
NAKŁ
AD 

16
 TY

SIĘ
CY

 e
gz

.

N
A
K

Ł
A
D

: 
1
6
 0

0
0
 E

G
Z
E

M
P

L
A
R

Z
Y

IS
S

N
: 

1
7
3
0
0
8
7
8

2 CZERWCA 2017, NR 657 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA

Dały radę

sport str. 13

Perły samorządu

Charytatywny 
piknik 

wydarzenia str. 6

region str. 12

Budowlańcy 
poszukiwani

wydarzenia str. 7

reklama	 R0447/17

PRACA DLA OPIEKUNEK 
OSÓB STARSZYCH

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

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

• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży

• sprawdzone i pewne oferty

WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)

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

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

www.work-care.pl

reklama	 R0448/17

reklama	 R0449/17

SPECJALNE PROMOCJE • SUPER OKAZJE
CODZIENNIE LOSOWANIE NAGRÓD

2 CZERWCA godz. 15:00 LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ 
CHŁODZIARKI wys. 185 cm o wartości 1500,-

Dodatkowo (2.06 piątek) zapraszamy na WIELKĄ atrakcję 
ZJEŻDŻALNIA DLA NAJMŁODSZYCH 

WAŁBRZYCH ul. Noworudzka 1

2-3 CZERWCA
Zapraszamy od godz. 9.00

Zamek Książ coraz bliżej udostępnie-
nia podziemi do zwiedzania dla tury-
stów.

Spółka otrzymała już wyniki ekspertyzy 
z Politechniki Wrocławskiej dot. stabilno-
ści górotworu i oceny geologicznej: sta-
tyczność skały wskazuje na wysoki poziom 
bezpieczeństwa, a prace budowlane pro-
wadzone w podziemiach nie wpłyną na jej 
otoczenie, w tym na fundamenty Zamku 
Książ. Można więc tam prowadzić prace 
budowlane, z zastrzeżeniem Konserwator 
Zabytków, by wykluczone zostały metody 
wybuchowe. Planowane jest wykorzysta-
nie innych metod technologicznych. Spółka 
uruchomiła już pierwsze prace związane 
z przygotowanie placu budowy tj. wycinkę 
i usunięcie drzew w miejscu planowanych 
szybów i klatek schodowych (wejście do 
podziemi dla turystów), doprowadzone 
zostało zasilanie w energię elektrycz-
ną, prowadzone są też prace z obrywką 
górniczą wyrobisk (opukiwanie odłamów 
skalnych), wykonywane jest również od-

Coraz bliżej udostępnienia podziemi

wodnienie sztolni i odprowadzanie wody 
na zewnątrz, która zakończy się wyrówna-
niem nawierzchni grysem. W dalszych eta-
pach planowane są prace dokumentacyjne 
i projektowe klatek schodowych, a następ-
nie przetarg, wybór wykonawcy i ich reali-

zacje. Ze względu na specyfikę wykonania 
prac związanych z wydrążeniem szybów 
i klatek schodowych możliwy termin udo-
stępnienia podziemi to późna jesień bieżą-
cego roku.

(red)

Fot. (Zamek Książ) Miejsce, w którym ma powstać wejście do podziemi dla turystów 
(Taras Północny).

Ostrzegamy przed żmijami zygzakowatymi, które 
występują na terenie gmin powiatu wałbrzyskiego.

Uwaga żmije!
Żmija zygzakowata (Vipera berus) to jedyny wąż jadowity na 

terenie Polski. Podlega ochronie gatunkowej. Najczęściej można 
ją spotkać na terenach podgórskich, łąkach, pastwiskach, wy-
stępuje w trzech odmianach: szarej, brunatnej i czarnej. Roz-
poznaje się ją głównie po białym zygzaku na grzbietowej czę-
ści ciała. Jad żmii zygzakowatej jest stosunkowo słaby. Zawiera 
hemorraginę (uszkodzenie ściany naczyń), koagulinę (zatory) 
i cytolizynę (uszkodzenie komórek). Szczególnie podatne na 

jego działanie są dzieci ze względu na małą  masę ciała. Uką-
szenie może być nieuświadomione przez osobę poszkodowaną, 
szczególnie  jeśli jest to dziecko. Jad żmii jest najsilniejszy wiosną 
(najbardziej stężony). Nie każde ukąszenie żmii jest związane 
z wprowadzeniem jadu do organizmu człowieka. Zdarzają się 
tak zwane „suche ukąszenia’’, kiedy jad nie jest wprowadzany 
do ciała (rzadko).

cd. na str. 4
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rozmowa tygodnia

kalendarium

W ten dzień żaden uczeń nie 
powinien dostać jedynki.  W ten 
dzień żaden uczeń zapewne nie 
dostanie jedynki, a to dlatego, 
że w tym  roku Dzień Dobrej 
Oceny wypada w sobotę 03 
czerwca. O dobrych i złych oce-
nach w szkole oraz pracy z ucz-
niami rozmawiamy z Maciejem 
Słowińskim, emerytowanym 
nauczycielem w-fu.  

Co oznacza dobra ocena?
Dobra ocena to dla mnie ocena 
sprawiedliwa. Jako nauczyciel 
w- fu przez wszystkie lata swo-
jej pracy stosowałem te same, 
sprawdzone kryteria w ocenie 
dzieci. Jeżeli uczeń w przeciągu 
roku szkolnego był na każdej lek-
cji miał u mnie już trójkę. Jeżeli 
miał strój i ćwiczył miał czwórkę. 
Jeżeli zaliczył wszystkie spraw-
dziany mógł mieć ocenę podnie-
sioną o pół lub całą, w zależności 
od wyników jakie uzyskał. Szóst-
kę natomiast miał ten, który re-
prezentował szkołę w zawodach 
lub pobił rekord szkoły w jakiejś 
dyscyplinie. Uczniowie nie mieli 
swoich kryteriów, ale z biegiem 
lat zmieniał się ich stosunek do 
nauczyciela. 

Co sądzisz o naszej skali ocen? 
Czy to dobrze, że została 
zwiększona?

To dobrze. Uważam, że jest 
bardziej sprawiedliwa. Uczniom 
wybitnym daje możliwość osiąg-
nięcia lepszej oceny, a uczniom 
słabszym podciągnięcia się. Dla 
mnie wystawienie oceny niższej 
niż dwa świadczy o nauczycie-
lu, a nie o uczniu, oczywiście 
w przypadku w-fu którego uczy-
łem. Przez 30 lat pracy tak zwa-
ną mierną wystawiłem tylko raz. 
W dodatku to ja miałem z tym 
większy problem niż moja uczen-
nica (śmiech).

Byłeś nauczycielem w-fu. Dla-
czego akurat w- f?

Dobra ocena
Miałem dylemat. Grałem dwa-
naście lat w piłkę ręczną, 
a ostatnie trzy w drugiej lidze. 
Kocham sport, ale też kocham 
samochody. Zastanawiałem się 
kierowca zawodowy czy na-
uczyciel. Pasja do sportu oka-
zał się być większa, dlatego 
nauczyciel od w- fu, ale nie od 
fikołków, jak często zwykło się 
mawiać. 

Z roku na rok coraz ciężej jest 
dotrzeć do młodzieży, uczyć 
ich. Czy jest jakaś metoda, spo-
sób na to, aby znaleźć z nimi 
wspólny język?

Metoda jest bardzo prosta. Sza-
cunek dla ucznia. W szkole śred-
niej w pierwszych klasach było to 
na zasadach poleceń, natomiast 
w klasach wyższych pełna współ-
praca z młodzieżą, a nawet reali-
zacja ich propozycji co do tematu 
zajęć. Sukces murowany. 

Co było najtrudniejsze w pracy 
z młodzieżą?

Może nie najtrudniejsze, a spe-
cyficzne. To uczniowie emocjo-
nalnie reagujący na polecenia czy 
zadania. Ale tu odpowiedz też 
jest prosta. Zrobić go współor-
ganizatorem zajęć, współpracu-
jącym z nauczycielem. Wzbudza 
się w nim wówczas pewną odpo-
wiedzialność za zdyscyplinowanie 
klasy i sprzęt.

Co najbardziej wspominasz 
w pracy w szkole?

Radość z wygranych w zawodach 
sportowych. Ale były też inne. 
Pamiętam jak w pierwszym roku 
pracy nauczyłem uczennicę prze-
wrotu w przód. Jej łzy szczęścia 
i radość zapamiętam do końca 
życia.

Czego najbardziej brakuje Ci na 
emeryturze?

Nie szkoły, nie pracy, ale kontaktu 
z młodzieżą.

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Szczęście: nie uważać zwykłych zmartwień za katastrofy. Andre Maurois
Gdzie w weekend

WAŁBRZYCH 
02.06 I 18:00 I w kawiarni Sztygarówka Starej Kopalni w Wałbrzychu 
odbędzie się spotkanie z Jarosławem Kuźniarem.
02.06 I 18.00 I WOK na Piaskowej Górze odbędzie się na pokaz diaporam 
autorstwa Aleksandra Czajkowskiego pt. „Hiszpańskie opowieści CAMINO DE 
SANTIAGO - Droga Św. Jakuba”.  Muzyk, podróżnik, wykładowca przybliży 
nam kulturę hiszpańską obrazem, poezją, muzyką i opowieściami. 
Wstęp wolny.
03.06 I 18.00 I Wernisaż Bogdana Łobosa „Koszmary”. WOK na  terenie Starej 
Kopalni, ul. Wysockiego 29.
04.06 I Akcja Polska Biega Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ 

TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU 
02.06 I 19.00 I Spektakl „Emigranci” Sławomir Mrożek
03.06 I 10:00-12:00 I poza teatrem Poruszyciele2Wałbrzych – warsztat 
taneczny S. Sałamaj
03,06 I 19:00 I PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY

TEATR LALKI I AKTORA 
04.06 I 12:30 I Spektakl „ Piotruś Pan”

ŚWIDNICA
Dni Świdnicy 2017. Koncerty Hey, Blue Cafe, Piękni i Młodzi, Majka 
Jeżowska, Gry�ada, Święto Dzika, Piknik Sportowy oraz Giełda Staroci 
Numizmatów i Osobliwości to główne atrakcje tegorocznych Dni Świdnicy 
i Rekreacji. Wstęp 5 zł, 3 zł, 2 zł. Data: 02.06-04.06.2017 - 19:00. Miejsce: 
Rynek, OSiR. Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Święto Dzika. W sobotę 3 czerwca zapraszamy wszystkich na Święto Dzika 
– w Rynku od 12.00 czekają na przybyłych liczne atrakcje (w tym i żywe 
dziki)! Wstęp wolny. Data: 03.06.2017 12:00. Miejsce: Świdnicki Rynek. 
Organizator: ŚOK, Miasto Świdnica, Nadleśnictwo Świdnica

BOGUSZÓW GORCE
02.06 I 13 Mini Setka oraz 3 Mini Setka Rodziców i Dziadków. Impreza 
adresowana jest do dzieci w wieku od – momentu gdy mogą chodzić aż 
do szkoły gimnazjalnej oraz dla rodziców i dziadków, którzy będą mieli 
do pokonania dystanse o długości 200 i 400 metrów. Impreza odbędzie 
się na stadionie sportowym na  órze Parkowej przy ul. Kusocińskiego 
w Boguszowie-Gorcach – najwyżej położonym stadionie w Polsce. 

JEDLINA ZDRÓJ
03.06 I 11:00 I Historyczny Spacer po Jedlinie-Zdroju , który poprowadzi 
Mateusz Mykytyszyn (Prezes Fundacji Daisy von Pless). Zapraszamy 
wszystkich  zbiórka przy Obelisku obok Urzędu Miasta ul. Poznańska 2 

• 2 czerwca 2017 – Dzień bez Krawata
 Imieniny - Eugeniusz, Marianna, Marzanna
• 3 czerwca 2017 – Dzień Dobrej Oceny, Dzień Savoir-Vivre
 Imieniny - Kewin, Leszek
• 4 czerwca 2017 Dzień Drukarza, Dzień Demokracji, Międzynarodowy 

Dzień Dzieci Będących O�arami Agresji, Zielone Świątki
 Imieniny - Franciszek, Karol
• 5 czerwca 2017 – Dzień Ochrony Środowiska, Święto Centralnego Węzła 

Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej im. Płk. Prof. Kazimierza 
Drewnowskiego, Światowy Dzień Środowiska

 Imieniny - Bonifacy, Waleria, Walter
• 6 czerwca 2017 – Dzień Slayera, Święto Wojsk Chemicznych, 

Dzień Języka Rosyjskiego
 Imieniny - Norbert, Paulina
• 7 czerwca 2017 – Dzień Chemika, Dzień Seksu
 Imieniny - Robert, Wiesława
• 8 czerwca 2017 – Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, 

Dzień Cyrku bez Zwierząt
 Imieniny – Medard, Seweryn
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Pani Marcie 

Lupie-Wyszowskiej 
wyrazy głębokiego żalu,

współczucia i smutku z powodu śmierci 

męża Michała.

Marto, łączymy się z Tobą

w bólu po tak dotkliwej stracie.
 Koleżanki, koledzy i współpracownicy 

Zespołu Szkół Fundacji w Wałbrzychu

Blisko 7 milionów złotych do-
finansowanie otrzymała gmina 
Głuszyca na realizację projektu 
Eko Gminy - montaż instalacji 
OZE w dorzeczu rzek Barycz 
i Bystrzyca. Przyznane dofinan-
sowanie stanowi 85 % kosztów 
całkowitych inwestycji, która 
obejmuje kwotę 8. 069.798 zł.

Dofinansowanie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 oprócz Gminy Głuszyca- lidera 
projektu- otrzymali także trzej part-
nerzy projektu: Gmina Nowa Ruda, 
Gmina Niechlów oraz Fundacja Inte-
lEko.pl ze Świdnicy. Dofinansowanie 
zostanie przeznaczone na  zakup 
i montaż instalacji do wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej z odna-
wialnych źródeł energii w gospodar-
stwach domowych. Głównym celem 
projektu jest zwiększenie wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii, 
zmierzające do ograniczenia niskiej 
emisji w gminach objętych projek-
tem. - Bardzo cieszy nas fakt, że 
nasz projekt znalazł się na liście pod-
miotów objętych dofinansowaniem, 
to wielki sukces. Projekt przyczyni 
się do poprawy jakości powietrza 
w dorzeczu rzek Bystrzycy i Barycz. 
Dzięki pozyskanym środkom finan-
sowym prawie 400 gospodarstw do-
mowych, z czego ponad 140 rodzin 
w samej Głuszycy, będzie mogło za-
oszczędzić pieniądze w domowych 
budżetach na opłatach związanych 
z ogrzewaniem czy korzystaniem 
z energii elektrycznej- dodaje bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. 

(red)

Milionowe 
wsparcie 

Uczniowie Zespołu Szkół Pod-
stawowych w Starych Boga-
czowicach, w ramach kampanii 
edukacyjnej, zwiedzili Sortownię 
Odpadów Selektywnie Zebranych 
w Lubawce oraz Ścieżkę Eduka-
cyjną na zrekultywowanym Skła-
dowisku Odpadów w Lubawce. 

Celem wycieczki było zwięk-
szenie świadomości ekologicznej 

u dzieci w zakresie gospodarki od-
padami. Podczas  wizyty uczniowie 
zapoznali się z poszczególnymi eta-
pami przetwarzania odpadów, mo-
gli zapoznać się z historią składowi-
ska oraz etapami jego rekultywacji. 
Dzisiaj w miejscu dotychczasowej 
góry składowanych odpadów moż-
na zobaczyć zielony pagórek z tabli-
cami dydaktycznymi z zakresu m.in. 
segregacji odpadów oraz etapów 

Edukacyjna wycieczka
rekultywacji składowiska. Dzięki 
pracownikom spółki uczniowie zo-
baczyli na własne oczy cały proces 
segregacji odpadów, przypomnie-
li sobie zasady segregacji, a także 
dowiedzieli się  między innymi co 
oznaczają skróty PSZOK I RIPOK. 
- Ta wycieczka była na pewno cie-
kawą lekcją ekologiczną zachęcającą 
wszystkich do segregacji śmieci we 
własnych domach – mówią organi-
zatorzy.

(red)

Podczas  wizyty uczniowie zapoznali się z poszczególnymi etapami 
przetwarzania odpadów.
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

reklama	 R0452/17

Zapisy do klasy I i VII 
Szkoły Podstawowej Fundacji

Mamy najwyższy wynik
nauczania w mieście!

Skutecznie uczymy dwóch języków obcych.
Dodatkowe zajęcia: szachy, taniec, pływanie,

 przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
Profesjonalna kadra.

reklama	 R0453/17

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przeprasza mieszkańców Powiatu 
oraz wszystkich użytkowników dróg  powiatowych za utrudnienia i nie-
dogodności, które powstały w wyniku intensywnych prac budowlanych, 
realizowanych na terenach gmin: Walim, Stare Bogaczowice, Głuszyca, 
Mieroszów oraz Czarny Bór. Prace zostaną w znacznym stopniu zakoń-
czone do końca lipca. Ich realizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców, prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wy-
rozumiałość. 

Utrudnienia w ruchu 
na drogach powiatowych

Piękna pogoda, piękna okoli-
ca, piękna niedziela zapewniły 
wysoką frekwencję na Majówce 
Rodzinnej w Walimiu organi-
zowanej przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego.  Pomysłodaw-
cą imprezy był Wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski, który 
zabiegał o pojawienie się wy-
darzenia w kalendarzu imprez 
kulturalno – sportowych Powia-
tu wałbrzyskiego na rok 2017. 
Wspólnie z nami bawili się Wali-
miacy, mieszkańcy Powiatu wał-
brzyskiego i rodziny zastępcze 
wraz z podopiecznymi. 

W programie znalazły się wystę-
py uczniów z ZS im Noblistów Pol-
skich w Walimiu, były liczne konkursy 
i konkurencje sportowe z nagrodami 
dla wszystkich uczestników, plac za-
baw z dmuchanymi zjeżdżalniami,  

Rodzinna Majówka w Walimiu
cię Adriannę- jak sam stwierdził „ tą 
najwłaściwszą babcię”. W konkursie 
karaoke serca widowni podbiła pio-
senka „Ogórek” w wykonaniu Dawi-
da Maciaszka, najmłodszego uczest-
nika konkursu.  Rodzinna Majówka 

w Walimiu zorganizowana została 
wspólnie przez Powiat Wałbrzyski, 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, ZS im Noblistów Polskich 
w Walimiu oraz Centrum Sportu 
i Rekreacji w Walimiu. 

Fotobudka, niezastąpiony Robert De-
legiewicz w komiksowej , tym razem, 
odsłonie, chór Renoma z Głuszycy, 
loteria fantowa i masa innych atrakcji, 
których nie sposób wprost opisać. 

Najmłodsi uczestnicy zapewnili 
wspaniałe widowisko biorąc udział 

w konkursie na najlepsze przebra-
nie bajkowe. Każdy wybrał ulubioną 
postać z bajki – były Myszki Miki, 
klauni, dobre i złe wróżki, księżnicz-
ki, piraci z Karaibów, aniołki, Pipi ale 
największą sympatię widzów zaskar-
bił sobie Adrian – przebrany za bab-

DANIA KUCHNI POLSKIEJ ul. Noworudzka 7, Jedlina-Zdrój, tel. 74 811 89 66
ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 12.00 do 22.00

Jak skutecznie przełamać barie-
rę językową i kulturową? Wiecie? 
Nie wiecie? My też nie do końca  
wiemy, a takiego zadania podjęła 
się Szkoła Menadżerka na Sta-
rym Zdroju zapraszając do siebie 
dziewczyny z Chin i Hongkongu.

- Takie wizyty w szkole to nic nad-
zwyczajnego. Ciągle odwiedzają nas 
osoby z innych krajów dzięki temu 
poznajemy inne kultury i szlifujemy 
języki. Ostatnio gościliśmy młodzież z 
zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Dort-
mundzie - mówi Ewa Piątek, dyrek-
tor szkoły. Dziewczyny, Liwan, Kitty 
i April, odwiedziły Szkołę w ramach 
wymiany międzynarodowej AIESEC. 
Prowadzą niezwykłe i ciekawe lek-
cje języka chińskiego, ucząc kaligrafii, 
chińskich sztuk walki, orgiami i poka-
zując nam magię kultury Dalekiego 
Wschodu. Wszyscy uczniowie są za-
fascynowani: od szkoły podstawowej 
po gimnazjalistów. Z dziewczynami 
można rozmawiać tylko po chińsku 
lub angielsku. Uczniowie podstawów-
ki i gimnazjum nie mają z tym najmniej-
szych problemów, bo od lat szkoła kła-
dzie nacisk na naukę języków obcych 
na najwyższym poziomie. 

(red)

Wymiana międzynarodowa

Z pewnością przyjaźnie z Liwan, Kitty i April przetrwają dłużej niż ich wizyta.

Wałbrzych ul. Konopnickiej 16, tel.: 796 600 006
  ul. Broniewskiego 65c, tel.: 728 765 048
Świdnica ul. Budowlana 2, tel.: 792 900 010
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cd. ze str. 1

Nawet martwe węże mogą 
„ukąsić” do kilku godzin po swojej 
śmierci! Miejscowo obserwowane są 
dwa ślady po zębach jadowych od-
dalone o 5-10 mm, pojawia się ból, 
zaczerwienienie, obrzęk, martwica. 
Po różnym czasie (minuty, godziny) 
rozwijają się objawy ogólne u około 
25% ukąszonych ( ból głowy, nudno-
ści wy mioty, biegunka, powiększe-
nie w. chłonnych, niepokój, spadek 
ciśnienia, duszność, zaburzenia świa-
domości) prowadzące do wstrząsu. 
Śmiertelność po ukąszeniu żmii jest 
oceniana na ok. 1%.

Pierwsza pomoc polega na ob-
myciu zranienia zimną wodą i unie-
ruchomieniu kończyny najlepiej 
poniżej poziomu ciała. Nie należy 
obmywać spirytusem! Wskazane 
jest ochłodzenie kończyny za po-
mocą woreczków z lodem, okrycie 
poszkodowanego i podanie płynów 
najlepiej pozajelitowo oraz uspo-
kojenie chorego. Metody polegają-
ce na nacinaniu rany i upuszczaniu 
krwi są historyczne i nie powinny 
być stosowane. Nie zaleca się rów-
nież stosowania opasek uciskowych 
(niektórzy dopuszczają opaskę uci-
skającą naczynia żylne powyżej zra-

Uwaga żmije!

Żmije zygzakowatą rozpoznaje się głównie po białym zygzaku 
na grzbietowej części ciała

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w któ-
rej strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samo-
dzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we 
wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. 

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesie-
nie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie 
umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne 
(o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące 
sporów sąsiedzkich.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Korzyści z mediacji:
-  szybkość postępowania,
-  zwrot 100% opłaty sądowej – jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed roz-

poczęciem rozprawy,
-  zwrot 75% opłaty sądowej – jeśli dojdzie do ugody na dalszym etapie 

postępowania sądowego.
-  mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwią-

zanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
-  mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
-  mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
-  mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumie-

niu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie 
psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Stowarzyszenie Sudeckie Centrum Mediacji
Jesteśmy wyspecjalizowanym Centrum Mediacji organizującym aktyw-

ność mediacyjną mediatorów i oferującym mediacje osobom prawnym 
i fizycznym. Postępujemy zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie 
Etycznym Mediatorów Polskich

Zapraszamy
Stowarzyszenie Sudeckie Centrum Mediacji
Telefon: 604 569 678 lub 784 679 722
e-mail: biuro@mediacje-sudety.org

nienia w przypadku przedłużonego 
transportu do szpitala), zabronione 
są próby wysysania jadu. Należy 
monitorować funkcje układów krą-
żenia i oddechowego. Konieczny 
jest transport do szpitala. Przyczy-
nowym postępowaniem jest po-
danie surowicy przeciwko jadowi 
żmii i chirurgiczne opracowanie 

zranienia. Postępowanie to powin-
no odbywać się na terenie ośrodka 
dysponującego zestawem prze-
ciwwstrząsowym, po próbie uczu-
leniowej. Surowica obligatoryjnie 
powinna być zastosowana u dzieci 
i kobiet ciężarnych, w pozostałych 
przypadkach wg wskazań.

(red)

MEDIACJA
To metoda rozwiązywania sporów.

Radni Czarnego Boru jednogłoś-
nie zatwierdzili budżet gminy za 
2016 r. oraz udzielili wójtowi ab-
solutorium.

W Bibliotece + Centrum Kul-
tury odbyła się Uroczysta Sesja 
Rady Gminy Czarny Bór z okazji 
obchodów Dnia Samorządu Tery-
torialnego. Sesję otworzyła Prze-
wodnicząca Rady Gminy Sylwestra 
Wawrzyniak witając zaproszonych 
gości- Wójta Gminy, Skarbnika 
Gminy, Sekretarza Gminy,  Radnych 
Gminy Czarny Bór obecnej kaden-
cji oraz przybyłych Radnych Gminy 
Czarny Bór poprzednich kadencji 
– lata 1990-2010, sołtysów, kie-
rowników jednostek organizacyj-
nych gminy, pracowników Urzędu 
Gminy Czarny Bór oraz mieszkań-
ców. Przewodnicząca Rady Gminy, 
w nawiązaniu do podejmowanej na 
sesji uchwały w sprawie sprzeciwu 
wobec zapowiadanych zmian prawa 
samorządowego w Polsce, odczyta-
ła apel wyrażający sprzeciw wobec 
zmian w samorządzie. Następnie 
głos zabrał Wójt Gminy – Pan Adam 
Górecki-  Dzień Samorządu Teryto-
rialnego, obchodzony jest corocznie 
27 maja, w rocznicę wejścia w życie 
ustawy o samorządzie terytorial-
nym z dnia 8 marca 1990 r. Co roku 
staje się okazją do podsumowań 
refleksji oraz rozmów dotyczących 
kierunków przyszłych zmian. Mi-
nione 27 lat pozwala na dokonanie 
całościowej oceny wpływu odro-
dzenia samorządu terytorialnego na 
kształtowanie się w Polsce społe-
czeństwa obywatelskiego i rozwo-
ju Naszej Gminy w przeciągu tych 
lat. Po krótkiej historii samorządu 
i życzeniach Wójt Gminy razem 
z Przewodniczącą Rady Gminy wrę-

czyli zaproszonym gościom kwiaty. 
Kolejnym punktem uroczystej sesji 
było podjęcie szeregu uchwał. Do 
najważniejszych należało rozpatrze-
nie i zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Czar-
ny Bór za rok 2016 oraz udzielenie 
Wójtowi Gminy Czarny Bór absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy za 2016 rok. Po przedsta-
wieniu opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz Komisji Rewizyjnej 

radni jednogłośnie zatwierdzili bu-
dżetu Gminy za 2016 r. oraz udzie-
lili Wójtowi Gminy absolutorium. 
Bezpośrednio po głosowaniu Wójt 
Gminy podziękował wszystkim rad-
nym i sołtysom za owocną współ-
pracę oraz zaznaczył, że realizacja 
zadań założonych w budżecie gminy  
możliwa była dzięki wysiłkowi i za-
angażowaniu wszystkich współpra-
cowników urzędu i jednostek pod-
ległych gminy.

(red)

Wszyscy na tak
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Przedstawiciele Inicjatywy Pol-
ska złożyli w biurze obsługi Urzę-
du Miasta Wałbrzycha projekt 
uchwały „Dzieciaki bez biletów”. 
Projekt zakłada, że uczniowie 
szkół podstawowych w Wałbrzy-
chu będą poruszać się komunika-
cją miejską w Wałbrzychu bez-
płatnie. 

- Zebraliśmy ponad 2100 podpi-
sów, co stanowi 1400% wymaganej 
ilości podpisów. To fantastyczny wy-
nik, mamy nadzieję, że Radni uszanu-
ją wolę mieszkańców i wprowadzą 
zasadę bezpłatnych przejazdów dla 
dzieci- mówi Radosław Białkowski 
odpowiedzialny za zbiórkę podpisów 
w Wałbrzychu. - Bezpłatne przejazdy 
dla dzieci, to znaczna pomoc dla bu-
dżetu domowego, do tego dzieci są 
edukowane od najmniejszych lat, że 
komunikacja miejska jest przyjazna, 
kwestie  ekologiczne, czyli walka ze 
smogiem również nie są bez znacze-
nia - przekonuje dr Małgorzata Be-
ślerzewska, koordynatorka Inicjatywy 
Polska w Wałbrzychu. Przedstawicie-

Gmina Czarny Bór uzyskała 
ponad milion złotych dofinan-
sowania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, na przebudowę infra-
struktury sportowej wraz z uru-
chomieniem tras narciarskich 
i nartorolkowych w ramach pro-
gramu modernizacji infrastruk-
tury sportowej na 2017 rok.

Modernizacja istniejącego obiek-
tu w Czarnym Borze pozwoli na 
uruchomienie całorocznego ośrodka 
sportowego z trasami narciarskimi 
oraz nartorolkowymi o długości 
ponad 3km. W ramach zadania pow-
stanie także system naśnieżania bie-
gowych tras sportowych. - Czyniliśmy 
wiele starań, aby przekonać Minis-
terstwo, że ta inwestycja jest potr-

zebna. Udało się to dzięki pracy wielu 
osób zaangażowanych w ten projekt 
na terenie naszej gminy oraz dzięki 
pomocy posła Michała Dworczyka. Je-
stem przekonany, że Ski-Arena, która 
dzięki tej decyzji już niedługo powsta-
nie w Czarnym Borze przyciągnie do 
naszej gminy wiele osób, także tych 
z dalszych zakątków Polski – mówi  
Adam Górecki, wójt gminy Czarny 
Bór. Pomysł i realizację projektu popi-
era i wspiera Michał Dworczyk, poseł 
okręgu wałbrzyskiego - Inwestycja 
w Czarnym Borze bardzo dobrze wpi-
suje się w program modernizacji infra-
struktury sportowej, także ze wzglę-
du na duże tradycje jakie towarzyszą 
uprawianiu sportów olimpijskich na 
terenie gminy Czarny Bór. Jest to 
kolejna duża inwestycja w regionie 

Powstanie Ski-Arena
w sporty zimowe po ubiegłorocznej 
modernizacji toru biathlonowego 
w Dusznikach, gdzie niedawno odbyły 
się mistrzostwa Europy w biathlonie. 
Mam nadzieję, że impreza podob-
nej rangi zawita kiedyś również do 
Czarnego Boru – zaznacza parlamen-
tarzysta. Obiekt będzie dostępny dla 
wszystkich mieszkańców, niezależnie 
od wieku, poza czasem w którym na 
trasie trening odbywać będą zawodni-
cy korzystających klubów. W ramach 
tego samego programu dofinansowan-
ie otrzymały również m.in. SKF KT 
Szczawno Zdrój celem modernizacji 
kortów i budynku zaplecza przy ul. 
Ofiar Katynia oraz gmina Nowa Ruda 
na adaptację pomieszczeń przy ulicy 
Kłodzkiej na siłownię z zapleczem.

(red)

- Jestem przekonany, że Ski-Arena, która dzięki tej decyzji już niedługo 
powstanie w Czarnym Borze przyciągnie do naszej gminy wiele osób, 
także tych z dalszych zakątków Polski – mówi  Adam Górecki, wójt gminy 
Czarny Bór.

Dzieciaki bez biletów

le Inicjatywy Polska ogłosili również 
powstanie honorowego komitetu 
poparcia projektu „Dzieciaki bez bi-
letów”, będą zachęcać znanych i ce-
nionych mieszkańców naszego miasta, 
aby poparli inicjatywę. W Warszawie, 
Krakowie, Świnoujściu, Kołobrzegu, 
Częstochowie czy Zielonej Górze 
będą bezpłatne przejazdy dla dzieci, 
Wałbrzych oraz Wałbrzyskie dzieci nie 
są w niczym gorsze, dlatego wierzę, że 

prezydent Roman Szełemej przychyli 
się do projektu uchwały, i zostanie on 
przegłosowany pozytywnie - mówi 
Mateusz Rambacher, koordynator 
Dolnośląski Inicjatywy Polska, wierzy-
my w to, że w Wałbrzychu pozytyw-
ne zmiany, które dzieją się na naszych 
oczach, dotrą również do najmłod-
szych mieszkańców naszego miasta, 
dodaje Rambacher.

(red)

Projekt zakłada, że uczniowie szkół podstawowych w Wałbrzychu będą 
poruszać się komunikacją miejską w Wałbrzychu bezpłatnie
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Ponad 6 tysięcy złotych zebrano 
podczas pikniku charytatywnego 
dla Filipa, małego mieszkańca 
gminy Walim, którego czeka wie-
le badań i długie leczenie. 

Tuż po godzinie 12:00 park wy-
pełnił się rozradowanymi dziećmi, 
dla których przygotowano m.in.: 
malowanie buziek, kącik czytelniczy, 
animacje dla dzieci,  w tym różno-
rodne gry sprawnościowe i zabawy 
z nagrodami, darmowe dmuchane 
zjeżdżalnie, na których milusińscy 
mogli pozwolić sobie na upust nad-
miaru energii. Wszystko to “opra-
wione” było wesołą i rytmiczną 
muzyką. Parkowy plac zabaw także 
był “oblegany” przez rezolutnych 
maluchów. Dla ochłody każdy mógł 
skosztować darmowych lodów gał-
kowych, które osobiście ufundował 
Adam Hausman. A po szaleńczych 
zabawach energię można było uzu-
pełnić kiełbaskami wprost z grilla. 
Dla dorosłych przygotowano coś dla 
ciała i ducha, a mianowicie tanecz-
ną i skoczną muzykę w wykonaniu 
Maestro Gołębiowskiego oraz DJ 
Czarka. Gwiazdą wieczoru byli nato-
miast półfinaliści programu Must Be 
The Music III – Backstage Acoustic. 
Sobotni Piknik Rodzinny był również 
sposobnością do okazania dobroci 
swego serca, gdyż połączony został 
z akcją charytatywną dla niespełna 
rocznego Filipka. By wspomóc dziel-

Charytatywny piknik

Młodzież z Zespołu Szkół w Starych Boga-
czowicach, po raz kolejny włączyła się w pra-
cę na rzecz Eko-ścieżki wokół ogrodu z zio-
łami. 

Dzięki dofinansowania z Toyoty, mieszkańcy 
gminy będą mogli poznać tajniki zielarstwa nie tyl-
ko w praktyce, ale też w teorii. W realizacje pro-
jektu włączyli się uczniowie z klasy II A gimnazjum 
z Zespołu Szkól w Starych Bogaczowicach, któ-
rzy świetnie radzą sobie z grabieniem, kopaniem, 
malowaniem skrzynek na nasadzenia, tworze-
niem alejki, noszeniem trawy.  Oficjalne otwarcie 
ogródka zielarskiego, który znajduje się na terenie 
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 
odbędzie się 13 czerwca o godz. 16: 00. Dzięki 
temu niezwykłemu miejscu, mieszkańcy dowie-
dzą się o leczniczych właściwościach ziół i spo-
sobach ich wykorzystywania w codziennej diecie. 

(red)

Każdy mógł skosztować darmowych 
lodów gałkowych, które osobiście 
serwował wójt Adam Hausman.

nego maluszka i jego rodziców, moż-
na było nabyć przepyszne  domowe 
ciasta, wziąć udział w loterii oraz 
w licytacji cennych przedmiotów. 
I tak wspólnymi siłami oraz zaanga-
żowaniem wolontariuszy, podczas 
pikniku udało się uzbierać kwotę 
6.490,44 zł. Gimnazjaliści samodziel-
nie uzbierali 300 zł, zasilając tym sa-
mym pulę niezwykłej akcji.  

(red)

Ogródek z eko-ścieżką

Obok ziół powstaje teraz specjalna ścieżka

Plecak, piórnik, zeszyty, blok 
i kredki znajdą się w wypraw-
kach, które otrzymają dzieci od 
Rady Wspólnoty Samorządo-
wej Biały Kamień- Konradów. 
– Chcemy przygotować 200 wy-
prawek. Wierzę, że nam się to 
uda. Dlatego wszystkich, którzy 
mogą i chcą pomóc zachęcam do 
współpracy. Natomiast tym, któ-
rzy już to zrobili z całego serca 
dziękuje - mówi Ryszard Nowak, 
przewodniczący wałbrzyskiej 
wspólnoty Biały Kamień- Konra-
dów.

Już po raz kolejny wspólnota 
Biały Kamień - Konradów jest or-
ganizatorem akcji, której celem 
jest skompletowanie wyprawek dla 
dzieci. –Każdego roku, lista dzieci, 
które czekają na wyprawkę jest 
długa. W tym roku zapisy zaczną 
się pod koniec czerwca. Natomiast 
wyprawkę z pełnym wyposażeni-
em planujemy wydać pod koniec 
sierpnia – mówi Ryszard Nowak. 
W wyprawce znajdą się między 
innymi plecak, zeszyty, piórnik, 
blok, kredki. - Dzieci już przy-
gotowują się do tych wyprawek. 
Rysują i malują kolorowe pleca-
ki jakie chciałyby dostać – mówi 
Elżbieta Jaskóła, sekretarz Rady 
Wspólnoty Samorządowej Biały 
Kamień- Konradów. – Przyznam, 
że trochę nam jeszcze brakuje, 
aby te wyprawki były całkowicie 
skompletowane. Chcemy wydać 
ich około 200. Dlatego każdy kto 
chciałby nam jeszcze pomóc może 
zgłaszać się do siedziby wspólnoty 
samorządowej. Na moje prośby 
odpowiedzieli już przyjaciele dziel-

Też możesz pomóc
nicy Biały Kamień, którzy od lat nas 
wspierają, a są to: Janusz Woźnicki, 
Grzegorz Drzewiecki, Daniel Sip. 
W tym roku do współpracy prag-
nę zaprosić parlamentarzystów. 
Poseł Ireneusz Zyska przyłączył się 
już do naszej akcji. Wierzę, że inni 
również to zrobią. Pokażmy dzieci-
om jak mamy wielkie serca – dodał 
Ryszard Nowak. 

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

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego. Informacja na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. nr 126, 
poz. 715 z pózn. zm.): Poczta Polska S.A. jest uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności 
faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów w zakresie kredytów konsumenckich i umów 
rachunku bankowego. Poczta Polska S.A. nie współpracuje z innymi kredytodawcami niż Bank Pocztowy S.A. Ostateczna decyzja oraz 
warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej. Zmiana 
oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych. O szczegóły 
oferty zapytaj doradcę w placówkach Banku Pocztowego lub na każdej Poczcie.
www.pocztowy.pl

reklama	 R0459/17

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 

reklama	 R0460/17

DANIA KUCHNI POLSKIEJ ul. Noworudzka 7, Jedlina-Zdrój, tel. 74 811 89 66
ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 12.00 do 22.00

Ile kaw i herbat posiadają państwo 
w swoim asortymencie? Z jakich kra-
jów pochodzą? 

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

Jakie najczęściej się sprzedają? Czy ich 
sprzedaż jest uzależniona jest od pory 
roku?

Duży wpływ na sprzedaż szczegól-
nie herbaty ma pora roku w okresie 
wiosenno letnim więcej sprzedaje się 
herbaty zielonej, białej i owocowej, 
jesienią i zimą herbaty czarne, czer-

wone tzw. energetyczne z dodatkami 
korzennymi, rozgrzewające. 

Kawa czy herbata?
„Kawa czy herbata” takie pytanie pada 
przy różnych spotkaniach towarzy-
skich, rodzinnych czy pogaduchach 
z przyjaciółmi i każdy wybiera to co 
lubi kawa i herbata sprawiają ze popra-
wia nam się nastrój i pomaga cieszyć 
się dobrą atmosferą w gronie bliskich, 
można powiedzieć ze obydwa napoje 
ciesz się duża popularnością.

Jakie są procedury parzenia kawy 
i herbaty?

W zależności od rodzaju herbaty pa-
rzymy je w odpowiednich temperatu-
rach, ale również na smak herbaty ma 

KAWA, HERBATA 
Z CAŁEGO ŚWIATA!

jej jakość oraz jakość wody również 
na smak kawy ma wpływ woda i jej 
temperatura oraz jakość i umiejętne 
wypalenie kawy a nawet mielenie naj-
lepsza jest tylko zmielona w młynku 
żarnowym.

Co najlepiej pasuje do kawy i herbaty? 
Czy może powinniśmy pić bez żad-
nych 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 sprzedaż 
smakowych kaw i herbat. Dodatki 
dodawane do herbat są naturalne (ko-
rzenne, owoce liofilizowane, płatki 
kwiatowe) i mogą uprzyjemnić smak 
herbaty. 

Kawa z mlekiem czy mleko z kawą? 
Ile ludzi tyle smaków do kawy pasują 
różne dodatki cukier trzcinowy, miód, 
przyprawy korzenne oraz mleczko, 
śmietanka, bita śmietanka a nawet al-
kohol, ale są to dodatki do kawy, które 
nie mogą zdominować smaku kawy.

Na deptaku w Szczawie Zdroju znaj-
duje się nieduży, ale wyjątkowy sklep 
„Pociąg do Darjeeling”, w którym 
możemy zakupić przede wszystkim 
różne rodzaje kaw, herbat oraz akce-
soria do ich parzenia i picia. O działal-
ności sklepu rozmawiamy z jego właś-
cicielką panią Danutą Jaworską

Skąd pomysł na tego typu nazwę? 
Nazwa sklepu „Pociąg do Darjeeling” 
wzięła się od herbaty uprawianej na 
zboczach Himalajów w okolicach pro-
wincji Darjeeling. Ta herbata jest „Szam-
panem” wśród wszystkich herbat. Do 
prowincji Darjeeling prowadzi najdłuż-
sza wąskotorowa kolej na świecie, która 
wspina się po zboczach gór. A zatem jest 
to nazwa, która ma duże znaczenie i nie-
odłącznie jest związana z herbatą.

Co zainspirowało Panią do otwarcia 
właśnie takiej działalności? Czy można 
nazwać to pasją?

Do otwarcia mojego sklepu zainspiro-
wały mnie sklepy z duszą, które mają 
swój niepowtarzalny klimat, smak, 
zapach. W dobie dużych marketów 
takich sklepów jest coraz mniej i dla-
tego zdecydowałam się na taki właśnie 
sklep, w którym klient z przyjemnością 
robi zakupy. Asortyment który wybra-
łam zawsze był mi bliski. Aromat kawy 
i herbaty towarzyszył mi od dzie-
ciństwa. Poszerzyłam swoja wiedzę 
w tym kierunku i można powiedzieć, 
ze praca stała się pasją, jestem dumna 
z tego co stworzyłam a klienci są sym-
patyczni i lubią mój sklep.

Zapraszamy do sklepu w Szczawnie Zdroju na podróż do krainy 
wspaniałej herbaty oraz kawy o ciekawych smakach.

Nie odkryjemy Ameryki stwier-
dzając, iż na rynku pracy brakuje 
specjalistów branży budowlanej. 
Jedną z przyczyn jest mała liczba 
absolwentów szkół zawodowych 
wykształconych w zawodach 
budowlanych. Jak podkreślają 
specjaliści, realizowana obecnie 
reforma może to zmienić pod 
warunkiem, że uruchomione 
zostaną wspomniane kierunki, 
a same szkoły i pracodawcy będą 
aktywnie promować je wśród 
młodzieży. 

W dobiegającym końca roku 
szkolnym odbyło się szereg szkoleń 
dla nauczycieli kształcenia teoretycz-
nego i praktycznego w zawodach 
budowlanych z udziałem przedsta-
wicieli firm - producentów nowo-
czesnych materiałów budowlanych. 
Byli to między innymi konsultanci 
z Fakro, Xella Polska, Atlas czy Bolix. 

Budowlańcy pilnie poszukiwani

Ostatnie szkolenie, które z inicjaty-
wy Małgorzaty Reichel, nauczyciela 
konsultanta DODN we Wrocławiu, 
odbyło się w popularnym „Me-
chaniku” przy ulicy Ogrodowej, 
przeprowadzili pracownicy firmy 

Dolina Nidy z Grupy Atlas. Uczest-
nikami warsztatów, łączących teorię 
z praktyką, byli nauczyciele z wielu 
placówek regionu wałbrzyskiego - 
Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, 
Zespołu Szkół i Placówek Kształ-
cenia Zawodowego w Bielawie, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelinie, Zespołu 
Szkół Zawodowych w Ząbkowicach 
Śląskich, Centrum Kształcenia Za-
wodowego w Świdnicy oraz Zespołu 
Szkół  nr 1 w Kłodzku, a także praco-
dawcy oraz grupa zainteresowanych 
uczniów, którzy już niedługo przy-
stąpią do egzaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawodowe.

Właściciele firm budowlanych 
z niecierpliwością czekają na mło-
dych ludzi, którzy zasilą rynek pracy 

branży budowlanej. Należy podkre-
ślić, iż zawody budowlane należą do 
deficytowych i w efekcie, absolwen-
ci szkół kształcących w tym kierunku 
bez problemu znajdą dobrze płatną  
pracę. W naturalny więc sposób po-
wstała sytuacja, w której powody 
do zadowolenia mają reprezentanci 

różnych środowisk: młodzi ludzie, 
bezrobotni, pracodawcy, szkoły za-
wodowe, jednostki samorządu te-
rytorialnego, i wreszcie ci, którzy 
oczekują w długiej kolejce na oferu-
jących usługi z zakresu szeroko poję-
tego budownictwa specjalistów. 

(red)
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DANIA KUCHNI POLSKIEJ ul. Noworudzka 7, Jedlina-Zdrój, tel. 74 811 89 66
ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 12.00 do 22.00
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MZUK Sp. z o.o. poszukuje 
pracowników na  stanowisko:

PRACOWNIK 

TERENÓW 

ZIELONYCH 
bez wymagań

Zgłoszenia:
MZUK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 665 00 61 w godz. od 7:00 do 15:00,
kadry@mzuk.com.pl

reklama	 R0462/17

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

Za nami trzy dni spotkań z Mar-
kiem Stańczykiem. 

Cykl spotkań z fotografem - 
dokumentalistą, zorganizowany 
przez Centrum Kulturalno-Kon-
gresowe Witold, rozpoczął się od 
wernisażu wystawy "Duchy prze-
mysłu 3.0 - Demontaż Andaluzji". 
Autor przedstawił kilka filmów, 
które były nagradzane na festi-
walach i konkursach, a uczestnicy 
chętnie dyskutowali na temat pre-
zentowanych zdjęć o historii prze-
mysłu węglowego. Następnego 
dnia gimnazjaliści z zespołu Szkół 
Samorządowych w Boguszowie-

-Gorcach wysłuchali prelekcji, 
podczas której zaprezentowano 
filmy m.in. z autorskiego projektu 
dokumentacji pejzażu oraz archi-
tektury przemysłowej „Made In 
Silesia”. Kolejne spotkania to peł-
ne wrażeń zajęcia plenerowe - był 
to czas na naukę przez działanie, 
a przy okazji świetną zabawę. 
Grupa wyposażona w aparaty po-
znawała techniczne i artystyczne 
aspekty fotografowania zwiedza-
jąc wieżę Szybu Witold, eksplo-
rując dawną stację wentylatorów 
Szybu Klara w Gorcach oraz Starą 
Kopalnię w Wałbrzychu. 

(red)

Z fotografem 
o filmie i zdjęciach

W Miejskiej Szkole Podsta-
wowej w Szczawnie – Zdroju 
odbył się Powiatowy Konkurs 
Matematyczny „Pojedynek Su-
dożerców”. To już druga edycja 
turnieju, organizowanego przez 
Katarzynę Ryczel – Staśkiewicz. 
Adresatami są uczniowie klas 
piątych i szóstych szkół podsta-
wowych z całego powiatu wał-
brzyskiego.

-  Idea organizacji konkursu zro-
dziła się pod wpływem zaintereso-
wań uczniów szkoły, którzy kilka lat 
pod rząd osiągali sukcesy. Zarówno 

na arenie lokalnej, jak i dolnoślą-
skiej – opowiada Katarzyna Ryczel.  
- Zwycięzcom apetyt zaostrzył się 
sam. Potrzebowali wyzwań w swo-
im najbliższym otoczeniu. Najpierw 
były więc potyczki lokalne. Mecze 
międzyklasowe i szkolne. Z czasem 
zrodziła się koncepcja organizacji 
konkursu dla uczniów podstawó-
wek z całego powiatu - dodaje. 
W tegorocznych potyczkach zwy-
ciężyli: w rywalizacji klas piątych: 
Agata z PSP nr 28 w Wałbrzychu, 
Bartek z ZS w Starych Bogaczowi-
cach, Lola z PSP nr 28 w Wałbrzy-
chu, w rywalizacji klas szóstych: 

Wiktor z MSP w Szczawnie –Zdro-
ju,  Ania z ZSP nr 2 w Wałbrzychu, 
Konrad z PSP nr 28 w Wałbrzychu. 
- Przed nami reforma szkół pod-
stawowych. Z uczestnikami zdąży-
liśmy się już poznać i polubić. Już 
dziś pytają nas o przyszłoroczną 
rywalizację klas siódmych. Stajemy 
więc przed wyzwaniem rozszerze-
nia formuły konkursu. To przed 
nami. A tegorocznym laureatom 
gratulujemy i zapraszamy do udzia-
łu w przedsięwzięciach organizo-
wanych przez naszą szkołę – mówi 
Katarzyna Ryczel. 

(red)

Pojedynek Sudożerców

Adresatami konkursu są uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych z całego powiatu wałbrzyskiego
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NABÓR DO KLAS LICEUM
• SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
W NASZYM LICEUM SKUTECZNIE UCZYMY DZIECI Z DYSGRAFIĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSKALKULIĄ

Gwarantujemy
• Naukę w kameralnych klasach • Przyjazną i bezpieczną atmosferę
• Indywidualne podejście do ucznia • Wysoką zdawalność na maturze

NABÓR DO KLASY IV oraz VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Obawiasz się dużej szkoły dla Twojego dziecka? 

Martwisz się, że nie poradzi sobie w nowej szkole?
Nie chcesz, aby zawsze stało z boku, bo inni mówią, że jest nieśmiałe?

Chcesz mieć pewność, że twoje dziecko będzie miało indywidualną opiekę? 
Przyjdź do nas!

Gwarantujemy
• Rozszerzoną naukę dwóch języków
• Naukę przedmiotów artystycznych (taniec, garncarstwo, teatr)
• Indywidualne podejście, małe klasy
• Bezpośredni kontakt ze szkołą/wychowawcą
• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, taniec, sporty walki)

Zespół Szkół Społecznych nr 1

ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych, 
tel. 74 840 2007, 606 370 956, email: slo@hm.pl

DANIA KUCHNI POLSKIEJ ul. Noworudzka 7, Jedlina-Zdrój, tel. 74 811 89 66
ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 12.00 do 22.00

reklama	 R0464/17

Projekt do� nansowany ze środków Programu Rządowego 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

SENIORZE ROZWIJAJ Z NAMI SWOJE PASJE
Fundacja „Merkury” zaprasza Seniorów zamieszkujących Wałbrzych 

oraz powiat wałbrzyski do udziału w projekcie Nakaz jazdy powyżej 60+

Jesteś osobą otwartą na nowe możliwości? 
Lubisz poznawać nowych ludzi?
A może masz pasję, którą chciałbyś podzielić się z innymi?

TO PROJEKT WŁAŚNIE DLA CIEBIE 

Zainteresowała Cię nasza oferta – rozpocznij podróż z Nakazem jazdy powyżej 60+
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ukończony 60 rok życia.

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do:  22 czerwca 2017

Zapisy i kontakt: Fundacja „Merkury” ul. Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
tel. (+48) 74 666 22 13, 74 666 22 00, e-mail: martyna.kubicka@merkury.org.pl

Oferujemy: 
• zajęcia ruchowe
• warsztaty z fi zjoterapeutą i dietetykiem
• zajęcia z psychologiem oraz trening pamięci
• zajęcia praktyczne rozwijające kreatywność – tematy 

zostaną wybrane spośród Waszych propozycji

Dodatkowo:
• poznasz różnorodne formy aktywności społecznej
• dowiesz się jak ciekawie opowiadać o swoich pasjach 

i przekazywać je innym
• nauczysz się pracować z grupą – będziesz mógł 

sprawdzić się w roli prowadzącego zajęcia

Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
zaprasza na wernisaż Bogdana 
Łobosa „Koszmary”. 3 czerw-
ca, godz. 18.00 w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury na terenie Sta-
rej Kopalni, ul. Wysockiego 29.

Bogdan Łobos od urodzenia miesz-
ka w Wałbrzychu. Tutaj uczęszczał do 
szkół, z wykształcenia jest Technikiem 
Mechanikiem. Przez kilkanaście lat 
pracował w jednej z wałbrzyskich ko-
palń. Po ich likwidacji imał się różnych 
zawodów. Twórczością plastyczną 
zajmuje się od najmłodszych lat, jest 
samoukiem. Stosuje różne techniki: 

malarstwo olejne, pastele, rysunek 
ołówkiem. Ma na swoim koncie jedną 
wystawę indywidualną w wałbrzyskiej 
,,Galerii na piętrze” i udział w jednej 
zbiorowej.  W latach 80-tych jego 
rysunki ukazywały się w fanzinach 
miłośników fantastyki i heavy metalu. 
Jego prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w: Kanadzie, Irlandii 
i w Niemczech. Nie ukrywa, że fascy-
nuje się twórczością takich mistrzów, 
jak: Beksiński, Dali, Giger i im podobni. 
W swoich obrazkach przedstawia fan-
tastyczne i surrealistyczne wizje ocie-
rające się o senny koszmar.

(red)

Koszmarny WOK

Zagłosuj na Muzyczną Kuźnię Talen-
tów w Wałbrzychu. Pomóż wygrać 50 
tysięcy złotych na bezpłatne, cykliczne 
warsztaty muzyczne dla dzieci z po-
wiatu wałbrzyskiego.  

Konkurs Fundacji Aviva ”To dla mnie waż-
ne", to już piata edycja konkursu grantowego 
mająca na celu wsparcie dzieci w ich rozwoju, 
pomoc w edukacji oraz wzmacnianie ich pasji 
i talentów. II etap to głosowanie internautów 
na zgłoszone inicjatywy, które potrwa od 22 
maja do 11 czerwca.   Dwadzieścia pomy-
słów, które zdobędą najwięcej głosów dosta-
nie się do finału. Laureaci konkursu zostaną 
ogłoszeni 20 czerwca - jury wskaże ich wśród 

„To dla mnie ważne”

Dzisiaj, o godz. 18.00, w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury na 
Piaskowej Górze odbędzie się na 
pokaz diaporam autorstwa Alek-
sandra Czajkowskiego pt. „Hi-
szpańskie opowieści Camino De 
Santiago - Droga Św. Jakuba”. 
Podczas spotkania autor - muzyk, 
podróżnik, wykładowca przybliży 
gościom kulturę hiszpańską obra-
zem, poezją, muzyką i opowieścia-
mi. Wstęp wolny.

(red)

Pokaz 
diaporam 

finalistów głosowania. - W związku 
z naszym projektem „Muzyczna Kuź-
nia Talentu” współtworzonym razem 
z  Centrum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Wałbrzycha Dr Romana 
Szełemeja oraz udziałem w Konkur-
sie grantowym organizowanym przez 

Fundację Aviva „To dla mnie ważne” 
chcielibyśmy bardzo serdecznie prosić 
Państwa o wsparcie. Udział w projekcie 
to możliwości uzyskania wsparcia finan-
sowego na zorganizowanie cyklicznych 
warsztatów- zajęć muzycznych dla 
dzieci klas 1-6—mówią pomysłodawcy. 

 (red)
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Druga pizza o 5 zł taniej (średnia przy zamówieniu dużej)

Przy zamówieniu powyżej 40 zł 1l. Coca- Coli GRATIS 

po 17:00 w lokalu i na wynos 20% TANIEJ
(promocje nie łączą się ze sobą)

Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

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

ZAPRASZA
POZNAJ NOWE SMAKI

ZAPIEKANKI, MAKARONY, SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

WWW.MAMUSKA.COM.PL      znajdź nas na FB

Piaskowa Góra, Podzamcze, 
Szczawienko, Strefa Ekonomiczna 

- GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 5 zł 
Biały Kamień, Stary Zdrój - 5 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 6 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa,  
Glinik, Gaj - 7 zł

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: 

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

w dostawie również płatność kartą

HAPPY 
HOURS

reklama	 R0466/17

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

Nadszedł rynek pracownika. Sto-
pa bezrobocia w Polsce wyniosła 
7,7 proc. Tak niskiego wskaźnika 
bezrobocia nie zanotowano od 
26 lat. Bezrobocie we Wrocławiu 
sięga jedynie 2,8 proc., co jest 
jednym z najniższych współczyn-
ników bezrobocia w kraju. Komi-
sja Europejska prognozuje dalszy 
spadek poziomu bezrobocia na-
wet do 4,4 proc. w 2018 roku. 
Te dobre dla osób poszukujących 
pracy informacje, oznaczają dla 
pracodawców większe problemy  
ze znalezieniem pracowników.

Dalszy spadek bezrobocia, wzrost 
płac, większy wzrost gospodarczy – 
to pozytywne prognozy dla Polski. 
Najniższe od 26 lat bezrobocie nie 
oznacza jednak komfortowej sytua-
cji dla wszystkich uczestników rynku 
pracy. Duże obawy budzi najniższy od 
17 lat wskaźnik aktywności zawodo-
wej, który wyniósł 56,3 proc. Ozna-
cza to, że zaledwie 56 procent do-
rosłych Polaków pracuje. W dłuższej 
perspektywie przedsiębiorstwa pla-
nujące zwiększenie inwestycji muszą 
liczyć się z barierą rozwoju - brakiem 
pracowników. Ratunkiem dla rynku 
pracy może być zwiększenie aktyw-
ności zawodowej. - W perspektywie 
rosnącego problemu z dostępem do 
kapitału ludzkiego, nieodpowiednia 
polityka interwencyjna na rynku pra-

cy może spowodować niekorzystne, 
daleko idące konsekwencje dla roz-
woju firm. Skuteczna aktywizacja za-
wodowa osób oddalonych od rynku 
pracy w tym długotrwale bezrobot-
nych może okazać się jednym z waż-
niejszych remedium na sygnalizowa-
ne braki kadrowe przedsiębiorstw 
–  mówi Artur Sawrycz, wiceprezes 
Dolnośląskich Pracodawców - regio-
nalnego związku pracodawców Kon-
federacji Lewiatan. 

Wyzwaniem w aktywizacji za-
wodowej na rynku pracy są osoby 
długotrwale bezrobotne, które mają 
niskie kwalifikacje. Stanowią one aż 
56 proc. bezrobotnych. Dolnośląscy 
Pracodawcy – regionalny związek 
pracodawców Konfederacji Lewiatan 
nie pozostają obojętni wobec syg-
nalizowanych przez pracodawców 
kłopotów z zatrudnieniem. Włączają 
się bowiem w proces aktywizacji za-
wodowej m.in. poprzez realizowane 
projekty. Dolnośląscy Pracodawcy 
realizują projekt ,,Wbrew przeciw-
nościom – aktywni na rynku pracy”, 
który zapewnia zwiększenie możli-
wości zatrudnienia osób znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy poprzez kompleksowe wspar-
cie dostosowane do indywidualnych 
potrzeb uczestników. Realizowany 
projekt zapewnia osobom, które tego 
najbardziej potrzebują szanse na do-
skonalenie zawodowe - zdobywanie 

nowych umiejętności i kompetencji,  
zmianę kwalifikacji, czy też uzyska-
nie nowego doświadczenia w branży, 
w której istnieje aktualnie deficyt pra-
cowników. Zainteresowanym praco-
dawcom projekt  oferuje natomiast 
pokrycie kosztów subsydiowanego 
zatrudnienia oraz refundację wypo-
sażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy (projekt realizowany w ramach 
RPO WD 2014-2020, działanie 8.2 – 
więcej informacji na temat projektu: 
www.aktywni.walbrzych2000.pl) 

Dolnośląscy Pracodawcy po-
dejmują również przedsięwzięcia 
w partnerstwie EURES-TriRegio, 
w ramach którego już niebawem 
zostaną zorganizowane warszta-
ty dla pracodawców, na których 
przedstawione będą korzyści wyni-
kające z włączania się pracodawców 
w proces kształcenia zawodowego. 
- Na rynku pracy brakuje wykwali-
fikowanych specjalistów m.in. inży-
nierów, techników, pracowników 
fizycznych w konkretnych zawodach 
typu kierowca, ślusarz, stolarz, spa-
wacz, monter, mechanik.  Szansę na 
poprawę sytuacji widzimy w  upo-
wszechnianiu kształcenia dualnego, 
które bez zaangażowania się praco-
dawców jest niemożliwe – tłumaczy 
Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu 
Dolnośląskich Pracodawców.  - Kon-
federacja Lewiatan, której jesteśmy 
członkiem opiniując projekt Mini-

Przygotowanie kadr

stra Edukacji Narodowej w sprawie 
praktycznej nauki zawodu zwróciła  
między innymi uwagę na to, że za-
sadne wydaje się być wprowadzenie 
do przepisów  mechanizmów po-
zwalających na finansowanie upraw-
nień pedagogicznych dla pracodaw-
ców np. w formie dotacji celowej na 

realizację kursów nadających upraw-
nienia pedagogiczne. Brak upraw-
nień pedagogicznych uniemożliwia 
kształcenie młodzieży przez praco-
dawców, a co za tym idzie blokuje 
system kształcenia dualnego – doda-
je Artur Mazurkiewicz.

(red)

DANIA KUCHNI POLSKIEJ ul. Noworudzka 7, Jedlina-Zdrój, tel. 74 811 89 66
ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 12.00 do 22.00
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MZUK Sp. z o.o. poszukuje 
pracowników na  stanowisko:

DRWAL 
z ukończonym kursem 

obsługi kos spalinowych 

Zgłoszenia:
MZUK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 665 00 61 w godz. od 7:00 do 15:00,
kadry@mzuk.com.pl

Walka o środki zewnętrzne i do-
bre planowanie budżetu przyno-
szą pozytywne skutki. Ekipy re-
montowe widać ostatnio w wielu 
miejscach gminy Walim. 

W Dziećmorowicach przy ul. 
Sienkiewicza od numeru 18 do 21 
oraz przy posesji 43 wykonano nowe 
nawierzchnie na dwóch drogach 
gminnych. Prace polegały na położe-
niu nawierzchni asfaltowej na drogach 
– dotychczas - gruntowych. Środki na 
realizację tych inwestycji w wysoko-
ści ok. 119 tysięcy złotych pochodzi-
ły w całości z budżetu gminy Walim. 
Rozpoczęto także inwestycję drogo-
wą,  mającą na celu poprawę bez-
pieczeństwa pieszych i kierowców, 
korzystających z ulicy Długiej w Wa-
limiu. Tutaj prace polegać będą na 
budowie ok. 160 mb chodnika wraz 
z wykonaniem odwodnienia. Zada-
nie to realizowane jest we współ-
pracy ze starostwem powiatowym 
w Wałbrzychu, które współfinansuje 
tę inwestycję w kwocie ok. 20 tysięcy 
złotych. Z uwagi na poprawę estetyki 
miejsc do zbiórki odpadów komunal-
nych na terenie gminy Walim, od ze-

Korzystają z pogody i dotacji

szłego roku sukcesywnie trwają pra-
ce polegające na utwardzeniu kostką 
betonową oraz ogrodzeniu panelami 
drewnianymi “gniazd” recyklingu. 
W roku 2016 powstało 10 takich 
boksów, natomiast w roku bieżącym 
wykonano już 2 kolejne. Natomiast 
w Glinnie zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia na drodze gminnej. Sta-

nie się tak za sprawą środków w wy-
sokości ok. 32 tysięcy złotych, po-
zyskanych  z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Na ten 
rok zaplanowano jeszcze szereg róż-
norodnych inwestycji, dlatego ekipy 
remontowe będzie można spotkać 
w wielu miejscach Walimia. 

(red)

Budowa estetycznego miejsca do zbiórki odpadów komunalnych 
w Walimiu

Biegaj z Jedynką
w Wałbrzychu
Już 3 czerwca 2017 r. III edycja 
biegów sztafetowych „Biegaj 
z Jedynką” pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha Romana Szełemeja, 
o Puchar Trenera Aleksandra 
Wierietielnego. Do udziału w za-
wodach zapraszamy 7-osobowe 
drużyny szkolne i pozaszkolne. 
Wśród wszystkich zawodników 
zostaną rozlosowane atrakcyjne 
nagrody. 

I edycja biegu była organizowana 
z okazji 70-lecia polskiego Wałbrzy-
cha, II edycja z okazji 70-lecia sportu 
wałbrzyskiego. Gościem specjalnym 
był trener mistrzyni olimpijskiej 
Justyny Kowalczyk –Aleksander 
Wierietielny oraz drużyna biathlo-
nistów Górnika Wałbrzych, którą 
prowadził w latach 80-tych. W szta-
fecie VIPów pobiegli m.in.: prezy-

dent Roman Szełemej, burmistrz 
Jedliny-Zdrój Leszek Orpel, bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, pre-
zes DARR Sławomir Hunek, pre-
zes Aqua-Zdroju Mariusz Gawlik, 
olimpijczyk Roman Magdziarczyk, 
przewodniczący Rady Rodziców 
ZS 1 Marek Głowacki. Pobiegły też 
sztafety firm produkcyjnych, które 
mocno wsparły nasze przedsięwzię-
cie. III edycja biegu organizowana 3 
czerwca jest przedłużeniem „Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu”. - Dzięki 
wsparciu firm, które mocno promu-
ją sport i których sztafety pobieg-
ną w tym dniu razem z młodzieżą, 
oraz dzięki Fundatorom Nagród, 
wspólnie z Radą Rodziców przygo-
towujemy atrakcyjne nagrody do 
rozlosowania wśród wszystkich 
uczestników „Biegaj z Jedynką” – 
zapowiadają organizatorzy. 

(red)

Program zawodów
Wydawanie numerów startowych 

w Hali Lekkoatletycznej: 9:00 - 10:00
Oficjalne rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00

Starty sztafet w poszczególnych 
kategoriach od godz. 10:30

Dekoracja zwycięskich sztafet oraz losowanie 
nagród wśród wszystkich zawodników: 12:15

W Biegu prowadzone będą 
następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja Szkolna - bieg sztafetowy 
dla grup zgłoszonych przez szkoły.
1. Kategoria szkoły podstawowe.

2. Kategoria gimnazja
3. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

Klasyfikacja Drużyn - bieg dla grup 
pozaszkolnych
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

reklama	 R0468/17

Wesołych Świąt 
oraz szczęśliwego 

Nowego Roku !

Oferuje prasę 
krajową i zagraniczną
Prenumerata, sprzedaż do teczki!

Duży wybór kalendarzy

na 2017 rok
Świdnica, 
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

reklama	 R0469/17

Świdnica została wyróżniona 
w I edycji ogólnopolskiego ran-
kingu Dziennika Gazety Prawnej 
„Aktywizacja sportowa dzieci 
i młodzieży”. Nagrodę, podczas 
zakończonego w Gdyni kongre-
su „Perły Samorządu 2017”, 
odebrał Zastępca Prezydenta 
Świdnicy, Szymon Chojnowski. 
W kategorii miast do 100 tys. 
mieszkańców na podium znala-
zły się: Legnica, Konin i Suwałki. 

W czasie drugiego dnia sesji ple-
narnej, która odbyła się w Pomor-
skim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym w Gdyni pod hasłem „Czy 
rządowe programy mogą pomóc 
w aktywizacji sportowej dzieci 
i młodzieży?” wręczono wyróżnienia 
w rankingu „Aktywizacja sportowa 
dzieci i młodzieży”. Jak podkreśla-
no podczas uroczystej gali, kultura 
fizyczna i sport stanowią w dzisiej-

szym społeczeństwie zasadniczą sfe-
rę kultury życia każdego człowieka. 
Dziennik Gazeta Prawna postanowił 
zorganizować ranking, którego ce-
lem było wyłonienie i nagrodzenie 
samorządów wyróżniających się 
przeznaczaniem części budżetów 
na dofinansowanie zadań związa-
nych z aktywnością ruchową ogółu 
społeczności, z uwzględnieniem 
budowy terenów rekreacyjnych 
oraz urządzeń sportowych. – Kul-
turę fizyczną i rekreację ruchową 
najmłodszych świdniczan wspie-
ramy od początku. Nie sposób nie 
wspomnieć w tym miejscu o reali-
zowanych przez nas programach 
„Mali wspaniali” czy też „Umiem 
pływać” i „Orientuj się w Świdni-
cy”. Do uprawiania sportu musi być 
jednak baza, którą tworzymy z my-
ślą o naszych mieszkańcach. Zmo-
dernizowano obiekt lodowiska, po-
wstają nowe kompleksy sportowe 

 „Perły samorządu 2017”
przy szkołach, trwa modernizacja 
miejskiego stadionu, przygotowuje-
my przebudowę kąpieliska odkryte-
go. Ogromną radość sprawiło mi to 
zaszczytne wyróżnienie. Niezależne 
gremium fachowców dostrzegło to, 
co robimy na rzecz naszych miesz-
kańców, potwierdzając, że obrane 
kierunki rozwoju są jak najbardziej 
słuszne. Nagroda ta mobilizuje nas 
do dalszej pracy w tej dziedzinie – 
mówi zastępca prezydenta, Szymon 
Chojnowski. 

Podczas kongresu „Perły Samo-
rządu 2017” eksperci podejmowali 
istotne kwestie w zakresie polityki 
rządowej oraz wymieniali się do-
świadczeniami wynikającymi z dzia-
łalności samorządowej. Oprócz wy-
różnienia w dziedzinie sportowej, 
przypomnijmy, iż w trakcie gali fina-
łowej plebiscytu „Perły Samorządy 
2017� Świdnica dwukrotnie zwycię-
żyła – jako najlepsze miasto w kate-
gorii miast do 100 tys. mieszkańców 
i prezydent, Beata Moskal-Słaniew-
ska jako najlepszy włodarz. 

(red)

Nagrodę, podczas zakończonego w Gdyni kongresu „Perły Samorządu 
2017”, odebrał Zastępca Prezydenta Świdnicy, Szymon Chojnowski.

Już po raz dziewiąty społeczność 
szkolna Gimnazjum nr 1 im. Sy-
biraków wraz z zaproszonymi 
gośćmi obchodziła Dzień Patro-
na. 

Obchody te mają zawsze bardzo 
wyjątkowy charakter – bo patro-
ni Jedynki uczestniczą aktywnie nie 
tylko w uroczystościach, ale i życiu 
szkoły. Świebodzicki oddział Związ-
ku Sybiraków to liczna grupa osób, 
którzy biorą czynny udział w życiu 
miasta, angażując się w przeróż-
ne działania i projekty. Członkowie 
Związku są częstymi gość szkolnych 
wydarzeń i uroczystości, a młodzież 
ma szansę na bezpośredni kontakt 
i rozmowę z osobami, które były 
świadkami i uczestnikami jednych 
z najdramatyczniejszych wydarzeń 
XX wieku. W 9. Dniu Patrona wzięli 
dział m. in. Burmistrz Miasta Bogdan 
Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Klepiec, człon-
kowie Związku Sybiraków: Jadwiga 
Pichurska, Tadeusz Fedorowicz, Al-
fons Daszkiewicz, Julian Lech, Tade-
usz Zawadzki, i wielu innych. Obecni 
byli także dyrektorzy szkół oraz sze-
fowa ZNP w Świebodzicach Urszula 
Kruczek. Gości powitała dyrektor 

Dzień patrona

Członkowie Związku są częstymi gość szkolnych wydarzeń i uroczystości.

W sobotę 10 i 17 czerwca zapra-
szamy dzieci i młodzież uczęsz-
czające do świdnickich szkół pod-
stawowych oraz Młodzieżowego 
Domu do wzięcia udziału w ostat-
nich już, bezpłatnych wyciecz-
kach po Świdnicy. Odbędą się 
one w ramach projektu „Domo-
we krajobrazy i ich opowieści”, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej 
2014-2020 Interreg V – A Repub-
lika Czeska – Polska oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euro-
regionu Glacensis.

W sobotę, 10 czerwca najmłodsi 
świdniczanie dowiedzą się „O słyn-

nym świdnickim lotniku, o ptakach 
i nietoperzach, czyli wszystkim 
o lataniu”. W planie wycieczki 
m.in.: historia Czerwonego Barona, 
asa lotnictwa z I wojny światowej 
– Manfreda von Richthofena; zwie-
dzanie Jaskini Nietoperzy, spacer 
w Parku Sikorskiego i obserwacja 
ptaków. A na koniec warsztaty ar-
tystyczne, czyli origami – nietope-
rze i samoloty oraz poznanie nowej 
techniki plastycznej – wydrapywani 
oraz malowanie woskiem. W ko-
lejną niedzielę, 17 czerwca dzieci 
powędrują „Śladami słynnych świd-
niczan” – dowiedzą się o świdni-
ckich książętach, o twórcy espe-
ranto i słynnej kobiecie - astronom. 
Odwiedzą cerkiew i spotkają się 
z księdzem Piotrem Nikolskim. Na 

pl. św. Małgorzaty poznają legendę 
o błaźnie księcia świdnickiego Bol-
ka II, odwiedzą także kamienicę nr 
8 w Rynku, czyli dom, w którym 
mieszkała Maria Kunic. Dzieci we-
zmą także udział w warsztatach 
artystycznych – wykonają mozaiki, 
witraże i wzory z pieczątek. Zapisy 
na obie wyprawy już od środy, 31 
maja prowadzić będzie Regionalna 
Informacja Turystyczna i Kultural-
na w Świdnicy (ul. Wewnętrzna 2). 
Niezbędne dane do kontaktu: imię 
i nazwisko dziecka, adres zamiesz-
kania, nr telefonu opiekuna/rodzica, 
karta uczestnika wycieczki podpi-
sana przez opiekunów prawnych/
rodziców. Liczba miejsc jest ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń.

(red)

Ostanie wycieczki 

Gimnazjum nr 1 Małgorzata Scha-
bowska, obejrzeliśmy poruszające 
przedstawienie w wykonaniu pierw-
szoklasistów. - Z wielkim wzrusze-
niem uczestniczę w takich uroczy-
stościach, myślę, że jak tu wszyscy 
jesteśmy mamy świadomość wyjąt-
kowości tego, że młodzież tej szkoły 
obcuje z żywą historią, to ogromna 
wartość – podkreślał burmistrz Bog-

dan Kożuchowicz. – Waszym obo-
wiązkiem jest podtrzymywanie tej 
wiedzy i przekazywanie jej rówieś-
nikom- zaznaczał. Głos zabrała tak-
że Jadwiga Pichurska podkreślając, 
jak ważne dla członków Związku są 
obchody Dnia Patrona, a szczególnie 
wzruszającą chwilą był hymn sybira-
cki, odśpiewany przez młodzież.

(red)
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Koniec pewnej 
epoki
Po trzech latach walki o awans 
do I ligi trener Arkadiusz Chlebda 
postanowił odpocząć od czynnej 
koszykówki. W praktyce oznacza to, 
iż w najbliższym sezonie Górnik Trans.
eu będzie mieć nowego szkoleniowca. 
Został nim Marcin Radomski, którego 
kibice zapewne pamiętają jako autora 
awansu zespołu Doral Zetkama Nysa 
Kłodzko do I ligi. Co prawda po kilku 
kolejnych miesiącach Radomski po-
żegnał się z beniaminkiem, ale nikt nie 
odbierze mu sukcesu, jakim był wspo-
mniany awans, o który bezskutecznie 
jak dotąd zabiegali wałbrzyszanie. Jeśli 
chodzi o Chlebdę, to dotychczasowy 
opiekun nie żegna się z Górnikiem, 
gdyż w nadchodzącym czasie popu-
larny „Aron” zajmie się kwestiami 
organizacyjnymi klubu. 

Na tenisowym 
froncie
Tradycyjnie już tenisowa młodzież 
KT Szczawno-Zdrój nie próżnowa-
ła, ale pracowicie spędziła miniony 
weekend. Do Pszczyny udała się 
Klaudia Owcarz, która wzięła udział 
w turnieju wojewódzkim skrzatów. 
I to był bardzo udany wyjazd, gdyż 
w grze pojedynczej zawodnicz-
ka z uzdrowiska zajęła 3. miejsce 
przegrywając w półfinale z Oliwią 
Jędrzejak z AZS-u Wrocław. Jeszcze 
lepiej Owcarz poszło w deblu, w któ-
rym występując w parze z Natalią 
Niemiec awansowała do ścisłego 
finału ostatecznie plasując się na 2. 
pozycji. Kolejny ze skrzatów, Gabriel 
Wójcicki, wystartował tymczasem 
w turnieju wyższej rangii, bo Super-
serii w Zamościu. W singlu najwyżej 
sklasyfikowany reprezentant szcza-
wieńskiego klubu przegrał co prawda 
w II rundzie ulegając Mateuszowi 
Trojanowskiemu z Wałcza, ale tę 
porażkę powetował sobie sukcesem 
w grze podwójnej. Grając w parze 
z Szymonem Jenzenem z Warszawy 
Wójcicki dotarł do półfinału turnieju, 
a w rezultacie zameldował się na 
najniższym stopniu podium. Znacznie 
bliżej, bo we Wrocławiu, swych sił 
spróbowała Zuzanna Żygadło, która 
przystąpiła do turnieju wojewódzkie-
go młodzików. W singlu podopieczna 
Roberta Kosińskiego awansowała do 
najlepszej „czwórki” imprezy, a wraz 
z Gają Borowską z Legnicy sięgnęła po 
1. miejsce w deblu.

Dobrze, że to już 
koniec
Końcówka sezonu wyraźnie nie 
służy obu juniorskim ekipom Górnika 
Wałbrzych, które w miniony weekend 
musiały uznać wyższość kolejnych 
rywali. Szczególnie bolesna okazała 
się porażka starszych chłopców, 
którzy przegrali w Polkowicach aż 
0:9. Ich młodsi koledzy nie dali zaś 
rady Konfeksowi Legnica ulegając 2:4. 
W ostatniej kolejce, do której dojdzie 
w najbliższą niedzielę, juniorzy starsi 
podejmą Karkonosze Jelenia Góra 
(godz. 17.30), a młodsi zmierzą się 
z KS Polkowice (godz. 15.30). Oba 
mecze odbędą się na płycie bocznej 
stadionu przy ulicy Ratuszowej. 

KS Polkowice - Górnik Wałbrzych 9:0 (4:0)
Górnik: Malczewski, Bogacz, Drążek (65 Frączek), 
Jędras, Jędrusik, Krawczyk, Mordal, Radzikowski, 
Rękawek, Sowik, Wojciechowski. Trener: Marcin 
Domagała
 
Konfeks Legnica - Górnik Wałbrzych 4:2 (2:0)
Bramki dla Górnika: Kacper Wiśniewski 2 (48, 75)
Górnik: Grzondziel, Frączek (50 Sudor), Kokoszka, 
Marciniak, Wiśniewski, Przybysz (53 Zakamarek), 
Załoziński, Szymocha, Trzop (72 Sowa), Maj (41 
Biskup). Trener: Jacek Fojna

Bartłomiej Nowak 

Zaledwie dwa lata temu wywal-
czyły awans do Ekstraligi, a teraz 
sięgnęły po brązowy medal Mi-
strzostw Polski. Mowa o piłkar-
kach AZS-u PWSZ, które zwycię-
żając w minioną sobotę w Łodzi 
1:0 zakończyły tegoroczny sezon 
na fantastycznym 3. miejscu. 

Przed ostatnim meczem rozgry-
wek sytuacja akademiczek była dość 
klarowna. Remis lub wygrana w Ło-
dzi z miejscowym beniaminkiem da-
łyby podopiecznym Kamila Jasińskie-
go brązowym medal, podczas gdy 
ewentualna porażka wiązałaby się ze 
spadkiem nawet na 5. miejsce w kla-
syfikacji. Na szczęście wałbrzyszanki 
wytrzymały próbę nerwów i to one 
dyktowały warunki rywalizacji z ze-
społem Marka Chojnackiego. 

Mimo kilku okazji przyjezd-
ne tylko raz przechytrzyły obronę 
i bramkarkę UKS-u SMS. To jednak 
wystarczyło, aby z centralnej Polski 
wywieźć 3 punkty. W 37 minucie na 
listę strzelców wpisała się zawod-
niczka młodzieżowej reprezentacji 
kraju, Klaudia Miłek, dzięki czemu 
na półmetku rywalizacji nasze panie 
wygrywały 1:0. Po zmianie stron 
rywalki, co zrozumiałe, ruszyły do 
ataków, ale ataki łodzian rozbijały się 
o defensywę AZS-u PWSZ. W 85 mi-
nucie za drugą żółtą kartkę z boiska 
wyleciała Ana Jelencić, ale na szczęś-
cie miejscowym zabrakło już czasu, 
aby doprowadzić do remisu, który 
i tak premiował wałbrzyszanki. 

Mistrzem Polski został po raz 
kolejny Medyk Konin, który na fini-

W najbliższych dniach piłkarzy 
Górnika czekają dwa, być może 
decydujące o być lub nie być wał-
brzyszan w III lidze, spotkania. 
W sobotę biało-niebiescy podej-
mą Lechię Dzierżoniów, a w śro-
dę zmierzą się z Olimpią Kowary. 

Przed dwoma dniami rozegrano 
30 kolejkę III ligi. Kolejkę, w której 

zabrakło piłkarzy Górnika, gdyż ich 
mecz z ostatnią w klasyfikacji Olim-
pią Kowary został przełożony na 7 
czerwca. Choć gospodarzem jest 
Olimpia, to jednak do spotkania 
dojdzie na stadionie przy ulicy Ratu-
szowej. Potyczka sąsiadów w tabeli 
rozpocznie się o godzinie 18. 

Zanim jednak dojdzie do rywa-
lizacji biało-niebieskich z beniamin-

kiem wcześniej, bo już jutro pod-
opieczni Roberta Bubnowicza oraz 
Marcina Morawskiego podejmą 
znacznie lepiej spisującą się w ostat-
nich tygodniach Lechię Dzierżoniów. 
Do najbliższego przeciwnika, któ-
ry plasuje się na dość bezpiecznym 
miejscu w tabeli, Górnicy tracą 5 
punktów, ale w końcu muszą sięg-
nąć po 3 „oczka”. Ewentualna bo-

Górnicy przyśpieszają
wiem porażka praktycznie całkowi-
cie przekreśli szanse wałbrzyszan na 
utrzymanie. Niestety, fakty przema-
wiają za Lechią, gdyż po raz ostatni 
chłopcy Bubnowicza zapunktowali 
na Ratuszowej 25 marca (!), kiedy to 
bezbramkowo zremisowali ze Stalą 
Bielsko-Biała. Jeśli jednak nasi prze-
łamią złą passę przed własną publicz-
nością i znajdą sposób na dzierżo-
niowian, a następnie okażą się lepsi 
w zaległym pojedynku od Olimpii, to 
w nadchodzącą środę mogę opuścić 
strefę zagrożoną spadkiem. Począ-
tek spotkania z zespołem z Kowar 
o godzinie 18. 

Bartłomiej Nowak

Tabela III ligi
1. GKS 1962 Jastrzębie 30 61 57:25
2. Ruch Zdzieszowice 30 57 49:27
3. Miedź II Legnica 30 52 51:39
4. KS Polkowice 30 50 56:35
5. Stal Brzeg 30 48 44:33
6. Rekord Bielsko-Biała 30 48 50:32
7. Stal Bielsko-Biała 30 47 46:24
8. Ślęza Wrocław 30 45 46:43
9. Skra Częstochowa 30 44 38:34
10. Piast Żmigród 30 44 48:49
11. Falubaz Zielona Góra 30 42 41:46
12. Pniówek Pawłowice Śl. 30 40 41:49
13. Górnik II Zabrze 30 37 42:44
14. Lechia Dzierżoniów 30 28 25:53
15. Unia Turza Śląska 30 28 41:50
16. Śląsk II Wrocław 30 28 34:44
17. Górnik Wałbrzych 29 23 18:40
18. Olimpia Kowary 29 11 28:88

Od ponad dwóch miesięcy Górnicy czekają na punkt zdobyty przed własną publicznością

Tak dwa lata temu akademiczki cieszyły się z awansu do Ekstraligi. 
Zapewne podobne humory towarzyszyć będą wałbrzyszankom 
14 czerwca, kiedy to zostaną uhonorowane brązowymi medalami 
Mistrzostw Polski

Dały radę, czyli AZS PWSZ 
na podium MP

dentem miasta. Jeśli chodzi o plany 
na kolejne miesiące, to w najbliż-
szym czasie podopieczne trenera 
Jasińskiego czekają w pełni zasłużo-
ne wakacje. Do treningów zespół 
powróci na początku lipca, a więc 
około miesiąca przed rozpoczęciem 
nowego sezonu Ekstraligi. W pla-
nach jest wyjazd na obóz, trwają 
również rozmowy z zawodniczkami 
w sprawie podpisania nowych kon-
traktów. - Mamy zapewnienia więk-
szości piłkarek, że zostaną w Wał-
brzychu. Myślę, że utrzymamy 90 
procent kadry, którą uzupełnimy 
nowymi zawodniczkami -, poinfor-
mował trener Jasiński. 

Bartłomiej Nowak 

UKS SMS Łódź – AZS PWSZ Wałbrzych 0:1 (0:1)
Bramka: 0:1 Klaudia Miłek (37)
Czerwona kartka: Jelencić (85 – za 2 ż.k.) - AZS 
PWSZ
AZS PWSZ: Antończyk, Aszkiełowicz, Gradecka, 
Mesjasz, Pluta, Ratajczak, Rędzia, Jelencić, Dereń (88 
Klepatska, 90 Jaworek), Maciukiewicz (86 Iwańczuk), 
Miłek. Trener: Kamil Jasiński

 
Tabela końcowa Ekstraligi
1. Medyk Konin 27 77 138:15
2. Górnik Łęczna 27 68 83:21
3. AZS PWSZ Wałbrzych 27 45 46:36
4. Czarni Sosnowiec 27 42 47:36
5. UKS SMS Łódź 27 39 45:50
6. AZS Wrocław 27 29 46:50
7. Olimpia Szczecin 27 35 49:57
8. AZS UJ Kraków 27 34 35:60
9. Mitech Żywiec 27 25 33:70
10. GOSiR Piaseczno 27 23 29:72
11. AZS PSW B. Podlaska 27 22 23:52
12. Sztorm Gdańsk 27 20 26:81

szu rozgrywek o ponad 10 punktów 
wyprzedził Górnika Łęczna, a tuż za 
wspomnianą dwójką znalazł się nasz 
AZS PWSZ. Wręczenie brązowych 
medali nastąpi w środę 14 czerw-

ca podczas zaplanowanego na ten 
dzień święta Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. 
Wczoraj zaś akademiczki spotkały 
się z Romanem Szełemejem, prezy-
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,

 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

KREDYTY
• oferta wielu banków

• konsolidacje do 200 tys. zł 
bez zabezpieczeń 

i poręczycieli
• specjalna oferta 

dla emerytów, rencistów 
i rolników

• dla firm na oświadczenie
• pożyczki pozabankowe tylko 

sprawdzonych firm
• również dla osób 

obciążonych komorniczo
• wysoka przyznawalność
• chwilówki także dla osób 

bez dochodu
 ul. Broniewskiego 69 

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (50 m od Rynku), 

tel. 74 666 88 99 

OGŁOSZeNIe	WŁaSNe

BUS 9 OSOBOWY 

DO WYNAJĘCIA
od 120 zł netto/doba

Wyjazdy: prywatne (narty, wakacje), 

służbowe, przewóz ładunków, itp. 

TEL:  603 272 975

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)

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

ZATRUDNIMY 
PRACOWNIKA!

Chiński Market 
przy ul. Wieniawskiego 19 zatrudni 

osoby do pracy, która polega na 
wykładaniu oraz ekspozycji towaru. 

Cały etat, umowa o pracę. 
Szczegóły pod nr telefonu

 535 092 242

Wycieczki 
jednodniowe:

Praga - 3.06.17, 15.06.17 (89 zł)
Noc Tysiąca Świateł 

w Forst - 24.06.17 (99 zł)
Wycieczki OMNIBUS

693 333 563
www.omnibus-szczawno.pl

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

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

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

(5) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(5) ELEKTRYK 888 322 334

(5) 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

(5) 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

(16) 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: 
pomocników budowlanych, pracowników 
wycinki zarośli; budowy dróg; fizycznych; 
rolnych, elektryków, dekarzy, cieśli, 
spawaczy, monterów silosów; ruszto-
wań; fasad; paneli słonecznych; instalacji 
grzewczych i sanitarnych; konstrukcji sta-
lowych, renowatorów podłóg, płytkarzy, 
murarzy, tynkarzy, blacharzy, lakierników, 
szpachlarzy, regipsiarzy, betoniarzy, 
malarzy, piekarzy, operatorów maszyny 
drukarskiej, ogrodników, pokojówek, 
kierowców C+E, do zbioru pieczarek; 
winogron; sprzątania. Mile widziany 
j.obcy i własny samochód. marketing2@
euro-kontakt.eu 530 456 977

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

KUPIĘ

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

WYPOCZYNEK

(3) Domki u Jana ,Jezierzany nad jeziorem 
Wicko,1,5 km do morza -tanio domki 
i pokoje-apartament ,wakacje ,weekendy.
tel 604 821 470

USŁUGI

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

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

(6) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(2) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

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

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

ZATRUDNIMY 
osoby z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketów 

na terenie Wałbrzycha 
i Szczawna Zdroju. 

Umowa o pracę. 

Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

Ty też możesz współtworzyć naj-
większą sportową imprezę 2017 
roku w Polsce. Ruszył właśnie 
ostatni nabór na wolontariuszy 
świdnickiej części The World Ga-
mes. 

Na kilkadziesiąt osób czeka pra-
ca przy współorganizacji imprezy 
w takich obszarach jak: przepro-
wadzenie zawodów, współpraca z 
mediami, obsługa drużyn, obsługa 
gości, informacja, logistyka. Wystar-
czy mieć ukończone 16 lat, chęć 
do pracy i zdobywania nowych do-
świadczeń oraz wolny czas w ostat-
niej dekadzie lipca. Chęć pracy w 
wolontariacie należy zgłaszać do 4 

czerwca na adres mailowy swidni-
ca@theworldgames2017.com Ze 
wszystkimi zgłoszonymi skontaktuje 
się zespół wolontariatu z Wrocław-
skiego Komitetu Organizacyjnego, 
żeby porozmawiać, poznać prefe-
rencje, dostępność i przeprowadzić 
krótką rozmowę rekrutacyjną. Oso-
by zakwalifikowane do wolontariatu 
zostaną przeszkolone. Zawody The 
World Games 2017 zaplanowano od 
20 do 30 . W Świdnicy areną zmagań 
sportowców będzie hala lodowiska, 
gdzie odbędą się zawody w jeździe 
figurowej na wrotkach (22-23.07) 
oraz turniej hokeja na rolkach (25-
29.07).

(red)

Zostań 
wolontariuszem
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(2) Sprzedam mieszkanie z dużym gara-
żem, Stary Zdrój okolice Dworca Miasto 
miasta, pow. użytkowa 51 m2, cena do 
negocjacji 68 tyś zł, 1 piętro. Tel. 607 
902 611

(1) Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 46 
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 
piwnica, 4 piętro, do odnowienia, niski 
czynsz. Cena 59 tyś zł. Tel. 508 335 030

(2) Sprzedam mieszkanie podzamcze 63 
m2 ,3 pokoje, dobra lokalizacja, 4 piętro 
blok z windą  159 000 zł tel.518 333 389 

(3) Do wynajęcia pokoje. Tel. 693 06 
94 86

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

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ! Nowe 
Miasto- mieszkanie 32,5 m2pokój z kuch-
nią i łazienką, po remoncie i wymianie 
instalacji CENA: 25 000 zł (nr: 2338)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, po-
czekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena: 
158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

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

BON –Oferta tylko w naszym biurze! 
ulica BARDOWSKIEGO mieszkanie 
41m2, rozkładowe do własnej aranżacji, 
słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski 
czynsz Cena:79 000zł  (nr:2323)  -(74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

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

BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ, 46m2,  2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, wysoki parter. Cena 
wynajmu: 890 zł, sprzedaż: 99 000 zł (nr: 
2061) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

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

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

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszka-
nie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, 
z niezależnym wejściem, do wprowadze-
nia . Cena: 159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka 
z kabiną prysznicową oraz WC. Cena: 
169 000 zł. Możliwa zamiana na Wrocław 
z dopłatą. ( nr: 1949) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki parter, 
44 m2, 2 pokoje, łazienka, ogrzewanie 
gazowe i kominek. Cena: 117 000zł 

OKAZJA!!! BIAŁY KAMIEŃ- 37m2, pokój 
z garderobą, kuchnia z oknem, łazien-
ka z WC, przedpokój. Mieszkanie po 
remoncie, na parterze kamienicy. Cena: 
65 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

HIT! SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, WC na korytarzu. Miesz-
kanie do odświeżenia, II  piętro, zadbana 
kamienica. Cena: 49 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 57m2, 3 pokoje, kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na I piętrze kamienicy, po 
remoncie. Cena: 160 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- DOM w zabudowie 
bliźniaczej, powierzchnia 115m2, działka 
836mkw zagospodarowana. Nierucho-
mość do odświeżenia. Cena: 350 000 zł 
do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 
11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 38 m2, 2 pokoje, 
kuchnia. Mieszkanie na III piętrze ka-
mienicy, do kapitalnego remontu, niskie 
koszty utrzymania. Cena: 40 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 
73

NOWE MIASTO- 100m2, 3 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój. Mieszkanie na parterze, do remontu 
z osobnym wejściem od podwórka. 
Cena: 89 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 33m2, 2 pokoje, 
kuchnia we wnęce, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie na IX 
piętrze, w dobrym stanie. Cena: 92 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 41,5m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przed-
pokój, balkon. Mieszkanie do remontu, na 
III piętrze z IV. Cena: 87 150 zł do nego-
cjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 37m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na II piętrze z IV, z balkonem, 
do wprowadzenia. Cena: 100 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 
11 73

PODZAMCZE- LOKAL powierzchnia 58 
m2, duża sala sprzedaży, 2 pomieszczenia 
socjalne, duża witryna wystawowa, pod 
każdą działalność. Cena: 120 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 
11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 74m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka z WC, garderoba, hol. 
Mieszkanie na wysokim parterze z ogród-
kiem, niskie koszty utrzymania. Cena: 165 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- LOKAL powierzchnia 
54m2, 2 sale, zaplecze, łazienka z WC. 
Lokal do odświeżenia, ogrzewanie elek-
tryczne. Cena: 110 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

JEDLINA ZDRÓJ- 58m2, 3 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka, osobno WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie w bloku 
na IV piętrze do wprowadzenia. Cena: 
112 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 
718, (74) 640 11 73

ŚWIERKI- DZIAŁKA powierzchnia 
7000 m2, rolna z wydanymi warunkami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena: 110 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
549 553, (74) 640 11 73

ŚWIERKI- DZIAŁKA powierzchnia 
2990 m2, rolna z wydanymi warunkami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
gotowy projekt na staw na działce. Cena: 
90 000 zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, 
(74) 640 11 73

1. SOWA&VICTORIA Świdnica, miesz-
kanie w samym Rynku w klimatycznej 
kamienicy, 88 m2 w cenie 165,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, mieszkanie 42 m2 
w pięknie odrestaurowanej kamienicy. 

Cena: 69,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy 
Podzamcze, 50,60 m2 w cenie 49,000 zł.

DO NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJA-
CJI! Piaskowa Góra, piękny i duży dom 
wokolicach szpitala, po remoncie w cenie 
459,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:530-
913-259

5. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 45 
m2, do kapitalnego remontu, wpięknej 
kamienicy, 53,000 zł. Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 
kawalerka 28 m2 po kapitalnym remon-
cie,95000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel. 
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI 
Na sprzedaż mieszkanie na PIASKO-
WEJGÓRZE, 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 namieszkanie 
w JEDLINIE ZDRÓJ, Pow. 157,94 m2, 
do remontu, CENA 62.000tys. zł, DO 
NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Dom z lat 80-tych 
pod Strzegomiem stan bardzo dobry,cena 
370000 Tel: 502-657-353

10. SOWA&VICTORIA Stylowe  mieszka-
nie w pobliżu Parku Sobieskiego108m2, 
cztery pokoje,pierwsze piętro, z możli-
wością kupieniagarażu. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
w pobliżu Parku Sobieskiego, dwa pokoje 
zmożliwością adaptacji strychu, w cztero-
rodzinnym domu. Tel:502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Piękne mieszka-
nie w dobrej lokalizacji Gorc, 2pokoje, 
łazienka, kuchnia + toaleta, dodatkowo 
garaż + ogród zaltaną. Cena: 140 000 do 
negocjacji Tel: 502-665-504

13.SOWA&VICTORIA Duże, jasne miesz-
kanie 3 pokojowe w pełnymrozkładzie 
w doskonałej lokalizacji Śródmieścia. Po 
kapitalnymremoncie. 100m2. Cena: 160 
000tys do negocjacji. Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA Górny Sobięcin, 
cicha spokojna okolica, blisko IIILO. 3 
pokojowe mieszkanie, 75m2 do częś-
ciowego remontu. Cena: 119000zł do 
negocjacji! Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Dom Kolce do 
odświeżenia pow. 140 m2 wraz zdziałką 7 
000 m2 pod agroturystykę cena 380 000 
Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie Śród-
mieście 3 pokoje, 4 piętro, doodświeże-
nia, co gazowe 73m2 cena 85.000 Tel: 
506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Podzamcze, 
64 mkw ( 3 pokoje ) do remontu- cena 
175000!Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Piasko-
wa Góra - mieszkanie po remoncie 
na ul.Nałkowskiej, 2 pokoje, duży 
balkon,42m2, 4 piętro cena 135000 
zł.Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA  Jedlinka - 
mieszkanie po kapitalnym remoncie 3 
pokojekuchnia, łazienka z wc, 60m2. Do 
mieszkania przynależy ogródek igaraż 
cena 110000 złTel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój - 
mieszkanie w spokojnej zielonejokolicy, 
2 pokoje, kuchnia w zabudowie, 40 m2 
ogrzewanie gazowe, ogród.Cena 115000 
złTel: 519-121-104

www.expertpro.pl
EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODZAM-
CZE 2 pokoje, widna kuchnia, duży 
balkon, łazienka do remontu, 48,6m2 
cena: 113 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH ŚRÓDMIE-
ŚCIE 3 pokoje, widna kuchnia, łazienka 
z WC, 1 piętro, spokojna okolica, teren 
ogrodzony, mieszkanie z potencjałem do 
remontu, 118,88m2 cena: 130 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH SOBIĘ-
CIN 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
do remontu, 1 piętro, garaż, ogródek, 
103m2 cena: 109 000zł do negocjacji tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODZAM-
CZE 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka do 
remontu, duży balkon, 9piętro, 35,5m2 
cena: 105 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODZAM-
CZE funkcjonalne 3 pokoje, widna kuch-
nia, łazienka, WC, duży balkon, zabudowa 
kuchenna oraz 4 szafy w zabudowie 
w cenie, 9piętro, 62,8m2 cena: 188 000zł 
tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA słoneczne  4 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, 6piętro, 58,4m2 cena: 140 
000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH ŚRÓD-
MIEŚCIE 3 pokoje, kuchnia ze spiżarnią 
i balkonem, łazienka z WC, mieszkanie 
z dużym potencjałem do remontu, 
2piętro z 4, 93,7m2 cena: 145 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODGÓ-
RZE atrakcyjne 2 pokoje z ogródkiem, 
widna kuchnia, łazienka z WC, parter  
w kamienicy, niskie koszty utrzymania, 
47,3m2 cena: 95 000zł do negocjacji tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH NOWE 
MIASTO duża przestronna kawalerka 
z jasną kuchnią, łazienka z WC, nowe 
okna, do remontu, 51m2 cena: 53 000zł 
tel. 531 843 571

EXPERTPRO JUGOWICE atrakcyjne 
2 pokoje z ogródkiem i garażem, po 
remoncie, widna kuchnia w zabudowie ze 
sprzętem, łazienka z WC, wysoki parter 
w kamienicy, 43,43m2 cena: 83 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO SZCZAWNO-ZDRÓJ 
bezczynszowe 3 pokoje z  dużym 
balkonem w spokojnej okolicy, ogródek  
100m2, garaż, ogrzewanie gazowe oraz 
kominkowe, 80m2 cena: 285 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO SZCZAWNO-ZDRÓJ 
atrakcyjne 2 pokoje, widna kuchnia, duża 
łazienka z WC, po remoncie, ogrzewanie 
elektryczne, niskie koszty utrzymania, 
42m2 cena: 126 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO SZCZAWNO ZDRÓJ 2 
pokoje, 57m2, 1piętro, mieszkanie z po-
tencjałem do remontu cena: 117 000zł 
tel. 531 843 571

EXPERTPRO ŚWIEBODZICE 2-pozio-
mowe mieszkanie, salon z aneksem + 
2 pokoje, antresola, garderoba, balkon, 
98m2 cena: 350 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO ŚWIEBODZICE w pełni 
wyposażony wolnostojący dom, 2 
kondygnacje, salon z aneksem kuchen-
nym i jadalnią, 5 sypialni, 2 łazienki, 
działka 1000m2 z garażem oraz budynek 
gospodarczy, 117m2 cena: 520 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA RYNEK atrak-
cyjne w pełni wyposażone 3 pokoje po 
remoncie, kuchnia, łazienka w nowoczes-
nym stylu, 4piętro w zadbanej kamienicy, 
oryginalny kominek oraz ogrzewanie 
gazowe, 70m2 cena: 235 000zł tel. 531 
843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA  stylowe miesz-
kanie w wysokim standardzie w spokojnej 
okolicy, w pełni wyposażone ze sprzę-
tem, salon z kuchnią i jadalnią, 2 sypialnie, 
garderoba, łazienka z WC, 90m2 cena: 
289 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA rozkładowe 2 
pokoje na os. Zarzecze, widna kuchnia, 
łazienka z WC, do remontu, 49,5m2 
cena: 140 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA 2-poziomo-
wy apartament w Centrum w nowym 
budownictwie na wynajem,  kuchnia 
z jadalnią i salonem, 4 pokoje, 2 łazienki 
z WC, wyposażone wraz ze sprzętem, 
87,5m2, czynsz najmu: 2500zł + prąd, 
tel. 531 843 571

EXPERTPRO ŚWIDNICA przestronne 3 
pokoje w spokojnej okolicy, widna kuch-
nia, łazienka, WC, 1piętro z 4, 63,63m2 
cena: 215 000zł tel. 531 843 571

(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 -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
kuchnia w zabudowie, łazienka z wc 
i prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko 
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, 
łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23 000 zł 
(nr: 23) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33
BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 2 
pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze piętro  
Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na sprzedaż 
lub wynajem,100m2, okna PCV, ogrze-
wanie gazowe, w reprezentacyjnej kamie-
nicy Cena: 300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –  SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 
km od granic Wałbrzycha, mieszkanie, 
parter, 60m2, 3 pokoje, aneks kuchenny, 
łazienka, przedpokój, taras. Cena: 99 800  
zł (nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, 
łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 
000  zł (nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 300 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie 
CO. Cena: 159 000 zł (nr: 2353) (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON- BIAŁY KAMIEŃ, dom w wysokim 
standardzie, 200 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, możliwość adaptacji poddasza, 
okna oraz instalacje po wymianie, ogrze-
wanie gazowe oraz kominek w salonie, 
bezpośrednie wyjście na ogród o pow. 
600 m2. Cena: 480 000 zł (nr: 2349) - 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
2-3 POKOJE PIASKOWA GÓRA!!!
LOKALE DO WYNAJĘCIA PIASKOWA 
GÓRA!!! Posiadamy następujące lokale do 
wynajęcia na Piaskowej Górze, Tel: 513 
130 023, (74) 640 11 73
1. 251m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, czynsz najmu 4200 zł/netto
2. 149m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, po remoncie, czynsz najmu 
3000 zł/netto
3. 64m2, parter w głównym ciągu pie-
szych, czynsz najmu 2837 zł/brutto
4. 70m2, parter w pobliżu B1, duże 
witryny, po remoncie, czynsz najmu 3300 
zł/ brutto
5. 49,5m2, I piętro, po remoncie, główny 
ciąg pieszych, czynsz najmu 1700 zł/
brutto

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