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Górnicze derby
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Remedium na rynku 
pracy? 

wydarzenia str. 3

region str. 12

Niedziela w teatrze

kultura str. 10

W marcu 2017 r. wynosiła 7,3%, to 
o punkt procentowy mniej niż w kra-
ju i o ponad półtora procent mniej niż 
w ubiegłym roku. W tym roku na walkę 
z bezrobociem w naszym regionie Dolno-
śląski Wojewódzki Urząd Pracy przezna-
czy blisko pół miliarda złotych. − Coraz 
niższe bezrobocie na Dolnym Śląsku to 
przede wszystkim wpływ korzystnej sytu-
acji w gospodarce województwa. Od 2013 
roku stale wzrasta liczba pracujących. Sto-
pa bezrobocia na przestrzeni ostatnich 
czterech lat zmniejszyła się prawie dwu-
krotnie. Wierzę w to, że wciąż będzie spa-
dać, bo na aktywizację osób bezrobotnych 
przeznaczamy ogromne pieniądze – zazna-
cza Cezary Przybylski, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Najniższa stopa 
bezrobocia (poniżej 3% na koniec lutego 
2017 r.) występuje we Wrocławiu oraz po-
wiecie wrocławskim, natomiast najwyższa 
(powyżej 15 %) występuje w powiatach: 
wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, 
lwóweckim, jaworskim oraz kłodzkim. 
Dzięki środkom DWUP możliwe jest po-
konanie barier w podjęciu pracy. DWUP 
dysponuje m.in. bezzwrotnymi dotacjami 
na założenie własnej firmy oraz na pomoc 
w jej prowadzeniu. − Ważnym zadaniem 
pozostaje wsparcie dla rodziców, w szcze-
gólności matek, które starają się wrócić do 
pracy po urlopach macierzyńskich, rodzi-
cielskich czy wychowawczych. Staramy się 
wspierać takie osoby. Oferujemy zarówno 
programy doszkalające, jak i miejsca opieki 

dla dzieci. W najbliższym czasie planuje-
my stworzenie dodatkowych 156 miejsc 
dla maluchów w 5 dolnośląskich placów-
kach (żłobkach lub klubach dziecięcych). 
To jednak nie koniec. Na dofinansowanie 
żłobków przeznaczymy w tym roku rekor-
dową kwotę 56 mln zł – informuje Iwona 
Krawczyk, wicemarszałek województwa.

Kolejnym z działań są fundusze prze-
znaczone na badania profilaktyczne cho-
rób nowotworowych, by Dolnoślązacy 
byli zdrowi i mogli pracować. − W 2016 
r. DWUP przeznaczył prawie 30 mln na 
sprzęt i profilaktyczne badania dla 41 tysię-
cy pracujących osób. Dotyczą one wczes-
nego wykrywaniem raka piersi, szyjki 
macicy, jelita grubego, a także akcje infor-
macyjne i pomoc w dojeździe na badania – 
mówi Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Projekt potrwa do sierpnia 2018 r. W tym 
roku na ten cel zostanie przeznaczona ko-
lejna pula - 12 mln zł. Natomiast blisko 120 
mln zł zarezerwowane jest na konkursy 
związane z tzw. włączeniem społecznym, 
które dotyczą pomocy osobom z choroba-
mi i uzależnieniami własnymi bądź bliskich.

Samorząd województwa wykorzy-
stuje różne instrumenty aktywizacji osób 
bezrobotnych. Oprócz programów ofe-
rowanych przez urząd pracy, niezależne 
wsparcie dla osób bezrobotnych chcących 
założyć działalność gospodarczą oferuje 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. − 
Osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powy-

żej mogę uzyskać wsparcie na założenie 
działalności gospodarczej. Na ten cel prze-
znaczono w obecnej perspektywie unijnej 
11 mln euro. W ramach wsparcia udziela-
ne będą jednorazowe pożyczki na rozpo-
częcie działalności gospodarczej. Wśród 
preferowanych przedsięwzięć będą prze-
de wszystkim te, które generują nowe 
miejsca pracy i koncentrują się na terenie 
powiatów o najwyższej stopie bezrobocia 
– dodaje Iwona Krawczyk, wicemarszałek 
województwa. Zgodnie z planem Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego, jeszcze 
w kwietniu powinna być podjęta decyzja 
o przyjęciu Regionalnego Planu Działań 
na rzecz Zatrudnienia na 2017 r. − Ten 
program pozwoli na uruchomienie tyl-
ko w 2017 roku blisko 500 mln zł, które 
trafią na dolnośląski rynek pracy – mówi 
marszałek Cezary Przybylski. − Przyjęcie 
dokumentu poprzedziły kilkumiesięczne 
konsultacje. Ich ostatni etap odbędzie się 
najbliższym posiedzeniu Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Dolnośląskiego – dodaje. 
Fundusze trafią do powiatowych urzędów 
pracy, a także beneficjentów realizujących 
projekty z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 
(RPO) oraz Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). Przypadną również 
pracodawcom m.in. w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego oraz na refunda-
cję zatrudnienia osób młodych.

(red)

Efekty walki 
z bezrobociem
Kursy, szkolenia, dotacje bezzwrotne i pożyczki na założenie własnej firmy, a także 
fundusze na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, pomoc osobom z uzależnieniami, 
czy też badania profilaktyczne chorób nowotworowych – to tylko niektóre formy 
pomocy osobom bezrobotnym na Dolnym Śląsku. Dzięki tym działaniom stopa 
bezrobocia w naszym regionie sukcesywnie spada. 

− Stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich czterech lat zmniejszyła się prawie dwukrotnie. Wierzę w to, że wciąż będzie spadać, 
bo na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczamy ogromne pieniądze – zaznacza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.
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„Czytanie rozwija rozum mło-
dzieży, odmładza charakter 
starca, uszlachetnia w chwilach 
pomyślności, daje pomoc i po-
cieszenie w przeciwnościach” – 
Marek Tuliusz Cyceron. O tym 
co takiego magicznego jest 
w książkach i czy wałbrzysza-
nie lubią czytać rozmawiamy 
z Lidią Zielińską, starszym bi-
bliotekarzem w Bibliotece pod 
Atlantami z filii nr 7 w Wał-
brzychu. 

W niedzielę 23 kwietnia 
obchodzimy Światowy  Dzień 
Książki. Czy Biblioteka pod 
Atlantami w Wałbrzychu 
organizuje w ten dzień coś 
specjalnego?

U nas cały czas coś się dzieje, bez 
względu na to czy jest jakieś świę-
to czy też nie. W naszej ofercie 
mamy aktualnie między innymi 
dyskusyjny klub książki dla doro-
słych i dla młodzieży. Takie spot-
kania są darmowe i otwarte dla 
wszystkich czytelników i miesz-
kańców Wałbrzycha. 

Czy wałbrzyszanie lubią 
czytać?

Jest duże zainteresowanie książ-
ką. Aktualnie mamy około 3 ty-
sięcy czytelników. Ale cały czas 
przybywa nam nowych. Wśród 
nich osoby dorosłe, dzieci i mło-
dzież.  Można powiedzieć, że 
zauważamy nieznaczną przewagę 
osób starszych, które są na eme-
ryturze i w związku z tym mają 
więcej czasu na lekturę. 

Co takiego magicznego jest 
w książce?

Spotkanie z książką

Dla mnie wszystko. Sam kontakt 
z książką jest już magiczny. Stro-
ny, okładka, zapach. Trzymając ją 
w ręce czuję, że za chwilę mogę 
przenieść się w inny świat. Myślę, 
że większość czytelników tak ma. 
Są książki, które naprawdę po-
ruszają. Weryfikują pewne wia-
domości. Inne zaś  uświadamiają 
nam pewne sytuacje, na które 
w codziennym życiu nie zwraca-
my uwagi. Książki to nie tylko fik-
cja literacka. Są publikacje oparte 
na faktach, reportaże, bibliogra-
fie. Można powiedzieć, że czyta-
nie to  nie tylko przyjemność, ale 
też poznawanie świata i ludzi. 

Po jakie książki najczęściej 
sięgają czytelnicy?

Ciężko powiedzieć. Są osoby, 
które czytają tylko reportaże czy 
książki popularnonaukowe. Ale są 
i tacy, którzy czytają tylko powie-
ści sensacyjne lub sięgają wyłącz-
nie po nowości. Ludzie czytają 
wszystko. Bywa, że w ciągu dnia 
mamy od 150 do 160 wypoży-
czeń na 45 osób. Wszystko zależy 
od pory roku czy dnia tygodnia. 

Popularność książek w wersji 
elektronicznej stale rośnie.  Czy 
audiobooki wypierają książkę 
klasyczną?

Oczywiście w ostatnim czasie 
jest moda na wszelkiego rodzaju 
czytniki, tablety. Ale są czytelnicy, 
którzy podkreślają, że książka dla 
nich jest książką i niewyobrażaną 
sobie gdyby nagle mieli przestać  
czytać. Są też osoby, które korzy-
stają z obydwu tych form.

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

HASŁO TYGODNIA: NIE STARZEJE SIĘ TEN, KTO NIE MA NA TO CZASU. Benjamin Franklin
Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH WOK
21.04 I 17:00-18:00 I „Muzyka lekka, łatwa i przyjemna” 
koncert WST
WOK Piaskowa Góra
22.04 I 19.00 I Spektakl „Raj. Tutorial” reż. Jędrzej Piaskowski, 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Budynek B8.
23.04 I 09:30-15:30 I Dolnośląska Liga Szachowa Teren– Stara 
Kopalnia .
AQUA ZDRÓJ, WAŁBRZYCH 
21-22. 04 I Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. 
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI W WAŁBRZYCHU
21.04 I 20:00 I BLUES OVERDUES - korzenie bluesa . Zespół 
prezentuje w swoich aranżacjach tradycyjne bluesy i swing, 
jak i folkowe bądź rockowe piosenki w akustycznym brzmieniu 
– kameralna, ale dynamiczna muzyka. Multimedialna Filia 
Biblioteczna (Podzamcze) 

GŁUSZYCA
22 04 I VI Rajd O�roadowy Kamyki 4X4 
22.04 I 17:00 Maraton zumby. Hala sportowa przy Szkole 
Podstawowej nr 2 Głuszycy, ul. Sienkiewicza 53.
WALIM
22.04 I IV Rycerski Bieg na Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim.
BOGUSZÓW GORCE
22.04 I 8.20 I 12 Rajd Walończyków. Wędrówkę zaczynamy 
w Boguszowie-Gorcach w dzielnicy Gorce, celem będzie Zalew 
w Starych Bogaczowicach. Po drodze spenetrujemy Masyw 
Trójgarbu.  
KAMIENNA GÓRA
23.04 I 18:00 I s. widowiskowa - popołudnie z Leśmianem: 
spotkanie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich.
NOWA RUDA
23.04 I Zjazd Motocyklistów, hala sportowa ul Kłodzka 16 

• 21 kwietnia 2017 – Światowy Dzień Sobowtórów
Imieniny - Anzelma, Konrada
• 22 kwietnia 2017 – Dzień Matki Ziemi, Dzień „Fasolkowych” Cukierków Jelly Bean
Imieniny -Kai, Wanesy
• 23 kwietnia 2017 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Konia, Świadomości 

Fibrodysplasia Ossi�cans Progressiva (FOP)
Imieniny - Jerzego, Wojciecha
• 24 kwietnia 2017 – Dzień Solidarności Młodzieży, Przeciwko Wiwisekcji, Zwierząt 

Laboratoryjnych, Śniadania, Immunologii
Imieniny - Grzegorza, Horacego
• 25 kwietnia 2017 – Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Świadomości Alienacji 

Rodzicielskiej, Malarii, DNA, Pingwina, Sekretarki 
 Imieniny - Jarosława, Marka
• 26 kwietnia 2017 – Światowy Dzień Własności Intelektualnej, Drogowca i Transportowca
 Imieniny - Marceliny, Marzeny
• 27 kwietnia 2017 – Światowy Dzień Gra�ka, Florysty, Lekarzy Weterynarii
 Imieniny - Teo�la, Zyty

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	 R0327/17

Wykaz nazw ulic i placów 
koniecznych do zmiany wraz 
z propozycją nowych nazw. 
1. Mariana Buczka (Śródmieście) 
- Stanisława Mrożka lub Jana 
Brzechwy 
2. Dąbrowszczaków (Biały Ka-
mień) - Monte Cassino lub gen. 
Józefa Hallera 
3. Teodora Duracza (Piaskowa 
Góra) - Czesława Miłosza lub 
Wisławy Szymborskiej 
4. Antka Kochanka (Sobięcin) - 
Gwarków lub Eufrozyna Sagana 
5. Marcelego Kosteckiego 
(Sobięcin) - Karkonoska lub 
Koksownicza 
6. Wery Kostrzewy (Nowe 
Miasto) - Orląt Lwowskich lub 
Powstańców Warszawy 
7. Józefa Lewartowskiego (Śród-
mieście) - Heleny Modrzejew-
skiej lub Andrzeja Wajdy
 8. Hanki Sawickiej (Sobięcin) 
- Konstantego Skirmunta lub 
Lwowska 
9. kpt. Józefa Czajkowskiego 
(Gaj) - Zacisze lub Gajowa 
10. Tomasza Rabiegi (Piaskowa 
Góra) - Osiedlowa lub Tadeusza 
Różewicza 
11. Aleksego Czeredziaka (Pod-
górze) - Reduty Ordona lub Jana 
Karskiego 
12. Bronisława Kani (Sobięcin) - 
Leśne Wzgórze lub Repatriantów 
13. Romana Piotrowskiego 
(Piaskowa Góra) - Nasypowa lub 
Leszczynowa

Zmiany nazewnictwa 
ulic w Wałbrzychu
W związku z ustawą dekomu-
nizacyjną 13 wałbrzyskich ulic 
zmieni swoje nazwy. Do 25 
kwietnia prowadzone będą kon-
sultacje z mieszkańcami w pra-
wie wyboru nowej nazwy ulicy. 

Nazwy, których zmiany są ko-
nieczne, były konsultowane z Insty-
tutem Pamięci Narodowej. Od 18 do 
25 kwietnia 2017 r. prowadzone są 
konsultacje z mieszkańcami w spra-
wie wyboru nowej nazwy ulicy. Kon-
sultacje mają formę ankiet dostar-
czonych mieszkańcom do skrzynek 
pocztowych. Mieszkańcy ulic, któ-

rych nazwa będzie zmieniona, otrzy-
mają do wyboru 2 propozycje nowej 
nazwy i przez postawienie znaku „X“ 
poinformują o swoim wyborze. Aby 
wziąć udział w konsultacjach, należy 
wypełnioną ankietę złożyć do jednej 
z urn do głosowania wystawionych 
w holu budynków administracyjnych 
Urzędu Miejskiego: plac Magistra-
cki 1 (Ratusz), ul. Sienkiewicza 6-8 
(Biuro Obsługi Klienta), ul. Koperni-
ka 2 (Budynek Urzędu Miejskiego). 
Urny do głosowania będą dostępne 
dla mieszkańców w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego w Wałbrzy-
chu: poniedziałek, środa, czwartek: 
godz. 7.30 do 15.30, wtorek: godz. 

7.30 do 16.30, piątek: godz. 7.30 do 
14.30. Pisma oraz postępowania są-
dowe i administracyjne w sprawach 
ujawnienia w księgach wieczystych 
oraz uwzględnienia w rejestrach, 
ewidencjach i dokumentach urzędo-
wych zmiany nazwy ulicy dokonanej 
na podstawie ustawy są wolne od 
opłat. Zmiana nazwy ulicy dokonana 
na podstawie ustawy nie ma wpływu 
na ważność dokumentów zawiera-
jących nazwę dotychczasową. Bę-
dzie można używać ich tak długo, 
aż stracą ważność. Nie obędzie się 
jednak bez zmian szyldów, wizytó-
wek, papieru firmowego, ogłoszeń 
czy reklam.
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

reklama	 R0329/17

Dzień 7 kwietnia 2017 r. w Ze-
spole Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Szczawnie Zdroju 
był „dniem otwartych drzwi”. 

Tego dnia od 9.00 do popularne-
go „CERAMIKA” zaczęli przybywać 
uczniowie szkól gimnazjalnych z Wał-
brzycha i Powiatu Wałbrzyskiego, 
by zapoznać się z ofertą edukacyjną 
naszej szkoły. Na młodzież czekali 
uczniowie i nauczyciele, którzy przy-
gotowali masę zajęć pokazowych, 
wśród których były min: pokaz I-ej 
pomocy, quiz krajoznawczy, arm pa-
inting, tajemnice montażu filmowe-
go czy doświadczenia chemiczne. W 
dniach otwartych aktywnie uczest-
niczył wicestarosta Krzysztof Kwiat-
kowski, który zachęcał odwiedzają-
cych gimnazjalistów do kontynuacji 
nauki w Zespole Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju 
poszukuje przedsiębiorcy zainteresowanego prowadzeniem sklepiku 
szkolnego. Więcej informacji można uzyskać w dni robocze do godz. 
15.00 u Pani Jolanty Ozimek pod nr tel. 693445607.

Sklepik do wynajęciaDzień Otwarty w „CERAMIKU”

Pracodawcy z Dolnego Śląska 
podczas spotkania w Okręgo-
wym Inspektoracie Służby Wię-
ziennej we Wrocławiu mieli oka-
zję poznać korzyści wynikające 
z zatrudniania osób przebywają-
cych w zakładach karnych. Praca 
osadzonych, będąca dla więź-
niów najlepszą formą readaptacji 
do życia na wolności, jest coraz 
częściej doceniana przez praco-
dawców. Na koniec zeszłego na 
Dolnym Śląsku roku pracowało 
2462 osadzonych. 

W odpowiedzi na sygnalizowa-
ne coraz częściej trudności zwią-
zane z deficytem pracowników na 
rynku pracy Dolnośląscy Praco-
dawcy – regionalny związek pra-
codawców Konfederacji Lewiatan 
wraz z Okręgowym Inspektoratem 
Służby Więziennej we Wrocławiu 
zorganizowali spotkanie na temat: 
„Praca więźniów - remedium na 
rynku pracy”. Dzięki spotkaniu 
przedsiębiorcy przekonali się o licz-

nych korzyściach, jakie zyskują przy 
zatrudnianiu osadzonych. W spot-
kaniu uczestniczył m.in. Dyrektor 
Okręgowej Służby Więziennej we 
Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk. Za-
trudniony skazany nie staje się pra-
cownikiem w rozumieniu Kodeksu 
Pracy, ale zatrudniany jest na pod-
stawie skierowania. Pracodawca 
nie wiąże się więc z zatrudnionym 
osadzonym umową o pracę, ma 
możliwość uzyskania zwrotu w for-
mie ryczałtu minimum 20% (a już 
w najbliższych miesiącach 40%) 
wypłacanego  wynagrodzenia brut-
to, nie opłaca składek zdrowotnych, 
ani zasiłku za choroby niezwiązane 
z wypadkiem przy pracy. Ponadto 
istnieje możliwość przeszkolenia 
skazanych w pożądanych przez 
przedsiębiorcę zawodach, otrzy-
mania dotacji oraz nieoprocento-
wanych pożyczek. - Coraz częściej 
pracodawcy sygnalizują kłopoty 
z zatrudnieniem, oczekują wsparcia, 
ponieważ braki pracowników unie-
możliwiają normalne funkcjono-

wanie przedsiębiorstw. Szansą dla 
pracodawców w znalezieniu kadry 
może okazać się zatrudnianie osób 
skazanych przebywających w zakła-
dach karnych. Nie jest to rozwiąza-
nie popularne, a pracodawcy często 
bezpodstawnie obawiają się prze-
bywania takich osób na terenie ich 
zakładu. Rozwiązanie to może jed-
nak przynieść pracodawcom wiele 
korzyści. Przedsiębiorcy nie zdają 
sobie z tego sprawy, nie wiedzą na 
jakich zasadach organizowane jest 
zatrudnienie osadzonych i nie zna-
ją zalet jego wdrożenia w firmie  – 
mówi prezes zarządu Dolnośląskich 
Pracodawców, Artur Mazurkiewicz.  
Służba Więzienna podejmuje szereg 
inicjatyw mających na celu zachęce-
nie potencjalnych pracodawców do 
zatrudniania osadzonych.  Według 
OISW we Wrocławiu postrzeganie 
zatrudnienia  w takiej perspektywie 
nie jest wyrazem idealistycznego 
podejścia, lecz świadczy o nowo-
czesności systemu penitencjarnego. 

(red)

Praca więźniów – remedium na rynku pracy?

- Szansą dla pracodawców w znalezieniu kadry może okazać się 
zatrudnianie osób skazanych przebywających w zakładach karnych – 
mówi prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, Artur Mazurkiewicz.

Dzięki spotkaniu przedsiębiorcy przekonali się o licznych korzyściach, jakie zyskują przy zatrudnianiu 
osadzonych.
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LUDZIE • PRACA • KWALIFIKACJE

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

Dla mieszkańców obszaru  ZIT  Aglomeracji Wałbrzyskiej

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

Oferujemy szkolenia:
• Spawanie metodą MAG 135
• Spawanie metodą MAG 136
Dodatkowo: kurs cięcia termicznego, 
płomiennego prostowania lub lutowania twardego

Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień 
honorowanych na terenie UE.

Miejsce realizacji szkoleń: WAŁBRZYCH

INFORMACJE I ZAPISY:   
www.efs.seka.pl

Punkt rekrutacyjny OKZ
 w Wałbrzychu

 tel. 74 848 12 77

Zapraszamy również 
do kontaktu z biurem 

projektu SEKA S.A.

Tel. 71 738 38 00
e-mail:

 spawacz.walbrzych@seka.pl

reklama	 R0330/17

Pobił dziecko?
W minioną niedzielę na terenie 
dzielnicy Nowego Miasta doszło 
do pobicia 12-letniego chłopca. 
O incydencie zostali powiadomieni 
policjanci z Komisariatu Policji II 
w Wałbrzychu. Funkcjonariusze na-
tychmiast podjęli czynności w celu 
zatrzymania sprawcy przestęp-
stwa. We wtorek ujęli mężczyznę 
podejrzanego o uszkodzenie ciała. 
Okazał się nim 46-letni wałbrzysza-
nin. Zatrzymany został przesłucha-
ny i złożył obszerne wyjaśnienia. 
Przyznał się do winy. Usłyszał już 
zarzut. Przypominamy. Kto powo-
duje naruszenie czynności narządu 
ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż 
określony w art. 156 § 1, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

(red)

Wariacje z jajkiem
W poniedziałkowe popołudnie 
w Bibliotece - Centrum Kultury 
w Czarny Borze zapachniało świą-
tecznymi potrawami. Do konkursu 
zgłoszono 20 potraw, pomysły 
wykonawców przeszły najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów. 
W szczególności młodzi kucharze 
zachwycili zarówno wykonaniem, 
oryginalnością jak  i smakiem 
potraw. Nagrody finansowe ufun-
dował wójt gminy Adam Górecki 
natomiast rzeczowe ufundowało 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze. Jury w składzie: Adam 
Górecki – wójt gminy Czarny Bór, 
Dorota Bobrowicz – właścicielka 
Karczmy Kamienna oraz ks. Paweł 
Oskwarek – proboszcz parafii pw. 
NSPJ w Czarnym Borze miało dużą 
trudność w wyłonieniu zwycięzców. 
Ostatecznie nagrody zdobyli: Kata-
rzyna Mrówka za potrawę „Pascha” 
(I miejsce), Malwina Pogwizd za 
potrawę „Zupa chrzanowa” (II) i  
Sylwia Piksa za „Likier jajeczny” (III) 
w kategorii dorosłych oraz Marcel 
Wiktor za potrawę „Wielkanocny 
chlebek czosnkowy” (I miejsce), 
Natalia Zielińska za „Ciasto ajerko-
niakowe” (II) i Nikola Ladenberger 
– za potrawę „Jajeczna rolada” 
(III) w kategorii dzieci i młodzież. 
Wyróżnienie otrzymał Maksymilian 
Kałuziński –  za „Koszyczek wielka-
nocny”.

(red)

W dowód uznania   
Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznaje Prezydent 
RP w dowód uznania osobom, 
które przeżyły w jednym związku 
małżeńskim co najmniej 50 lat. - 
Prosimy zainteresowane pary, które 
osiągnęły wymagany staż i są zain-
teresowane otrzymaniem „Medalu 
za długoletnie pożycie małżeńskie” 
o zgłoszenie się z dowodami osobi-
stymi do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Boguszowie-Gorcach (pok. 102) 
w terminie do dnia 31.05.2017 r. 
Zgłoszenia dokonać może również  
inna osoba z rodziny. Pozostałe 
informacje uzyskać można również 
telefonicznie u Kierownika USC – 
74/8449-311 wewn. 50 – mówią 
pracownicy urzędu w Boguszowie 
– Gorcach. . Uroczystość wręczenia 
medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie odbędzie się podczas jednej 
wspólnej uroczystości w ciągu 3- 4 
miesięcy od daty otrzymania przez 
urząd medali.

(red)

Jeżeli ktoś z Państwa nie rozli-
czył się jeszcze z podatku docho-
dowego za ubiegły rok, zachę-
cam do przekazania swojego 1% 
na Miśka. To pseudonim Michała 
Wyszowskiego.  Bardzo dobrego 
dziennikarza Radia Wrocław . 
Osoby, która do pracy podchodzi 
z wielką pasją.

Michał we wrześniu miał udar. 
Dokładnie w pierwszą rocz-
nicę ślubu. Od tego czasu jest 
w śpiączce. W najbliższym czasie 
przejdzie serię specjalistycznych 
badań diagnostycznych mózgu, 
które pozwolą ocenić aktywność 
mózgu, ale przede wszystkim stan 
jego świadomości. Badania zosta-
ną przeprowadzone w Warszawie, 
a ich koszt wyniesie około 10 000 
złotych. Dzięki pomocy przyjaciół, 
których Michał ma wielu, udało się 
uzbierać już środki. To jednak po-
czątek walki i Michała. Na pewno 

potrzebne będą kolejne fundusze 
i specjalistyczna opieka. Dlatego 
zwracamy się do Państwa o po-
moc. Pieniądze można wpłacać na 
2 sposoby.

Pierwszym jest darowizna:
Fundacja Światło

Konto: 
34 1240 4009 1111 

0000 4490 9943
Tytułem: 

Michał Wyszowski

Drugim jest przekazanie 1% 
wpisując w rozliczeniu:
NR KRS: 0000183283 

z dopiskiem: 
cel szczegółowy 

- Michał Wyszowski

UWAGA: W tytule przelewu 
proszę podać imię i nazwisko 

Michała, bo bez tego 
pieniądze trafią na ogólne 

konto fundacji.

Wszyscy pomagamy Michałowi

Wałbrzyscy policjanci i funkcjo-
nariusze Urzędu Celno-Skarbo-
wego przeprowadzili kontrolę 
i zlikwidowali nielegalny salon 
gier hazardowych na terenie 
miasta. Nielegalne urządzanie 
i prowadzenie gier na automa-
tach, gier losowych lub zakładów 
wzajemnych jest przestępstwem, 
za które grozi wysoka grzywna, 
kara pozbawienia wolności lub 
obie te kary łącznie.

Podczas czynności służbowych 
związanych z likwidacją przedmio-
towego kasyna, policjantów z Wy-
działu do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu wspierali 
funkcjonariusze  Urzędu Celno-
-Skarbowego. Zajmujący się tą 
sprawą ujawnili i zabezpieczyli dwa 
automaty do gier hazardowych, na 
których urządzane były gry wbrew 
przepisom ustawy oraz ponad 4  ty-
siące złotych gotówki. Nielegalne 
urządzenia trafiły już do magazynów 
Służby Celnej. Zostały zatrzymane, 
jako dowód do sprawy karnej skar-

bowej. Nielegalne urządzanie i pro-
wadzenie gier na automatach, gier 
losowych lub zakładów wzajemnych 
jest przestępstwem, za które grozi 
wysoka grzywna, kara pozbawienia 
wolności lub obie te kary łącznie. 
Dodatkowo podmiotowi, który 
urządzał nielegalne gry hazardowe 
grozi wysoka kara pieniężna. Li-
kwidacja nielegalnych salonów gier 
przynosi skutek w postaci sprawne-
go eliminowania szarej strefy. Ha-
zard jest uzależnieniem, które ma 
negatywny wpływ na wiele dziedzin 
życia społecznego i jest przyczyną 
wielu patologii i zagrożeń, a nawet 
przestępstw kryminalnych. Niele-
galny hazard to często narzędzie 
do „prania brudnych pieniędzy" 
i legalizacji dochodów, które mogą 
mieć związek z działalnością grup 
przestępczych, zajmujących się 
przemytem, handlem narkotykami 
i przestępstwami podatkowymi. 
Podmioty, które działają w szarej 
strefie nie płacą podatków i ze-
zwalają na udział w grach dzieciom 
i młodzieży poniżej 18 roku życia.

(red)

Nielegalne kasyno 
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Liczy się każda kwota !

Przekaż 1% na Przedszkole 
i Szkołę na Starym Zdroju

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

reklama	 R0333/17

Gmina Czarny Bór otrzymała 
środki na realizację projektu zwią-
zanego z modernizacją budynków. 
Wartość dofinansowania to kwota 
ponad 5 milionów złotych. 

Dofinansowania zostało przyznane 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach ZIT RPO WD 2014-2010, dla 
projektu złożonego przez Gminę 
Czarny Bór w konkursowym naborze 
wniosków. Na realizację projektu 
„Poprawa efektywności w budynkach 
użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Czarny Bór” gmina  otrzymała 
najwyższą wartość dofinansowania 
w wysokości 5.110.153,07 zł, przy 
całkowitej wartości projektu wyn-
oszącej 6.269.874,22 zł. W ramach 
projektu kompleksowej modernizac-
ji, polegającej m.in. na dociepleniu 
ścian, wymianie instalacji CO, a także 
montażu odnawialnych źródeł en-
ergii, poddane zostaną cztery obiek-
ty użyteczności publicznej.  Należą 
do nich budynki Gminnego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym 
Borze (szkoła podstawowa, gimnaz-
jum i przedszkole), Ośrodek Pom-
ocy Społecznej w Czarnym Borze 
oraz Ośrodek Kultury w Witkow-
ie. Głównym celem projektu jest 
zwiększenie efektywności energety-
cznej budynków, co będzie miało 
przełożenie nie tylko na ilość zao-

Modernizacja budynków

szczędzonej energii cieplnej i elektry-
cznej, ale również na redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. Szacowane 
dane projektu przewidują w ska-
li roku spadek emisji gazów o 190 

ton CO2 oraz oszczędność energii 
elektrycznej na poziomie 37 MWh 
i ponad 2600 GJ w przypadku energii 
cieplnej.

(red)

Fot. (UG Czarny Bór) Głównym celem projektu jest zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków

Trwają prace związane z przebu-
dową drogi gminnej w Unisławiu 
Śląskim. Asfaltowa nawierzchnia 
zostanie położona na odcinku 
842 metrów. Planowany ter-
min zakończenia prac to koniec 
czerwca 2017 roku. 

Burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński podpisał z Samorządem 
Województwa Dolnośląskiego 
umowę dotyczącą realizacji zada-
nia pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej w Unisławiu Śląskim (dz. nr 
421,460)” w ramach operacji „Bu-
dowa lub modernizacja dróg lo-
kalnych” objętej Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Celem projektu  jest 
poprawa warunków życia miesz-
kańców wsi Unisław Śląski oraz 
dostępności do obiektów użytecz-
ności publicznej – m. in. Kościoła 
Filialnego pw. Wniebowzięcia NMP 
w Unisławiu Śląskim. - Do Urzędu 
Marszałkowskiego zostało złożo-
nych 225 wniosków. Dofinansowa-
nie uzyskało tylko 77. Pośród nich 
znalazł się nasz wniosek, dzięki 
temu inwestycja warta ok. 400 tys. 
zostanie dofinansowana w 63,63% 
z programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wkład budżetu gminy 
w ten remont wyniesie 145 tys. 

Ważne jest również to, że mimo 
wielu czekających nas dużych inwe-
stycji udało się w budżecie gminy 
wygospodarować środki na sfinan-
sowanie ważnego dla mieszkańców 
Unisławia remontu– zaznaczył Mar-
cin Raczyński, burmistrz Mieroszo-
wa. – Pragnę podziękować swoim 
współpracownikom, w szczegól-
ności pracownikom Referatu Pozy-
skiwania Środków Zewnętrznych, 
Referatu Inwestycyjnego, pani soł-
tys, radnym. Wspólnymi działaniami 
sukcesywnie poprawiana jest jakość 
życia mieszkańców naszej gminy – 
dodał burmistrz.

(red)

Przebudowa drogi

nie lada zadanie. Zając wielkanocny 
obdarował bowiem “Sowiaków” 
czekoladowymi jajami. Aby nie było 
za łatwo, ukrył słodkości w różno-
rodnych zakamarkach góry Choina. 
Dzieci doskonale  poradziły sobie 
z wyzwaniem. Koszyk, kieszenie 
i czapki zapełniły się czekoladkami. 
Po zbiorach odbyły się zawody bie-
gowe. Najpierw dzieci kontra dzieci, 
a następnie na życzenie najmłod-
szych – dzieci kontra dorośli. Na 
koniec stoczono indywidualne wy-
zwania, co oznaczało iż “każdy z każ-
dym” mógł  spróbować swych sił. – 
Nasze Sówki zarówno małe, jak i te 
duże, mają niekończące się pokłady 
energii, dlatego tak świetnie poradzi-
ły sobie z zaplanowanymi  zadania-
mi. Podczas czwartkowych trenin-
gów, oprócz profesjonalnych porad 
i ćwiczeń, nigdy nie brakuje dobrej 
zabawy z dużą dozą humoru, co po-
zytywnie wpływa na relacje w naszej 
drużynie – opowiada Joanna Ce-
glarek współorganizatorka ogólno-
rozwojowych zajęć drużyny Sowie  
Team. Tuż po świętach zapraszamy 
wszystkich chętnych na kolejne spot-
kanie – zachęca pani Joanna.

(red)

Las pełen 
czekoladowych jajek
To nie było proste zadanie. 
Uczestnikom dostarczyło jed-
nak dużo frajdy. Rzadko bowiem 
można znaleźć ukryte pod drze-
wem czekoladowe jajo.

W okolicach Zamku Grodno od-
były się nietypowe zajęcia biegowe, 
zorganizowane przez Sowie Team  
– amatorską drużynę, zrzeszającą 
miłośników kolarstwa górskiego 
i “zapalonych” biegaczy. Podczas 
rozgrzewki na “Małe Sówki”, czyli 
najmłodszych uczestników,  czekało 

Dzieci doskonale  poradziły sobie 
z wyzwaniem. Koszyk, kieszenie 
i czapki zapełniły się czekoladkami.
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PUBLICZNA SZKOLA 
PODSTAWOWA NR 1

OGLASZA ZAPISY
DO KLAS PIERWSZYCH 
SZKOLY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018Od września 2017 r. w obecnym 
budynku Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Wałbrzychu przy 
ul. Limanowskiego 12 powstanie 
nowa szkoła - Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 1. Dyrekcja 
i grono pedagogiczne już dziś 
zapraszają najmłodszych miesz-
kańców dzielnicy Śródmieście do 
klasy pierwszej. 

Zmienia się nazwa, ale tradycje 
pozostają! A festyny środowiskowe 
w tej szkole to już w Śródmieściu 
tradycja. Imprezy zorganizowane są 
przez dyrekcję szkoły , pracowni-
ków i uczniów oraz stowarzyszenie 
„Nasza Jedynka”. Często także swo-

ją pomocą służą przyjaciele szkoły 
i przedstawiciele samorządów lo-
kalnych. Atrakcje zapewniają przed-
stawiciele służby zdrowia, straży 
pożarnej czy policji (każdy chce mieć 
zdjęcie w czapce strażackiej lub po-
licyjnej…).

Mieszkańcy dzielnicy chętnie 
włączają się w zajęcia oraz wspólne 
działania proponowane przez orga-
nizatorów. Ogromną popularnością 
wśród najmłodszych cieszą się gry 
i zabawy, stylizacje fryzur i zdobienie 
twarzy. Nieco starszych uczestników 
porywają konkurencje sportowe, 
zajęcia artystyczno- profilaktyczne, 
pokazy i nauka tańca. Każdy – nie-
zależnie od wieku – może nauczyć 

się tańczyć , wziąć udział w zajęciach  
z kinezjologii edukacyjnej, obejrzeć 
mecze piłki nożnej czy pokazy grup 
tanecznych. Na wszystkich czeka 
zawsze poczęstunek – grillowane 
kiełbaski, pyszne ciasta, ciasteczka 
i soczki, wata cukrowa. 

Podczas każdego festynu – nieza-
leżnie od pogody - zawsze towarzy-
szy wszystkim radość, dobra zabawa 
i pogoda ducha. 

Tak więc dyrekcja i pracownicy 
przyszłej Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Wałbrzychu serdecz-
nie zapraszają już dziś na Dzień Ot-
warty na boisku szkolnym 20 maja 
br. oraz na festyn środowiskowy 2 
czerwca br.

Zabawa i nauka 
– tylko w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
wspomagającym Dolnośląskie Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych

Prezes-Alicja Głowińska i członkowie DSON

KRS:0000068261
Przekaż nam Swój 1 % podatku
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Blisko 50 organizacji, instytucji, 
organizacji, firm i osób prywat-
nych zaprezentowało się na „Jar-
marku Wielkanocnym”, który 
zorganizowała gmina Szczawno-
-Zdrój wspólnie z Uzdrowiskiem 
Szczawno – Jedlina i gminą Stare 
Bogaczowice. 

Symbolicznego otwarcia części 
szczawieńskiej dokonali burmistrz 
Marek Fedoruk i wójt Mirosław 
Lech. Swoje stoiska handlowe i wy-
stawiennicze przygotowało 47 or-
ganizacji, instytucji, organizacji, firm 

i osób prywatnych. Oferta była bar-
dzo ciekawa i atrakcyjna - kuracjusze 
oraz przyjezdni odwiedzający mia-
sto w tym dniu mogli dokonać, przy 
okazji spaceru, ciekawych zakupów 
w tym przede wszystkim - do wielka-
nocnego koszyczka: pisanek zdobio-
nych różnymi technikami, baranków, 
babeczek, stroików na wielkanocny 
stół, serwetek, ręcznie wykonanych 
jaj świątecznych i pamiątek. Obrazy 
wykonane z guzików można było 
oglądać i kupić na stoisku artystki 
Lilianny Gronuś tuż obok stoiska 
Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany. 

Panie ze szczawieńskiego Caritasu 
przygotowały sprzedaży mnóstwo 
kolorowych babeczek, które bardzo 
szybko znajdowały nabywców. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko szczawieńskiego gimnazjum, 
przy którym małe dzieci, które przy-
szły do parku z rodzicami, malowały 
pisanki - farbkami, pod uważnym 
okiem mogących w każdej chwili 
przyjść im z pomocą starszych ko-
leżanek i kolegów. Kolejne atrakcje, 
to bogate w wyroby stoisko przygo-
towane przez Stowarzyszenie „Ra-
dość Życia” z Podzamcza, na którym 

Udany debiut 

Swoje stoiska handlowe i wystawiennicze przygotowało 47 organizacji, instytucji, organizacji, firm i osób 
prywatnych

można było kupić wiele ciekawych 
pamiątek oraz stoisko z książkami 
przygotowane przez naszą Miejską 
Bibliotekę, pod hasłem „Książka dla 
zajączka”. Oferowano, miody z re-
gionalnej świebodzickiej pasieki, wina 
i ciekawe wyroby kulinarne. Kto 
poczuł się głodny mógł skorzystać 
z oferty „Dworzyska” i zasmakować 
białego barszczu, bigosu królew-

skiego z wojskowej kuchni polowej. 
Smakowitości serwowała również 
Gospoda „Soczyste Pieczyste” ze 
Starych Bogaczowic. - Piękna pogo-
da, dużo wystawców i duże zaintere-
sowanie odwiedzających bardzo nas 
cieszy i zachęca do organizacji Jar-
marku Wielkanocnego w przyszłym 
roku- zapewniali organizatorzy. 

(red)
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SUPERCENA

Zapraszamy do Punktu Sprzeda¿y
Plusa i Cyfrowego Polsatu

Wa³brzych, ul. 1-go Maja 64 (CH Galeria Victoria)
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Producent kołder i poduszek poszukuje 

pracowników na stanowisko

• SZWACZ 

• PRACOWNIK PRODUKCYJNY

ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

tel. 74 845 64 46     www.johncotton.eu
e-mail: rekrutacja@jce.eu.com

W dniach 1-3 maja 2017 Stara 
Kopalnia zaprasza do udziału 
w trzydniowym święcie motory-
zacji pod nazwą ,,Moc Maszyn”. 
Każdy dzień to inne pojazdy, 
atrakcje i zabawy.

Poniedziałek 1 maja to dzień 
pojazdów specjalistycznych - 
swoje pojazdy zaprezentują: 
Państwowa Straż Pożarna, Ko-
munalnik, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego, Wodociągi, 
Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Straż Miejska, Policja 
oraz Muzeum Militariów i Broni. 
W godzinach 12:00-18:00 będzie 
można poczuć się jak policjant, 
wsiąść do pojazdu wojskowe-
go, wziąć udział w konkursach, 
a także zobaczyć pokaz siły bo-
jowej straży pożarnej, czy też 
ratownictwa drogowego. 1 maja 
to także finał akcji Bezpieczny kie-
rowca. Do godz. 15:00 odbywać 
się będą zawody. Godz. 16:00 to 

pokazy, a godz. 17:00 wręczenie 
nagród. Poniedziałek 1 maja to 
również królestwo ceramicznych 
pojazdów. Dzieci będą malować, 
dekorować i ozdabiać małe pojaz-
dy przygotowane przez Centrum 
Ceramiki Unikatowej.1 dzień mo-
tomajówki zakończy pokaz Kina 
Samochodwego. Wtorek 2 maja 
to dzień pojazdów rajdowych. Plac 
eventowy Starej Kopalni zapełnią 
miłośnicy aut rajdowych ze swoimi 
pojazdami. Swoją niezwykle bogatą 
kolekcję pojazdów pokaże również 
Jerzy Mazur. Wśród eksponatów 
z Muzeum Górnictwa i Sportów 
Motorowych pana Mazura na tere-
nie Starej Kopalni zobaczymy m.in. 
jedno z niewielu na świecie Por-
sche GT3 RS. W godzinach 12:00-
18:00 rozgrywane będą ciekawe 
konkurencje związane z motoryza-
cją. O godz. 17:00 w kawiarni Szty-
garówka odbędzie się spotkanie 
z Jerzym Mazurem oraz z Pawłem 
Drahanem pn. „Rajdowy świat 

wczoraj i dziś”. Na najmłodszych 
będą czekać bańki mydlane, balo-
nowe zwierzątka i malowanie bu-
ziek. Dzień ponownie zakończony 
zostanie pokazem filmu w ramach 
Kina Samochodowego o godz. 
21:00. Środa 3 maja to dzień po-
jazdów zabytkowych. Zachęcamy 
wszystkich wałbrzyszan do zaba-
wy w stylu retro. Stowarzyszenie 
Moto Weteran, a więc najwięksi 
pasjonaci zabytkowych pojazdów 
zapełnią Starą Kopalnię swoimi 
maszynami. Dzieci mogą zabrać 
ze sobą swoje rowerki, hulajnogi, 
aby na specjalnie przygotowanym 
torze móc wziąć udział w kon-
kursie pchaczy. Zakończeniem 
dnia będzie kolejny film w ramach 
pokazów Kina Samochodowego. 
Przez wszystkie trzy dni zabawie 
będzie towarzyszyć muzyka DJ’a. 
Wszystkie atrakcje są bezpłatne. 
Na uczestników konkursów cze-
kają ciekawe nagrody. 

(red)

Moc Maszyn

Dofinansowanie w kwocie 1400 
zł na organizację „Europejskie-
go Dnia Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych”, któ-
ry odbędzie się 12 maja 2017r. 
otrzymała Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Boguszowie-
-Gorcach od Fundacji PKO Ban-
ku Polskiego.

Głównymi celami imprezy są: 
integracja uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Bo-
guszowie – Gorcach z osobami  
niepełnosprawnymi, tworzenie 

naturalnej sytuacji wychowaw-
czej, uczącej  tolerancji  i rów-
nouprawnienia, wyrażenie sprze-
ciwu wobec dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych i wykluczenia 
ich z życia codziennego, a także 
budowanie modelu wspólnego 
kształcenia dzieci zdrowych i nie-
pełnosprawnych.  Otrzymane od 
Fundacji PKO Banku Polskiego pie-
niądze zostaną przeznaczone na  
zakup materiałów potrzebnych do 
przeprowadzenia integracyjnych 
warsztatów plastycznych oraz 
konkursu plastycznego, zakup na-

gród w konkursach sportowych, 
a także na organizację poczę-
stunku dla beneficjentów projek-
tu. Autorkami wniosku o dotację 
były: dyrektor szkoły Katarzyna 
Mikołajczyk oraz nauczycielka ję-
zyka polskiego Agata Nowicka. 
- W imieniu całej społeczności 
szkolnej pragniemy podziękować 
zarządowi  Fundacji PKO Banku 
Polskiego oraz Sylwii Gardeckiej – 
pracownikowi PKO Banku Polskie-
go za wsparcie naszej inicjatywy - 
mówią pracownicy „szóstki”. 

(red)

Bank dla szkoły 

Przedszkole Miejskie w Miero-
szowie zajęło pierwsze miejsce 
w VII Międzynarodowej Sparta-
kiadzie Przedszkolaków. W ry-
walizacjach wzięły udział druży-
ny z Mieroszowa, Sokołowska, 
Kowalowej oraz z Viznova i Me-
zimesti. 

Sala po brzegi wypełniona mały-
mi kibicami, mieniła się różnymi ko-
lorami pomponów, transparentów 
i gadżetów, które wspomagały do-
ping małych sportowców. Emocjom, 
wrzawie, okrzykom, spontanicznej 
radości nie było końca. Publiczność 
spisała się doskonale. Młodzi niezwy-
kle sprawni przedstawiciele placówek 

dawali z siebie wszystko, bo oprócz 
doskonałej zabawy była to również 
rywalizacja w duchu fair play. Zawod-
nicy zmierzyli się w 6 konkurencjach, 
które sprawdzały różne sprawności 
m.in. były to konkurencje pod nazwą 
„hulajnoga” czy „łyżworolki”. Każdy 
maluch dawał z siebie wszystko i god-
nie reprezentował swoją szkołę czy 
przedszkole. Po zakończonych zma-
ganiach wszystkie dzieci mogły spo-
żytkować pozostałą energię podczas 
tańca zumby. Po podliczeniu punkta-
cji najlepsze okazało się Przedszkole 
Miejskie z Mieroszowa, na drugim 
miejscu uplasowała się Publiczna 
Szkoła Podstawowa z Mieroszowa, 
na miejscu trzecim Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kowalowej, miejsce 
czwarte zajęły dzieci z Przedszkola 
w Mezimesti, miejsce piąte należa-
ło do przedszkolaków z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Soko-
łowsku, a miejsce szóste Przedszkole 
w Viznovie. Każdy z przedszkolaków 
otrzymał pamiątkowy medal, a cała 
drużyna puchar, który stanie w hono-
rowym miejscu. - Nie gościłem jesz-
cze na żadnym takim wydarzeniu, na 
którym byłoby tyle radości i niezwy-
kłych emocji. Cieszy mnie ogromnie, 
że mamy tylu młodych sportowców, 
a wygranym jest dzisiaj każdy  – po-
wiedział Marcin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa. 

(red)

Spartakiada przedszkolaków

Fot. (UM Mieroszów) Zawodnicy zmierzyli się w 6 konkurencjach
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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Noclegi Petrus

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

już od 30 zł za osobę

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady

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

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

reklama	 R0340/17

Niecodzienne 
wydarzenie
W Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu goszczą Tytus, Romek 
i A’Tomek, a wraz z nimi wszyscy 
polscy komiksowi bohaterowie! 
Wskoczyli oni na ekspozycję po-
święconą całej historii klasycznego 
komiksu polskiego. Okres obejmuje 
ponad 80 lat od ukazania się przy-
gód Marka Kolosa, pionierskiego 
komiksu z dymkami stworzonego 
przez polskich autorów. Wystawa 
opowiada o losach komiksu do dnia 
dzisiejszego. Autorem wystawy jest 
popularyzator komiksu polskiego 
Wojciech Łowicki. -  Polski komiks 
ma wiele do zaoferowania i o tym 
opowie nasza wystawa. Wykorzy-
stamy najlepsze, czasem unikalne 
materiały podparte ciekawost-
kami i anegdotami związanymi 
z twórcami i pracą nad ich dziełami. 
Pokażemy tę obrazkową sztu-
kę na tle historii naszego kraju. 
Wędrować będziemy poprzez całą 
epokę PRL’u aż do współczes-
ności- - mówią autorzy wystawy. 
Dla koneserów znajdą się nie lada 
atrakcje, oprócz oryginalnych plansz 
także unikalne wydania komiksów. 
Wyjątkowym eksponatem będą 
oryginalne przybory Janusza Christy, 
którymi rysował przygody Kajka 
i Kokosza oraz archiwalne numery 
gazet i czasopism. Zapraszamy na 
wystawę „Historia polskiego ko-
miksu”, a tym samym na spotkanie 
z kapitanami Żbikiem i Klossem, 
Kajkiem i Kokoszem, profesorkiem 
Nerwosolkiem, Wiedźminem oraz 
całą plejadą barwnych postaci.  
Wstawa czynna do 11 czerwca. 

(red)

Ruszyła II edycja
Po sukcesie pierwszej edycji 
sportowo-turystycznego budżetu 
obywatelskiego „Aktywny Dolny 
Śląsk”, urząd marszałkowski wystar-
tował z drugą edycją. W tym roku, 
podobnie jak poprzednio, na pro-
jekty obywatelskie przeznaczono 
600 tysięcy złotych. Już po raz drugi 
dolnoślązacy będą mogli współ-
uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji o finansowaniu wybranych 
projektów dotyczących upowszech-
niania sportu i promowania oferty 
turystycznej w naszym regionie. 
− Mieszkańcy Dolnego Śląska 
mają możliwość zgłaszania swoich 
pomysłów, dyskutowania o nich, 
a następnie wyboru najlepszych roz-
wiązań w głosowaniu. W ubiegłym 
roku program cieszył się ogromną 
popularnością. W pilotażowym 
budżecie swoje głosy oddało ponad 
110 tysięcy osób – mówi Jerzy Mi-
chalak, członek zarządu wojewódz-
twa. Tegoroczny budżet, tak samo 
jak poprzedni, będzie realizowany 
w całym województwie, a środki 
finansowe będą rozdzielane w 5 
dolnośląskich subregionach: jelenio-
górskim, wałbrzyskim, legnickim, 
wrocławskim oraz we Wrocławiu. 
Całkowity budżet to 600 tys. zł. 
Pieniądze mogą być przeznaczone 
na realizację inicjatyw przyczyniają-
cych się do rozwoju i popularyzacji 
dolnośląskiego sportu i turystyki, 
z wyłączeniem zadań dotych-
czas dofinansowanych z budżetu 
województwa oraz projektów 
infrastrukturalnych. Mogą to być 
np.: imprezy turystyczne, lokalne 
zawody sportowe, zloty, rajdy, kon-
ferencje, seminaria dotyczące roz-
woju turystyki, promocji regionu, 
promowania lokalnych produktów 
i atrakcji turystycznych, oraz np. 
publikacje wydawnictw o charakte-
rze turystycznym (tj. przewodniki, 
foldery, katalogi, informatory etc.).

(red)

Blisko 60 tysięcy euro dofinanso-
wania udało się pozyskać gminie 
Walim na działania promocyjne  
w ramach współpracy Polsko- 
Czeskiej.

Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu wspólnie z miastem Ča-
stolovice (Czechy) złożyły wniosek 
do Euroregionu Glacensis o dofinan-
sowania zadania pn. Walim i Častolo-
vice – polsko – czeska współpraca dla 
rozwoju turystyki (Walim a Častolo-
vice – polsko – česká spolupráce pro 
rozvoj turistiky). Wniosek otrzymał 
dofinansowanie. Tym samym z Unii 
Europejskiej pozyskano na realizację 
tego zadnia kwotę 59 133,20 euro. 
- Pozyskane środki po naszej stronie 
zostaną wykorzystane na działania 
promocyjne, ale i również pomogą 
w modernizacji pawilonu handlo-
wego Sztolni Walimskich – wyjaśnia 
dyrektor Centrum Kultury i Turysty-
ki Paweł Brzozowski – Wymieniona 
zostanie stolarka okienna w obiek-
cie, ogrzewanie, powstanie punkt 
informacji turystycznej. Z działań 
miękkich będziemy promować Wa-
lim na targach w Hradec Králové, 
z kolei nasi przyjaciele Czesi będą 
promować się na targach tury-
stycznych we Wrocławiu. Powstaną 
m.in.: film o Walimiu w języku cze-
skim, polskim i angielskim, wspólna 
mapa Častolovic i Walimia w języku 
polskim i czeskim, ulotka o Walimiu 
oraz film o Častolovicach – dodaje 
dyrektor. Dlaczego Czechy? Obie 
gminy leżą niespełna 40 km od pol-
sko-czeskiej granicy, a na przestrze-
ni ostatnich lat podejmowały już 
działania w celu stworzenia lepszej 
obsługi dla polskich turystów. Jed-
nakże Polacy wciąż stanowią tylko 
niewielki odsetek turystów zwie-
dzających tę czeską miejscowość, 
a dla Czechów Gmina Walim jest 
niemal nieznana. Obie miejscowości 
potrzebują więc wspólnej promocji, 
która zwiększy zainteresowanie 
turystów zwiedzaniem wspólnego 
polsko-czeskiego pogranicza. Ce-
lem mikroprojektu jest stworzenie 
wspólnej promocji Walimia i Často-
lovic, a dzięki niemu zwiększy się 
ruch turystyczny w regionie. Ele-
mentem projektu będą po polskiej 

Współpraca Polsko- Czeska

Fot. (CKIT Walim) Pozyskane środki pomogą w modernizacji pawilonu handlowego Sztolni Walimskich

stronie Sztolnie Walimskie i Zamek 
Grodno, a po czeskiej stronie „Hi-
storyczna naukowa ścieżka Ča-
stolovice” składająca się dziesięciu 
przystanków, na których turyści 
będą mogli na tablicach informacyj-
nych dowiedzieć się ciekawostek 
z 700-letniej historii gminy. - Wyko-
rzystamy potencjał zasobów przy-
rodniczych i kulturowych obu gmin. 
Ponadto, wspólny projekt przyczy-
ni się również do rozwijania więzi 
kulturowych, społecznych i ekono-
micznych. Z promocją zwrócimy 
się do turystów indywidualnych, jak 
i do zorganizowanych grup wyciecz-
kowych. W tym celu zastosujemy 
wspólne materiały promocyjne oraz 
prezentacje na targach turystycz-
nych. Wykonamy spot o Walimiu 
i Častolovicach, który będzie udo-
stępniany turystom w punktach in-
formacji turystycznych, na targach, 
a także na stronach internetowych 
– kontynuuje dyrektor CKiT.

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

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

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

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

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE
Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu zaprasza na spektakl ,,Raj. 
Tutorial”. Przyjdź. Zobacz. Po-
czuj się jak w Raju.

W niezwykłych przestrzeniach 
Starej Kopalni Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu zaprasza na spektakl 
o szczęściu i marzeniach, który relak-
suje i przenosi do innego świata. „Raj. 
Tutorial” jest przepełniony muzyką, 
ruchem i dobrą energią. Po raz pierw-
szy w Polsce spektakl – coachingowy 
w teatralnej formie. Spektakl bez trau-
my, bez przekleństw, bez przemocy. 
Jedyna w Wałbrzychu pozytywna uto-
pia. Pozwólmy sobie na marzenie! Od-
ważmy się być sobą albo kimkolwiek 
innym! „Raj. Tutorial” to świat, w któ-
rym możemy się wczuwać, przepo-
czwarzać, wychodzić z siebie i szukać 
w sobie tego, czym nigdy nie byliśmy. 
Może świat lepiej wygląda z perspek-
tywy śliwki albo ślimaka. Może chętnie 
byśmy się nimi stali, gdybyśmy wie-
dzieli, kim są. Spektakl powstał z inspi-
racji wątkami z powieści „Middlesex” 
Jeffreya Eugenidesa.

Jak w Raju…

Kornelia Gondek z Zespołu 
Szkół Politechnicznych „Ener-
getyk” laureatką powiatowego 
konkursu literackiego „Portrety 
ludzi, oblicza kultur i religii w po-
wieściach Olgi Tokarczuk”.

Zakończył się II etap Konkursu Li-
terackiego „Czytamy współczesnych 
autorów polskich” pod patronatem 
Starosty Powiatu Wałbrzyskiego 
i Burmistrza Szczawna-Zdroju, któ-
ry w tym roku obejmował twór-
czość Olgi Tokarczuk. W pierw-
szym etapie zadaniem uczestników 
było napisanie pracy pisemnej na 
wybrany temat i przesłanie jej do 
organizatorów. W finale uczniowie 
pisząc test w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Szczawnie-Zdroju, 
musieli wykazać się znajomością 
utworów ( „E.E”, „Prawiek i inne 
czasy” oraz pierwszy rozdział „Ksiąg 
Jakubowych”). Następnie w Zespo-
le Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Szczawnie-Zdroju prezentowali 
pracę plastyczną lub prezentację 
multimedialną inspirowaną przeczy-
tanymi powieściami. Pierwsze miej-
sce zajęła Kornelia Gondek z Zespołu 
Szkół Politechnicznych „Energetyk”, 
drugie Kinga Utzig z tej samej szko-
ły,  trzecie Aleksandra Koncewicz 
z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Szczawnie-Zdroju. Jury wy-
różniło również wiedzę i pracę Marty 
Chmielewskiej z Zespołu Szkół im. 
M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-
-Zdroju przyznając jej czwartą na-
grodę. Organizatorami drugiej edycji 
zmagań literackich jest Zespół Szkół 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczaw-
nie-Zdroju oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego 
w Szczawnie-Zdroju. Celem kon-
kursu jest zachęcenie młodzieży do 
sięgania po utwory polskich autorów 
współczesnych i promocja czytelni-
ctwa.

(red)

Konkurs literacki
W niedzielę 23 kwietnia o godz. 
12.30 Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu zaprasza na zabawną 
historię opowiadającą o poszu-
kiwaniu tożsamości i budowa-
niu poczucia własnej wartości 
– „Mały Ktoś i Pogromca Potwo-
rów” w reż. Eweliny Ciszewskiej. 

Spektakl Eweliny Ciszewskiej, to 
zabawna historia, opowiadająca o po-
szukiwaniu tożsamości i budowaniu 

poczucia własnej wartości. Pewien 
nieśmiały chłopiec, 5 letni Wiktor, 
ucieka przed światem do krainy włas-
nej wyobraźni. Jej odzwierciedleniem 
są rysunki chłopca. Nie mając przyja-
ciół powołuje do życia Małego Ktosia. 
Reżyserka snuje opowieść drogi, zu-
pełnie podobną do tej, z której właś-
nie wróciłeś lub jeszcze się nie wybra-
łeś. To podróż, w której odkryjesz 
siebie, pokonasz własne strachy, 
uwierzysz w swoje możliwości, prze-

konasz się, że warto pytać by nie błą-
dzić i nigdy nie oceniać po pozorach. 
„Mały Ktoś i Pogromca Potworów”, 
to bajka muzyczna, w której dźwięki, 
piosenki i sugestywne obrazy prze-
ważają nad warstwą tekstu, a główni 
bohaterowie pochodzą z dziecięcych 
rysunków rodem z wyobraźni. Spek-
takl bierze udział w 23. Ogólnopol-
skim Konkursie na Wystawienie Pol-
skiej Sztuki Współczesnej.

(red)

Niedziela w Teatrze

Fot. (TLiA) Spektakl to bajka muzyczna, w której dźwięki, piosenki i sugestywne obrazy przeważają nad warstwą 
tekstu, a główni bohaterowie pochodzą z dziecięcych rysunków
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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

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Biuro projektu: 

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

Lider projektu: Partnerzy projektu: Gmina 
Głuszyca

Gmina 
Walim

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
zaprasza do skorzystania 

z bezpłatnych kursów zawodowych 
oraz płatnych staży

 
Jeżeli jesteś osobą niepracującą do 29 roku życia 

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

Mamy dla Ciebie bogatą ofertę 
bezpłatnych szkoleń zawodowych, 

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

wśród lokalnych przedsiębiorców.
 

Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100

reklama	 R0345/17

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. 
Świdnica znów stanie się rajdową 
stolicą. Udział w  jubileuszowym 
45. Rajdzie Świdnickim – KRAU-
SE, jednej z najstarszych imprez 
w kraju, zapowiedziało aż 80 
teamów, a im towarzyszyć będą 
rzesze kibiców i sympatyków 
sportów motorowych. W stawce 
krajowego czempionatu nie za-
braknie Pawła Krysiaka, kierow-
cy ze Strzegomia, który postawił 
na pilota Pawła Gacka i Forda 
Fiestę R2. Załoga Automobil-
klubu Ziemi Kłodzkiej pojedzie 
w barwach tytularnego sponsora 
zawodów – firmy KRAUSE. 

Na sprawdzone i widowiskowe 
odcinki specjalne postawili organi-
zatorzy jubileuszowego 45. Rajdu 
Świdnickiego – KRAUSE. Rywali-
zacja dla najlepszych w kraju za-
wodników rusza już w piątek, 21 
kwietnia. Na trasie pojawi się aż 80 
załóg ścigających się w ramach Inter 
Cars Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski oraz Motul Histo-
rycznych Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski. W stawce 
Inter Cars RSMP Fordem Fiestą R2 
pojadą Paweł Krysiak i Paweł Gacek. 
Już wiadomo, że załoga otrzymała 40 
numer startowy. 45. Rajd Świdnicki 
– KRAUSE rozpocznie się ceremonią 
startu na Rynku w Świdnicy, zaplano-
waną na piątek, 21 kwietnia o godz. 
17:30. Po tej uroczystości, zaraz po 
godz. 19-tej, ruszy uliczny odcinek 
- Superoes Crusar. Reszta ścigania 

45 Rajd Krause

została opracowana w sobotnio-nie-
dzielnym wydaniu. Łącznie do poko-
nania 12 oesów o  długości ok. 135 
km, a cały rajd liczy 529 km. -Rajd 
Świdnicki- KRAUSE to dla mnie do-
słownie domowy występ, stąd też 
czuję na sobie dużą presję, pod wie-
loma względami. Mój start wspiera 
wiele lokalnych firm i życzliwych 
osób. A przede wszystkim, jadąc 
w barwach tytularnego sponsora 
zawodów, firmy KRAUSE, chciał-
bym pokazać swoje umiejętności 
i zaprezentować się z jak najlepszej 
strony – mówi Paweł Krysiak, na 
którego prawym fotelu zasiądzie 
Paweł Gacek z Bielska-Białej. Za-
łoga Paweł Krysiak/Paweł Gacek, 
reprezentująca Automobilklub Zie-

mi Kłodzkiej,  postawiła na Forda 
Fiestę R2, która w ubiegłym roku 
wyjeździła Mistrzostwo Polski w 4F. 
Samochód jest wypożyczany od Ra-
fała Kręciocha (Mistrza Polski w 4F), 
a obsługiwał go będzie sprawdzony 
zespół Evo Tech z Wisły. -Ford Fie-
sta R2, którym dysponujemy, oczy-
wiście nie umożliwia nam nawiąza-
nia kontaktu z czołówką Inter Cars 
RSMP, jednak będziemy starali się 
wykrzesać z niego tyle, ile się da. 
Szkoda tylko, że przed rajdem nie 
udało nam się zrobić testów. Mój 
trening odbędzie się dopiero na od-
cinku testowym rajdu, a pierwsza 
pętla będzie taka na rozjeżdżenie. 
Mój plan to przede wszystkim zero 
błędów – mówi Paweł Krysiak. - 

Trasa rajdu biegnie przez kultowe, 
dobrze znane miejsca. Wieczorem 
w piętek, 21 kwietnia łatwo będzie 
także dotrzeć na superoes do Świd-
nicy. Wtedy da się zobaczyć start 
rajdu i uliczny odcinek. W sobotę, 
jak zawsze, warto wybrać się na wa-
limskie patelnie, gdzie co roku przy-
gotowywany jest specjalny punkt 
widokowy dla kibiców. Ten odci-
nek będzie pokonywany aż 3 razy. 
W niedzielę ciekawie może być na 

Kamionkach, gdzie położono nowy 
asfalt i raczej będzie ślisko. Ja osobi-
ście lubię szybkie, techniczne partie 
z sekwencją zakrętów, a takich też 
nie brakuje. Mamy naprawdę fajną 
trasę, więc gdzie się nie pojedzie to 
można sporo zobaczyć. Zachęcam 
do kibicowania - mówi Paweł Kry-
siak, podekscytowany inauguracją 
sezonu 2017  Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski.

(red)

Fot.(użyczone) Załoga Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej pojedzie 
w barwach tytularnego sponsora zawodów – firmy KRAUSE
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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

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

TWOJA FIRMOWA STRONA WWW 
już od 18,58zł/mies.

Wybierz pakiet dobrany do Twoich potrzeb
w zaskakująco niskiej cenie i sam stwórz stronę www!

 

WWW
DLA

CIEBIE!

reklama	 R0347/17

Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska w imieniu Pre-
mier RP przekazała na ręce 
burmistrza Świebodzic Bogdana 
Kożuchowicza decyzje w sprawie 
przyznania rent specjalnych dla 
ofiar sobotniej katastrofy w na-
szym mieście.

Renty otrzyma czterech chłop-
ców: wszyscy stracili pod gruzami 
zawalonej kamienicy najbliższych: 
rodziców, rodzeństwo. - Wszyscy 
jesteśmy nadal w żałobie po tej wiel-
kiej tragedii. Jak Państwo pamiętają, 
obecna na miejscu katastrofy pani 
premier Beata Szydło zadeklarowała 
pomoc dla poszkodowanych dzieci 
w postaci rent specjalnych – i dziś 
przedstawiam Państwu dowód, że 
słowa zostały dotrzymane – podkre-
ślała na konferencji prasowej mini-
ster Anna Zalewska. Renty są przy-
znane dla czterech osób, dla dwóch, 
dotkniętych niepełnosprawnością 
chłopców – bezterminowo. Są nie-
zależne od innych, pobieranych 
świadczeń. W uroczystym przeka-
zaniu decyzji o rentach uczestniczył 
także wojewoda Paweł Hreniak. 
- Bardzo dziękuję Pani Premier za 
tak błyskawiczną decyzję, dotyczą-
cą przyznania rent specjalnych. To 
już kolejne wsparcie dla mieszkań-
ców, którzy ucierpieli. Przypomnę, 
że rodziny dostały już jednorazo-
we zasiłki po 6.000 zł. Mój urząd 
jest w stałym kontakcie z panem 

Tylko dwie grupy akrobatycz-
ne będą reprezentować Polskę 
na jubileuszowym 10 konkur-
sie ACRO CUP w Niemczech. 
Wśród nich utalentowane gim-
nastyczki z gminy Świdnica 
tworzące „Trio Elegance Akro-
kar”.

Na dzień przed wyjazdem na 
zawody, wójt gminy Świdnica Te-
resa Mazurek, spotkała się z trener 
i zawodniczkami, życząc zdoby-
cia upragnionego złota. Roksana 
Niedziałkowski i Karolina Kozieł 
to uczennice szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w Lutomi Dolnej. 
Wraz z Amelią Cieślak (ze SP 1 
w Świdniccy) tworzą zgrane trio 
i ćwiczą pod czujnym okiem swojej 
trenerki Anny Kozieł. Podczas Mię-
dzynarodowego Turnieju OPEN 
TALLINN 2016 w akrobatyce 
sportowej zdobyły II miejsce, ustę-
pując mistrzyniom w swojej kate-
gorii jedynie o pięć setnych punk-
tu. Konkurs pn. 10. internationaler 
Acro Cup 2017 odbywać się będzie 
od 20-23.04.2017 w miejscowości 
Albershausen w Niemczech. Na 
36 zgłoszonych drużyn tylko 2 są 
z Polski. 

Gmina wspiera 
akrobatki

Dziewczęta z trio akrobatycznego wraz z trenerką, z lewej: Wójt Gminy 
Świdnica Teresa Mazurek

Światowy Dzień Ziemi - to na-
zwa akcji prowadzonych corocz-
nie wiosną, których celem jest 
promowanie postaw ekologicz-
nych w społeczeństwie oraz bu-
dowanie wspólnej odpowiedzial-
ności za naszą planetę. Świdnica 
również przyłącza się aktywnie 
do tych obchodów.

Dzisiaj, 21 kwietnia, dzieci i mło-
dzież ze świdnickich przedszkoli i szkół 
podstawowych  będą brały udział 

w akcji na rzecz środowiska natural-
nego i uporządkują tereny wokół swo-
ich szkół. Natomiast w poniedziałek, 
24 kwietnia młodzież z Gimnazjum 
nr 1 posprząta ul. Prądzyńskiego (pas 
zieleni biegnący wzdłuż ogrodzenia 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych), 
z Gimnazjum nr 2 - Park Harcerski, 
z Gimnazjum nr 3 - ul. Parkową (byłe 
boisko i tereny przyległe do Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych) oraz 
przejście w rejonie ulic Hetmańska – 
Saperów - Sienna, a z Gimnazjum nr 

4 - tereny pomiędzy ulicami Sportową 
i Bokserską. Na sobotę, 22 kwietnia 
zaplanowano także dwie akcje spo-
łeczne, czyli sprzątanie miejsca po 
wieżyczce w Parku Młodzieżowym 
oraz uporządkowanie terenu przy 
Mauzoleum Czerwonego Barona 
w Parku Sikorskiego. Miasto wszyst-
kim organizatorom udostępni worki 
oraz rękawice ochronne, a na zakoń-
czenie akcji sprzątania zapewni odbiór 
zebranych nieczystości.

(red)

Dni ziemi w Świdnicy 

Renty specjalne 

burmistrzem, czekamy na wyceny 
remontów mieszkań dla poszkodo-
wanych i koszty akcji ratunkowej. 
Na to również będą środki finanso-
we. Jeszcze raz wszystkim dziękuję 
za zaangażowanie i pomoc – mówił 
wojewoda. Burmistrz Bogdan Ko-
żuchowicz dziękował za wsparcie 
zarówno ze strony władz central-
nych, jak i społeczeństwa. - Do-
świadczamy tego, jak wiele osób, 
poruszonych tragedią, chce pomóc, 
są to zarówno osoby fizyczne, jak 
i firmy. Jestem za to bardzo wdzięcz-
ny – podkreślał burmistrz.W mie-
ście prowadzona jest nadal zbiórka 
na rzecz ofiar katastrofy, obecnie 
wstrzymana jest zbiórka odzieży, 
można przekazywać sprzęty, środki 

czystości, itd. Najlepiej kontaktować 
się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
lub Miejskim Domem Kultury. Na 
specjalnie utworzone konto wpłynę-
ło ponad 30.000 zł. Trwa także przy-
gotowywanie mieszkań zastępczych, 
jedno z nich jest już prawie gotowe. 
- Mieszkania docelowe, w pełnym 
standardzie, będą przygotowane 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy – 
dodaje burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz. - Większość poszkodowanych 
z zawalonej kamienicy na ten mo-
ment nie wyraziła potrzeby skorzy-
stania z lokalu zastępczego, znajdują 
schronienie u swoich bliskich. Obec-
nie taki lokal zastępczy jest przygo-
towywany dla jednej rodziny.

(red)\

Chłopcy, którzy stracili w katastrofie bliskich otrzymają renty w wysokości 
3050 złotych
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Pingpongiści na start 
Niedziela należeć będzie do tenisistów 
stołowych – uczestników I Otwartych 
Mistrzostw Szczawna-Zdroju o Puchar 
Burmistrza. Dla startujących przygoto-
wano cały szereg wartościowych na-
gród, od pucharów po 10-dniowy pobyt 
na Lazurowym Wybrzeżu ufundowany 
przez firmę Juventur. Zawody odbędą 
się w czterech kategoriach wiekowych: 
do 18 roku życia, 19-40 lat, 41-60 lat 
oraz powyżej 60 lat, a także w kategorii 
open kobiet. Wpisowe wynosi jedynie 
10 złotych i to dla przyjezdnych, 
gdyż uczestnicy w wieku poniżej 18 
lat oraz mieszkańcy uzdrowiska nie 
ponoszą żadnych opłat. Zapisy do 
turnieju, którego pomysłodawcą jest 
znany lokalny animator sportu - Janusz 
Kozłowicz, przyjmowane będą w dniu 
imprezy, czyli 23 kwietnia, od godziny 
8.30 do 9.45 w hali sportowej przy ulicy 
Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju. 
Kwadrans później rozpoczną się 
pierwsze mecze zawodów. Zapowiada 
się naprawdę interesujący turniej, gdyż 
swój udział potwierdził między innymi 
Piotr Chodorski, aktualny numer 2 na 
liście ogólnopolskiej Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego, reprezentant Odry 
Głoski, 6-krotnego Mistrza Polski, 
a zarazem student PWSZ Wałbrzych, 
z którą przed kilkunastoma dniami 
wywalczył złoty medal Akademickich 
Mistrzostw Polski. 

I po zgrupowaniu 
Zawody tenisistów stołowych przed 
nami, tymczasem kilka dni temu 
Szczawno-Zdrój gościło uczestni-
ków zgrupowania kadry Dolnego 
Śląska rocznika 2006-2007 w tenisie 
ziemnym. W jednodniowym spotkaniu 
wzięło udział czternastu zawodników 
z najlepszym rankingiem ogólnopolskim 
w kategorii skrzat, którzy na kortach 
w uzdrowisku przygotowywali się 
do sezonu letniego. W zgrupowaniu 
nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
gospodarzy, gdyż we wtorek pod okiem 
trenerów Roberta Kosińskiego oraz 
Mikołaja Grzeszaka ćwiczyli między 
innymi Filip Kosiński, Krystian Pniewski 
oraz Klaudia Owcarz. 

Mniej nie znaczy 
gorzej
Po dwutygodniowej, świątecznej 
przerwie uczestnicy Wałbrzyskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” 
powracają na parkiet, aby rozegrać III 
kolejkę rundy finałowej. Tym razem 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów dojdzie 
do dwóch spotkań, bowiem potyczka 
NSK z Wodociągami rozegrana zostanie 
w późniejszym terminie. Mniej nie 
znaczy gorzej – przed nami między 
innymi ciekawie zapowiadająca się ry-
walizacja drugiego z trzecim zespołem, 
czyli pojedynek PW Mabor z Domem 
Finansowym. To drugi mecz sobotniego 
wieczoru, w pierwszym KP I zmierzy 
się z liderem WALS-a, Chełmcem. 

Wałbrzyska Amatorska Liga Siatkówki „Aqua-Zdrój”
Plan III kolejki rundy finałowej
Sobota – 22 kwietnia, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 16.00: KP I – Chełmiec 
godz. 17.15: Dom Finansowy – PW Mabor
NSK – Wodociągi (odbędzie się w innym terminie)

Tabela WALS-a
1. Chełmiec 2 (zwycięstwa) 14 5:1
2. PW Mabor 2 11 6:0
3. Dom Finansowy 1 11 4:2
4. KP I 1 5 2:4
5. Wodociągi 0 3 1:5
6. NSK 0 1 0:6

Bartłomiej Nowak 

W takich słowach środowy poje-
dynek na szczycie Ekstraligi ko-
biet podsumował Kamil Jasiński, 
trener AZS-u PWSZ Wałbrzych. 
Niestety, mimo dobrej posta-
wy jego podopieczne przegrały 
z wiceliderem, Górnikiem Łęcz-
na, 1:2. 

Po raz kolejny akademiczki z Wał-
brzycha musiały uznać wyższość 
ekipy z Łęcznej. Tym razem było 
naprawdę blisko, aby nasze panie 
pokusiły się o zdobycz punktową, 
jednak w ostatecznym rozrachunku 
znów lepiej wypadły przeciwniczki. 

Do przerwy wyjazdowe spotka-
nie nie przyniosło bramek. Co praw-
da przyjezdne miały swoje okazje na 
otwarcie wyniku, jednak po pierw-
szej odsłonie dość wyrównanej ry-
walizacji mieliśmy bezbramkowy 
remis. W drugiej części akademiczki 
nadal w niczym nie ustępowały wice-
liderowi Ekstraligi, ale na niewiele się 
to zdało, gdyż po godzinie gry Gór-
nik wygrywał 1:0. Po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego w polu karnym 
najprzytomniej zachowała się Nata-
sza Górnicka, która celnym strzałem 
pokonała Darię Antończyk. Zdobyty 
gol dodał skrzydeł miejscowym, ale 
defensywa AZS-u PWSZ przez długi 
czas mądrze i skutecznie się broniła. 
Niestety, w 82 minucie rywalki wy-
konywały kolejny korner, po którym 
głową do siatki przymierzyła Anna 
Sznyrowska. Wałbrzyszanki grały do 
końca i w doliczonym czasie meczu 
zaliczyły kontaktowe trafienie. Po 

Bardzo miłą niespodziankę 
sprawili piłkarze Górnika, któ-
rzy w Wielką Sobotę okazali się 
lepsi od znacznie wyżej sklasyfi-
kowanego Pniówka Pawłowice 
Śląskie. Nasi odnieśli najwyższe 
w tym sezonie zwycięstwo wy-
grywając na boisku przeciwnika 
aż 3:0. Już jutro biało-niebieskich 
czeka kolejne wyzwanie – chłop-
cy Bubnowicza i Morawskiego 
podejmą sąsiada w tabeli, rezer-
wy Górnika Zabrze. 

Tego się chyba nikt nie spodzie-
wał, iż po wcześniejszej porażce 

ze Skrą Częstochowa w kolejnym 
spotkaniu wałbrzyszanie całkowicie 
się zrehabilitują za przegraną u sie-
bie pokonując na boisku przeciwni-
ka Pniówek 3:0. Na półmetku rywa-
lizacji goście prowadzili 1:0, a wynik 
potyczki już w 4 minucie otworzył 
Dominik Bronisławski, który przejął 
piłkę na połowie miejscowych, aby 
następnie pięknie uderzyć z wo-
leja z linii 16. Na kolejne trafienia 
Górników czekaliśmy do drugiej 
połowy. W 56 minucie groźnie kon-
trujący przyjezdni wyszli z szybkim 
atakiem, który na kolejną bramkę 
zamienił Sebastian Surmaj na raty 

pokonując golkipera miejscowych. 
Kropkę nad „i” tuż przed końcem 
pojedynku postawił Kamil Sadow-
ski, który doszedł do wrzutki Mar-
cina Morawskiego z rzutu rożnego 
i celną główką przy słupku ustalił za-
służoną, choć zaskakującą wygraną 
gości. 

Przed Górnikami kolejny mecz, 
który może poprawić ich bilans 
punktowy, choć jeszcze nie po-
zycję w tabeli. W sobotę o go-
dzinie 16 wałbrzyszanie podejmą 
rezerwy Górnika Zabrze, które 
choć plasują się zaledwie „ocz-
ko” wyżej, to jednak ich przewa-

Piłkarki AZS-u PWSZ nadal bez zdobyczy punktowej w konfrontacji 
z Górnikiem Łęczna. W środę wałbrzyszanki przegrały na wyjeździe 1:2

Szkoda straconych punktów

rzucie rożnym do futbolówki do-
skoczyła Małgorzata Mesjasz i cel-
nym strzałem zmniejszyła stratę do 
Górnika. Na więcej zabrakło już 
czasu i tym samym punkty w całości 
przypadłu gospodyniom.   - Szkoda 
straconych punktów, bo w historii 
dotychczasowych potyczek byli-
śmy najbliżej nie tylko remisu, ale, 
co chciałbym podkreślić, wygranej 
z Górnikiem Łęczna - powiedział 
Jasiński.

Środowa porażka oznacza, iż aby 
do rundy mistrzowskiej przystąpić 
z 3. miejsca, wałbrzyszanki muszą 
wygrać w ostatniej kolejce rundy 
zasadniczej na wyjeździe z Czarny-
mi Sosnowiec.  - Rywalki mają swoje 
problemy, bo przegrały cztery me-
cze z rzędu, ale z drugiej strony nie 
wolno zapominać, że jeszcze z nimi 
nie wygraliśmy. My wystąpimy bez 
kontuzjowanej Ani Rędzi, a także 
Aleksandry Jaworek, która dosta-

ła lepiej płatną pracę i postanowiła 
zrezygnować z gry w piłkę. Czuje-
my na plecach oddech beniaminka 
z Łodzi, dlatego zrobimy wszystko, 
aby w najbliższą niedzielę sprawić 
niespodziankę i zwyciężyć w Sos-
nowcu -, zakończył szkoleniowiec 
AZS-u PWSZ. 

Bartłomiej Nowak 
fot. archiwum

Ekstraliga kobiet
XVI kolejka (zaległa)
Górnik Łęczna – AZS PWSZ Wałbrzych 2:1 (0:0)
Bramki: 1:0 Natasza Górnicka (57), 2:0 Anna Szny-
rowska (82), 2:1 Małgorzata Mesjasz (90)
AZS PWSZ: Antończyk, Aszkiełowicz, Gradecka, 
Mesjasz, Jelenčić, Kowalczyk (77 Jędras), Ratajczak, 
Dereń, Maciukiewicz, Bezdziecka, Miłek. Trener: 
Kamil Jasiński

Pozostałe wyniki:
GOSiR Piaseczno – Medyk Konin 1:5, AZS UJ Kraków 
– Czarni Sosnowiec 3:2, AZS Wrocław – UKS SMS 
Łódź 0:0, Sztorm Gdańsk – Mitech Żywiec 3:1, AZS 
PSW Biała Podlaska – Olimpia Szczecin 2:0

Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin 21 63 116:9
2. Górnik Łęczna 21 59 73:16
3. AZS PWSZ Wałbrzych 21 36 38:27
4. UKS SMS Łódź 21 35 38:32
5. Czarni Sosnowiec 21 32 40:32
6. AZS Wrocław 21 25 42:39
7. Olimpia Szczecin 21 22 28:49
8. Mitech Żywiec 21 18 23:53
9. AZS UJ Kraków 21 18 17:52
10. AZS PSW B. Podlaska 21 18 16:39
11. Sztorm Gdańsk 21 17 20:67
12. GOSiR Piaseczno 21 17 21:57

Górnicze derby na Ratuszowej 

Kropkę nad „i” tuż przed końcem ubiegłotygodniowego pojedynku postawił Kamil Sadowski (z prawej), 
który doszedł do wrzutki Marcina Morawskiego (w środku) z rzutu rożnego i celną główką przy słupku ustalił 
zasłużoną, choć zaskakującą wygraną gości

ga nad biało-niebieskimi wynosi 
aż 6 punktów. Niestety, na razie 
trudno powiedzieć czy na boisko 
wyjdzie doświadczony Damian 
Jaroszewski, którzy po ostatnim 
meczu narzekał na ból kolana. Na 
pewno zabraknie Bartosza Tyk-
tora, który wypadł za kartki. Jak 
widać, problemów nie brakuje, ale 
czas wrócić na ścieżkę zwycięstw 
przed własną publicznością, gdyż 
przed wałbrzyszanami jeszcze dłu-
ga droga i walka o utrzymanie na 
III-ligowym poziomie. 

Bartłomiej Nowak 

Pniówek Pawłowice Śląskie 
– Górnik Wałbrzych 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Dominik Bronisławski (4), 0:2 Sebastian 
Surmaj (56), 0:3 Kamil Sadowski (81)

Górnik: Jaroszewski, Tytman, Michalak, Tyktor, 
Krzymiński, Surmaj, Morawski, Rytko, Popowicz, 
Sadowski (84 Młodziński), Bronisławski. Trenerzy: 
Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski

Tabela III ligi
1. GKS Jastrzębie 22 47 48:19
2. Ruch Zdzieszowice 22 41 30:17
3. Stal Brzeg 22 39 39:28
4. Stal Bielsko-B. 22 36 32:18
5. Piast Żmigród 22 35 34:32
6. Rekord Bielsko-B. 22 35 38:25
7. Pniówek P. Śląskie 22 33 34:32
8. Skra Częstochowa 22 32 29:27
9. Ślęza Wrocław 22 31 33:33
10. KS Polkowice 22 31 36:25
11. Miedź II Legnica 21 30 32:32
12. Falubaz Z. Góra 22 30 29:35
13. Górnik II Zabrze 22 27 30:31
14. Górnik Wałbrzych 22 21 15:27
15. Śląsk II Wrocław 22 21 23:32
16. Lechia Dzierżoniów 22 18 16:37
17. Unia T. Śląska 22 17 25:38
18. Olimpia Kowary 21 11 22:57
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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 

OGŁOSZeNIe	WŁaSNe

BUS 9 OSOBOWY 

DO WYNAJĘCIA
od 120 zł netto/doba
Wyjazdy: prywatne (narty, wakacje), 

służbowe, przewóz ładunków, itp. 

TEL:  603 272 975

Od 2002 roku 
wzmacniamy 

markę naszych 
klientów

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

w zakładce e-gazeta

I wszystko wiesz…

Restauracja TAWERNA 
zaprasza 

na codziennie inny zestaw 
obiadowy w cenie 12 zł 

(do wyboru 3 zupy i 3 drugie dania)

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy, 

oraz inne imprezy okolicznościowe 

Tel. 782415380 Wałbrzych 

ul. Broniewskiego 65 D

 (obok marketu B1 dawny Real)

We wtorek 2 maja odbędzie 
Górski Półmaraton z Flagą na 
Trójgarbie. Organizatorzy za-
praszają do udziału zarówno 
doświadczonych biegaczy, jak 
i tych, którzy dopiero zaczynają 
przygodę z bieganiem. 

Zeszłoroczny Półmaraton po-
kazał, że biegi górskie cieszą się 
ogromną popularnością. Wpływ na 
to mają przede wszystkim bajkowe 
krajobrazy, które odwracają uwagę 
od zmęczenia, a także doskonale 
mobilizują do pokonywania kolej-
nych kilometrów.  Organizatorzy 
Półmaratonu, Gmina Czarny Bór 
i Gmina Stare Bogaczowice, zaplano-

wali w tym roku dwie trasy. -Rozbu-
dowanie Półmaratonu o dodatkową, 
krótszą trasę to ukłon w stronę tych, 
którzy zaczynają swoją przygodę 
z bieganiem. Każdy będzie mógł po-
czuć niepowtarzalną atmosferę ma-
ratonu, która mobilizuje do dalszej 
pracy i osiągania kolejnych sukcesów 
– mówi Adam Górecki, wójt gmi-
ny Czarny Bór. Udział w majowym 
Półmaratonie może wziąć każdy, 
kto ukończył 18 lat. 16-sto i 17-sto 
latkowie potrzebują pisemnej zgody 
rodziców lub opiekunów prawnych. 
Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc warto zapisywać się na bieg 
już teraz. 

(red)

Górski Półmaraton
na Trójgarb

Wielkimi krokami zbliża się szó-
sta edycja Rajdu Samochodów 
Terenowych Kamyki 2017.  Już 
w najbliższą sobotę 22 kwietnia 
Głuszyca znów stanie się stolicą 
polskiego off-roadu.

Bazą tegorocznej edycji rajdu jest 
Agroturystyka Gościniec w Łomnicy. 

Program rajdu przedstawia się nastę-
pująco: godz. 7.00 - 8.00 – meldunek 
załóg w bazie, godz. 9.00 – 9.15 od-
prawa, godz. 9.30 - start rajdu, ok. 
18.30 – meta. Wszystkich żądnych 
zobaczenia na własne oczy, co potra-
fią prawdziwe auta terenowe w akcji, 
serdecznie zapraszamy 22 kwietnia.

(red) 

Kamyki 2017Zdzisław Sopala i Marcin Zie-
liński laureatami XXIII Turnieju 
Francuskiej Gry Karcianej w Pa-
rach – Bellote. Turniej odbył się 
w Centrum Kulturalno- Kongre-
sowym ,,Witold” w Boguszowie- 
Gorcach. 

Turniej Bellota

Do Turnieju o Puchar Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Cen-
trum Kultury – Elżbiety Gajewskiej 
przystąpiło 20 graczy. Po blisko dzie-
więciu godzinach pasjonujących roz-
grywek komisja konkursowa w skła-
dzie: Alina Binder, Katarzyna Pierzchała 
i Sławomir Mika wyłoniła zwycięskie 
pary turniejowe. Klasyfikacja turnieju 
przedstawia się następująco: I miejsce: 

Zdzisław Sopala i Marian Zieliński, II 
miejsce: Tadeusz Moczko i Zbigniew 
Beńko, III miejsce: Józef Jankiewicz 
i Wiaczesław Borkowski. Laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
okazałe statuetki. Organizatorami 
turnieju była Miejska Biblioteka Pub-
liczna-Centrum Kultury oraz Centrum 
Kulturalno Kongresowe „Witold”. 

(red)

Fot. (UM Boguszów- Gorce) Do turnieju przystąpiło 20 graczy
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USŁUGI

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

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

(1) Usługi remontowo-budowlane. Tel. 
730 275 689

(2) Atrakcyjna pożyczka minimum formal-
ności 505 331 997

(2) Potrzebujesz  gotówki? Zadzwoń 505 
331 997 

(2) KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZA-
DZWOŃ 505 331 997 

(2) GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL 
ZADZWOŃ 505 331 997  

(11) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(5) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

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

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

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

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

(3) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(3) ELEKTRYK 888 322 334

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

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

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

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

(21) KOMPUTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjo-
nalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

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

PRACA

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za granicę: 
pracowników fizycznych; wykończenio-
wych; produkcji; szkółki roślin; rolnych, 
cieśli, spawaczy, monterów instalacji 
grzewczych; silosów; ociepleń; okien; 
fasad, piaskarzy, malarzy, murarzy, płyt-
karzy, szpachlarzy, lakierników, blacharzy, 
operatorów koparki; wózka widłowego, 
rzeźników, pokojówek, kasjerów. Mile 
widziany j.obcy i własny samochód. mar-
keting@euro-kontakt.eu 786 298 618

(1) Zbiór pieczarek bez doświadczenia, 
Francja, Niemcy 537 414 316 kontakt@
euro-kontakt.eu

(1) Osoby z doświadczeniem na stanowi-
ska: hydraulik, dekarz, elektryk, stolarz, 
monter rusztowań, tynkarz, ogrodnik-
-praca za granicą. Mile widziany j.obcy 
537 427 566 praca@draft24.pl

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

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie 
z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, 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, luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki parter, 
44 m2, 2 pokoje, łazienka, ogrzewanie 
gazowe i kominek. Cena: 117 000zł 
(nr:1562) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, Mieszkanie z 
balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia , 
ogrzewanie gazowe, do modernizacji, 
Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

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

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy dom 
z ogrodem zimowym, 423 m2, 2 nieza-
leżne wejścia, działka 5000m2. Garaż na 
3 samochody,  6 pokoi, 4 łazienki, sauna, 
siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem wod-
nym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 2309) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - TYLKO U NAS! 
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
kuchnia w zabudowie, łazienka z wc i 
prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko 
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, 
łazienka, pierwsze pętro,Cena: 23 000 zł 
(nr: 23) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33

BON – PONIATÓW, WYNAJEM, KA-
WALERKA po remoncie, 32m2,  kuchnia,  
łazienka, blisko strefy ekonomicznej 
Cena: 750 zł (nr: ---) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na sprzedaż 
lub wynajem,100m2, okna PCV, ogrze-
wanie gazowe, w reprezentacyjnej kamie-
nicy Cena: 300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –  SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 
km od granic Wałbrzycha, mieszkanie, 
parter, 60m2, 3 pokoje, aneks kuchenny, 
łazienka, przedpokój, taras. Cena: 99 800  
zł (nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

 BON – ZAMIANA, 
LESZNO,kawalerka,30 m2,1 piętro, 
kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie 
na kawalerkę do wprowadzenia BIAŁY 
KAMIEŃ, SZCZAWNO ZDRÓJ  - (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! DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
2-3 POKOJE PIASKOWA GÓRA!!!

LOKALE DO WYNAJĘCIA PIASKOWA 
GÓRA!!! Posiadamy następujące lokale do 
wynajęcia na Piaskowej Górze, Tel: 513 
130 023, (74) 640 11 73

1. 58,75m2, I piętro w głównym ciągu 
pieszych, czynsz najmu 1500 zł/ brutto

2. 251m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, czynsz najmu 4200 zł/netto

3. 149m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, po remoncie, czynsz najmu 
3000 zł/netto

4. 64m2, parter w głównym ciągu pie-
szych, czynsz najmu 2837 zł/brutto

5. 70m2, parter w pobliżu B1, duże 
witryny, po remoncie, czynsz najmu 3300 
zł/ brutto
6. 49,5m2, I piętro, po remoncie, główny 
ciąg pieszych, czynsz najmu 1700 zł/
brutto
OKAZJA!!! BIAŁY KAMIEŃ- 37m2, pokój 
z garderobą, kuchnia z oknem, łazienka z 
WC, przedpokój. Mieszkanie po remon-
cie, na parterze kamienicy. Cena: 65 900 
zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73
HIT! KONRADÓW- DZIAŁKA, po-
wierzchnia 15 000 m2, nieruchomość z 
dużym potencjałem. Atrakcyjna cena: 150 
000 zł do negocjacji (10 zł/m2). Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 38 m2, 2 pokoje, 
kuchnia. Mieszkanie na III piętrze ka-
mienicy, do kapitalnego remontu, niskie 
koszty utrzymania. Cena: 40 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 
73
BIAŁY KAMIEŃ- 26m2, kawalerka z 
widną kuchnią, łazienką z WC, przed-
pokojem. Mieszkanie na VI piętrze w 
wieżowcu, idealne pod inwestycję. Cena: 
63 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO- 100m2, 3 pokoje, wid-
na kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze, do remontu z 
osobnym wejściem od podwórka. Cena: 
89 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 63m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój. Mieszkanie do odświeżenia, II piętro 
w kamienicy, ogrzewanie gazowe. Cena: 
90 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 42m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój. Mieszkanie po generalnym remoncie, 
na II piętrze w bloku, balkon. Cena: 129 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73
PODZAMCZE- 45m2, 2 pokoje, kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie w pełni wyposażone, na VI 
piętrze w bloku. Cena: 152 000 zł do ne-
gocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73
PODZAMCZE- 53m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka, osobno WC, przed-
pokój, duży balkon. Mieszkanie po 
remoncie, II piętro w bloku. Cena: 177 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73
DOM GŁUSZYCA- 180m2, działka 
1054m2, dom II piętrowy, strych do 
zagospodarowania. W bryle budynku 
garaż. Cicha okolica. Cena: 195 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 
11 73
GŁUSZYCA- 65m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
po generalnym remoncie z bezpośrednim 
wyjściem na ogród. Cena: 119 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 
11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ- 80m2, salon z 
aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie w trakcie 
remontu, do wykończenia, piwnica 65m2. 
Cena: 260 000 zł do negocjacji. Tel: 509 
180 718, (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE- 43m2, 3 pokoje, ciemna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie w bloku na parterze, do od-
świeżenia. Cena: 130 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73
DOM ŚWIEBODZICE- 165m2, zago-
spodarowana działka 950m2. Dom VI 
kondygnacyjny, nowocześnie wykończo-
ny. Ogrzewanie gazowe plus kominek. 
Cena: 375 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, 62,50 m2 na I piętrze 
2 pokoje po kapitalnym remoncie na 
pierwszym piętrze!Cena: 115,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Świe-
bodzice, nowe, dwupoziomo-

we mieszkanie 101m2 w stanie 
do wykończenia!TRAKCYJNA 
CENA!169,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce 
nowe budownictwo 2-pokojowe miesz-
kanie z aneksem kuchennym z odrębnym 
WC i łazienką po kapitalnym remoncie. I 
piętro z balkonem. Cena 115,000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! 
Szczawienko , 2 pokoje po remoncie z 
ogródkiem ! Cena 116 000. Polecamy ! 
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 3 
pokoje w budynku z windą, po remoncie 
!!! Cena 129 000 . Polecamy! Tel: 530-
913-259

6. SOWA&VICTORIA Śródmieście - oko-
lice szpitala, 3 pokoje, wysoki standard, 
mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000 
do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913-
259

7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI 
Na sprzedaż mieszkanie na PIASKOWEJ 
GÓRZE, Pow. 55 m2, 3 pokoje, do 
odświeżenia, CENA 155.000 tys zł, Tel: 
519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż lokal 
z możliwością adaptacji na mieszkanie 
w JEDLINIE ZDRÓJ, Pow. 157,94 m2, 
do remontu, CENA 62.000 tys. zł, DO 
NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89 000 do 
negocjacji !519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
pobliżu Parku Sobieskiego, w czteroro-
dzinnym domu, z możliwością adaptacji 
strychu i postawienia garażu w podwór-
ku. Dwa pokoje, co gazowe, reszta do 
remontu. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe 
mieszkanie w bardzo dobrym stanie, w 
czteropiętrowym budynku na Podzam-
czu. 40m2, cena 120 ty. do negocjacji. 
Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Piękne mieszka-
nie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka + korytarz, 86m2, 
zadbana klatka schodowa w śródmieściu, 
160 000tyś do negocjacji! Tel: 502-665-
504

13.SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2 
pokoje, łazienka, jasna kuchnia, po re-
moncie! Cena: 79 900zł do negocjacji!Tel: 
502-665-504

14. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, re-
jon Aqua Zdrój, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z wc, po kapitalnym remoncie, 
50m2 - cena: 129 900zł do negocjacji!

Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
kawalerka 27 mkw do remontu, 65 000 , 
Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 2 
pokoje (40 mkw) – cena 105 000!

Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Podzamcze, 64 
mkw ( 3 pokoje ) do remontu- cena 175 
000! Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieroszów, 
mieszkanie w centrum do niewielkiego 
remontu, 2 pokoje, otwarta kuchnia, 
łazienka z wc. 49m2 cena 75000 zł. Tel. 
519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych - 
Szczawienko mieszkanie po kapitalnym 
remoncie 2 pokoje w jednym aneks 
kuchenny w zabudowie, łazienka z wc, 
przedpokój, 33m2 cena 85000zł

Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Gorce, miesz-
kanie do remontu 3 pokoje w tym jeden 
z aneksem kuchennym, łazienka z wc, 
wysoki parter. 54m2, cena 60000zł Tel: 
519-121-104

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

(2) SPRZEDAM  FORD FOCUS 
2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 5 700 zł 
do negocjacji, tel. 608 034 996  

NIERUCHOMOŚCI

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

(1) Sprzedam tanio garaż murowany, 
Sobięcin, tel. 794 144 968

(5) Sprzedam mieszkanie w Walimiu 
– bez pośredników 52 m2, parter, 3 
pokoje, kuchnia, niski czynsz, cena  44 
tyś, tel. 609736720

(2) Sprzedam mieszkanie Podzamcze 
48m2, 2 pokoje budynek 4 piętrowy, 
bardzo dobra lokalizacja cena 149 tys. 
Tel. 889102262

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

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –TYLKO U NAS! STRUGA:Bliźniak 
lub cała posiadłość!Dom 400 m2,  8 po-
koi, 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 biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, po-
czekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena: 
158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wynajem 
, 250m2, działka 5000m2, nadaję się na 
agroturystykę, piękne widoki. Cena: 89 
000zł, nr: (2190) (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

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

BON – CENTRUM 
WAŁBRZYCHA,czteropiętrowy dom 180 
m2- 4  niezależne mieszkania 2-pokojo-
we z łazienkami na każdym z pięter, ew. 
200-metrowe pomieszczenia warszta-
towe z dopłatą sprzedaż lub wynajem. 
Cena: 220 000 zł (nr:2322  ) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ, 46m2,  2 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe, wysoki parter. Cena: 890zł 
(nr: 2061) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33

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

BON – NOWA RUDA, mieszkanie w 
bliźniaku, 189m2, 4 pokoje, łazienka, 
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 agro-
turystykę. Cena: 89 000 do negocjacji ( 
nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

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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