 4 4 6:9
10. Aqua-Zdrój Wałbrzych 4 2 6:11
11. SMS PZPS Spała 4 0 3:12
12. Olimpia Sulęcin 4 0 1:12

Następny mecz
V kolejka, Sobota – 21 października, godz. 18.30:
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – Olimpia Sulęcin

Początek sezonu nie jest najlepszy w wykonaniu siatkarzy aqua-zdroju, którzy w czterech meczach zdobyli 
zaledwie 2 punkty
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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 

DREWno 

oPAŁoWE, 

KoMinKoWE, 

iGLASTE,

LiŚCiASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

uSłuGI

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

(7) STOMATOLOG NFZ – BEZ KO-
LEJKI – 74 842 24 14 

(0) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy 
Rezulak tek. 574 219 164

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

(1) POŻYCZKI DO 2.000 ZŁ -  GO-
TóWKA W 24H DO RęKI, MARIA-
-TEL.793868287 NOWE MIASTO, 
RUSINOWA

(1) POŻYCZKI DO 2.000 ZŁ -  GO-
TóWKA W 24H DO RęKI,ZOFIA-
-TEL.607681859,PODGóRZE

(1) POŻYCZKI DO 2.000 ZŁ -  GO-
TóWKA W 24H DO RęKI, KAMILA-
-TEL.882457773,BIAŁY KAMIEń, 
SZCZAWNO-ZDRóJ

(1) POŻYCZKI DO 2.000 ZŁ -  GO-
TóWKA W 24H DO RęKI, MAGDA-
-TEL.690954987,BOGUSZóW GORCE, 
KUźNICE

(1) POŻYCZKI DO 2.000 ZŁ -  GO-
TóWKA W 24H DO RęKI, BEATA-
-TEL.732649843, PODZAMCZE, PIA-
SKOWA GóRA

(1) POŻYCZKI DO 2.000 ZŁ -  GO-
TóWKA W 24H DO RęKI, ADRIAN-
-TEL.882494773, SOBIęCIN, ŚRóD-
MIEŚCIE

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

(5) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(9) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

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

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

(8) HYDRAuLIKA 668 60 55 55

(8) ELEKTRYK 888 322 334

WYCiECZKi
Praga - 11.11.17 i 3.12.17 (cena: 89 zł)

Berlin - 2.12.17 (cena: 140 zł)

Wiedeń - 9.12.17 (cena: 170 zł)

Drezno - 10.12.17 (cena: 110 zł)
Wycieczki OMNNIBUS

693 333 563, www.omnibus-szczawno.pl

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

Praca od zaraz – Wałbrzych
Premie, dodatek absencyjny, 100 % weekendy, 

dofinansowanie do posiłków.

informacje 

pod nr tel.: 725-251-413

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

reklama@30minut.plwww.30minut.pl

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

w zakładce e-gazeta
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(8) 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

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

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

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

(46) 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

(2) Zatrudnię mechanika samochodowe-
go o specjalności samochody osobowe

i dostawcze z doświadczeniem w zawo-
dzie  tel. kont. 606 891 024

(1) OPIEKUN/KA SENIORA. Pracuj w 
Niemczech z Promedica24. Nie znasz ję-
zyka niemieckiego? Zapraszamy na kursy 
od podstaw w Wałbrzychu, bez żadnych 
kosztów. Po kursie praca gwarantowana! 
Czekamy na Ciebie tel. 509 892 436

(1) Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek 
seniorów, praca w Niemczech, szybkie 
wyjazdy, akceptujemy język na poziomie 
podstawowym. Tylko teraz Bonus 300 
Euro za wyjazd w październiku. Promedi-
ca24, zadzwoń 509 892 436

(1) Anglia- zatrudnimy do opieki nad se-
niorami, wynagrodzenie do 1200 Funtów 
netto. Promedica24 tel. 509 892 436

(8) 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 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

NIERuCHOMOŚCI

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

(8) 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

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAłBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –PIASKOWA GóRA- mieszkanie 
56,52 m2 3 pokoje z kuchnią i łazienką, 5 
piętro, balkon, po remoncie  Cena: 169 
000 zł (nr: 2387)- (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

niem miejskim PO REMONCIE Cena: 99 
000 do negocjacji (nr: 2123) (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRóJ nowy 
piękny dom na wynajem w zabudowie 
szeregowej120 m2, 4 pokoje, garaż, 
ogród CENA: 2900 zł/mc(nr: 2389) (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 WAŁ-
BRZYCHA!

BIAŁY KAMIEń- 37m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, WC, przedpokój. Mieszka-
nie na 2 piętrze, ogródek. Cena: 69 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

BIAŁY KAMIEń- 36m2, pokój, garderoba, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przed-
pokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na 
parterze, blisko mijanki. Cena: 59 900 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 
11 73

NOWE MIASTO- 39m2, 2 pokoje, aneks 
kuchenny, przedpokój. Mieszkanie na 
drugim pietrze, do remontu, spokojna 
okolica. Cena: 29 000 zł. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 45m2, salon, 2 
sypialnie, kuchnia, łazienka z WC, 2 
przedpokoje, balkon. Mieszkanie na 
parterze, do odświeżenia. Cena: 130 000 
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GóRA- 35m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie na 9 piętrze, do od-
świeżenia. Cena: 100 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 29,5m2, 2 pokoje 
z kuchnią, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na 5 piętrze, do wprowadze-
nia. Cena: 105 000 zł do negocjacji. Tel: 
509 180 718, (74) 640 11 73

PODGóRZE – 36m2, duży pokój, 
pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój. Ogrzewanie piecem 
kaflowym. Mieszkanie do odświeżenia. 
Cena: 55 000 zł. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

SOBIęCIN- 54m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC na korytarzu. Mieszkanie do 
odświeżenia, II  piętro, zadbana kamie-
nica. Cena: 43 000 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- 34m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na 5 piętrze, do wprowadzenia. Cena: 76 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- DOM- 160m2, 5 pokoi, 
kuchnia, 2 łazienki, przedpokój. Dom 
wolnostojący, podpiwniczony, garaż, 
ogród 1081m2, do wprowadzenia. Cena: 
479 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

BOGUSZóW GORCE- DOM, 190m2, 
5 pokoi, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Dom wolnostojący, zagospodarowana 
działka, 2 garaże, 2 lokale użytkowe. 
Cena: 269 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

BOGUSZóW GORCE- 103,4m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze, mieszkanie 
dwupoziomowe. Cena: 119 000 zł do ne-
gocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

GŁUSZYCA- DOM, 150m2, 6 pokoi, 
kuchnia, łazienka oraz wc. Ogrzewanie 
piecem kaflowym. Dom do remontu. 
Cena: 260 000 zł do negocjacji. Tel: 535 
407 270 , (74) 640 11 73

GŁUSZYCA- 40m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC. Mieszkanie na 1 piętrze, 
do wykończenia. Ogrzewanie gazowe, ni-
ski czynsz. Cena: 59 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

JEDLINA- ZDRóJ- 40m2, salon z anek-
sem kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na 1 piętrze, do 
odświeżenia. Cena: 52 000 zł do negocja-
cji. Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

JEDLINA- ZDRóJ- 53m2, 2 pokoje, 
kuchnia,łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na wysokim parterze, do od-
świeżenia. Cena: 78 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

MIEROSZóW- 60m2, 2 pokoje, kuchnia, 
WC, przedpokój. Mieszkanie do gene-
ralnego remontu, wymieniona stolarka 
okienna, I piętro. Cena: 49 500 zł do 
negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 640 
11 73

SADY GóRNE- 160m2, 5 pokoi, kuchnia, 
jadalnia, garderoba, ganek, wiatrołap, 
taras, balkon. Dom wolnostojący, do 
wprowadzenia, działka 1 ha. Cena: 465 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 35m2, pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze, z ogródkiem, do 
wprowadzenia. Cena: 85 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 535 407 270, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 58m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze z ogródkiem, do 
remontu. Cena: 149 000 zł do negocjacji. 
Tel: 535 407 270,  (74) 640 11 73

 

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 2 
pokojowe, rozkładowe mieszkanie na 
Osiedlu Piastowskim. Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie z po-
tencjałem na pograniczu Starego Zdroju 
i Białego Kamienia, świetna lokalizacja, 
50m2 w cenie 85,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 3-po-
kojowe mieszkanie wraz z murowanym 
garażem i ogródkiem w bardzo cichej i 
atrakcyjnej lokalizacji! CENA DO NEGO-
CJAJCI! Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kompletnie wykończony dom w Świebo-
dzicach na strzeżonym osiedlu ( 5 pokoi, 
garaż ) - cena 699 000 do negocjacji ! Tel: 
530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Konradów, Duży 
dom z piękną działką - 320 000 do nego-
cjacji! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA  Dom w malowni-
czej miejscowości Łomnica, działka 1330 
mkw - cena 289 000 do negocjacji. Tel. 
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 3 
pokojowe mieszkanie na parterze, 73,98 
m2 do odświeżenia, w cenie 165,000 zł. 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice, 
Dom wolnostojący z działką o po-
wierzchni 653 m2, w cenie 70,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie (kawalerka) na Szczawienku, 
28 m2, po kapitalnym remoncie, cena 88 
000 tys. zł, Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA dom w zabudo-
wie szeregowej na Piaskowej Górze Tel: 
502-657-353

11. SOWA&VICTORIA  Duże miesz-
kanie w Świebodzicach do własnej 
aranżacji,110m2, cena 159 tys. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA 2 pokojowe 
mieszkanie na Piaskowej Górze, do 
częściowego remontu, cena: 119 000 do 
zdecydowanej negocjacji. Tel. 502-665-
504

13. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie poło-
żone mieszkanie po kapitalnym remoncie 
na Rusinowie, 2 pokoje, jasne kuchnia, 
łazienka, przedpokój cena: 120 000 Tel: 
502-665-504

14.SOWA&VICTORIA 64m2, 3 pokoje, 
jasna kuchnia, osobno toaleta i WC, nowe 
budownictwo w centrum, atrakcyjna 
lokalizacja, po kapitalnym remoncie, 
OKAZJA! 159 000zł Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie w doskonałej części Piaskowej 
Góry. Dwa słoneczne pokoje, widna 
kuchnia, łazienka z natryskiem 38 m. 
Piękne widoki, 9 piętro. Cena 115 000 
możliwość zamiany na 3 pokoje Tel: 
506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
mieszkanie na Nowym Mieście 48 m, 
dwa pokoje, widna kuchnia, łazienka do 
zrobienia, I piętro, środkowe mieszkanie, 
ogrzewanie elektryczne. Cena 60 000 zł. 
Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 3 
pokoje, Śródmieście, 60 m, III piętro, 
ogrzewanie węglowe. Cena 150.000 Tel: 
506-717-014

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Podgórzu po kapitalnym remoncie w 6 
-rodzinnym budynku, 4 pokoje, kuchnia 
,łazienka z wc, ogrzewanie co gazowe i 
kominek z nawiewem, 92m2, 199000zł 
Tel: 519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Dom typu 
bliźniak do remontu na Piaskowej 
Górze,powierzchnia 120m2, działka 
550m2, cena 469000 Tel. 519-121-104

20. SOWA & VICTORIA  Mieszkanie w 
spokojnej zielonej części Jedliny Zdrój, 
53m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc 
lokal do remontu cena 79000 Tel: 519-
121-104

ul. Palisadowa nr 1
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OKAZJA!, czterorodzinna kamienica, 
przydomowy ogródek, 2 pokoje (MOŻ-
LIWOŚĆ ZROBIENIA TRZECIEGO Z 
MANSARDY – MIESZKANIE DWUZPO-
ZIOMOWE), 58,0 m2, 1 piętro, świetna 
lokalizacja, cisza i spokój, 52.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

OKAZJA. Biały Kamień, 2 pokoje, 1 
piętro, czterorodzinna kamienica, dwa 
ogródki, świetna lokalizacja, OGRZEWA-
NIE GAZOWE, 37 m2. Cena 69.000zł. 
Kontakt 535-311-265

Okazja! Świebodzice, świetna lokalizacja. 
MIESZKANIE BEZCZYNSZOWE, 58m2, 
3 pokoje, 2 ogródki, murowany garaż. 
165tyś Do negocjacji. Tel: 535-311-265

SUPER OFERTA! SZCZAWNO ZDRóJ, 
mieszkanie z TARASEM I  OGRóDKIEM, 
w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI, 98 m2, 
cztery pokoje, rozkład pomieszczeń, 
ogrzewanie gazowe,  259.000 ZŁ, tel. 
577-321-840

Nowe Miasto PO REMONCIE, 32m2 
– dwa pokoje z aneksem kuchennym, 
spokojna okolica, ogrzewanie gazowe, 
kilkurodzinna kamienica, Cena: 69 000 zł,  
tel.530-998-374

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 –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, luksuso-
we 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 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 - ŚRóDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia , 
ogrzewanie gazowe, do modernizacji, 
Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRóJ, Dom w za-
budowie szeregowej, 119 m2, działka od 
170 do 220 m2. Garaż w bryle budynku. 
Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom wol-
nostojący w pięknej okolicy do wykoń-
czenia o pow. 156 m2, działka 2500 m2, 
5 pokoi, salon z kominkiem 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 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 –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 – 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 – PODZAMCZE, 2 pokoje 36 m2 
po remoncie, częściowo umeblowane, 
ogrzewanie miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 
2123) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GóRA, 2 pokoje, 
36m2, 2 piętro z balkonem i ogrzewa-
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