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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	 R0541/17

 503 082 028 I 730 800 816 I 74 842 20 20 

  biuro@ekonet.info I www.ekonet.info

ZAPRASZAM   Piotr Kraczkowski

WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA 

reklama	 R0540/17

reklama	 R0542/17

Jesteśmy członkiem koncernu Conti nental AG i jednym z wiodących dostawców przemysłu 
samochodowego. 
Połączenie technologicznych, ekologicznych, ekonomicznych oraz personalnych aspektów 
naszej pracy jest tym co odróżnia Conti nental od innych – wydajność jest naszą pasją.Zakład 
Conti nental Adršpach znajduje się u podnóża Karkonoszy, w przyjemnym otoczeniu obszaru 
chronionego krajobrazu CHKO Broumovsko. 
Z ponad tysiącem naszych pracowników zaliczamy się do największych i najbardziej stabilnych 
pracodawców w regionie.

Staňte se součástí  našeho týmu: Let your ideas shape the future.
Andrea Kaiserová - HR Specialista,  +420 (491) 589 234, 
andrea.kaiserova@conti nental-corporati on.com

Zakres obowiązków:
• Praca o charakterze montażowym na linii produkcyjnej
• Kompletacja produktów do systemów spryskiwania 

do samochodów (drobne plasti kowe części)
• Praca w systemie trzyzmianowym lub ciągłym
• Technikum zawodowe w dowolnej specjalizacji będzie 

dodatkowym atutem
Wymagania:
• Dyspozycyjność
• Długotrwała współpraca
• Solidne i odpowiedzialne podejście do pracy

Oferujemy:
• Bezpłatny transport autobusowy na trasie

Wałbrzych – Mieroszów - Adršpach 
• Stabilne, pewne zatrudnienie
• Przyjemne środowisko pracy i kolektyw
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Urlop w wymiarze 5 tygodni
• Dodatki na sport, kulturę, zdrowie i wypoczynek
• Dodatki do ubezpieczenia emerytalnego 
• Dodatki na wypoczynek dzieci 

PRACOWNIK MONTAŻU

conti nental.jobs.cz

Wzmożone kontrole oraz manda-
ty karne grożą tym, co nie segregują 
śmieci. Miasto Wałbrzych rusza z kam-
panią Twoje odpady - Nasza sprawa. 

Nadchodzą kolejne zmiany w ustawie 
regulującej gospodarowanie odpadami, 
a jednocześnie konieczność weryfikacji, 
jak na terenie Wałbrzycha wygląda se-
gregacja odpadów, jakie deklaracje złożyli 
mieszkańcy, a jakie odpady trafiają do po-
jemników. Od tej pory Gmina Wałbrzych 
będzie baczniej przyglądać się realizacji 
zobowiązań mieszkańców w zakresie 
segregacji śmieci, sprawdzać i kontrolo-
wać ten proces. - Przypominam, że usta-
wa o segregacji odpadów, o gospodarce 
odpadami komunalnymi obowiązuje już 
cztery lata. Dużo mieszkańców Wałbrzy-
cha dostosowało się do wymogów usta-
wy. Ludzie segregują, ludzie mniej wyrzu-
cają, pilnują się wzajemnie. Ale nie jest tak 
dobrze, że nie może być lepiej. Rozpo-
czynamy kampanię uszczelniającą system 
– mówił Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha. O konsekwencjach niepra-
widłowej segregacji odpadów mówił ko-
mendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu.  
- Kontrole w zakresie segregacji odpadów 
prowadzimy już od czterech lat. Na po-
czątku pouczamy i po kilku tygodniach 

Mandat, albo segregacja

prowadzimy ponową kontrolę.  Jeżeli sy-
tuacja nie ulega poprawie, to nakładamy 
mandat – mówił Kazimierz Nowak, ko-
mendant Staży Miejskiej w Wałbrzychu. 
- Około dwóch milionów dopłacamy do 
systemu gospodarki odpadami. Płacimy 

stałą kwotę za ilość oddanych odpadów, 
a to musi się zbilansować z przychoda-
mi, czyli tym co ludzie wpłacają –mówiła 
Aleksandra Winiarska,  kierownik biura 
infrastruktury komunalnej. 

(red)

Gmina Wałbrzych będzie baczniej przyglądać się realizacji zobowiązań mieszkańców 
w zakresie segregacji śmieci
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rozmowa tygodnia

kalendarium

Są doskonałym źródłem wita-
min i błonnika pokarmowego. 
Odgrywają ważną rolę w ży-
wieniu człowieka. O owocach, 
bo o nich mowa rozmawiamy 
z Angeliką Motopulos, dietety-
kiem z A2 Clinic w Wałbrzychu.

Ile porcji owoców  powinniśmy 
spożywać dziennie? Czy jest 
bezpieczny limit?

Przyjęło się, że owoce są bardzo 
zdrowe i powinniśmy ich jeść jak 
najwięcej. Nie do końca tak jest, 
najrozsądniej  jeść owoce raz, do 
dwóch razy dziennie, a do więk-
szości posiłków lepiej serwować 
warzywa. Ba! Najlepiej, jeśli to 
warzywa stanowią podstawę 
naszych codziennych posiłków. 
Owoce są bogatsze w węglowo-
dany, co przekłada się również na 
wyższą kaloryczność. 

Ile dany owoc ma kalorii i cu-
kru?

Jest to bardzo zróżnicowane, 
najmniej kaloryczne (i zawiera-
jące najmniej cukru owocowe-
go- fruktozy) są cytrusy i owoce 
jagodowe. O tej porze roku po-
lecam szczególnie niskokalorycz-
ne i pełne witamin oraz błonnika 
truskawki, jeżyny, maliny, jagody 
i borówki. Te owoce potrafią 
doskonale nasycić, nawodnić 
i dostarczyć dużej dawki antyok-
sydantów, czyli działać przeciw 
starzeniu naszych komórek. Naj-
więcej kalorii i cukru mają oczy-
wiście owoce suszone bo są po-
zbawione wody. Jednak nie warto 
z nich rezygnować, a jedynie kon-
trolować  zjadaną ilość.

Skoro owoce to może w posta-
ci soku? Które soki są wartoś-
ciowe? Czy tylko te wyciśnięte 
w domu?

Sok świeżo wyciskany lub tłoczo-
ny na zimno, niepasteryzowany 
jest znacznie lepszym wyborem 
niż ten, o długiej dacie przydatno-
ści do spożycia. Niestety, warto 
trochę przystopować z piciem 
soków, szczególnie, jeśli walczy-
my o szczupłą sylwetkę lub cho-
rujemy na choroby dietozależne 
związane z nadmiernym spoży-
ciem cukrów. Jest takie powie-
dzenie: „soki idą w boki” i muszę 

Witaminki…

się z nim zgodzić. Wypijając sok, 
dostarczamy cukru i kalorii w ma-
łej objętości. Jedząc świeże owo-
ce w całości, zjemy ich mniej niż 
w formie soku, szybciej się nasy-
cimy i na dłużej. 

Czy owoce zapobiegają choro-
bom? Jakim?

Nie możemy mówić o bezpo-
średnim zapobieganiu choro-
bom, a raczej o wspomaganiu 
odporności, czy walce z wolnymi 
rodnikami (odpowiadającymi za 
procesy starzeniowe). Mnogość 
składników odżywczych za-
wartych w owocach jest jednak 
ogromna i warto korzystać z do-
broci natury, zamiast polegać wy-
łącznie na sztucznej suplementa-
cji. Im więcej kolorów na talerzu, 
tym zdrowiej dla Nas!

Co ze skórką na owocach? 
Obierać czy jeść? 

Skórka owocowa to trochę „śli-
ski” temat. W zasadzie powinni-
śmy jeść owoce w całości, o ile są 
jadalne, aczkolwiek obecny prze-
mysł spożywczy mocno ingeruje 
w to, co jemy i ryzyko zanieczysz-
czenia skórki pestycydami jest 
niepokojące. Jeśli nie mamy do-
stępu do owoców ekologicznych 
lub ze sprawdzonego źródła, to 
począwszy od dokładnego umy-
cia, warto również zdjąć skórkę 
przed zjedzeniem. 

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Nigdy nie kłóć się z głupcem. Najpierw ściągnie Cię do swojego poziomu, 
a potem pokona doświadczeniem. – autor nieznany

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH 
1.07.2017 (sobota) godz. 11:30 Warsztaty Burleski 
w Wałbrzychu Fit Diet Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 41.  
Organizator Dance City
1.07.2017 (sobota) godz. 14:00 III Ekologiczny Piknik 
Rodzinny Ogród Różany w Parku Jana III Sobieskiego
1.07.2017 (sobota) godz. 16:00 Góry Literatury. Wałbrzych. 
Komiks ponad Granicami Stara Kopalnia - Centrum Nauki 
i SztukiWałbrzych, Wysockiego 29
TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO 
W WAŁBRZYCHU 
1.07.2017 (sobota) godz. 21:00 „Łauma, czyli Czarownica” 
- premiera spektaklu Teatr Dramatyczny im J.Szaniawskiego 
w Wałbrzychu. Am�teatr
ZAMEK KSIĄŻ
30.06.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne Zwiedzanie Zamku 
Książ 
1.07.2017 (sobota) godz. 21:30 Nocne Zwiedzanie „Horror 
Nocy Letniej” - ed. Specjalna 2 grupy- Organizator Zamek Książ 
w Wałbrzychu

BOLKÓW
1.07.2017 (sobota) godz. 19:00 Festiwal Piosenki Literackiej 
„Czaty Zamkowe” Zamek Bolków
ŚWIDNICA  
1.07.2017 (sobota) godz. 15:00 Warsztaty Burleski 
w Świdnicy Centrum Renesans Świdnica, ul. O�ar 
Oświęcimskich 15
2.07.2017 (niedziela) godz. 08:00 Giełda staroci, 
numizmatów i osobliwości Rynek w Świdnicy
SZCZAWNO ZDRÓJ
1.07.2017 (sobota) godz. 19:00 Koncert symfoniczny - Na 
początek lata! MUZYKA KLASYCZNA. Organizator  Filharmonia 
Sudecka.  Hala spacerowa
PASTERKA
od 1.07.2017 (sobota)do 2.07.2017 (niedziela), 
Supermaraton Gór Stołowych
BIELAWA
2.07.2017 (niedziela) godz. 8:00 Puchar Strefy MTB Sudety - 
#4 GP Bielawy Sowiogórski Maraton
Bielawa, Plac Wolności 1. Organizator Strefa MTB Sudety

• 30 czerwca  2017  –  Święto Wojsk Aeromobilnych , Święto Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej , Dzień Motyla Kapustnika Dzień 
Asteroid

 Imieniny  - Emilia, Lucyna, Władysława
• 01 lipca 2017 Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości , Światowy Dzień 

Architektury Dzień Sejmu Polskiego , Międzynarodowy Dzień Owoców , 
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości , Święto Dowództwa Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych Dzień Psa

 Imieniny - Halina, Marian, Otton
• 02 lipca 2017 Dzień Dziennikarza Sportowego , Międzynarodowy Dzień UFO 
 Imieniny  - Jagoda, Urban, Maria
• 03 lipca  2017 – Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili
 Imieniny  - : Anatol, Jacek, Tomasz
• 04 lipca  2017 Święto Hot Doga
 Imieniny  - Malwina, Teodor
• 05 lipca  2017 Dzień Łapania za Biust
 Imieniny  - Atanazy, Karolina
• 06 lipca 2017 - Światowy Dzień Pocałunku
 Imieniny – Dominika, Łucja, Dominik

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	 R0543/17

W Urzędzie Miejskim w Bogu-
szowie-Gorcach nagrodzono 7 
uczniów, którzy w roku szkol-
nym 2016/2017 ukończyli naukę 
w gimnazjum z najlepszymi wy-
nikami. 

Z absolwentami oraz ich ro-
dzicami spotkał się zastępca Bur-
mistrza Miasta, Paweł Sosialuk 
oraz Dyrektor Centrum Obsługi 
Jednostek, Marian Pierzynka. Byli 
uczniowie gimnazjów otrzymali na-
grody rzeczowe, a ich rodzice listy 
gratulacyjne oraz kwiaty. W tym 
roku najwyższe średnie ocen uzy-
skali: Tomasz Chojnacki (średnia: 
5.59, Gimnazjum Nr 2 wchodzą-
ce w skład Zespołu Szkół Samo-
rządowych), Jowita Jasiurkowska 
(średnia: 5,22, Gimnazjum Nr 2 

W okresie od lutego do czerwca 
2017 realizowany został przez 
„Fundację JAWOR” projekt fi-
nansowany ze środków Fundu-
szu Toyoty. 

W ramach projektu zakupiono 
sprzęt dydaktyczny, który służyć 
będzie edukacji dzieci ze szkoły pro-
wadzonej przez fundację. Na terenie 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
Fundacji Jawor z Głuszycy Gór-
nej zostało przygotowane miejsce, 
w którym zainstalowano edukacyjną 
stację meteorologiczną, zrobiono 
nasadzenia roślin przygotowano te-
ren pod ogródek skalny. W ramach 
projektu odbyły się także pokazowe 
zajęcia edukacyjne dla dzieci szkol-
nych, nauczycieli i części rodziców 
i opiekunów. Po projekcie zajęcia 
edukacyjne dla dzieci prowadzone 
będą przez przygotowanych do tego 
nauczycieli. Warto podkreślić, że 
mieszkańcy Głuszycy, służby ratow-
nicze oraz instytucje publiczne, rów-
nież z okolicznych gmin będą mogli 
korzystać ze stacji, ponieważ wyniki 
pomiarów będą prezentowane na 
stronie internetowej Fundacji JA-
WOR, co pozwoli na przewidywanie 
ewentualnych zagrożeń.

(red)

Kolejne 
zmiany

Młodzi, zdolni 

wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Samorządowych), Alicja Mazurek 
(średnia: 5,22, Gimnazjum Nr 2 
wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Samorządowych), Katarzyna Fran-
ckowiak ( średnia: 5,17, Gimnazjum 
Nr 2 wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Samorządowych), Aleksandra 
Smakowska (średnia: 5,24, Gimna-
zjum Nr 1), Dagmara Siemiaszko 
(średnia: 5,17, Gimnazjum Nr 1), 
Angelika Kamińska (średnia: 5,17, 
Gimnazjum Nr 1)

(red)

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

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	 R0545/17

22 czerwca  w Zespole Szkół Fundacji na Starym Zdroju uroczyście zakończono rok szkolny 2016/2017 
w Gimnazjum. Była to bardzo wzruszająca uroczystość, bowiem żegnaliśmy klasę III. Coś się skończyło,  
ale i coś się zaczyna. Nasi tegoroczni gimnazjaliści uzyskali JESZCZE WYŻSZY WYNIK EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO niż w roku ubiegłym. Trzymamy za Was kciuki! I oczywiście jesteśmy spokojni o wyniki 
rekrutacji do szkół średnich.

Tak niedawno żeśmy się spotkali...

cież z tradycji biathlonowych i stąd wywodzi 
się wielu utalentowanych zawodników tej dy-
scypliny. Organizację tej wspaniałej imprezy 
wziął na siebie lokalny klub UKN „Trójgarb” 
Witków, zrzeszający wokół siebie prawdzi-
wych pasjonatów tego sportu, dlatego jak 
tylko Pani Prezes Agnieszka Wtorek wraz 
z radnym Panem Dariuszem Malinowskim 
zwrócili się do mnie o wsparcie w organizacji 

tych zawodów, to od razu podjąłem działa-
nia zmierzające do włączenia się Powiatu 
Wałbrzyskiego w organizację tej imprezy 
w ramach kalendarza powiatowych imprez 
kulturalno – sportowych” – powiedział Sta-
nisław Janor, Członek Zarządu Powiatu Wał-
brzyskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom.

W minioną niedzielę na stadionie w 
Głuszycy pod patronatem honoro-
wym Starosty Wałbrzyskiego Jacka 
Cichury, odbyła się impreza „Sowio-
górski Muflon”. 

Imprezę, mającą na celu promocję 
tradycji i kultury myśliwskiej oraz integra-
cję społeczności lokalnej rozpoczął prze-
marsz pocztów sztandarowych dolnoślą-
skich kół łowieckich, po którym odbyła się 
polowa uroczysta Msza św. Hubertowska. 
W trakcie imprezy można było degusto-
wać potrawy kuchni myśliwskiej, a także 

obejrzeć pokaz psów myśliwskich, pokazy 
ratownictwa medycznego, koncerty ze-
społów myśliwskich, wystawę militariów 
i prezentację trofeów myśliwskich. Nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci – były animo-
wane gry i zabawy, konkursy i dmuchańce 
a także polewanie wodą przez strażaków. 
Dodatkowo zorganizowano też wystawę 
prac plastycznych wykonanych w ramach 
skierowanego do uczniów szkół podsta-
wowych konkursu plastycznego „Muflon 
na tle sowiogórskiej przyrody”, w którym 
nagrody ufundował min. Starosta Wał-
brzyski Jacek Cichura.

Sowiogórski MuflonZawody „Biathlon dla Każdego”

Ryszard Nowak, wałbrzyski rad-
ny wystąpił z pismem do pre-
mier rządu Beaty Szydło o jak 
najszybsze przekazanie środków 
finansowych na budowę wałbrzy-
skiej obwodnicy. 

To już kolejna petycja dotycząca 
inwestycji, która nie może zostać 
ukończona od lat. Wałbrzych na bu-
dowę obwodnicy zachodniej otrzy-
mał  około 300 milionów złotych. 
W związku z pozyskanymi środkami 
przez gminę Wałbrzych, General-
na Dyrekcja Dróg i Autostrad miała 
przekazać 30 milionów na sfinan-
sowanie odcinaka o długości 400 
metrów na terenie gminy Szczaw-
no- Zdrój. Bez tych środków nie 
można rozpocząć prac. – Zwróciłem 
się z prośbą do pani premier o jak 
najszybsze uruchomienie środków 
finansowych i przekazanie pieniędzy 
niezbędnych do sfinansowania szcza-
wieńskiego odcinka przez Generalną 
Dyrekcję Dróg i Autostrad. Ob-
wodnica jest miejskim marzeniem 
od wielu lat. To ważny element po-
zwalający właściwie unormować ciąg 
komunikacyjny. Inwestycja jest także 
istotna dla uzdrowiskowej gminy 
Szczawno- Zdrój. W wyniku braku 
tej trasy ruch pojazdów prowadzi 
przez jej centrum. Skutkuje to po-
gorszeniem jakości powietrza przez 
spaliny. Dalszymi konsekwencjami 
może być utrata statusu uzdrowiska- 
mówi Ryszard Nowak. 

(red)

Akcja 
obwodnica

To już kolejna petycja dotycząca 
wałbrzyskiej obwodnicy

W sobotę przy pięknej pogodzie na 
boisku sportowym w Witkowie w gmi-
nie Czarny Bór odbyła się impreza 
sportowa pod hasłem „Biathlon dla 
Każdego”.  

Organizatorami imprezy byli: Uczniow-
ski Klub Narciarski „Trójgarb” Witków, 
Powiat Wałbrzyski oraz Polski Związek 
Biathlonu. Frekwencja dopisała i w za-
wodach wzięło udział ponad 120 zawod-
ników od przedszkolaków po seniorów. 
Imprezę otworzył Starosta Wałbrzyski Pan 
Jacek Cichura, który wyraził swoją radość 
z ogromnego zainteresowania zawodami 
i życzył wszystkim przede wszystkim do-
brej zabawy i sportowej rywalizacji. Na 
zwycięzców poszczególnych kategorii cze-
kały medale, puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Uroczystej dekoracji dokonali 
Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
Pan Stanisław Janor oraz zawodnik Kadry 
Narodowej PZB, wicemistrz świata junio-
rów w biathlonie letnim Pan Mateusz Janik. 

 „Bardzo się cieszę z tak dużego zaintere-
sowania tą imprezą, nasza gmina słynie prze-
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Barwne pokazy taneczne i nieco-
dzienne występy muzyczne mło-
dych artystów z Maroka, Moł-
dawii, Turcji i Polski odbyły się 
w minioną niedzielę w Wałbrzy-
chu podczas Międzynarodowej 
Parady Brave Kids. Dzieci z ca-
łego świata zachwyciły mieszkań-
ców miasta, którzy chętnie przy-
łączali się do wspólnej zabawy. 
Już dzisiaj młodzi artyści zapre-
zentują wyjątkowy spektakl. 

Wokół parku na wałbrzyskim 
Podzamczu przeszedł radosny ko-
rowód pełen muzyki, śpiewów 
i tańców. Wzięły w nim udział dzie-
ci z różnych stron świata, które 
przyjechały do Wałbrzycha na 8. 
edycję międzynarodowego projek-
tu – Brave Kids. Mieszkańcy miasta 
byli zachwyceni i chętnie przyłączali 
się do zabawy. Do kolorowej para-
dy mógł dołączyć każdy. Z tej okazji 
wielu wałbrzyszan postanowiło się 
zabawnie przebrać. W barwnym 
pochodzie szli m.in. bohaterowie 
różnych bajek, zwierzątka, rycerze, 
księżniczki, Hindusi oraz postacie 
z różnych epok. Poza tradycyjnymi 
instrumentami muzycznymi w ruch 
poszły też pokrywki od garnków 
oraz przybory kuchenne.  - Projekt 
Brave Kids odbywa się w Wałbrzy-
chu już po raz czwarty, więc miesz-
kańcy zwykle czekają na tę paradę 
– mówi Magdalena Sawicka, koor-
dynator projektu Brave Kids w Wał-
brzychu. - Ponownie, jak co roku 
było to niezwykle barwne i radosne 

Brave Kids oczarowały Wałbrzych

Fot. użyczone Do kolorowej parady mógł dołączyć każdy

Brave Kids to projekt eduka-
cyjno-artystyczny, który po-
wstał w 2009 r. Umożliwia on 
spotkanie dziecięcych grup 
artystycznych z różnych części 
świata – ich wspólne tworze-
nie, a przede wszystkim możli-
wość zaprzyjaźnienia się. Jego 
celem jest „oddanie głosu dzie-
ciom”. Wiele z nich żyje na co 
dzień w trudnych warunkach, 
są ubogie, nie mieszkają z ro-
dzicami. Brave Kids 2017 to już 
8 odsłona tego niezwykłego 
projektu, W obecnej edycji be-
rze udział w sumie 164 dzieci 
z całego świata. Wśród tego-
rocznych krajów, z których po-
chodzą młodzi artyści, znalazły 
się m.in.: Gruzja, Iran, Kenia, 
Litwa, Maroko, Meksyk, Moł-
dawia, Ukraina, USA, Polska, 
Rosja, Rumunia, Słowacja, Tur-
cja. Brave Kids 2017 odbywa 
się również, już po raz drugi, na 
Słowacji i w Gruzji.

wielki i barwny spektakl finałowy. 
Zostanie on zaprezentowany 10 
lipca we wrocławskim Teatrze Pol-
skim. Brave Kids pozostaną w Pol-
sce do 11 lipca, kiedy to po ponad 
3 tygodniach niezwykłego pobytu 
w naszym kraju, wrócą do swoich 
krajów.

(red)

wydarzenie. Młodzi artyści zapre-
zentowali swoje talenty, co wzbu-
dziło duży entuzjazm wśród licznej 
publiczności, która chętnie bawiła 
się razem z nimi –dodaje Sawicka. 
Swoje umiejętności zaprezentowali 
wałbrzyszanom członkowie Szkoły 
Tańca Reverence z Mołdawii oraz 
grupa taneczna ze Związku Młodzie-
żowego Kultury i Rozwoju Dzieci 
“Aissawa” z Maroka. W paradzie 
uczestniczyli również młodzi artyści 
ze szkoły średniej Fatih w Turcji, 
a także zespół wałbrzyskiej Szkoły 
Tańca Cordex oraz lokalna grupa 
muzyczna Base SQUAD, składająca 
się z wolontariuszy projektu Brave 
Kids. Niedzielna parada to przed-
smak występu, do którego młodzi 

artyści już od tygodnia przygotowu-
ją się podczas warsztatów artystycz-
nych. Już 30 czerwca, o godz. 19.00 
w Centrum i Sztuki „Stara Kopal-
nia” w Wałbrzychu na zakończenie 
pierwszego etapu projektu i pobytu 
w tym mieście - dzieci zaprezentują 
barwny spektakl. Wstęp na przed-
stawienie jest bezpłatny. Młodzi ar-
tyści z końcem czerwca pożegnają 
się z wałbrzyskimi rodzinami, u któ-
rych obecnie mieszkają. Pojadą do 
Obornik Śląskich, gdzie 2 lipca zjadą 
się wszystkie dzieci biorące udział 
w tegorocznej edycji projektu – 
również z Warszawy, Wrocławia, 
Białegostoku, Przemyśla oraz grupa 
Brave Kids z Koszyc. Przez tydzień 
ponad 130 uczestników z najdal-
szych stron świata, będzie wspólnie 
mieszkało oraz przygotowywało 

Fot. użyczone W barwnym pochodzie szli m.in. bohaterowie różnych 
bajek, zwierzątka, rycerze, księżniczki, Hindusi oraz postacie z różnych 
epok
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Rodzicu/opiekunie:
• jeżeli martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,
• jeżeli dziecko bywa agresywne lub jest zbyt 

nieśmiałe,
• jeżeli obawiasz się, że problemy rodzinne negatyw-

nie wpływają na funkcjonowanie Twojego dziecka,

• jeżeli podejrzewasz, że prawidłowy rozwój dziecka 
może wymagać profesjonalnego wsparcia,

• jeżeli chciałbyś skonsultować swoje dziecko 
psychiatrycznie i psychologicznie, a do tej pory 
nigdy się na to nie zdecydowałeś,

Przychodnia Zdrowia Psychicznego 
i Terapii Uzależnień

zaprasza na bezpłatne konsultacje 
psychologiczno-psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

Termin: 13.07.2017, 17.07.2017, 18.07.2017
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem: 74/665-66-88

przyjdź ze swoim dzieckiem do naszej Przychodni 
i skorzystaj z bezpłatnego badania psychologiczno-psychiatrycznego.

reklama	 R0548/17

Kuchnie polowe
Zapraszamy 1 lipca 2017 r. do 
Zajazdu Hubert w Walimiu na 
Festiwal Kuchni Polowych, czyli 
wydarzenie ukazujące wojskową 
kuchnie na froncie, sporządzaną 
pod gołym niebem. Festiwal 
Kuchni Polowych popularyzuje 
gotowanie pod gołym niebem 
i odpowiada na pytanie: jak nakar-
mić więcej niż kilku znajomych, 
jak nakarmić pluton, czy kom-
panię? Wydarzenie to  pozwala 
miłośnikom dobrej zabawy oraz 
wojskowej strawy przyprawia-
nej “nutką historii”, cofnąć się 
w czasie, posmakować potraw 
wojskowych przygotowywanych 
w niepowtarzalnej wieloepo-
kowej atmosferze. Do wyboru 
będą m.in.: zupa gulaszowa, 
grochówka, kapuśniak, solianka 
oraz la bouill. Zasmakuj w woj-
skowym pieskim żarciu – oceń, 
której armii wikt odpowiada Ci 
najbardziej.

(red)

Wyjątkowa noc 
W piątek 23 czerwca odbyła się 
Leśmianowska Noc Świętojańska, 
która rozpoczęła się otwarciem 
wystawy obrazów Marzeny Zdun 
pt. „Anioł”. Wystawa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i do-
skonale oddawała „leśmianowski” 
nastrój. W drugiej części wie-
czoru mogliśmy usłyszeć wiersze 
Bolesława Leśmiana w wykonaniu 
uczniów z ZSE w Wałbrzychu 
i ZS im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie-Zdroju, a także 
zaśpiewanych przez Zbigniewa 
Stefańskiego - członka zespołu 
„Bez Jacka”. Oprócz wierszy 
publiczność miała okazję poznać 
fakty i ciekawostki z życia poety 
oraz neologizmy charaktery-
styczne dla Leśmiana. Motyw 
malinowego chruśniaka, który 
jest symbolem szczęścia zako-
chanych, przewijał się przez całe 
spotkanie. Wykonawcy stworzyli 
romantyczny klimat, który udzielił 
się także publiczności, wśród 
której obecna była wiceburmistrz 
Szczawna-Zdroju Urszula Burek. 
Cały  wieczór upłynął w subtel-
nej atmosferze „leśmianowskich 
szeptów.  

(red)

Karbala 
Zapraszamy na pokaz filmu 
„Karbala” z udziałem żołnie-
rzy – weteranów biorących 
udział w bitwie. Film w reży-
serii Krzysztofa Łukaszewicza 
opowiada o bitwie, o której 
mało kto słyszał…W roku 2004 
zostaje zaatakowana przez Al- 
Kaidę i sadrystów siedziba władz 
lokalnych w irackiej Karbali – City 
Hall. Grupa polskich i bułgarskich 
żołnierzy z poświęceniem i nara-
żeniem życia, zdrowia, dzielnie 
odpierają kolejne ataki…Projek-
cja filmu odbędzie się w piątek 
30.06.2017r. o godz.17.00 w Ki-
noteatrze „Zdrowie” w Sokołow-
sku. Zapraszamy do obejrzenia 
filmu, a następnie rozmów 
z żołnierzami, to jedyna okazja 
by móc poznać tych niezwykłych 
bohaterów.

(red)

Dominik Karpik i Magda Stolc 
z restauracji Mercato Hilton 
w Gdańsku zwycięzcami 3  Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Kuchni Dworskiej, który odbył 
się w Dworzysku w Szczawnie-
-Zdroju. 

Impreza zorganizowana została 
przy wsparciu i pomocy meryto-
rycznej Klubu Szefów Kuchni. Celem 
głównym festiwalu było kultywowa-
nie i utrwalanie dawnych polskich 
tradycji kulinarnych oraz szeroko 
pojęta edukacja dotycząca począt-
ków kuchni polskiej wywodzącej 
się z kuchni myśliwskiej. – To kuch-
nia, która głównie miała miejsce na 
dworach, w pałacach czy w zamkach 
– mówił Wojciech Harakiewicz, ko-
ordynator konkursu. Do konkursu 
przystąpiło 8 dwuosobowych dru-
żyn, które pochodziły z całej Polski. 
Ich zadaniem było przygotowanie 
w ciągu 90 minut dania głównego w 8 
porcjach, którego obowiązkowymi 
składnikami były: jeleń i topinambur 
oraz przystawki, również 8 por-
cji, na którą składały się przepiórka 
i rokitnik. Jury pod uwagę btało kilka 
czynników. Wśród nich m.in. spo-
sób przyrządzenia i wykorzystania 

Najlepsi 
z najlepszych 

technik kulinarnych, smak, prezen-
tację na talerzu, czystości stanowiska 
oraz zachowanie ram czasowych. 
Oceny dokonywali najlepsi kucha-
rze w kraju: - Tomasz Jakubiak (Klub 
Szefów Kuchni), Mariusz Pieterwas 
(Klub Szefów Kuchni), Łukasz Ko-
nik (Klub Szefów Kuchni), Wojciech 
Harapkiewicz (Klub Szefów Kuchni) 
- koordynator konkursu, Grzegorz 
Parczewski (Prezes Stowarzyszenia 
Kucharzy Kujaw i Pomorza), Adam 
Dmyterko (Prezes Stowarzyszenie 
Polskich Kucharzy i Cukierników 
Region Zachodniopomorski), Jacek 
Jakubczak (Prezes Stowarzyszenia 
Lubelskich Kucharzy), Artur Muszty-
faga (OSSKiC), Piotr Szczygielski 
(OSSKiC) i Tomasz Czarnecki (z-ca 
szefa kuchni restauracja Babinicz). 
Zwycięzcami, zdaniem jury, któ-
remu przewodniczył Waldemar 
Hołówka, zostali Dominika Karpik 
i Magdę Stolc z restauracji Mercato 
w hotelu Hilton w Gdańsku.  Spon-
sorem strategicznym festiwalu było 
Makro Cash & Carry, Sponsorami 
głównymi były firmy: Kruszwica, 
Oerlemans i Winterhalter. Tego sa-
mego dnia rozstrzygnięto również 
konkurs nalewek. Bezapelacyjnie 
wygrał Piotr Szczygielski. Na go-

ści, którzy odwiedzili Dworzysko 
w weekend czekało wiele innych 
atrakcyjni. Oprócz możliwości oglą-
dania kucharzy w akcji miały miejsce 
warsztaty z deserów w wykonaniu 
Moniki Ignaciuk, pokaz Wojtka Ha-
rapkiewicza z nowoczesnej kuchni 
w oparciu o naturalne produkty, po-
kaz sztuki barmańskiej poprowadzo-
ny przez Jerzego Czaplę oraz słodkie 
warsztaty dla dzieci w wykonaniu 

Łucji Serafin i Zuzi Harapkiewicz. 
Organizatorem 3. Międzynarodo-
wego Festiwalu Kuchni Dworskiej 
oraz 3. edycji Dań Dworskiej Kuchni 
Myśliwskiej byli Restauracja Babinicz 
i Kompleks Dworzysko w Szczaw-
nie – Zdroju, Ryszard Tomaszewski, 
Wojciech Harapkiewicz i Walde-
mar Hołówka przy merytorycznym 
wsparciu Klubu Szefów Kuchni.

(red)Uczestników konkursu oceniało profesjonalne jury

Przed galą finałową uczestnicy festiwalu przeszli w uroczystej paradzie 
ulicami Szczawna – Zdroju. 
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Zapraszamy do Placówek Banku Pocztowego:
Wałbrzych, ul. Słowackiego 9, tel. 502 620 284, 519 045 354
Świdnica, pl. Grunwaldzki 1, tel. 519 662 872, 785 897 942 

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

KONSTRUKCJI STALOWEJ?
Napisz lub zadzwoń!

Za darmo – wycena i przyjazd.
Posiadamy własną spawalnię, śrutownię i lakiernię proszkową.

www.bedo.pl,  k.stanczyk@bedo.pl
tel. 669 08 80 30

Beata Laskowska laureatką XV 
edycji Dolnośląskiego Festiwalu 
Zupy w Jedlinie -Zdroju. Zwycię-
ską potrawą była zupa grzybowa 
,,Nasza Borowa”. 

Za nami XV edycja prezentacji 
kulinarnych, w których do rywali-
zacji o miano najsmaczniejszej zupy 
stanęło wielu wystawców indywi-
dualnych oraz reprezentujących 
pensjonaty i restauracje. Na zwy-
cięzców czekały atrakcyjne nagrody 
w postaci wczasów dla dwóch osób 
w Chorwacji, ufundowane przez 
Organizację Usług Turystycznych 
Zbigniew Górnicki (kategoria osoba 
fizyczna), natomiast w kategorii wy-
stawców instytucjonalnych nagrodą 
główną były wczasy dla jednej osoby 
we francuskim Port Grimaud ufun-
dowane przez Biuro Turystyczno-
-Usługowe „Juventur Wałbrzych”. 
Dodatkowo w tej kategorii za zaję-
cie I, II i III miejsca przyznawane były 
vouchery o wartości odpowiednio 5 
tys., 3 tys. i 2 tysiące złotych z prze-
znaczeniem na reklamę w Gazecie 
Wrocławskiej, Panoramie Wałbrzy-
skiej i na portalu naszemiasto.pl. 
Wszyscy laureaci otrzymali również 
sprzęt AGD oraz - tradycyjnie już - 
złote, srebrne i brązowe wazy. Zupy 
oceniało Jury w składzie: Kazimierz 

Chrapek - przewodniczący, Maja 
Drapich i Barbara Szeligowska.W ka-
tegorii wystawców instytucjonalnych 
III miejsce zdobył ośrodek Geovita 
Jugowice za zupę krem, miejsce II 
P.P.H.U. „Pod Papugami” za „Zupę 
z Łaźni” a miejsce I Restauracja Pol-
skie Smaki za zupę gulaszową. Na-
tomiast w kategorii osób fizycznych 
III miejsce zajęła Katarzyna Biziew-
ska-Stanik za pekińską zupę ostro-
-kwaśną „Podróż do Chin”, miejsce 
II Arkadiusz Stanik za kolorową 
zupę-gyros „Wspomnienie greckich 
wakacji” a miejsce I Beata Laskowska 
za zupę grzybową „Nasza Borowa”. 
Podczas XV edycji Festiwalu, poza 
jego głównym elementem - zupą i jej 
degustacją, na scenie wystąpił zespół 
Retro ze Strzegomia oraz Na Ludo-
wą Nutę z Krakowa, czyli najpięk-
niejsze fragmenty polskiego folklo-
ru z różnych stron kraju. Podczas 
Festiwalu nie zabrakło występów 
artystycznych, gier, zabaw i anima-
cji dla dzieci, prowadzonych przez 
klaunów Klarę i Patryka. Były stoiska 
z miodami, serami, przyprawami, 
zabawkami, ozdobami i rękodziełem 
artystycznym. W ramach imprezy 
przeprowadzono też zbiórkę środ-
ków na leczenie i rehabilitację Seba-
stiana Tkacza.

(red)

Festiwal zupy

Fot. (UM Jedlina- Zdrój) Podczas 
Festiwalu nie zabrakło występów 
artystycznych, gier, zabaw 
i animacji dla dzieci

“Sudecki gulasz z dzika” 
w wykonaniu Krystiana Jóźwiaka 
z Gościńca Sudeckiego zwyciężył 
w tegorocznym Festiwalu Gula-
szu w Gminie Walim.

W sobotę, 24 czerwca br., po 
raz kolejny zapach gotujących się 
w bograczach gulaszy przyciągnął do 
walimskiego Parku Jordanowaskiego 
wielu smakoszy i miłośników tej wy-
śmienitej potrawy. Festiwal oficjal-
nie otworzył wójt Adam Hausman. 
Witając gości dał tym samym znak 
uczestnikom konkursu na najlepszy 
gulasz do przygotowywania wyjąt-
kowych potraw. W tym roku orga-
nizatorzy przyjęli rekordową liczbe 
zgłoszeń. Do zawodów zgłosiło 
sią aż 19 ekip. O laur rywalizowali: 
Danuta Bednarek przygotowująca 
“Cymesowy gulasz”, Marek Kapłon 
z “Gulaszem średniowiecznym”, 
Krystian Jóźwiak gotujący “Sudecki 
gulasz z dzika”, Krzysztof Pokor-
ny, który przygotowywał “Gulasz 
warzywny”, Janina Nowak z “Gu-
laszem mięsno-warzywnym”, Ag-
nieszka Jarachowska zmagająca się 
z “Vege- gulaszem”,  Bartłomiej Tu-
piak, przygotowujący ” Świński ko-
ciołek”, Joanna Zacharska-Błaszczyk 
z “Gulaszem babci Izy”, drużyna ro-
werowo-biegowa Sowie Team przy-
rządzająca “GulaSzOWIE”, Barbara 
Barańska-Pietrzyk pichcąca “Co się 
nawinie”,  Jacek Mikołajczak gotujący 
” Po prostu gulasz”, Agnieszka Alot 
z gulaszem ” Czyścimy i pichcimy”, 
Krzysztof Słupski proponujący ” Bo-
gacza z zacierką”, Katarzyna Słupska 
wystawiająca do konkursu ” Gulasz 
z żołądków drobiowych”, Wiktor 
Rehlis broniący zeszłoroczny tytuł 
Mistrza z “Gulaszem zimowym”, 
Elżbieta Miętus przyrządzająca “Gu-
lasz zajęcy”,  Marcin Madziara gotu-
jący “Gulasz Gospodarza”, Małgo-
rzata Jóźwik startująca z “Mięsnym 
Grzybkiem” oraz tercet w składzie: 
Iwona Mąka, Helena Słojewska oraz 
Anet Prokopowicz – przygotowu-
jący gulasz o nazwie “Do syta”. 
Czas oczekiwania na skosztowanie 
wyjątkowych specjałów wypełniły 
min.: program artystyczny dla dzieci, 
przygotowany przez parę klaunów 
Patryka i Klarę oraz dwie wesoło 

Festiwal gulaszu

Swój gulasz, poza konkursem, przygotowała delegacja z zaprzyjaźnionej 
węgierskiej gminy Harkakötöny

harcujące sówki, zawsze chętnie 
pozujące do zdjęć pamiątkowych. 
Nie zabrakło także stoisk lokalnych 
twórców, przy których można było 
zakupić przepiękne, artystyczne 
wyroby rękodzielnicze oraz prze-
pyszne sery, wędliny i miody, a także 
smakołyki dla najmłodszych. Dużym 
powodzeniem cieszył się także ka-
rykaturzysta, wykonujący zabawne 
portrety. Nowością podczas te-
gorocznego festiwalu, niezwykle 
wzbogacającą program artystyczny 
i cieszącą się ogromnym zaintereso-
waniem był spektakl w reżyserii Ewe-
liny Ciszewskiej, przygotowany przez 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
pt. “Pięciu wspaniałych”. Po pieczo-
łowitych zmaganiach uczestników 
konkursu, nastąpiło to na co wszy-
scy z niecierpliwością wyczekiwali, 
a mianowicie kosztowanie wspania-
łych gulaszy – od typowo mięsno-
-warzywnych, przez całkowicie no-
watorskie, po wegetariańskie. Wtedy 
też rozpoczęła się niezwykle trudna 
praca jury, które do skosztowania 
miało 19 różnorodnych potraw, pod 
niezwykle wymyślnymi nazwami. Tra-

dycyjnie poza konkursem także wójt 
gminy Walim Adam Hausman serwo-
wał swój gulasz przyprawiany lubczy-
kiem oraz tajemniczym składnikiem 
o wdzięcznej nazwie “Eliksir miłości”, 
a także delegacja z zaprzyjaźnionej 
węgierskiej gminy Harkakötöny oraz 
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 
raczące wszystkich przybyłych zupą 
gulaszową. Ostatecznie komisja sę-
dziowska w składzie: Halina Jaskóła 
– Miernik, Robert Radczak oraz Zol-
tan Beke pierwsze miejsce przyznała 
panu Krystianowi Jóźwiak – przygo-
towującemu “Sudecki gulasz z dzika”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali talony 
o wartości 200 zł ufundowane przez 
Centrum Kultury i Turystyki w Wali-
miu, natomiast zwycięzca poza tytu-
łem Mistrza Gulaszu, został obdaro-
wany bonem pieniężnym o wartości 
700 zł oraz pamiątkową chochlą. 
Po tych niezwykle emocjonujących 
chwilach, rozpoczęła się zabawa 
taneczna, poprowadzona przez DJ 
LUKI-ego oraz zespół LASER, którą 
uświetnił wieczorny pokaz sztucz-
nych ogni.

(red)
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Producent kołder i poduszek poszukuje 

pracowników na stanowisko

• SZWACZ 

• PRACOWNIK PRODUKCYJNY

ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

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

Po raz trzeci w Głuszycy zorgani-
zowane zostało wydarzenie pro-
mujące kulturę myśliwską. 

Odbywający się w niedzielę 25 
czerwca Sowiogórski Muflon roz-
począł się uroczystym przemar-
szem licznie przybyłych pocztów 
sztandarowych dolnośląskich kół 
łowieckich spod Pomnika Solidar-
ności przy ul. Grunwaldzkiej na 
boisko sportowe przy ul. Dolnej 
w Głuszycy. Wydarzenie zaszczy-
cili swoją obecnością poseł na Sejm 
RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, 
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura, 
Starosta Miasta Rokytnice w Orli-
ckich Górach Petr Hudousek, Wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek, 
radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
i Rady Miejskiej w Głuszycy, Nadleś-
niczy Nadleśnictwa Świdnica Roman 
Bereźnicki, Nadleśniczy Nadleśni-
ctwa Wałbrzych Gabriel Grobelny, 
Prezes Okręgowej Rady Łowie-
ckiej PZŁ w Wałbrzychu Kazimierz 

Sowiogórski Muflon

Sowiogórski Muflon rozpoczął się uroczystym przemarszem

Na stadionie w Głuszycy odbyła się msza święta 

których powitali burmistrz Głuszycy 
Roman Głód i ks. Sławomir Augu-
stynowicz. Po uroczystej Mszy św. 
Hubertowskiej na scenie pojawi-
ły się zespoły wykonujące muzykę 
myśliwską: Zespół Reprezentacyj-
ny Polskiego Związku Łowieckiego 
pod kierownictwem Mieczysława 
Leśniczaka, Reprezentacyjny Zespół 
Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego z Wrocławia 
„TRYTON”, a także Zespół Sygna-
listów Myśliwskich przy Zarządzie 
Okręgowym PZŁ Wałbrzych „OD-
GŁOSY KNIEI”. Miłą niespodziankę 
publiczności sprawił występ czeskie-
go zespołu „Hubertovi trubači”. 

Dla przybyłych przygotowa-
no szereg niespodzianek. Oprócz 
bezpłatnej degustacji potraw kuch-
ni myśliwskiej można było zoba-
czyć wystawę psów myśliwskich, 
a także zapoznać się z bogatą ofertą 
kulturalno-edukacyjną przygoto-
waną przez Nadleśnictwo Świdnica 
i Koło Łowieckie Orzeł ze Świdnicy. 
Swoje stoiska promocyjne zapre-
zentowali także: Zarząd Okręgowy 
PZŁ w Wałbrzychu, Poczta Polska, 
a także Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy, Stowarzyszenie Nasza 
Sierpnica i świetlica wiejska w Sierp-
nicy oraz Magdalena Szyszka z firmy 
„Color Haft”. Można było zobaczyć 
pokazy ratownictwa medycznego 
w wykonaniu wałbrzysko-kłodzkej 
grupy Górskiego Ochotniczego Po-
gotowia Ratowniczego oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej, a także eksponaty z Muze-
um Broni i Militariów w Witoszowie 
Dolnym. Na dzieci czekało wie-
le różnorodnych atrakcji: zabawy 
z animatorami, gry i konkursy z na-
grodami oraz dmuchany zamek dla 
najmłodszych. Ponadto w trakcie 
imprezy pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Głuszycy prze-
prowadzali kampanię profilaktycz-
ną w ramach projektu socjalnego 
„Mój dom-bezpieczny dom- dom 
bez przemocy”. Rozstrzygnięty zo-
stał konkurs plastyczny pod nazwą 
„Muflon na tle sowiogórskiej przy-
rody”. Nagrody autorom wyróżnio-
nych i nagrodzonych prac wręczyli 
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura 
oraz Wiceprzewodnicząca Powiatu 
Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek. 
W godzinach przedpołudniowych 
przed rozpoczęciem imprezy na głu-
szyckim boisku pojawił się autobus 
z mobilnym punktem poboru krwi, 
a w czasie Sowiogórskiego Muflona 
wręczono nagrody niespodzianki 
wylosowanym osobom oddającym 
krew tego dnia.

(red)

Pękała, Przewodniczący Zarządu 
Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu 
Andrzej Tetke, a także przedstawi-
ciele i sympatycy dolnośląskich kół 
łowieckich oraz mieszkańcy Gminy, 

Relatywnie długi czas oceny 
wniosków o dofinansowanie skła-
danych przez przedsiębiorców, 
konieczność  przygotowywania 
i aktualizacji tych samych za-
łączników i zapisów we wniosku 
o dofinansowanie  projektu kilka 
razy – to tylko niektóre z barier, 
z którymi zmagają się firmy MŚP 
na Dolnym Śląsku. Dlatego Dol-
nośląscy Pracodawcy przygoto-
wali pakiet uproszczeń w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląscy Pracodawcy przygo-
towali propozycje uproszczeń w Re-
gionalnym Programie Operacyjnym 
dla Województwa Dolnośląskiego. 
Jako jedyna organizacja biznesu 
z Dolnego Śląska zebrali sygnały 
i propozycje od przedsiębiorców, 
którzy borykają się z problemami 
przy aplikowaniu o wsparcie z RPO. 
Domagają się, aby system ubiegania 
się o dotacje był bardziej przyjazny 
dla biznesu. - Chcemy pokazać, że 
problemy  występują nie tylko na 
etapie aplikowania o środki europej-
skie, ale również w trakcie realizacji 
samych projektów. Przedsiębiorcy 
są zaskoczeni poziomem biurokracji. 
Zależy nam, aby wprowadzić zmiany 
i uprościć zasady ubiegania się o fun-
dusze europejskie w naszym regio-
nie. Stąd nasza inicjatywa – tłumaczy 
Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu 
Dolnośląskich Pracodawców – re-
gionalnego związku pracodawców 
Konfederacji Lewiatan.

Dolnośląscy Pracodawcy zdiag-
nozowali bariery administracyjne 
oraz zaproponowali własne roz-
wiązania. Przekazali je do Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym oraz do Mi-
nisterstwa Rozwoju. Propozycje 
zmian były też głównym tematem 
panelu dyskusyjnego dot. efektyw-

ności wdrażania RPO WD w Urzę-
dzie Marszałkowskim we Wrocławiu 
w ubiegłym tygodniu. – Podczas tego 
spotkania, w którym miałem okazję 
uczestniczyć zostały przedstawione 
informacje na temat stanu wdrażania 
RPO, tempa wydatkowania środ-
ków oraz problemów widzianych 
z poziomu administracji. Natomiast 
my jako przedstawiciele biznesu do-
strzegamy zupełnie inne bariery, bar-
dziej kluczowe dla małych i średnich 
przedsiębiorców – mówi Marcin 
Kowalski, wiceprezes zarządu Dol-
nośląskich Pracodawców.

Lista barier administracyjnych 
liczy 12 pozycji. Przedsiębiorcy są 
zaskoczeni tym, że wciąż istnieje 
konieczność przedłożenia wnio-
sku o dofinansowanie i załączników 
w formie elektronicznej i papiero-
wej, gdzie wiele instytucji na po-
ziomie krajowym wprowadziło już 
ułatwienia (możliwość składania 
wniosków tylko w wersji elektro-
nicznej). Dużym problemem jest 
powielanie tych samych zapisów 
w instrukcjach wypełnienia wnio-
sków o dofinansowanie, niezależnie 
od tematyki konkursu, co utrudnia 
aplikowanie o dofinansowanie i rodzi 
konieczność przedstawiania dodat-
kowych wyjaśnień na etapie oceny. 
Przedstawiciele biznesu wskazywali 
również na zbyt ogólne odpowiedzi 
na pojawiające się wątpliwości udzie-
lane przez pracowników instytucji 
odpowiedzialnych za środki unijne. 
Barierą jest też konieczność  przygo-
towywania i aktualizacji tych samych 
załączników i zapisów we wniosku 
o dofinansowanie  projektu kilka 
razy (w momencie złożenia samego 
wniosku, na etapie oceny formalnej 
i merytorycznej, przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie). Dla wie-
lu przedsiębiorców takie wymagania 
są niezrozumiałe.

(red)

Potrzebne są 
ułatwienia 

BIURO OGŁOSZEŃ 74 843 31 82
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W piątek, 7 lipca o godz. 21.30 pierwsza projekcja! Na dużym ekranie zobaczymy: mamuta Mań-
ka, leniwca Sida i tygrysa Diego, czyli „Epokę lodowcową 5: Mocne uderzenie”.

Kolejne seanse pod chmurką i na leżakach co dwa tygodnie, w piątki:
• 21 lipca, godz. 21.30: „Percy Jackson: Morze potworów”,
• 4 sierpnia, godz. 21.30: „Życie Pi”,
• 18 sierpnia, godz. 21.30: „Avatar” (rozszerzona edycja kolekcjonerska).

Na Wieczory Kina Plenerowego zaprasza Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Miejsce: plac eventowy za WOK 
na terenie Starej Kopalni.

Letnie Kino Plenerowe 

Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu 1 lipca o godzinie 21.00 za-
prasza na premierę spektaklu 
plenerowego ,,Łauma, czyli cza-
rownica”.

Adaptacja jednego z najlepszych 
polskich komiksów. Inspirowana 
słowiańską mitologią i legendami lu-
dów bałtyjskich opowieść o tym, że 
w obliczu zagłady świat może urato-
wać jedynie empatia, miłość i stary 
dobry klasyczny Johnny Cash. Do-
rota z tatą przenosi się z Warszawy 
do Łojm, w samo serce Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego. Przywozi 

ze sobą samotność współczesnego 
dziecka… Zostawiając w dali wy-
godę stolicy, szybki i głośny rytm 
życia w centrum, zaczyna eksploro-
wać rodzinne historie z przeszłości 
– i odkrywa świat pełen wiedźm, 
łaum, bogów i upiorów. Dziewczyn-
ka musi stać się czarownicą, kobie-
tą która powstrzyma nadciągającą 
zagładę. Mądra i nowoczesna baśń 
dla całych rodzin. Współprodukcja: 
Miasto Wałbrzych. Współfinanso-
wanie ze środków otrzymanych 
z budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego.

(red)

Spektakl plenerowy
W sobotę 1 lipca 2017 roku 
w Parku Wielokulturowym Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu w ra-
mach festiwalu Góry Literatury 
odbędzie się wernisaż czesko-
-polskiej wystawy komiksu Ko-
miks ponad granicami.  

Wystawa jest prezentacją czterech 
przedsięwzięć komiksowych: dwóch 
czeskich powieści graficznych Alo-
is Nebel autorstwa Jaroslava Rudiša 
i Jaromíra 99 oraz Błąd, stworzonej 
przez Marka Šindelkę, Vojtěcha Maška, 
Matěja Lipavský’ego i Pure Peauty oraz 
dwóch polskich adaptacji graficznych 
prozy Olgi Tokarczuk: komiks Pro-
fesor Andrews został zrealizowany 
przez Dominika Szcześniaka i Grze-

gorza Pawlaka według opowiadania 
Profesor Andrews w Warszawie, zaś 
przygotowywana obecnie powieść 
graficzna Daniela Chmielewskiego Ja, 
Nina Szubur jest swobodną adaptacją 
powieści Anna In w grobowcach świa-
ta. Polska część ekspozycji opatrzona 
jest komentarzami autorów i pokazuje 
elementy procesu kreacji komiksowej 
opowieści. Wystawa, przygotowana po 
polsku i po czesku, zostanie też zapre-
zentowana po obu stronach granicy: 
najpierw w wałbrzyskiej Starej Kopalni, 
a następnie w klasztorze w Broumo-
vie. Wernisaż wystawy w Wałbrzychu, 
połączony z debatą o komiksie, litera-
turze i związkach oraz granicach mię-
dzy nimi z udziałem autorów: Marka 
Šindelki, Matěja Lipavský’ego, Daniela 

Chmielewskiego, Grzegorza Pawla-
ka oraz Olgi Tokarczuk, odbędzie się 
w sobotę 1 lipca o godz. 16.00. Po 
debacie, o godz. 19.30 zapraszamy na 
koncert Stinky z zespołem z Broumo-
va. Otwarcie wystawy po stronie 
czeskiej w Klasztorze Benedyktynów 
w Broumovie planowane jest w piątek 
7 lipca o godz. 19.30. Organizatorami 
wystawy są Stowarzyszenie Kultural-
ne Góry Babel oraz Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 
zaś sponsorami festiwalu i wystawy są: 
Grupa Wyszehradzka, Fundacja Kukat-
ko, Gmina Nowa Ruda oraz Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwi-
kowicach Śląskich. Wstęp na wydarze-
nie jest wolny. 

(red)

Czesko-polska wystawa komiksu 

Przez ostatnie trzy miesiące 
Gminne Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne w Starych Boga-
czowicach realizowało projekt 
„Zapisane, sfotografowane, zapa-
miętane” dofinansowany z Fun-
dacji Banku Zachodniego WBK. 

W ramach zadania, wybrana gru-
pa uczniów z Zespołu Szkół w Sta-
rych Bogaczowicach, uczestniczyła 
w zajęciach praktycznych z dzienni-
karstwa, fotografii i grafiki. Młodzież 
miała także okazję pracować z ka-
merą oraz odwiedzić Radio Wroc-
ław i spróbować swoich sił za mikro-
fonem. Zwieńczeniem projektu jest 

seria pocztówek i folderu promu-
jącego Gminę Stare Bogaczowice, 
których teksty i zdjęcia są autorstwa 
młodzieży. - Tego typu przedsię-
wzięcia są niezwykle ważne dla mło-
dych ludzi. Rozwijają ich talenty oraz 
pomagają w wyborze kierunku stu-
diów. Ten projekt przyczynił się tak-
że do promocji naszej Gminy. Dzięki 
powstałym materiałom możemy 
pochwalić się najważniejszymi i naj-
piękniejszymi miejscami w Gminie 
-mówi Mirosław Lech Wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.  W sekretariacie 
Urzędu Gminy można pobrać oko-
licznościowe foldery i pocztówki.

(red)

Zapisali, sfotografowali 
i zapamiętali

W ramach zadania, wybrana grupa uczniów z Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach, uczestniczyła w zajęciach praktycznych z dziennikarstwa, 
fotografii i grafiki.
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wykształcenie co najmniej średnie
bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
bardzo dobrą samoorganizację czasu pracy
umiejętność pracy w zespole
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i łatwość nawiązywania kontaktów
podstawową znajomość programów graficznych (mile widziane)

pracę pełną nowych wyzwań w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
mieć wpływ na formę zatrudnienia
zdobywać doświadczenie przy realizacji ciekawych i ambitnych projektów
pracować w młodym i dynamicznym zespole

CV zawierające standardową  klauzulę zezwalającą  na  przetwarzanie  danych osobowych oraz autorski schemat blokowy* 
strony internetowej dowolnie wybranej branży zapisany w formacie PDF, prosimy przesyłać na adres email: praca@hm.pl. 

JEŚLI POSIADASZ:

JEŚLI CHCESZ:

Dołącz do naszego zespołu, może szukamy właśnie Ciebie!

PRACA

KONSULTANT DS. SPRZEDAŻY STRON WWW

*Schemat, czyli prezentacja wybranej strony internetowej, powinien przedstawiać stronę główną oraz podstronę, zawierać elementy właściwe dla
 strony www (nagłówek, menu, zawartość strony/treść, stopka), nawigację oraz krótki opis działania poszczególnych elementów strony. 

reklama	 R0555/17

reklama	 R0554/17

PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax

Pole do minigolfa

Pole do minigolfa usytuowane zostało na niewykorzystanym fragmencie 
terenu zieleni przy PSP nr 6 w Boguszowie Gorcach

W ramach Funduszu Toyoty 
,,Dobre pomysły zmieniają nasz 
świat” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 w Boguszo-
wie- Gorcach powstało pole do 
minigolfa.

Zastępca Burmistrza Miasta Bo-
guszów – Gorce - Paweł Sosialuk 
- i przewodniczący Samorządu Ucz-
niowskiego - Bartłomiej Piotrowski 
-  dokonali oficjalnego otwarcia pola, 
odbijając pierwsze piłeczki. Uczestnicy 
spotkania przy słodkim poczęstunku 
mieli okazję oglądać galerię fotografii, 
obrazującą wszystkie etapy pracy nad 
utworzeniem pola do minigolfa. - Cie-
szy nas fakt, że przy naszej szkole po-
wstało miejsce rekreacyjno – sporto-
we o dużych walorach estetycznych, 
otwarte dla społeczności lokalnej, do 
utworzenia którego udało się zaan-
gażować lokalnych przedsiębiorców, 
firmy z całej Polski, wolontariuszy 
- pracowników TMMP, rodziców 
uczniów i nauczycieli.  Wspólna praca 
przy tworzeniu pola była doskonałą 
okazją do integracji środowiska lokal-
nego i tworzenia poczucia wspólnoty. 
Gra w minigolfa to wspaniała roz-
rywka i sport dla całych rodzin, które 
zapraszamy do korzystania z pola do 
minigolfa i nieodpłatnego wypożycza-
nia sprzętu- mówili pracownicy szkoły. 
Pole do minigolfa usytuowane zostało 
na niewykorzystanym fragmencie te-
renu zieleni przy PSP nr 6 w Boguszo-
wie Gorcach.

(red)

Nowy flagowy model Opla – In-
signia Grand Sport miał swoją 
premierę w salonie Opla w Świd-
nicy. Klienci oraz zaproszeni go-
ście mogli skorzystać z bezpłat-
nych jazd testowych. 

Dzięki zupełnie nowej architektu-
rze pojazdu nowa Insignia o elegan-
ckiej, usportowionej sylwetce jest 
o nawet 200 kilogramów lżejsza, 
niższa i bardziej przestronna od po-
przedniczki. –Przez trzy dni w Cen-
trum TMT w Świdnicy  trwały dni 
otwarte.  Naszym klientom oraz 
zaproszonym gościom prezentowa-
liśmy nowy model opla Insignia. Jest 
to limuzyna. Samochód dużo bardziej 
ekskluzywny niż poprzedni model. 
O 200 kg lżejszy – mówił Michał Sier-
powski, kierownik marketingu Cen-
trum TMT Opel w Świdnicy. Jednym 
z najciekawszych rozwiązań techno-
logicznych nowej Insigni jest inteligen-
tny napęd 4x4 z funkcją wektorowa-
nia momentu obrotowego, sterującą 
rozdziałem momentu obrotowego 
na poszczególne koła w ciągu mili-
sekund. Nowa Insignia oferuje także 
liczne systemy wspomagające kie-

Nowa Insignia

rowcę, podnoszące bezpieczeństwo 
i komfort jazdy. Są to między innymi 
matrycowe reflektory LED IntelliLux 
drugiej generacji, adaptacyjny tempo-
mat (ACC) czy systemy ostrzegania 
przed niezamierzoną zmianą pasa 
ruchu (LDW) i utrzymania pasa ru-
chu (LKA). – Samochód posiada no-
woczesną . Posiada zaawansowane 

reflektory matrycowe, z zasięgiem 
do 400 m, które  automatycznie 
sterują wiązką świateł drogowych 
tak, aby omijała przestrzeń wokół 
pojazdu poprzedzającego lub jadące-
go z naprzeciwka, a pozostała strefa 
drogi pozostała nadal oświetlona – 
zachwala Sierpowski. Ergonomiczne, 
certyfikowane fotele dopasowują się 
do sylwetki pasażerów i zwiększają 
komfort jazdy, szczególnie podczas 
długich podróży. Oparcie dzielone 
w proporcjach 40:60 lub opcjonalnie 
40:20:40 powiększa i tak już obszerną 
przestrzeń bagażową. W bagażniku 
Insignii pomieścisz to, co niezbędne 
w podróży. - Samochód jest bardzo 
biznesowy, reprezentacyjny. Pole-
cany dla menagerów, biznesmenów, 
przedstawicieli władz. Jednak ze 
względu na swoje możliwości oraz 
duży bagażnik może być również 
samochodem rodzinnym- dodaje 
kierownik. Opel Insignia Grand Sport 
dostępny jest w trzech wersjach wy-
posażenia, Enjoy, Innovation lub Elite, 
dostosowanych do zróżnicowanych 
potrzeb kierowców.

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

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

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

Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

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

ZAPRASZA
POZNAJ NOWE SMAKI

ZAPIEKANKI, MAKARONY, SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

WWW.MAMUSKA.COM.PL      znajdź nas na FB

Piaskowa Góra, Podzamcze, 
Szczawienko, Strefa Ekonomiczna 

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

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

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

w dostawie również płatność kartą

HAPPY 
HOURS

reklama	 R0557/17

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 !

Wyremontowany obiekt lodowi-
ska i specjalistyczna nawierzch-
nia do gier są coraz większym 
magnesem dla klubów, związ-
ków i stowarzyszeń sportowych 
z całego kraju. Zaledwie kilka 
dni po rozegraniu Mistrzostw 
Polski w hokeju na rolkach, lo-
dowisko Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji będzie gościło 
reprezentację Polski seniorów 
w box lacrosse. Kadra wybrała 
Świdnicę na miejsce przygoto-
wań przed mistrzostwami Euro-
py w Finlandii!

Grupa liczyć będzie 27 osób. 
To zawodnicy i kadra trenerska. 
Do Świdnicy przyjadą 1 lipca i będą 
przebywać cztery dni. W trakcie po-
bytu będą trenowali dwa razy dzien-
nie. Zaplanowane na niedzielę, 2 lip-
ca treningi będą otwarte dla kibiców. 
Pierwszy rozpocznie się o godzinie 
10.00, a drugi o 15.00. – W Polsce 
lacrosse uprawia się w dziesięciu 

ośrodkach. Sześć, w tym Wrocław 
uznawanych jest za silne. Naszym 
problemem jest brak lodowisk, 
miejsc, gdzie możemy grać i treno-
wać. Dotąd na zgrupowania często 
jeździliśmy do Czech. Wyremon-
towane lodowisko w Świdnicy jest 
dla nas szansą na organizację zgru-
powań, a nawet meczów ligowych 
w Świdnicy – mówi Kajetan Statkie-
wicz, kierownik reprezentacji Polski 
w box lacrosse. - Chcemy, aby po 
remoncie lodowisko „żyło” przez 
cały rok. Obiekt ma duży potencjał, 
dlatego szukamy nowych form jego 
wykorzystania – nie tylko zresztą 
sportowych. Mamy specjalistyczną 
nawierzchnię pod jazdę na wrotkach 
czy rolkach, myślimy więc o uru-
chomieniu rolkowiska. Mechanicz-
na wentylacja, nowe nagłośnienie, 
oświetlenie i poprawiona akustyka 
oraz pojemne trybuny z możliwością 
dostawek na arenie sprawia, że lo-
dowisko może pełnić również funk-
cję hali widowiskowej – gościć kaba-

Kadra Polski w Świdnicy
rety, zespoły muzyczne itp. - uważa 
Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Lacrosse uznawane jest za pier-
wowzór hokeja na lodzie. To ze-
społowa gra sportowa pochodzenia 
indiańskiego, której zasady ostatecz-
nie ustalono w XIX wieku w Kana-
dzie. Tam też, a także w Stanach 
Zjednoczonych, a w Europie na 
przykład w Czechach gra jest naj-
bardziej popularna. Lacrosse polega 
na umieszczeniu za pomocą specjal-
nej, trójkątnej rakiety piłki w bram-
ce przeciwnika. Mecz trwa cztery 
kwarty po piętnaście minut każda. 
Średnio 10-20 bramek. Istnieją dwie 
odmiany lacrosse – na otwartych, 
trawiastych boiskach i w hali. Do 
Świdnicy przyjadą zawodnicy specja-
lizujący się w grze w hali. – Mistrzo-
stwa Europy odbędą się od 8 do 15 
lipca w Turku, w Finlandii. Na ostat-
nich ME Polska zajęła czternaste 
miejsce w stawce 29 drużyn, można 
więc powiedzieć, że znajdujemy się 
w środku stawki – mówi Statkiewicz. 

(red)

Fot. (OSIR/Marek Stor)Lacrosse uznawane jest za pierwowzór hokeja 
na lodzie

Prezydent Miasta Świdnicy, Bea-
ta Moskal-Słaniewska otrzymała 
absolutorium za wykonanie bu-
dżetu miasta za 2016 rok. Za 
absolutorium głosowało 16 rad-
nych, przeciw było 6, natomiast 
od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Zrealizowane dochody gminy 
miasto Świdnica w 2016 roku to 207 
400 597 złotych, co stanowi 98,3 % 
założeń. Wydatki to kwota 221 719 
255 złotych (96,3 %). Deficyt bu-
dżetowy wyniósł 14 318 659 złotych. 
Regionalna Izba Obrachunkowa i Ko-
misja Rewizyjna Rady Miejskiej były 

zgodne i wyraziły pozytywną opinię 
na temat wykonania budżetu za ze-
szły rok. Przy formułowaniu opinii 
z wykonaniu budżetu za 2016 rok 
Skład Orzekający RIO kierował się 
podstawowym kryterium jakim jest 
przestrzeganie prawa przy wykony-
waniu budżetu. - Dziękuję wszyst-
kim za dobrą współpracę, która daje 
widoczne efekty w funkcjonowaniu 
i wizerunku naszego miasta. To dzię-
ki pracy urzędników oraz wszystkich 
jednostek podległych, udało nam się 
zrealizować tak wiele potrzebnych in-
westycji. Zaznaczę, że miniony rok był 
rekordowy pod względem inwestycji 

wykonanych w mieście. Przypomnę 
tylko kilka przykładów: Żłobek Miej-
ski nr 2, rewitalizacja placu Drzymały, 
budynek z mieszkaniami socjalnymi 
przy ul. Robotniczej, modernizacja 
obiektów sportowych OSIR czy wie-
le mniejszych remontów chodników, 
ulic, parkingów itp. Naszym celem jest 
realne poprawienie warunków życia 
mieszkańców w mieście i będziemy 
realizować te założenia konsekwen-
tnie z roku na rok – mówi prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewska. Łączna war-
tość inwestycji w 2016 roku wyniosła 
blisko 43 miliony złotych.

(red)

Prezydent Świdnicy doceniona

Świdnicki urząd przedstawił 
wizualizacje, które prezentują 
Park Centralny w Świdnicy po 
gruntownej przebudowie. Ich 
wykonawcą jest Autorskie Biu-
ro Projektów "a" Anna Baran, 
Witold Baran. Grafikę sporzą-
dził Krzysztof Baran. To wstęp-
ne projekty, które mogą jeszcze 
ulec pewnym korektom.

Przypomnijmy, że miasto pozy-
skało 9 mln zł dofinansowania na 
rewitalizację Parku Centralnego 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
Oś II działanie 2.5 – rozwój tere-
nów zielonych w miastach. Projekt 
jego przebudowy obejmuje cały, 
ponad 12-hektarowy obszar. Plano-
wane jest odtworzenie historycz-
nego wizerunku tego miejsca oraz 
wzbogacenie go o nowe nasadze-
nia. Zakres prac w ramach dofinan-
sowania obejmie: wycinkę chorych 
i zagrażających bezpieczeństwu 
drzew, nowe nasadzenia drzew, 
krzewów i roślin ozdobnych, nowe 
nawierzchnie alejek parkowych 
i ścieżki rowerowe, oświetlenie 
parkowe, rozbudowę placów za-
baw oraz małą architekturę (ławki, 
kosze, stojaki rowerowe). W parku 
pojawią się również fontanna, altana 
widokowa i polana piknikowa. Do-
datkowo przebudowa obejmować 

Park Centralny w nowej odsłonie

będzie oczyszczenie koryt Wito-
szówki przepływającej przez Park 
Centralny, naprawę skarp, a także 

wyspy oraz Staw Pływacki i Gon-
dolowy.

(red)
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Oferuje prasę 
krajową i zagraniczną

Prenumerata, 
sprzedaż do teczki!

Świdnica, 
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

Szereg atrakcji przygotowa-
ły Świebodzice dla dzieci, któ-
re spędzą tegoroczne wakacje 
w mieście. Najwięcej będzie się 
działo tradycyjnie w Miejskim 
Domu Kultury oraz na obiektach 
OSiR-u, który przygotował spor-
tową półkolonię.

Tegoroczny wypoczynek z MDK 
będzie miał nieco inny charakter –
warsztatów i zajęć w ramach sekcji 
działających w MDK. W większości 
zajęcia będą się odbywać na świe-
żym powietrzu, nie ma ograniczeń 
jeśli chodzi o liczbę osób. Do wy-
boru zajęcia plastyczne, muzyczne, 
rusznikarstwo, przygoda z liną, sza-
chy, masterchef, czyli gotowanie na 
wesoło. Półkolonia rozpoczyna się 
3 lipca i potrwa do 28 lipca. Gdy 
skończy się odpoczynek w MDK-u, 
zapraszamy na sportowe zajęcia do 
OSiR-u. Tu obowiązywać już będą 
zapisy i wpisowe w wysokości 150 
zł za turnus. W ramach tej opłaty 
dzieci będą miały zagwarantowane 
zajęcia codziennie od godz. 9:00-
15:00, z instruktorami i wychowaw-
cami. Będą to przede wszystkim 
zajęcia sportowe, z wykorzystaniem 
wszystkich obiektów OSiR-u. Spor-
towa półkolonia rozpocznie się 31 
lipca i potrwa do 18 sierpnia. Szcze-
góły i karta kwalifikacyjna do pobra-

nia znajdują się na stronie www.osir.
swiebodzice.pl 

Zajęcia dla swoich podopiecz-
nych przygotowuje także świetlica 
środowiskowa „Tęczowa Groma-
da”. Półkolonia startuje już 1 i po-
trwa do 31 lipca. W planach świet-
liczaki mają wycieczki wyjazdowe, 
wyjścia na basen i kino na zakończe-
nie. A dla kolejnych pięćdziesięcio-
ro dzieci z rodzin objętych wspar-
ciem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach w sierpniu poje-
dzie na letnią kolonię do Łaz. Koloni-
ści spędzą dwa tygodnie w Ośrodku 
Wypoczynkowym "Posejdon", mając 
zapewnione 4 posiłki dziennie oraz 
mnóstwo atrakcji. Urozmaiceniem 
wypoczynku nad morzem będzie 
całodniowa autokarowa wycieczka 
do Kołobrzegu wraz z rejsem stat-
kiem oraz zabawą w parku wodnym 
"Millenium". Mali koloniści czas wol-
ny spędzać będą na różnego rodzaju 
konkursach, zabawach, grach oraz 
zajęciach sportowych. Wypoczynek 
potrwa od 5 do 18 sierpnia.

Przez całe lato będą się także 
odbywać wakacyjne zajęcia w Od-
dziale Dziecięcym Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Półkolonie dla swoich 
uczniów organizują także Szkoła 
Podstawowa Nr 4 i Zespół Szkół In-
tegracyjnych.

(red)

Ach te wakacje

W większości zajęcia będą się odbywać na świeżym powietrzu

Życie to miłość, zaufanie, ale 
też nieustanny kompromis. 
Choć zdrowie trochę szwanku-
je, kochają się nadal i wzajemnie 
wspierają. Tak w dużym skrócie 
wygląda przepis na udane życie 
obok drugiej osoby, które prze-
żyły wspólnie 50 lat i więcej. WU-
rzędzie Stanu Cywilnego aż trzy 
pary małżeńskie z gminy Świdni-
ca świętowały swoje złote i dia-
mentowe gody.

Wśród ośmiu par, które 24 
czerwca br. odnowiły swoje przy-
rzeczenia małżeńskie, aż trzy po-
chodziły z gminy Świdnica: Teresa 
i Stanisław Kraińscy z Bystrzycy 
Górnej (60-lecie), Maria i Kazimierz 
Kurjata ze Słotwiny (50-lecie), Roza-
lia i Mieczysław Bolek z Gogołowa 
(65-lecie). Każdy jubileusz jest oka-
zją do świętowania, ale na szczegól-
ną uwagę zasługują tak wspaniałe 
rocznice jak diamentowe, czy złote 
gody małżeńskie. Na przestrze-
ni tych kilkudziesięciu wspólnych 
lat z pewnością zdarzały się trudne 
chwile. Jak widać udało się Państwu 
to przetrwać i udowodnić jak wiel-

kie zobowiązanie i odpowiedzial-
ność wzięliście przed laty na swoje 
barki. To wszystko jeszcze bardziej 
umocniło Wasz związek i dzisiaj 
należą się Wam szczególne gratula-
cje. Życzę dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na dalsze wspólne lata 
– podkreślał zastępca wójta gminy 
Świdnica Zbigniew Kanicki.

Przypominamy: Odznaczenia za 
długoletnie pożycie małżeńskie na-
dawane są przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Medal stano-
wi nagrodę dla osób, które przeżyły 
w jednym związku małżeńskim 50 
lat i więcej, jest on wyrazem uzna-
nia za wytrwanie w zobowiązaniu, 
które małżonkowie składali sobie 
przed laty. O nadanie odznaczenia 
występuje Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego na prośbę jubilatów lub 
ich bliskich. Urząd Stanu Cywilne-
go w Świdnicy organizuje uroczy-
stości jubileuszowe mieszkańców 
trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gmi-
ny Świdnica i Gminy Marcinowice. 
Nie jest w tym wypadku istotne, 
gdzie jubilaci zawierali związek 
małżeński. Jeśli małżeństwo zostało 
zarejestrowane w księgach znajdu-

jących się w USC Świdnica, wów-
czas nie jest nam potrzebny odpis 
aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje 
się w innym urzędzie jubilaci lub 
ich bliscy powinni przedłożyć nam 
odpis aktu małżeństwa. Poza ak-
tem małżeństwa musimy również 
zobaczyć dowody osobiste obojga 
małżonków. Pary małżeńskie, któ-
re jubileusz Złotych Godów mają 
już za sobą, a dotąd nie zostały od-
znaczone Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie mogą również 
wystąpić o nadanie odznaczeń. Na 
uroczystościach mile widziane są 
również pary małżeńskie, które 
obchodzą kolejne okrągłe rocznice. 
W trakcie uroczystości jubileuszo-
wych organizowanych przez Urząd 
Stanu Cywilnego małżonkowie od-
nawiają przysięgę małżeńską, pre-
zydent miasta Świdnicy, wójt gminy 
Świdnica i wójt gminy Marcinowice 
wręczają swoim mieszkańcom na-
dane im odznaczenia. Uroczystości 
te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są 
zwykle miłą okazją do odświeżenia 
wspomnień i wzniesienia toastu za 
kolejne piękne jubileusze.

(red)

Diamentowe i złote gody

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiat świdnicki wspólnie z part-
nerskim Powiatem Bergstraße 
realizował polsko-niemiecki pro-
jekt: "Gole dla partnerstwa i inte-
gracji. Sport jest wielokulturowy. 
Spotkanie młodzieży powiatów 
partnerskich".

Celem projektu była wymiana 
i integracja młodzieży partnerskich 
powiatów między innymi poprzez 
udział w meczach towarzyskich zor-
ganizowanych na stadionie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 
w którym uczestniczyły młodzieżo-
we drużyny piłki nożnej dziewcząt 
i chłopców wraz z trenerami z obu 
stron granicy. Rozgrywki odbyły się 
pod patronatem Starosty Powiatu 
Bergstraße Christian Engelhardta 
i Starosty Powiatu Świdnickiego Pio-
tra Fedorowicza oraz Burmistrza 
Strzegomia Zbigniewa Suchyty, które 
dostarczyły wielu pozytywnych emo-
cji. W grupie dziewcząt I miejsce zajął  
Powiat Świdnicki - drużyna MKS Po-
lonia Świdnica, a II miejsce – Powiat 
Bergstraße drużyna składająca się 
z zawodniczek klubów : TSV Auer-
bach, FSV Rimbach, Stark Heppen-
heim. W kategorii chłopcy najlepsi 
okazali się zawodnicy reprezentujący 
Powiat Bergstraße (drużyna składa-
jąca się z zawodników klubów : TV 
Lorsch, JFV Alsbach/Auerbach, FC 07 

Gole dla partnerstwa

Bensheim, JFV BiNoWa, JFV Wald-
-Michelbach), na  II miejsce uplasował 
się Powiat Świdnicki drużyna Polonia/
Stal Świdnica, a na trzecim AKS Strze-
gom. W dekoracji drużyn i wręczeniu 
pamiątkowych pucharów wraz ze 
Starostami partnerskich powiatów 
uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu 
Bergstraße Diana Stolz, Wicestaro-
sta Świdnicki Zygmunt Worsa oraz 
Zastępca Burmistrza Wiesław Wit-
kowski. Ponadto w ramach projektu 
młodzież uczestniczyła również w za-
jęciach warsztatowych, poznawała hi-
storię rodziny von Motlke oraz "Kręgu 

z Krzyżowej" oraz odwiedziła stolicę 
Dolnego Śląska -Wrocław. - Serdecz-
nie dziękujemy trenerom z Powiatu 
Bergstraße: Pani Aleksandrze Nagy, 
Panu Jensowi Klische, Panom Saschy 
Wilke, Tobiasowi Kleiner, Thomaso-
wi Degenhardt, Hemanowi Oberle 
oraz trenerom z Powiatu Świdnickie-
go Panom: Damianowi Błaszczykowi 
oraz Przemysławowi Malczykowi 
za przygotowanie drużyn do udzia-
łu w meczach przyjaźni oraz udział 
w działaniach projektu – mówią or-
ganizatorzy.  

(red)

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Polsko - Niemieckiej 
Współpraca Młodzieży.
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Tak blisko, 
a zarazem daleko
Choć Wałbrzych leży zaledwie kilka 
kilometrów od Boguszowa-Gorc, to 
na piłkarskiej mapie dzieli je niemal 
przepaść. Decyzją Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej przedstawi-
ciele obu miast znaleźli się bowiem 
w dwóch różnych grupach IV ligi. 
I tak Górnik Wałbrzych rywalizować 
będzie o punkty w grupie wschod-
niej, a beniaminek z Boguszowa-
-Gorc w grupie zachodniej (!). Tym 
samym nie dojdzie do zapowiada-
nego przez nas przed tygodniem 
spotkania derbowego obu ekip, co 
na pewno byłoby sporym lokalnym 
wydarzeniem piłkarskim.  

Grupa wschodnia IV ligi:
Górnik Wałbrzych, Foto Higiena Gać, MKP Wołów, 
Polonia Trzebnica, Piast Żerniki, Pogoń Oleśnica, 
Sokół Wielka Lipa, Sokół Marcinkowice, Wiwa 
Goszcz, Śląsk II Wrocław, Unia Bardo, Polonia Stal 
Świdnica, Bielawianka Bielawa, Nysa Kłodzko, 
Orzeł Ząbkowice Śląskie, Karolina Jaworzyna 
Śląska

Grupa zachodnia IV ligi: 
Górnik Boguszów-Gorce, Karkonosze Jelenia 
Góra, Sudety Giebułtów, Olimpia Kamienna Góra, 
Olimpia Kowary, Włókniarz Mirsk, Nysa Zgorzelec, 
Apis Jędrzychowice, Orkan Szczedrzykowice, 
Stal Chocianów, Odra Ścinawa, Sparta Grębocice, 
Chrobry II Głogów, Górnik Złotoryja, Orla Wąsosz, 
AKS Strzegom

Wspólny 
początek IV ligi 
oraz „okręgówki”
Pozostańmy przy IV lidze, gdyż 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Wałbrzych przedstawił ramowy 
plan rundy jesiennej. Zgodnie z nim 
sezon 2017/2018 rozpocznie się 
we wtorek 15 sierpnia. Pozostałe 
kolejki zaplanowano na poszcze-
gólne weekendy, aż do 18 oraz 
19 listopada, kiedy to rozegrana 
zostanie ostatnia odsłona pierw-
szej części ligi. Jeśli chodzi o klasę 
okręgową, to zespoły występujące 
na tym szczeblu przystąpią do gry 
również 15 sierpnia, aby zgodnie 
z planem zakończyć jesień 19 listo-
pada. Z racji mniejszej liczby drużyn 
nieco krócej potrwa pierwsza część 
klasy A. Początek sezonu czeka 
nas 19 sierpnia, a przerwa zimowa 
rozpocznie się 12 listopada. 

Pod dyktando 
faworytów
Tegoroczna edycja zawodów 
koszykówki ulicznej Alkatraz przy-
ciągnęła na boisko Zespołu Szkół 
Politechnicznych „Energetyk” nieco 
mniejszą niż zwykle liczbę ekip, 
gdyż do walki w turnieju „w rytmie 
Hip Hopu” przystąpiło 9 zespołów. 
Ton rywalizacji nadawali koszykar-
scy weterani, bo tak można nazwać 
zwycięską drużynę „Pięknych i mło-
dych”, która zagrała w zestawieniu: 
Rafał Glapiński, Marcin Wróbel, 
Bartłomiej Ratajczak, a skład uzu-
pełnili zdecydowanie młodsi gracze, 
a więc Mateusz Podejko oraz 
Damian Durski.

Nowy klub byłego 
trenera Górnika
Jerzy Cyrak został nowym trenerem 
II-ligowego Radomiaka Radom. Dla 
nas powyższa informacja ma o tyle 
znaczenie, iż w połowie lat 90 Cy-
rak junior występował w drużynie 
młodzików i juniorów Górnika, 
a w sezonie 2014/2015 poprowadził 
pierwszy zespół biało-niebieskich. 
Niestety, bezskutecznie, gdyż na 
finiszu rozgrywek wałbrzyszanie 
opuścili szeregi II ligi. 

Bartłomiej Nowak

Otwarty trening Chełmca Wodo-
ciągów przyciągnął do Hali Wał-
brzyskich Mistrzów 13 zawodni-
czek, w tym 5 nowych siatkarek, 
które być może w przyszłym 
sezonie zasilą naszą drużynę. 
Wśród nich była pozostająca na 
razie bez klubu Aleksandra Gan-
carz, czyli przedstawicielka Or-
len Ligi. 

Do pań dołączył ponadto asy-
stent Jacka Kurzawińskiego – Fa-
bian Kurzawiński, dzięki czemu obie 
drużyny mogły wystąpić w pełnych 
składach, włącznie z libero. W ra-
mach treningu rozegrano 3-setowy 
pojedynek do 15 zdobytych punk-
tów. Jak na początek lata siatkarki 
zaprezentowały dość wakacyjną 
formę. - W takich konfrontacjach 
nie jest istotna gra, ale spotkanie 
wszystkich zawodniczek z trenera-
mi. Trzeba bowiem budować relacje 
również pozaboiskowe. Najważniej-
sze jednak, że obyło się bez kontuzji 
-, przyznał opiekun Chełmca. 

Trening rozpoczął się dość niety-
powo, bo od swoistego egzaminu, 
gdyż piątka nowych siatkarek musia-
ła odpowiedzieć na pytania związane 
z klubem. - Niemal wszystkie oblały 
test, ale przynajmniej już wiedzą, że 
Chełmiec to najwyższy szczyt w Gó-
rach Wałbrzyskich, który wznosi się 
na wysokość 851 metrów nad pozio-
mem morza - przyznał Kurzawiński 
senior. 

Jak wspomnieliśmy na począt-
ku, sporą niespodzianką był udział 
w zajęciach pozostającej jeszcze 
bez klubu Aleksandry Gancarz, któ-
ra w ostatnim czasie broniła barw 
występującego w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej zespołu Giaco-
mini Budowlani Toruń. Środkowa 

Ostatni weekend roku szkolne-
go przyniósł wiele końcowych 
rozstrzygnięć z tenistami KT 
Szczawno-Zdrój w roli głównej. 
Mowa o Szczawieńskim Wielkim 
Szlemie, a także godnych odno-
towania występach Krystiana 
Pniewskiego, Marcela Dzieło, 
Zuzanny Żygadło oraz Gabriela 
Wójcickiego. 

Szczawieński Wielki Szlem
Z grona relacjonowanych 

w artykule imprez tenisowych tyl-
ko jedna miała miejsce w uzdro-
wisku. W niedzielę odbył się trzeci 
turniej z cyklu Szczawieński Wielki 
Szlem, tym razem pod nazwą Wim-
bledon Zdrój. Jak na młodych gra-
czy przystało, rywalizacja toczyła 
się w trzech kategoriach: czerwo-
nej, pomarańczowej oraz zielonej. 
W czerwonej, czyli najmłodszej 
grupie bezkonkurencyjna okazała 
się Zuzanna Figlak z KT Szczawno-
-Zdrój, która z kompletem zwy-
cięstw stanęła na najwyższym 
stopniu podium wyprzedzając Lenę 
Nowik z Wałbrzycha oraz Szymona 
Kocura, również przedstawiciela 
klubu z uzdrowiska. W kategorii 
pomarańczowej, w której zmaga-
nia toczyły się na 3/4 kortu, naj-
lepsza okazała się Oliwia Dróżdż 
z KT Szczawno-Zdrój pokonując 
w finale Franciszka Halickiego ze 
Świdnicy. Trzecie miejsce przypad-
ło wspomnianej Zuzi Figlak, która 

Szczawieńska młodzież w roli głównej

Ostatni weekend roku szkolnego przyniósł wiele końcowych rozstrzygnięć 
z tenistami KT Szczawno-Zdrój w roli głównej

tym samym po raz drugim znalazła 
się na „pudle”. W grupie zielonej 
zawody przyniosły wygrane fawo-
rytów – u dziewcząt po raz kolejny 
triumfowała Julia Hoffmann z KT 
Szczawno-Zdrój przed Aleksandrą 
Mrzygłód z Bielawy oraz Jessicą Ga-
wrysiak ze Świdnicy. Wśród chłop-
ców natomiast 1. miejsce przypadło 
w udziale Maciejowi Słowikowi ze 
Szczecina, który na finiszu wyprze-
dził Filipa Kosińskiego oraz Mikoła-
ja Rochowiaka, obaj z miejscowego 
klubu. Kolejny, ostatni turniej szle-
ma - US Szczawno odbędzie się we 

wrześniu. Po nim poznamy najlep-
szych graczy całego cyklu. 

Wojewódzki Turniej 
Klasyfikacyjny Skrzatów

W podwrocławskim Smolcu ro-
zegrano Wojewódzki Turniej Klasy-
fikacyjny Skrzatów. Udany występ 
zanotował nasz Krystian Pniewski, 
który w singlu dotarł do półfina-
łu zajmując ostatecznie 3. miejsce. 
Natomiast w deblu grając w pa-
rze z Franciszkiem Wołchowiczem 
z Wrocławia nie miał sobie równych 
w całej imprezie. 

Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Młodzików

Złotoryja gościła najlepszych mło-
dzików Dolnego Śląska organizując mi-
strzostwa regionu. Na starcie nie mogło 
zabraknąć reprezentantów Szczawna-
-Zdroju, którzy byli wyróżniającymi 
się zawodnikami imprezy. W turnieju 
chłopców Marcel Dzieło dotarł do fazy 
ćwierćfinałowej singla, aby wraz z Bar-
tłomiejem Rosiem z ZTT Złotoryja 
zwyciężyć w grze podwójnej. Jeśli cho-
dzi o dziewczęta, to również w ćwiart-
ce singla zameldowała się Zuzanna Zy-
gadło, natomiast w deblu wraz z Hanną 
Koczan z KKT Wrocław wywalczyła 
tytuł wicemistrzowski. 

Ogólnopolski Turniej 
Klasyfikacyjny Skrzatów

Aż do Kołobrzegu udał się naj-
wyżej sklasyfikowany spośród 
szczawieńskich skrzatów – Gabriel 
Wójcicki. Podopieczny Roberta Ko-
sińskiego wziął udział w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym, który 
był ostatnim sprawdzianem przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami Polski 
do lat 12. Kołobrzeskie zawody pro-
wadzone były systemem grupowym, 
a przedstawiciel uzdrowiska dotarł 
do ścisłego finału, w którym musiał 
uznać wyższość Jakuba Kawałkow-
skiego z Zielonej Góry. Dzięki temu 
Gabryś otrzymał „dziką” kartę, która 
upoważnia go do startu w turnieju 
głównym Mistrzostw Polski. 

Bartłomiej Nowak 

Chełmiec już się zbroi

wychowanka Chełmca, w którym 
trenowała pod okiem Mieczysława 
Strameckiego, zaprezentowała iście 
wakacyjną dyspozycję, choć było 
widać, że jej doświadczenie przy-
dałoby się wałbrzyskiej drużynie 
w nadchodzącym sezonie. Niestety, 
ewentualny transfer, a zarazem po-
wrót Gancarz do naszej ekipy jest 
mało prawdopodobny. - Zaprosiłem 
Olę na zajęcia, z czego skorzystała, 
jednak nie ukrywajmy, nie będzie 
kontynuować kariery w Wałbrzychu. 
Po prostu, odpoczywa w rodzinnej 
Jedlinie-Zdroju i czeka na podpisa-
nie nowego kontraktu. Szkoda, że 
nie u nas. Zauważyłem, że młod-
sze siatkarki podglądały jej grę, za-

chowanie na boisku, dlatego cieszy 
mnie, że mogły wystąpić u jej boku. 
Przy okazji umówiłem się z Olą na 
kolejne spotkanie. Mam pomysł, aby 
wykorzystać fakt, że jest wychowan-
ką Chełmca do promowania żeńskiej 
siatkówki w naszym mieście -, tłu-
maczył pan Jacek.   

Bardziej prawdopodobne są za 
to transfery rozgrywającej Natalii 
Kostiuk oraz libero Nadii Siedle-
ckiej, które do tej pory reprezen-
towały AZS AWF Piko Wrocław, 
a także mierzącej 190 cm Agaty 
Mackiewicz (Olimpia Jawor) i Bianki 
Fudali z Częstochowianki Często-
chowa. Ta ostatnia już w minio-
nym sezonie przymierzana była 

do gry w Chełmcu. Jeśli chodzi 
o nieobecne zawodniczki, to w za-
jęciach zabrakło Elżbiety Talarskiej 
oraz Pauliny Gryguć i tych, zda-
niem szkoleniowca, nie zobaczymy 
w nadchodzącym roku w naszym 
zespole. Nieobecne były ponadto 
Magdalena Zdebska oraz Paulina 
Pawelska, które odpoczywają po 
trudach egzaminów maturalnych. - 
Trenowały już seniorka Ewelina Pa-
welska, juniorki Ewelina Krajewska, 
siostry Iza i Paulina Groń, Martyna 
Urbanowska oraz nasze kadetki 
Natalia Sławińska, Olivia Gryz i Zu-
zanna Kotarba - zakończył trener 
Jacek Kurzawiński.

Bartłomiej Nowak

Otwarty trening Chełmca Wodociągów przyciągnął do Hali Wałbrzyskich Mistrzów 13 zawodniczek, 
w tym 5 nowych siatkarek, które być może w przyszłym sezonie zasilą naszą drużynę
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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

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

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

Wycieczki jednodniowe: 
Praga - 15.07.17, 15.08.17 

(cena: 89 zł) 
Berlin - 13.08.17 

(cena: 140 zł)
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl

PROMOCJA 

WAKACYJNA

Okazyjnie sprzedam: komfortowe mieszkanie o powierzchni 50 m2 z ga-

rażem (30m od mieszkania), usytuowane na wysokim parterze. Składa się 

z przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi oraz łazienki z wc. Mieszkanie jest jas-

ne i słoneczne, ogrzewanie gazowe, na wyposażeniu zostaje kuchnia wraz 

z zabudowaną kuchenką - gotowe do zamieszkania.

Koszty stale 130,00 zł miesięcznie. Cena negocjacyjna mieszkania wyno-

si 89 000,00 zł, Cena garażu murowanego do uzgodnienia. Jest możli-

wość dzierżawy ogródka. Mieszkanie można oglądać w programie: Google: 

mieszkanie 2 pokojowe 50 m2 ul Bogusławskiego w Wałbrzychu 8- zdjęć, 

charakterystyka- wózek dziecinny na przedpokoju.  Tel. 609 461 820. 

Potrzebujesz zmiany? 
Czujesz się nie doceniany 

w swojej pracy? 
Szukamy właśnie Ciebie! 

Przyjdź i sprawdź! 

Centrum Urody
 Dorota 

oferuje zatrudnienie 

dla Fryzjera 
lub Fryzjerki

tel.791894799
Ul. Główna 6

Wałbrzych

Przyjmę 
do pracy 

fryzjerkę
Salon BLASK    

Tel. 605 534 293

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

Zareklamuj się w naszym Tygodniku30minut

PSYCHIATRIA, LECZENIE 

UZALEŻNIEŃ, ESPERAL

Specjalista psychiatra 

Piotr Niezgoda
Gabinet: al. Wyzwolenia 13/2

Rejestracja: 74 842 35 23 po 15:00

Przychod nia Salus 

ul. Blankowa 47, tel. 74 841 04 08

USŁUGI

(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-

NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-

WIENIA INDYWIDUALNE -TA-

NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.

COM TEL. 607 218 533

(5) REMONTY KOMPLEKSO-

WO, TEL. 668 60 55 55 

(2) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(0) Projekty budowlane tel. 668 

60 55 55

(2) BASIA-CLEAN pranie tapicerki 

meblowej TANIO. www.basia-clean.

pl tel. 884 383 816

(1) Remonty dachów, rynien, 
usuwanie przecieków itp. Tel. 
732 849 111

(1) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

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

(1) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(1) ELEKTRYK 888 322 334

(1) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH 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. Hetmań-
ska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731 
lub 74 664 27 70

(1) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696



www.30minut.pl

Piątek, 30 czerwca 2017
Nakład łaczny

w czerwcu 83 000 egz.
od 2002 roku

razem z Wami ogłoszenia drobne 15
(0) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

(12) KOMPUTERY,LAPTOPY-
-SERWIS-NAPRAWA Całodo-
bowo tel. 726-005-726 tanio, 
szybko, profesjonalnie Wałbrzych 
ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

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

PRACA

(2) Zatrudnię fachowców z branży 
budowlanej umiejętność kładzenia

płytek będzie dodatkowym atutem, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 608 
122 425

(1) Agencja Euro-kontakt(12458)po-
szukuje do pracy we Francji montera 
silosów ,marketing4@euro-kontakt.
eu, 730107612

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za 
granicę: brygadzistów, pomocni-
ków budowlanych, pracowników 
do obsługi przycisku sterowanego; 
fizycznych; produkcji; ogólnobudow-
lanych; ziemnych; hodowli kur; krów, 
spawaczy, dekarzy, cieśli, monterów 
klimatyzacji i wentylacji; rusztowań; 
ociepleń; okien; podłóg; silosów; 
fasad; schodów; paneli słonecznych, 
hydraulików, elektryków, murarzy, 
zbrojarzy, brukarzy, lakierników, 
stolarzy, regipsiarzy, płytkarzy, tyn-
karzy, malarzy, piekarzy, operatorów 
koparki, magazynierów, pokojó-
wek, kelnerek, pomocy kuchennej, 
kierowców C+E, kombajnistów, 
ogrodników, koordynatorów przy 
zbiorach, do zbioru pieczarek; 
owoców. Mile widziany j.obcy i 
własny samochód. marketing@euro-
-kontakt.eu 530 456 977

(2) PRACA na produkcji od zaraz! 
Atrakcyjne warunki pracy! Tel. 725-
251-413

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

WYPOCZYNEK

(4) Tanio pokój 4 osobowy w domu 
z osobnym wejściem-aneks ku-
chenny ,łazienka. Jezierzany koło 
Jarosławca nad jeziorem w odległości 
2 km do morza -tel 604 821 470

MOTORYZACJA

(1) Sprzedam Renault Scenic 
combi – podwyższany, 2000r, 1900 
diesel, oszczędny 5,5l/100, elektr.
szyby, klimatyzacja, II kpl. opon, stan 
idealny, zadbany, przegląd 06/18, OC 
15/12/17, cena: 6400,00 zł. Tel. 531 
485 476

(1)  Sprzedam Renault Megane com-
bi, 2001r, 1900 D, 5,5l/100km, prze-
bieg 180 tyś, oszczędny, eletr.szyby, 
klimatyzacja, zadbany, przegląd 
04/2018, OC aktualne, promocyjna 
cena 3400,00 zł. Tel. 531 485 476

KUPIĘ

(2) Kupię Starocie : odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 

Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

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

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

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

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

BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 2 
pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze piętro  
Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

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

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

BON – PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, 
łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 
000  zł (nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 300 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie 
CO. Cena: 159 000 zł (nr: 2353) (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, dom w wysokim 
standardzie, 200 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, możliwość adaptacji poddasza, 
okna oraz instalacje po wymianie, ogrze-
wanie gazowe oraz kominek w salonie, 
bezpośrednie wyjście na ogród o pow. 
600 m2. Cena: 480 000 zł (nr: 2349) - 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl 

58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 

ZA GOTÓWKĘ!

PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
2-3 POKOJE PIASKOWA GÓRA!!!

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

1. 251m2, I piętro z osobnym wejściem, 
tarasem, czynsz najmu 4200 zł/netto

2. 64m2, parter w głównym ciągu pie-
szych, czynsz najmu 2837 zł/brutto

3. 70m2, parter w pobliżu B1, duże 
witryny, po remoncie, czynsz najmu 3300 
zł/ brutto

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

BIAŁY KAMIEŃ- 58m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszka-
nie do odświeżenia na III piętrze, zadbana 
kamienica. Cena: 88 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 34m2, kawalerka z 
widną kuchnią, łazienka z WC, przedpo-
kój, balkon. Mieszkanie po generalnym 
remoncie, ogrzewanie gazowe. Cena: 89 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

NOWE MIASTO- 84m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszka-
nie po generalnym remoncie na wysokim 
parterze. Cena: 170 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

NOWE MIASTO- 84m2, salon z aneksem 
kuchennym, 3 sypialnie, łazienka z WC, 
przedpokój, wiatrołap. Mieszkanie po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie gazowe. 
Cena: 185 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
549 553, (74) 640 11 73

NOWE MIASTO- 44m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie w dobrym stanie, na I piętrze 
kamienicy. Cena: 85 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

NOWE MIASTO- 84m2, 3 pokoje, kuch-
nia z oknem, łazienka z WC, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze, balkon. 
Mieszkanie na IV piętrze, po remoncie. 
Cena: 164 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
549 553, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 50m2, 3 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka, osobno WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie na II 
piętrze w bloku, przynależna piwnica. 
Cena: 150 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
549 553, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 30m2, 2 pokoje, 
wnęka kuchenna, łazienka z WC, przed-
pokój, balkon. Mieszkanie na IX piętrze w 
wieżowcu, do odświeżenia. Cena: 90 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 54m2, 3 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przed-
pokój, balkon. Mieszkanie na IV piętrze 
z IV, do wprowadzenia. Cena: 155 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 45m2 3 pokoje, 
ciemna kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój, balkon. Mieszkanie do wprowadzenia 
na IX piętrze, przynależna piwnica. Cena: 
125 000 zł do negocjacji. Tel: 502 549 
553, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 29m2, kawalerka z 
ciemną kuchnią, łazienka z WC, przed-
pokój, balkon. Mieszkanie po generalnym 
remoncie, wyposażenie w cenie. Cena: 
89 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

PODZAMCZE- 62m2, 3 pokoje, kuchnia 
z oknem, łazienka, osobno WC, przed-
pokój, balkon. Mieszkanie na I piętrze, po 
remoncie, przynależna piwnica i komórka 
lokatorska. Cena: 185 900 zł do negocja-
cji. Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ- 55m2, 2 pokoje, kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie do wprowadzenia na I pię-
trze, przynależna piwnica. Cena: 90 000 
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

SZCZAWIENKO- 260m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Do-
datkowe 2 pokoje na strychu. Mieszkanie 
na 1 piętrze, ogród przed domem. Cena: 
390 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 
718, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- LOKAL powierzchnia 
54m2, 2 sale, zaplecze, łazienka z WC. 
Lokal do odświeżenia, ogrzewanie elek-
tryczne. Cena: 105 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 108m2, 4 pokoje, kuch-
nia z oknem, łazienka z WC, przedpokój, 
garderoba. Mieszkanie w kamienicy na 
wysokim parterze, przynależny ogród za 
budynkiem. Cena: 216 000 zł do negocja-
cji. Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 3 poko-
je z dużym balkonem w nowym budowni-
ctwie, do wprowadzenia. 63,50 m2, w 
cenie:167,000 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 Szczawno Zdrój, 
przestronne mieszkanie o powierzchni 84 
m2, w cenie 152,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI Tel : 502-657-640

SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 2 po-
koje z jasną kuchnią, po remoncie - cena 
135 000 ! Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA  Piaskowa Góra , 3 
pokoje do wprowadzenia - cena 125 000 
! Tel: 530-913-259

SOWA&VICTORIA Świebodzice ( cen-
trum ) , 64 mkw , 1 piętro, do remontu- 
cena 90 000 ! 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 Dwupokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remoncie w 
bocznej ulicy Nowego Miasta. Tel: 502-
657-353 

SOWA&VICTORIA Piękne, stylowe 
mieszkanie w pobliżu parku Sobieskiego 
108m2 cztery pokoje, z możliwością 
zakupu garażu. Tel: 502-657-353

 SOWA&VICTORIA Dwupokojowe 
mieszkanie w willowej części Szczawna 
Zdroju. po kapitalnym remoncie. 50m2 
cena 180 tys. Tel: 502-657-353

SOWA&VICTORIA Niezwykle atrak-
cyjne, dwupoziomowe mieszkanie w 
Boguszowie, cicha i atrakcyjna okolica, 
niewielki budynek po remoncie, trzy 
jasne pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, 
miejsce parkingowe, c.o. gaz + kominek, 
po remoncie, 68m2 Cena: 140 000zł/ do 
negocjacji Tel: 502-665-504 

SOWA&VICTORIA Trzypokojowe miesz-
kanie po kapitalnym remoncie w ścisłym 
centrum Wałbrzycha, doskonała okolica. 
100m2. Cena 160 000zł / do negocjacji 
Tel: 502-665-504

SOWA&VICTORIA Niebanalny aparta-
ment w Szczawnie Zdroju, poniemiecka 
willa, apartament 116m2 + ogrod, po 
kapitalnym remoncie z odtworzeniem 
detali architektonicznych, możliwość 
dokupienia garażu. Cena: 350 000zł Tel: 
502-665-504

SOWA&VICTORIA Mieszkanie Szczawno 
Zdrój z balkonem I piętro 43 m, 2 poko-
je, ogrzewanie gazowe cena 100.000 Tel: 
506-717-014

SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 35m 
Nowe Miasto do remontu I piętro 44.000 
Tel: 506-717-014

SOWA & VICTORIA  Mieszkanie 46m 
Głuszyca 2 pokoje, ogrzewanie miejskie 
60.000 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 
złTel: 519-121-104

z lat 50 i 60, zabawki PRL, wa-
zony ze szkła kolorowego i inne. 
Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam mieszkanie 52 m2, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży przedpokój oraz dodatkowe 
pomieszczenie idealne na gar-
derobę, balkon. VI piętro w bu-
dynku z windą. Biały Kamień. tel. 
668 433 830

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

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAŁBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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