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OGŁOSZeNIe	WŁaSNe

tel.: 74 843 31 82, 530-741-382 od godz. 8:00 do godz. 16:00

Gazeta 30 minut zatrudni osoby pełnoletnie 
do pracy na stanowisku:

KOLPORTER PRASYJeden cel Górnika

sport str. 13

AsertywNIE 
używkom

Wiosenne SOS 

Wiosenne przebudzenie – str 8-9

Zastępca 
nominowany

wydarzenia str. 2

region str. 11

reklama	 R0201/17

Budżet partycypacyjny, zwany również 
obywatelskim, to specjalnie wydzielo-
na kwota z budżetu miasta Wałbrzycha, 
o wydaniu której zdecydują sami miesz-
kańcy. – Mamy za sobą ogromną liczbę 
doświadczeń i projektów. Udało nam się 
zrealizować wiele spektakularnych pomy-
słów. Wśród nich miedzy innymi zakup 
12 samochodów hybrydowych dla wał-
brzyskiej policji – mówił Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha. W tym roku zgło-
szono 51 projektów lokalnych i 8 ogólno-
miejskich z czego specjalnie powołana ko-
misja konkursowa wybrała 45 lokalnych i 4 
ogólnomiejskie. Jednym z nich jest „Biegi, 
kijki, piłki, rolki i rowery”, który zakłada 
uruchomienie wielofunkcyjnego stadio-
nu dla wałbrzyszan. W ramach zadania 
powstałyby m.in. asfaltowy  tor do jazdy 
na rowerze, wrotkach i  rolkach, bieżnia 
lekkoatletyczna, murek oporowy oraz 

dwie wiaty piłkarskie. Odrzucone wnioski 
najczęściej nie spełniały wymogów for-
malnych. – Spotkałem się z mieszkańcami  
każdej dzielnicy, uczniami wszystkich szkół 
ponadpodstawowych jakie są w Wałbrzy-
chu oraz z nauczycielami. Zachęcałem 
ich do uczestnictwa w głosowaniu – mó-
wił prezydent. - Pieniędzy przeznacza-
my tyle samo. Formuła jest trochę roz-
szerzona. W kwocie 5 milionów złotych 
jest projekt inicjatywy lokalnej. Pozwala 
to na zrealizowanie pomysłów z dużym 
wkładem własnym pomysłodawców bez 
głosowania. W poprzednich edycjach 
wiele projektów nie zostało zrealizowa-
nych. Przegrały w głosowaniu ponieważ 
dotyczyły małych społeczności.  W tym 
roku szanse mają mniejsze, lokalne spo-
łeczności. Chcemy, żeby więcej małych 
projektów w poszczególnych dzielnicach 
zostało zrealizowanych. Swój budżet 

mają też dzielnice takie jak Gaj, Lubie-
chów czy Konradów - dodaje Szełemej.  
- Tradycyjnie zainteresowanie budżetem 
było ogromne. Z roku  na rok jest co-
raz większe. W październiku ruszyliśmy 
z 14 spotkaniami w dzielnicach miasta. 
Niektóre z nich były bardzo burzliwe – 
mówiła Joanna Stypułkowska , kierownik 
Biura Organizacyjnego UM w Wałbrzy-
chu. Głosowanie potrwa od 15 marca do 
15 kwietnia. Każdy może zagłosować na 
1 projekt lokalny i 1 ogólnomiejski. Gło-
sować będzie można za pomocą  strony 
internetowej Wałbrzyskiego Budżetu Par-
tycypacyjnego oraz poprzez wypełnie-
nie formularza. Karty będą do pobrania 
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Biu-
rze Obsługi Klienta oraz w Radach Wspól-
not Samorządowych. Wyniki tegorocznej 
edycji poznamy najpóźniej 30 maja.

(red)

Miliony do wydania
Ruszyła kolejna edycja Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wałbrzyszanie mają 
do rozdysponowania 4 miliony złotych. Na projekty lokalne przeznaczona zostanie kwota 
3,5 miliona złotych. Pozostałe środki przekazane zostaną na realizację zadań ogólnomiejskich. 

- Chcemy, żeby więcej małych projektów w poszczególnych dzielnicach zostało zrealizowanych. Swój budżet mają też dzielnice 
takie jak Gaj, Lubiechów czy Konradów - mówi Roman Szełemej
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rozmowa tygodnia

kalendarium

Dla jednych forma rozrywki, 
relaksu, wyciszenia dla innych 
sport bez którego nie da się 
żyć. Mowa o wędkarstwie, któ-
re w ostatnich czasach zdoby-
wa popularność i zrzesza co-
raz większą liczbę osób w tym 
również kobiety. O tym jak 
rozpocząć przygodę z wędką 
oraz rybach najczęściej wy-
ławianych w naszym rejonie 
rozmawiamy z Dominikiem 
Jasiczakiem, miłośnikiem węd-
kowania, pracownikiem sklepu 
wędkarskiego Gekon Expert 
w Wałbrzychu. 

Co jest ważniejsze ryba czy ło-
wienie?

Oczywiście, że łowienie. Dla 
mnie jest to sport, hobby, a nie 
sposób na wyżywienie rodziny 
(śmiech). Ważne są tutaj emo-
cje. To, że się czeka na tę rybę. 
Dodatkowo obcowanie z przy-
rodą, cisza, spokój.

Jakie są metody łowienia ryb? 
Jakie preferujesz?

Jest ich bardzo dużo. Wyróżnia-
my między innymi wędkarstwo 
morskie, spinningowe, mucho-
we, spławikowo-gruntowe. 
Sam wędkarz decyduje, która 
forma sprawia mu najwięcej 
,, frajdy’’. Ja preferuje metodę 
spławikową oraz spinning. 

Jakie ryby najczęściej wyławia 
się w naszym rejonie?

Głównie białoryb czyli karp, 
płoć, leszcz, ukleja oraz dra-
pieżniki: sandacz, szczupak, 
sum. I to one są najsmaczniej-
sze. 

O czym marzy wędkarz?
Oczywiście, aby złowić jak naj-
większą rybę.

A Twoja największa ryba? 
Udało mi się złowić suma 8 
-kilogramowego. Ale to żaden 
wielki wyczyn.

Dlaczego ktoś zostaje wędka-
rzem? 

Wiele osób zaczyna wędkować 
żeby uciec od miejskiego zgieł-
ku i problemów dnia codzien-
nego. Traktują to jako formę 

,,Złota rybka”

W niedzielę 19 marca obchodzimy Dzień Wędkarza. 
Z tej okazji wszystkim wędkarzom życzymy udanych 
połowów oraz złowienia,, złotej rybki”.

relaksu i wyciszania. We mnie 
wędkarstwo zaszczepił tata. 
W nim zaś dziadek. Dla nas jest 
to bardzo odprężające. Jednak 
nie każdy lubi ten stan. Taki wy-
jazd na ryby musi się po prostu 
spodobać.  

Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć 
przygodę z wędkarstwem to co 
powinien wiedzieć? Jak się do 
tego przygotować?

Żeby rozpocząć przygodę 
z wędkarstwem i chcąc łowić na 
zbiornikach Polskiego Związku 
Wędkarskiego trzeba mieć kar-
tę wędkarską. Można ją wyro-
bić w kołach wędkarskich. Jej 
koszt to kwota w granicach 300 
złotych. Jest jeszcze inna możli-
wość. Można jeździć na łowiska 
komercyjne, ale tam musimy 
zapłacić za wstęp, a potem za 
to co uda nam się złowić. Ko-
lejna sprawa to sprzęt. Najroz-
sądniej kiedy wybierzemy się 
do sklepu wędkarskiego gdzie 
zapewne doradzą nam w wy-
borze odpowiedniego zestawu. 
Ponadto można uzyskać tam 
kilka dobrych porad oraz zasób 
potrzebnej wiedzy.  

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

HASŁO TYGODNIA: W ŻYCIU MOŻNA PRZEGRAĆ WIELE RAZY, 
    NIE MOŻNA RAZ SIĘ NIE PODNIEŚĆ.  Sławomir Tomczyk

Gdzie w weekend
WOK WAŁBRZYCH
18.03 I 9:00– 14:00 I Dolnośląski Konkurs Recytatorski 
„PEGAZIK”, WOK na Piaskowej Górze
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI W WAŁBRZYCHU
17/18.03 I 18:00– 7:00 I „Noc Detektywów” 
Impreza skierowana dla uczniów klas gimnazjalnych
TEATR LALKI I AKTORA 
19.03 I 12:30 I Spektakl „Pinokio”
TEATR DRAMATYCZNY IM.J.SZANIAWSKIEGO
18.03 I 19:00 I Spektakl „Być Jak Dr Strangelove”
(czyli jak przestałem się bać i pokochałem mundur)

TEATR ZDROJOWY W SZCZAWNIE -ZDROJU
18.03 I 19:00 I Koncert charytatywny 
na rzecz wałbrzyskiego hospicjum
GALERIA VICTORIA
18.03 I Wiosenne Prezentobranie 
– gość specjalny Rafał Maślak
WALIM
18.03 I I CAPS RACE – Mistrzostwa Walimia w Kapsle. 
Hala Sportowa
CENTRUM KULTURY JEDLINA-ZDRÓJ
19.03 I Trening przed 4 Półmaratonem Górskim
GALERIA ŚWIDNICKA
18.03 I Koncert Natalii Szroeder

• 17 marca 2017 – Dzień Morza, Łodzi Podwodnej, Św. Patryka
 Imieniny – Gertrudy, Patryka, Zbigniewa
• 18 marca 2017 –Dzień Mózgu, Sushi
 Imieniny – Cyryla, Edwarda, Krystiana
• 19 marca 2017 Dzień Inwalidów, Wędkarza, Jedności Kaszubów, Stolarza
 Imieniny – Bogdana, Józefa
• 20 marca 2017 – Dzień Mięsa, Astrologii, Frankofonii, Szczęścia, Wróbla 
 Imieniny – Aleksandry, Anatola, Klaudii
• 21 marca 2017 – Dzień Wagarowicza, Lasu, Wierzby, Lalkarstwa, 

Walki z Dyskryminacją Rasową, Poezji, Zespołu Downa, Pracy Socjalnej
 Imieniny – Benedykta, Ludomira, Marzanny
• 22 marca 2017 – Dzień Wody, Bałtyku
 Imieniny – Bogusława, Katarzyny, Lei
• 23 marca 2017 – Dzień Meteorologii, Windy, Przyjaźni Polsko- Węgierskiej 

Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych
 Imieniny – Oktawiana, Pelagii, Turybiusza

reklama	 R0202/17

Komendant Wojewódzki Policji 
we Wrocławiu insp. Arkadiusz 
Golanowski powołał na stanowi-
sko  Zastępcy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu kom. 
Rafała Siczka. Mł. insp.  Maciej 
Januszkiewicz wręczył kom. Ra-
fałowi Siczkowi rozkaz powołują-
cy go na Zastępcę.

Na uroczystej zbiórce zgromadzi-
ła się kadra kierownicza wałbrzyskie-
go garnizonu. Pierwszy głos zabrał 
insp. Maciej Januszkiewicz życząc 
kom. Rafałowi Siczkowi owocnej 
pracy na powołanym stanowisku 
i gratulując mu osiągniętego suk-
cesu zawodowego. Następnie Ko-
mendant Miejski wręczył swojemu 
zastępcy rozkaz personalny i przyjął 
od niego meldunek. Komendant Ra-
fał Siczek dziękując za nominację, 
zaznaczył, iż wyróżnienie w posta-
ci powołania go na Zastępcę Kom. 
Miejskiego Policji w Wałbrzychu 
zawdzięcza również swoim pod-
władnym, którzy  z zaangażowaniem 
i oddaniem przyczyniają się do za-
pewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom powiatu wałbrzyskiego. 
Kom. Rafał Siczek rozpoczął służbę 
w 2003 roku w Referacie Prewencji 
Komisariatu Policji IV w Wałbrzy-
chu. W ramach służby w Centralnym 
Biurze Śledczym zajmował się zwal-
czaniem zorganizowanej przestęp-
czości kryminalnej i narkotykowej. 
Od 2007 roku był związany z Sekcją 
Dochodzeniowo-Śledczą Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Na-
stępnie od 2009 roku objął stanowi-
sko Zastępcy Komendanta Komisa-
riatu Policji III w Wałbrzychu, a po 
reorganizacji Zastępcy Komendanta 
Komisariatu II. W ubiegłym roku 
powierzono mu obowiązki Zastęp-
cy Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu. Wczoraj został mia-
nowany Zastępcą.

(red)

W dniach od 27 marca do 7 kwietnia 2017r. rusza 
kolejna akcja pod hasłem „Wywalamy graty z cha-
ty”, czyli zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego (np. szafy, wersalki, stare 
meble, fotele, stolarka okienna i drzwiowa).

Zbiórka odpadów będzie prowadzona w formie 
„wystawki”. W określonych w harmonogramie ter-
minach każdy mieszkaniec miasta objęty gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 

będzie mógł pozbyć się swoich zbędnych „gratów”. 
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej zobowiązani 
są do pozostawienia w/w odpadów przed posesjami, 
a mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojem-
nikach na odpady, w miejscu łatwo dostępnym i nie 
stanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów. 
Należy przestrzegać terminów „wystawki” wskazanych 
w harmonogramie dla poszczególnych rejonów/ulic 
miasta. Harmonogram zamieszczony został na stronie 
UM Wałbrzycha. 

(red)

Wywalamy graty z chaty

Zastępca komendanta 
nominowany

Fot. (KPM Wałbrzych) Komendant Miejski wręczył swojemu zastępcy 
rozkaz personalny i przyjął od niego meldunek
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
przyznał stypendia sportowe na 
2017 rok 4 zawodnikom Uczniow-
skiego Klubu Narciarskiego „Mela-
fir” w Czarnym Borze: Wojciechowi 
Janikowi, Wojciechowi Filipowi, Kry-
stianowi Kałużnemu i Przemysławo-
wi Pancerzowi, oraz zawodniczce 
Klubu Tenisowego Szczawno-Zdrój 
Nikoli Okopniak. Stypendia spor-
towe wypłacane są w kwocie 250 zł 
miesięcznie przez cały rok. 

Członkowie Zarządu zadecydowali 
również o przyznaniu nagród i wyróż-
nień za osiągnięcia sportowe w roku 
2016. W kategorii „Najlepszy Trener” 
nagrodę w wysokości 900 zł otrzymał 
Robert Kosiński z Klubu Tenisowego 
Szczawno-Zdrój. W kategorii „Najlep-

szy młody sportowiec- junior” nagrody 
w wysokości 800 zł trafiły do Antoniego 
Pankowskiego oraz Gabriela Wójcickie-
go – juniorów z KT Szczawno-Zdrój. 
„Cieszy mnie fakt, że w powiecie wał-
brzyskim mamy tylu utalentowanych 
młodych sportowców. Jestem zdania, że 
należy doceniać osoby które wybierają 
aktywność fizyczną zamiast siedzenia 
przed telewizorem, muszą oni bowiem 
pogodzić obowiązki szkolne i domowe 
ze sportem, a nie jest to łatwe. Przy-
znane nagrody i stypendia są wyrazem 
naszego uznania dla wysiłku tych lu-
dzi”- powiedział wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski. 

Uroczyste wręczenie stypendiów od-
będzie się 5 kwietnia 2017 r. o godzinie 
13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Wałbrzychu.

Zarząd Powiatu przyznał 
stypendia sportowe

Powiat Wałbrzyski ogłasza konkurs kulinarny 
pt. „Kultywowanie tradycji świątecznych w Po-
wiecie Wałbrzyskim - Wielkanoc 2017”.

Konkurs adresowany jest do właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych oraz osób prywatnych,  
z doświadczeniem i wiedzą z zakresu świątecznych 
tradycji kulinarnych, zamieszkałych lub  posiadają-
cych swoją siedzibę na terenie Powiatu Wałbrzy-
skiego. Do konkursu, uczestnicy mogą  przystąpić  
wyłącznie w Zespołach dwuosobowych. Zgłosze-
nie Zespołu do konkursu następuje poprzez zło-
żenie w siedzibie Starostwa Powiatowego, Al. Wy-
zwolenia 24, pok. 28, formularza zgłoszeniowego. 
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 15 do 
30 marca 2017 r. Laureaci konkursu otrzymają na-
grody pieniężne. Partnerem konkursu jest Dolno-
śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Formularz 
do pobrania na stronie www.ziemiawalbrzyska.pl. 
Zapraszamy! 

Wielkanocny konkurs 
kulinarny

reklama	 R0204/17

Liczy się każda kwota !

Przekaż 1% na Przedszkole 
i Szkołę na Starym Zdroju

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

W dniach od 9 do 11 marca 
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy 
działający przy Zespole Szkół 
Fundacji ZSMK ze Starego 
Zdroju oraz Fundacja Oświa-
towa EKOLA z Wrocławia zor-
ganizowały coroczne spotkanie 
dyrektorów Szkół niepublicz-
nych zrzeszonych w Krajowym 
Forum Oświaty Niepublicznej. 

Spotkanie odbyło się w Wał-
brzychu w hotelu Maria. Gościliśmy 
dyrektorów ze szkół m.in. z War-
szawy, Gdańska, Lublina, Krakowa, 
Szczecina, Sosnowca, Katowic. Te-
matem konferencji były "Zmiany w 
Prawie Oświatowym i Prawie Pracy 

praktyczna pomoc dla dyrektora 
szkoły niepublicznej". Dyrektorzy 
szkół dyskutowali na temat zmian 
jakie czekają polskie szkolnictwo, 
a w szczególności szkolnictwo nie-
publiczne w związku z ze zmianami 
w systemie edukacji. Dyrektorzy 
prowadzący Placówki od przed-
szkoli po szkoły średnie 

wymieniali doświadczenia i po-
mysły mająca zapewnić szkołom 
niepublicznym przejście przez 
proces skomplikowanych zmian 
w prawie w sposób spokojny i jak 
najbardziej efektywny. Pracowa-
no również nad standardami, któ-
re zapewnią uczniom, rodzicom i 
nauczycielom pomoc w profesjo-

nalnym przejściu przez zmianę w 
szkołach niepublicznych. Troska o 
spokojne podejście do zmian była 
głównym celem spotkania w Wał-
brzych. Zaproszono także specjali-
stów od prawa pracy i prawa oświa-
towego.

Współpraca w ramach Krajowe-
go Forum Oświaty Niepublicznej , 
dzięki której dyrektorzy szkół nie-
publicznych z całej Polski wymie-
niają doświadczenia i pomysły w 
rozwiązywaniu problemów jest 
niesłychanie ważną i skuteczną po-
mocą w nowej sytuacji. W ramach 
konferencji uczestnicy zwiedzali na-
sze miasto, w tym Kompleks Stara 
Kopalnia.

Dyrektorzy Szkół Niepublicznych 
z całej Polski w Wałbrzychu

EKONOMIK - GASTRONOMIK JUBILEUSZ                zs7.walbrzych.pl, tel. 74 84 236 18
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Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

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

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

0000191584
…Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania. 

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

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspomagającym 
Dawida Kupisa!

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

reklama	 R0205/17 reklama	 R0206/17

POZNAJ NOWE SMAKI
PIZZA, MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI, 

SAŁATKI, MAKARONY

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ 
(ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

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

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

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

DOWÓZ 74 300 32 31

reklama	 R0207/17

Wałbrzych, Manhatan 
II lok.32, Wejście od Rossmana

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

GOTÓWKA OD RĘKI
DLA KAŻDEGO 

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

- DOSTANIESZ U NAS
GOTÓWKĘ

EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI
SKUPUJEMY ZŁOTO, SREBRO I MONETY

EKONOMIK - GASTRONOMIK JUBILEUSZ                zs7.walbrzych.pl, tel. 74 84 236 18

Edukacja
 to podstawa 
Aż 150 przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych wzięło udział 
w półfinale konkursu pn. „Uczę 
się bezpiecznie żyć”. Celem 
głównym turnieju było rozwijanie 
wśród dzieci i młodzieży umie-
jętności niesienia pomocy innym 
w sytuacjach zagrożenia, a także 
propagowanie bezpiecznych 
zachowań w codziennym życiu. 
Wali lekkoatletycznej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu  
odbył się półfinał konkursu pn. 
„Uczę się bezpiecznie żyć” w któ-
rym wzięły udział przedszkolaki 
oraz uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Wiedzę 
maluchów jak i gimnazjalistów 
oceniali policjanci, funkcjonariusze 
Straży Miejskiej, Straży Pożar-
nej, a także ratownicy medyczni 
i przedstawiciele GOPR-u, 
WOPR-u oraz innych podmiotów 
zaangażowanych w działania na 
rzecz bezpieczeństwa. Wszy-
scy uczestnicy konkursu mieli 
możliwość sprawdzenia swojej 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
szeroko pojętego bezpieczeństwa 
na specjalnie przygotowanych sta-
cjach konkursowych. Zagadnienia 
obejmowały obszary z zakresu: 
udzielania pierwszej pomocy, bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, 
ekologii, ochrony przeciwpoża-
rowej, a także bezpieczeństwa 
dnia codziennego. W uroczystym 
wręczaniu nagród oraz wyróżnień 
uczestnikom konkursu uczest-
niczył zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Wałbrzychu 
kom. Rafał Siczek. 

(red)

Rajd Walończyków
Już 22 kwietnia zapraszamy 
piechurów do udziału w 12 
Rajdzie Walończyków. W tym 
roku wędrówka rozpocznie się 
w Boguszowie-Gorcach w dzielni-
cy Gorce, a celem będzie Zalew 
w Starych Bogaczowicach. Droga 
będzie prowadziła przez Masyw 
Trójgarbu. Na miejscu będą 
głośne atrakcje, m.in. pokaz replik 
broni oraz strzelanie z broni 
czarnoprochowej. Nie zabraknie 
również tradycyjnego ogniska 
z pieczoną kiełbaską.
(red)

Czar remontów
Wraz z nastaniem cieplejszych dni 
rozpoczęły się pierwsze inwesty-
cje w Starych Bogaczowicach.  Na 
ulicy obok Urzędu  Gminy rozpo-
częto montaż  450 m  barierek od 
strony rzeki co zapewni większy 
komfort poruszania się po niej. 
Rozpoczęto również wymianę 
nawierzchni kamiennej na kostkę 
betonową na drodze do kościoła 
w Starych Bogaczowicach. Droga 
zostanie jednocześnie wyposażo-
na w oświetlenie.

(red)

Z okazji ogólnopolskiego Dnia 
Sołtysa, w Urzędzie Gminy Wa-
lim odbyło się okolicznościowe 
spotkanie władz samorządowych 
z przedstawicielami poszczegól-
nych sołectw. 

Wójt Gminy Walim Adam Haus-
man przekazał sołtysom listy gra-
tulacyjne oraz złożył życzenia. Do-
ceniając ich codzienną pracę, pełną 
zaangażowania i oddania w roli opie-
kunów i gospodarzy poszczególnych 
dziewięciu sołectw, podziękował za 
trud i wysiłek wkładany w sprawo-
wanie funkcji oraz za działanie na 
rzecz rozwoju i poprawy jakości ży-
cia mieszkańców wsi, a tym samym 
całej  gminy. Do życzeń dołączyła 
się sekretarz gminy Aleksandra Ig-
naszak. Spotkanie upłynęło w mi-
łej i radosnej atmosferze, choć nie 
obyło się bez poruszania ważnych 
i trudnych kwestii, zmierzających do 
poprawy życia całej społeczności lo-
kalnej. Ze swoimi sołtysami spotkał 
się również wójt Czarnego Boru. 

Ważna rola sołtysa

Wójt Gminy Walim Adam Hausman przekazał sołtysom listy gratulacyjne oraz złożył życzenia

Adam Górecki przedstawił zadania 
zrealizowane z funduszu sołeckiego 
w 2016 roku oraz omówił planowa-

ne inwestycje w ramach funduszu 
sołeckiego w 2017 roku.

(red)

Jak co roku zorganizował uroczyste 
spotkanie, na które zaprosił także 
członków rad sołeckich oraz radnych 
gminy. Składając wszystkim obecnym 
podziękowania, wójt wyraził słowa 
uznania za pracę sołtysów, za ich za-
angażowanie w realizację postawio-
nych celów oraz działalność na rzecz 
poprawy jakości życia całej społecz-
ności gminy. Każdy z przybyłych 
reprezentantów sołectwa otrzymał 
upominek i gratulacje. Następnie 

Profesor Zygmunt Zdrojewicz, Idzi Gagatek i były burmistrz Tadeusz 
Wlaźlak, honorowymi obywatelami Szczawna – Zdroju. Uchwały w tej 
sprawie rada gminy przyjęła pod koniec listopada ubiegłego roku. 
Tytuły wręczono w środę w Teatrze Zdrojowym. 

(red)

Honorowi obywatele 
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Językowa Szkoła Podstawowa
Młody Kopernik 

zatrudni 
2 nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej / wychowania 
przedszkolnego do klas pierwszych

CV proszę przesyłać na adres: 
dyrektor@mlody-kopernik.pl 

lub osobiście w siedzibie szkoły
58-309 Wałbrzych, ul. Obrońców Westerplatte 39

MŁODY KOPERNIK
Językowa Szkoła Podstawowa

reklama	 R0209/17

EKONOMIK - GASTRONOMIK JUBILEUSZ                zs7.walbrzych.pl, tel. 74 84 236 18

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy 

chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom 
osieroconym. W 2016r. pod naszą opieką było ponad 600 pacjentów.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. Państwa wsparcie pozwala nam sprawować opie-
kę na odpowiednio wysokim poziomie.

Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod 
naszą opieka jest 40 rodzin. Finansujemy wyjazdy  wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupuje-
my odzież i wyprawki szkolne. 

Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru 
gmin Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny 
sprzęt rehabilitacyjny. Pod nasza opieką jest 29 dzieci.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wspierają działalność naszego hospicjum 

i przekazują 1% podatku.

Na zaproszenie burmistrza 
gminy Fiedland Andreasa Frie-
drichsa, burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński i jego zastępca 
uczestniczyli w spotkaniu robo-
czym poświęconym współpracy 
w ramach Partnerstwa Fryd-
landzkiego.

Podczas pobytu omówiono kilka 
tematów. Jednym z nich była współ-
praca handlowa i usługowa pomiędzy 
przedsiębiorcami z Gminy Miero-
szów i okolic, a przedsiębiorcami z 
gminy Friedland. Burmistrz Marcin 
Raczyński przedstawił możliwości na-
szych przedsiębiorców, które zostały 
porównane z oczekiwaniami właści-
cieli firm z Niemiec. Branżami najlicz-
niej reprezentowanymi na spotkaniu 
były: branża budowlana, materiały 
budowlane, ogrodnictwo, usługi 
transportowe. Kolejnym punktem 
spotkania było zarządzanie zasobami 
gminnymi na przykładzie zarządzania 
gospodarką wodno-ściekową w Gmi-
nie Friedland oraz zarządzanie nieru-
chomościami w gminie Friedland. 
Delegacja Mieroszowa zapoznała się 

z inwestycjami prowadzonymi przez 
partnerskie miasto, otrzymała też 
niezbędne informacje o sposobie za-
rządzania produkcją, uzdatnianiem i 
zużyciem wody. Miała okazję poznać 
w jaki sposób funkcjonuje i inwestuje 
„Związek Wodny” stworzony przez 
3 niemieckie gminy: Friedland, Neu-
-Eichenberg i Rosdorf. Na koniec 
dyskutowano o wspólnej promocji, 
której elementem ma być m.in. utwo-
rzenie międzynarodowego portalu 
internetowego. W ramach wspólnych 
ustaleń gmina Mieroszów wkrótce 
gościć będzie na praktyce jednego 
z urzędników Frydlandzkiego Magi-
stratu, który pomagać będzie w pra-
cach nad stworzeniem wspólnego 
portalu i przygotowaniem pobytu 
przedsiębiorców z Niemiec. Zwień-
czeniem spotkania we Friedlandzie 
będzie przyjazd niemieckich przed-
siębiorców do Mieroszowa podczas, 
którego goście będą mogli spotkać 
się z polskimi przedsiębiorcami. 
Została nawiązana także współpra-
ca między „Związkiem Wodnym 
Line Sud”, a Urzędem Gminy w 
Mieroszowie. Przyszła współpra-

ca polegała będzie na „wymianie 
fachowej” i pomocy doradczej ze 
strony doświadczonych pracowni-
ków niemieckiego przedsiębiorstwa.
Podczas spotkania omawiano także 
wspólne problemy dotyczące edu-
kacji, szkolnictwa i finansowania roz-
woju młodzieży. W rozmowach na 
ten temat brał udział prezes banku 
Sparkasse Goettingen Reiner Hald, 
który zaoferował ufundowanie 2 
stypendiów językowych i praktyk dla 
młodzieży/studentów z Mieroszowa 
na terenie gm.Friedland. - Spotkanie 
było bardzo owocne i przekonało 
mnie, że chęć współpracy i wymia-
ny doświadczeń między naszymi 
gminami nie skończy się jedynie na 
słowach. Odwiedziny te są namacal-
nym rozwinięciem pomysłu, do któ-
rego aktywnie włączył się burmistrz 
Andreas Friedrichs. Partnerstwo ma 
pomóc przedsiębiorcom z naszych 
gmin, a także przyczynić się do roz-
woju turystyki i ożywienia wymiany 
partnerskiej między wszystkimi fryd-
landzkimi gminami” – podsumował 
burmistrz Marcin Raczyński. 

(red)

Przedsiębiorczość, turystyka i zarządzanie 

Burmistrz Andresa Friedrichs , burmistrz Marcin Raczyński 
i dyr. Christoph Kraaibeek – „Związek Wodny Leine-Süd”. 
Przy stacji filtracji wody.

Podwyżka płac, zwiększenie za-
trudnienia, poprawa warunków 
pracy oraz reorganizacji rejonów 
to główne postulaty o jakie walczą 
pracownicy Poczty Polskiej. Przed 
urzędem pocztowym w Wałbrzy-
chu pikietowało blisko 40 osób.

Protest miał miejsce w wielu mi-
astach Polski. Postulaty wszędzie 
były jednak te same. Pierwszy doty-
czył podwyżek o około 1 tys. zł 
brutto. Mieliby je otrzymać nie tylko 
listonosze, ale również pracowni-
cy tzw.  „okienek” czy eksploatacji. 
Drugim postulatem było zwiększe-
nie zatrudnienia. Zdaniem pikietu-
jących przy obecnej obsadzie nie są 

Pikieta listonoszy

w stanie realizować skutecznie i ter-
minowo swojej pracy. Teraz udaje 
się to wyłącznie kosztem nadgodzin. 
-  Listonosze naprawdę mają bardzo 
ciężką pracę, poczty jest dużo, 
warunki atmosferyczne są różne 

– tłumaczyli dziennikarzom zgro-
madzeni przy urzędzie pocztowym. 
Zapowiadają, że w przypadku, gdy 
zarząd Poczty nie podejmie żadnych 
działań może dojść do strajku. 

(red)
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Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
wspomagającym Dolnośląskie Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych

Prezes-Alicja Głowińska i członkowie DSON

KRS:0000068261
Przekaż nam Swój 1 % podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” 

ul. Królewiecka 9, 58-300 Wałbrzych

 www.salvator.com.pl

KRS: 0000290351
 

Fundacja Pomocy dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” 

prowadzi cztery domy  dziecka na terenie Wałbrzycha, 

niepubliczne przedszkole oraz placówkę wsparcia 

dziennego w  Wałbrzychu, a także punkty przedszkole 

na terenie dolnego śląska.

reklama	 R0210/17

reklama	 R0212/17reklama	 R0211/17

Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu w dniach od 17 do 19 marca 
zaprasza na dwa spektakle: Za-
polska Superstar (Czyli jak prze-
grywać, żeby wygrywać) oraz 
Być jak dr Strangelove (czyli jak 
przestałem się bać i pokochałem 
mundur).

Gabrielę Zapolską pamiętamy 
głównie jako autorkę „Moralności 
pani Dulskiej”, ale swoją biografią, 
ilością pozostawionych tekstów, 
talentem i skalą zainteresowań – 
mogłaby obdzielić kilku artystów. 
Przełom wieku XIX i XX nie był 
łatwym czasem dla kobiety, która 
postanowiła mieć własne zdanie. Ar-
tystka wyśmiewana, bagatelizowana, 
walcząc z chorobą i nędzą, parła 
do przodu. Swoim życiem postawi-

ła nam niesłabnące wyzwanie – nie 
poddawać się. Awanturować. Wal-
czyć o swoje. Wygrywać porażki. Na 
podstawie biografii Gabrieli Zapol-
skiej powstał teatralny zabawny mu-
zyczny kolaż biograficzny. Powrót 
spektaklu, który stał się przebojem 
najważniejszych polskich festiwali. 
Spektakl to Finalista 22. Ogólno-
polskiego Konkursu na Wystawie-
nie Polskiej Sztuki Współczesnej. 
Przedstawienie zostało wyróżnione 
za role aktorskie Sary Celler-Jezier-
skiej, Joanny Łaganowskiej i Ireny 
Sierakowskiej na XVI Festiwalu Dra-
maturgii Współczesnej Rzeczywi-
stość  Przedstawiona Zabrze 2017. 
Spektakl współfinansowany ze środ-
ków otrzymanych z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Ponadto 
na scenie Szaniawskiego pojawi się 

jeden z najnowszych i najzabaw-
niejszych spektakli wałbrzyskiego 
Teatru Dramatycznego ,,Być jak 
dr Strangelove”. Inspirowany ostrą 
komedią Stanleya Kubricka z 1964 
roku. Uznany reżyser Marcin Liber 
opowiada historię obłąkanego ame-
rykańskiego generała, który wydaje 
pilotom rozkaz niesprowokowane-
go ataku jądrowego na ZSRR. Lot 
w kosmos, atomowy kryzys, pilo-
ci bombowca w akcji, śpiewająca 
bomba atomowa, Prezydent USA 
na gorącej linii z premierem ZSRR, 
reżyser Stanley Kubrick we włas-
nej osobie i szalony generał, który 
może więcej niż powinien. Jak to się 
wszystko skończy? Kto powstrzyma 
ziemską zagładę, Kobiety? Na scenie 
prawie cały zespół Szaniawskiego. 

(red)

Kobieca siła 
w Szaniawskim

Fot. (Natalia Kabanow)Na podstawie biografii Gabrieli Zapolskiej powstał teatralny zabawny muzyczny kolaż 
biograficzny

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu zaprasza w weekend na 
spektakl ,,Pinokio”.

Pinokio to jedna z najwybitniej-
szych powieści literatury dziecię-
cej. Niesforny drewniany pajacyk, 

Pinokio

wiedziony chęcią poznania świata, 
ucieka z domu. Nie słucha przestróg 
Świerszcza, który zdaje się być alter 
ego Geppetta, oraz napomnień Do-
brej Wróżki, będącej uosobieniem 
mądrej matki. Pragnie się jedynie 
bawić i korzystać z życia z przyja-
ciółmi, którzy nie zawsze okazują się 
prawdziwi. Wiele czasu minie, nim 
Pinokio dojrzeje i zrozumie, jakich 
niewłaściwych wyborów dokony-
wał. Wałbrzyska inscenizacja to peł-
na niezwykłych perypetii opowieść 
o życiu, dorastaniu, gdzie dziecięcy 
humor nieustannie przeplata się 
z refleksją. Pinokio, jak każdy mło-
dy człowiek, żądny jest przygód, 
nie chce chodzić do szkoły, kłamie, 
często wpada w tarapaty, ale potrafi 
także wzruszyć swoją serdecznością 
oraz potrzebą kochania i bycia ko-
chanym. Dojrzewając do posłuszeń-
stwa wobec ojcowskiej miłości, po-
kazuje nam, jak ważny jest szacunek 
dla rodzica. Przedstawienie zaskaku-
je swą barwną formą: scenografią, 
kostiumami, animacjami, muzyką, 
grą świateł. Widownia zmieniona 
w podwodny świat, ze świecącymi 
stworami morskimi i odgłosem szu-
mu morza, pozwala poczuć magię 
teatru. Sceneria buduje napięcie, 
towarzyszące zwłaszcza scenie po-
łknięcia przez wieloryba. Nie brakuje 
też gagów i komizmu sytuacyjnego, 
ujawniających się m.in. w scenach 
z cyrkiem i postaciami z włoskiej ko-
medii dell’arte, które podkreślają tyl-
ko wielowymiarowość widowiska.

(red)

Fot. (TLiA) 
Przedstawienie 
zaskakuje swą barwną 
formą: scenografią, 
kostiumami, 
animacjami, muzyką, 
grą świateł
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reklama	 R0214/17

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

Wyprzedaż kuchni 
do –50%

Multimedialna ekspozycja do-
tycząca marki Mercedes-Benz 
została otwarta w Regionalnym 
Muzeum w Jaworze. Część wy-
stawy poświęcona jest budowie 
fabryki koncernu na terenach 
objętych Wałbrzyską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną.

- Otwierając wystawę pragniemy 
powitać Jawor jako nowego człon-
ka rodziny Mercedes-Benz Cars 
i całej sieci produkcji elementów 
napędowych. Nowa fabryka będzie 
ważnym ogniwem w grupie naszych 
zakładów na świecie zaopatrując je 
w silniki – czyli w serce samochodu. 
W ten sposób przekazujemy Polsce 
nie tylko wymierną inwestycję, ale 
też 130 lat doświadczenia naszych 
najlepszych niemieckich zakładów 

produkcyjnych – powiedział obecny 
na spotkaniu Frank Deiss, wicepre-
zes Mercedes-Benz Cars, odpowie-
dzialny za produkcję układów napę-
dowych. Multimedialna ekspozycja 
„Jawor – nowy rozdział w historii 
Mercedes-Benz” to zaproszenie do 
świata marki, skierowana nie tylko 
dla miłośników motoryzacji. Jedną 
z atrakcji jest replika pierwszego na 
świecie silnika szybkobieżnego, skon-
struowanego w 1884 r. przez Gott-
lieba Daimlera i Wilhelma Maybacha, 
który m.in został użyty do modelu 
pierwszego motocykla. Zwiedzający 
mogą również zobaczyć ultranowo-
czesny silnik OM 654 – szczytowe 
osiągnięcie produkcji wysokopręż-
nych silników. Część ekspozycji ma 
charakter stały – druga składa się 
z elementów, które wraz z realizacją 

inwestycji, będą wymieniane. - Bar-
dzo się cieszę, że będę miał okazję 
towarzyszyć pracom budowlanym, 
które rozpoczną się już w czerwcu 
tego roku. Polska ma duże znaczenie 
dla naszego koncernu, o czym świad-
czy między innymi rekordowa ilość 
sprzedanych pojazdów w 2016 roku. 
W porównaniu z rokiem poprzed-
nim, sprzedaż ta wzrosła o 40 pro-
cent – powiedział dr Andreas Schen-
kel, Prezes Zarządu Mercedes-Benz 
Manufacturing Poland. Docelowo 
przestrzeń zaaranżowana na wysta-
wę ma stać się również miejscem 
spotkań dla lokalnej społeczności, 
szczególnie dzieci i młodzieży, które 
chcą się dowiedzieć więcej o historii 
i przyszłości motoryzacji, nauki oraz 
techniki. - Naszym celem jest stały 
kontakt i dialog z mieszkańcami re-

Mercedes- Benz w Jaworze

gionu, w którym planujemy naszą 
inwestycję. Mamy nadzieje, że wy-
stawa stworzy przestrzeń – punkt na 
mapie Jawora, gdzie będzie można 
spotkać się i podyskutować o historii 
nauki i techniki, której trochę brakuje 
w programach szkolnych. Przeszko-
liliśmy też odpowiednio personel 

Muzeum Regionalnego, który bę-
dzie chętnie odpowiadał na pytania 
zwiedzających – powiedziała dr Ewa 
Łabno-Falęcka, Dyrektor Komunika-
cji Marketingowej i Relacji Zewnętrz-
nych Mercedes-Benz Manufacturing 
Poland.

(red)
Fot. (WSSE) Multimedialna ekspozycja „Jawor – nowy rozdział w historii Mercedes-Benz” to zaproszenie 
do świata marki, skierowana nie tylko dla miłośników motoryzacji

Marzysz o pięknej, nowej kuch-
ni? Wybierz pasującą do twoje-
go wnętrza w obniżonej cenie 
nawet do 50%. Wałbrzyski sa-
lon mebli kuchennych Komfort 
Kuchnie proponuje wyjątkową 
wyprzedaż ekspozycji. 

Komfort Kuchnie to salon pe-
łen rozmaitych pomysłów. Nowy 

Rok to również nowe kolekcje ku-
chenne. Najnowsze trendy 2017 
to przede wszystkim połączenie 
lakieru w czarnym macie oraz 
kolor miedziany. W salonie pro-
fesjonaliści mogą połączyć współ-
czesny design z ostatnimi nowin-
kami technologicznymi. Wiele 
nowych frontów zróżnicowanych 
pod względem materiału, koloru 

oraz struktury stanowi dopełnie-
nie poprzednich kolekcji. Obecne 
trendy wprowadzające także naj-
przeróżniejsze struktury drewna 
do naszych wnętrz, odzwiercied-
lenie będą miały na pewno w no-
wych frontach. Ekspresywny oraz 
nawiązujący do miejskich form 
urbanistycznych będzie również 
front o odcieniu betonowo sza-

58-309 Wałbrzych ul.Długa 39 

tel.: 74/666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI!!!

RABAT nawet 

do 50 % !!! 
ZAPRASZAMY 

rym. W towarzystwie drewnopo-
dobnych dekorów lub subtelnych 
pastelowych kolorów będzie ide-
alnym dopełnieniem wnętrz o mi-
nimalistycznym i ascetycznym wy-
stroju. Wśród wszystkich nowości 
nie może zabraknąć oczywiście 
propozycji nowych blatów. Wie-
le zupełnie niespotykanych do tej 
pory wzorów będzie pozwoliło 
stworzyć atrakcyjne połączenia 
również z frontami z dotychcza-
sowej oferty. Pełni pomysłów za-
praszamy do odwiedzania salonu 

w Wałbrzychu, tym bardziej że 
Komfort Kuchnie prowadzi obec-
nie wyprzedaż ekspozycji. Jest ona 
spowodowana wprowadzeniem 
nowej oferty 2017 i koniecznością 
zaprezentowania nowych wzo-
rów. Wyprzedaż obejmuje kuch-
nie wystawione w salonie – rabaty 
sięgają aż do 50%. Wszystkich, 
którzy chcieliby zakupić wyprze-
dawane kuchnie w promocyjnych 
cenach zapraszamy do odwie-
dzenia salonu przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu.
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Świat ZOO to marka wałbrzy-
skich sklepów zoologicznych 
istniejąca już od 2004 roku. 
W sklepach tych można znaleźć 
wszystkie niezbędne akcesoria, 
pokarmy i preparaty dla domo-
wych zwierząt towarzyszących. 
Najbogatsza oferta asortymen-
towa na rynku wałbrzyskim, fa-
chowa i miła obsługa oraz atrak-
cyjna lokalizacja sklepów to ich 
bardzo silne atuty. 

Pierwszy ze sklepów Świat ZOO 
to działający od początku istnienia 
marki sklep w pasażu wałbrzyskie-
go Auchan. Drugi to sklep otwarty 
w grudniu ubiegłego roku w Gale-
rii Victoria. Takie rozmieszczenie 
sklepów zapewnia łatwy dostęp dla 
klientów mieszkających w różnych 
częściach miasta i w miejscowościach 
ościennych. Doświadczenie zdobyte 
w ciągu kilkunastu lat działalności 
owocuje szerokim i wciąż rosnącym 

Zwierzaki są naszą pasją

Świat ZOO

Pasaż Auchan
ul. Wieniawskiego 19

tel. 74 666 02 18

Galeria Victoria
ul. 1-go Maja 64

między kinem a KFC
tel. 74 30 30 111

gronem stałych klientów, dla których 
- podobnie jak dla personelu skle-
pów -  zwierzaki są życiową pasją. 
W asortymencie sklepów, poza ar-
tykułami hodowlanymi, dostępne są 
również żywe zwierzęta - przeróż-
ne gryzonie, w tym kilka gatunków 
chomików oraz myszy, szczury,  ko-
szatniczki, myszoskoczki; króliki ka-
rzełki, miniaturki oraz baranki; ptaki, 
zarówno kanarki, jak i kilka gatun-
ków papug; gady oraz płazy; bardzo 

szeroki wybór ryb słodkowodnych, 
a w sklepie w Auchan także zwie-
rząt morskich. Dostępne są również 
niespotykane gatunki, jeszcze mało 
rozpowszechnione w Polsce, jak np. 
lotopałanki i (tu ciekawostka!) nie-
toperze - rudawki nilowe, dlatego 
każdy kto zechce zacząć swoją zoo-
logiczną przygodę znajdzie tu coś 
dla siebie, a wiedza i cenne porady 
sprzedawców pomogą uniknąć błę-

dów i stworzyć optymalne warunki 
dla Państwa podopiecznych. War-
to również zaznaczyć, że oprócz 
sprzedaży zwierząt i akcesoriów 
zoologicznych, personel sklepu słu-
ży fachową pomocą również przy 
zakładaniu akwariów oraz terrariów. 
Świat ZOO prowadzi również kom-
pleksowe usługi w zakresie serwiso-
wania i obsługi zbiorników osób pry-
watnych, a również firm i instytucji. 
Serdecznie zapraszamy!

Na deptaku w Szczawie Zdroju 
znajduje się nieduży, ale wyjątko-
wy sklep „Pociąg do Darjeeling”, 
w którym możemy zakupić prze-
de wszystkim różne rodzaje kaw, 
herbat oraz akcesoria do ich pa-
rzenia i picia. O działalności skle-
pu rozmawiamy z jego właściciel-
ką panią Danutą Jaworską 

Skąd pomysł na tego typu sklep? 
Czy można nazwać to pasją?

Do otwarcia mojego sklepu zainspi-
rowały mnie sklepy z duszą, które 
mają swój niepowtarzalny klimat, 
smak, zapach. W dobie dużych mar-
ketów takich sklepów jest coraz 
mniej i dlatego zdecydowałam się na 
taki właśnie sklep, w którym klient 
z przyjemnością robi zakupy. Asor-
tyment który wybrałam zawsze był 
mi bliski. Aromat kawy i herbaty 
towarzyszył mi od dzieciństwa. Po-
szerzyłam swoja wiedzę w tym kie-
runku i można powiedzieć, ze praca 
stała się pasją, jestem dumna z tego 
co stworzyłam a klienci są sympa-
tyczni i lubią mój sklep. 

Ile kaw i herbat posiadają pań-
stwo w swoim asortymencie? 
Z jakich krajów pochodzą? 

Wybór herbat i kaw jest bardzo 
duży każdy może coś wybrać dla 
siebie są herbaty zielone, białe, 
żółta, oolong, czerwona, owo-
cowe, bezteinowa, czarna, yerba 
mate, funkcjonalne zioła, kawa 
arabika z afryki, ameryki południo-
wej środkowej, kawy smakowe.

reklama	 R0215/17

OFERUJEMY:
• kawy klasyczne
• kawy smakowe

• szeroki wybór herbat 
• akcesoria do profesjonalnego 

parzenia kawy i herbaty
• pamiątki

• wysokiej jakości porcelanę

KAWY I HERBATY ŚWIATA 

Pociąg do Darjeeling 
ul. Kościuszki 12, Szczawno-Zdrój

Oferujemy również fachową obsługę !
Zapraszamy Serdecznie 

Wiosenna kawa i herbata

Jakie najczęściej się sprzedają? 
Czy ich sprzedaż jest uzależnio-
na jest od pory roku?

Duży wpływ na sprzedaż szcze-
gólnie herbaty ma pora roku 
w okresie wiosenno letnim wię-
cej sprzedaje się herbaty zielonej, 
białej i owocowej, jesienią i zimą 
herbaty czarne, czerwone tzw. 
energetyczne z dodatkami ko-
rzennymi, rozgrzewające. 

Kawa czy herbata?
Kawa czy herbata, takie pytanie 
pada przy różnych spotkaniach 
towarzyskich, rodzinnych czy po-
gaduchach z przyjaciółmi i każdy 
wybiera to co lubi kawa i herbata 
sprawiają ze poprawia nam się 
nastrój i pomaga cieszyć się dobrą 
atmosferą w gronie bliskich, moż-

na powiedzieć ze obydwa napoje 
ciesz się duża popularnością. 

Jakie są procedury parzenia 
kawy i herbaty?

W zależności od rodzaju herbaty 
parzymy je w odpowiednich tem-
peraturach, ale również na smak 
herbaty ma jej jakość oraz jakość 
wody również na smak kawy ma 
wpływ woda i jej temperatura 
oraz jakość i umiejętne wypalenie 
kawy a nawet mielenie najlepsza 
jest tylko zmielona w młynku żar-
nowym. 

Co najlepiej pasuje do kawy 
i herbaty? Czy może powinniśmy 
pić bez żadnych dodatków?

Konserwatywni miłośnicy nie 
uznają dodatkowych smaków 

w herbatach i kawach muszą 
być naturalne. Jednak tych co 
lubią wyzwania jest równie 
dużo co przekłada się na sprze-
daż smakowych kaw i herbat. 
Dodatki dodawane do herbat 
są naturalne (korzenne, owoce 
liofilizowane, płatki kwiatowe) 
i mogą uprzyjemnić smak her-
baty. 

Kawa z mlekiem czy mleko 
z kawą? 

Ile ludzi tyle smaków do kawy 
pasują różne dodatki cukier trzci-
nowy, miód, przyprawy korzen-
ne oraz mleczko, śmietanka, bita 
śmietanka a nawet alkohol, ale 
są to dodatki do kawy, które nie 
mogą zdominować smaku kawy.

Dziękuję za rozmowę
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Peeling kawitacyjny + pielęgnacja 
od 89 PLN

Karboksyterapia od 99 PLN
Peeling chemiczny od 150 PLN
 Do każdego zabiegu kosmetycznego twarzy, 

szyi i dekoltu antycellulitowy

drenaż limfatyczny otrzymasz GRATIS!!!
Umów się już dziś tel. 74 666 8 777, 666 704 707 

ul. Broniewskiego 87a, Wałbrzych
Liczba miejsc ograniczona. Zniżki i rabaty nie łączą się.

WIOSENNA 
OFERTA  w 

reklama	 R0218/17

WINO, KAWA 
PRODUKTY SPOŻYWCZE

Prosto z Włoch!
Prodotto Di Origine Italiana!

ZAPRASZAMY !
Wałbrzych, 

ul. Rycerska 9A 
Tel. 794 777-682

Czynne: 
poniedziałek-piątek 9:00-18:00

sobota 11:00-17:00

Marzysz o smukłej i zgrabnej 
sylwetce, jędrnym ciele i twarzy 
bez zmarszczek? W A2 Clinic 
przy ulicy Broniewskiego 87a  w 
Wałbrzychu wiemy jak to osiąg-
nąć. Z nami przygotujesz się do 
lata. Zapraszamy na bezpłatne 
konsultacje oraz serie zabiegowe 
w atrakcyjnych cenach. 

Wiosna to doskonały moment, 
aby zregenerować, nawilżyć, dot-
lenić i złuszczyć skórę po zimie. To 
również odpowiedni czas, aby roz-
począć serię zabiegów wyszczuplają-
cych, ujędrniających i modelujących 
sylwetkę.  Jednym  z największych 

przełomów w medycynie estety-
cznej i kosmetologii jest terapia 
,,cudownym gazem” dwutlenkiem 
węgla. Bezpieczna i małoinwazyjna 
metoda, której z roku na rok odkry-
wane są kolejne możliwości. Kar-
boksyterapia polega na podskórnej 
aplikacji medycznego dwutlenku 
węgla za pomocą mikronakłuć. Jego 
podawanie uruchamia silne procesy 
regeneracyjne. Jest to bezpieczna, 
małoinwazyjna i klinicznie sprawdzo-
na metoda wykonywana na wysokiej 
jakości aparaturze. Wprowadzany 
dwutlenek węgla posiada certyfik-
ację medyczną i jest neutralny dla 
ludzkiego organizmu. Karboksyter-

apia posiada szerokie spektrum 
zastosowania, ale do najbardziej 
spektakularnych należy redukcja roz-
stępów, blizn, cieni i worków pod 
oczami, cellulitu, tkanki tłuszczowej, 
łysienia. Zabiegom towarzyszy 
stosunkowo niewielka ilość przeci-
wwskazań, co tym bardziej czyni tę 
metodę bardzo często wykorzysty-
waną w medycynie czy kosmetologii 
estetycznej. Do kluczowych przeciw-
wskazań zaliczyć możemy ciążę, sta-
ny nowotworowe, ostrą niewydol-
ność serca, płuc, nerek, przewlekłą 
chorobę płuc oraz epilepsję. Zabiegi 
trwają od kilku minut do godziny, w 
zależności od lokalizacji miejsca za-

Wiosenne SOS 

biegowego. Ilość zabiegów uzależnio-
na jest od stanu wyjściowego skóry i 
natężenia problemu, np. w redukcji 
cieni pod oczami pierwsze efekty 
widać już po 1 zabiegu, zaś w walce 
z uporczywym cellulitem minimalna 
liczba zabiegów to 6. Zabiegowi to-
warzyszy delikatne uczucie dyskom-
fortu związane z rozpieraniem gazu 
wewnątrz tkanek. Zależne jest to 
od indywidualnego progu bólowego 
danej osoby, natomiast na pewno 

nie można określić tych zabiegów 
jako wysoce bolesnych. Karbok-
syterapia nie wymaga okresu rekon-
walescencji, pacjent po skończonym 
zabiegu może normalnie powrócić 
do swoich codziennych czynności. 
Do podstawowych zaleceń po za-
biegu należy zaliczyć unikanie mie-
jsc narażonych na infekcję tj. basen, 
sauna, solarium do 72 godzin, oraz 
niewskazane jest rozmasowywanie 
miejsc poddanych iniekcji. 

Aromatyczne kawy, wina oraz  
markowe produkty  ze słonecz-
nej Italii  znajdują się  m.in.  
w ofercie  Enoteki  Gusto Italia-
no.To pierwsza tego typu dzia-
łalność , która funkcjonuje na 
terenie Wałbrzycha. O ofercie 
i historii Enoteki opowiada nam 
właściciel Pan Artur Zarzycki .

Skąd pomysł na tego typu dzia-
łalność ? 

We Włoszech mieszkałem pra-
wie 20 lat. Pracowałem w dwóch 
czołowych winiarniach środko-
wych Włoch. Stawiałem swoje 
pierwsze kroki jako pracownik 
produkcji, a później  jako „can-
tiniere” i „cellar master” czyli 
szef winiarni odpowiedzialny 
za cały proces produkcyjny od 
zbioru winogron, fermentacji, 
przeprowadzania kontroli i ana-
liz win, po butelkowanie, ety-
kietowanie i logistykę. Ponadto 
ściśle współpracowałem z eno-
logiem. Jeździłem na wystawy 
i degustacje win gdzie brałem 
czynny udział w spotkaniach 
i rozmowach z innymi produ-
centami, dziennikarzami i ludź-
mi ze świata win. 

Co to jest Enoteka ? Jaki asorty-
ment posiadają Państwo w sprze-
daży?

Z odrobiną słonecznej Italii 
w Wałbrzychu

ne. Oczywiście wszystko 100% 
made in Italy

Wino białe, różowe, czerwone 
?Po które najchętniej sięgają 
klienci? 

W enotece przeprowadza się 
spotkania z klientami i degusta-
cje. Przygotowujemy również tak 
jak we Włoszech oryginalne kawy 

od espresso do latte i cappucci-
no. W Naszej ofercie posiadamy 
Włoskie wina(ok.100 do wyboru) 
musujące jak spumante, lambru-
sco oraz prosecco. Wina różowe i 
białe od wytrawnego Pinot Grigio 
do słodkiego Moscato oraz wina 
czerwone z Toskani, Sycyli, Pugli, 
Piemontu i innych regionów Italii.

Dziękuję za rozmowę

Enoteka to lokal gdzie wina 
w sprzedaży to selekcje. Spraw-
dzone, często nagradzane bu-
telki z czołowych winiarni które 
nie produkują „masówek” tylko 
wina na bardzo wysokim pozio-
mie. W Gusto Italiano można ku-
pić oprócz win również selekcje 
świeżych  kaw ziarnistych i mie-
lonych niedostępnych w Polsce 

oraz produkty regionalne z ma-
łych rodzinnych produkcji. Naj-
częściej są to produkty typu „bio” 
bez konserwantów i ulepszaczy, 
typu makarony, passaty pomi-
dorowe, pomidory pelati, trufle 
,sosy truflowe, pesto oraz sery 
typu Parmigiano Reggiano,Grana 
Padano, Pecorino, oleje extra-
vergine z oliwek, octy balsamicz-
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GWARANTUJEMY:
• Składki ZUS od ponad 4200 zł brutto 
• Jedną, czytelną umowę
• Zarobki nawet do 6000 zł netto + BONUSY

Odwiedź nas w Centrum Rekrutacyjnym we Wrocławiu
ulica Rybacka 9

 Zadzwoń lub wyślij sms o treści: 30 minut
 na numer 666 826 237 ODDZWONIMY!

Praca w Niemczech

Opiekun/ka Osób Starszych

p.rak@interkadra.pl                       www.opiekunki.interkadra.pl

reklama	 R0221/17

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

www.hostedby.pl/cms 
74 64-80-600 

TWOJA FIRMOWA STRONA WWW 
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reklama	 R0219/17

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
- Henryka Bochniarz i Dyrektor 
Generalny Konfederacji - Lech 
Pilawski 3 marca 2017r. odwie-
dzili Uniwersytet Wrocławski. 
Na zaproszenie Uniwersytetu, 
spotkali się tam ze studentami i 
doktorantami Uniwersytetu oraz 
władzami uczelni. Dolnośląscy 
Pracodawcy – regionalny zwią-
zek pracodawców Konfederacji 
Lewiatan uczestniczyli w spotka-
niach, włączając się w rozmowy 
na temat wzmocnienia współpra-
cy między środowiskiem akade-
mickim, a biznesem. 

Spotkanie  Pani Prezydent Hen-
ryki Bochniarz z rektorem Uniwer-
sytetu Wrocławskiego prof. dr hab. 
Adamem Jezierskim, prorektorem 
ds. studenckich prof. nadz.  dr hab. 
Rafałem  Wojciechowskim oraz 
przedstawicielami  Biura Karier, 
Centrum Innowacji i Transferu Wie-
dzy Uniwersytetu, studentów oraz 
doktorantów było okazją do zasta-
nowienia się nad tym, jakie działa-
nia podjąć w obszarze współpracy 
pomiędzy uczelnią, a biznesem, aby 
móc odpowiedzieć na potrzeby za-
równo pracodawców, jak i studen-
tów wchodzących na rynek pracy. 
Jednym z istotnych zagadnień pod-
czas prowadzonych rozmów było 
włączenie pracodawców w prace 
Konwentu Uniwersytetu Wrocław-
skiego.

- We współpracy z uczelniami 
wyższymi brakuje nam odpowied-
nich kanałów komunikacji, skutecz-
nego monitoringu i wypracowania 
stałych mechanizmów współpracy. 
Studentom natomiast, choć mają 
ogromny potencjał i duży zasób wie-
dzy, brakuje praktyki i umiejętności, 
które powinny być kształtowane 
już od pierwszego roku studiów. 
Ponadto, wielu studentów i dokto-
rantów migruje do większych miast 
lub wyjeżdża za granicę, a deficyty 
w kadrze szczególnie w mniejszych 
miastach są coraz bardziej widoczne, 
doskwierając pracodawcom naszego 
regionu - mówi Artur Mazurkiewicz 
– prezes zarządu Dolnośląskich Pra-
codawców

- Musimy jednak szukać odpo-
wiednich rozwiązań, możliwości wy-
miany doświadczeń i płaszczyzny po-
rozumienia, czemu sprzyjają właśnie 
takie spotkania jak te. Dolnośląscy 
Pracodawcy na bieżąco współpracu-
ją z Uniwersytetem Wrocławskim, 
będąc świadomi znaczenia współ-
działania środowiska nauki z przed-
siębiorcami dla lepszej przyszłości 
naszego regionu – dodaje. 

Prezydent Henryka Bochniarz 
poprowadziła również dedykowany 
studentom Uniwersytetu wykład, 
podczas którego przedstawiła naj-
ważniejsze wyzwania dla biznesu w 
Polsce i UE oraz sposoby angażo-
wania młodych. Zwróciła uwagę na 
konieczność działania w gremiach 
takich jak Rada Dialogu Społeczne-
go. Spotkanie Henryki Bochniarz ze 
studentami zostało zorganizowane 
dzięki wsparciu Samorządu Studen-
tów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dolnośląscy Pracodawcy,
regionalny związek pracodawców 

Konfederacji Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
na Dolnym Śląsku
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Biuro projektu: 

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

Lider projektu: Partnerzy projektu: Gmina 
Głuszyca

Gmina 
Walim

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
zaprasza do skorzystania 

z bezpłatnych kursów zawodowych 
oraz płatnych staży

 
Jeżeli jesteś osobą niepracującą do 29 roku życia 

i mieszkasz na terenie powiatu wałbrzyskiego lub kłodzkiego.
(pierszeństwo mają mieszkańcy obszarów wiejskich)

Mamy dla Ciebie bogatą ofertę 
bezpłatnych szkoleń zawodowych, 

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

wśród lokalnych przedsiębiorców.
 

Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100

reklama	 R0222/17

Grupa 90 uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej z Witoszowa Dolnego 
oraz Lutomi Dolnej rozpoczęła 
marzec nauką pływania. Wszyst-
ko za sprawą projektu „Umiem 
pływać” finansowanego ze środ-
ków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów w ramach dotacji 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
Dolnoślązak Umie Pływać 2017. 

Zajęcia dla każdego z uczniów są 
bezpłatne, a jedyny koszt ponoszony 
z budżetu stanowi opieka pedagog-
iczna. Uczniowie klas II i III zdobywa-
ją nowe umiejętności w pływaniu. – 
Cieszy nas fakt, że młodzi ludzie mogą 
uczestniczyć w zajęciach na basenie. 

Jest to bardzo ważne dla prawidło-
wego rozwoju organizmu. Kto wie, 
może wśród naszych młodych ucze-
stników jest ukryty talent? Mam na-
dzieję, że już niebawem nasi ucznio-
wie będą mogli obyć się bez podróży 
do Świebodzic, czy Bielawy. Wszyst-
ko za sprawą rozbudowy infrastruk-
tury edukacyjnej przy Gimnazjum 
w Witoszowie Dolnym m.in. o krytą 
pływalnię. Plac budowy został prze-
kazany 1 marca – mówi wójt Tere-
sa Mazurek. Z bezpłatnych zajęć, 
w ramach projektu „Umiem pływać” 
skorzystali już uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Bystrzycy Górnej, 
Witoszowa Dolnego, Pszenna oraz 
Lutomi Dolnej. Tegoroczne edycja 
trwać będzie do końca maja.

(red)

Zajęcia dla każdego z uczniów są bezpłatne, a jedyny koszt ponoszony 
z budżetu stanowi opieka pedagogiczna.

Umiem pływać 
Blisko 220 uczniów z 5 szkół 
podstawowych do końca marca 
uczestniczyć będzie w IV edycji 
projektu AsertywNIE używkom. 
Gminny program terapeutyczny, 
połączony z zajęciami lekcyjnymi 
w formie „zielonej szkoły” rea-
lizowany jest od kilku lat przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

Podczas każdego turnusu dzieci 
uczestniczą w zajęciach lekcyjnych 
zgodnie z podstawą programową, 
a także różnego rodzaju warszta-
tach z zakresu edukacji zdrowot-
nej. Spotkania z przedstawicielami 
policji, służb medycznych, sanepi-
du, zajęcia socjoterapeutyczne to 

AsertywNIE używkom

jedne z dodatkowych propozycji 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, w ramach pobytu w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym 

w Lubachowie. Dodatkową atrakcją 
jest przenośne planetarium, a także 
spotkanie z niezwykłym gościem.

(red)

Adresatami projektu są uczniowie klas z II.

Wybór odpowiedniej szkoły 
w tak młodym wieku może być 
sporym wyzwaniem dla uczniów.  
Od 15 lat gospodarze giełdy edu-
kacyjnej, uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum im. Unii Europejskiej 
w Lutomi Dolnej dają szansę 
młodym gimnazjalistom, gosz-
cząc w swoich murach delegacje 
szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas tegorocznej edycji za-
prezentowało się 19 placówek 
oświatowych, a giełdę odwiedziło 
blisko 300 uczniów. Co takiego wno-
si giełda w życie młodego człowieka? 
Ukierunkowanie, pomoc oraz roz-
mowę. Jest to priorytet na który 

XV Giełda Edukacyjna 

stawiają wszyscy nauczyciele. Ciągłe 
podnoszenie kwalifikacji, nauka oraz 
wybór odpowiedniej szkoły. Często 
nadmiar informacji oraz brak dobre-
go wsparcia sprawia, że uczniowie 
„na siłę” szukają swojego miejsca 
w całkowicie innym kierunku na-
uczania.  - Nikt nie może przewi-

dzieć przyszłości, my jedynie mamy 
nadzieję, że nasza pomoc będzie sta-
nowiła pewnego rodzaju fundament 
na dalsze lata edukacji oraz wybór 
odpowiedniego zawodu czy studiów 
– mówiła Edyta Zerka, Szkolny Do-
radca Zawodowy.

(red)

W tym roku swoją ofertę zaprezentowało 19 palcówek oświatowych. 
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Ma dużo różnych drążków, ba-
rierek, linek do zwisania. Wybu-
dowała go jedna z najlepszych 
firm w Polsce, specjalizująca się 
we flow parkach. Świebodzicki 
street workout jest już gotowy. 
To najprawdopodobniej pierw-
sze tego typu miejsce w powiecie 
świdnickim.

Plac do ulicznego treningu – bo 
tak w szerokim znaczeniu można 
sformułowanie przetłumaczyć – po-
wstał z potrzeby mieszkańców, który 
zgłosili taki właśnie projekt do realiza-
cji w ramach budżetu obywatelskiego 
2016.  Pojawiły się tu urządzenie do 
ćwiczeń parkourowych i streeto-
wych. Mamy tu więc m. in. poręcze 
do podciągania, drabinki do wspina-
nia, kółka gimnastyczne, ławeczkę, 
drążek „żmijkę”, climba bar, rurę do 
pole dance,  drążki na różnych wy-
sokościach, a także tablicę, na której 
pokazano przykładowe rodzaje ćwi-
czeń. Nawierzchnia wykonana jest 

z piasku. Urządzenia zostały dobra-
ne po konsultacji z młodymi ludźmi, 
uprawiającymi taki sport.  Pozostał 
jeszcze do wykonania teren wokół 
placu – ścieżki i naturalne ogrodzenie 
z żywopłotu. Budowa street wor-
koutu nieco przesunęła się w czasie, 
wykonawca nie zdążył z terminami, 
ale są tego pozytywne skutki – gmi-
na zaoszczędziła w ten sposób ok. 20 
tys. zł i zamiast 60 zapłaciła 40 tys. zł. 
– Budowę placu zgłosili mieszkańcy 
w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2016 rok, przepraszamy za mały 
poślizg – nie z winy miasta. Mam na-
dzieję, że miejsce to będzie służyć 
rekreacji i będzie kolejną, ciekawą 
alternatywą do uprawiania sportu – 
mówi burmistrz Świebodzic Bogdan 
Kożuchowicz. Na terenie miasta jest 
także do dyspozycji kilka mini siłow-
ni pod chmurką, ogólnodostępne 
boiska, skatepark. Z wszystkich tych 
miejsc mieszkańcy mogą korzystać 
przez cały rok.

(red)

Stowarzyszenie „Senior = Ak-
tywny Obywatel” ze Świebodzic 
świętowało pierwszy rok istnie-
nia. Urodziny obchodziło uro-
czyście i w gronie zaproszonych 
gości i przyjaciół. 

- Proszę przyjąć najserdeczniejsze 
życzenia i podziękowania. Nie tylko 
za działalność, ale przede wszystkim 
za to, że aktywizujcie i integrujecie 
środowisko, wychodzicie do dru-
giego człowieka. Wierzę, że właśnie 
dzięki temu wiele osób, żyjących 
dotychczas w swoich czterech ścian, 
może to zmienić – podkreślał bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz, przeka-
zując na ręce prezes stowarzyszenia 
Bogumiły Kuliberdy życzenia i kosz 
słodkości. I nie był to jedyny prezent 
od władz miasta. Burmistrz oficjalne 
poinformował, że Stowarzyszenie 
otrzyma wreszcie upragnione lokum 
w pomieszczeniach przy ul. Świdni-
ckiej, opuszczonych przez wydziały 
przeniesione do nowego budyn-
ku UM. Informacja została przyjęta 
z prawdziwą euforią i gorącymi bra-
wami. Podczas uroczystości wystąpił 
zespół „Melodia”, który powstał przy 
Stowarzyszeniu. Zespół zaprosił do 
swojego występu burmistrza Bogda-
na Kożuchowicza, znanego ze swo-
jego zamiłowania do muzykowania. 
Nie zabrakło też akcentów humo-
rystycznych. Członkowie Stowarzy-
szenia w zabawnej i lekkiej formule 
kabaretowego skeczu zaprezento-
wali to, czym zajmowali się podczas 

Street workout gotowy

Budowę placu zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2016 rok

Do Urzędu Miejskiego w Świdnicy wpły-
nęła opinia Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty, Romana Kowalczyka dotyczą-
ca uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w 
sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego usta-
wą z dnia 14 grudnia 2016 roku. Jest ona 
pozytywna, pod warunkiem uwzględnie-
nia dwóch zmian wskazanych przez kura-
torium. 

Organ nadzoru pedagogicznego nie wyraził 
zgody na włączenie Gimnazjum nr 2 im. Pol-
skich Olimpijczyków do Szkoły Podstawowej 

nr 315 im. Jana Pawła II. Zaleca przekształcenie 
obu placówek w ośmioletnie szkoły podstawo-
we. Ponadto zaleca również przekształcenie w 
ośmioletnią szkołę podstawową Gimnazjum 
nr 4. - Dziwi nas opinia pana kuratora, ponie-
waż proponowane rozwiązania nie są dobre 
dla świdnickich uczniów, a przede wszystkim 
dla świdnickich nauczycieli. Oczywiście usta-
wa przewiduje przekształcenie gimnazjów 
bezpośrednio w szkoły podstawowe, jednak 
trzeba patrzeć na to, iż nawet jeśli w tym roku 
rozpoczną się nabory do szkół  utworzonych 
na bazie gimnazjów nr 2 i nr 4, to za kilka lat 
będziemy w tych szkołach mieli jedynie klasy 
nauczania początkowego. Oznacza to niestety, 

że już od przyszłego roku w tych dwóch pla-
cówkach nastąpi duża fala zwolnień nauczycie-
li przedmiotowców, gdyż nie będzie dla nich 
klas, w których mogliby uczyć. Bardzo żałuję, 
ponieważ przedstawiony przez władze Świd-
nicy nowy system oświaty, został sporządzony 
w taki sposób, aby zoptymalizować warunki 
kształcenia dla dzieci, ale też ochronić wszyst-
kich pracowników szkół, zarówno pionu admi-
nistracyjnego i obsługi, jak i kadrę nauczycielską. 
Proponowane zmiany absolutnie temu nie służą 
i będą oznaczały zwolnienie kilkunastu nauczy-
cieli przedmiotowców już w roku 2018 – mówi 
prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska. 
Kurator swoją decyzję argumentuje tym, iż 

zmiany w przyjętej przez Radę Miejską uchwa-
le, polegające na utworzeniu ośmioklasowych 
szkół podstawowych w dzisiejszych gimnazjach 
nr 2 i 4 „pozwolą na poprawę warunków reali-
zacji obowiązku nauki przez uczniów szkół pod-
stawowych tego rejonu miasta oraz przyczynią 
się do zniwelowania zmianowości.” Zdaniem 
Urzędu Miejskiego skutek będzie odwrotny, 
zmiana ta spowoduje najprawdopodobniej 
wprowadzenie dwuzmianowości w Szkole 
Podstawowej nr 6. Opinia kuratora oświaty 
jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na 
opinię służy jedynie skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

(red)

Warunkowo pozytywna opinia 

Parkour  jest formą aktywności fizycznej polegającą na 
efektywnym, użytecznym i bezpiecznym przemieszcza-
niu się po dowolnym terenie. W praktyce osoba upra-
wiająca parkour – zwana traceurem (czyt. traserem) – 
przeskakuje przez murki i barierki, wspina się na ściany 
i skacze między wszelkimi napotkanymi przeszkodami.
Street workout (pol. uliczny trening) aktywność fizycz-
na polegająca na wykorzystywaniu elementów zabu-
dowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń opartych 
głównie o kalistenikę. Mimo że taki typ treningu jest 
w powszechnym użyciu od długiego czasu, określenie 
‚street workout’ powstało dopiero około 2009 roku.

Lokum na prezent 

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 150 osób.

minionego roku – było o aktywności 
fizycznej, wycieczkach, spotkaniach 
integracyjnych. Przedstawienie przy-
gotowane zostało pod kierunkiem 
Haliny Blaźniak.

Stowarzyszenie „Senior = Aktyw-
ny Obywatel” jest pokłosiem dwóch 
edycji projektu o tej samej nazwie, 
realizowanych w Świebodzicach. Po-
mysłodawcą był Ośrodek Pomocy 
Społecznej, a celem projektu była ak-
tywizacja i integracja osób w starszym 
wieku ze społeczeństwem. Udało się 
pozyskać ważnego partnera - Fun-
dację PROM - i znaczące dofinan-
sowanie z budżetu państwa. Dzięki 
temu kilkadziesiąt osób mogło wziąć 
udział w naprawdę ciekawym projek-
cie, realizowanym poprzez rozliczne 

działania: warsztaty komputerowe, 
warsztaty i doradztwo wspierające 
rozwój kompetencji społecznych, za-
jęcia edukacyjno-sportowe, np. aqua 
aerobic, nordic walking w ramach ak-
tywnych sobót czy aktywna, między-
pokoleniowa turystyka krajoznawcza. 
Jednym z istotnych efektów projektu 
było także utworzenie Rady Senio-
rów, która dbała o interesy środo-
wiska w drodze dialogu z władzami 
miasta.  Projekt dofinansowany zo-
stał z Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Osób Starszych na lata 
2014-2020 - edycja 2015. Priorytet 
II - Aktywność społeczna promująca 
integrację wewnątrz i międzypokole-
niową.

(red)

Zespół Szkół Mechanicznych 
w Świdnicy i przedsiębiorstwo 
AMS sp. z o.o. z Jagodnika, spe-
cjalizująca się w budowie maszyn 
i linii technologicznych w prze-
myśle motoryzacyjnym, podpi-
sały porozumienie o współpracy 
w zakresie praktyk i staży zawo-
dowych.

To kolejny wymierny efekt 
działania programu „Zostańcie 
z nami – Miasto i Powiat Świdni-
ca”. Do podpisania dokumentu 
pomiędzy Dyrektorem ZSM, Wo-
jciechem Anklewiczem i prezesem 
AMS Wojciechem Pawłowskim 
doszło w obecności samorządow-
ców i gości specjalnych: prezydent 
Beaty Moskal–Słaniewskiej, zastęp-
cy prezydenta Szymona Chojnows-
kiego, starosty Piotra Fedorowicza, 
wicestarosty Zygmunta Worsy oraz 
prezesa zarządu Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców i Kupców Świd-
nickich, Andrzeja Panasa. Chwilę 

„Zostańcie z nami” 

Do podpisania dokumentu pomiędzy Dyrektorem ZSM, Wojciechem 
Anklewiczem i prezesem AMS Wojciechem Pawłowskim doszło 
w obecności samorządowców i gości specjalnych

później zaproszeni goście, w tym 
także uczniowie szkół gimnazjalnych 
i średnich, udali się na specjalną wy-
cieczkę po zakładzie, dzięki czemu 
mogli poznać firmę AMS od podsze-
wki.  Z bliska obejrzeli rozmaite 
urządzenia i roboty w hali produk-
cyjnej, biuro projektowe, a także 
zapoznali się w praktyce z proce-
sem wykorzystania nowoczesnych 
technologii. - Program „Zostańcie 
z nami” przynosi konkretne korzyści 
dla świdnickich firm, szkół, a przede 

wszystkim dla głównych adresatów, 
czyli młodzieży z gimnazjów i szkół 
średnich. Mamy coraz więcej infor-
macji o rozwijającej się współpracy 
pomiędzy naszymi przedsiębiorcami 
a szkołami. To dla nas budujące, bo 
pokazuje, że wielomiesięczna praca 
nad programem ma sens i opłaca się 
wszystkim jego uczestnikom – mówi 
Szymon Chojnowski, który z ramie-
nia UM w Świdnicy koordynuje pro-
gram.

(red)
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Niespodzianka 
w półfinale
Mowa o Wałbrzyskiej Amatorskiej Lidze 
Koszykówki „Aqua-Zdrój”, która w 
minioną niedzielę rozpoczęła rundę play 
off. W niej doszło do sporej sensacji, bo 
za taką na pewno można uznać porażkę 
lidera po odsłonie zasadniczej sezonu, 
Basketu Śródmieście, z zespołem 
Partners Nieruchomości 36:50. W 
drugim meczu niedawnego półfinału 
Alu Fast dość gładko odprawił Drink 
Team różnicą niemal 20 „oczek”. To 
oznacza, iż jeśli w najbliższą niedzielę 
wspomniani zwycięzcy powtórzą swoje 
wyczyny, to Alu Fast oraz Partners 
Nieruchomości staną naprzeciw siebie 
w finale WALK-a. Ale nie przekreślajmy 
za wcześnie szans Basketu Śródmieście 
oraz Drink Team'u przypominając, iż 
rywalizacja trwa do dwóch wygranych. 
Warto również dodać, iż w pojedynku 
o miejsca 5-7 Labo-Dent zaledwie 1 
punktem pokonał Wałbrzych Dla Was. 
Wyniki półfinałów WALK-a:
Alu Fast - Drink Team 67:45 (27:9, 16:9, 9:15, 15:12)
Basket Śródmieście - Partners Nieruchomości 36:50 
(10:9, 14:10, 5:11, 7:20) 
O miejsca 5-7:
Labo-Dent - Wałbrzych Dla Was 58:57 (11:17, 17:13, 
15:15, 15:12)
Najbliższe mecze
Niedziela – 19 marca, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 16.00: Alu Fast – Drink Team
godz. 17.00: Basket Śródmieście – Partners 
Nieruchomości
godz. 18.00: Labo-Dent - Faurecia

Zaległości 
Zaledwie jedna kolejka pozostała do za-
kończenia III rundy Wałbrzyskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”. 
Do niej dojdzie dopiero 25 marca, 
gdyż w najbliższą sobotę uczestników 
rozgrywek czeka zasłużona przerwa na 
odpoczynek. W minionej odsłonie tylko 
KP I pokusił się o komplet punktów 
pokonując NSK 3:0. To był zresztą 
całkiem niezły tydzień w wykonaniu 
Policjantów, którzy we wtorek w 
zaległym spotkaniu pokonali Wodociągi 
2:1 zrównując się tym samym punktami 
z ekipą Damiana Sysiaka. 
Wyniki XIV kolejki:
KP I – NSK 3:0 (25:23, 25:16, 25:13), Chełmiec – PW 
Mabor 2:1 (25:16, 25:19, 22:25), Wodociągi – Dom 
Finansowy 1:2 (17:25, 13:25, 25:22)
Zaległy mecz:
KP I – Wodociągi 2:1 (25:16, 25:21, 23:25)

Tabela WALS-a
1. Chełmiec 14 33 33:9
2. Dom Finansowy 14 30 30:12
3. PW Mabor 14 29 29:13
4. Wodociągi 14 17 17:25
5. KP I 14 17 17:25
6. NSK 14 0 0:42

„Okręgówka” 
chudnie w oczach
W sile zaledwie 14 zespołów klasa 
okręgowa rozpocznie w najbliższy 
weekend rundę wiosenną. Niestety, z 
różnych przyczyn z udziału w rozgryw-
kach zrezygnowały Niemczanka Niem-
cza oraz LZS Zryw Gola Świdnicka. 
Honoru naszego regionu bronią Górnik 
Boguszów-Gorce, Zdrój Jedlina-Zdrój 
oraz MKS Szczawno-Zdrój, a więc 
odpowiednio wicelider, szósta i siódma 
drużyna klasyfikacji. Z nadchodzących 
spotkań najciekawiej zapowiada się 
wyjazdowy pojedynek Zdroju, który 
w sobotę o godzinie 15 zmierzy się z 
czołową ekipą „okręgówki” - Zjedno-
czonymi Żarów.
Plan XVI kolejki
Sobota – 18 marca, godz. 15:
Zjednoczeni Żarów – Zdrój Jedlina-Zdrój
Grom Witków – LKS Bystrzyca Górna
Iskra Jaszkowa Dolna – Victoria Tuszyn
Piławianka Piława Górna – Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój
Orlęta Krosnowice – Górnik Boguszów-Gorce
Niedziela – 19 marca, godz. 15:
Unia Złoty Stok – Zamek Kamieniec Ząbkowicki
pauza – MKS Szczawno-Zdrój, Nysa Kłodzko

Bartłomiej Nowak 

Być może już w najbliższą nie-
dzielę poznamy zespół, który 
opuści I ligą siatkarzy. Na razie 
szanse są równe, gdyż w rywali-
zacji Victorii PWSZ z Norwidem 
Częstochowa mamy remis 1:1. 
Weekend zacznie się jednak od 
kolejnego meczu przed własną 
publicznością piłkarek AZS-u 
PWSZ, które w sobotnie przed-
południe zmierzą się z AZS-em 
PSW Biała Podlaska. 

Ważą się losy naszych siatka-
rzy, którzy po pierwszych dwóch 
meczach rundy play out w Często-

chowie remisują z Norwidem 1:1. 
To dobry i optymistyczny wynik, 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż 
w całej rundzie zasadniczej nasi ani 
razu nie wygrali poza Wałbrzychem, 
a teraz w rywalizacji, której stawką 
jest utrzymanie w I lidze, wydarli 
zwycięstwo pod Jasną Górą. Aby 
jednak włożony wysiłek nie poszedł 
marne, trzeba w sobotę i niedzielę 
po raz kolejny udowodnić swą wyż-
szość nad młodzieżą z Częstochowy. 
Tu już nie ma miejsca na błędy, bo 
ewentualna porażka znacznie skom-
plikuje sytuację wałbrzyszan, a dwie 
przegrane oznaczać będą spadek do 

Niedzielnym meczem z Faluba-
zem Zielona Góra piłkarze Gór-
nika Wałbrzych rozpoczną drugą 
odsłonę sezonu. Odsłonę, która 
zadecyduje o być lub nie być bia-
ło-niebieskich w III lidze. 

Ostatnim sprawdzianem wał-
brzyszan przed zbliżającym się po-
jedynkiem z Falubazem był półfinał 
Pucharu Polski na szczeblu okręgo-
wym z AKS-em Strzegom. Choć nasi 
byli zdecydowanym faworytem po-
jedynku, to jednak do końca walczyli 
o uniknięcie kompromitacji, czyli 
porażki z podopiecznymi Jarosława 
Krzyżanowskiego. Dość powiedzieć, 
iż mimo gry rywali w „10”, w re-
gulaminowym czasie był remis 1:1 
i o zwycięzcy musiały zadecydować 
rzuty karne. Te nieco lepiej wykony-
wali Górnicy, dzięki czemu awanso-
wali do finału PP, w którym zmierzą 
się z Victorią Tuszyn. 

Półfinał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym
AKS Strzegom - Górnik Wałbrzych 1:1 (0:1), rzuty 
karne 4:5
Bramki: 0:1 Jan Rytko (33), 1:1 Mateusz Alwin (70)
Czerwona kartka: Kamil Gołąbek (65 - za 2 ż.k.) 
- AKS
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Tyktor, Tytman, 
Krzymiński, Młodziński (66 Migalski), Morawski, 
Rytko, Surmaj, Bronisławski, Sadowski. Trenerzy: 
Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski
Victoria Tuszyn - Bielawianka Bielawa 4:1
Finał Pucharu Polski:
Victoria Tuszyn - Górnik Wałbrzych 

Spotkanie w Strzegomiu nie było 
najlepszym w wykonaniu chłopców 
Bubnowicza oraz Morawskiego, ale 
nikt nie będzie wracał do pucha-
rowych zmagań, jeśli w najbliższą 
niedzielę nasi zdobędą bezcenne 3 
punkty w rywalizacji z Falubazem 
Zielona Góra. Nie da się ukryć, iż 
dobrze byłoby od zwycięstwa roz-

Jeden cel Górnika

począć marsz w górę III-ligowej 
tabeli i walkę o utrzymanie na do-
tychczasowym poziomie. W osiąg-
nięciu tego celu mają dopomóc 
między trzej nowi gracze, który 
zimą dołączyli do Górnika. Chodzi 
o Dominika Bronisławskiego, który 
po 2-letnim pobycie pod Jasną Górą 
wrócił do macierzystego klubu, Ka-
mila Sadowskiego, który przyszedł 
z Victorii Świebodzice, oraz Kamila 
Popowicza, który zakończył przygo-
dę z Olimpią Grudziądz. Do powyż-
szej grupki należy dodać również 
starego-nowego zawodnika, Barto-
sza Tyktora, który zadeklarował, iż 
w miarę swych możliwości będzie 
wspierał naszą drużynę i mamy na-
dzieję, że uczyni to częściej aniżeli 
jesienią, gdy tylko raz przywdział 
biało-niebieskie barwy. 

Jak wspomnieliśmy, bardzo waż-
ny jest pierwszy wiosenny poje-
dynek z Falubazem, ale nie wolno 
zapominać, iż tydzień później nasi 
ponownie wystąpią przed własną 
publicznością, aby tym razem zmie-
rzyć ze Stalą Bielsko-Biała. Działa-
cze klubu dwoją się i troją, aby na 
Ratuszową przyciągnąć większą 
niż dotychczas grupę kibiców. Stąd 
między innymi obecność ubranych 
w stroje Górnika osób w cen-
trach handlowych miasta, a także 
głównych skrzyżowaniach, gdzie 
przedstawiciele zespołu namawiali 
i sprzedawali wałbrzyszanom wej-
ściówki na najbliższe spotkanie. Za-
praszamy zatem na inauguracyjny 
mecz rundy wiosennej, do którego 
dojdzie w niedzielę o godzinie 14 na 
stadionie przy ulicy Ratuszowej.

Tabela III ligi
1. GKS 1962 Jastrzębie 17 38 32:14
2. Ruch Zdzieszowice 17 33 25:14
3. Stal Brzeg 17 29 30:24
4. Rekord Bielsko-Biała 17 29 30:18
5. Skra Częstochowa 17 28 25:18
6. Stal Bielsko-Biała 17 28 29:16
7. Pniówek Pawłowice Śl. 17 26 30:28
8. Piast Żmigród 17 25 24:27
9. Ślęza Wrocław 17 24 28:29
10. KS Polkowice 17 24 26:18
11. Górnik II Zabrze 17 23 26:23
12. Miedź II Legnica 17 23 25:26
13. Falubaz Z. Góra 17 20 22:31
14. Śląsk II Wrocław 17 17 19:26
15. Górnik Wałbrzych 17 14 10:22
16. Unia Turza Śl. 17 12 20:32
17. Lechia Dzierżoniów 17 11 11:27
18. Olimpia Kowary 17 11 21:40

Bartłomiej Nowak 

Ewentualne utrzymanie w III lidze w dużej mierze zależeć będzie od pozyskanych zimą Kamila Popowicza 
czy Dominika Bronisławskiego

Optymistycznie przed meczami 
piłkarek i siatkarek

II ligi. Podopiecznym Przemysława 
Michalczyka na pewno przyda się 
głośny doping swych fanów, którym 
przypominamy, iż do rewanżowych 
pojedynków z Norwidem dojdzie w 
sobotę i niedzielę o godzinie 17 w 
hali Aqua-Zdroju. 

Runda play out o utrzymanie w I lidze (do 3 
zwycięstw):
Exact Systems Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ 
Wałbrzych 2:3 (24:26, 25:20, 23:25, 25:19, 12:15)
Victoria PWSZ: Schamlewski, Napiórkowski, Siwicki, 
Zieliński, Szewczyk, Durski, Szydłowski (libero) oraz 
Plizga, Magnuszewski, Frąc, Obrębski (libero)
Exact Systems Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ 
Wałbrzych 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:21)
Victoria PWSZ: Schamlewski, Napiórkowski, Siwicki, 
Magnuszewski, Zieliński, Szewczyk, Obrębski (libero) 
oraz Olszewski, Durski, Plizga, Frąc, Szydłowski 
(libero). Trener: Przemysław Michalczyk

Akademiczki na dobry 
początek

Choć w sporcie nie da się wszyst-
kiego przewidzieć, to jednak wy-
daje się, iż po ubiegłotygodniowym 
zwycięstwie z GOSiRkami Piaseczno 
piłkarki AZS-u PWSZ nie powin-
ny mieć problemów ze zdobyciem 
kolejnego kompletu punktów. Ry-
walem zespołu Kamila Jasińskiego 
będzie AZS PSW Biała Podlaska, 

czyli przedostatnia drużyna Ekstrali-
gi, które jesienią nasze panie poko-
nały 3:1. Nie mielibyśmy zatem nic 
przeciwko powtórce wrześniowego 
scenariusza, czyli wygranej walczą-
cych o podium wałbrzyskich akade-
miczek. Początek sobotniego meczu 
na Ratuszowej o godzinie 11. 

AZS PWSZ Wałbrzych – GOSiR Piaseczno 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Małgorzata Mesjasz (9), 2:0 Karolina 
Gradecka (70)
AZS PWSZ: Urbańska – Aszkiełowicz, Gradecka, 
Mesjasz, Jelencić (37 Rędzia, 65 Maciukiewicz), 
Ratajczak, Pluta, Klepatska (73 Iwańczuk), Kowal-
czyk, Bezdziecka (90 Smagur), Miłek. Trener: Kamil 
Jasiński

Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin 15 45 89:5
2. Górnik Łęczna 15 41 55:12
3. Czarni Sosnowiec 15 29 33:17
4. AZS PWSZ Wałbrzych 15 29 32:18
5. UKS SMS Łódź 15 25 27:24
6. Olimpia Szczecin 15 15 22:38
7. AZS Wrocław 15 14 31:35
8. GOSiR Piaseczno 15 14 16:39
9. Mitech Żywiec 15 14 16:37
10. AZS UJ Kraków 15 13 12:39
11. AZS PSW B. Podlaska 15 9 11:34
12. Sztorm Gdańsk 15 8 12:58 

Bartłomiej Nowak 

Wydaje się, iż po ubiegłotygodniowym zwycięstwie z GOSiRkami 
Piaseczno piłkarki AZS-u PWSZ nie powinny mieć problemów 
ze zdobyciem kolejnego kompletu punktów
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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

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

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 

Pilnie 
poszukujemy 

mieszkań 
na sprzedaż i wynajem 

w rozsądnych cenach.

nowa(k) chata nieruchomości

telefon 515 457 613

SPRZEDAM

 FORD FOCUS 2004r,

TDCI, POJ. 1,8

cena 5 700 zł

do negocjacji,

tel. 608 034 996

USŁUGI

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

(8) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

(9) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ 
OD A DO Z, INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE, HYDRAULICZNE , OGRZEWANIE, 
DŁUGIE DOŚWIADCZENIE !!! 508 808 
022

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

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

(3) CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPI-
CERKI MEBLOWEJ. SOLIDNIE I TANIO 
TEL. 606 316 803

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

(1) HYDRAULIKA – remonty i montaże 
instalacji CO, gaz i wod-kan. Tel. 887 392 
929 , dzwonić w godz. 8-16.

(16) 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

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

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

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

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

(26) 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

Firma zatrudni monterów z ważnymi 
uprawnieniami. Oferujemy pracę za gra-
nicą. Zapewniamy dojazd, dietę, nocleg 
i atrakcyjne wynagrodzenie nr tel. 510 
944 224

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za granicę: 
pracowników fizycznych; ogólnobudow-
lanych; produkcji; masarni;  warsztatu, 
hydraulików, cieśli, dekarzy, elektryków, 
renowatorów kortów tenisowych, 
lakierników, stolarzy, spawaczy, ślusarzy, 
monterów instalacji grzewczych; okien; 
mebli; silosów; rusztowań, murarzy, zbro-
jarzy, płytkarz, brukarzy, tynkarzy, szpach-
larzy, malarzy, magazynierów, rzeźników, 
piekarzy, ogrodników, cukierników. Mile 
widziany j.obcy i własny samochód. mar-
keting@euro-kontakt.eu 786 298 618

(1) Zbiór pieczarek-osoby z doświad-
czeniem 507 069 506 kontakt@euro-
-kontakt.eu

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

WYPOCZYNEK

(1) Pokoje, domki nad jeziorem Wicko, 
Majówka, wakacje. Tel. 604 821 4709

INNE

(1) Kobieta zaopiekuję się mieszkaniem 
może być zadłużone lub wynajmie, pokój 
z kuchnią , łazienka. Tel. 609 012 588

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
przy OBI do zamieszkania od zaraz. Tel. 
662 940 776

(3) Wynajmę lokal  po sklepie mięsnym 
(cena 1100 zł) , W-ch ul. Armii Krajowej 
26a, tel. 74 8464642 lub 793 445 183

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

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAŁBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –TYLKO U NAS! 
STRUGA:Bliźniak lub cała 
posiadłość!Dom 400 m2,  8 pokoi, 
ogrzewanie ecogroszek, ogród 1700 
m2, Cena: 860 000 zł ew. jeszcze 
jeden dom z dopłatą  (nr: 2316)- (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 –JACZKÓW, sprzedaż lub 
wynajem , 250m2, działka 5000m2, 
nadaję się na agroturystykę, piękne 
widoki. Cena: 89 000zł, nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –PODGÓRZE, OBNIŻKA 
CENY ! TYLKO U NAS! mieszka-
nie 87m2, rozkładowe do własnej 
aranżacji, słoneczne 3 pokoje, jasna 
kuchnia , niski czynsz Cena:109 000zł  
(nr:2209)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – OKOLICE ŚWIEBODZIC. 
Zamienię dom z działką 18 arów+ 
zabudowania gospodarcze na 
mieszkanie 2-pokojowe na Piaskowej 
Górze  - (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –WAŁBRZYCH OBIEKT 
DWUPIĘTROWY,  877m2,  dział-
ka 21 arów, w świetnej lokalizacji 
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,restauracja, sale, pokoje, pełna 
infrastruktura, zabudowa usługowa. 
Cena:646 000zł (nr: 2292) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy 
lokal użytkowy, 200 m2, 5 pomiesz-
czeń z zapleczem,  piękna okolica, 
Cena: 170000 zł, wynajem:1500 zł 
(nr:2312  ) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON – NOWA RUDA, mieszkanie 
w bliźniaku, 189m2, 4 pokoje, ła-
zienka, salon z wyjściem do ogrodu, 
garaż Cena:129 000 zł (nr: 2295) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – GRZĘDY-stodoła murowana 
na sprzedaż z możliwością adaptacji 
na dom, działka .2500m2. Obiekt 
idealny na 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 –SZCZAWIENKO, nowy luk-
susowy dom, 170m2, 5 pokoi,duży 
ogród Cena: 699 000zł (nr:2219) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

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

BON – WAŁBRZYCH, 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 - TYLKO U NAS! 
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- SZCZAWNO 
ZDRÓJ,zamienię pół domu-3pokoje, 
kuchnia, łazienka, taras plus pokój na 
poddaszu i działka 330 m2, na dwa 
pokoje na Podzamczu (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PODZAMCZE, WYNAJEM, 
MIESZKANIE, 53m2,  2 pokoje, 
kuchnia,  łazienka Cena: 900 zł (nr: 
---) - (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 

nia. Cena: 208 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PODZAMCZE- 48m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie na 
I piętrze, po generalnym remoncie. 
Cena: 156 000 zł do negocjacji. Tel: 
502 668 974, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 20m2, pokój z 
antresolą, aneks kuchenny, toaleta na 
korytarzu z możliwością przyłączenia 
do mieszkania. Cena: 37 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 50m2, przestronna 
kawalerka, z widną kuchnią i jadalnią, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszka-
nie do wprowadzenia, z wyposaże-
niem. Cena: 85 000 zł do negocjacji. 
Tel:502 549 553, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 49m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Ogrzewanie centralne gazowe, cicha 
okolica, stan do wprowadzenia. 
Cena: 104 900 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 96m2, 3 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie po remon-
cie, ogrzewanie gazowe. Cena: 139 
900 zł do negocjacji. Tel: 509 180 
718, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 32m2, pokój, kuch-
nia z oknem w zabudowie, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie na 
wysokim parterze w bloku. Cena: 
79 000 zł do negocjacji. Tel: 502 549 
553, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 73m2, 2 pokoje, 
przestronna kuchnia, duża łazien-
ka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
do wprowadzenia, ogrzewanie 
centralne gazowe. Cena: 139 000 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 47m2, 2 
pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie po 
generalnym remoncie, ogrzewa-
nie gazowe. Cena: 220 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 60m2, 2 
pokoje, kuchnia, 2 pomieszczenia ze 
skosami, WC na korytarzu. Mieszka-
nie do generalnego remontu. Atrak-
cyjna cena: 65 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 53m2, salon 
z aneksem kuchennym, pokój, ła-
zienka z WC, przedpokój. Spokojne 
okolica, niskie koszty utrzymania, do 
odświeżenia. Cena: 135 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

ŚWIEBODZICE- 50m2, salon z 
aneksem kuchennym, pokój, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie w 
nowym budownictwie, osiedle strze-
żone. Cena: 158 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Nowe Mia-
sto, spokojna okolica, 2 pokoje po 
kapitalnym remoncie na pierwszym 
piętrze!Cena: 133,000 zł. DO NEGO-
CJACJI! Tel: 502-657-640

SOWA&VICTORIA Boguszów Gorce, 
kawalerka do wprowadzenia na I 
piętrze, 27 m2, w cenie 42000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

 SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 
2 pokoje 29m2 na wysokim parterze, 
cena: 89,000 DO NEGOCJACJI Tel : 
506-717-014

SOWA&VICTORIA Struga, Dom z ga-
rażem w bryle budynku o powierzch-
ni 280 m2, w stanie do odświeżenia, 
na działce o powierzchni 2400 m2. 
Cena: 480,000 zł. DO NEGOCJACJI! 

SOWA&VICTORIA Bliźniak na 
Górnym Sobięcinie do remontu, stan 
techniczny budynku b.dobry, cena: 
219,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
530-913-259

SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój, 
mieszkanie wraz z ogródkiem i gara-
żem, 3 pokoje, 68,96 m2 na wyso-
kim parterze, do remontu, w cenie 
155,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 
519-121-102

SOWA&VICTORIA Wałbrzych, 
Szczawienko, kawalerka na II piętrze 
30,29 m2, po kapitalnym remoncie 
wraz z zabudową kuchenną i sprzę-
tem AGD, cena: 88,000 zł. DO NWE-
GOCJACJI Tel: 519-121-102

SOWA&VICTORIA  Głuszyca, IV 
piętro, 39,69 m2 do odświeżenia, w 
cenie 66,000 zł. DO NEGOCJACJI. 
Tel: 519-121-102

SOWA&VICTORIA 3 pokoje na 
obrzeżach Śródmieścia . Tel.502-657-
353

SOWA&VICTORIA Stary Zdrój, 
77 m2, 3 pokoje na I piętrze do 
odświeżenia w cenie 130,000 zł. Tel: 
502-657-353

SOWA&VICTORIA Plac Magistracki 
, 57 m2. Cena 83 000!Tel: 502-657-
353

SOWA&VICTORIA SUPER OFER-
TA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w 
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko 
deptak, wykonano wszelkie projekty 
oraz pozwolenia, 69 900zł do nego-
cjacji!!!  Tel: 502-665-504 

SOWA&VICTORIA Mieszkanie BEZ-
CZYNSZOWE w domu dwurodzin-
nym w miejscowości Struga, 56m2 
do odświeżenia, dodatkowo działka 
1100m2 oraz budynek z przeznacze-
niem garażu. CENA: 89 000zł Tel: 
502-665-504

SOWA&VICTORIA 3 pokojowy 
apartament w kamienicy blisko rynku 
Wałbrzyskiego, wysokiej jakości wy-
kończenia, 100m2, cena: 198 000zł.

Tel: 502-665-504

SOWA&VICTORIA  Cetnrum Piasko-
wej Góry. Kawalerka po kapitalnym 
remoncie, w pełni wyposażona. W 
cenie 65,000 zł. Tel:530-913-259

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
duże mieszkanie z balkonem, 74 
m2, 2 pokoje, z CO gazowym, w 
cenie 145,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel:530-913-259

SOWA & VICTORIA Duży dom 
w Dziećmorowicach, z garażem i 
warsztatem, na działce o powierzchni 
2000 m2. Cena: 380000 zł. DO NE-
GOCJACJI! Tel:530-913-259

SOWA & VICTORIA Ładny dom po 
kapitalnym remoncie w bocznej ulicy 
Starych Bogaczowic, 5 pokoi, 140 m2, 
działka 800m2 cena 345000 zł   Tel. 
519-121-104

SOWA&VICTORIA   Kawalerka 
Osiedle Krakowskie w Boguszowie. 1 
pokój z kuchnią w zabudowie, łazien-
ka z wc. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie z całym wyposażeniem. 
29m2 cena 63000zł Tel: 519-121-104

SOWA&VICTORIA  Mieszkanie po 
remoncie na Białym Kamieniu ul. Da-
szyńskiego.2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wc, ogrzewanie co gazowe.42m 
cena 75000zł Tel: 519-121-104

Wałbrzych , Moniuszki 3/1

andrzej.wozniak@platinum-
-house.pl

Tel: 530878727

Mieszkanie 56m2 w centrum Wał-
brzycha na Moniuszki 1 piętro CENA  
79.000zł tel. 530878727

Mieszkanie Nowe Miasto 34m2 
60.000zł pokój + kuchnia CENA 
60.000 tel. 530878727

Mieszkanie 2pokoje z tarasem 
Szczawno Zdrój 75m2 na uzdrowisku 
CENA 260.000zł tel. 530878727

Lokal Użytkowy wynajem pod wszel-
ką działalność Wałbrzych podgórze 
1000zł/mies. tel. 530878727

Mieszkanie do remontu 26m2 Głu-
szyca Centrum CENA 18.000zł! tel 
530878727

Dwustronne, 2 pokoje po REMON-
CIE, Biały Kamień, 39.5m2 Cena 
105.000złtel. 724115493

Pilnie 2 pokoje, 36m2, Piąte piętro, 
Śródmieście, Cena 58000zł tel. 
724115493

Apartamentowiec 72m2, parter, 
stan deweloperski, 3 pokoje Cena 
172.800zł 724115493

Piękne mieszkanie Świebodzice, 1 
piętro, 46m2, Apartamentowiec, 
super lokalizacja, Cena 199.000zł tel. 
724115493

Nowoczesne mieszkanie Świebo-
dzice 76m2, 3pokoje, Parter, Cena 
229.000złtel. 724115493

Kawalerka po remoncie, Głuszyca, 
ogrzewanie miejskie, 24m2, Cie-
płe, 1 piętro, Cena : 49 000pln, tel. 
530878727

Willa Szczawno-Zdrój 367m2, uzdro-
wisko, willa z dużym potencjałem, 
duży ogród. Cena: 699 000pln, tel. 
530878727

Mieszkanie Gorce, 61m2 Słoneczne,2 
pokoje, 2 piętro, pełna dokumentacja 
techniczna, Cena : 65 000pln, tel. 
724115493

Rozkładowe mieszkanie Nowe 
Miasto 65m2, Wyposażenie w cenie, 
2pokoje, 2piętro, cena: 155 000pln, 
tel. 724115493

Dom z ogródkiem, Boguszów, 250 
m2, 2 piętrowe, 6 pokojowe. Cena 
390 000 zł. tel: 794 900 252

Nowy lokal użytkowy, Boguszów, 
Krakowskie Osiedle,  300 m2. Cena 
wynajmu 25zł/m2 tel: 794 900 252

Lokal użytkowy z zapleczem, Wał-
brzych Rynek, Parter, 270m2. Cena 
wynajmu 3000zł tel: 794 900 252

Mieszkanie, Biały Kamień, 2 pokoje, 
40.5m2, kominek, spokojna okolica. 
Cena 65 000 zł tel: 794 900 252

Lokal użytkowy, Boguszów, Parter, 
33m2, cicha okolica. Cena 79 000 zł 
tel: 794 900 252

Nieruchomość po remoncie Świe-
bodzice, 2 pokoje, 2 piętro, 34m2, 
ogrzewanie gazowe, Cena 99.000 zł 
tel: 794 900 252

zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON –  SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 
3 km od granic Wałbrzycha, miesz-
kanie, parter, 60m2, 3 pokoje, aneks 
kuchenny, łazienka, przedpokój, 
taras. Cena: 99 800  zł (nr.2303) - 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

 BON – OBNIŻKA CENY !!!BO-
GUSZÓW, mieszkanie z balkonem 
44 m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia z 
nowymi meblami w cenie, łazienka, 
ogródek. Cena:72 000zł (nr: 2243) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

PILNIE! POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
NA SPRZEDAŻ/WYNAJEM NA TE-
RENIE WAŁBRZYCHA I OKOLIC!

OKAZJA! PODZAMCZE- 41m2, 
salon z aneksem kuchennym, sy-
pialnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie do odświeżenia, zadbana 
klatka schodowa, XI piętro. Cena: 
84 500 zł do negocjacji. Tel: 513 130 
023, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 40m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na I piętrze, 
spokojna okolica, blisko Szczawna- 
Zdroju. Cena: 65 000 zł do negocja-
cji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

NOWE MIASTO- 52m2, 2 pokoje, 
kuchnia z aneksem jadalnym, prze-
stronna łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie do wprowadzenia na 
wysokim parterze. Cena: 130 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 34m2, salon z 
aneksem kuchennym, pokój, łazienka 
z WC, przedpokój, balkon. Miesz-
kanie do odświeżenia, na VI piętrze. 
Cena: 80 000 zł do negocjacji. Tel: 
502 668 974, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 40m2, 2 pokoje, 
oddzielna widna kuchnia, łazienka z 
WC, przedpokój, balkon. Mieszkanie 
do wprowadzenia. Cena: 109 000 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 29m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie po generalnym 
remoncie, na II piętrze. Cena: 102 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

PODZAMCZE- 56m3, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka, osobno WC, 
przedpokój, duży balkon. Mieszkanie 
w dobrym stanie, nowe budowni-
ctwo. Cena: 149 000 zł do negocja-
cji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

PODZAMCZE- 47m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie do 
remontu, dwustronne, rozkładowe. 
Cena: 115 000 zł do negocjacji. Tel: 
502 549 553, (74) 640 11 73

PODZAMCZE- 75m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, osobno WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie roz-
kładowe, 2 piwnice, do wprowadze-

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 74 843 31 82, 530 741 382, NAPISZ e-mail: sekretariat@30minut.pl
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Uwaga przyśpieszamy!
Teraz jeszcze większe wsparcie dla nowo tworzonych fi rm

43 400 zł*

www.mapadotacji.gov.pl

Uczestnikami i Uczestniczkami projektu mogą być osoby niepracujące zamieszkujące 
na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, 
ząbkowickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, 
lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego.

Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100     Biuro projektu: ulica Ludowa 1 C w Wałbrzychu

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza osoby zainteresowane 
otrzymaniem wsparcia fi nansowego na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

do udziału w projekcie pn. Własny biznes nie jest dla wybranych

Wspieramy fi nansowo założenie i funkcjonowanie 
nowej fi rmy w wysokości do 43 400 złotych*

*kwota obejmuje dotację na założenie własnej działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowe na m.in. opłatę pełnych składek  ZUS oraz doradztwo specjalistyczne

Skorzystaj ze wsparcia 
w wysokości nawet do

reklama	 R0223/17


