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MAGAZYN Galerii Victoria          str. 9-16
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na pocieszenie

sport str. 21

Kawał dobrej 
roboty

Mieszkanie Plus

wydarzenia str. 4

region str. 20

Czytamy 
w nieskończoność

wydarzenia str. 7

reklama	 R0471/17

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	 R0472/17

reklama	 R0473/17

UL. NOWORUDZKA 7, JEDLINAZDRÓJ, TEL. 74 811 89 66

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 12.00 do 22.00

DANIA KUCHNI 
POLSKIEJ

Już w najbliższy wtorek (13.06.2017 r.) 
na terenach przyległych do kompleksu 
Dworzysko w Szczawnie-Zdroju za-
goszczą różnokolorowe i różnofunk-
cyjne latawce. To efekt wspólnego 
projektu realizowanego przez Funda-
cję Inceptum, przedsiębiorstwo Dwo-
rzysko, nieformalną grupę młodzieży 
M4S, członków Młodzieżowej Rady 
Szczawna-Zdroju oraz stowarzysze-
nie Kocham Szczawno-Zdrój. 

M4S - Młodzi dla Szczawna, to projekt,  
na którego realizację Fundacja Inceptum 
pozyskała pieniądze od Polsko Amerykań-
skiej Fundacji Wolność w ramach Progra-
mu Równać Szanse. Wraz z  początkiem 
lutego rozpoczęto w Gminie Szczawno 
-Zdrój realizację projektu M4S - Młodzi 
dla Szczawna. Odbiorcami tych działań  
jest nieformalna grupą młodzieży ze szcza-
wieńskiego gimnazjum. Grant zdobyty 
od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wol-
ność ma na celu rozwiązać w Szczawnie-
-Zdroju, sygnalizowany od kilku lat miej-
skim włodarzom i radnym, problem braku 
miejsca dla działań  młodzieżowych. Pod 
opieką fundacji Inceptum młodzi ludzie są 
wyposażani w kompetencje, które mają im 
pomóc w rozwiązywaniu tego typu prob-
lemów. Nieformalna grupa M4S składa się 
z 12 uczniów, którym przewodniczy Julka. 
Wspiera ją w działaniach  m.in. 4 przedsta-
wicieli Młodzieżowej Rady Miasta, którzy 

Latawce poszybują 
wysoko

mają za zadanie artykułować potrzeby gru-
py lokalnemu samorządowi. Póki co mło-
dzież może spotykać się cyklicznie w miej-
skiej szkole oraz miejscach, do których jest 
okazjonalnie zapraszana. W Szczawnie-
-Zdroju są to m.in. biblioteka, modelarnia 
należąca do lokalnego muzeum lotnictwa 
w miniaturze czy siedziba  klubu Senior 
Vigor. Tu tworzą materiały promujące ich 
działania, przygotowują się do wywiadów 
z  samorządowcami, przedstawiciela-
mi biznesu i społecznikami, opracowują 
scenariusze działań. Efektem tych prac 
będzie samodzielna organizacja wydarze-
nia, które sprawi, że zaczną być zauwa-
żalni  przez władze i społeczność lokalną. 

Już 13 czerwca 2017 roku grupa Młodzi 
dla Szczawna zadebiutuje organizacją w 
uzdrowisku  Festiwalu Latawców. Start 
imprezy zaplanowano na godzinę 10.00 w 
Dworzysku. Zgodnie z wstępnymi dekla-
racjami lokalnych samorządowców, mło-
dzi ludzie z grupy M4S mają już jesienią 
tego roku, stać się gospodarzami, zupełnie 
niewykorzystywanego od kilku lat obiektu 
zlokalizowanego przy Kompleksie Rekre-
acyjno-Sportowym na Słonecznej Polanie. 
MA tam powstać Klub Młodzieżowy. Gru-
pę M4S można znaleźć m.in. na faceboku, 
a osobiście spotkać się z nimi w najbliższy 
wtorek w Dworzysku

(red)
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rozmowa tygodnia

kalendarium

W poniedziałek 12 czerwca 
obchodzimy Dzień Stylisty Pa-
znokci. O paznokciach i naj-
nowszych trendach w manicure 
rozmawiamy z Anną Portalą, 
stylistką paznokci z A2 Clinic 
w Wałbrzychu. 

Co rządzi teraz na paznok-
ciach? Jakie są wakacyjne tren-
dy?

Jak co roku pastele, syrenki, 
brokaty, cyrkonie. Co do kolo-
rów to wydaje mi się, że królo-
wać będzie  mięta, żółty, błękit-
ny. 

O jaki manicure najczęściej 
proszą klientki?
W ostatnim czasie o manicure hy-
brydowy.

Czyli możemy powiedzieć, że 
hybryda zdominował manicure?

Tak, zdecydowanie hybryda rzą-
dzi. Co prawda dalej wykonuje 
się paznokcie żelowe czy akry-
lowe natomiast robi się je pod 
hybrydę. Ja wykonuje je w celu 
wzmocnienia płytki paznokcia, 
albo kiedy sama hybryda krótko 
się trzyma. 

Tipsy są jeszcze w modzie?
Już coraz mniej popularne. A to 
dlatego, że przecież paznokcie 
możemy przedłużać na formie 
żelem.  Jest to mniej inwazyjne. 
Ponadto tą metodą możemy je 
zapuścić. 

Jaką stylizację najczęściej wyko-
rzystujesz?

Kocham akryl, uwielbiam pra-
cować na akrylu i wykonuję bar-
dzo dużo stylizacji tą metodą. 

,,Tipsiary”

Można nim przedłużać, wzmac-
niać płytkę paznokcia, mieszać 
go z hybrydą, zatapiać kwiaty.

Czy francuski manicure jest 
jeszcze mody?

Francuski manicure jest zawsze 
w modzie. Pasuje na każdą oka-
zje, osobie w każdym wieku, 
do każdej dłoni. Oczywiście 
pod warunkiem, że jest dobrze 
wykonany. Teraz dużo klientek 
chce cieniowany frencz. Mie-
szamy kolor biały i na przykład 
jasny pudrowy róż lub błękitny 
i robi się takie ombre. Wszystko 
zależy od tego co chcemy i co 
lubimy.

Jaka jest Twoja ulubiona styli-
zacja?

Klasyczny frencz, albo klasyczna 
czerwień. To pewnie nigdy mi 
się nie znudzi. 

Kiedyś zwykło się mawiać, że 
kobiety które mają przedłuża-
ne paznokcie to tzw. ,,tipsiary”. 
Co Ty na to?

No ludzie różnie mówią. Cza-
sami na siebie mówię ,,tipsiara” 
jak mam długie paznokcie. Uwa-
żam, że nie jest to obraźliwe. 

Długie paznokcie przeszkadza-
ją w codziennych obowiązkach?

Nie. Wszystko jest kwestią 
przyzwyczajenia. Początki są 
najtrudniejsze, dlatego lepiej 
przedłużać paznokcie stopnio-
wo. Z długimi paznokciami ina-
czej się pracuje. Wykorzystuje 
się  opuszki palców i dłoń, a nie 
paznokcie.  

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka 

Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. – Ernest Hemingway
Gdzie w weekend

WAŁBRZYCH 
10.06 I 18.00 I Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną. 
WOK Stara Kopalnia
11.06.2017 I godz. 16:00 - 18:00 I Muzyczna Czerwcówka 
Pl. Magistracki
FILHARMONIA SUDECKA
„FILHARMONIA FAMILIJNA”
11.06 I 11:00 I Koncert rodzinny „W Muzycznym świecie czarów” 
S. Proko�ew Bajka symfoniczna „Piotruś i wilk” dyrygent: Bartosz 
Żurakowski ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII SUDECKIEJ 
narrator - Joanna Łaganowska
CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU AQUA ZDRÓJ
8 -10.06 I Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym
10.06 I Deichmann Cup – �nał strefowy
TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU 
10,11.06 I 18.00 I Spektakl „Tutaj jest wszystko” reż. Magdalena 
Miklasz
TEATR LALKI I AKTORA 
11.06 I 12:30 I Spektakl „ U/ RODZINY”
JEDLINA ZDRÓJ
11.06 I Odpust Trójcy Świętej i Festyn Para�alny. Teren przedszkola, 
ul Piastowska 8 

ŚWIEBODZICE
Dni Świebodzic 2017 I SOBOTA – 10 czerwca I 18:30 I Disco Polo 
w wykonaniu zespołu Freaky Boys I 20:00 I Gwiazda wieczoru – PIERSI 
I 22:00 Dyskoteka – gra DJ CARRY I 1:00 Zakończenie pierwszego dnia 
I NIEDZIELA I 11 czerwca I 17:00 I Kabaret „Koń Polski” I :30 I Support 
Fairy Tale Show I 19.30 I Sara Music & Dante Show I 21:00 I Gwiazda 
wieczoru GRUBSON I 23:00 I O�cjalne zakończenie 
ŚWIDNICA ŚOK
7 – 11.06 I 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych 
„Okiem Młodych” w Świdnicy.
9 czerwca, piątek I 11:00 – 19:00 I Przegląd Filmu i Sztuki 
“Czasoprzestrzenie VR” DWORZEC GŁÓWNY PKP I 15:00 I Pokaz dla 
seniorów: “Nie opuszczaj mnie”, reż. Mo-young Jin, Korea Południowa 
2014, 86 min. I 17:00 I “Portret. Podróże codzienne” – otwarcie 
wystawy fotogra�i dokumentalnych studentów Uniwersytetu SWPS 
we Wrocławiu I 18:00 I Konkurs Główny, blok I + spotkanie 
z twórcami (+wręczenie nagród w Konkursie Młodzieżowym) I 21:00 
I Pokaz w Pustostanie: “Wszystkie nieprzespane noce”, reż. Michał 
Marczak, Polska 2016, 100 min. PUSTOSTAN
10.06 I 18:00 I Posłuchane: Komendarek, Chmara, Kulczyński, 
An On Bast. Miejsce Park im. Jana Kasprowicza ul. Pionierów
STARE BOGACZOWICE
10.06 I 15:00 I II DNI GMINY STARE BOGACZEWICE Rozpoczęcie 
Stadion sportowy

• 09 czerwca 2017 – Dzień Agugaga , Międzynarodowy Dzień Archiwów , Przyjaciela 
Dzień Księgowego (Buchaltera) 
Imieniny - Felicjan, Pelagia
• 10 czerwca 2017 Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych 
Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze , Międzynarodowy Dzień Elektryka
Imieniny - Bogumił, Małgorzata
• 11 czerwca 2017 Dzień Podeptanych na Śmierć w Czasie Tańca 
 Imieniny - Anastazy, Barnaba, Paula
• 12 czerwca 2017 – Święto Biura Ochrony Rządu , Dzień Stylisty Paznokci , Światowy 

Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci , Międzynarodowy Dzień Falafela Dzień Komornika 
Sądowego 

Imieniny - Jan, Mieczysława, Onufry
• 13 czerwca 2017 Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek , Święto Dobrych Rad Święto 

Żandarmerii Wojskowej ,Światowy Dzień Wellness
Imieniny - Antoni, Lucjan
• 14 czerwca 2017 Światowy Dzień Żonglerki , Dzień Dziennikarza Obywatelskiego 

Narodowy Dzień Pamięci O�ar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych 
i Obozów Zagłady , Światowy Dzień Krwiodawstwa

Imieniny - Eliza, Metody, Walery
• 15 czerwca 2017 – Boże Ciało, Dzień Wiatru 
Imieniny – Jolanta,Wit

reklama	 R0474/17

W niedzielę 25 czerwca zapra-
szamy na organizowany po raz 
trzeci w Głuszycy Sowiogórski 
Muflon. 

Wydarzenie promujące kul-
turę myśliwską rozpocznie się  
o godz.12.30 uroczystym przemar-
szem pocztów sztandarowych dol-
nośląskich kół łowieckich z parkingu 
przy ul. Grunwaldzkiej na boisko 
sportowe przy ul. Dolnej, gdzie 
o godz. 13.00 odprawiona zostanie 
uroczysta Msza św. Hubertowska. 
W programie wydarzenia zaplano-
wano szereg wydarzeń i atrakcji. 
Wśród nich m.in. koncerty: Zespo-
łu Reprezentacyjnego Polskiego 
Związku Łowieckiego pod kierow-
nictwem Mieczysława Leśniczaka, 
Reprezentacyjnego Zespołu Zarzą-
du Okręgowego PZŁ z Wrocławia 
„Tryton”, a także Zespołu Sygna-
listów Myśliwskich przy Zarządzie 
Okręgowym PZŁ Wałbrzych „Od-
głosy Kniei”, wystawę psów myśliw-
skich, bezpłatną degustację potraw 
kuchni myśliwskiej oraz pokazy ra-
townictwa medycznego wałbrzysko-
-kłodzkej grupy Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratowniczego 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głuszycy Górnej. Będzie również 
mobilny punkt poboru krwi z nagro-
dami dla dawców krwi i wiele cieka-
wych atrakcji dla dzieci: animatorzy, 
dmuchańce, gry, zabawy, konkursy. 
Patronat nad wydarzeniem objęli: 
marszałek województwa dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski, starosta 
powiatu wałbrzyskiego Jacek Cichu-
ra, burmistrz Głuszycy Roman Głód. 
Organizatorami imprezy są: gmina 
Głuszyca, Koło Łowieckie Trop Głu-
szyca, Parafia pw. Chrystusa Kró-
la w Głuszycy, Fundacja Katolicka 
Inicjatywa Berit, a partnerami: Za-
rząd Okręgowy  Polskiego Związku 
Łowieckiego Wałbrzych, Centrum 
Kultury-MBP Głuszyca, LGD Part-
nerstwo Sowiogórskie, Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Głuszycy, Poczta 
Polska. Patronat medialny ma m.in. 
nasza gazeta. 

(red)

Sowiogórski 
Muflon 2017

Weekendowy pobyt w hotelu 
Gołębiewski w Karpaczu jest 
główną nagrodą w wakacyjnym 
konkursie dla Krwiodawców 
„Wakacyjny Dar Życia 2017”. 
Jego organizatorem jest Klub 
HDK PCK przy RCKiK w Wał-
brzychu „Czerwoni”

Celem konkursu jest promocja 
honorowego krwiodawstwa i zachę-
canie do oddawania krwi w okresie 
letnim. Aby wziąć udział w losowa-
niu cennych nagród wystarczy do 29 
września 2017r. oddać krew.  2 razy 

kobieta, 3 razy mężczyzna. Podczas 
wizyty w RCKiK oraz na Ekipach 
Wyjazdowych odebrać kupon kon-
kursowy, do którego za każdym ra-
zem po oddaniu krwi zostanie przy-
klejony kod kreskowy z numerem 
donacji. Jeżeli uzbierasz 3 lub 2 kody 
(czyli 3 lub 2 razy oddasz w tym 
czasie krew), wrzuć kupon do spe-
cjalnie przygotowanego w tym celu 
pojemnika. Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie www.rckik.
walbrzych.pl, w RCKiK w Wałbrzy-
chu i na każdej Ekipie Wyjazdowej.

(red)

Wakacyjny Dar Życia
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

WAŁBRZYCH, ul. Noworudzka 1 • zapraszamy od godz. 9.00 
SPECJALNE PROMOCJE • SUPER OKAZJE

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	 R0476/17

Bank Pocztowy S.A. jest polskim bankiem detalicznym, którego misją jest zapewnianie Klien-

tom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partner-

stwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji Banku), ponad 1,3 mln Klientów Ban-

ku Pocztowego ma dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci 

w Polsce, liczącej około 4,6 tys. placówek pocztowych. Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO 

BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku). Bank Pocztowy specjalizuje się w najprostszych pro-

duktach bankowych oferowanych w polskich złotych Klientom detalicznym (w tym osobom fi-

zycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą). Potwierdzeniem jakości świadczonych 

przez Bank Pocztowy usług są m.in. wyróżnienia uzyskane w opublikowanym w marcu br. Bada-

niu Satysfakcji Klientów Banków Detalicznych - 2. miejsce w rankingu satysfakcji oraz 3. miejsce 

w rankingu lojalności Klientów. 

Serdecznie zapraszamy do Placówek Banku Pocztowego w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 9 

oraz w Świdnicy, pl. Grunwaldzki 1.

Bank Pocztowy – bezpieczny polski bank. 

W dniu 02 czerwca 2017 r. na stadionie 
sportowym na Górze Parkowej w Bogu-
szowie-Gorcach odbyła się 13 edycja za-
wodów biegowych dla dzieci i młodzieży 
pn. MINI SETKA oraz 3 MINI SETKA Ro-
dziców i Dziadków. 

Organizatorami imprezy byli: Powiat 
Wałbrzyski, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Boguszowie-Gorcach oraz Urząd Miejski 
w Boguszowie-Gorcach. W zawodach wzięło 
udział łącznie 492 zawodniczek i zawodni-
ków z Powiatów Wałbrzyskiego i Kamienno-
górskiego oraz Miasta Partnerskiego Smiřice 
w Czechach w wieku od 14 miesięcy do 61 
lat. Dzieci i młodzież w 28 kategoriach miały 
do pokonania dystanse od 100 do 2000 me-
trów. Natomiast 33 dorosłych wystartowało 
w 4 kategoriach: MAMUSIE, TATUSIOWIE, 
BABCIE oraz DZIADKOWIE, a do poko-

Kolejna odsłona II edycji  
Budżetu Partycypacyjne-
go Powiatu Wałbrzyskiego 
miała miejsce w Walimiu. 

Uczniowski Klub Spor-
towy Orlik złożył wniosek 
na realizację projektu pn.„ 
Bezpieczne trasy turystyczno 
– rowerowe dla mieszkań-
ców Powiatu wałbrzyskiego” 
zdobywając 1 089 głosów. 
W dniu 1 czerwca zakupio-
ny w ramach projektu quad 
został oficjalnie przekaza-
ny przedstawicielom klubu 
przez wicestarostę Krzyszto-
fa Kwiatkowskiego. „Cieszy 
mnie bardzo fakt, że w tak 
niewielkiej gminie była bardzo 

Budżet Partycypacyjny Powiatu 
Wałbrzyskiego w Walimiu

wysoka frekwencja w głoso-
waniu. Pokazuje to, że miesz-
kańcy mają świetne pomysły 
i chcą współdecydować o tym, 
co się wokół nich dzieje. Po-

mysł wprowadzenia Budżetu 
Partycypacyjnego był dobrym 
posunięciem tego Zarządu”
Wartość zwycięskiego pro-
jektu to 14 745 zł.

13 MINI SETKA oraz 3 MINI 
SETKA Rodziców i Dziadków

nania mieli dystanse 400 i 200 metrów. Każdy 
z uczestników na Mecie otrzymał pamiątkowy 
medal oraz drobny upominek ufundowany przez 
Sponsorów. Zawodnicy miejsc 1-3 w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali nagrody i medale. 
Imprezę współorganizował Powiat Wałbrzyski 
w ramach kalendarza imprez Powiatu wałbrzy-
skiego na rok 2017.

Delegacja Urzędu Gminy Walim 
odwiedziła dwie wyjątkowe jubi-
latki.   Życzenia zdrowia, szczęścia 
i pomyślności wraz z urodzinowym 
tortem, bukietem kwiatów oraz li-
stem gratulacyjnym powędrowały do 
Anny Gmyz oraz Doroty Hirko. 

Anna Gmyz, mieszkanka Walimia, 
świętowała 95 rocznicę urodzin. Wójt 
Gminy Walim Adam Hausman wręcza-
jąc bukiet kwiatów oraz list gratulacyjny, 
złożył jubilatce życzenia zdrowia, po-
myślności oraz samych spokojnych chwil, 
spędzonych w gronie bliskich i serdecz-
nych osób. Tradycyjnie do życzeń dołą-
czyła się sekretarz Aleksandra Ignaszak, 
wręczając słodki podarunek w postaci 
tortu urodzinowego. - Spotkanie, które 
upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze, 

dało nam sposobność, by po raz kolejny 
porozmawiać i powspominać wspólnie z  
panią Anną i jej rodziną - mówią uczest-
nicy. Następnie przedstawiciele urzędu 
zawitali do Michałkowej. Tym razem bu-
kiet kwiatów oraz list gratulacyjny wraz 
z życzeniami zdrowia, pogody ducha 
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
życia, z rąk Wójta Gminy Walim Adama 
Hausmana, otrzymała Dorota Hirko, 
świętująca również 95 rocznicę urodzin. 
Sekretarz Gminy życząc samych rados-
nych dni w otoczeniu bliskich, wręczyła 
jubilatce urodzinowy tort.  - Odwiedzi-
ny upłynęły w miłej atmosferze, pełnej 
radości i wspomnień, bowiem mieliśmy 
sposobność świętowania wraz z panią 
Dorotą oraz jej mężem po raz kolejny – 
mówią członkowie delegacji. 

(red)

Wszystkiego najlepszego

My również przyłączamy się do życzeń. 
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Osoba zatrudniona na tym stanowisku 
odpowiedzialna będzie za odpowiednie utrzymanie 

infrastruktury i wyposażenia budynku 
oraz wykonywanie bieżących czynności 

konserwacyjnych i serwisowych.

OBOWIĄZKI:
• przeprowadzanie drobnych napraw mechanicznych, 

ślusarskich, instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych oraz ogólnobudowlanych,

• dokonywanie zakupów materiałów technicznych 
oraz wyposażenia,

• skuteczne i niezwłoczne reagowanie w przypadku 
awarii i usterek,

• utrzymywanie w stałej sprawności budynków 
oraz zainstalowanych 
w nich urządzeń (drzwi, zamków, oświetlenia itp.)

WYMAGANIA:
• wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze 

zawodowe,
• uprawnienia elektryczne SEP do 1kV,
• prawo jazdy kat. B,
• podstawowa znajomość obsługi komputera,
• dyspozycyjność, sumienność i dobra organizacja pracy,
• posiadanie uprawnień bądź certyfi katów 

w zakresie instalacji gazowych, cieplnych, wentylacji 
mechanicznej, klimatyzacji, obsługi kotłowni gazowych, 
węzłów cieplnych itp. będzie dodatkowym atutem 
kandydata

OFERUJEMY:
• umowę o pracę,
• pracę w systemie jednozmianowym 
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
oraz listu motywacyjnego 

na adres e-mail: darr@darr.pl

Prosimy o dopisanie w CV: "Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie, administrowanie i archiwizowanie moich danych oso-
bowych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A. w celu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. 
zm.)." 

PRACOWNIK TECHNICZNY 
(konserwator)

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

poszukuje osoby 

do zatrudnienia na stanowisku: 

Pracownik Techniczny (konserwator) 
w budynku Dolnośląskiego Parku 

Technologicznego (T-Park). 

reklama	 R0478/17

MONITORING
do 5 lat gwarancji 
na instalację!

I Start-net s.c. I Wałbrzych I
I tel. 74 844 60 44 I 
I ul. B.Chrobrego 14 I
I Zapraszamy od 8 do 16:30 
w soboty od 10 do 14 I

Aż 215 nowoczesnych miesz-
kań na wynajem z opcją dojścia 
własności powstanie w Wałbrzy-
chu. Ich budowę sfinansuje BGK 
Nieruchomości S.A. w ramach 
pilotażu rządowego programu 
Mieszkanie Plus. Spółka podpisa-
ła umowę inwestycyjną z prezy-
dentem miasta. 

Mieszkania powstaną przy ulicy 
Husarskiej położonej na wałbrzyskim 
Podzamczu czyli najmłodszej, naj-
bardziej zaludnionej, bo zamieszkałej 
przez blisko 30 tysięcy ludzi, dzielni-
cy miasta. Szczegółowe analizy grun-
tów zgłoszonych do programu trwa-
ły od  października  ubiegłego roku, 
kiedy to miasto Wałbrzych, będące 
obecnie właścicielem nieruchomo-
ści, podpisało ze spółką  list inten-
cyjny. - Wałbrzych jest najlepszym 
przykładem miasta, które przeszło 
ogromną przemianę. Po traumie lat 
90-tych wynikającej z zamknięcia ko-
palń, upadku przemysłu i ogromnego 
bezrobocia miasto wchodzi na ścież-
kę rozwoju – podkreślił Bartłomiej 
Pawlak, członek zarządu BGK Nie-
ruchomości S.A. – Dziś Wałbrzych to 
jedna z najlepszych Specjalnych Stref 
Ekonomicznych, ciekawa oferta kul-
turalna i rosnąca sfera usług, w tym 
usług turystycznych. Ten potencjał 
sprawił, że jeżeli chodzi o program 
Mieszkanie Plus, to właśnie Wał-
brzych wysunął się na pozycję lidera 
na Dolnym Śląsku. Dzisiejsza umowa 
jest dowodem na to, że jako spółka 
przechodzimy do kolejnego etapu 
w realizacji rządowego programu, 
a już wkrótce będą kolejne tego 
efekty.  Na działce o powierzchni 
około 1,5 ha. zostanie wybudowa-
nych pięć sześcio- i siedmiokondyg-
nacyjnych budynków wyposażonych 
w windy. Do dyspozycji przyszłych 
najemców będą oddane 157 ze-
wnętrzne miejsca postojowe. Obec-
nie w Wałbrzychu na lokale z zasobu 
gminy czeka przeszło 3 tysiące ro-

Mieszkanie Plus
w Wałbrzychu

dzin, dlatego realizacja rządowego 
programu pozwoli ograniczyć lokal-
ny deficyt  mieszkaniowy. - Dziękuję 
Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej, 
że wspiera Wałbrzych  programem 
mieszkaniowym, który jest nam tak 
bardzo potrzebny. Chciałbym rów-
nież podziękować lokalnym parla-
mentarzystom wspierającym zabiegi 
władz miasta w tej sprawie. Liczę, 
że podobne pozytywne zakończenie 
będzie miała sprawa finansowania 
obwodnicy Wałbrzycha, na której 
budowę przyznało środki Minister-
stwo, o czym informował wicemi-
nister Jerzy Kwieciński w styczniu 
b. r.  „ - zaznaczył Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha - Możliwość 
współpracy z BGK Nieruchomości 
S.A.,  oznaczająca dobry dla nasze-
go miasta model finansowania, to 
ogromna szansa dla Wałbrzycha. 
Wałbrzych jest jednym z siedmiu 
miast, obok Wrocławia, Świdnicy, 
Oławy, Bielawy, Jawora i Głogowa, 
które zawarły porozumienia z BGK 
Nieruchomości S.A. , ale pierwszą na 
Dolnym Śląsku gminą, która podpi-
sała warunkową umowę inwestycyj-
ną. - Mieszkanie Plus jest szansą, któ-
ra pozwoli młodym śmiało patrzeć 

w przyszłość w najważniejszym dla 
nich momencie, wtedy, gdy chcą za-
łożyć rodzinę. Rządowy program ma 
także inny wymiar; silnie prorozwo-
jowy dla regionu, do którego trafia. 
Z tych dwóch powodów cieszę się, 
że  skorzystają z niego mieszkańcy 
Wałbrzycha – powiedział poseł zie-
mi wałbrzyskiej Michał Dworczyk. 
W części komercyjnej program 
Mieszkanie Plus zakłada budowę 
dostępnych cenowo mieszkań na 
wynajem z opcją dojścia do własno-
ści. Program pozwoli na efektywne 
wykorzystanie nieużywanych dziś 
gruntów, będących w posiadaniu 
m.in. Skarbu Państwa i spółek z jego 
udziałem, jak również samorządów 
i inwestorów prywatnych. BGK 
Nieruchomości dysponuje obec-
nie potencjałem budowy około 20 
tys. mieszkań w ponad 70 miastach 
w całej Polsce. Budowa pierwszych 
mieszkań ruszyła w grudniu ub.r. 
w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Ko-
lejne inwestycje zaczną się w ciągu 
najbliższych tygodni. Partnerami są 
zarówno samorządy, prywatni właś-
ciciele nieruchomości i deweloperzy, 
jak też spółki skarbu państwa. 

(red)

Fot. (UM Wałbrzych) W części komercyjnej program Mieszkanie Plus 
zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją 
dojścia do własności
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Wałbrzych
ul. 1 Maja 4, (ok. 50m od Rynku) tel. 74 666 88 99

ul. Broniewskiego 69, tel. 74 663 80 30

Twój bank Ci odmówił
Przyjdź do nas!

reklama	 R0480/17reklama	 R0479/17

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

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

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

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

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

WAŁBRZYCH, ul. Noworudzka 1 • zapraszamy od godz. 9.00 
SPECJALNE PROMOCJE • SUPER OKAZJE

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	 R0481/17

Co można podarować dziecku na Dzień 
Dziecka? Można jakiś prezent, ale można 
i czas, który z nim spędzamy. Dlatego  w 
Szkole  Fundacji na Starym Zdroju od lat 
tradycją jest, że w okolicach Dnia Dziecka 
organizowany jest szkolny piknik. Biorą w 
nim udział uczniowie, rodzice, dziadko-
wie, rodzeństwo oraz nauczyciele.

W trakcie pikniku dzieci i rodzice razem 
biorą udział w zawodach sportowych, mamu-
sie i babcie przygotowują zdrowe przekąski. 
Dzieci  spędzają  czas na świeżym powietrzu 
a przede wszystkim są wszyscy razem , z całą 
rodziną  robiąc wspólnie fajne rzeczy.

Tegoroczny piknik odbył się 3 czerwca 
w Kompleksie Rekreacyjno- Sportowym w 
Jedlinie Zdroju.  Jedzenie było pyszne, pogo-
da cudowna a nastroje wszystkich wspaniałe. 
Nie możemy doczekać się kolejnego pikniku 
za rok.

Piknik z okazji Dnia Dziecka 

Młodociany złodziej
Boguszowscy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o włamaniu do garażu, 
skąd zginęły różnego rodzaju przed-
mioty wartości blisko 1300 złotych. 
Natychmiast po zdarzeniu podjęli 
czynności w celu ustalenia i zatrzy-
mania sprawcy tego czynu. Okazał się 
nim 14-letni chłopiec. Łupem złodzieja 
padły szlifierki oscylacyjne, wiertarka 
udarowa, szlifierki kątowe, dwa kaski 
motocyklowe, długie rękawiczki, 
kompresor oraz kominiarki. Wartość 
pokrzywdzony oszacował na blisko 
1300 złotych. Jak się okazało zaraz 
po kradzieży sprzedał skradzione 
mienie dwóm 20-latkom i 45-letniej 
kobiecie. W trakcie wykonywanych 
czynności w tej sprawie funkcjona-
riusze odzyskali w całości zrabowane 
przedmioty. Nieletni podczas przesłu-
chania przyznał się do popełnionego 
czynu karalnego. Teraz zajmie się nim 
Sąd Rodzinny. Paserom za nabycie 
rzeczy pochodzących z przestępstwa 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

(red)

Zbiórka
W sobotę, 17 czerwca, na zlecenie 
Gminy Wałbrzych przeprowadzona 
będzie akcja ekologiczna polegająca na 
zbiórce zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego na terenie miasta 
Wałbrzycha. Akcja polegać będzie 
na zorganizowaniu tymczasowych 
punktów zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, gdzie 
mieszkańcy Wałbrzycha w sposób 
legalny i bezpłatny będą mogli prze-
kazać elektroodpady. Zapewnienie 
pełnej organizacji, począwszy od 
przygotowania zbiorki poprzez stronę 
logistyczną gwarantującą właściwe za-
gospodarowanie zebranych odpadów 
leżeć będzie w gestii firmy AG-EKO 
z siedzibą w Lubinie, ul. Kolejowa 7. 
Organizator przewiduje dla każdej 
osoby przekazującej elektroodpad 
drobny upominek. Planowane jest 
utworzenie punktów przy: ul. Jana 
Pawła II (parking) oraz w Rynku. 
Ponadto istnieje również możliwość 
zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu 
wielkogabarytowego takiego jak: 
pralki, kuchenki, zmywarki, lodówki 
bezpośredni z domu, po telefo-
nicznym zgłoszeniu u organizatora 
akcji. Zgłoszenia należny dokonać 
w terminie do 14 czerwca 2017r. 
pod numer telefonu: 726 88 70 70. 
Odbiór sprzętu nastąpi w dniu akcji 
tj. 17 czerwca 2017r. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Biurze 
Infrastruktury i Nieruchomości:  tel. 
74 66 55 239, 74 66 55 220, 74 66 55 
218, 74 66 55 234.

(red)

Uwaga roboty
Do dzisiaj, do godziny 19.00, może 
być zamknięta droga wojewódzkiej 
nr 376 na odcinku od m. Lubomin do 
m. Struga. Prowadzone w ubiegłym 
tygodniu prace przy połówkowym 
zajęciu jezdni, zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem organizacji ruchu nie 
zapewniły bezpiecznego przejazdu 
uczestnikom ruchu drogowego, 
wystąpiły również szkody materialne. 
Z powodu nadmiernej, niedozwolonej 
prędkości przez kierowców doszło 
do zdarzeń drogowych i wystąpiły 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Kierujący pojazdami nie-
jednokrotnie omijając sprzęt drogowy, 
zajmujący jeden pas drogowy, wjeż-
dżali na chodniki, niszcząc krawężniki 
i wpusty burzowe. Spowodowana 
przez uczestników ruchu drogowego 
awaria urządzeń drogowych, wymu-
sza na wykonawcy wprowadzenie 
przedmiotowego objazdu.

(red)
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WAŁBRZYCH, ul. Noworudzka 1 • zapraszamy od godz. 9.00 
SPECJALNE PROMOCJE • SUPER OKAZJE

Wyjątkowy dzień
Już po raz siódmy wójt Adam Górecki 
przy wsparciu Biblioteki + Centrum 
Kultury zorganizował Gminny Dzień 
Dziecka, który odbył się na Stadionie 
w Czarnym Borze.  
Na wszystkie dzieci czekało wesołe 
miasteczko oraz wiele atrakcji. Do 
dyspozycji były karuzele, autodrom, 
dom strachu, diabelski młyn, pociąg 
na torach, karuzel filiżanka, dmu-
chańce, kącik malucha, malowanie 
twarzy. Ciekawe atrakcje przygo-
towali również nasi czarnoborscy 
harcerze. Wszystkie atrakcje były za 
darmo, również lody, które otrzymało 
każde przybyłe na festyn dziecko.  Ta 
niepowtarzalna atmosfera, wspaniała 
zabawa na świeżym powietrzu spra-
wiły, że ten wyjątkowy dzień był pełen 
radości i uśmiechu i na długo zapadnie 
w pamięci dzieci.

(red)

Za nami finał 
„Solice-Zdrój”
Impreza organizowana była przy 
współudziale Miejskiej Szkoły Podsta-
wowej, Przedszkola Miejskiego oraz 
Publicznego Gimnazjum. Tym razem 
start nastąpił o godz. 10.00 sprzed 
Hali Sportowej, gdzie wcześniej 
uczestnicy zapoznali się z zasadami za-
bawy, otrzymali identyfikatory i karty 
zadań, a następnie wyruszyli wyzna-
czoną trasą. Drużyny musiały wykazać 
się umiejętnością współpracy oraz 
dobrą kondycją fizyczną. Zawodnicy 
wyszukiwali za pomocą wykreślanki - 
haseł związanych z naszym uzdrowi-
skiem oraz cytatów ze znanych dzieł 
literackich. Rodziny musiały także 
nawlec w jak najszybszym czasie sznu-
rek na patyk czy przejść chodzikiem 
grupowym z jednego końca sali na 
drugi. To ostatnie zadanie wzbu-
dzało uśmiech na twarzach naszych 
uczestników i okazało się trudnym 
do przejścia. Zwyciężyła drużyna 
„Szczęśliwa siódemka”. Na drugim 
miejscu uplasowała się reprezentacja 
„Kalina i super drużyna”, a na trzecim 
„Wesoła Trójeczka”. Wszyscy biorący 
udział w konkursie otrzymali drobne 
upominki. Zwycięzcy konkursu 
otrzymali wejściówki na basen i saunę 
oraz ręczniki, których sponsorem była 
Aqua-Zdrój- Centrum aktywnego 
wypoczynku w Wałbrzychu.

Kraina zabawy
W sobotnie przedpołudnie – 3 
czerwca br. sala widowiskowa MBP-
-CK zamieniła się w krainę beztroskiej 
zabawy. Organizatorzy akcji zadbali 
o to, aby każdy znalazł coś ciekawego 
dla siebie. Do bajkowej krainy „Czer-
wonego Kapturka” zaprosili aktorzy 
z Agencji Artystycznej WARTKI 
z Wałbrzycha. Wersja uwspółcześ-
nionej bajki, pełnej dobrego humoru 
i wartkiej narracji przypadła do gustu 
nie tylko zgromadzonym dzieciom, ale 
również obecnym na sali rodzicom. 
Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli 
w zabawach i quizach przygotowa-
nych przez zaproszonych aktorów, 
a także w konkursach przepro-
wadzonych przez pracowników 
boguszowskiego oddziału PKO BP 
S.A. Żadne dziecko nie opuściło tego 
dnia budynku biblioteki bez upominku 
logowanego przez PKO BP S.A. 
Chętni oddali się w ręce animatorki-
-malarki, która wyczarowywała na 
twarzach dzieci piękne malowidła. Nie 
mogło zabraknąć także stoiska z watą 
cukrową, która dodatkowo osłodziła 
dzieciom dwie godziny wspólnej 
zabawy w murach biblioteki.

(red)

Z okazji Światowego Dnia 
Krwiodawcy w środę 14 czerw-
ca w godzinach od 9.00- 13.00 
w wałbrzyskim rynku odbędzie 
się akcja pobierania krwi. Jej 
organizatorem jest klub HDK 
,,Dar” przy Wałbrzyskich Zakła-
dach Koksowniczych ,,Victoria”.

- Podczas akacji chcielibyśmy 
wyróżnić krwiodawców dyploma-
mi i medalami. Ponadto zachęca-
my wszystkich  do oddawania krwi. 
W tym dniu będzie to możliwe w go-
dzinach od 9.00 do 13.00 w ambu-
lansie w rynku oraz w godzinach od 
7.00 do 13.00 w Centrum Krwio-
dawstwa- zachęca Teresa Kamińska 
z  RCKiK w Wałbrzychu. Krew może 
oddać każdy dorosły i zdrowy czło-

Światowy Dzień Krwiodawcy

Wałbrzyskich Zakładach Koksowni-
czych ,,Victoria”. Ponadto 28 czerw-
ca w urzędzie miasta w Wałbrzychu 
odbędzie się uroczystość dla krwio-

dawców, na której wręczone 
zostaną odznaczenia nadane 
przez Ministra Zdrowia „Ho-
norowy Dawca Krwi - Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu”. 
Przypominamy krew można 
oddawać w poniedziałki 7.00 
- 17.00, wtorek - piątek 7.00 
- 13.30, pierwszą i trzecią so-
botę miesiąca 8.00 - 12.00 
w RCKiK w Wałbrzychu. - Od 
Opactwa Cystersów w Krze-
szowie dla naszych krwiodaw-
ców  mamy darmowe bilety 
wstępu na zwiedzanie całego 
obiektu. Po oddaniu krwi każ-

dy otrzymuje ekwiwalent kaloryczny 
oraz dostaje bilet wstępu – informuje 
Teresa Kamińska.  

(red)

wiek jeżeli ma przy 
sobie ważny dokument 
tożsamości ze zdję-
ciem, ma odpowiednią 
wagę ciała (powyżej 
50kg), nie chorował na 
żółtaczkę, kiłę, łuszczy-
cę, cukrzycę, w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy nie 
miał wykonywanego 
zabiegu operacyjnego, 
zabiegów endoskopo-
wych, tatuażu, prze-
kłucia uszu lub innych 
części ciała, nie ma 
ciężkich chorób ukła-
du krążenia, pokarmowego, nerwo-
wego, oddechowego, moczowego. 
Akcja jest cykliczną imprezą organi-
zowaną przez klub HDK ,,Dar” przy 
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REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wielolet-
nim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni 
członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwi-
sko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytyw-
nej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego 
działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieogra-
niczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytwo-
rzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu. 
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:  chorób nowotworowych, wadach 
serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, parali-
żach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żo-
łądka i dwunastnicy, guzach i cystach,  chorobach kobiecych oraz innych scho-
rzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając 
kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wroc-
ławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela  ustąpiły 
bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria  z Krakowa zapewnia, ze dzięki 

wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach 
rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska 

po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło po-
zbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Kato-

wic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił 
ponad ludzkich jest otwarty 

na działanie uzdrowicieli może zawsze 
osiągnąć pomoc.

REYNALDO LITAWEN
UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN przyjmuje:

693 788 894, 784 609 208

16 czerwca - LEGNICA, 17 czerwca - WAŁBRZYCH i SWIEBODZICE,
 18 czerwca - WROCŁAW, 19 czerwca - LUBIN i GŁOGÓW,

 20 czerwca - ZIELONA GÓRA i GORZÓW WLKP

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00

reklama	 R0485/17

Ponad 400 osób w jednym mo-
mencie czytało książki w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 15 
w Wałbrzychu. To już II edycja 
ogólnopolskiej akcji czytelniczej 
,,Jak nie czytam, jak czytam” 
,której głównym celem była pro-
mocja czytelnictwa, a jednocześ-
nie włączenie się do bicia ogól-
nopolskiego rekordu czytania 
w jednym momencie. 

Wspólne czytanie w sali gimna-
stycznej, tradycyjnie przy muzyce re-
laksacyjnej, było finałem kilkugodzin-
nych działań pod hasłem „Czytamy 
w nieskończoność!”. W Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 15 postano-
wiono bowiem podczas tegorocznej  
edycji „Jak nie czytam, jak czytam!” 
propagować czytanie poprzez mate-
matykę. Pomysłodawcą i koordyna-
torem przedsięwzięcia była bibliote-
ka szkolna, ale do realizacji włączyli 
się wszyscy uczniowie i nauczyciele. 
Od kilku tygodni każdy szukał dla 
siebie do czytania książki, która ma 
w tytule cyfry bądź liczby, np. „”Sza-
tan z siódmej klasy”, „W 80 dni do-
okoła świata”, „Pięć przygód detek-
tywa Konopki” czy „Pięciopsiaczki”. 
Poszczególne klasy wykonały rów-
nież plakaty z hasłami „czytelniczo-
-matematycznymi”, które zachęca-
łyby do czytania. Tak przygotowani 
uczniowie „Piętnastki” rozpoczęli 
swoją przygodę z matematycznym 
czytaniem już o ósmej rano. Starsze 
klasy odwiedziły swoich młodszych 
kolegów i uczniowie uczniom czy-
tali „Bajki matematyczne”. Kolejny 
element stanowiło przygotowanie 

,,Czytamy w nieskończoność”

z pasków zadrukowanych części 
gazet, znaków nieskończoności, 
jako symbolu dnia. Każdy przypiął 
ten znak do swojego ubrania i tym 
samym pokazał, że wspiera akcję 
czytelniczą i popiera modę na czy-
tanie.  Dodatkowo klasy I wzięły 
udział w zajęciach z piłkami Edubal. 
Piłki te mają wypisane litery i cyfry, 
dzięki czemu dzieci podczas spor-
towych zabaw mogą utrwalać umie-
jętność czytania  i liczenia. Klasy II 
– III w swoich gabinetach wysłuchały 
opowieści o nieskończoności i po-
znały znak  „�”. Klasy IV – VI zebraw-
szy się na sali gimnastycznej wzięły 
udział w dwóch wykładach. Pracow-
nik naukowy Politechniki Wrocław-
skiej pan prof. dr hab. inż. Stanisław 
Bartkiewicz przybliżył w przystępny 
sposób młodym słuchaczom pojęcie 
nieskończoności, zarówno w ujęciu 
historycznym, jak i praktycznym. 
Następnie Michał Jęczmiński Maj-

ster Budowy firmy Skanska, zapro-
szony z aktualnie trwającej przy 
szkole budowy drogi, opowiedział 
o „czytaniu matematycznym” map 
projektowych i geodezyjnych. Oba 
wystąpienia spotkały się z ogrom-
nym zainteresowaniem słuchaczy.  
Kiedy do starszych uczniów na sali 
gimnastycznej dołączyli młodsi, już 
wszyscy razem w kulminacyjnym 
momencie akcji czytelniczej, równo 
o godzinie 10:00, zaczęli czytać swo-
je książki. Wszystkie – jak to było 
ustalone, zawierały cyfry lub liczby 
w tytule, aby dodatkowo pokazać, 
że „Piętnastka” tego dnia promowa-
ła czytanie poprzez matematykę. Na 
zakończenie happeningu wspólnie, 
pod wodzą chóru szkolnego, zgro-
madzeni zaśpiewali hymn, przygoto-
wany specjalnie na ten dzień. Słowa 
napisał jeden z nauczycieli, na melo-
dię znanego przeboju z lat ’70.

(red)

Dodatkowo klasy I wzięły udział w zajęciach z piłkami Edubal.
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WAŁBRZYCH, ul. Noworudzka 1 • zapraszamy od godz. 9.00 
SPECJALNE PROMOCJE • SUPER OKAZJE

reklama	 R0486/17

Noclegi Petrus

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

już od 30 zł za osobę

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady

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

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

reklama	 R0487/17

H O T E L  &  R E S T A U R A C J A

S Ł O W I K

 

Zawody rowerowe dla dzieci 
na PumpTracku odbyły się na 
Parkowej Górze w ramach XLI-
II obchodów Dni Mieroszowa. 
W trakcie pikniku rodzinnego 
dzieci mogły skorzystać z anima-
cji prowadzonych przez instruk-
torki, wspólnie bawiły się, tań-
czyły, rysowały, malowały twarze.

W godzinach popołudniowych 
miał miejsce koncert zaprzyjaźnionej 
czeskiej orkiestry pod nazwą Svinga-
cek, a następnie można było pobawić 
się przy dźwiękach muzyki zespołu 
Marconi. Każdy również mógł posilić 
się przy specjalnie przygotowanym 
stanowisku gastronomicznym. Jedną 
z atrakcji  była również wizyta żoł-
nierzy 10 Brygady Kawalerii Pancer-

Dni Mieroszowa

nej ze Świętoszowa, oblegani przez 
starszych i młodszych mieszkańców 
gminy żołnierze prezentowali po-
szczególne rodzaje broni ręcznej. 
Równie oblegany był trenażer strze-
lecki „Cyklop”.

(red)

Jacek Baran został Mistrzem Or-
tografii 2017. Uzyskał 90 punk-
tów na 100 możliwych. 

Z okazji obchodów XXXVII 
Dni Szczawna-Zdroju w bibliotece 
zorganizowane zostało „I Dyktan-
do o pióro burmistrza”. Dyktowa-
nie tekstu rozpoczęło się o godz. 
18:00 i trwało prawie tyle co lekcja, 
czyli 45 minut. Tekst został przy-
gotowany przez dyrektora MBP 
Magdalenę Klimczak. Nad przebie-

giem konkursu czuwało jury, zło-
żone z polonistek szczawieńskich 
szkół pod przewodnictwem Iwony 
Czech. Podczas dyktanda obecny 
był burmistrz Szczawna-Zdroju, 
Marek Fedoruk, który ufundował 
pióro z wygrawerowanym napisem: 
Mistrz Ortografii 2017 oraz na-
zwą dyktanda. W konkursie wzięło 
udział 7 odważnych- zarejestrowa-
nych uczestników ze Szczawna-
-Zdroju oraz jedna osoba, która 
chciała się sprawdzić. Wśród piszą-

cych byli seniorzy oraz szczawień-
scy radni. Mistrzem Ortografii 2017 
został Jacek Baran, uzyskując 90 
punktów (na 100 możliwych). An-
drzej Stokłosa i Małgorzata Kowal-
ska zajęli kolejne miejsca w konkur-
sie. Pozostali uczestnicy również 
wypadli bardzo dobrze. Największą 
trudność piszącym sprawiły słowa 
zapożyczone : cool oraz designer-
ski. Niełatwo było również z zapi-
sywaniem dialogów.

(red)

Mistrz Ortografii

Fot. (UM Szczawno- Zdrój) W konkursie wzięło udział 7 uczestników



ZAPRASZAMY…

… na fotorelację z wyda-
rzeń w Naszej Galerii-  zo-
bacz jak wyglądał Dzień 
Dziecka, podczas którego 
wiele bajkowych postaci 
wprowadziło wszystkich 
najmłodszych w niezwykle 
magiczny świat. Zabawa, 
radość i śmiech to elemen-
ty które ogarnęły Naszą 
Galerię.

… na kulinarną podróż 
w Naszej Galerii. Na mapie 
znakomitych smaków po-
jawiło się kolejne smaczne 
miejsce- Express Kuchnia 
Marche. Jest to doskonałe 
miejsce dla wszystkich tych, 
którzy lubią zjeść pysznie, 
zdrowo i niedrogo. Potrawy 
tam serwowane to efekt 
niezwykle czarodziejskiej 
pasji.  

I C TOR IA
n a s z a
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Wakacyjne atrakcje 
Victorii 

tradycyjnie, po prostu przybić 
sobie piątkę. Zobaczymy też ich 
niektóre filmy, które zamieścili na 
swoich kanałach i je omówimy. 
Dowiemy się też jak wykorzystać 
nasze umiejętności i talenty, by 
wykorzystać je i rozpocząć swoją 
karierę w sieci. W sobotę spot-
kamy się z LittleMooonster96. 
Pod jej pseudonimem kryje się 
Angelika Mucha, którą spokoj-
nie możemy nazwać Królową 
Snapchata. Na swoich kanałach 
opowiada o modzie, kosmety-
kach, marzeniach, ale też o uro-
dzie, trendach i stylu życia. Dzień 
spotkania z LM96 dedykujemy 
urodzie i trendom, w okolicach 
sceny będą odbywały się pora-
dy make-up oraz wiele innych. 
Dodatkowo do wygrania będą 3 
książki z autografem, autorstwa 
LittleMooonster96! Niedziela to 
wirtualna rzeczywistość, pod-
czas której przeniesiemy się do 
świata gier. Naszym gościem 
będzie Stuu Games, inaczej Stu-
art Kluz-Burton. Jest on jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych 
postaci w sieci zajmujących się 
grami video. Jego kanał na YT 
zdobył popularność dzięki pub-
likacji swoich filmów przedsta-
wiających jego rozgrywki online. 
Głównie jego umiejętności, ale 
również charyzma, akcent i po-
czucie humoru zaskarbiło mu ty-
siące fanów. W okolicach sceny 
będziemy mogli też przenieść się 
do świata VR, za sprawą HTC Vive, 
czyli okularów do rozrywki w wir-
tualnej rzeczywistości. To oczy-
wiście nie wszystko! Do zgarnię-
cia jest też konsola PlayStation 
4 Slim, wystarczy, że na naszym 
profilu Facebookowym pod po-
stem konkursowym napiszecie, 
który z polskich youtuberów 
i dlaczego jest Waszym ulubio-
nym, a komentarz z największą 
liczbą łapek w górze zdobędzie 
nagrodę. Zapraszamy !

Przed nami koniec roku szkol-
nego, a to oznacza…. początek 
wakacji. Żegnamy szkołę a wa-
kacje witamy razem z Galerią 
Victoria. Odpoczynek zaczyna-
my od spotkania ze znanymi 

youtuberami, których ogląda-
my na naszych ulubionych ka-
nałach You Tube, Facebooku, 
Snapchacie czy Instagramie.
Wiecie o kim mówimy? W weekend 
24 i 25 czerwca będziemy wspólnie 

witać rozpoczynające się wakacje 
z LittleMooonster96 i StuuGames. 
Właśnie wtedy będziemy mogli po-
słuchać z nimi wywiadów, zrobić so-
bie pamiątkowe selfie, dostać auto-
graf, a może nawet trochę bardziej 
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W wałbrzyskiej Galerii Victoria zorganizowano ob-
fitujący w wiele atrakcji Bajkowy Dzień Dziecka.
Z tej okazji w Galerii Victoria pojawiły się znane po-
staci z bajek i kreskówek. W ramach imprezy zorga-
nizowano wiele gier i zabaw dla najmłodszych. Były 
też konkursy z nagrodami i warsztaty tematyczne, 

malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, mydlane 
bańki, modelowane balony, taniec i kącik foto, 
gdzie dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie ze swoim 
bajkowym bohaterem. Ale przede wszystkim była 
dobra zabawa, a o to właśnie chodziło podczas 
Bajkowego Dnia Dziecka w Galerii Victoria!

Bajkowy Dzień Dziecka
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Aromaty
Bazy

Letnia wyprzedaż z Wrangler Lee
Znajdź swój styl na upalne dni. Nasi doradcy pomogą Ci wkroczyć w nowy sezon pewnym krokiem. Sprawdź, 
które rzeczy znajdziesz nawet o połowę taniej w salonie Wrangler Lee (1 piętro obok kina Cinema City).
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Nowy, letni sezon marka MOHITO otwiera koloro-
wym lookbookiem Summer. Projektanci zainspi-
rowani klimatem nadmorskiego kurortu, w letniej 
kolekcji postawili na trzy wyraziste trendy: Mo-
dern, Summer Glam, Urban Nature. 
Ich propozycja to niewymuszona elegancja w ciągu 
dnia i zmysłowe fasony na gorące wieczory. Wśród 
nowości prym wiodą sukienki z popeliny, bluzki ko-
szulowe z odkrytymi ramionami i lekkie espadryle 
w kilku wariantach kolorystycznych. Klasyczne formy 
ubrań umożliwiają tworzenie wielu, wielofunkcyj-
nych stylizacji. Zwiewne sukienki pięknie kontrastu-
jące z nowoczesną architekturą- to pomysł MOHITO 
na pokazanie współczesnej klasyki. Biel i subtelne nie-
bieskości będą świetną bazą do stworzenia looku na 
dzień. Nieodzownym elementem w drugiej połowie 
dnia będą denimowe akcenty – katany z roślinnymi 
haftami oraz spodnie z łączonych materiałów. Letnie 
wieczory to idealna okazja do noszenia romantycz-
nych sukienek. Tutaj wzrok przykuwają detale: sek-
sowne wycięcia, zwiewne falbany, szyfon który zyskał 
wyjątkowego charakteru dzięki kwiatowym nadru-
kom. Te ozdobiły także biały garnitur - to prawdzi-
wa kwintesencja letniego szyku. Trzecią, najbardziej 
energetyczną odsłoną letniej kolekcji jest Urban Na-
ture. Nie mogło w niej zabraknąć soczystych kolorów 
– fluo pomarańczu i malinowego różu. Królują w niej 
subtelne dekolty, odkryte ramiona i geometryczne 
szorty z zakładką. Doskonałym uzupełniniem wszyst-
kich propozycji będą klasyczne kapelusze w słomko-
wym kolorze i z szerokim rondem.

Kwintesencja lata z MOHITO
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Nowy, letni sezon marka MOHITO otwiera koloro-
wym lookbookiem Summer. Projektanci zainspi-
rowani klimatem nadmorskiego kurortu, w letniej 
kolekcji postawili na trzy wyraziste trendy: Mo-
dern, Summer Glam, Urban Nature. 
Ich propozycja to niewymuszona elegancja w ciągu 
dnia i zmysłowe fasony na gorące wieczory. Wśród 
nowości prym wiodą sukienki z popeliny, bluzki ko-
szulowe z odkrytymi ramionami i lekkie espadryle 
w kilku wariantach kolorystycznych. Klasyczne formy 
ubrań umożliwiają tworzenie wielu, wielofunkcyj-
nych stylizacji. Zwiewne sukienki pięknie kontrastu-
jące z nowoczesną architekturą- to pomysł MOHITO 
na pokazanie współczesnej klasyki. Biel i subtelne nie-
bieskości będą świetną bazą do stworzenia looku na 
dzień. Nieodzownym elementem w drugiej połowie 
dnia będą denimowe akcenty – katany z roślinnymi 
haftami oraz spodnie z łączonych materiałów. Letnie 
wieczory to idealna okazja do noszenia romantycz-
nych sukienek. Tutaj wzrok przykuwają detale: sek-
sowne wycięcia, zwiewne falbany, szyfon który zyskał 
wyjątkowego charakteru dzięki kwiatowym nadru-
kom. Te ozdobiły także biały garnitur - to prawdzi-
wa kwintesencja letniego szyku. Trzecią, najbardziej 
energetyczną odsłoną letniej kolekcji jest Urban Na-
ture. Nie mogło w niej zabraknąć soczystych kolorów 
– fluo pomarańczu i malinowego różu. Królują w niej 
subtelne dekolty, odkryte ramiona i geometryczne 
szorty z zakładką. Doskonałym uzupełniniem wszyst-
kich propozycji będą klasyczne kapelusze w słomko-
wym kolorze i z szerokim rondem.

Kwintesencja lata z MOHITO
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   POLECA   POLECA
Prokurator   Świst Paulina
W piątkowy wieczór w klubie młody prokurator Łukasz Zimny poznaje pijaną trzy-

dziestolatkę. Kobieta przedstawia mu się jako Klementyna. Szybko lądują razem w 

łóżku. Kiedy zasypia, dziewczyna znika. Klementyna w rzeczywistości ma na imię 

Kinga i jest adwokatem, a jej pobyt na Śląsku uwarunkowany jest jedną sprawą – 

słynnym procesem Szarego. Kiedy dwa dni później Kinga wchodzi na salę sądową 

okazuje się, iż prokuratorem oskarżającym w tej sprawie jest Zimny. Wbrew wszel-

kiemu rozsądkowi para postanawia kontynuować romans. Okazuje się, że walka 

toczona na sali sądowej dodaje w łóżku tylko pikanterii. Ale czy to aby na pewno 

dobry pomysł?

Monkey Business (Deluxe Edition)   Margaret
Długo oczekiwany album najpopularniejszej polskiej wokalistki, która spore 

sukcesy odnosi również za granicą naszego kraju. Nowoczesne dźwięki i pop 

na najwyższym, światowym poziomie to coś, co znajdziemy na nowej płycie 

Margaret. Pojawi się na niej również ostatni hit Artystki - „Blue Vibes“ nagra-

ny do najnowszej części kultowej kreskówki „Smerfy. Poszukiwacze zaginio-

nej wioski“ oraz singiel „What you do“, który zapowiada się na największy hit 

nadchodzących wakacji.

Specjalna wersja płyty „Monkey Business“ dostępna tylko w Empiku zawiera dwa utwory wykonane 

przez Margaret wyjątkowo w języku polskim!

Był sobie pies   Hallström Lasse
Niezwykle wzruszająca i zabawna opowieść o tym, że każdy pies ma na tym 

świecie do wypełnienia swoją misję, a czasem nawet kilka… Film Lasse Hall-

ströma, trzykrotnie nominowanego do Oscara twórcy takich przebojów jak 

„Podróż na sto stóp”, „Co gryzie Gilberta Grape’a”, „Czekolada”. 

Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt. A kto jest najlepszym przy-

jacielem psa? Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma wątpliwości: 

jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy 

obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do zabawy. Gdy dorastają, Ethan 

zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, czasem wdaje się w bójkę – wtedy 

trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. Bailey jest więc 

szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny. Nadchodzi jednak moment, w którym 

drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie przestaje rozpieszczać Ethana. Wtedy Bailey musi wykazać się nad-

-psią siłą, by odnaleźć przyjaciela i podać mu pomocną łapę.

   POLECA

NASZA VICTORIA
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ

Oficjalny miesięcznik informacyjno 
- reklamowy Galerii Victoria

CENTRUM 
sp. z o.o.

1. „Zapisane w wodzie”
Paula Hawkins

Paula Hawkins zajęła się pisarstwem po pięt-
nastu latach kariery dziennikarskiej. Urodzona 
i wychowana w Zimbabwe, w 1989 roku prze-
prowadziła się do Londynu, gdzie mieszka do 
dziś. Jej debiutancka powieść, „Dziewczyna z 
pociągu”, okazała się literackim fenomenem i 
sprzedała w 20 milionach egzemplarzy. Przetłumaczona na ponad 
40 języków, przez długie miesiące zajmowała pierwsze miejsca na 
listach bestsellerów. Na jej podstawie nakręcono kasowy film pod 
tym samym tytułem z Emily Blunt w roli głównej. Zapisane w wo-
dzie jest jej drugą powieścią. „Alec, obudź się. Obudź się! Nel Ab-
bott nie żyje. Znaleźli ją w wodzie. Skoczyła”. „Julio, to ja. Musisz 
oddzwonić. Oddzwoń. Proszę. To ważne. Oddzwoń, jak tylko bę-
dziesz mogła, dobrze? Chcę… To ważne”. Kilka dni przed śmiercią 
Nel Abbott dzwoni do swojej siostry. Jules nie odbiera, ignorując jej 
prośbę o pomoc. Nel umiera. 

2. „Czerwień jarzębin”
Katarzyna Michalak
Leśną Polanę spowił mrok. Kiedy już wszyst-
ko wskazywało na to, że szczęście odnalazło 
do niej drogę, Gabriela nagle znika. Zło, które 
krzywdziło, wciąż nie jest syte bólu. Czy przy-
jaciele Gabrieli - i ten, który nie przestał jej ko-
chać – zapobiegną nieszczęściu? Majka i Julia 
są gotowe na wszystko, by ocalić przyjaciółkę. 
Jednak los sprzysiągł się przeciwko nim. Niespodziewane wydarze-
nia zmuszają do trudnych wyborów i jeszcze trudniejszych decyzji 
A kiedy w grę wejdą uczucia – oraz przystojni bliźniacy Marcin i Pa-
tryk – można spodziewać się wszystkiego... 

3. „Czarne narcyzy” 
Katarzyna Puzyńska
Brodnica przygotowuje się do obchodów lip-
cowego Święta Policji. Daniel Podgórski nie ma 
jednak powodów do radości. Niektórym ludziom 
bardzo zależy, żeby jak najszybciej zapomniał o 
zamkniętej już sprawie śmierci trójki bezdom-
nych. Przy każdym z ciał z jakiegoś powodu pozo-
stawiono niewielkie wahadełko. Pewna dziennikarka sugeruje po-
licjantowi, żeby szukał odpowiedzi w opuszczonym domu ukrytym 
w leśnej gęstwinie. Miejscowi wierzą, że to miejsce nawiedzane 
przez diabła Kobieta wkrótce znika bez śladu, a Podgórski wraz z 
byłą komisarz Kopp odnajduje kolejne ciało. Co ma z tym wspólne-
go niepokojąca wiadomość, którą Weronika Nowakowska otrzymu-
je od nieznanego nadawcy? Dlaczego drobny złodziejaszek ginie 
tego samego dnia, kiedy wychodzi z więzienia? I jakie znaczenie dla 
sprawy mają czarne narcyzy?
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WAŁBRZYCH, ul. Noworudzka 1 • zapraszamy od godz. 9.00 
SPECJALNE PROMOCJE • SUPER OKAZJE

Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu zaprasza na spektakl dla 
całych rodzin „Tutaj jest wszyst-
ko” w reżyserii Magdaleny Mi-
klasz, wg bestsellerowej „Książki 
wszystkich rzeczy” Guusa Kuije-
ra z wyjątkową scenografią Mir-
ka Kaczmarka.

To bezkompromisowa, wzru-
szająca opowieść o sile dziecięcej 
wyobraźni, która pokonuje strach. 
Bohaterem spektaklu  jest obda-
rzony niezwykłą wyobraźnią 9-let-
ni Thomas. Chłopiec widzi rzeczy, 

których inni zdają się nie dostrze-
gać.  Jego życiu towarzyszą plagi 
żab, dobra czarownica, pływające 
w kanałach tropikalne rybki i Eliza 
– dziewczynka z jednym palcem. 
Thomas pisze też „Książkę wszyst-
kich rzeczy”, osobisty, subiektywny 
pamiętnik, w którym próbuje spisać 
całe swoje życie. Chłopiec ma jedno 
marzenie kiedy dorośnie, chce być 
szczęśliwy. Tę niesamowitą historię 
pokochały dzieci i młodzież w całej 
Europie. Na wałbrzyskiej scenie  jej 
pierwsza polska teatralna wersja. 
Na spektakl można kupić bilet fa-

milijny w cenie 12 zł od osoby (co 
najmniej jedna osoba poniżej 18. 
roku życia). Spektakl nagrodzony 
ziarenkiem – nagrodą jurorów ju-
niorów podczas festiwalu Korcza-
ka 2016. Produkcja spektaklu do-
finansowana w ramach Konkursu 
im. Jana Dormana organizowanego 
przez Instytut Teatralny im. Zbi-
gniewa Raszewskiego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Współfinansowanie 
ze środków z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego

(red)

Fot. (T. Bejnarowicz) Niesamowita historia, na podstawie kultowej „Książki wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera, 
którą pokochały już dzieci i młodzież w całej Europie

10 czerwca / godz. 18.00 / Duża Scena
11 czerwca / godz. 18.00 / Duża Scena

Rezerwacja biletów: 
Biuro Współpracy z Publicznością / tel. 74 648 83 01 

(do 03); http://bilety.teatr.walbrzych.pl/

Familijny weekend
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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

reklama	 R0492/17

ŚWIDNICA
ul. Pułaskiego 21
tel: 74 637 91 91

WAŁBRZYCH
ul. Sienkiewicza 8
tel: 74 842 60 15 www.expertpro.pl

�O��DCY Z 10-LE���M ������D�Z��I�M 

• KUPNO, SPRZEDAŻ, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
• KREDYTY HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE, 

KONSOLIDACYJNE
• OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU
• ATRAKCYJNE PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE 

DLA NASZYCH KLIENTÓW

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	 R0491/17

Słowami piosenki ,,Fantazja, fan-
tazja, bo fantazja jest od tego, 
aby bawić się, aby bawić się, aby 
bawić się na całego” rozpoczęto  
VII Festiwal Piosenki Dziecięcej 
,,Fantazja” zorganizowany przez 
Miejską Szkołę Podstawową w 
Szczawnie-Zdroju. 

Uroczystego otwarcia Festiwa-
lu dokonali dyrektor szkoły Sylwia 
Kotarba oraz  burmistrz Szczawna-
-Zdroju Marek Fedoruk. Pomysło-
dawczynią i prowadzącą koncert 
była Katarzyna Francuziak, która 
podkreśliła, że powodem do dumy 
i radości jest coraz większa liczba 
uczestników oraz coraz wyższy 
poziom wokalny konkursu. Doda-
ła, że głównym celem festiwalu jest 

promowanie dziecięcej aktywności 
artystycznej oraz rozwój talentu 
muzycznego dzieci. Zmagania kon-
kursowe odbyły się w dwóch ka-
tegoriach: klasy I-III i IV-VI. Jury w 
składzie: Małgorzata Wiłkomirska 
(Przewodnicząca Komisji Edukacji i 
Kultury Rady Miejskiej w Wałbrzy-
chu), Maja Ludwiczak (wokalist-
ka), Sylwia Sałamaj (Instruktorka w 
Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych) 
oraz Dariusz Futyma (wokalista i 
klarnecista zespołu Futyma Oktet, 
muzyk Filharmonii Sudeckiej, na-
uczyciel w Zespole Szkół Muzycz-
nych im. Stanisława Moniuszki w 
Wałbrzychu) po wysłuchaniu pre-
zentacji wokalnych 27 uczestników 
wyłoniło zwycięzców i przyznało 
nagrody. Na zakończenie Festiwalu 

Muzyka dziecięca

uczestnicy, ich opiekunowie oraz 
zaproszeni goście zostali poczęsto-
wani tortem. Prowadząca podzię-
kowała dzieciom, że dostarczyły 

wszystkim wielu niezapomnianych 
i pięknych wrażeń. Życzyła także 
dalszych sukcesów. 

(red)

Zmagania konkursowe odbyły się w dwóch kategoriach

Noc bibliotek
Czytanie porusza – to hasło te-
gorocznej odsłony nocy bibliotek, 
którą zorganizowano na terenie 
całej Polski. Do akcji włączyła się 
również Głuszyca. 
Uczestników przywitała kierow-
nik biblioteki Renata Sokołowska, 
która w krótkich słowach przed-
stawiła ideę ogólnokrajowej akcji. 
Następnie cała grupa wyruszyła 
wraz z „Lokomotywą” Juliana 
Tuwima na zwiedzanie biblioteki. 
Wraz z książką Meneny Cottin 
i Rosany Farii pt. „Czarna książka 
kolorów” dzieci próbowały wejść 
w świat osób niewidomych: z za-
wiązanymi oczami odgadywały 
nazwy wylosowanych przedmio-
tów, zobaczyły jak wygląda alfabet 
Braille’a , wytężały umysły, aby 
napisać tym pismem swoje imię, 
a później odszyfrować imiona 
swoich kolegów. Stworzyły także 
swoje własne obrazy, które mogą 
być „widziane” przez niewi-
domych. Następnym punktem 
programu była wizyta „tajemni-
czego gościa”. W tym roku do 
dzieci przyszedł Grzegorz Czepil 
– miłośnik Głuszycy, człowiek 
wielu pasji. Opowiedział  dzie-
ciom o swoich zainteresowaniach, 
a także przeczytał fragment 
książki Grażyny Bąkiewicz 
pt.:”Kosmiczni odkrywcy. Franio 
i jego babcia”.  Wielką radość 
sprawiły wszystkim gry i zaba-
wy ruchowe z wykorzystaniem 
chusty klanzy. Po energetycznej 
zabawie rozpoczęły się „wędrów-
ki do gwiazd.” Pomocną w tej 
podróży okazała się książka Ralfa 
Butschkowa pt. „Mam przyjaciela 
kosmonautę”.  Ostatnim ele-
mentem spotkania było rozdanie 
uczestnikom upominków: książek, 
imiennych zakładek przygotowa-
nych przez bibliotekarzy, zakładek 
otrzymanych od głównego organi-
zatora imprezy – Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej.

(red)

Muzyka cerkiewna
10 czerwca o godz.18.00 w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury na 
terenie Starej Kopalni odbędą 
się 2. Wałbrzyskie Spotkania 
z Muzyką Cerkiewną. Usłyszymy 
dwa znakomite chóry: Kameralny 
Chór Żeński im. Św. Lidii przy 
Parafii Prawosławnej p.w. Św. Jana 
Klimaka w Warszawie – dyrygent: 
Katarzyna Kosińska oraz Męski 
Chór Wojskowy Stratos przy Pra-
wosławnym Ordynariacie Wojska 
Polskiego w Warszawie – dyry-
gent ks. kpt. Łukasz Godun. W ra-
mach wydarzenia w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury w godzinach 
10.00-16.00 odbędzie się również 
pokazowy warsztat ikonograficz-
ny, na który zaprasza ikonograf 
Jan Grigoruk. 2. Wałbrzyskie 
Spotkania z Muzyką Cerkiewną 
poprowadzi dr Marcin Abijski. 
Wstęp wolny.

(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
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tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax

reklama	 R0496/17

Budżet obywatelski 
Świdniczanie kolejny raz będą 
mogli zdecydować na co ich zdaniem 
powinny zostać spożytkowane 
pieniądze z budżetu miasta. W tej 
edycji budżetu obywatelskiego do 
rozdysponowania będzie 1,6 mln zł 
na zadania dzielnicowe. Wydłużono 
czas składania wniosków z propozy-
cjami projektów inwestycyjnych – na 
zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. 
W ramach budżetu partycypacyjne-
go będzie można wnosić inicjatywy 
społeczne, propozycje remontowe 
czy też inwestycyjne. Będą one mogły 
być realizowane jedynie na terenach 
Gminy Miasto Świdnica. Te, które nie 
będą zgodne z kompetencjami gminy, 
a także te zgłaszane na terenach nie-
należących do miasta nie będą brane 
pod uwagę. - Propozycję projektów 
zadań w ramach budżetu obywatel-
skiego może zgłosić grupa co najmniej 
10 mieszkańców, organizacja poza-
rządowa, której siedziba lub siedziba 
oddziału znajduje się na terenie miasta 
lub która realizuje tu zadania publicz-
ne na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie – 
dodaje Krystian Werecki, Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta ds. Aktywności 
Obywatelskiej. Dla dzielnicy, w której 
odnotowana zostanie największa 
frekwencję przewidziano dodatkowy 
bonus pieniężny w wysokości 30 tys. 
zł. Projekty zadań inwestycyjnych 
w ramach budżetu obywatelskiego 
weryfikowane będą przez Zespół 
Weryfikacyjny, zgodnie z zasadami 
legalności, gospodarności i celowości. 
Będzie on pracował od sierpnia do 
połowy września. Ogłoszenie listy 
propozycji projektów inwestycyjnych, 
które zostaną poddane konsultacjom 
społecznym w ramach Świdnickiego 
Budżetu Obywatelskiego planowane 
jest do 29 września br. Głosowanie 
rozpocznie się 2 października i potrwa 
dwa tygodnie, czyli do 15 paździer-
nika. Odbywać się będzie ono tak 
jak w zeszłym roku, czyli poprzez 
oddanie głosu osobiście w wyznaczo-
nych lokalach, a także w formie elek-
tronicznej oraz korespondencyjnie. 
Prawo do udziału w głosowaniu mają 
mieszkańcy Świdnicy, zameldowani 
na pobyt stały lub czasowy powyżej 
3 miesięcy, którzy do dnia zakoń-
czenia głosowania ukończyli 16 rok 
życia. Przypomnijmy, że do tej pory 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
zrealizowano w mieście kilkadziesiąt 
zadań, a wśród nich znalazły się m.in.: 
rewitalizacja skweru przy pl. Michała 
Drzymały, budowa kompleksów 
sportowych przy Gimnazjum nr 2 i 4, 
nowy plac zabaw i siłownia zewnętrz-
na pomiędzy ulicami Przemysłową 
i Mazowiecką czy też remonty chod-
ników przy ul. Tadeusza Kościuszki, 
Henryka Pobożnego i Henryka Broda-
tego.  Formularz służący do zgłaszania 
propozycji projektów inwestycyjnych 
w ramach budżetu obywatelskie-
go oraz szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.glosuj.
swidnica.pl.

(red)

Nie ma kasy
Od ponad trzech tygodni podróżni, 
korzystający z dworca PKP w Świe-
bodzicach, nie mogą kupić biletu 
na dworcu. Kasa biletowa została 
zlikwidowana. Z wyjaśnień, które 
uzyskało miasto  w PKP Nieruchomo-
ści we Wrocławiu wynika, że umowa 
z dotychczasowym najemcą została 
wypowiedziana. Nie wiadomo, kiedy 
zostanie zawarta nowa. - Brak kasy bi-
letowej jest dużym problemem, wiele 
osób korzysta z połączeń kolejowych, 
dojeżdżając do pracy czy szkoły. 
Dlatego niezwłocznie wystąpiłem do 
Kolei Dolnośląskich oraz PKP Inter-
city o jak najszybsze przywrócenie 
możliwości zakupu biletu na dworcu 
– mówi burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz. Obecnie bilety należy kupować 
w pociągu, u konduktora.

(red)

Był tort, występy, balony i dobra 
zabawa. Miejski Dom Kultury 
w Świebodzicach obchodził 10-le-
cie istnienia. 

Przed gośćmi, którzy wzięli udział 
w jubileuszowym spotkaniu w ponie-
działek, 5 czerwca, zaprezentowali się 
podopieczni sekcji tanecznych i pla-
stycznych, działających w MDK. Gorą-
ce oklaski zebrali nie tylko młodsi tan-
cerze, ale i ci nieco starsi, którzy trenują 
się w Miejskim Domu Kultury taniec 
towarzyski. - Widząc Was tu wszyst-
kich wiem, że przychodzicie tu, bo 
właśnie w murach „emdeku” czujecie 
się dobrze, a jest tak dlatego, ponieważ 
tu priorytetem jest człowiek, jego pasja 
i wrażliwość –podkreślała dyrektor Ag-
nieszka Gielata. Miejski Dom Kultury 

to miejsce integracji i spotkań różnych 
środowisk. Odbywają się tu nie tylko 
wydarzenia kulturalne: koncerty, wer-
nisaże, spotkania z twórcami; swoje 
miejsce mają tu muzycy, tancerze, lu-
dzie sztuki, jak i organizacje pozarzą-
dowe. I dzięki tej różnorodności tętni 
tu życie, a budynek, to nie tylko mury, 
ale miejsce zdarzeń i wydarzeń, wzru-
szeń i uśmiechów.  W trakcie sympa-
tycznego, wręcz rodzinnego spotkania 
w ogrodzie letnim, można było zagrać 
w szachy z instruktorem szachowym, 
młodsi mogli rysować na sztalugach 
albo kredą; był też słodki poczęstunek 
i obowiązkowy tort.  Uwagę zwracał 
efektowny mural, który z okazji uro-
dzin placówki wykonał świdnicki arty-
sta Robert Kukla. 

(red)

Kawał dobrej roboty 

ATRAKCYJNA OFERTA DZIERŻAWY
prowadzenia obiektu restauracyjnego w kompleksie parków linowych 

oraz toru saneczkowego  w Jedlinie-Zdroju przy ul. Sienkiewicza 16.

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój oferuje do wydzierżawienia obiekt restauracyjny położony w Jedlinie-Zdroju przy ul Sienkiewicza 
16 („Czarodziejska Chata”). Przedmiotowy obiekt położony jest w Jedlinie -Zdroju w kompleksie rekreacyjnym obejmującym par-
ki linowe oraz tor saneczkowy. Osoby zainteresowane dzierżawą obiektu w celu uzyskania szczególnych informacji zapraszam 
do Urzędu Miasta Jedlinie - Zdroju przy ul. Poznańskiej 2 (pokój nr 4 – Biuro Obsługi Klienta) lub o kontakt  telefoniczny pod numerem 
74 84 55 215 wew. 14. Osoba do kontaktu – Marzena Tomasik.
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SPECJALNE PROMOCJE • SUPER OKAZJE

Kiepski finisz 
słabego sezonu
Juniorzy Górnika zakończyli tego-
roczne zmagania w dolnośląskiej 
lidze. Niestety, nie był to zbyt udany 
sezon w wykonaniu obu naszych ekip. 
Zarówno bowiem starsi chłopcy, jak 
i ich młodsi koledzy, finiszowali na 12. 
miejscu, czyli pierwszym bezpiecznym 
w klasyfikacji. W ostatniej kolejce 
wałbrzyskie drużyny zanotowały 
porażki przed własną publicznością. 
Prowadzeni przez Marcina Domagałę 
juniorzy starsi ulegli Karkonoszom 
Jelenia Góra 0:1, a chłopcy Jacka Fojny 
zaliczyli bolesną przegraną z KS Polko-
wice 1:8. 

Górnik Wałbrzych 
- Karkonosze Jelenia Góra 0:1 (0:1)
Bramka: 0:1 Norbert Zaleszczyk (19)
Górnik: Bartłomiej Ziobro, Damian Bogacz, Piotr 
Chałupka, Patryk Ciepielewski (60 Dawid Wodnicki), 
Wojciech Frączek, Jakub Jędras, Michał Jędrusik, 
Piotr Krawczyk, Radosław Mordal (86 Cyprian 
Polonieski), Szymon Radzikowski, Alan Sowik. 
Trener: Marcin Domagała

Górnik Wałbrzych - KS Polkowice 1:8 (1:2)
Bramki: 0:1 Nikolas Szczypecki (14), 0:2 Marcel 
Pilewski (21), 1:2 Radosław Marciniak (34), 1:3 
Marcel Pilewski (45), 1:4 Kamil Grygiel (48), 1:5 
Marcel Pilewski (55), 1:6 Karol Grzondziel (61 - 
br. sam.), 1:7 Marcel Pilewski (74), 1:8 Marcel 
Pilewski (78)
Górnik: Karol Grzondziel, Mateusz Drążek, Piotr 
Sudor (26 Antoni Załoziński), Dawid Kokoszka, 
Radosław Marciniak, Kacper Wiśniewski, Mateusz 
Biskup, Adrian Przybysz, Enoch Szymocha, Patryk 
Rękawek, Bartłomiej Trzop (51 Adrian Pyrdoł). 
Trener: Jacek Fojna

Ponad 40 medali 
Szafira
Pracowicie miniony weekend spędzili 
pływacy Szafira. Wałbrzyszanie wy-
stąpili w Otwartych Mistrzostwach 
Dolnośląskiego Okręgowego Związku 
Pływackiego, w których zdobyli 4 
medale indywidualne oraz 1 wywal-
czony w sztafecie. Na niższym stopniu 
podium stanęli dwukrotnie Krzysztof 
Skupin oraz Natalia Jastrzębska, 
podobnie jak sztafeta 4x100 m 
stylem dowolnym w składzie Kacper 
Janiszewski, Kacper Turków, Michał 
Stelmach oraz Krzysztof Skupin. I na 
tym reprezentanci Szafira nie poprze-
stali, gdyż udział w Meczu Pływackim 
o Puchar Burmistrza Kamiennej Góry 
przyniósł im aż 38 medali i w rezulta-
cie zwycięstwo w klasyfikacji general-
nej, w której wyprzedzili inne lokalne 
zespoły: Staniec-Sport oraz Szkółka 
Pływacka Wodnik. Warto podkreślić, 
iż świetne wyniki to nie tylko zasługa 
samych zawodników, ale również ich 
trenerów w osobach Przemysława 
Kołomańskiego, Weroniki Kołomań-
skiej, Mariusza Uliasza, Urszuli Fitio-
-Mazur, Przemysława Mikołajczaka 
oraz Krzysztofa Grajka.

Owcarz podbiła 
Wielkopolskę
Podwójne podium zaliczyła Klaudia 
Owcarz z KT Szczawno-Zdrój, 
która wzięła udział w Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym w Poznaniu. 
Tenisistka klubu z uzdrowiska dotarła 
do półfinału gry pojedynczej, co prze-
łożyło się na miejsce na najniższym 
stopniu podium. W deblu, w którym 
grała w parze z Alicja Szurgot z Pusz-
czykowa, awansowała do ścisłego 
finału, ale ostatecznie musiała się 
zadowolić 2. pozycją. Zwyciężył duet 
Jagna Mańkowska – Roksana Kokocha. 

Bartłomiej Nowak 

Po niemal trzech miesiącach 
przerwy piłkarze Górnika odnie-
śli drugie tej wiosny zwycięstwo 
przed własną publicznością. Nie 
mogło być jednak inaczej, skoro 
rywalem była zamykająca tabelę 
Olimpia Kowary. Po jednostron-
nym meczu wałbrzyszanie poko-
nali beniaminka III ligi 5:0.

Do Wałbrzycha rywale przyjechali 
w zaledwie 11-osobowym składzie, 
średnia wieku piłkarzy Olimpii wy-
nosiła 21 lat, a najmłodszy zawodnik, 
broniący bramki Kowar – Remigiusz 
Biernacki miał zaledwie 16 lat. Nie 
dziwi zatem spora przewaga Górni-
ków, którzy mimo rozegrania meczu 
na Ratuszowej wystąpili jako goście. 

Do przerwy nasi prowadzili 1:0. 
W 17 minucie do podania na czystą 
pozycję doszedł Kamil Sadowski, 
który pewnie wykorzystał sytua-
cję sam na sam ze wspomnianym 
Biernackim. Później Górnicy prze-
ważali, ale nie potrafili się przebić 
przez linię defensywną Olimpii. 
Dopiero przed samą przerwą je-
den z przeciwników bliski był po-
konania własnego golkipera, ale 
Biernacki zdołał przerzucić piłkę 
nad poprzeczkę. 

Po zmianie stron dominacja wał-
brzyszan nie podlegała już dyskusji. 
W 49 minucie aktywny Sadowski 
zagrał z lewej strony pola karnego 
na dalszy słupek, gdzie do siatki 
z najbliższej odległości trafił Da-

mian Migalski. Zaledwie kilkanaście 
sekund później nasi skopiowali po-
wyższą sytuację – Sadowski dograł 
do Damiana Bogacza, który pła-
skim, technicznym uderzeniem z 7 
metrów podwyższył prowadzenie 
Górnika. W 58 minucie Sadowski 
ponownie znalazł się oko w oko 
z bramkarzem Olimpii, ale tym ra-
zem górą był 16-latek. W 66 minu-
cie było 4:0 dla wałbrzyszan. Kolej-
ne podanie na czystą pozycję trafiło 
do Sadowskiego, który po raz drugi 
wpisał się na listę strzelców. W 72 
minucie beniaminek rozgrywek je-
dyny raz zagroził bramce Damiana 
Jaroszewskiego, ale „Jogi” ładną 
paradą obronił piękne uderzenie 
z przewrotki jednego z przeciwni-

Po jednostronnym pojedynku Górnik pokonał w środę Olimpię Kowary 5:0

Choć jeszcze trwa, to już dziś 
możemy powiedzieć, iż tegorocz-
na edycja klasy B toczyła się pod 
zdecydowane dyktando Górnika 
Nowe Miasto. Podopieczni Łuka-
sza Steca wygrali niedzielny mecz 
na szczycie rozgrywek z Wierz-
bianką Wierzbna i na dwie kolejki 
przed końcem sezonu zapewnili 
sobie mistrzowski tytuł. 

Beniaminek okazał się prawdziwą 
rewelacją najniższego szczebla roz-
grywek. O dominacji prowadzonej 
przez Łukasza Steca oraz Sebastia-
na Raciniewskiego ekipy najlepiej 

świadczy fakt, iż w 24 meczach 
biało-niebiescy zanotowali 22 zwy-
cięstwa, 1 remis (jesienią na wyjeź-
dzie z Wierzbianką) oraz zaledwie 1 
porażkę. W VII kolejce wałbrzysza-
nie przegrali na wyjeździe z Orłem 
Witoszów Dolny 1:4, co odbili sobie 
w rewanżu gromiąc rywali aż 8:0. 
Skuteczność to zresztą prawdziwa 
wizytówka zespołu z Nowego Mia-
sta. W dotychczasowych bowiem 
spotkaniach nasi zdobyli aż 145 goli 
(przy 20 straconych), co daje im-
ponującą liczbę 6 bramek na jeden 
mecz (!). Mimo mistrzowskiego ty-
tułu oraz zasłużonego awansu do 

klasy A Górników czekają jeszcze 
dwa ciekawe wyzwania, a lokalnych 
kibiców zapewne spore emocje. 
W najbliższej bowiem kolejce w der-
by Wałbrzycha biało-niebiescy zagra-
ją u siebie z bardzo dobrze spisującą 
się drużyną Podgórza, a w ostatniej 
odsłonie sezonu zmierzą się na sta-
dionie przy ulicy Dąbrowskiego 
z Zagłębiem Wałbrzych. 

Bartłomiej Nowak

Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – Wierzbianka 
Wierzbna 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Wroczyński (43), 1:1 Mateusz 
Dyjak (67), 2:1 Wojciech Błażyński (88)

Wygrana na pocieszenie
ków. Tuż przed końcem pojedynku 
Górnicy zdobyli gola numer 5, choć 
chwilę wcześniej Dominik Broni-
sławski trafił w poprzeczkę. Z linii 
końcowej wzdłuż bramki dośrod-
kował Mateusz Sobiesierski, do fut-
bolówki na dalszym słupku doszedł 
Kamil Młodziński, aby strzałem gło-
wą z zaledwie metra ustalić wysokie 
zwycięstwo biało-niebieskich. 

Bartłomiej Nowak

III liga
XXX kolejka (zaległa)
Olimpia Kowary – Górnik Wałbrzych 0:5 (0:1)
Bramki: 0:1 Kamil Sadowski (17), 0:2 Damian Migal-
ski (49), 0:3 Damian Bogacz (50), 0:4 Kamil Sadowski 
(66), 0:5 Kamil Młodziński (85)
Żółta kartka: Bębenek – Olimpia
Widzów: 150
Sędziował: Paweł Horożaniecki – Lubuski ZPN
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Tobiasz (85 Dec), Bo-
gacz (52 Sobiesierski), Morawski, Rytko, Krzymiński, 
Sadowski (73 Brzeziński), Popowicz, Bronisławski, 
Migalski (67 Młodziński). Trenerzy: Robert Bubnowicz 
oraz Marcin Morawski

Tabela III ligi
1. GKS 1962 Jastrzębie 32 64 64:29
2. Ruch Zdzieszowice 31 60 51:27
3. Miedź II Legnica 31 52 51:41
4. Stal Brzeg 31 51 48:36
5. Stal Bielsko-Biała 31 50 47:24
6. KS Polkowice 31 50 57:37
7. Rekord Bielsko-Biała 30 48 50:32
8. Ślęza Wrocław 32 45 46:48
9. Skra Częstochowa 31 45 39:35
10. Piast Żmigród 31 45 49:50
11. Falubaz Z. Góra 31 43 42:47
12. Pniówek Pawłowice Śl. 31 43 43:50
13. Górnik II Zabrze 31 40 44:44
14. Lechia Dzierżoniów 31 31 26:53
15. Unia T. Śląska 31 29 42:51
16. Śląsk II Wrocław 31 28 34:46
17. Górnik Wałbrzych 31 26 23:41
18. Olimpia Kowary 30 11 28:93

Górnik Nowe Miasto triumfuje

O dominacji Górnika Nowe Miasto w klasie B najlepiej świadczy fakt, iż w 24 meczach biało-niebiescy zanotowali 
22 zwycięstwa, 1 remis oraz zaledwie 1 porażkę

Czerwona kartka: Piotr Bąkiewicz (90+2) – Górnik 
NM

Górnik NM: Mateusz Małek, Wojciech Błażyński, Ka-
mil Misiak, Łukasz Misiułajtys, Sebastian Misiułajtys 
(68 Piotr Bąkiewicz), Bartosz Polak (88 Piotr Borzych), 
Patryk Rosiński, Łukasz Stec, Damian Wolkenstein 
(60 Robert Dziewoński), Marcin Wroczyński, Mateusz 
Wroczyński (68 Tomasz Szydłowski). Trener: Łukasz 
Stec

Plan XXV kolejki
Niedziela – 11 czerwca, godz. 11:
LKS Piotrowice Świdnickie – MKS II Szczawno-Zdrój
Nysa Kłaczyna – Grom Panków
Huragan Olszany – Tęcza Bolesławice
Górnik Nowe Miasto – Podgórze Wałbrzych 
Wierzbianka Wierzbna – Zagłębie Wałbrzych 
Orzeł Witoszów Dolny – Płomień Dobromierz
Błyskawica Kalno – Sokół Kostrza

Tabela klasy B
1. Górnik Nowe Miasto 24 67 145:20
2. Wierzbianka Wierzbna 24 58 89:30
3. Podgórze Wałbrzych 24 54 77:27
4. MKS II Szczawno-Z. 23 46 75:40
5. Nysa Kłaczyna 24 38 52:50
6. Zagłębie Wałbrzych 24 36 70:43
7. Sokół Kostrza 24 34 79:62
8. Orzeł Witoszów D. 24 34 59:68
9. LKS Piotrowice Ś-ckie 24 32 59:55
10. Tęcza Bolesławice 23 28 44:56
11. Grom Panków 24 27 67:81
12. Błyskawica Kalno 24 12 23:98
13. Płomień Dobromierz 24 7 45:112
14. Huragan Olszany 24 6 21:163
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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

Zareklamuj się w naszym Tygodniku30minut
W lipcu i sierpniu pakiet korzyści MEGA RABATY - do 60% 
oraz reklama na www.30minut.pl gratis!

telefon 74 843-31-82 lub 797-982-003, 530-741-382 email reklama@30minut.pl, promocja@30minut.pl

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

Wczasy w Niechorzu 

z dojazdem z Wałbrzycha

25.06 - 2.07.2017

Cena: 569 zł
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl

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

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

(4) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(4) ELEKTRYK 888 322 334

(4) 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

(4) 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

(15) 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

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

KUPIĘ

(1) 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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

(0) Sprzedam mieszkanie 52 m2, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 

USŁUGI

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

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

(5) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(2) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

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

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

PROMOCJA 

WAKACYJNA

Przed nami kolejna ogólnopolska 
impreza rangi mistrzowskiej. 

W dniach 9-11 czerwca, halę 
widowiskowo-sportową w Cen-

trum Aqua-Zdrój opanują tenisiści 
stołowi w ramach Mistrzostw Polski 
Weteranów pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Wałbrzycha, 
dra Romana Szełemeja. W turnieju 

Przyjdź, zobacz, kibicuj

wystartuje blisko 250 uczestników, 
którzy będą walczyć w turniejach 
gry pojedynczej, podwójnej i mie-
szanej. Wstęp na turniej jest bez-
płatny. Podczas zawodów oglądać 
będziemy gry indywidualne, po-
dwójne i mieszane. Dzisiaj elimina-
cje. Jutro ćwierćfinały. 

(red)



www.30minut.pl

Piątek, 9 czerwca 2017
Nakład łaczny

w czerwcu 83 000 egz.
od 2002 roku

razem z Wami ogłoszenia drobne 23
duży przedpokój oraz dodatkowe 
pomieszczenie idealne na garderobę, 
balkon. VI piętro w budynku z windą. 
Biały Kamień. tel. 668 433 830

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

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

SOWA&VICTORIA Szczawienko, 
mieszkanie o powierzchni 37,50m2 w 
cenie 35,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
502-657-640

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, do-
godna lokalizacja, 2 pokoje, z dużą widną 
kuchnią, łazienką z toaletą i oknem i 
przedpokojem. PO REMONCIE! 119,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy Pod-
zamcze, 50,60 m2 w cenie 49,000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

SOWA&VICTORIA Na sprzedaż bez-
czynszowe mieszkanie w najlepszej części 
Białego Kamienia. 34 mkw po kapitalnym 
remoncie, z balkonem, na wysokim par-
terze - cena 89 000 zł. Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA Śródmieście - do ka-
pitalnego remontu, 45 mkw z balkonem 
w pięknej, odremontowanej kamienicy - 
cena 53 000. Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA Górne Szczawienko, 
41 mkw po remoncie, z ogródkiem - cena 
108 000 do negocjacji ! Tel. 530-913-259

SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI 
Na sprzedaż mieszkanie na PIASKOWEJ 
GÓRZE, Pow. 57 m2, 3 pokoje, do 
odświeżenia, CENA 165.000 tys zł, Tel: 
519-121-102

SOWA&VICTORIA Świebodzice, miesz-
kanie, 4 pokoje, 89 m2 w atrakcyjnej 
lokalizacji. Nowe budownictwo. 187,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102

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

SOWA&VICTORIA Stylowe  mieszkanie 
w pobliżu Parku Sobieskiego  108m2, 
cztery pokoje, pierwsze piętro, z możli-
wością kupienia garażu. Tel: 502-657-353

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

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 44m2: 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój i garderoba. I piętro 79,900 zł. DO 
NEGOCJAJI!Tel: 502-665-504 

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

SOWA&VICTORIA Górny Sobięcin, cicha 
spokojna okolica, blisko III LO. 3 poko-
jowe mieszkanie, 75m2 do częściowego 
remontu. Cena: 119 000zł do negocjacji! 
Tel: 502-665-504

SOWA&VICTORIA Dom Kolce do od-
świeżenia pow. 140 m2 wraz z działką 7 
000 m2 pod agroturystykę cena 380 000 
Tel: 506-717-014

SOWA&VICTORIA  Mieszkanie Śródmie-
ście 3 pokoje, 4 piętro, do odświeżenia, 
co gazowe 73m2 cena 85.000 Tel: 506-
717-014

SOWA & VICTORIA Dom w zabudowie 
bliźniaczej w Unisławiu Śląskim, 160 m2, 
na działce o powierzchni 5000 m2, w 
cenie 285,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
506-717-014

SOWA & VICTORIA Piaskowa Góra - 
mieszkanie po remoncie na ul. Nałkow-
skiej, 2 pokoje, duży balkon,42m2, 4 
piętro cena 135000 zł. Tel. 519-121-104

SOWA&VICTORIA  Jedlinka - mieszkanie 
po kapitalnym remoncie 3 pokoje kuch-
nia, łazienka z wc, 60m2. Do mieszkania 
przynależy ogródek i garaż cena 110000 
zł  Tel: 519-121-104

SOWA&VICTORIA Stary Zdrój - miesz-
kanie w spokojnej zielonej okolicy, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 40 m2 
ogrzewanie gazowe, ogród. Cena 115000 
zł Tel: 519-121-104

www.expertpro.pl

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA 2 pokoje, widna kuchnia, balkon, 
II piętro, 38m2 cena: 120 000zł tel. 531 
843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH NOWE 
MIASTO 2 pokoje do remontu, 2 piętro, 
56m2 cena: 89 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA dom po remoncie, szeregowy, 
taras, ogród, garaż, 4 pokoje, 151,96m2 
cena: 459 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH ŚRÓDMIE-
ŚCIE dom wolnostojący do wprowadze-
nia, duży ogród, garaż, 5 pokoi, 112m2 
tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PIASKOWA 
GÓRA 2 pokoje, widna kuchnia, balkon, 
IIIpiętro/IV, 31,2m2 cena: 90 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH NOWE 
MIASTO 2 pokoje, widna kuchnia, po 
kapitalnym remoncie, ogródek, 45m2 
cena: 135 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH ŚRÓDMIE-
ŚCIE 2 pokoje, duża kuchnia, do odświe-
żenia, I piętro, 45m2 cena: 99 000zł tel. 
531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODZAM-
CZE 2 pokoje, widna kuchnia, duży 
balkon, łazienka do remontu, 48,6m2 
cena: 113 000zł 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 PIASKOWA 
GÓRA słoneczne  4 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, 6piętro, 58,4m2 cena: 140 
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 PIASKOWA 
GÓRA 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka 
osobno WC, duży balkon, IV piętro, 
48m2 cena: 135 000zł tel. 531 843 571

EXPERTPRO WAŁBRZYCH PODGÓ-
RZE 2 pokoje do generalnego remontu, 
III piętro, 42m2 cena: 43 500zł tel. 531 
843 571

EXPERTPRO SZCZAWNO-ZDRÓJ bez-
czynszowe 3 pokoje z  dużym balkonem 
w spokojnej okolicy, ogródek, 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 ŚWIEBODZICE w pełni 
wyposażony wolnostojący dom, 2 kon-
dygnacje, salon z aneksem kuchennym 
i jadalnią, 5 sypialni, 2 łazienki, działka 
1000m2 z garażem oraz budynek gospo-
darczy, 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 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: 87 000zł tel. 
531 843 571

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

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

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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Piątek, 9 czerwca 2017
Nakład łaczny
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razem z Wami24 promocja
reklama	 R0497/17


