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Przeszkolimy osoby chętne do pracy na stanowisku spawacz (metodą MAG)
• Po odbytym kursie i uzyskaniu książeczki spawacza gwarantujemy pracę   • Wysokie zarobki   • Możliwość zakwaterowania 

Możliwość zorganizowania transportu do/ i z pracy

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 694 363 204; 71/3909121; e-mail: biuro@wsp-miroslawice.pl

WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP. Z O.O.
Mirosławice, ul. Lotnicza 18, 55-050 Sobótka

www.wsp-miroslawice.pl

• ZATRUDNI SPAWACZY     • ORGANIZUJE KURSY NA SPAWACZA
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Ponad 2 miliony złotych do-
finansowania z budżetu Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej otrzymała Spół-
dzielnia Mieszkaniowa ,,Pod-
zamcze” w Wałbrzychu na 
realizację projektu pn. „Ter-
momodernizacja budynków 
wielorodzinnych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzamcze” 
w Wałbrzychu. W ramach in-
westycji termomodernizację 
przejdzie 5 budynków miesz-
kalnych. 

W ramach dofinansowania 
wykonana zostanie warta blisko 
5 milionów złotych termomoder-
nizacja budynków mieszkalnych 
w dzielnicy Podzamcze.  Na ten 
cel Spółdzielnia Mieszkaniowa 
,,Podzamcze” pozyskała ponad 2 

miliony złotych z budżetu Zinte-
growanych Inwestycji Terytorial-
nych Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Działania te zawierają się w osi 
priorytetowej3. Gospodarka ni-
skoemisyjna oraz działaniu Efek-
tywność energetyczna w budyn-
kach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym. Ter-
momodernizacją objęte zostaną 
budynki:  przy ul. Basztowej 2-22, 
przy ul. Blankowej 8-18, przy ul. 
Blankowej 20-32, przy ul. Palisa-
dowej 95-95a, przy ul. Palisado-
wej 99-99a. Inwestycja obejmie 
między innymi: ocieplenie ścian 
frontowych, szczytowych, balko-
nowych, wymianę okien i drzwi 
wejściowych, obróbki blachar-
skie, remont lub budowę węzła.  
Prace mają zakończyć się do koń-
ca października 2018 roku.

(MP)

Termomodernizacja 
na Podzamczu

fot. (wK) w ramach inwestycji termomodernizację 
przejdzie 5 budynków mieszkalnych 
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Nie tylko wspaniale pachnie 
i smakuje, ale ma też wiele 
właściwości leczniczych i kos-
metycznych. Dziś obchodzimy 
święto kawy, a o jej zaletach 
opowiada Danuta Jaworska, 
właścicielka sklepu z kawą 
i herbatą ,,Pociąg do Darjee-
ling” w Szczawnie Zdroju. 

Kawa czy herbata?
Wszystko zależy od upodobań. 
Niektórzy wolą kawę inni her-
batę, a jeszcze inni kawę i her-
batę. 

O czym należy pamiętać przy-
gotowując kawę?

Żeby kawa smakowała, przede 
wszystkim musi być z dobrego 
źródła. W sklepach mamy bar-
dzo duży wybór kaw, ale ona nie 
zawsze jest dobrej jakości. Naj-
lepsza jest ta, świeżo wypalona. 

Jakie wyróżniamy gatunki 
kawy?

Na świecie uprawia się w 2 ga-
tunki kawy: arabikę i robustę. 
Arabika jest powszechnie uzna-
wana za kawę lepszą, droż-
szą. Ma mniej kofeiny, ale jest 
smaczniejsze. Robusta z kolei 
jest kawą łatwiejszą w uprawie, 
a co za tym idzie – tańsza. Jest 
kawą gorzką, ma większą za-
wartość kofeiny. Jest wykorzy-
stywana w mieszankach. 

Kawa ziarnista czy mielona?
Najlepsza jest kawa świeżo 
zmielona. Kawa ziarnista dłu-
go zachowuje swoje własności 
aromatyczne i smakowe, ale 
musi być odpowiednio prze-
chowywana. Bez dostępu do 
promieni słonecznych i po-
wietrza. Ja polecam lodówkę, 
wówczas aromat długo się 
utrzymuje. Nie bez znaczenia 
jest też młynek. Młynki ostrzo-
we przecinają ziarenka kawy 
przez co może tracić swój aro-
mat na skutek podgrzewania 
temperatury podczas procesu 
mielenia.

Droższa kawa to lepsza kawa?

Smak zamknięty 
w ziarnach

Tak, droższa kawa to lepsza 
kawa. W swoim sklepie sprze-
daję kawę z palarni. Jest ona 
umiejętnie wypalona, ziarna są 
duże pierwszego i drugiego sor-
tu. Czekam na nią kilka dni. Jej 
aromat jest niesamowity.

Jakie są dobre właściwości 
kawy?

Kawa nie tylko wspaniale pach-
nie i smakuje, ale ma też wiele 
właściwości leczniczych. Kawa 
w przyzwoitych ilościach ma 
wpływ na układ nerwowy  i pra-
ce serca. Ma walory podnoszą-
ce nam witalność, daje Powera. 
Dlatego ludzie piją kawę i jest 
tak bardzo powszechna. 

Najdroższa kawa świata?
To Kopi Luwak kawa, która 
pochodzi z Indonezji. Jej ziarna 
konsumowane są,  a następ-
nie wydalane przez zwierzątko 
zwane Łaskunem Muzangiem. 
Potem są one myte, czyszczone 
i wypalane. Cena tej kawy jest 
wysoka, ale nie wiem czy warta 
tych pieniędzy. Według konese-
rów Kopi Luwak zyskał też sta-
tus najlepszej kawy na świecie.

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. — Lao Tse
• 29 września 2017 – Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski 

Dzień Głośnego Czytania, Dzień Hipochondryka, Dzień Kawy
 Imieniny – Michalina, Michał
• 30 września 2017 – Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień 

Tłumacza
 Imieniny – Grzegorz, Zofia
• 01 października 2017 – Dzień Polskiej Harcerki, Międzynarodowy 

Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony 
Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień 
Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień 
Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby

 Imieniny – Danuta, Remigiusz
• 02 października 2017 – Światowy Dzień Habitatu, Światowy 

Dzień Mieszkalnictwa, Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, 
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Europejski Dzień Ptaków, 
Dzień Anioła Stróża

 Imieniny – Antoni, Teofil
• 03 października 2017 – Dzień bez Kamizelki Kuloodpornej, 

Święto Zjednoczenia Niemiec 
 Imieniny – Gerard, Gerarda, Teresa
• 04 października 2017 – Światowy Dzień Zwierząt, 

Światowy Dzień Onkologii
 Imieniny – Franciszek, Petroniusz 
• 05 października 2017 – Światowy Dzień Nauczyciela 
 Imieniny – Apolinary, Faustyna, Igor

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
29.09.2017 (piątek) godz. 14:00 „Barwna Pani Jesień”. Obchody 
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, wykonanie prac plastycznych 
inspirowanych wierszami Danuty Wawiłow, Biblioteka pod Atlantami, 
Filia nr 13 (Glinik Nowy)
29.09.2017 (piątek) godz. 16:00 Moje książki. Rozmowy o książkach godnych 
polecenia, Biblioteka pod Atlantami, Filia nr 1 (Nowe Miasto)
29.09.2017 (piątek) godz. 16:00 Klub Gier Planszowych. Wszystkich chętnych 
zapraszamy na wspólną grę w „Pędzące żółwie”, Biblioteka pod Atlantami, 
Filia nr 7 (Piaskowa Góra)
29.09.2017 (piątek) godz. 17:00 Spotkanie autorskie z czeskim pisarzem, 
publicystą, artystą Vaclavem Vokolkiem, Biblioteka pod Atlantami
30.09.2017 (sobota) godz. 11:00 Europejski Tydzień Sportu – XXXVII Bieg 
Przełajowy Podzamcze o puchar Every Can Counts, OSK Podzamcze
30.09.2017 (sobota) godz. 18:30 I Liga Siatkówki Mężczyzn, Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Aqua-Zdrój 
01.10.2017 (niedziela) Górnik Wałbrzych - Śląsk II Wrocław IV liga piłka nożna, 
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój
01.10.2017 (niedziela) godz. 10:00-13:00 Alter Art. Photo: warsztat 
technologiczny-kalitypia, WOK na terenie Starej Kopalni
ZAMEK KSIĄŻ 
30.09.2017 (sobota) godz. 20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ

ŚWIDNICA
29.09.2017 (piątek) – 01.10.2017 (niedziela) XI Międzynarodowy Turniej 
Bokserski im. Wiesława Rudkowskiego, Galeria Świdnicka
29.09.2017 (piątek) – 01.10.2017 (niedziela) I Runda Pucharu Polski Kobiet 
w Piłce Siatkowej, Świdnica, Hala Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a
29.09.2017 (piątek) godz. 16:30 Geo – zabawa. Warsztaty ze 
skamieniałościami, Spółdzielnia mieszkaniowa ul. Skłodowskiej-Curie 8 
29.09.2017 (piątek) godz. 19:30 Przegląd Piosenki Literackiej „Papali 2017”, 
Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43
29.09.2017 (piątek) godz. 19:30 Koncert Kękę, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
30.09.2017 (sobota) godz. 16:00 I Świdnicki Festiwal Kolorów, Zalew 
Witoszówka Świdnica
30.09.2017 (sobota) godz. 18:00 Koncert Gongów i Mis Tybetańskich, 
Świdnicka Szkoła Jogi, ul. Zamkowa 9
30.09.2017 (sobota) godz. 18:00 Międzynarodowe Święto Latawca Drakonalia, 
Hala Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a
01.10.2017 (niedziela) od godz. 8:00 Giełda Staroci, Numizmatów 
i Osobliwości, Rynek w Świdnicy
KŁODZKO
01.10.2017 (niedziela) Pokonaj Twierdzę, Stadion KCKSiR, ul. Kusocińskiego 2
BOGUSZÓW-GORCE
30.09.2017 (sobota) godz. 14:00-20:00 „Co dwie głowy to nie jedna” 
– Boguszowskie Święto Plonów Jesiennych, Mały Rynek

reklama	 R0787/17

Aż 37 gospodarstw z terenu 
gminy Czarny- Bór skorzystało 
z możliwości usunięcia ze swoich 
posesji wyrobów zawierających 
azbest. Było to możliwe dzięki 
dotacji otrzymanej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Zainteresowani mogli skorzy-
stać z dwóch możliwości otrzyma-
nia dotacji: demontażu, odbioru 
i unieszkodliwienia wyrobów za-
wierających azbest oraz samego 
odbioru wcześniej zdemontowa-
nych wyrobów tego rodzaju i ich 
unieszkodliwienia. W okresie od 
maja do połowy sierpnia w ramach 
złożonych wniosków zdemontowa-
no, odebrano i unieszkodliwiono 66 
ton wyrobów zawierających azbest. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 
54 787,27 zł z czego 85% tej kwo-
ty, tj. 46 569,18 zł zostało pokryte 
z dotacji przyznanej z WFOŚ, nato-
miast pozostałe 15%, tj. 8 218,09 
zł zostało pokryte z budżetu gminy 
Czarny Bór. Mieszkańcy dzięki temu 
przedsięwzięciu mogą oddychać 
czystszym powietrzem. Nadal jed-
nak na wielu posesjach, głównie na 
pokryciach dachowych budynków, 
pozostają wyroby zawierające az-
best. Gmina będzie zabiegać o ko-
lejne środki na dofinansowanie usu-
wania azbestu z terenu gminy w celu 
poprawy jakości powietrza i ochrony 
zdrowia mieszkańców.

(opr. MP)

Usunęli 
azbest

Gmina Głuszyca otrzymała cer-
tyfikat ,,Gminy Przyjaznej Ro-
werzystom”. Wyróżnienie za 
twórczy wkład w rozwój turysty-
ki rowerowej przyznało gminie 
Towarzystwo Turystyczno- Kra-
joznawcze. 

Podsumowanie VI edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Gmina Przyjazna 
Rowerzystom” miało miejsce w czasie 
VII Międzynarodowych Targów Ro-
werowych Kielce BIKE-EXPO. W ka-
tegorii gmin od 3 do 10 tys. mieszkań-
ców certyfikaty prócz Głuszycy 
otrzymały jeszcze trzy inne gminy: 
Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), 

Głuszyca przyjazna rowerzystom

Podkowa Leśna (woj. mazowieckie) 
oraz Szklarska Poręba (woj. dolnoślą-
skie). Wyróżnienie w imieniu gminy 
Głuszyca odebrał Grzegorz Walczak, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Głuszycy. Gmina wraz z innymi cer-

tyfikowanymi i wyróżnionymi została 
także zaproszona do zaprezentowania 
swojej oferty turystycznej na targach 
w Kielcach na stoisku PTTK  „Rowe-
rem przez Polskę”. 

(opr. MP)

fot. (użyczone) wyróżnienie w imieniu gminy Głuszyca odebrał Grzegorz 
walczak (z lewej)
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StaroStwo Powiatowe w wałbrzychu informuje

Pod honorowym patronatem Starosty 
Wałbrzyskiego Jacka Cichury oraz Wójta 
Gminy Walim Adama Hausmana w ubie-
gły piątek w Centrum  Sportu i Rekreacji 
w Walimiu odbył się V Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej. 

Turniej uroczyście otworzyli: Wicestarosta 
Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkow-
ski oraz Wójt Gminy Walim Adam Hausman. 
O zwycięstwo walczyło 9 zespołów z terenu 
powiatu wałbrzyskiego. Gra była bardzo emo-
cjonująca, a młodzi piłkarze i piłkarki dali z siebie 
wszystko. W półfinałach zmierzyły się drużyny 
z Walimia, Głuszycy i Boguszowa - Gorc. Fina-
łowy mecz zakończył się rzutami karnymi, po 
których drużyna z Głuszycy zwyciężyła druży-
nę z Walimia. Kolejne miejsca zajęły drużyny: 
Boguszów-Gorce I, Jugowice, Zespół Szkól nr 
2 w Boguszowie Gorcach, Walim II . Statuetkę 
najlepszego bramkarza turnieju zdobył  Wojtek 
Terlicki, a najlepszym strzelcem został Tomek 

V Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
w Walimiu

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wałbrzychu - 

Zespół Rodzinnej Pieczy 

i Świadczeń ogłasza nabór 

na kandydatów na rodziny 

zastępcze niezawodowe!

Jeśli nie jest Ci obcy los 

potrzebujących domu dzieci 

zgłoś się do nas!

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST 

BEZPŁATNY! 

Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt pod numerem telefonu 

74/ 6666 300 lub drogą mailową: 

sekretariat@pcpr.walbrzych.pl 

ZAPRASZAMY!

www.pcpr.walbrzych.pl

Jagodziński. Na zwycięzców czekały nagrody 
i puchary. Wszyscy zawodnicy dostali także pa-
miątkowe medale, a drużyny piłki nożne,  które 
w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wrę-
czył wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. 
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Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

BEZPŁATNE WIZYTY LEKARZA PSYCHIATRY W DOMU PACJENTA
BEZPŁATNE WIZYTY PSYCHOLOGA W DOMU PACJENTA 

Rejestracja telefoniczna: 74 665-66-88, 841-53-56, 841-54-66

Tytuł Lidera Kultury w Konkur-
sie „Wzorowa Gmina” trafił do 
Uzdrowiskowej gminy Szczaw-
no- Zdrój.

Bez wątpienia to głównie zasłu-
ga Teatru Zdrojowego im. Henryka 
Wieniawskiego oraz Uzdrowiska 
Szczawno-Jedlina S.A., a także innych 
szczawieńskich instytucji i osób, które 
koncentrują się na podnoszeniu jako-
ści życia kulturalnego w mieście oraz 
regionie. Do historii przeszedł już 
przecież Międzynarodowy Festiwal 
Henryka Wieniawskiego odbywający 
się nieprzerwanie od pięćdziesięciu 
dwóch lat. Jego pierwsza edycja mia-
ła miejsce w 1966 roku i wówczas 
nosił on nazwę „Dni Henryka Wie-
niawskiego”. Od wielu lat teatr jest 

organizatorem cyklicznych wydarzeń 
artystycznych, które na stałe wpisały 
się do kalendarza kulturalnego gminy. 
Wśród nich należy wymienić, poza 
prestiżowym Międzynarodowym 
Festiwalem Henryka Wieniawskiego, 
Szczawieńskie Spotkania z Folklo-
rem, koncerty promenadowe, Szcza-
wieńskie Spotkania Chórów „Beati 
Cantores”, koncerty z okazji świąt 
państwowych, gale operetkowo-
-operowe, koncerty wielkopostne. 
Kultura przez duże „K” to także dzia-
łania Uzdrowiska - Festiwal Krystyny 
Jandy, Viva Santana, liczne koncerty 
symfoniczne, okolicznościowe oraz 
spektakle przyciągają tu nie tylko ku-
racjuszy, ale i ludzi łaknących wyższej 
rozrywki.

(red)

W Szczawnie- Zdroju zorgani-
zowano całonocną imprezę dla 
dzieci pn.„Noc w Bibliotece”. 

Część pierwsza rozpoczęła się  
głośnym czytaniem fragmentów 
opowiadania „Oj, Hela” Barbary 
Stenki w Hali Spacerowej. Dzieci 
z zainteresowaniem słuchały za-
bawnych przygód Heli czytanych 
przez zaproszonych gości ( Marze-
nę Sobczyk, Karolinę Tomza, Annę 
Przybył, Iwonę Banaś oraz Łukasza 

Kuriatę). Kolejnym punktem były 
zabawy animowane przez profe-
sjonalny zespół Kamayu Art. Po 
tańcach uczestnicy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek spon-
sorowany przez cukiernię Oleńka, 
potem wzięli udział w warsztatach 
malowania na szkle prowadzonych 
przez Irenę Olczak. Dzieci z zaan-
gażowaniem przystąpiły do pracy, 
w wyniku której powstały prze-
piękne, kolorowe ozdobne słoiczki. 
Ostatnia część rozpoczęła się po-

szukiwaniem z Helą skarbu ukry-
tego w budynku biblioteki. Emocji 
było mnóstwo, mali poszukiwacze 
buszowali po bibliotece, aby do-
trzeć do upominków. Po wszystkich 
zabawach przyszedł czas na kolację, 
co nie oznaczało końca niespodzia-
nek. Dzieci przed snem obejrza-
ły zabawną komedię familijną, po 
której pełne wrażeń zasnęły wśród 
zacisza książek. Impreza zakończyła 
się wspólnym śniadaniem.

(opr. MP)

Noc w bibliotece

fot. (um Szczawno- zdrój) ostatnia część zabawy rozpoczęła się poszukiwaniem z helą skarbu ukrytego 
w budynku biblioteki

Lider Kultury

fot. (użyczone) 19 września do grona wzorowych dołączyła uzdrowiskowa 
gmina Szczawno-jedlina S.a. otrzymując tytuł laureata Konkursu 
„wzorowa firma”.
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax

POSZERZAMY

Blisko 100 pojazdów skontro-
lowali funkcjonariusze policji 
podczas weekendowej akcji pro-
wadzonej na terenie powiatu 
wałbrzyskiego. 

Na terenie powiatu wałbr-
zyskiego policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Po-
licji w Wałbrzychu prowadzili dwie 
akcje: „Zwolnij dojedź do celu” 

oraz „Eliminowanie agresywnych 
zachowań na drodze”. Podczas 
działań funkcjonariusze skontro-
lowali blisko sto pojazdów. Podc-
zas obu akcji mundurowi zwracali 
szczególną uwagę na agresywne 
zachowania kierujących w postaci 
przekraczania dozwolonej pręd-
kości, przejeżdżania linii ciągłej, nie-
prawidłowej zmiany kierunku jazdy 
lub pasa ruchu, niestosowania się 

do znaków i sygnałów drogowych, 
nieustąpienia pierwszeństwa pie-
szym oraz na inne wykroczenia 
mające wpływ na bezpieczeństwo 
jazdy. Funkcjonariusze ujawnili 72 
wykroczenia związane z nadmierną 
prędkością. W trakcie działań 
mundurowi zatrzymali także 7 
dowodów rejestracyjnych niespra-
wnych pojazdów.

(opr. MP)

Policyjne kontrole drogowe

Przed wałbrzyskim Specjali-
stycznym Szpitalem Ginekolo-
giczno- Położniczym w Wałbrzy-
chu odbyła się pikieta przeciwko 

aborcji. Uczestnicy za pomocą 
transparentów i megafonu infor-
mowali przechodniów o tym jak 
przeprowadzany jest zabieg.

Inicjatorem pikiety była Fundacja 
Pro - Prawo do Życia organizująca 
tego rodzaju akcje na terenie całego 
kraju. Manifestanci stanęli przed szpi-

Pikieta przed szpitalem

talem z transparentami. - Po dłuższej 
przerwie wracamy walcząc o życie 
nienarodzonych dzieci. Tym razem 
postanowiliśmy pikietować pod 
Specjalistycznym Szpitalem Gineko-
logiczno - Położniczym im. E. Bier-
nackiego. Otrzymaliśmy ze szpitala 
odpowiedź na nasze pismo dotyczące 
aborcji. Wynika z niego, że w latach 
2005 - 2016 w wałbrzyskim szpitalu 
zabito w ramach aborcji siedmioro 
dzieci – mówią piketujący. -Na sam 
początek pod szpitalem położyliśmy 

trumienkę ze zniczami. Przed tru-
mienką postawiliśmy nekrolog infor-
mujący o zbrodniach jakie miały miej-
sce w szpitalu. Ponadto rozłożyliśmy 
dwa banery pokazujące prawdziwe 
oblicze aborcji. Jeden z nich zestawiał 
zdjęcia wałbrzyskiego szpitala i abor-
towanego dziecka. Po czasie rozłoży-
liśmy jeszcze trzeci baner. Przez cały 
czas pikiety puszczaliśmy z megafonu 
nagranie informujące przechodniów 
czym naprawdę jest aborcja - dodają. 

(MP) fot. (użyczone) manifestanci stanęli z transparentami pokazującymi oblicze aborcji
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W sobotę 30.09.2017 na wał-
brzyskim rynku odbędą się VIII 
Wałbrzyskie Mistrzostwa w Kap-
sle. Każdy z uczestników powi-
nien mieć własny Kapsel. 

Organizatorem VIII Wałbrzy-
skich Mistrzostw w Kapsle – Tour 
de Rynek 2017 o Puchar przewod-
niczącego Rady Wspólnoty Samo-
rządowej Śródmieście -radnego 
miejskiego Piotra Kwiatkowskiego 
jest  Rada Wspólnoty Samorządo-
wej Śródmieście. Wyścig odbędzie 
się w dwóch kategoriach wieko-

wych  -od 0 do 10 lat od godz. 13.30 
i od 10 do 100 lat -od godz.14.30. 
Zapisy uczestników odbędą się na 
pół godziny przed danym wyści-
giem. Każdy z uczestników powi-
nien mieć własny Kapsel.  Dla naj-
lepszych zawodników przewidziane 
są atrakcyjne nagrody  -puchary , 
wycieczka zagraniczna dla 2 osób; 
tablet ,odtwarzacze mp3 , zapro-
szenia na kolacje i na koncerty do 
znanych wałbrzyskich restauracji 
,oraz sprzęt sportowy . Dla wszyst-
kich uczestników wata cukrowa.

(opr. MP)

Mistrzostwa w Kapsle

Mieszkańcy i turyści mogą cie-
szyć się przebudowaną i oddaną 
do użytku ulicą Zamkową w Jed-
linie- Zdroju. Całej inwestycji wy-
niosła ponad 850 tysięcy złotych. 

Oprócz ułożenia nowej kost-
ki brukowej na dziedzińcu Pała-

cu Jedlinka, powstało 16 nowych 
miejsc parkingowych. Ponadto 
wyasfaltowana została część łą-
cząca dziedziniec pałacu z ulicą 
Noworudzką. Wybudowano rów-
nież nową zatokę autobusową. 
Wartość całości inwestycji to 857 
885 zł z czego 531 460zł stano-

Zamkowa przebudowana

wiło dofinansowanie pozyskane 
przez gminę z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Zadanie 

zrealizowało konsorcjum firm 
utworzone przez PUPiH „COM-
-D” sp. z o.o. z Jawora oraz Jele-

niogórskie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych sp. z o.o.

(opr. MP)

fot. (um jedlina- zdrój) wybudowano również nową zatokę autobusową

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
iż w dniu 27.09.2017 r. 

odeszła od nas 

Bożena Krzan
przeżywszy 66 lat

 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 
w dniu 30.09.2017 r. o godz. 14:00 
na cmentarzu przy ul. Żeromskiego 

w Wałbrzychu
 

O czym zawiadamia 
pogrążona w smutku najbliższa rodzina
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Szukasz pracy 
z wynagrodzeniem wyższym 

od minimalnej krajowej? 

PRACUJ Z NAMI 
691 551 679    I    walbrzych@hrglobal.pl  

 
Gwarantujemy stabilne i stałe zatrudnienie
 

HR GLOBAL GROUP posiada certyfi kat nr 12576 Rejestru Agencji Zatrudnienia

Już we wtorek 3 października 
2017 w Lubaniu odbędzie się 
szkolenie pn.  „Jak zatrudniać 
obcokrajowców? Przepisy, pro-
cedury i obowiązki pracodawcy” 
zorganizowane przez Dolnoślą-
skich Pracodawców. 

W jednym miejscu, w jednym cza-
sie przedstawiciele najważniejszych 
instytucji zajmujących się tematyką 
zatrudniania obcokrajowców przed-
stawią najważniejsze informacje doty-
czące ich zatrudnienia oraz odpowie-
dzą na Twoje pytania. - Powinniśmy 
wspólnie zastanowić się nad potrze-
bami dolnośląskiego rynku pracy i po-
dejmować wszelkie działania, które 
poprawią sytuację gospodarczą re-
gionu.  Firmy zrzeszone w Dolnoślą-
skich Pracodawcach wciąż sygnalizują 
kłopoty z zatrudnieniem. Oczekują 
wsparcia, ponieważ braki pracowni-
ków uniemożliwiają normalne funk-
cjonowanie przedsiębiorstw. Szansą 
dla pracodawców w znalezieniu ka-
dry mogą być migracje pracowników. 
Pracodawcy z województwa dolno-
śląskiego coraz częściej zatrudnia-
ją obcokrajowców – mówi prezes 
zarządu Dolnośląskich Pracodaw-
ców – Artur Mazurkiewicz - Jednak 
w związku z tym, że jest to dla wielu 
z nich temat nowy, często gubią się 
w gąszczu przepisów i procedur. Stąd 
pomysł na zorganizowanie szkolenia - 
próba usystematyzowania zagadnień 
związanych z zatrudnianiem cudzo-
ziemców  – dodaje. Szkolenie pn. ,,Jak 
zatrudniać obcokrajowców? Przepisy, 
procedury i obowiązki pracodawcy” 
organizowane jest w ramach II Trans-
granicznego Forum Rynku Pracy. 

Szkolenie dla pracodawców
W trakcie forum będzie możliwość 
skorzystania z porad indywidualnych 
ekspertów: Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, Bazy Usług 
Rozwojowych, EURES, Karkonoskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Powiatowe-
go Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

(red)

fot. (DP) organizatorem 
wydarzenia są 

Dolnośląscy Pracodawcy 
– regionalny związek 

pracodawców 
Konfederacji Lewiatan
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Ponad 300 tysięcy złotych dotacji 
z Unii Europejskiej trafiło do wałbrzyskiej 
drukarni Bimart S. C. na unowocześnienie 
linii produkującej opakowania.

Firma realizuje projekt „Zmiana proce-
su produkcyjnego w Bimart S.C. poprzez 
wdrożenie nowego rozwiązania techno-
logicznego z zastosowaniem automatu 
sztancującego z hot-sztampingiem” w ra-
mach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębior-
stwa i innowacje” Działania nr 1.5 „Rozwój 
produktów i usług w MSP” Poddziałania nr 
1.5.2 Wsparcie innowacyjności produk-
towej i procesowej MŚP” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Cały projekt 
został wyceniony na 963 694 zł, z czego 
dotacja unijna wynosi 332 865 zł.

- Nasza drukarnia działa już dwie de-
kady. Produkcję opakowań rozpoczęli-
śmy około trzech lat temu. Znając rynek 
i zwiększające się potrzeby klientów 

wiedzieliśmy, że musimy ciągle rozwijać 
naszą ofertę. Oczywiście same chęci to 
nie wszystko, bo żeby pozyskiwać no-
wych odbiorców i nie stracić dotychcza-
sowych, usługi muszą być na najwyższym 
poziomie, a do tego potrzebne są pie-
niądze na zakup nowoczesnych maszyn 
- opowiada Piotr Sokołowski, współwłaś-
ciciel Bimartu S.C.

Jednym z dostępnych rozwiązań dla tego 
typu firm są dotacje z Unii Europejskiej 
w ramach środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego (RPO) i pośredniczącej w ich dystry-
buowaniu Aglomeracji Wałbrzyskiej. Po-
moc finansowa jest skierowana do różnych 
podmiotów: od instytucji państwowych 
i samorządowych, poprzez organizacje po-
żytku publicznego, aż po firmy prywatne. 
Spółka Bimart skorzystała z puli środków 
przeznaczonych na działania innowacyjne 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Wszystkie informacje na ten temat moż-
na uzyskać nie wychodząc z domu, wy-
starczy wejść na stronę internetową 
rpo.dolnyslask.pl. - To duża wygoda, bo 
praktycznie większość działań związanych 
z udziałem w projekcie załatwia się przez 
internet. W ten sposób oszczędzamy czas, 
którego jako przedsiębiorcy nie mamy zbyt 
wiele. Sam proces tworzenia dokumentów 
nie jest zbyt skomplikowany. Aby osiąg-
nąć sukces potrzebne jest jednak solid-
ne uzasadnienie, które pokaże jak ważna 
dla danej firmy jest konkretna inwestycja. 
W naszym przypadku udało się w ogrom-
nym stopniu unowocześnić proces produk-
cji opakowań, a także znacząco podwyższyć 
jakość oferowanej usługi. Dzięki temu bę-
dziemy mogli zwiększyć liczbę klientów 
i nadal rozwijać nasze przedsiębiorstwo - 
tłumaczy Mariusz Mulawa, współwłaściciel 
firmy Bimart S. C.

TS

Unijne wsparcie 
dla wałbrzyskiej firmy

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój oferuje do wynajmu „Czarodziejską Chatę” 
obiekt restauracyjny wraz z pełnym wyposażeniem położony w Jedlinie-Zdroju 
przy ul. Sienkiewicza 16, w kompleksie rekreacyjnym obejmującym parki linowe 
oraz tor saneczkowy. 
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego obiektu w celu uzyskania szczegółowych 
informacji zapraszamy do Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ul. Poznańskiej 2 (pokój nr 3
– Biuro Obsługi Klienta) lub prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem 74 84 55 215 
wew. 14 (osoba do kontaktu – Marzena Tomasik).

Restauracja „Czarodziejska Chata” położona w Jedlinie-Zdroju 
przy ul. Sienkiewicza 16. DO WYNAJĘCIA!

reklama	 R0796/17

Koncert symfoniczny
Już dzisiaj 29.09. 2017 o godzinie 
19.00 w Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie – Zdroju odbędzie się 
koncert symfoniczny 40. sezonu 
artystycznego. Na scenie wystąpi 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Sudeckiej pod dyrekcją Czesła-
wa Grabowskiego. Jako solistę 
usłyszymy Adama Wodnickiego, 
fortepian. W programie: Carl Maria 
von Weber:     Uwertura do opery 
„Oberon”. Oberon albo Przysię-
ga Króla Elfów to ostatnia opera 
Webera, na dodatek napisana do 
libretta w języku angielskim na 
zamówienie Opery Londyńskiej. 
Kompozytor nie znając języka an-
gielskiego wykonał tytaniczną pracę 
z nadzwyczajnym wyczuciem stylu 
i prapremiera Oberona w londyń-
skiej Covent Garden przyniosła 
mu wielki sukces. W uwerturze 
pozostał Weber wierny swej zasa-
dzie, że utwór ma oddać nastrój 
opery i jest jej muzyczną zapowie-
dzią. Niezwykle plastycznie maluje 
baśniowy krajobraz krainy Króla 
Elfów,  Oberona i jego żony Tytanii. 
Ludwig van Beethoven:   IV Koncert 
fortepianowy G-dur op. 58. IV 
Koncert fortepianowy G-dur op. 58 
nazywany jest często ‚’Skowronko-
wym’’. Powstawał w latach 1804-07 
i jest pierwszym, który reprezen-
tuje indywidualny styl kompozy-
tora. Tło stanowią inne wybitne 
dzieła, które powstały w tym czasie: 
symfonie (IV-VI), ‚’Fantazja’’ op. 
80, ‚’Msza C-dur’’, wielkie sonaty 
(‚’Kreutzerowska’’, ‚’Appassionata’’, 
‚’Waldsteinowska’’). Doświadcze-
nia zebrane przy tworzeniu tych 
utworów zawarł Beethoven w IV 
Koncercie fortepianowym G-dur. 
Nieprzypadkowo mówi się więc 
o symfonizacji koncertu. Zrekon-
struowana niedawno kameralna 
wersja tego utworu świadczy rów-
nież o umiłowaniu kompozytora do 
muzykowania w mniejszym skła-
dzie.  Antonin Dvořák: VIII Symfonia 
G – dur op. 88. Romantyczna sym-
fonia Antonina Dvořáka odznacza 
się nadzwyczajnym bogactwem me-
lodycznym i znakomitą instrumen-
tacją. I właśnie te dwa elementy są 
charakterystyczną wizytówką całej 
twórczości symfonicznej czeskiego 
kompozytora, spośród której VIII 
Symfonia  uznawana jest za najbar-
dziej „dworzakowską”. Kompozycja 
powstała w niespełna trzy miesiące, 
pomiędzy 26 sierpnia a 8 listopada 
1889 roku. Dvořák po raz pierwszy 
swoje dzieło poprowadził 2 lutego 
1890 r. w Pradze. 

(red)

Addamsowie
Spektakl dla żywych, martwych 
i niezdecydowanych. W piątkę 
29 września o godzinie 18.00 
w WOK na terenie Starej Kopalni 
odbędzie się spektakl pn.,, Rodzina 
Addamsów” przygotowany przez 
Młodzieżowy Teatr Żarówka. 
Addamsowie ponownie otwierają 
swe bramy. Rodzina, która kocha 
wszystko co cmentarne, w wyniku 
źle podsłuchanej rozmowy telefo-
nicznej, ściąga do swojej posiadłości 
największe, jej zdaniem, okropień-
stwo-Ciotkę Eleonorę. Prawdziwe 
problemy zaczynają się, gdy próbuje 
się jej pozbyć, a ich „mały potwór” 
wymyka się spod kontroli. Spektakl 
ubrany w czarny humor, oryginalna 
scenografia i piosenki wplecione 
w fabułę wprowadzą widza do 
mrocznego świata Addamsów. 

(red)

Już w ten weekend na deskach 
Teatru Dramatycznego zobaczy-
my dwa spektakle ,,Wielcy inni: 
Jezus, Gombrowicz, Osiecka” 
oraz ,,Piosenki na koniec świa-
ta”.

Wielcy Inni: pogrążeni w re-
sentymentach, wulgarni, niespra-
wiedliwi, brutalni, małostkowi. 
Śmieszni. Wrzuceni w konwencję 
kabaretu, programowo niepo-
ważni, a zatem bezpieczni, mogą 
wreszcie przemówić najbardziej 
„własnym” głosem. Trzy figury, 
trzy pomniki, trzy legendy zabiera-
ją głos. Tego wieczoru w każdym 
z bohaterów zobaczymy człowie-
ka. W najgorszym sensie tego sło-
wa. Witold Gombrowicz: nieśmiały 
szowinista zabłyśnie w kiepskim 
stylu.  Jezus Chrystus: przemiły 
neurotyk opowie o konsekwen-
cjach edypalnego konfliktu z Bo-
giem Ojcem. Agnieszka Osiecka: 
upomni się o tożsamość  poetki-
-alkoholiczki, w kraju, gdzie pić 
wypada wyłącznie poetom. Spek-
takl, który bawił do łez widzów 
z Lublina, Gdyni, Poznania, Kosza-
lina i Warszawy po długiej przerwie 
powraca do Wałbrzycha. Piosenki 
na koniec świata to niezwykła mu-
zyka i wielkie historyczne przemo-
wy, które nagle straciły na wartości 
i w obliczu kryzysu domagają się 
uaktualnienia. Koniec świata może 
być piękny. Ostatni koncert na 
zgliszczach naszej melancholijnej 
cywilizacji. „Greatest hits” Sza-
niawskiego, czyli utwory ze spekta-
kli, czytań i kabaretów z ostatnich 

Szaniawski zaprasza
sezonów TDSz, zebrane w jeden 
spektakl.  Spektakl współfinanso-
wany ze środków otrzymanych 
z budżetu Województwa Dolno-
śląskiego. Na spektakl dostępny 
jest bilet familijny w cenie 12 zł 
od osoby (co najmniej jedna oso-
ba poniżej 18. roku życia).

(opr. MP)

Wielcy inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka 
29 września 2017 / godz. 19.00 / Scena Kameralna
30 września 2017 / godz. 18.00 / Scena Kameralna
Piosenki na koniec świata
30 września 2017 / godz. 19.30 / Duża Scena
1 października 2017 / godz. 18.00 / Duża Scena 
Rezerwacja biletów: 
Biuro Współpracy z Publicznością 
/ tel. 74 648 83 01 (do 03)

trzy figury, trzy pomniki, trzy legendy 
zabierają głos. tego wieczoru w każdym 
z bohaterów zobaczymy człowieka
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• DOŚWIADCZENIE • na rynku od 1997 r. 

• BEZPIECZEŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc

• JAKOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621
VICTORIA Al. Wyzwolenia 2 • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 666 68 14 • kom.: 601 655 705

WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,            BIURO@SOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL 
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 Wybierasz dietę 
Wybierasz jedną z oferowanych diet.
Dieta „Detox” , Dieta „Racjonalna” , Dieta „Sport” 

 Zamów dietę
Zamawiasz dietę na tyle dni na ile potrzebujesz.

 Zapłać i odbierz dietę
Oczekuj wieczorem kierowcy i odbierz od niego swój 
dietetyczny zestaw posiłków.
Cieszysz się pysznym jedzeniem 
i piękną sylwetką, dodatkowo oszczędzając czas :)

DoFiLand Catering Dietetyczny
Zamów telefonicznie ! Ruszamy od 4 września.

tel. 537 480 468, email: DoFiLand@wp.pl

W niedzielę 1 października 
o godzinie 12.30 w Teatrze Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu odbędzie 
się spektakl pn. ,, Piotruś Pan”.

„Piotruś Pan” to spektakl familij-
ny dla całych rodzin. Dzieci uczy, że 
czasem warto zachować się odpo-
wiedzialnie i dojrzale, a ich rodziców 
– by pielęgnować w sobie dziecko. 
Bo nie ma lepszej płaszczyzny do dia-
logu niż wspólna zabawa. W wałbrzy-
skiej adaptacji odnajdziemy wszystkie 
elementy baśniowego świata z kart 
powieści o „Piotrusiu Panu”, układa-
jące się w linearną opowieść. Jednak 
reżyserka przedstawienia – Karoli-
na Maciejaszek, patrzy na powieść 

sprzed ponad stu lat ze współczesnej 
perspektywy. - Świat, który opisu-
je w swej powieści J.M. Barrie jest 
bardzo mocno spolaryzowany. Au-
tor  rozpina go na dwóch biegunach: 
mamy świat Piotrusia – chłopięcą 
krainę wiecznego dzieciństwa, kreacji 
i wyobraźni i świat Wendy – dziew-
czynki, która chce dorosnąć i wpisać 
się w nudny schemat życiowej ruty-
ny. Jest świat dzieci – barwny i pięk-
ny, i świat dorosłych – którzy tracą 
umiejętność latania i nie potrafią ma-
rzyć. Patrząc dziś na powieść sprzed 
ponad stu lat, nie sposób nie poddać 
jej  krytycznej analizie. Chciałabym 
ocalić Wendy – sprawić, by była ona 
równorzędną bohaterką do Piotrusia 

Pana, nie dyskryminować dziewczy-
nek i odciąć się od stereotypowej 
interpretacji historii o Piotrusiu, jako 
opowieści awanturniczej, „chłopa-
ckiej”. Bo przecież jest to też bardzo 
piękna historia miłosna. Bardzo też 
chcę wierzyć, że można dorosnąć 
i wziąć odpowiedzialność za swo-
je życie a jednocześnie nie utracić 
zdolności „latania” – mówi reżyserka 
przedstawienia. Niezaprzeczalnym 
atutem spektaklu jest różnorodność 
środków artystycznego wyrazu. 
W przedstawieniu znajdziemy ele-
menty teatru lalkowego, teatru formy 
i teatru cieni oraz zapadające w pa-
mięć piosenki.

(opr. MP)

Niedziela w teatrze

Konkursy, koncerty oraz pierw-
sza w mieście folkowa parada 
czekać będzie na uczestników 
II edycji Wałbrzyskiego Festiwa-
lu Folklorystycznego „Kopalnia 
Folkloru”. Impreza odbędzie się 
od 5 do 7 października. 

W tym roku „Kopalnia Folkloru” to 
nie tylko występy zespołów z sąsiedz-
twa. Do Wałbrzycha przyjadą goście 
z: Warszawy, Legnicy, Nowej Rudy, 
a także Litwy i Ukrainy. Na scenie 
nie zabraknie również Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wałbrzych”. W dniach trwa-

nia festiwalu Wałbrzych stanie się naj-
bardziej kolorowym, roztańczonym 
i rozśpiewanym miastem w Polsce. 
W czwartek 5 października odbędzie 
I Konkurs Piosenki Folkowej „Zafolko-
wani”. Zgłoszenia można wysyłać już 
dziś. W konkursie mogą wziąć udział 
dzieci powyżej 7 roku życia, uczniowie 
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych, studenci i dorośli. Ponadto przyj-
mowane są również zgłoszenia na 
konkurs plastyczny. Wstęp na wszyst-
kie wydarzenia związane z Festiwalem 
jest darmowy.

(opr. MP)

Program festiwalu:
5 października 16:30,
Montownia, Stara Kopalnia -I Konkurs Piosenki 
Folkowej „Zafolkowani” 
6 października 16:00 
Koncert w Parku Jordanowskim w Walimiu
18:00 
Koncert W Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu 
7 października 
10:00 Folkowa Parada Miejska i pokazy zespołów 
w Amfiteatrze (start: Plac Magistracki)
14:00 Koncert na Zamku Grodno
18:00 Koncert Galowy w Starej Kopalni, rozstrzyg-
nięcie konkursu plastycznego i występy laureatów 
I Konkursu Piosenki Folkowej (budynek nr 8)

Festiwal Folklorystyczny

fot. (użyczone) w dniach trwania festiwalu wałbrzych stanie się najbardziej kolorowym, roztańczonym 
i rozśpiewanym miastem w Polsce

Wałbrzyski oddział ZUS zaprasza na wystawę 
historyczną ,,Rzeczpospolita Ubezpieczonych”. 
Prace oglądać będzie można w Multimedialnej 
Filii Bibliotecznej – Podzamcze do  4 paździer-
nika. 

,,Rzeczpospolita Ubezpieczonych” to wystawa 
fotograficzna opatrzona komentarzami naocznych 
świadków historii, m.in. pracowników ZUS. Eks-
pozycja została zorganizowana z okazji jubileuszu 
80-lecia powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych i stanowi zapis życia Polaków i Polski, w którym 
przemiany ZUS towarzyszyły przemianom zacho-
dzącym w naszym społeczeństwie. Wystawa wpisuje 
się również w obchody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ukazując historię ubez-
pieczeń społecznych i ich rolę w kształtowaniu pol-
skiej państwowości, solidaryzmu społecznego i bu-
dowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Od 6 do 
12 października wystawę będzie można obejrzeć 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wysta-
wie będą towarzyszyły wykłady o historii ubezpie-
czeń społecznych w Polsce. Pierwszy wykład już 2 
października o godz. 17:00 w Bibliotece.

(red)

Wystawa historyczna

fot. (użyczone) wystawie będą towarzyszyły wykłady o historii ubezpieczeń społecznych w Polsce



www.30minut.pl

Piątek, 29 września 2017
Nakład łączny

we wrzesniu 83 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami8 co tam w szkole? 

reklama	 R0799/17

Przykładamy coraz większą 
wagę do zachowania zdrowia i 
dobrej kondycji. Nie dziwi więc 
fakt, że to właśnie zawody me-
dyczne – związane z terapią, 
opieką i obsługą specjalistyczne-
go sprzętu, są obecnie tak chęt-
nie wybierane. Ukończenie tego 
typu kierunku już na poziomie 
szkoły policealnej, sprzyja stabi-
lizacji finansowej i daje społeczny 
prestiż.

Za sukcesem profesji medycz-
nych stoją zmiany demograficzne. 
Jesteśmy społeczeństwem sta-
rzejącym się, ale coraz bardziej 
świadomym profilaktyki zdrowia. 
Wymagamy też coraz wyższej ja-
kości usług. Potrzebujemy specja-
listów, którzy pomogą nam zadbać 
o dobrą formę. Kwalifikacje do 
pracy w służbie zdrowia daje nie 
tylko ukończenie szkoły wyższej. 
W TEB Edukacja z powodzeniem 
kształci się personel medyczny 
średniego szczebla. Kierunki me-
dyczne cieszą się tu dużą popular-
nością.

marzenie o masażu
Technik masażysta to chętnie 

wybierany kierunek kształcenia w 
TEB Edukacja. W trakcie dwuletnie-
go cyklu nauki słuchacze nabywają 
umiejętności w masażu leczniczym, 
profilaktycznym, sportowym, kos-
metycznym. Dodatkowo uczęsz-
czają na rozszerzone zajęcia z fi-
zjoterapii. Wykonywane zabiegi 
usprawniają leczenie i rehabilitację 

chorych oraz relaksują i odmładzają 
osoby zdrowe.

„Podczas nauki w szkołach TEB 
Edukacja zdobywamy wiedzę z za-
kresu różnych typów masażu np. 
medycznego lub sportowego. Jed-
nocześnie szkoła umożliwia nam 
rozwój w postaci kursów, które 
oferuje, np. masaż bańką chińską, 
gorącą czekoladą czy też gorący-
mi kamieniami.” – mówi Mateusz, 
absolwent kierunku Technik Masa-
żysta z elementami fizjoterapii. 

W szkole TEB Edukacja kieru-
nek ten współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej, dzięki 
czemu słuchacze mogą skorzystać z 
wyjątkowej oferty: bezpłatnego do-
radztwa zawodowego, specjalistycz-
nego kursu: Masaż sportowy wraz z 
egzaminem. Również dzięki dofinan-
sowaniu, na słuchaczy czeka płatny 
staż zawodowy ze stypendium sta-
żowym w wysokości 1750 zł brutto. 

terapia i opieka
Rośnie zapotrzebowanie pro-

fesjonalistów w dziedzinie terapii 
i opieki. Opiekun medyczny przy-
czynia się do usprawnienia kondycji 
fizycznej, psychicznej i społecznej u 
osób starszych. Opiekun medyczny 
planuje, organizuje i wykonuje czyn-
ności pielęgnacyjne, higieniczne i 
opiekuńcze.

Aktywizuje osoby chore do więk-
szej samodzielności życiowej. Tylko 
w szkołach TEB Edukacja program 
nauczania został rozszerzony o 
przedmiot „Aktywizacja seniora”. 
Podczas tych zajęć słuchacze uczą 

się, w jaki sposób organizować czas 
wolny osobom starszym. Nabyte w 
trakcie nauki umiejętności są przy-
datne zarówno w pracy zawodowej, 
jak i w codziennym życiu. Pomaga-
ją w opiekowaniu się najbliższymi 
w potrzebie, np. starzejącymi się 
rodzicami. Zachodzące procesy 
demograficzne i starzenie się spo-
łeczeństw przyczyniają się do tego, 
że zawód ten jest poszukiwany na 
rynku pracy zarówno w Polsce, jak 
i za granicą.

„Wybrałam ten kierunek po-
nieważ jestem osobą empatyczną i 
chciałam wykonywać pracę, która 
wiąże się z udzielaniem pomocy 
osobom chorym i niesamodziel-
nym. W ramach nauki w TEB Edu-
kacja uczymy się, jak współpraco-
wać z podopiecznym, wsłuchiwać 
się w jego potrzeby i tworzyć dla 
niego przyjazne i bezpieczne wa-
runki życia.” - opowiada absolwent-
ka kierunku, Iwona. 

Ten kierunek również jest współ-
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej. Słuchacze mogą skorzystać 
ze specjalnej oferty, w skład której 
wchodzi: bezpłatne doradztwo za-
wodowe, BEZPŁATNY kurs spe-
cjalistyczny - Aktywizacja osób z 
chorobą otępienną wraz z egzami-
nem, oraz płatny staż zawodowy ze 
stypendium stażowym w wysokości 
1750 zł brutto.

Przy wyborze zawodu lub chęci 
przekwalifikowania się warto roz-
ważyć powyższe opcje. Więcej in-
formacji można uzyskać w sekreta-
riatach szkoły. 

Ucz się na zdrowie

wałbrzych, 

ul. Słowackiego 7,

 tel. 74 667 08 85, 

e-mail: walbrzych@teb.pl

Pełna oferta na www.teb.pl

Zespół Szkół Politechnicznych 
„Energetyk” w odpowiedzi na 
dzisiejsze wyzwania edukacyjne 
zapoczątkował projekt  „Ener-
getyczny wielobój”. 

Na sportowej strzelnicy biat-
hlonowej w Czarnym Borze oraz  
w Starych Bogaczowicach odbyły się 
zorganizowane przez Zespół Szkól 
Politechnicznych Energetyk z Wał-
brzycha oraz Sudeckie Stowarzysze-
nie Strzeleckie zajęcia ze strzelania 
sportowego dla uczniów z klasy 7 
i gimnazjum. Dzieci  mogły spraw-
dzić swoje umiejętności w strzelaniu 
z karabinka sportowego do oddalo-
nej o 50 metrów tarczy TS1 – czy-
li dokładnie takiej, w jakiej swoje 
największe sukcesy odnosiła nasza 
mistrzyni – Renata Mauer. - Zajęcia 
zorganizowane w ramach lekcji wy-

chowania fizycznego miały na celu 
propagowanie wśród młodzieży 
strzelectwa sportowego. Ich zorgani-
zowanie możliwe było dzięki wspar-
ciu Dolnośląskiego Związku Strzele-
ctwa Sportowego, który ufundował 
amunicję. Warto zaznaczyć także, że 
właśnie ZSP Energetyk jest jedyną 
szkołą w Polsce posiadającą sekcję 
strzelecką, własny magazyn broni 
i wszelkie niezbędne uprawnienia 
do prowadzenia tego typu działalno-
ści – mówi Dariusz Cisek. Młodzież 
uczestniczyła też w zajęciach typo-
wych dla zawodu technika cyfro-
wych procesów graficznych, gdzie 
wykonywała na bieżąco fotografie 
portretowe uczestników „Ener-
getycznego wieloboju” lustrzanką 
cyfrową. Następnie pracowała nad 
cyfrową obróbką zdjęć w profesjo-
nalnym programie do grafiki. Osoby 

zainteresowane mogły oglądać na 
monitorze postęp prac graficznych. 
Kolejną atrakcją było  przedstawie-
nie instalacji systemu telewizji dozo-
rowej. Uczniowie mogli instalować 
przewody, podłączyć kamerę do 
rejestratora i zapoznać się z obsługą 
systemu. Ostatnim elementem był 
konkurs techniczny - montaż listew 
montażowych - wykonanie „postaci 
ludzkiej” z listwy w oparciu o rysu-
nek montażowy. Uczestnicy mogli 
zapoznać się z obsługą narzędzi in-
stalatorskich w praktyce, co okazało 
się wielką frajdą. Projekt  „Energe-
tyczny wielobój”  jest nie lada atrak-
cją dla gimnazjalistów, którzy mogą 
zobaczyć „od kuchni” jak wygląda 
nauka w powszedni dzień i spróbo-
wać swoich sił na polu strzelectwa 
sportowego.

(opr. red)

Był unihokej, było rugby i football 
amerykański, czas na baseball. 
W Miejskiej Szkole Podstawowej 
w Szczawnie-Zdroju uczniowie 
poznali zasady tej gry.

Dzięki aplikacji, którą przygoto-
wała dyrektor szkoły Sylwia Kotarba 
wraz z nauczycielami wychowania 
fizycznego, placówka bierze udział 
w programie „Play Ball” dofinan-
sowanym ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. Do  
udziału w projekcie zaproszonych 
zostało pięć szkół z Dolnego Śląska.  
Szczawieńska podstawówka otrzy-
mała profesjonalny sprzęt do gry 
w baseball o wartości prawie trzech 
tysięcy złotych: rękawice, kaski, kije, 
piłeczki oraz bazy. Ponadto nauczy-
ciele wychowania fizycznego wzięli 

udział w szkoleniu, podczas które-
go poznali zasady gry w baseball. 7 
września szkoła gościła trenera Łu-
kasza Tura oraz dwóch zawodników 
z Wenezueli Hectora Velasqueza 
i Cesara Gonzaleza na co dzień gra-
jących w hiszpańskiej lidze zawodo-
wej, którzy wspólnie poprowadzili 
treningi z dziećmi. Zajęcia pokaza-
ły jak wielkie możliwości drzemią 
w uczniach. Niby nowa dyscyplina, 
niby nowe umiejętności, a oni sobie 
radzili jakby od lat grali w baseball. 
Z dużym entuzjazmem brali udział 
w treningu, bardzo podobały im się 
zajęcia oraz sympatyczni zawodnicy. 
Natomiast goście byli pod dużym 
wrażeniem zapału młodych spor-
towców i zaprosili wszystkich na 
turniej do Wrocławia. 

(opr. red)

Play Ball

zajęcia pokazały jak wielkie możliwości drzemią w uczniach

Energetyczny wielobój 

zajęcia zorganizowane w ramach lekcji wychowania fizycznego miały na celu propagowanie wśród młodzieży 
strzelectwa sportowego
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Wraz z rozpoczęciem  nowego 
roku szkolnego rozpoczął się 
kolejny rok działalności Szkoły 
Podstawowej Fundacji na Sta-
rym Zdroju (dotąd znanej pod 
nazwą „Szkoła Gminna Menad-
żersko-Księgowa”).   Jest to dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców 

tej placówki rok szczególny. Od 
1.09.2017 r. słynny „Menadżer” 
zmienia nazwę i od dziś  nazywa 
się Szkoła Podstawowa Fundacji 
„Clever”. 

Decyzja o zmianie nazwy podjęta 
została w zeszłym roku, który był ro-

Nowa podstawówka w mieście?

kiem obchodów jubileuszu istnienia 
Szkoły. Skłoniło to do podsumowań 
i przemyśleń. W wyniku konkur-
su przeprowadzonego wśród całej 
społeczności szkoły wybrano nową 
nazwę, która jest bliższa dzisiejszym 
uczniom rodzicom i nauczycielom. 
Potwierdza założenia programu 
szkoły. To właśnie  realizowany pro-

gram dydaktyczno-wychowawczy 
sprawia, że szkoła cieszy się dużą 
popularnością.

Ten rok szkolny rozpoczęła re-
kordowa liczba uczniów i przed-
szkolaków. Na pewno atutem szko-
ły są osiągniecia jej absolwentów i 
ogromne zadowolenie ich rodziców.

(red)

W roku 2017 mija 60 roczni-
ca istnienia Zespołu Szkół Nr 7 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Wałbrzychu (dawniej Zespół 
Szkół Ekonomiczno – Gastro-
nomicznych). Podczas prac nad 
monografią szkoły w starej kro-
nice natrafiono na informacje 
dotyczące Państwowej Szkoły 
Przysposobienia w Gospodar-
stwie Rodzinnym.  

Autorka wspomnień, ówczesny 
dyrektor szkoły- Józefa Głowacka, 
wywodzi początki szkoły od 1947 
roku.” Dnia 4 lutego 1947 roku 
odbyły się pierwsze lekcje w nowo 
założonej szkole zawodowej dla 
dziewcząt, która nosiła wówczas 
miano Państwowej Szkoły Przy-
sposobienia w Gospodarstwie Ro-
dzinnym. Głównym zadaniem tej 
szkoły było kształcenie dziewcząt 
na gospodynie domowe oraz pra-
cownice placówek żywienia zbioro-
wego.” Również w kronikach tzw. 

Jubileuszowe 
tajemnicze odkrycie

pionu ekonomicznego nie obyło się 
bez sensacyjnych odkryć. Irena Luty, 
wieloletni pracownik szkoły i autor-
ka hymnu szkoły, w broszurze do-
tyczącej Olimpiad Ekonomicznych 
w okręgu wrocławskim zamieściła 
zarys historii Technikum Ekono-
micznego. „Był to rok 1946- w Wał-
brzychu powstawało wiele szkół 
ogólnokształcących i zawodowych; 
wśród nich Koedukacyjne Gimna-
zjum i Liceum Handlowe. Szkoła nie 
miała stałego lokum i przenoszona 
była z budynku do budynku. Brak 
było również sprzętu i pomocy na-
ukowych. Ostatecznie usytuowano 
ja w obszernym budynku przy ul. 
Stalina 5 (obecna Aleja Wyzwolenia). 
Młodzieży chętnej do nauki było bar-
dzo dużo. W pierwszym roku nauki 
otworzono 5 pierwszych oddzia-
łów[...]Szkoła zmieniała parokrotnie 
nazwę-ostatnia w tym czasie nazwa 
to Technikum Administracyjno - Go-
spodarcze. Mimo dobrego rozwoju 
szkoły w roku 1952 przyszła decy-
zja likwidacji. Przyczyną tego były 
tendencje do tworzenia szkół, typu 
górniczego[...] Zespół Szkół Nr 7 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Wałbrzych nosił dawniej nazwę 
Zespół Szkół Ekonomiczno – Ga-
stronomicznych im. Komisji Eduka-
cji Narodowej, co potwierdza, że 
scalono w nim dwie placówki, które 
przez lata funkcjonowały odrębnie. 
- W roku 2017 ogłosiliśmy  jubileusz 
60-lecia szkoły, podążając za organi-
zatorami poprzedniego, który odbył 
się w 2002 r. w rocznicę 45-lecia 
Zespołu Szkól Ekonomiczno- Ga-
stronomicznych, ale wywodzącego 
swoje korzenie od istniejących od 
1957 r. Technikum Ekonomicznego 
i Zasadniczej Szkoły Handlowej. Za-
pomniano o bogatej i udokumento-
wanej w kronikach i prasie lokalnej 
historii pionu gastronomicznego, 
którego początku sięgają roku 1947. 
Zatem 60, czy 70 lat? Trudno jed-
noznacznie odpowiedzieć na to py-
tanie. Pewnikiem pozostaje fakt, że 
należy w roku jubileuszowym pod-
kreślić rolę placówki w środowisku 
oświatowym miasta. Zapraszamy 
osoby związane ze szkołą do wspól-
nego uczczenia jej jubileuszu- mówi 
dyrekcja szkoły.

(red)

zespół Szkół nr 7 im. Komisji edukacji narodowej w wałbrzych nosił 
dawniej nazwę zespół Szkół ekonomiczno – Gastronomicznych 
im. Komisji edukacji narodowej

W Zespole Szkolno –Przedszkol-
nym nr 1 w Wałbrzychu została 
przeprowadzona akcja „Bez-
pieczna droga do szkoły”, zorga-
nizowana przez wałbrzyską poli-
cję oraz PSB-Mrówka.

Dla uczniów przygotowane zo-
stały zajęcia teoretyczne jak i prak-
tyczne, mające na celu poznanie 
podstawowych zasad bezpiecznego 
poruszania się po ulicy, zwłaszcza 
przy przechodzeniu przez jezdnię. 
Po zajęciach w klasie odbyła się 
część praktyczna. Uczniowie utrwa-
lili zasady prawidłowego przecho-
dzenie przez przejście dla pieszych. 
Dzieci otrzymały w prezencie bre-
loczki odblaskowe, kamizelki, cu-
kierki i balony. Na zakończenie, na 

Bezpieczna droga do szkoły

Po zajęciach w klasie odbyła się część praktyczna

uczniów, czekała miła niespodzian-
ka, mieli możliwość obejrzenia we-
wnątrz policyjny radiowóz, a także 

mogli posiedzieć na policyjnych mo-
torach.

(opr. red)

Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 
w Wałbrzychu aktywnie przyłączyli się do święto-
wania urodzin Placu Marceliny Darowskiej na So-
bięcinie.

Pierwszym punktem tego dnia był spacer historycz-
ny, w trakcie którego uczestnicy pogłębiali wiedzę na 
temat dzielnicy Sobięcin. Ciekawostki dotyczące prze-
szłość dzielnicy z pewnością pobudziły ducha lokalnego 

patriotyzmu. Pyszny tort urodzinowy oraz liczne sma-
kołyki uprzyjemniły to wydarzenie. Część artystyczna 
obfitowała w wiele ciekawych występów, w których nie 
zabrakło również uczniów jedynki prezentujących swoje 
umiejętności wokalne i taneczne. Przygotowane przez 
organizatorów atrakcje nie tylko uprzyjemniły sobotnie 
popołudnie, ale także zintegrowały mieszkańców dziel-
nicy Sobięcin.

(opr. red)

Urodziny Pl. M Darowskiej

Koncert charytatywny dla cho-
rego na mukowiscydozę Bartka 
odbył się w Zespole Szkół nr 3 
im. Mikołaja Kopernika w Wał-
brzychu.

Bartek Kobusiński, uczeń III LO 
cierpi na rzadką i poważną chorobę 
– mukowiscydozę. Koszty sprzętu, 
leczenia czy rehabilitacji są ogromne, 
trudne do udźwignięcia przez osobę 
prywatną. Ruszyła zbiórka na serwi-
sie zrzutka.pl, która została również 
rozpropagowana wśród uczniów 
liceum. Jednak to nie wszystko. 
Z inicjatywy uczniów, a konkretnie 
koleżanki Bartka z klasy – Natalii Ra-
falskiej – odbył się w szkole koncert 

Koncert charytatywny

charytatywny, z którego całkowity 
dochód został przeznaczony na za-
kup niezbędnego w dalszej terapii 
koncentratora tlenu. W koncercie 
udział wzięli uzdolnieni muzycznie 

i tanecznie uczniowie liceum i ich ko-
ledzy z wałbrzyskich szkół. Gwiazdą 
koncertu był Zespół Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych”.  

(opr. red)

Gwiazdą koncertu był zespół Pieśni i tańca „wałbrzych”

reklama	 R0800/17
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Aż 10 tysięcy złotych dotacji po-
zyskało OSP Witoszów Dolny, na 
realizację projektu pn. „Fajna 
zabawa, ale poważna sprawa”. 
Młodzi adepci OSP zapoznani 
zostaną podczas zajęć edukacyj-
no-sportowych z  pracą straża-
ka, zasadami pomocy przedme-
dycznej i sygnałami alarmowymi.  
Ochotnicy strażacy zostaną do-
posażeni w niezbędną odzież.

Łączna wartość projektu opie-
wa na kwotę 14 450,00 zł, w tym 
10 tysięcy złotych stanowi dotacja 
zadania publicznego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, ra-
townictwa i ochrony ludności- do-
posażenie w sprzęt ochotniczych 
straży pożarnych. - Młodzi adepci 
ochotniczej straży pożarnej zostaną 
podczas zajęć edukacyjno-sporto-
wych zapoznani z  pracą strażaka, 
zasadami pomocy przedmedycznej 
i sygnałami alarmowymi. Uczuleni 
zostaną również na sprawy zwią-
zane z bezpieczeństwem i konse-
kwencjami nieodpowiedzialnych za-
chowań. Zaproponowane działania 

pozwolą wyrobić w młodzieży po-
czucie odpowiedzialności, opano-
wania i dyscypliny, a także podniosą 
sprawność fizyczną. Podczas zajęć, 
gry terenowej i ćwiczeń strażacy 
z OSP w Witoszowie Dolnym, będą 
mieli możliwość zaprezentować za-
kupiony w ramach projektu sprzęt 
– podkreśla prezes Marcin Klęsk. - 
Oprócz ćwiczeń i spotkań strażacy 
zyskają coś jeszcze. Jednostka zyska 
doposażenie w niezbędny sprzęt: 
mundury koszarowe , mundury 
koszarowe Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, czapeczki strażackie 
buty specjalne strażackie 3 ,buty 
specjalne strażackie gumowe, rę-
kawice strażackie, zabezpieczenie 
poduszki kierownicy AIR-BAG mata 
narzędziowa, osłona przezroczysta 
do usuwania, zestaw klinów do sta-
bilizacji pojazdów, pirometr– mówi 
Julia Calów, koordynator projektu. 
Na zakończenie projektu, w okresie 
przedświątecznym zorganizowane 
zostanie spotkanie choinkowe – 
wspólne ubieranie choinki, biesiada 
przy ognisku, ale również nauka za-
sad udzielania pierwszej pomocy. 

(red)

Praca strażaka

fot. (uG Świdnica) Projekt skierowany jest do osób zrzeszonych wokół 
ochotniczej Straży Pożarnej witoszowa Dolnego i młodzieży

Trwa montaż oświetlenia na 
czterech przejściach dla pie-
szych w Świebodzicach. Jest to 
działanie realizowane w ramach 
projektu unijnego związanego 
z ograniczeniem skutków niskiej 
emisji. 

Gmina Świebodzice dofinanso-
wanie uzyskała za pośrednictwem 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wartość 
całego projektu, w którego skład 
wchodzi między innymi przebudo-
wa oświetlenia, budowa Centrum 
Przesiadkowego, ścieżek rowero-
wych czy zakup czwartego autobu-
su to 7 433 750,56 złotych. Kwota 
dofinansowania wynosi 6 110 786,96 
złotych. Jaśniej i bezpieczniej będzie 
na dwóch przejściach dla pieszych 
przy ul. Wałbrzyskiej (ruchliwa dro-
ga krajowa i wojewódzka), Strze-
gomskiej oraz Mieszka I (Osiedle 
Piastowskie, okolice Biedronki). 
O doświetlenie przejść występo-
wali mieszkańcy poprzez zgłoszenia 
do budżetu obywatelskiego, a także 
radni miejscy. Są to miejsca szcze-
gólnie uczęszczane, a z racji dużego 
ruchu kołowego, należące do wy-
jątkowo niebezpiecznych. - Jest to 
zadanie bardzo potrzebne, przed 
nami okres jesienno-zimowy, gdy 

Jaśniej w Świebodzicach

szybko zapad zmrok, a wówczas 
spada także widoczność na dro-
dze, co stanowi szczególne niebez-
pieczeństwo dla pieszych – mówi 
Bogdan Kożuchowicz, burmistrz 
Świebodzic. To już trzecie zadanie 

w ramach niskiej emisji, które jest 
w trakcie realizacji. Z początkiem 
września rozpoczęła się przebudo-
wa Placu Dworcowego, rusza także 
budowa ścieżek rowerowych.

(opr. MP)

fot. (um Świebodzice) o doświetlenie przejść występowali mieszkańcy 
poprzez zgłoszenia do budżetu obywatelskiego
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

reklama	 R0804/17

 
info@hb.pl

Wykupiłeś stronę WWW na pierwszy rok za kilka złotych?

Zdziwiłeś się ceną odnowienia usług po roku?
Nie chcesz przepłacać? 
    Zapraszamy do nas! 
 Napisz na                          

 Z miłą  chęcią postaramy się pomóc Ci                              obniżyć koszty. 

reklama	 R0803/17

Zagłosuj!
Od 2 do 15 października świd-
niczanie będą mogli oddać głos 
w tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Możliwy będzie 
wybór jednego zadania dzielnico-
wego. Te, które zyskają największe 
poparcie, zostaną zrealizowane. 
Głos można oddawać: korespon-
dencyjnie (z użyciem karty i koperty 
zwrotnej, które będą dostępne 
do pobrania w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przy ul. Franciszkańskiej, 
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy 
w Biurze Obsługi Klienta, w Wieży 
Ratuszowej oraz w Referacie 
Organizacji Pozarządowych przy ul. 
Długiej 33), internetowo (poprzez 
aplikację internetową na stronie 
www.glosuj.swidnica.pl), tradycyjnie 
w lokalu wyborczym. Uprawniony 
do głosowania mieszkaniec Świdni-
cy może oddać tylko jeden głos na 
zadanie dotyczące dzielnicy, w któ-
rej mieszka. Jeżeli głosujący nie 
zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy 
więcej niż jedno pole na liście, to 
głos uważa się za nieważny. 

(red)

Hip-hopowy piątek 
Najlepszy polski hip-hop, według 
Świdniczan i nie tylko, już w piątek 
w Klubie Bolko! Piotr “KęKę” 
Siara wystąpi w ramach Recenzji 
Muzycznych i przybliży album 
“Trzecie Rzeczy”. Przed nim zapre-
zentują się wałbrzyszanie z grupy 
Produkt74. Recenzje Muzyczne 
to projekt, który daje lokalnym 
fanom muzyki wpływ na repertuar 
koncertowy Świdnickiego Ośrodka 
Kultury! Propozycje wykonawców 
zgłasza się w formie autorskich 
recenzji płyt. W tegorocznej edycji 
najwięcej głosów oddano na album 
KęKę “Trzecie Rzeczy”. Świdnicki 
Ośrodek Kultury w ramach otwar-
tego naboru wyłonił wykonawców, 
którzy wystąpią w ramach supportu 
przed KęKę. Produkt74, bo o nich 
mowa, to czwórka przyjaciół dzia-
łających w wałbrzyskim hip-hopie 
od 2000 roku. Koncert odbędzie 
się w piątek 29 września w Klubie 
Bolko w Świdnicy (pl. Grunwaldzki 
11).

(red)

Rewitalizacja
Na całym Dolnym Śląsku zostało 
opracowanych i przyjętych ponad 
120 Lokalnych Programów Rewita-
lizacji. Do grona tych samorządów 
dołączyła Gmina Świdnica. Celem 
tych działań jest identyfikacja oraz 
wyprowadzenie obszarów zdegra-
dowanych ze stanu kryzysowego, 
a także stworzenie warunków do 
ich zrównoważonego rozwoju. 
Rewitalizacja zakłada optymal-
ne wykorzystanie specyficznych 
uwarunkowań danego obszaru 
oraz wzmacnianie jego lokalnych 
potencjałów (w tym także kulturo-
wych) i jest procesem wieloletnim, 
prowadzonym m.in. przez przedsię-
biorców, organizacje pozarządo-
we, właścicieli nieruchomości, 
organy władzy publicznej, ect. we 
współpracy z lokalną społecznością. 
Z uwagi na szczególną koncentrację 
negatywnych zjawisk oraz istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego 
gminy procesem rewitalizacji zosta-
nie objętych osiem podobszarów 
tzn.:  Bojanice, Gogołów, Lutomia 
Dolna, Lutomia Górna, Makowice, 
Pszenno ulica: Nadbrzeżna i Wroc-
ławska, Witoszów Dolny, Witoszów 
Górny. 

(red)

Kolejne 15 tysięcy złotych pocho-
dzące z budżetu gminy Świdnica 
zostanie przeznaczonych na pra-
ce konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane. Tym 
razem środki zostaną wydane 
na ratowanie kościoła filialnego 
w Modliszowie. 

Wniosek parafii Rzym.-Kat. pw. 
św. Jana Apostoła w Dziećmorowi-
cach uzyskał dofinansowanie w kwo-
cie 15 tysięcy złotych. W ramach in-

westycji wykonana zostanie izolacja 
przeciwwilgociowa pionowa na ścia-
nach fundamentowych poniżej po-
ziomu terenu oraz tynki renowacyjne 
kościoła filialnego p.w. św. Bartłomie-
ja w Modliszowie. Tylko w tym roku 
do 6 parafii rzymskokatolickich trafiło 
łącznie 95 tys. zł. dotacji  na ratowa-
nie zabytków architektury sakralnej. 
Od 2006 r. na ten cel przeznaczono 
766,9 tys. zł., a środki w całości po-
chodziły z budżetu gminy Świdnica.

(opr. MP)

Środki na ratowanie 
zabytków

fot. (uG Świdnica) w ramach inwestycji wykonana zostanie izolacja 
przeciwwilgociowa

Ada i Maciej Wołkowie są pierw-
szą rodziną z zawalonego budyn-
ku przy ul. Krasickiego, która 
otrzymała przygotowane przez 
miasto mieszkanie docelowe. 
Młodzi ludzie odebrali już klucze 
i zaczynają urządzanie nowego 
lokum.

Trzyosobowa rodzina zajmuje 
2-pokojowe mieszkanie o metra-
żu nieco ponad 50 m2. Mieszka-
nie zostało poddane kapitalnemu 
remontowi, łącznie z nowym po-
działem pomieszczeń. Wszystkie 
prace prowadzone były w porozu-
mieniu z przyszłymi lokatorami tak, 
by mieszkanie w pełni odpowiadało 

ich potrzebom. - Kochani, dziękuję, 
że czekaliście z cierpliwością i zrozu-
mieniem, ze spokojem przyjmowali-
ście fakt, że pozwolenia, dokumen-
tacje, procedury, trochę trwają. Ale 
wierzę, że będzie się Wam tu do-
brze mieszkać i znajdziecie tu spokój 
i przyjazne otoczenie. Tego Wam ży-
czę z całego serca – mówił burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz, wręczając 
młodym ludziom klucze do miesz-
kania. Ada i Maciej nie kryli ogrom-
nej radości i wdzięczności. – Bardzo 
dziękujemy za pomoc, życzliwość. 
Jesteśmy szczęśliwi, a mieszkanie 
jest piękne – mówili z uśmiechem. 
Kolejne, drugie mieszkanie, jest już 
prawie skończone, trzecie mieszka-

Pierwsze klucze wręczone 

nie, dla samotnej pani, jest w trakcie 
remontu i powinno być gotowe pod 
koniec października. Na docelowe 
lokum czeka jeszcze jedna rodzi-
na, która jako pierwsza otrzymała 
od miasta mieszkanie. Lokal, który 
obecnie zajmują jest mieszkaniem 
zastępczym. Miasto przedstawiło 
rodzinie propozycję przygotowa-

nia dwupokojowego mieszkania, 
z oknami wychodzącymi na ogród, 
w spokojnej części miasta, jednak 
oferta nie została przyjęta. Na razie 
miasto nie dysponuje inną propozy-
cją. Jednak będą podjęte starania, by 
zaproponować rodzinie odpowiada-
jące jej lokum.

(red)

fot. (um Świebodzice) trzyosobowa rodzina zajmuje 2-pokojowe 
mieszkanie o metrażu nieco ponad 50 m2
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Po krótkiej, letniej przerwie gru-
pa Walim Rajdowy serdecznie 
zaprasza zawodników oraz kibi-
ców rajdowych na ostatnią rundę 
cyklu Autoracing.pl Rajdowego 
Pucharu Sudetów 2017, pod na-
zwą „Walimska Jesień Rajdowa”.

– Tym razem, przygotowaliśmy 
coś specjalnego, a mianowicie no-
wiutki OS, którego jeszcze nigdy nie 
używaliśmy podczas zawodów,  bę-
dzie to OS Jugowice Górne – Rzecz-
ka Górna (Sierpnica) o długości 4,6 

km, który zawodnicy będą musieli 
pokonać trzykrotnie – relacjonu-
ją organizatorzy. Odcinek ten jest 
kolejnym, urokliwym fragmentem 
z kultowego rajdu świdnickiego, któ-
rą grupa Walim Rajdowy ,,serwuje” 
kierowcom amatorom oraz kibicom 
miłującym motoryzację. Wszystkich 
chętnych zapraszamy 1 paździer-
nika 2017 r. do gminy Walim, by na 
własne oczy śledzić zmagania za-
wodników na nie lada wymagających 
odcinkach.

(red)

Walimska Jesień 
Rajdowa

Andrzej Roszak zajął III miejsce 
w Zawodach Latawcowych, któ-
re odbyły się w Jeżowie Sude-
ckim. 

Klub Lotniczy im. Dywizjonów 
Polskich w Szczawnie-Zdroju brał 
udział w Zawodach Latawcowych 
- Święto Latawca - Jeżów Sude-
cki - 2017. Członkowie klubu od lat 
uczestniczą w tych zawodach startu-
jąc w konkurencjach latawców pła-
skich i skrzynkowych. W tej edycji 

zaprezentowali latawce konstrukcji 
skrzynkowej. Andrzej Roszak / II klasa 
Publicznego Gimnazjum w Szczaw-
nie-Zdroju wywalczył w udanych 
lotach III miejsce i brązowy medal, 
a Kacper Sadowski / absolwent Pub-
licznego Gimnazjum - IV miejsce. 
Zawody rozegrane zostały na Górze 
Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, 
w trudnych warunkach pogodowych. 
Kierownikiem i opiekunem ekipy był 
instr. Jerzy Siatkowski.

(opr. MP) 

Zawody Latawcowe

fot. (um Szczawno- zdrój) zajęcia klubowe odbywają się w Pracowni 
Dydaktycznej muzeum modelarstwa i Lotnictwa w miniaturze we wtorki 
i czwartki od godz. 16.00 do 18.30 (ul.t. Kościuszki 19 / ii piętro)

Blisko 600 uczestników wzięło 
udział w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w trzech katego-
riach wiekowych, które odby-
ły się na terenie Aqua- Zdroju 
w Wałbrzychu.

 Mimo zmiennej pogody repre-
zentacje szkolne pojawiły się w licz-

nym gronie dzięki czemu rozpoczęli 
wałbrzyski sezon Szkolnego Związ-
ku Sportowego 2017/18. Zwycięskie 
szkoły nie tylko otrzymały pamiąt-
kowe puchary i medale, ale również 
bilety wstępu na pojedynek I ligi 
mężczyzn pomiędzy Aqua-Zdrój 
Wałbrzych a AGH Kraków.

(red)

Biegi Przełajowe

fot. (użyczone) w biegach wzięło udział blisko 300 uczniów

Drużyna ,, Energetyka” wywal-
czyła II miejsce w  kwalifikacji 
drużynowej w strzelaniu z kara-
binka KBKS podczas Dolnoślą-
skich Zawodów Strzeleckich. 

Uczniowie Zespołu Szkół Po-
litechnicznych „Energetyk”  pod 
opieką Dariusza Ciska uczestniczyli 
w pierwszych Dolnośląskich Za-
wodach Strzeleckich im. Żołnierzy 
Września 1939 roku, które rozgry-
wały się na strzelnicy w Jaworze. 
Rywalizacja toczyła się w trzech 
kategoriach: biathlon (bieg + strze-
lanie do celów), strzelanie z kara-
binka KBKS oraz rzut granatem na 
celność. W szranki stanęło blisko 
stu młodych ludzi z kilkunastu szkół 
średnich z całego Dolnego Śląska 
(z przewagą klas o profilu wojsko-
wym). Drużyna „Energetyka” wy-
walczyła II miejsce w  kwalifikacji 
drużynowej w strzelaniu z karabinka 
KBKS. Na zakończenie sportowej 
rywalizacji wszyscy uczestnicy otrzy-
mali certyfikaty udziału w zawodach, 
pamiątkowe medale oraz upominki 
ufundowane przez Polską Grupę 
Zbrojeniową. Certyfikaty podpisał 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zawody Strzeleckie

Obrony Narodowej Michał Dwor-
czyk, starosta Stanisław Laskowski 
oraz wicestarosta Arkadiusz Bara-
nowski. Patronat naukowy nad wy-

darzeniem objęły Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Legnicy 
oraz Instytut Pamięci Narodowej.

(opr. red)

fot. na zakończenie sportowej rywalizacji wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty udziału w zawodach
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Bezskuteczna pogoń 
Górników
Od porażki nowy sezon II ligi roz-
poczęli koszykarze Górnika Trans.
eu. W mocno przebudowanym 
składzie wałbrzyszanie nie sprostali 
ekipie Exact Systems Śląsk Wrocław 
przegrywając na wyjeździe różnicą 
zaledwie 3 punktów. Spotkanie stało 
pod znakiem serii celnych rzutów 
z dystansu rywali, a w drugiej części 
pogoni Górników za gospodarzami. 
Niestety, pogoni, która nie przyniosła 
efektów, choć jeszcze kilkanaście se-
kund przed końcową syreną traciliśmy 
do Śląska 1 punkt (80:81). Tuż przed 
ostatnim gwizdkiem sędziego dwa 
rzuty wolne wykorzystał jednak To-
masz Żeleźniak, a rzut rozpaczy Rafała 
Glapińskiego zza linii 6.75 okazał się 
niecelny. W kolejnym meczu wał-
brzyszanie zaprezentują się własnej 
publiczności. W sobotę o godzinie 17 
nasi podejmą KS Kosz Pleszew, a do 
potyczki dojdzie w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów. 
Exact Systems Śląsk Wrocław – Górnik Trans.eu 
Wałbrzych 83:80 (19:20, 25:20, 25:18, 14:22)
Górnik Trans.eu: Ratajczak 20, Wróbel 18, Krzyw-
dziński 13, Durski 12, Glapiński 11, Kruszczyński 6. 
Trener: Marcin Radomski

Są powody 
do radości
To była udana, bo zwycięska kolejka 
w wykonaniu obu juniorskich drużyn 
Górnika Wałbrzych. Zarówno starsi, 
jak i młodsi chłopcy wygrali swoje 
spotkania w stosunku 2:1 odpra-
wiając rówieśników z Karkonoszy 
Jelenia Góra oraz Konfeksu Legnica. 
W najbliższej odsłonie juniorzy starsi 
będą pauzować, a podopieczni Mar-
cina Domagały zagrają na wyjeździe 
z czołową ekipą rozgrywek, WKS-em 
Śląsk Wrocław. Ten mecz zaplanowa-
no na sobotę, godzinę 15.30. 
Dolnośląska liga juniorów starszych
VII kolejka
Karkonosze Jelenia Góra - Górnik Wałbrzych 1:2 
(1:0)
Bramki: 1:0 Paweł Habasiński (24), 1:1 Piotr 
Krawczyk (48), 1:2 Piotr Krawczyk (59)
Górnik: Malczewski, Sowik, Marciniak, Przybysz, 
Jędras, Frączek (46 Drążek), Biskup (46 Rękawek), 
Wiśniewski, Sudor, Kokoszka, Krawczyk. Trener: 
Jacek Fojna
Dolnośląska liga juniorów młodszych
VIII kolejka
Górnik Wałbrzych - Konfeks Legnica 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Bartłomiej Trzop (2), 2:0 Bartłomiej 
Trzop (61), 2:1 Janusz Chabecki (80)
Górnik: Grzondziel, Igałowicz, Chałupka, Wujda (53 
Budzyński), Maj, Mitelsztat (61 Pazik), Grudziński, 
Okupny, Załoziński (72 Sadowski), Pyrdoł (66 
Jaworski), Trzop. Trener: Marcin Domagała

Akademickie derby 
na remis
W mieszanych nastrojach Kraków 
opuszczały piłkarki AZS-u PWSZ 
Wałbrzych. Trudno się jednak dziwić 
rozczarowaniu naszych pań, skoro 
jeszcze w 80 minucie prowadziły 
z miejscowym AZS-u UJ 3:1, aby 
ostatecznie jedynie zremisować 3:3. 
Okazja do podreperowania bilansu 
punktowego nadarzy się już jutro. 
Przeciwnikiem podopiecznych 
Kamila Jasińskiego będzie przedostatni 
w tabeli Ekstraligi – Mitech Żywiec. 
Początek o godzinie 11 na stadionie 
przy ulicy Ratuszowej. 
AZS UJ Kraków – AZS PWSZ Wałbrzych 3:3 (1:3)
Bramki: 0:1 Klaudia Miłek (8), 1:1 Agnieszka 
Bryzek (25), 1:2 Małgorzata Mesjasz (29), 1:3 
Klaudia Miłek (38), 2:3 Natalia Sitarz (80), 3:3 
Justyna Maziarz (82)
AZS PWSZ: Dąbek, Aszkiełowicz, Gradecka, 
Mesjasz, Kędzierska, Dereń, Rędzia (71 Pluta), 
Ratajczak, Głąb, Rapacka, Miłek. Trener: Kamil 
Jasiński

Bartłomiej Nowak 

Z udziałem trzech drużyn na 
obiekcie przy ulicy Ratuszowej 
rozegrano II Memoriał im. Sta-
nisława Świerka. Oldboje Gór-
nika okazali się mało gościnni 
dla rywali, a więc Zagłębia Lu-
bin oraz połączonej ekipy Ślęzy 
i Śląska Wrocław, gdyż Andrzej 
Dębski i spółka pewnie wygra-
li swoje mecze. Tymczasem już 
w najbliższą niedzielę czeka nas 
spotkanie na szczycie IV ligi, czyli 
pojedynek Górnika ze Śląskiem 
Wrocław. 

Za nami II Memoriał im. Stanisła-
wa Świerka, który w trakcie długo-
letniej pracy trenerskiej prowadził 
kilka dolnośląskich zespołów, w tym 
Górnika Wałbrzych, Zagłębie Lu-
bin, Ślęzę i Śląsk Wrocław. Dla upa-
miętnienia zasłużonego dla naszego 
województwa szkoleniowca po raz 
drugi już rozegrano turniej z udzia-
łem oldbojów wspomnianych ekip. 
Ubiegłoroczne zmagania zdomino-
wał co prawda Śląsk, ale tuż za go-
spodarzami uplasowali się Górnicy. 
W minioną sobotę role się odwró-
ciły, gdyż ton rywalizacji nadawali 
miejscowi w składzie między innymi 

(fot. bartłomiej nowak) mimo niemal 50 lat Krzysztof Lakus imponował 
świetną formą i sportową sylwetką

Górnicy w roli głównej

Sobota 16 września zapisała się 
złotymi literami w historii Klubu Pił-
karskiego Gwarek Wałbrzych oraz 
Akademii Piłkarskiej Diament Wał-
brzych. Tego bowiem dnia za spra-
wą Fundacji Lyoness Child & Family 
niemal 90 młodych graczy z ulicy 
Jagiellońskiej udało się na niezapo-
mnianą wycieczkę do Krakowa. 

Jak na młodych futbolistów przy-
stało wycieczkę o charakterze moc-
no piłkarskim. Po przyjeździe do 
Grodu Kraka Łukasz Prugar i jego 
podopieczni zjedli smaczny i zdrowy 
posiłek, który był zaledwie wstępem 
do czekających ich emocji. Wszyscy 
uczestnicy wyjazdu otrzymali bo-
wiem koszulki piłkarskie firmy Jako 
oraz torby sportowe, a klub – trawę, 
odżywkę na murawę, komplet me-
czowy, czyli koszulki, spodenki oraz 
getry, a także skakanki, piłki trenin-
gowe, środki czystości i mnóstwo 
innych. Prezenty prezentami, ale dla 
młodych wałbrzyszan najważniej-
szym punktem sobotniego progra-
mu był udział w meczu Ekstraklasy 

Marzenia się spełniają
pomiędzy Wisłą Kraków a Piastem 
Gliwice. 

- Ponad 10 tysięcy kibiców śpie-
wających hymn Wisły, a potem na-
szego kraju. Dorośli mieli gęsią skór-

ką, a wielu naszych podopiecznych 
wręcz łzy radości w oczach. Do koń-
ca życia będziemy pamiętać słowa 
dzieci: „trenerze, nie wierzę, to jakiś 
sen”, „trenerze, nasi wygrali, ja głoś-

no krzyczałam karny”. Chciałbym 
podkreślić, że nie ma w powyższych 
słowach żadnej prowokacji. Dla nas 
były to niezapomniane chwile i przy-
goda, którą na sto procent chciałoby 
przeżyć wiele osób, wielu piłkarzy 
naszego miasta -, przyznał Łukasz 
Prugar, prezes Gwarka. Jak dodał, 
celem klubu jest szkolenie dzieci i 
młodzieży, a zarazem wychowanie 
młodych piłkarzy na dobrych i war-
tościowych ludzi. - Trzeba uczciwie 
powiedzieć, że nie każdy wychowa-
nek Gwarka zrobi jakąś oszałamia-
jącą karierę, dlatego naszym jako 
trenerów obowiązkiem jest danie 
im szansy, aby dzięki piłce nożnej 
przeżywali piękne i niezapomniane 
przygody. W tym kontekście chcieli-
byśmy serdecznie podziękować Fun-
dacji Lyoness Child & Family, Wiśle 
Kraków oraz wszystkim Darczyń-
com, dzięki którym wychowanko-
wie Gwarka i Diamentu Wałbrzych 
spełnili swoje najskrytsze marzenia -, 
zakończył Prugar.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Dzięki wsparciu między innymi fundacji Lyoness child & family niemal 90 
młodych piłkarzy spod znaku Gwarka i Diamentu wałbrzych mogło wziąć 
udział w niezapomnianej wycieczce do Krakowa, której najważniejszym 
punktem był mecz miejscowej wisły z Piastem Gliwice

zą, a w rezultacie zwycięstwa w kla-
syfikacji końcowej turnieju. 

II Memoriał im. Stanisława Świerka
Wyniki:
Zagłębie Lubin - Ślęza Wrocław 2:2
Górnik Wałbrzych - Zagłębie Lubin 4:0
Bramki: Grzegorz Michalak 2, Marek Piwko, Marek 
Suchomski
Górnik Wałbrzych - Ślęza Wrocław 3:0
Bramki: Grzegorz Michalak 2, Tomasz Resel

Klasyfikacja końcowa
1. Górnik Wałbrzych 2 6 7:0
2. Ślęza Wrocław 2 1 2:5
3. Zagłębie Lubin 2 1 2:6

 
Powody do radości mieli również 

znacznie młodsi Górnicy, bo uczest-
nicy IV ligi. W sobotę nasi mocno 
się męczyli z jedną z najsłabszych 
ekip rozgrywek – Wiwą Goszcz, ale 
na szczęście uniknęli niepotrzebnej 
wpadki. Dzięki trafieniom Mateusza 
Sobiesierskiego oraz Denisa Deca, 
który w 85 minucie wpisał się na li-
stę strzelców, podopieczni Macieja 
Jaworskiego wygrali na wyjeździe 
2:1. Prawdziwy test czeka jednak 
wałbrzyszan w niedzielę. Kolejnym 
przeciwnikiem Górnika będzie bo-
wiem prowadzący w tabeli lepszą 
różnicą bramek Śląsk Wrocław, 
a więc zespół, który oprócz świet-
nej ofensywy może się pochwalić 

również doskonałą obroną. Dość 
powiedzieć, iż w siedmiu dotych-
czasowych spotkaniach „Wojskowi” 
stracili zaledwie 2 bramki. Jak będzie 
w niedzielnym meczu na szczycie 
obu drużyn, o tym przekonamy się 
od godziny 15. 

Wiwa Goszcz – Górnik Wałbrzych 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Mateusz Sobiesierski (25), 1:1 Tomasz 
Swaczeński (46), 1:2 Denis Dec (85)
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Smoczyk, Niemczyk, 
Krzymiński, Gawlik, Rytko, Słapek (74 Dec), Cha-
jewski (83 Rodziewicz), Sobiesierski, Młodziński (60 
Bogacz). Trener: Maciej Jaworski

Tabela IV ligi
1. Śląsk II Wrocław 7 16 18:2
2. Foto-Higiena Gać 7 16 16:9
3. Górnik Wałbrzych 7 16 16:10
4. Bielawianka Bielawa 7 13 9:7
5. Orzeł Z. Śląskie 7 12 17:10
6. Unia Bardo 7 12 14:13
7. Polonia-Stal Ś-ca 7 11 11:6
8. Polonia Trzebnica 7 10 9:9
9. Sokół Marcinkowice 7 9 11:11
10. Piast Żerniki 7 8 8:9
11. Nysa Kłodzko 7 8 15:16
12. Karolina J. Śląska 7 7 7:17
13. Sokół W. Lipa 7 6 9:14
14. MKP Wołów 7 5 8:13
15. Wiwa Goszcz 7 5 8:20
16. Pogoń Oleśnica 7 1 3:13

Bartłomiej Nowak 

z Krzysztofem Lakusem, Ryszardem 
Walusiakiem, Andrzejem Dębskim, 
Tomaszem Reselem, Mariuszem 
Gawlikiem, Krzysztofem Trusz-
czyńskim czy Piotrem Borkiem. 
W roli głównej wystąpił jednak je-
den z najmłodszych weteranów, bo 
Grzegorz Michalak, którego cztery 
trafienia walnie przyczyniły się do 
wygranych nad Zagłębiem oraz Ślę-

(fot. aleksandra zachariasz) wałbrzyscy oldboje nie mieli sobie równych w ii memoriale imienia Stanisława 
Świerka



www.30minut.pl

Piątek, 29 września 2017
Nakład łączny

we wrzesniu 83 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami14 ogłoszenia

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 

Zatrudnię 

elektromechanika 
na stanowisko serwisanta 

urządzeń dźwignicowych. 

Znajomość czytania schematów 

elektrycznych, prawo jazdy kat.B, 

uprawnienia SEP do 1 kV. 

tel. 608 614 930

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

USŁUGI

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

(3) Remonty łazienek i mieszkań. 
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164

(1) PRANIE TAPICERKI MEB-
LOWEJ „Miotełka Wałbrzych”, 
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673 
485

(2) SZYBKA POŻYCZKA DO 25 
000 ZŁ. 609 432 928

(1) REMONTY KOMPLEKSO-
WO, TEL. 668 60 55 55 

(8) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(1) Projekty budowlane tel. 668 
60 55 55

(9) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMó-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

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

(13) 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

(5) 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-

WYCiECZKi
Skalne Miasto - 14.10.2017, 

cena: 55 zł
 Saska Szwajcaria - 21.10.2017, 

cena: 99 zł
 Praga - 11.11.2017, cena: 89 zł

Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno - Zdr.
www.omnibus-szczawno.pl

693 333 563

Poszukujemy 
operatorów 

wózków widłowych
– Świdnica

Praca w systemie zmianowym.

Informacje 

pod nr tel.: 725-259-122

 I wiesz wszystko...
Od 2002 roku wzmacniamy markę naszych klientów

reklama@30minut.plwww.30minut.pl

ZATRUDNIMY 
osoby z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketu 

przy ul. Łączyńskiego 

w Szczawnie Zdroju. 

Kontakt 601 156 466

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

Poszukujemy podwykonawcy 
do odśnieżania maszynowego 

terenu wokół marketu budowlanego 
w Wałbrzychu. 

Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 
tel. 12-264-00-00 wew. 109 lub 667 936 281

Praca od zaraz 
– Wałbrzych

Premie, dodatek absencyjny, 
100 % weekendy, 

dofinansowanie do posiłków.
Informacje 

pod nr tel.: 725-251-413
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RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(10) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

(49) 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

(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 

SPRZEDAM

(1) Sprzedam mieszkanie w Szczaw-
nie Zdroju, centrum - deptak, 2 
pokoje, 51 m2 oraz MEBLE PONIE-
MIECKIE 100-LETNIE KOMPLET. 
Tel. 74 664 75 38 

KUPIĘ

(1) Kupię Starocie : odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wa-
zony ze szkła kolorowego i inne. 
Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam tanio mieszkanie 
do remontu 65 m2 w Śródmieś-
ciu. Tel. 608 557 295

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

(0) 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
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BON –PIASKOWA GóRA- mieszkanie 
56,52 m2 3 pokoje

 z kuchnią i łazienką, 5 piętro, balkon, po 
remoncie  Cena: 169 000 zł (nr: 2387)- 
(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 –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 – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA miesz-
kanie 43 m2, pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Bliskie okolice Szczawna, po 

2123) (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 
NA SPRZEDAŻ NA TERENIE WAŁ-
BRZYCHA!

BIAŁY KAMIEŃ- 71m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, WC, przedpokój. Miesz-
kanie na 2 piętrze, ogródek, prywatne 
miejsce parkingowe, do wprowadzenia. 
Cena: 139 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 36m2, pokój, garderoba, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przed-
pokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na 
parterze, blisko mijanki. Cena: 59 900 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 
11 73

NOWE MIASTO- 42m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na wysokim parterze, do 
wprowadzenia, spokojna okolica. Cena: 
137 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 45m2, salon, 2 
sypialnie, kuchnia, łazienka z WC, 2 
przedpokoje, balkon. Mieszkanie na 
parterze, do odświeżenia. Cena: 130 000 
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GóRA- 35m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie na 9 piętrze, do od-
świeżenia. Cena: 100 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 25m2, kawalerka z 
kuchnią, łazienka z WC, przedpokój, bal-
kon. Mieszkanie na 3 piętrze, do wpro-
wadzenia. Cena: 79 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 28m2, kawalerka z 
widną kuchnią, łazienka z WC, przedpo-
kój, balkon. Mieszkanie na 4 piętrze, do 
wprowadzenia. Cena: 85 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC na korytarzu. Mieszkanie do 
odświeżenia, II  piętro, zadbana kamie-
nica. Cena: 43 000 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- 56m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na 1 piętrz, do odświeżenia. Cena: 69 999 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- DOM- 160m2, 5 pokoi, 
kuchnia, 2 łazienki, przedpokój. Dom 
wolnostojący, podpiwniczony, garaż, 
ogród 1081m2, do wprowadzenia. Cena: 
479 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

BOGUSZóW GORCE- DOM, 190m2, 
5 pokoi, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Dom wolnostojący, zagospodarowana 
działka, 2 garaże, 2 lokale użytkowe. 
Cena: 269 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

BOGUSZóW GORCE- 91m2, salon z 
aneksem kuchennym i jadalnią, sypialnia 
z garderobą, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie po generalnym remoncie. 

Cena: 169 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

GŁUSZYCA- DZIAŁKA BUDOWLANA, 
1240m2, doprowadzone media, zielona 
okolica. Cena: 44 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

GŁUSZYCA- 40m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC. Mieszkanie na 1 piętrze, 
do wykończenia. Ogrzewanie gazowe, ni-
ski czynsz. Cena: 59 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

JEDLINA- ZDRóJ- 40m2, salon z anek-
sem kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na 1 piętrze, do 
odświeżenia. Cena: 57 000 zł do negocja-
cji. Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

JEDLINA- ZDRóJ- 53m2, 2 pokoje, 
kuchnia,łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na wysokim parterze, do od-
świeżenia. Cena: 78 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

MIEROSZóW- 60m2, 2 pokoje, kuchnia, 
WC, przedpokój. Mieszkanie do gene-
ralnego remontu, wymieniona stolarka 
okienna, I piętro. Cena: 49 500 zł do 
negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 640 
11 73

SADY GóRNE- 160m2, 5 pokoi, kuchnia, 
jadalnia, garderoba, ganek, wiatrołap, 
taras, balkon. Dom wolnostojący, do 
wprowadzenia, działka 1 ha. Cena: 465 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 35m2, pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze, z ogródkiem, do 
wprowadzenia. Cena: 85 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 535 407 270, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 87m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 2 
pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie 
na parterze z ogródkiem, do remontu. 
Cena: 99 900 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
komfortowy dom z 2016 roku w świetnej 
lokalizacji. Bardzo wysoki standard. 
Zapraszam na prezentację. Tel: 502-657-
640

2. SOWA&VICTORIA Rusinowa, 4-poko-
jowe mieszkanie o powierzchni 85m2, w 
cenie 99,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70 m2 3 
pokoje w cenie 62000 zł. DO NEGOCJA-
CJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
piękna okolica - 2 pokoje po kapitalnym 
remoncie, CO gazowe, 1 piętro - 129 
000 do negocjacji Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Konradów, Duży 
dom z piękną działką - 320 000 do 
negocjacji!

Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 2 
pokoje + kuchnia otwarta na salon, po 
kapitalnym remoncie - 125 000 do nego-
cjacji ! Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 4 
pokoje w nowym budownictwie, 89 m2, 
w cenie 187,000 zł. DO NEGOCJACJI 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 57 
m2, dwa pokoje, 165,000 zł. DO NEGO-
CJACJI Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 88 
m2,trzy pokoje do częściowego remontu, 
w cenie

89,000 zł. Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA dom w zabudo-
wie szeregowej na Piaskowej Górze Tel: 
502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Duże miesz-
kanie w Świebodzicach do własnej 
aranżacji,110m2, cena 159 tys. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Nowym Mieście, dwa pokoje, po kapi-
talnym remoncie 52m2 cena 136 tys do 
negocjacji Tel: 502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Piękne, dwu-
pokojowe, jasne mieszkanie w cichej i 
spokojnej okolicy Białego Kamienia. Po 
remoncie. 124 900zł. Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Luksusowy aparta-
ment w poniemieckiej willi w stylowej 
lokalizacji Szczawna Zdroju. 4 pokoje, 
balkon + ogród, Po remoncie z najwyż-
szej jakości materiałów. 116m2 cena 350 
000zł Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie Śród-
mieście 60 m, 2 pokoje plus antresola, do 
odświeżenia. Ogrzewanie węglowe. Cena 
150.000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie Czar-
ny Bór 2 pokoje do remontu. Ogrzewa-
nie piecowe. Ogródek pod domem. Cena 
47.000 Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie Biały 
Kamień kawalerka 38m, do remontu. 
Cena 52.000 Tel: 506-717-014

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Podgórzu po kapitalnym remoncie w 6 
-rodzinnym budynku, 4 pokoje, kuchnia 
,łazienka z wc, ogrzewanie co gazowe i 
kominek z nawiewem, 92m2, 199000zł 
Tel: 519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Dom typu 
bliźniak do remontu na Piaskowej 
Górze,powierzchnia 120m2, działka 
550m2, cena 469000 Tel. 519-121-104

20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie w 
spokojnej zielonej części Jedliny Zdrój, 
53m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc 
lokal do remontu cena 79000 Tel: 519-
121-104

Ul. Palisadowa nr 1
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OKAZJA. Biały Kamień, 2 pokoje, 1 
piętro, czterorodzinna kamienica, dwa 
ogródki, świetna lokalizacja, OGRZEWA-
NIE GAZOWE, 37 m2. Cena 69.000zł. 
Kontakt 535-311-265

Piaskowa Góra do wprowadzenia, 3 
pokoje, ROZKŁAD, 51m2, blok czte-
ropiętrowy. Cena 149.000zł. Kontakt 
535-311-265

OKAZJA! LUKSUSOWY DOM WOLNO-
STOJĄCY, 7 pokoi, 268 m2 powierzchni 
użytkowej, po gruntownym remoncie, 
piękne widoki na krajobraz górzysty, 
trzy balkony, taras, dodatkowo 150 m2 
strychu do aranżacji, działka 1111 m2, 
ogrodzona, OKAZYJNA CENA 500.000, 
tel. 535-285-514

SZCZAWNO ZDRóJ, mieszkanie w 
domu jednorodzinnym Z WYJŚCIEM NA 
OGRóDEK, 113 m2, dwupoziomowe, 
dwie łazienki, balkon, taras, cztery poko-
je,  339.000 ZŁ, tel. 577-321-840

OKAZJA! PODZAMCZE, 2 pokoje, 48 
m2 powierzchni użytkowej, rozkład, 6 
piętro, winda, balkon, OKAZYJNA CENA 
99.000 zł, tel. 530 998 374

remoncie, ogrzewanie CO. Cena: 41 000 
zł  (numer: 2194) -(74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON –ŚRóDMIEŚCIE, 101m2,  3 pokoje, 
1 piętro, balkon, do własnej aranżacji. 
Cena : 119 000 zł (nr: 2386) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRóJ, luksuso-
we mieszkanie z kominkiem i miejscem 
rekreacyjnym, 68 m2, 3pokoje,1 piętro,  
Cena: 280 000 zł,  (nr:2384  ) - (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, mieszkanie 
z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z 
niezależnym wejściem, do wprowadzenia 
. Cena: 159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

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

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

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

BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom wol-
nostojący w pięknej okolicy do wykoń-
czenia o pow. 156 m2, działka 2500 m2, 
5 pokoi, salon z kominkiem i tarasem, 2 
balkonyCena: 470 000 zł (nr: 2377) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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 –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 – 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 – PODZAMCZE, 2 pokoje 36 m2 
po remoncie, częściowo umeblowane, 
ogrzewanie miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 

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