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WaŁBrZYSka SIeĆ INTerNeTOWa 

Ponad 2 promile alkoholu we krwi 
miał sprawca wypadku drogowego, 
do którego doszło w Mieroszowie. 
W zdarzeniu ucierpiało 5 osób.  

Zdarzenie miało miejsce na ul. Dąbrow-
szczaków w Mieroszowie. 27-letni męż-
czyzna kierując samochodem marki Ford 
utracił panowanie nad pojazdem, zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do 

czołowego zderzenia z jadącym prawidło-
wo samochodem marki Citroen, którym 
podróżowała 4-osobowa rodzina - dwie 
osoby dorosłe oraz dwoje małoletnich 
dzieci. Ogromna siła uderzenia wyrzuciła 
samochód marki Ford poza drogę. 33-let-
ni mężczyzna, pasażer samochodu Ford, 
doznał  poważnych obrażeń ciała. Podczas 
czynności na miejscu wypadku policjanci 
ustalili, że sprawca w momencie zdarzenia 

kierował samochodem w stanie nietrzeź-
wości. Okazało się też, że nigdy nie posiadał 
prawa jazdy. Teraz mężczyzna odpowie za 
spowodowanie wypadku drogowego kie-
rując samochodem w stanie nietrzeźwości 
oraz bez wymaganych uprawnień. Za po-
pełniony czyn grozi mu łączna kara do 12 lat 
pozbawienia wolności oraz dożywotni za-
kaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

(red)

Pijany i bez prawa jazdy 

Fot. (KMP Wałbrzych) Kierując samochodem marki Ford utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu 
i doprowadził do czołowego zderzenia

W ramach przedsięwzięcia zaplanowa-
no: rozbiórkę tzw. mostu wiszącego nad 
Jeziorem Bystrzyckim, gdyż jego obecny 
stan techniczny tego wymaga i budowę no-
wej kładki dla pieszych wraz z elementami 
ścieżki edukacji ekologicznej, stanowiącej 
ogromną atrakcję turystyczną, przebudo-
wę oraz wyposażenie pomieszczeń Zamku 
Grodno i utworzenie Centrum Bioedukacji 
Multimedialnej, rozbudowę ośrodka edu-
kacji ekologicznej o Centrum Bioedukacji 
i Obsługi Ruchu Turystycznego, utworzenie 
akwarium z fauną i florą Jeziora Bystrzy-
ckiego. Inwestycja ta pozytywnie wpłynie 
na poprawę organizacji ruchu turystyczne-
go na terenie Gminy Walim i zmniejszenie 
presji jego oddziaływania na obszary cenne 
przyrodniczo, poprzez budowę kładki dla 
pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim. Nato-
miast rozbudowa i poszerzenie oferty funk-
cjonującego na terenie gminy ośrodka edu-
kacji ekologicznej przyczyni się do wzrostu 
świadomości ekologicznej. Projekt zwięk-
szy atrakcyjność gminy oraz pozytywnie 
wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, 
poprzez wykorzystanie potencjału przyrod-
niczego i krajobrazowego z jednoczesnym 
wzrostem ochrony bioróżnorodności na 

Miliony dla Walimia
Ponad 6 milionów złotych otrzymała gmina Walim na realizację projektu polegającego 
na zwiększeniu dostępności do zasobów przyrodniczych oraz rozwoju nowych 
form edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji 
Ekologicznej “Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w gminie .   

terenie całego Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Dofinansowanie w wysokości 6.022.170,54 
zł pozyskane z Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, przyczyni się 
do zrealizowania zadania opiewającego na 
kwotę ok. 11.776.971,24 zł.

(red)

Fot. (UG Walim) Projekt zwiększy atrakcyjność gminy oraz pozytywnie wpłynie 
na rozwój gospodarczy regionu

wydarzenia str. 3

wydarzenia str. 4



www.30minut.pl

Piątek, 11 sierpnia 2017
Nakład łaczny

w sierpniu 67 000 egz.
od 2002 roku

razem z Wami2 wydarzenia

Redaguje zespół: Bartłomiej Nowak, 
Marcin Klat, Marcin Białas, 
Magda Przepiórka
e-mail: redakcja@30minut.pl
 magda.przepiorka@30minut.pl
Foto: Agencja Art-A
Dział Handlowy:
tel.: 74 843 31 82
tel.: 530 741 382, 797 982 003
e-mail: reklama@30minut.pl
 promocja@30minut.pl
Wydawca: Centrum sp. z o.o., 
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu
ul.Baczyńskiego 25 A
41-203 Sosnowiec- Milowice
reDakCJa	nie	oDPowiaDa	za	TreŚĆ	
reklam	i	ogłoszeŃ

ul. Ludowa 1C, p. 111
58-304 Wałbrzych
tel.: 74 843 31 82
tel.: 530 741 382
fax: 74 848 32 08

e-mail: sekretariat@30minut.pl
www.30minut.pl

rozmowa tygodnia

kalendarium

Dzisiaj 11 sierpnia obchodzi-
my Dzień Konserwatora Za-
bytków. Na czym polega praca 
konserwatora i kiedy mówimy 
o zabytku odpowiada Maria 
Ptak, konserwator zabytków 
z Wałbrzycha. 

Kim jest konserwator zabytków? 
Na czym polega jego praca?

Konserwator zabytków to oso-
ba zajmująca się konserwacją, 
renowacją, rekonstrukcją, za-
bezpieczeniem zabytków. Kon-
serwator zabytków chroni i ra-
tuje zabytki, kierując się zasadą 
primum non nocere - przede 
wszystkim nie szkodzić. Ale 
konserwator to nie tylko wy-
kształcony specjalista pracujący 
bezpośrednio przy materii za-
bytków, lecz każdy, kto orga-
nizuje działania związane z ich 
ochroną czyli konserwatorem 
zabytków jest osoba pracująca 
w urzędzie konserwatorskim.

Kiedy mówimy o zabytku? 
Zabytkiem jest każdy wytwór 
działalności człowieka, będący 
świadectwem minionej epoki, 
posiadający wartość historycz-
ną, artystyczną lub naukową. 
I tak, na przykładzie miasta 
Wałbrzycha – zabytkiem jest 
historyczny układ urbanistyczny 
Starego Miasta, który podlega 
ochronie, poprzez zachowanie 
rozplanowania placów, prze-
biegu ulic, historycznych linii 
zabudowy, układów zieleni za-
bytkowej, a nowa zabudowa 
musi być dostosowana do histo-
rycznej kompozycji przestrzen-
nej w zakresie skali, bryły, formy 
architektonicznej. Zabytkami są 
także poszczególne budowle 
na obszarze Starego Miasta m. 
in. kolegiata, ratusz, kamienice 
rynkowe itd., gdzie ochronie 
podlega m. in. bryła, geometria 
dachu oraz rodzaju pokrycia 
dachowego, tektonika elewacji, 
detal architektoniczny, kształt 

Primum non nocere
i podział skrzydeł okiennych, 
historyczna dyspozycja wnętrz.

Jeżeli chodzi o Wałbrzych, to 
co w najbliższym czasie może 
liczyć na konserwację, odnowę?

Przed nami kolejna fala remon-
tów kamienic, lecz zarówno 
w Wałbrzychu jak i wielu in-
nych miastach, wsiach widzimy 
wyremontowane budynki, któ-
re w ogóle nie mają żadnego 
związku z konserwacją, gdyż 
jest niewłaściwa kolorystyka 
elewacji, faktura tynku itd., po-
dam przykład: Sobięcin, ul.1 
Maja 84. Obiekt zabytkowy 
oraz przestrzeń publiczna jest 
naszym wspólnym dobrem, jest 
nośnikiem naszej historii i tożsa-
mości, dlatego podlega ograni-
czeniom. Nie wolno samowol-
nie decydować o kolorystyce 
elewacji budynku.

Czy jest to trudny zawód?
Tak, wymaga wiedzy interdy-
scyplinarnej z dziedzin zabyt-
koznawstwa, konserwatorstwa, 
historii sztuki, budownictwa, 
urbanistyki, przepisów pra-
wa. W zabytku nie wszystko 
jest jednoznaczne, trzeba mieć 
w sobie dużo pokory i siły by 
wybrany kierunek działań był 
dla zabytku najwłaściwszy, 
a bywają też i trudne, żmud-
ne rozmowy z właścicielami 
zabytków, którzy mają własną 
„wizję” zabytku, dlatego życzę 
sobie i wszystkim konserwa-
torom mądrych i świadomych 
właścicieli zabytków pragnących 
korzystać z wiedzy konserwa-
torów no i mam nadzieje, że 
wreszcie powróci tzw. kon-
serwacja profilaktyczna mająca 
ogromne znaczenie dla przedłu-
żenia istnienia zabytku, polega-
jąca na opiece sprawowanej nad 
zabytkiem przez jego codzien-
nego użytkownika i właściciela.

Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Odważ się być mądry. — Horacy 
• 11 sierpnia 2017 – Dzień Konserwatora Zabytków

 Imieniny – Włodzimierz, Zuzanna

• 12 sierpnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Młodzieży, 

Dzień Pracoholików  

 Imieniny – Klara, Lech

• 13 sierpnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Osób 

Leworęcznych

 Imieniny –  Diana, Hipolit, Kasjana

• 14 sierpnia 2017 –  Dzień Energetyka

 Imieniny – Euzebiusz, Maksymilian

• 15 sierpnia 2017 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 

Panny, Święto Wojska Polskiego

 Imieniny –  Maria, Stefan, Miriam

• 16 sierpnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Zagrychy

 Imieniny – Diomedes, Roch 

• 17 sierpnia 2017 –  Dzień Pozytywnie Zakręconych

 Imieniny – Anita, Jacek 

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH 
11.08.2017 (piątek) godz. 20:00 Projekcja koncertów Carlosa Santany DVD, 
A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
12.08.2017 (sobota) Wycieczka: Adrspach i browar Broumov, PTTK Oddział Ziemi 
Wałbrzyskiej, ul. Marii Konopnickiej 19 
12.08.2017 (sobota) godz. 9:30 WSSE Aktywnie – Sportowe Lato, Hala lekkoatletyczna, 
Wałbrzych – Nowe Miasto 
12.08.2017 (sobota) godz. 18:00 Wernisaż wystawy malarstwa Danuty Kucharskiej, 
WOK na terenie Starej Kopalni
12.08.2017 (sobota) godz. 20:00 „Muzyka lat 60/70/80” prowadzi DJ Krzysztof, 
A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
13.08.2017 (niedziela) godz. 8:00 Wycieczka Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców 
„Poznajemy Czechy”, zbiórka: Plac Grunwaldzki, przystanek autobusu nr 5
SZCZAWNO-ZDRÓJ 
13.08.2017 (niedziela) godz. 16:00 Koncert promenadowy, Muszla koncertowa 
w Parku Zdrojowym
WALIM 
12.08.2017 (sobota) godz. 20:00 Gramy w parku – wieczorki taneczne, 
Park Jordanowski w Walimiu
ŚWIEBODZICE
12.08.2017 (sobota) godz. 17:00 Spektakl dla dzieci „Złota Rybka”, 
Amfiteatr w Parku Miejskim, Świebodzice
ŚWIDNICA
12.08.2017 (sobota) godz. 8:00-14:00 Rowerowy rajd książęcy nad Zalew Mietkowski, 
Start: OSIR, Ul. Śląska 35

12.08.2017 (sobota) godz. 11:00 Wycieczka rodzinna „Z mamą i tatą odkrywam 
Świdnicę”, Zbiórka przy Fontannie z Neptunem w Rynku 
ZAMEK KSIĄŻ
12.08.2017 (sobota) – 13.08.2017 (niedziela) V Dolnośląski Festiwal Tajemnic
SOKOŁOWSKO
11.08.2017 (piątek) – 12.08.2017 (sobota) Festiwal „Sokołoskot”
SOKOŁOWSKO Kinoteatr „Zdrowie”, ul. Główna 36
11.08.2017 (piątek) godz. 20:00 „Aquarius” reż. Kleber Mendonca Filho
12.08.2017 (sobota) godz. 20:00 „Jak Bóg da” reż. Edoardo Maria Falcone
13.08.2017 (sobota) godz. 12:00 „Zielona szkoła” reż. Simone van Dusseldorp
13.08.2017 (niedziela) godz. 17:00 „Moonlight” reż. Barry Jenkins
13.08.2017 (niedziela) godz. 20:00 Spotkanie „21 x Nowy Jork” reż. Piotr Stasik
ZAMEK CZOCHA 
11.08.2017 (piątek) godz. 22:00, 12.08.2017 (sobota) godz. 22:00, 13.08.2017 
(niedziela) godz. 22:00 Nocne zwiedzanie Zamku Czocha
12.08.2017 (sobota) – 13.08.2017 (niedziela) Alarm na Zamku
TWIERDZA KŁODZKO, ul. Grodzisko 1, Kłodzko
11.08.2017 (piątek) godz. 22:00 Nocne zwiedzanie Twierdzy Kłodzko
JAWORZYNA ŚLĄSKA
12.08.2017 (sobota) – 15.08.2017 (wtorek) Wakacyjny Pociąg Muzealny, Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4
12.08.2017 (sobota) – 15.08.2017 (wtorek) Festiwal Zabytków Techniki, Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4
KRZYŻOWA-MUSIC 2017 
15.08.2017 (wtorek) – 27.08.2017 (niedziela) – Festiwal Muzyki Kameralnej, 
Krzyżowa, Zamek Książ, Świdnica, Szczawno-Zdrój, Wrocław

reklama	 R0644/17

Już dziś możesz uratować komuś 
życie. Dołącz do grona Honoro-
wych Dawców Krwi - wyjątko-
wych ludzi.

Lato i wakacje to trudny okres dla 
Krwiodawstwa. W tym czasie zwięk-
sza się znacznie zapotrzebowanie na 
krew, a zmniejsza ilość osób zgła-
szających się do oddania tego bez-
cennego leku. Dlatego jeśli jesteś 
zdrowy, w wieku od 18 do 65 lat, 
pragniesz komuś pomóc, podziel się 
krwią. Zjedz lekkostrawny posiłek, 
weź ze sobą dokument tożsamości 
z aktualnym zdjęciem i numerem 
Pesel i zgłoś się do miejsca pobie-
rania krwi. Nie zwlekaj z decyzją. 
Dołącz do grona Honorowych Daw-
ców Krwi - wyjątkowych ludzi. Krew 
może oddać każdy dorosły i zdrowy 
człowiek jeżeli ma przy sobie ważny 
dokument tożsamości ze zdjęciem, 
ma odpowiednią wagę ciała (powy-
żej 50kg), nie chorował na żółtaczkę, 
kiłę, łuszczycę, cukrzycę, w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy nie miał wyko-
nywanego zabiegu operacyjnego, 
zabiegów endoskopowych, tatuażu, 
przekłucia uszu lub innych części 
ciała, nie ma ciężkich chorób układu 
krążenia, pokarmowego, nerwowe-
go, oddechowego, moczowego. Za-
praszamy do RCKiK w Wałbrzychu 
i na Ekipy Wyjazdowe. Szczegółowy 
harmonogram znajdziesz na www.
rckik.walbrzych.pl

(red)

Podziel się 
krwią

Przeszczep - to jedyna szansa na  
poprawę stanu zdrowia 6-letnie-
go Kuby z Boguszowa – Gorc. To 
właśnie dla niego wolontariusze 
z Wałbrzycha i okolic szukali nie-
spokrewnionego dawcy szpiku. 

.
W ostatnią sobotę i niedzielę wo-

lontariusze współpracujący z Fun-
dacją DKMS zachęcali do zostania 
potencjalnym dawcą szpiku dla cho-
rych na choroby krwi. Chętni mogli 
zarejestrować się  przed: zamkiem 
w Książu, galeriach handlowych Vic-
toria i Tesco oraz kościołami w Bogu-
szowie Gorcach. Akcję objął swoim 
patronatem Biskup Świdnicki Ignacy 
Dec. - To już nasza trzecia akacja - 

Na ratunek Kubusiowi

powiedziała  w imieniu wolontariu-
szy Renata Wierzbicka. Tym razem 
celem było znalezienie niespokrew-
nionego dawcy dla 6- letniego Kuby 
z Boguszowa Gorc. Dziecka wyma-
gającego natychmiastowego prze-
szczepu szpiku, który od marca tego 
roku większość czasu przebywa na 
leczeniu w klinice hematologicznej 
we Wrocławiu. Szansą na poprawę 
jego stanu zdrowia jest przeszczep. 

Na przełomie roku podobną akcję 
wolontariusze  z Wałbrzycha zorgani-
zowali dla Karolinki, która jest już po 
przeszczepie szpiku i jej stan zdro-
wia jest coraz lepszy. W sobotę we 
wszystkich wałbrzyskich punktach 
do rejestracji potencjalnych dawców 

szpiku dla Kuby skutecznie zachęcali 
– zawodnicy futbolu amerykańskiego 
z Klubu z Miners Wałbrzych, a w nie-
dzielę z kolei odwiedziła je kawalkada 
motocyklistów z Klubów Moto Wał-
brzych i Wataha Husky z Wrocławia. 
Ciekawostką jest to, że w Książu za-
rejestrowali się w większości turyści 
odwiedzający zamek z różnych stron 
Polski. - Dziękuję wszystkim osobom, 
które zarejestrowały się w tej akcji, 
naszym wolontariuszom, którzy po-
święcili  swój wolny czas, futbolistom 
i motocyklistom za zaangażowanie by 
sprawę nagłośnić oraz Dorocie Ba-
rańskiej z Hotelu Maria, za wsparcie  
- podkreśliła Renata Wierzbicka.

(opr. NJ)

Fot. Chętni mogli zarejestrować się  przed: zamkiem w Książu, galeriach 
handlowych Victoria i Tesco oraz kościołami w Boguszowie Gorcach.
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

8 edycja akcji "MOGIłĘ PRA-
DZIADA OCAL OD ZAPO-
MNIENIA" w tym roku zo-
stała wsparta przez Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego. Or-
ganizatorem akcji jest

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Drohobyckiej Oddział 
w Wałbrzychu. Blisko 1100 wo-
lontariuszy ze szkół z Dolnego 
Śląska oraz 20 wolontariuszy 
z Wałbrzycha 8 lipca wyjecha-
ło na Ukrainę. Porządkowali 
oni mogiły na dawnym polskim 
cmentarzu na Hukowej Górze 
w Borysławiu, który jest prawie 
2-hektarową nekropolią, oraz 
cmentarze w Mrażnicy i Pod-
buż. Wolontariusze oczyszczali 
nagrobek Adama Burczymuchy 
Pałaszewskiego. Było on bo-
rysławskim nafciarzem, który 
w młodości uczestniczył w po-
wstaniu styczniowym.

reklama	 R0646/17

• 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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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

Kawiarnia ,,Słodkie sny” za tort 
bezowy zdobyła I miejsce w kon-
kursie na najsmaczniejsze ciasto 
podczas Festiwalu Ciasta i Kawy 
w Jedlinie- Zdroju. 

W programie imprezy zaprezen-
towany został pokazy baristy, który 

przedstawił profesjonalne techniki 
parzenia kawy, odbyły się warsztaty 
cukiernicze dla dzieci oraz konkurs 
na najsmaczniejsze ciasto. Część 
artystyczną Festiwalu wypełnił kon-
cert grającego muzykę irlandzką ze-
społu „daGda Point”. W konkursie 
na najsmaczniejsze ciasto III miejsce 

Festiwal Ciasta i Kawy

Pierwsze miejsce za tort bezowy zdobyła Kawiarnia „Słodkie sny”

 Festiwal cieszył się dużym powodzeniem

przypadło Restauracji „Słowik” za 
Dacquoise z kremem cytrynowym 
i truskawkami, miejsce II zajęła Bar-
bara Szczepanek za ciasto „Leśny 
mech” a miejsce I Kawiarnia „Słod-
kie sny” za tort bezowy. Dodat-
kowo Jury w składzie: Małgorzata 
Orpel, Katarzyna Górna-Drzewosz 

i Mariola Żyłak przyznało Roksanie 
Żmudzie wyróżnienie za „Sernik 
z rosą”. W ramach Festiwalu lokalni 
restauratorzy również przygotowali 
kawy i ciasta, które tego dnia były 
sprzedawane w promocyjnych ce-
nach.

(red)

32-letni mieszkaniec Wałbrzycha 
wypożyczył akumulatorową re-
plikę markowego samochodu i jej 
nie oddał. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Do zdarzenia doszło na początku 
sierpnia w galerii handlowej przy ul. 
1 maja w Wałbrzychu. 32-letni wał-
brzyszanin wypożyczył z jednej z firm 
białą replikę markowego samochodu 
na akumulator, która została za-
projektowana z myślą o dzieciach. 
Gdy po określonym w regulaminie 
wypożyczalni czasie mężczyzna nie 
zwrócił wypożyczonej repliki do wy-
pożyczalni – właściciel zgłosił sprawę 
na policję. Policjanci już następne-
go dnia po zgłoszeniu zatrzymali 
sprawcę. Okazał się nim być 32-let-
ni mieszkaniec Wałbrzycha, będący 
wcześniej notowanym za podobne 
przewinienia. Podejrzany przy-
znał się do zarzucanego mu czynu. 
Oświadczył, że wypożyczone mienie 
zostało przez niego sprzedane. Stra-
ty szacowane zostały na kwotę 1200 
zł, a mężczyźnie, który nie oddał 
akumulatorowej repliki markowego 
pojazdu grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

(red)

Wypożyczył 
i nie oddał

Fot. (KMP Wałbrzych) Wypożyczył 
akumulatorową replikę samochodu 
i jej nie oddał
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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 emaxPodczas tegorocznych wakacji 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej – Centrum Kultury w Bogu-
szowie- Gorcach i jej filiach nie 
zabrakło rozmaitych zajęć dla 
dzieci i młodzieży, które łączy-
ły w sobie zarówno zabawę, jak 
i naukę. W ruch poszły skakan-
ki, piłki i kreda. Były też stare 
i nowe zabawy podwórkowe.

Na każdej z filii biblioteki dzieci 
mogły znaleźć coś dla siebie. Na filii 
nr 1 i 5 Natalia Łagan przygotowała 
dla dzieci atrakcje począwszy od za-
jęć plastycznych gdzie dzieci uczyły 
się wykonywania kamiennych stwor-

ków, zwierząt z płyt CD, przygoto-
wywały konstrukcje mostu z koloro-
wych rurek do pica a także tworzyły 
makietę akwarium z papieru i darów 
natury. Nie brakowało również tur-
nieju szarad, zagadek, quizów. Na fi-
lii nr 2 Teresa Błońska przygotowała 
dla swoich podopiecznych zarówno 
zajęcia plastyczne oraz techniczne 
gdzie milusińscy uczyli się wykony-
wać morskie żyjątka oraz tworzyły 
rafę koralową,  poznawały również 
niezwykły świat owadów i żab, a tak-
że przeprowadzały doświadczenia 
z wodą. A na zajęciach literackich 
mogły zapoznać się z twórczością 
Juliana Tuwima. Maryla Owcarz 

bibliotekarka z filii nr 3 zapropono-
wała w te wakacje zarówno war-
sztaty teatralne, zajęcia plastyczne 
i literackie oraz zabawy kreatywne. 
Dzieci mogły wykorzystać swoją wy-
obraźnię do tworzenia skarbonek, 
kolorowych kwiatów, ramek z kot-
kiem, a także świata dinozaurów. 
Na zajęciach edukacyjnych dzieci 
mogły się dowiedzieć jak należy się 
zachować w lesie.   Natomiast  Ka-
sia Pierzchała bibliotekarka z filii nr 
4 dla swoich podopiecznych prowa-
dzała zajęcia plastyczne, techniczne, 
zajęcia językowe z elementami  mu-
zykoterapii gdzie każde z dzieci zna-
lazło cos dla siebie, te które chciały 

Wakacje z biblioteką

odbyły podróż z Bolkiem i Lolkiem 
inne natomiast wyginało śmiało ciało 
z bohaterami Madagaskaru a jeszcze 
inne brały udział w tańcach przebie-
rańcach oraz wielu, wielu różnych 
zabawach. A w Centrali MBP-CK 
Katarzyna Latus - Gruszka zorgani-
zowała dla dzieci zajęcia plastyczne 
na których dzieci wykonywały kolo-
rowe prace, które można podziwiać 
na korytarzu MBP-CK. Uczestnicy 
zajęć tworzyli  wspaniałe dzieła za-

równo  z talerzyków papierowych 
jak i plasteliny. Na warsztatach fo-
tograficznych dzieci miały okazję 
zapoznać się z technikami fotografii. 
Śmiechu i radości podczas warszta-
tów było co nie miara. Wszystkie 
dzieci z każdej filii bibliotecznej goś-
ciły w Centrali MBP-CK aby wspól-
nie spędzić czas podczas spektaklu 
teatralnego ,,Jaś i Małgosia”, który 
przedstawili aktorzy teatru Wartki.  

(red)Fot. (użyczone) Uczestnicy zajęć tworzyli  wspaniałe dzieła zarówno z talerzyków papierowych jak i plasteliny
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Stara Kopalnia to miejsce, gdzie zrodziła się koncepcja górniczego oznaczenia miasta.
W Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni powstały niezwykłe miniaturowe rzeźby górników, 
które można spotkać w miejscach historycznie ważnych, dziś będących atrakcjami turystycznymi, 
najważniejszymi instytucjami w mieście, które warto znać i odwiedzić.
Odkrywajmy nasze miasto. Poznajmy historie miejsc, których odtąd górniczym symbolem będą rzeźby 
powstałe w Starej Kopalni.

#gWArki

www.starakopalnia.pl

Górnicy odkrywają dla nas Wałbrzych
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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	 R0651/17

Noclegi Petrus

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

już od 30 zł za osobę

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady

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

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

Fiaskiem zakończyła się próba 
zorganizowania przez gminę 
Szczawno-Zdrój otwartych mi-
strzostw Polski 4X mtb. impre-
za miała odbyć się na torze ro-
werowym w Szczawnie-Zdroju. 
Została jednak niespodziewanie 
odwołana, a informacje na jej te-
mat zniknęły z oficjalnej strony 
internetowej Polskiego związ-
ku Kolarskiego. Postanowiliśmy 
dowiedzieć się więcej o przy-
czynach odwołania zawodów 
oraz sytuacji dotyczącej toru, 
na którym kiedyś odbywały się 
międzynarodowe imprezy. Dla-
tego zadaliśmy pytania władzom 
Szczawna – Zdroju. 

Pyt.	1. Dlaczego nie odbyła się za-
powiadana oficjalnie i ujęta w ka-
lendarzu PZKOL i DZKOL impre-
za w Szczawnie-Zdroju?
W ubiegłym roku Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna-Zdroju podjął 
rozmowy w sprawie wykorzystania 

toru na Słonecznej Polanie z panem 
Władysławem Żyndulem, przewod-
niczącym kolegium sędziów zarządu 
Dolnośląskiego Związku Kolarskiego 
oraz panią Agnieszką Kunc-Mosoń, 
sędzią Polskiego Związku Kolar-
skiego. Temat dotyczył głównie Ot-
wartych Mistrzostw Polski 4xMTB 
w terminie 29-30 lipca 2017 r. Data 
została wpisana w kalendarz imprez 
rowerowych. Niestety, zgłosiło się 
tylko kilkunastu zawodników z Pol-
ski. I to właśnie małe zaintereso-
wanie zawodników było powodem 
tego, że wydarzenie się nie odbyło. 
O tym, że to sport niszowy mówi 
w rozmowie z redaktor Barbarą Sze-
ligowską sam pan Andrzej Skrzyp-
czak, były prezes klubu kolarskiego 
MTB Wieża Anny w programie Gość 
Dnia TV Wałbrzych 4 sierpnia (tu cy-
tat: „W Polsce jest tych zawodników, 
powiedzmy sobie szczerze, bardzo 
niewielu i obawiam się, że gdyby ktoś 
chciał zorganizować takie zawody to 
nie wiem czy 5-6 zawodników by się 

Kiedyś był prawdziwą 
perełką, kiedyś…

i przyległy teren, odpowiada od 19 
września 2016 r. pan Tomasz Malik, 
a do tego dnia pan Janusz Kozłowicz.

Pyt.	6. Jakie działania podjęła Gmi-
na, aby poprawić stan bezpieczeń-
stwa na torze?
Obiekt funkcjonował bez regulami-
nu. W związku z tym 30 marca 2015 

r. radni Rady Miejskiej Szczawna-
-Zdroju podjęli uchwałę w sprawie 
uchwalenia regulaminu korzystania 
z kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go „Słoneczna Polana” stanowiącego 
własność Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój.
Dotychczas dokonano: zdjęcia 
wszystkich banerów, które powo-
dowały niszczenie band wzdłuż toru, 
co zagrażało ewentualnym użytkow-
nikom, demontażu uszkodzonych 
band, naprawy ławek przy torze,  
koszenia trawy wzdłuż toru i przyle-
głego terenu.
Dodatkowo zamieszczono banery 
z informacją o używaniu toru wy-
łącznie na własną odpowiedzial-
ność, ponieważ nikt nie odpowie-
dział na trzy ogłoszenia o naborze 
profesjonalnego instruktora i opie-
kuna toru.

Pyt.	7. Jakie działania podjęła Gmi-
na, aby wykorzystać tor do realiza-
cji imprez sportowych na terenie 
Gminy?
Obecnie trwa opracowanie projektu 
pod nazwą „Zagospodarowanie na 
cele rekreacyjno-sportowe części 
terenu Wzgórza Gedymina i Sło-
necznej Polany w Szczawnie-Zdro-
ju”. Nie zakłada on likwidacji toru.

Pyt.	8. Jakie były powody rozwiąza-
nia umowy z poprzednim opieku-
nem toru?
Umowa z 2014 r. wygasła, a nowa 
nie została podpisana. Ta z 2014 r. 
nie zawierała żadnych obowiązków/
zadań, z których zleceniobiorca wi-
nien się rozliczyć.

znalazło, żeby przyjechało na takie 
zawody, a to wtedy już raczej mija 
się z celem”.)

Pyt.	 2. Czy powodem odwołania 
imprezy był zły stan techniczny 
toru na Słonecznej Polanie?
Zły stan techniczny toru nie był 
powodem odwołania imprezy. Na 
prośbę pana Władysława Żyndula 
została zakupiona część materiału, 
aby tor uporządkować, ale to właś-
nie w związku z małym zaintereso-
waniem zawodami wydarzenie nie 
zostało zorganizowane.

Pyt.	 3. Ile pieniędzy wydaje gmi-
na rocznie na utrzymanie toru  
oraz jakie imprezy odbyły się 
w ostatnich 2 latach na torze?
Wydatki w 2017 r. to koszt koszenia 
całości toru oraz przyległego tere-
nu, a także koszt zakupu materiału 
(desek, kantówek) do naprawy band 
wzdłuż toru i ławek na jego terenie. 
Nie prowadzimy oddzielnej ewi-
dencji kosztów dla poszczególnych 
obiektów. Są to kwoty rzędu kilku-
nastu tysięcy złotych rocznie.
Imprezy w ostatnich 2 latach: 4 x 
Protour World Series – 18 lipca 
2015 r., Finał LIGI MTB CROSS-CO-
UNTRy XC AGLOMERACJI WAŁ-
BRZySKIEJ - WAŁBRZyCH 2016 – 
19 października 2016 r., Wyścig MTB 
Cross-Country‚ Rowerowy Dzień 
Dziecka o Puchar Burmistrza Miasta 
Szczawno-Zdrój – 1 czerwca 2017 r.

Pyt.	4. Jaka impreza odbyła się jako 
ostatnia z wykorzystaniem toru 
i kiedy?
4 x Protour World Series – 18 lipca 
2015 r.

Pyt.	 5. Kto jest opiekunem toru? 
Jaka osoba z imienia i nazwiska od-
powiada za stan techniczny toru?
Za kompleks sportowo – rekreacyj-
ny „Słoneczna Polana", w skład któ-
rego wchodzi: plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna, pawilon, tor rowerowy 



ZAPRASZAMY…

…do klubu City Fit w Naszej 
Galerii. Zadbaj o siebie 
i swoje zdrowie podczas 
trwających nadal wakacji. 
Kto jeszcze nie dołączył do 
grona fit- niech już od dzi-
siaj zacznie pracować  nad 
swoją sylwetką pod czuj-
nym okiem profesjonalnych 
trenerów. 

… do skorzystania z raba-
tów i promocji w Naszej 
Galerii. Połowa sierpnia to 
niewątpliwie czas szkolnych 
przygotowań.  W związ-
ku z tym w  Naszej Galerii, 
można znaleźć wiele cieka-
wych akcji promocyjnych. 
Zapraszamy wszystkie 
dzieci wraz z rodzicami do 
Galerii Victoria na pełne 
atrakcji ostatnie weekendy 
lata.  
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Wakacje 
z Victorią

Spotkania z przyjaciółmi 
przy dobrej muzyce czy re-
laks z książką na piaszczy-
stej plaży Galerii Victoria 
to doskonały scenariusz dla 
wszystkich tych, którzy wa-
kacje spędzają w mieście. 
Mimo, że wakacje nieuchron-
nie zbliżają się ku końcowi to 
pogoda nadal sprzyja leża-
kowaniu. Korzystanie z plaży 
tymczasowej jaką znajdziecie 
Państwo przy naszym Cen-
trum Handlowym to niezwy-
kłe chwile w promieniach 
słońca, które po całodniowym 
zmęczeniu w pracy dostar-
czają nam wielu endor�n.  
Przyjemne dobrze jest rów-
nież połączyć z pożytecz-
nym- dlatego zachęcamy do 
odwiedzania naszych skle-
pów. Sklepowe półki kuszą 
swoim asortymentem a wie-
le salonów nadal proponuje 
atrakcyjne  promocje i rabaty, 
które sięgają nawet 80% ceny. 
Rzeczy objęte promocją zna-
leźć można w wyznaczonych 
miejscach, bądź oznaczone  
kolorowymi metkami.  Poło-
wa sierpnia to również ide-
alny moment, aby przygoto-
wać najmłodszych do szkoły. 
Warto poświęcić ten czas na 
znalezienie odpowiednich 
artykułów czy odzieży, któ-
ra dostępna jest w bardziej 
konkurencyjnych cenach niż 
za kilka tygodni. Serdecznie 
zapraszamy do Naszej Galerii- 
Moja, Twoja, Nasza ! 
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Ekskluzywny minimalizm czerpiący inspiracje z lat 80 
tych i 90 tych stanowi motyw przewodni pierwszej 
odsłony Reserved na sezon jesień - zima 2017/18.
Reserved sięga po klasyki jesiennej garderoby  w najlep-
szym wydaniu. Bogactwo tkanin i kontrastowych faktur 
stanowi niewątpliwy atut kolekcji. Projektanci zestawili 
klasyczne kroje z estetyką wczesnych lat 90. i tendencja-
mi ze światowych wybiegów. Efektami tych połączeń, 
są wełniane płaszcze w kratkę, oversizowe skórzane ra-
moneski, dżinsowe kurtki z futrem, plisowane spódni-
ce w kratę, koronkowe sukienki w wiktoriańskim stylu 
i ciemnogranatowy denim. Dżinsowa stylizacja od stóp 
do głów, nawiązuje do obecnego na wybiegach trendu 
canadian tuxedo. Wytworny aksamit, tradycyjnie dedy-
kowany  wyjątkowym okazjom,   pojawia się w wyda-
niu lekkiej kobiecej sukienki, wykończonej koronkami. 
Oversizowe spodnie z weluru z ultradługimi nogawkami, 
kołnierze ze sztucznego futra w wersji XXL, brokatowe 
botki na niskiej szpilce czy lakierowana skóra, to moc-
ne inspiracje sylwetkami z lat 80. i 90., które dominują 
w trendach na nowy sezon  i znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w kolekcji Reserved na jesień. Warstwowe 
stylizacje inspirują do mieszania wiktoriańskich koro-
nek, rock’and’rollowych skór i akcesoriów w stylu new 
romantic. Różnorodność trendów uspójnia stonowana 
kolorystyka kolekcji. Linia utrzymana jest w odcieniach 
szarości oraz klasycznym granacie i czerni. Pojawia się 
również militarne khaki z akcentami elektrycznej, wibru-
jącej czerwieni.

Reserved jesień- zima
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   POLECA
Początek   Brown Dan
„Początek”, nowa powieść Dana Browna z Robertem Langdonem, profesorem Uniwersytetu Harwarda i specjalistą od symboli. Tym razem autor przenosi nas do 
malowniczej Hiszpanii. Langdon przemierza ulice Madrytu, Barcelony, Sewilli i Bilbao, w poszukiwaniu odpowiedzi na dwa nurtujące ludzkość pytania: Skąd po-
chodzimy? Dokąd zmierzamy? Zachowując swój charakterystyczny styl, Brown zapełnił karty tej fascynującej powieści kodami, symbolami, odkryciami naukowy-
mi, ciekawostkami religijnymi, historycznymi i architektonicznymi. Powiewu świeżości dodają opisy dzieł sztuki współczesnej i najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych! Dowiedz się, co było na początku…

La La Land PL   Various Artists
O�cjalny soundtrack do musicalu „La La Land” – jednej z najbardziej oczekiwanych premier kinowych nadchodzącego roku! „La La Land”, w którym w rolach 
głównych wystąpili Emma Stone i Ryan Gosling - tra� do polskich kin 20 stycznia! Już teraz można przedpremierowo zamawiać ścieżkę dźwiękową „La La Land: 
Original Motion Picture Soundtrack”, której przedsmakiem jest ujawniony niedawno utwór „City of Stars”, zaśpiewany przez duet Gosling – Stone! Soundtrack 
został skomponownay przez Justina Hurwitza, Benja Paska oraz Justina Paula. Film wyreżyserowany przez Damiena Chazelle historię dwojga marzycieli - Seba-

stiana i Mii, którzy w tętniącym życiem Los Angeles próbują zrealizować swoje sny o karierze w showbiznesie. Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę 
pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne 
pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda 
im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?

Paterson   Jarmusch Jim
Paterson (Adam Driver) jest kierowcą autobusu w mieście, z którym dzieli imię – Paterson w stanie New Jersey. Każdego dnia celebruje swoje proste rytuały: jeź-
dzi tą samą trasą, w notatniku zapisuje wiersze, a wieczorem w ulubionym barze pije dokładnie jedno piwo – po czym wraca do domu, do swojej żony Laury. W 
przeciwieństwie do Patersona, jej każdy dzień wygląda zupełnie inaczej. Laura codziennie ma inne marzenie i nowy pomysł na życie. Jim Jarmusch stworzył pełną 
humoru opowieść o tym, że życie bywa poezją.

   POLECA
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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	 R0654/17

Apteka to dla nas miejsce, gdzie 
nie tylko kupujemy przepisane 
na receptę leki, lecz także bar-
dzo często zasięgamy porady 
i informacji, z zaufaniem kieru-
jemy pytania do pracujących tam 
osób. Bez wątpienia apteki i ich 
pracownicy byli, są i będą nam 
potrzebni, warto więc pomyśleć 
o swojej przyszłości w tym zawo-
dzie i już dziś zapisać się do szko-
ły policealnej - to ostatnia szansa 
na to, by zdobyć tytuł techni-
ka farmaceutycznego zaledwie 
w dwa lata!

Kim jest technik 
farmaceutyczny?

Technik farmaceutyczny to oso-
ba zajmująca się obsługą pacjentów 
w aptekach i punktach aptecznych. 
Ponadto dzięki uzyskanej wie-
dzy i umiejętnościom, może on 
pracować przy produkcji leków, 
w hurtowniach farmaceutycznych, 
laboratoriach, zakładach przemysłu 
farmaceutycznego, kosmetycznego, 
zielarskiego czy stacjach sanitarno - 
epidemiologicznych. Poza tym tech-
nik farmaceutyczny po trzech latach 
pracy w aptekach ogólnodostępnych 
może zostać kierownikiem punktu 
aptecznego, zatem jest to zawód 
z perspektywą awansu i rozwoju.

Nadchodzą zmiany
To już ostatni rok, gdy szkoły poli-

cealne będą rekrutować na kierunek 
Technik farmaceutyczny – od roku 
szkolnego 2018/2019 za sprawą de-
cyzji Ministerstwa Edukacji Narodo-

Ostatni dzwonek 
dla technika farmaceutycznego

sprawią, że odnajdziesz się w zawo-
dzie bez problemu.

Wybierz TEB – zyskaj benefity!
Warto wybrać szkołę TEB Edu-

kacja nie tylko ze względu na pro-
fesjonalizm i doświadczenie, ale 
także pakiet benefitów oferowany 
słuchaczom. TEB Edukacja to włas-
ne, profesjonalnie wyposażone pra-
cownie, nowoczesny sprzęt i wyso-
kiej jakości materiały dydaktyczne 
oraz nauczyciele – praktycy, którzy 
w przystępny sposób przekazują 

prawdziwą, potrzebną technikowi 
farmaceutycznemu wiedzę i dzielą 
się swoim doświadczeniem. To tak-
że okazja do zdobycia dodatkowych 
certyfikatów i dostęp do szerokiej 
gamy kursów e-learningowych oraz 
programy nauczania tworzone przez 
praktyków. Ponadto małe grupy, ka-
meralna i przyjazna atmosfera oraz 
wysoka jakość kształcenia – TEB 
Edukacja to twoja szansa na zdoby-
cie wymarzonego zawodu i lepszą 
przyszłość, więc nie zwlekaj, zacznij 
realizować marzenia już dziś!

wej nie będzie już to możliwe. Od 
przyszłego roku każdy, kto zechce 
pracować w aptece będzie musiał 
udać się na studia i zdobyć tytuł ma-
gistra. Oznacza to, że kształcenie 
w zawodzie będzie trwało znacznie 
dłużej - zamiast dwóch lat potrzebne 
będzie aż pięć i pół roku. To zatem 
ostatni dzwonek by rozpocząć na-
ukę w szkole policealnej TEB i zdo-
być niezbędne uprawnienia w ciągu 
czterech semestrów zajęć.

Na rynku pracy nie brakuje miej-
sca dla techników farmaceutycz-
nych – spora część absolwentów 
szkół policealnych znajduje pracę 
w zawodzie zaraz po ukończeniu 
kształcenia i zdaniu egzaminu pań-
stwowego.  Izba Gospodarcza Właś-
cicieli Punktów Aptecznych i Aptek 
(IGWPAiA) obawia się, że wygasze-

nie kształcenia techników farmaceu-
tycznych w szkołach policealnych 
może doprowadzić do braków na 
rynku pracy. Na szczęście, jeśli teraz 
zdecydujemy się na zdobycie upraw-
nień zachowamy je w pełni pomimo 
wprowadzanych zmian.

Nauka w TEB Edukacja
Nauka w TEB Edukacja na kie-

runku Technik farmaceutyczny to 
gwarancja najwyższej jakości kształ-
cenia oraz zdobycia niezbędnej wie-
dzy i umiejętności do wykonywania 
wymarzonego zawodu. W trakcie 
czterech semestrów nauki dowiesz 
się jak nadzorować i prowadzić 
procesy technologiczne produkcji 
leków w przemyśle farmaceutycz-
nym oraz jak obsługiwać aparaturę 
i urządzenia stosowane w przemy-
śle farmaceutycznym oraz aparatu-
rę laboratoryjną i sprzęt apteczny. 
Jako absolwent szkoły policealnej 
będziesz potrafić przyrządzać leki 
recepturowe, przygotowywać do 
sprzedaży gotowe leki oraz obsłu-
giwać pacjentów w aptekach lub 
punktach aptecznych. Dowiesz się 
także, jak organizować swoją pra-
cę, zamawiać potrzebne produkty 
i przeprowadzać rozliczenia materia-
łowe. Ponadto zdobędziesz wiedzę 
z zakresu działalności marketingo-
wej, oceniania i analizowania rynku 
w celu określenia popytu na surowce 
farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt 
medyczny. Po czterech semestrach 
będziesz więc w pełni przygotowany 
do pracy jako technik farmaceutycz-
ny, a zdobyta wiedza i umiejętności 

Arkadiusz Gajdzis drugi raz 
z rzędu na najwyższym stopniu 
podium.

Tym razem nie dał żadnych szans 
rywalom podczas Kryterium Kolar-
skiego w Świebodzicach. Kolarz Aka-
demii Kolarskiej SEVEN od samego 
startu nadawał tempo i z każdym 
okrążeniem zwiększał przewagę. 
Na metę wjechał samotnie wygry-
wając zdecydowanie. Parę centyme-
trów zabrakło do kolejnego podium 
w młodszej kategorii. Kamil Feledyn 
po zaciętej walce ostatecznie fini-
szował na 4 miejscu. W licznie obsa-
dzonej kategorii juniorów młodszych 
bardzo dobry występ zanotował Mar-
cin Rozmiarek. Mocne tempo, które 
zdołał utrzymać do samego końca Arkadiusz Gajdzis i Kamil Feledyn Akademia Kolarska SEVEN

Kolejne zwycięstwo 

wyścigu pozwoliło na za-
jęcie 13 miejsca. Tuż za 
pierwszą dziesiątką, wyścig 
kończyli młodzicy – Prze-
mysław Bojarski i Bartosz 
Feledyn.

 Za dwa tygodnie junio-
rzy młodsi Akademii Kolar-
skiej SEVEN rywalizować 
będą na trasach małopolski 
podczas Górskich Szoso-
wych Mistrzostw Polski.

(red)
Zwycięzca wyścigu – Arkadiusz Gajdzis 
Akademia Kolarska SEVEN

Drużyna Górnik Wałbrzych 
w sierpniu rozegrała dwa mecze 
kontrolne, które napawają opty-
mizmem przed rozpoczynający-
mi się rozgrywkami IV Ligii.

W sobotę 5 sierpnia 2017 r. na 
boisku przy kompleksie sportowym 
Aqua-Zdrój drużyna pod wodzą Ma-
cieja Jaworskiego rozegrała mecz 
kontrolny z drużyną FK Trutnow 
reprezentującą III Ligę czeską. Nasza 
drużyna pokonała gości 1:0 golem 
strzelonym przez Darka Michalaka. 
Kolejny sparing odbył się 8 sierpnia 
2017 r. przeciwnikami Biało-niebie-

skich była drużyna KS Zdrój Jedlina-
-Zdrój. Górnik Wałbrzych pewnie 
pokonał rywali wynikiem 6:0. Choć 
w poprzednim meczu to drużyna 
przeciwna pokonała Górnik 1:2. 
Bramki strzelili: 15' - D. Michalaka, 
51' – Smoczyk, 62' - Bogacz, 65' – D. 
Michalak, 68' – Bogacz, 77' – Bogacz.

Przypominamy, że przez całe wa-
kacje odbywają się bezpłatne zajęcia 
w ramach Akademii Piłkarskiej Gór-
nika Wałbrzych. Zachęcamy wszyst-
kie dzieciaki w wieku od 5 do 12 lat 
do aktywnego udziału w zajęciach. 
Treningi dla dzieci (5-10 lat) odby-
wają się w każdy wtorek i czwartek 

w godzinach od 16 do 18 na boi-
skach kompleksu Aqua-Zdrój. Pro-
wadzone są przez doświadczonych 
zawodników - Jacek Fojna, Marcin 
Folc oraz Jana Rytko obecnego ka-
pitana drużyny Górnika Wałbrzych. 
Na starsze dzieci czeka trener Miro-
sław Otok z powodu wakacji w mie-
siącu sierpniu treningi tej grupy będą 
ruchome. Zainteresowanych prosi-
my o kontakt telefoniczny z trene-
rem (tel. 663-591-792) oraz zapra-
szamy do odwiedzania Funpage na 
Facebook’u - Akademia Piłkarska 
Górnika Wałbrzych.

(red)

Czekają na Ciebie
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Siatkówka 
w najlepszym 
wykonaniu 
Jeszcze nie tak dawno emocjonowali-
śmy się spotkaniem koszykówki Polski 
oraz Czech, gdy tymczasem już w 
najbliższy wtorek w hali Aqua-Zdroju 
dojdzie do kolejnego ważnego wyda-
rzenia sportowego. Chodzi o mecz 
siatkówki mężczyzn U-23 Polska – 
Brazylia, który będzie ostatnim spraw-
dzianem podopiecznych Dariusza 
Daszkiewicza przed zaplanowanymi 
na drugą część sierpnia Mistrzostwami 
Świata w Kairze. Bilety w cenie od 
30 do 60 złotych można zakupić za 
pośrednictwem strony abilet.pl lub w 
hotelu Aqua-Zdrój. Początek zmagań 
o godzinie 19. 

Minersi 
rozpoczynają sezon
Wtorek należeć będzie do siatkarzy, 
ale również przedstawicieli futbolu 
amerykańskiego. Przed nami bowiem 
dwa pierwsze spotkania w ramach ligi 
PLFA 8, czyli ośmioosobowej odmiany 
tej widowiskowej dyscypliny sportu. 
Liga ma charakter turniejowy, a zespół 
Miners Wałbrzych rywalizować będzie 
w grupie południowo-zachodniej. 
Dwa wspomniane spotkania nasi 
rozegrają przed własną publicznością. 
O godzinie 11.30 podejmą Snakes Bie-
lawa, a o godzinie 13.30 zmierzą się 
z Wizards Opole. Warto podkreślić, 
iż drugi mecz poprowadzi najlepszy 
komentator w Polsce – Dawid Biały, 
który w trakcie pojedynku wytłuma-
czy tajniki futbolu amerykańskiego. 
Dla kibiców, którzy miejmy nadzieje 
ponownie licznie zasiądą na trybunach 
stadionu przy ulicy Ratuszowej, 
organizatorzy zaplanowali szereg 
niespodzianek na czele z konkursami 
sportowymi oraz „amerykańskim” 
menu przygotowanym przez restaura-
cję Aqua-Zdroju.  

Orzeł na horyzoncie
W najbliższy wtorek rozgrywki 
zainauguruje IV liga, w której mamy 
dwóch Górników: Wałbrzych oraz 
Boguszów-Gorce. Na początek wał-
brzyszan czeka dość trudny wyjazd, 
gdyż nasi zagrają w Ząbkowicach 
Śląskich. Boguszowianie tymczasem 
rozpoczynają rozgrywki przed własną 
publicznością. Przeciwnikiem Górnika 
będzie Sparta Grębocice, czyli dzie-
wiąty zespół minionego sezonu. 
Plan I kolejki IV ligi
Grupa wschodnia
Wtorek – 15 sierpnia, godz. 17:
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Górnik Wałbrzych 
Grupa zachodnia:
Wtorek – 15 sierpnia, godz. 17:
Górnik Boguszów-Gorce – Sparta Grębocice

Kibicujemy 
Zdrojowi i MKS-owi 
Dobiega końca letnia przerwa w klasie 
okręgowej. Na tym szczeblu mamy je-
dynie dwóch reprezentantów, którym 
będziemy mocno kibicować. Mowa 
o Zdroju Jedlina-Zdrój oraz MKS-ie 
Szczawno-Zdrój. Rundę jesienną 
„Mineralni” rozpoczną przed własną 
publicznością – pierwszym przeciwni-
kiem podopiecznych Tomasza Resela 
będzie Zamek Kamieniec Ząbkowicki. 
Ekipa Zdroju tymczasem wyjeżdża 
do Roztoki na spotkanie z beniamin-
kiem tego szczebla – Granitem. Oba 
spotkania odbędą się we wtorek 15 
sierpnia. 
Plan I kolejki klasy okręgowej
Wtorek – 15 sierpnia, godz. 17:
Piławianka Piława Górna – Piast Nowa Ruda
MKS Szczawno-Zdrój – Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki
Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój – Victoria Tuszyn
Skałki Stolec – Grom Witków
Granit Roztoka – Zdrój Jedlina-Zdrój
Orzeł Lubawka – Zjednoczeni Żarów 
LKS Bystrzyca Górna – Iskra Jaszkowa Dolna
Kryształ Stronie Śląskie – Victoria Świebodzice

Bartłomiej Nowak 

Choć piłkarki AZS-u PWSZ dwu-
krotnie musiały odrabiać straty 
do Olimpii Szczecin, a pierwsze-
go gola straciły po zaledwie kilku-
nastu sekundach rywalizacji, to 
jednak inauguracyjny mecz Ek-
straligi zakończył się bezdysku-
syjną wygraną wałbrzyszanek. 
Po znakomitej drugiej odsłonie 
podopieczne Kamila Jasińskiego 
zwyciężyły aż 5:2. 

Jeszcze się dobrze niedawne 
spotkanie w Szczecinie nie zaczęło, 
a przyjezdne musiały odrabiać stra-
ty. Już bowiem po 20 sekundach 
po wykorzystanym przez Roksanę 
Ratajczyk błędzie Angeliki Dąbek 
akademiczki przegrywały 0:1. Na 
szczęście odpowiedź AZS-u PWSZ 
była niemal błyskawiczna, gdyż w 12 
minucie mieliśmy remis. Do dośrod-
kowania z rzutu rożnego doskoczyła 
Małgorzata Mesjasz i pewną główką 
wyrównała stan spotkania. Niestety, 
również i ten wynik utrzymał się bar-
dzo krótko – w 20 minucie na listę 
strzelców ponownie wpisała się Ra-
tajczyk i nasze panie znów znalazły 
się w niezbyt komfortowej sytuacji. 
Podrażnione przyjezdne natychmiast 
rzuciły się do ataku i w 24 minucie po 
szybkim ataku doprowadziły do ko-
lejnego remisu, tym razem 2:2, a do 
siatki celnie przymierzyła doświad-
czona reprezentantka kraju – Jolanta 
Siwińska. 

W drugiej połowie gra toczyła się 
pod dyktando wałbrzyszanek, które 
jednak przez ponad kwadrans nie 
potrafiły zwieńczyć swej niezłej po-
stawy kolejnym trafieniem. Sztuka 
ta udała się w 62 minucie, kiedy to 
pięknym strzałem popisała się Do-
minika Dereń. Końcówka meczu 
to prawdziwy nokaut rywalek. W 
86 minucie swoją pierwszą oficjalną 

Okres przygotowań lokalnych 
zespołów do kolejnych rozgry-
wek niższego szczebla powoli 
dobiega końca. Już w najbliższy 
wtorek do gry przystąpią uczest-
nicy IV ligi oraz „okręgówki”, 
a kilka dni później rywalizację 
rozpoczną przedstawiciele klas: 
A oraz B. 

W IV lidze honoru regionu bro-
nić będą Górnicy: Wałbrzych oraz 
Boguszów-Gorce. Na zakończenie 
okresu przygotowawczego pierwsi 
z wymienionych wysoko pokonali 

Zdrój Jedlina-Zdrój 6:0 udanie re-
wanżując się za lipcową porażkę 
w pierwszym sparingu obu ekip. 
Gole dla podopiecznych Macieja Ja-
worskiego zdobyli: Damian Bogacz 
3, Dariusz Michalak 2 oraz Mar-
cin Smoczyk. Nieco gorsze wyniki 
w spotkaniach kontrolonych zano-
tował beniaminek z Boguszowa-
-Gorc, który między innymi prze-
grał z Górnikiem Wałbrzych 1:2, 
AKS-em Strzegom Roberta Bubno-
wicza oraz Marcina Morawskiego 
0:5, Kuźnią Jawor 2:8, a także po-
konał Orła Lubawka 4:1. Jak jednak 

wspominaliśmy, nie dojdzie do gór-
niczego derby, gdyż biało-niebiescy 
walczyć będą w grupie wschodniej, 
a chłopcy Rafała Siczka w zachod-
niej. 

Inauguracja nowego sezonu IV ligi 
już w najbliższy wtorek. Na począ-
tek wałbrzyszan czeka dość trudny 
wyjazd, gdyż nasi zagrają w Ząb-
kowicach Śląskich. Boguszowianie 
tymczasem rozpoczynają rozgrywki 
przed własną publicznością. Prze-
ciwnikiem Górnika będzie Sparta 
Grębocice, czyli dziewiąty zespół 
minionego sezonu. 

Orzeł na horyzoncie
Plan I kolejki IV ligi
Grupa wschodnia
Wtorek – 15 sierpnia, godz. 17:
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Górnik Wałbrzych 
Grupa zachodnia:
Wtorek – 15 sierpnia, godz. 17:
Górnik Boguszów-Gorce – Sparta Grębocice

Dobiega również końca let-
nia przerwa w klasie okręgowej. 
Na tym szczeblu mamy jedynie 
dwóch reprezentantów, którym 
będziemy mocno kibicować. Mowa 
o Zdroju Jedlina-Zdrój oraz MKS-
ie Szczawno-Zdrój. Rundę jesien-
ną „Mineralni” rozpoczną przed 
własną publicznością – pierwszym 
przeciwnikiem podopiecznych To-
masza Resela będzie Zamek Ka-
mieniec Ząbkowicki. Ekipa Zdroju 
tymczasem wyjeżdża do Roztoki 
na spotkanie z beniaminkiem tego 
szczebla – Granitem. Oba spotka-
nia odbędą się we wtorek 15 sierp-
nia. 

Plan I kolejki klasy okręgowej
Wtorek – 15 sierpnia, godz. 17:
Piławianka Piława Górna – Piast Nowa Ruda
MKS Szczawno-Zdrój – Zamek Kamieniec Ząbkowicki
Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój – Victoria Tuszyn
Skałki Stolec – Grom Witków
Granit Roztoka – Zdrój Jedlina-Zdrój
Orzeł Lubawka – Zjednoczeni Żarów 
LKS Bystrzyca Górna – Iskra Jaszkowa Dolna
Kryształ Stronie Śląskie – Victoria Świebodzice

Bartłomiej Nowak 
Górnicy udanie zrewanżowali się piłkarzom Zdroju Jedlina-Zdrój za porażkę w lipcowym, pierwszym sparingu 
obu drużyn

Idealny początek akademiczek 

bramkę w barwach AZS-u PWSZ 
zaliczyła Julita Głąb, a chwilę później 
gola na wagę pewnej wygranej, a za-
razem 2. miejsca w klasyfikacji zano-
towała Klaudia Miłek. 

W następnej kolejce akademiczki 
podejmą jednego z faworytów ligi, 
a zarazem tak niewygodną dla nas 
ekipę Czarnych Sosnowiec. Tym 
goręcej zatem zapraszamy do od-
wiedzenia jutro stadionu przy ulicy 
Ratuszowej, gdzie o godzinie 13 roz-
pocznie się zapowiadane przez nas 
spotkanie AZS-u PWSZ z Czarnymi. 

fot. archiwum
Bartłomiej Nowak 

Ekstraliga

I kolejka
Olimpia Szczecin – AZS PWSZ Wałbrzych 2:5 (2:2)
Bramki: 1:0 Roksana Ratajczyk (1), 1:1 Małgorzata 
Mesjasz (12), 2:1 Roksana Ratajczyk (20), 2:2 Jolanta 
Siwińska (24), 2:3 Dominika Dereń (62), 2:4 Julita 
Głąb (86), 2:5 Klaudia Milek (88)
AZS PWSZ: Dąbek, Szewczuk, Gradecka, Mesjasz, 
Kędzierska, Siwińska, Kowalczyk (46 Zańko), Rędzia 
(70 Rędzia), Dereń (90 Jędras), Ratajczak, Miłek (90 
Pluta). Trener: Kamil Jasiński 

Pozostałe wyniki:
UKS SMS Łódź – Górnik Łęczna 1:1, Czarni Sosnowiec 
– AZS Wrocław 3:1, Unifreeze Górzno – Mitech Ży-

wiec 0:0, Sportowa Czwótka Radom – AZS UJ Kraków 
0:3, Medyk Konin – AZS PSW Biała Podlaska 6:0

Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin 1 3  6:0
2. AZS PWSZ Wałbrzych 1 3 5:2
3. AZS UJ Kraków 1 3 3:0
4. Czarni Sosnowiec 1 3 3:1
5. UKS SMS Łódź 1 1 1:1
5. Górnik Łęczna 1 1 1:1
7. Unifreeze Górzno 1 1 0:0
7. Mitech Żywiec 1 1 0:0
9. AZS Wrocław 1 0 1:3
10. Olimpia Szczecin 1 0 2:5
11. Sportowa Czwórka 1 0 0:3
12. AZS PSW B. Podlaska 1 0 0:6

Podobnie jak w przedsezonowym sparingu, tak i w pierwszym meczu Ekstraligi wałbrzyszanki nie dał szans 
Olimpii Szczecin 
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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

W 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

PROMOCJA 

WAKACYJNA

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

Zareklamuj się w naszym Tygodniku30minut

reklama 
797 982 003

PSYCHIATRIA, LECZENIE 

UZALEŻNIEŃ, ESPERAL

Specjalista psychiatra 

Piotr Niezgoda
Gabinet: al. Wyzwolenia 13/2

Rejestracja: 74 842 35 23 po 15:00

Przychodnia Salus 

ul. Blankowa 47, tel. 74 841 04 08

uSłuGI

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

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

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

(13) HyDRAULIK – TEL 506 754 
379

(3) Projekty budowlane tel. 668 
60 55 55

(3) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFy, GARDEROBy, ZAMó-
WIENIA INDyWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLy.
COM TEL. 607 218 533

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

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

(3) HYDRAuLIKA 668 60 55 55

(3) ELEKTRYK 888 322 334

(4) 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

(1) 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

(4) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIuR, 
uRZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-

RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

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

(6) KOMPuTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. 
Słowackiego 5,  
www.speed24h.info

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

PRACA

Euro-kontakt(nr lic.12458)za grani
cę:brygadzistów,inżynierów,pomoc
ników budowlanych,pracowników 
fizycznych;ziemnych;budowy 
dróg;do obsługi przecisku sterow
anego;rozbiórki;produkcji;winnic
y;rolnych,monterów klimatyzacji i 
wentylacji;instalacji kanalizacyjnej
;rusztowań;konstrukcji stalowych 
i budowlanych;okien;silosów;fas
ad,ociepleń,piaskarzy,magazynie
rów,hydraulików,elektryków,ele
ktromonterów,spawaczy,cieśli,d
ekarzy,murarzy,zbrojarzy,blacha
rzy,betoniarzy,brukarzy,kamieni
arzy,stolarzy,regipsiarzy,płytkarz
y,tynkarzy,lakierników,mechanik
ów samochodowych,operatorów 
koparki;maszyny

(1) Praca dla opiekunki osoby 
starszej w Niemczech w polskiej 
rodzinie bez znajomości języka 
od zaraz. Wymagana karta EKUZ. 
Tel.500 20 30 18.

Euro-kontakt(nr lic.12458)za grani
cę:brygadzistów,inżynierów,pomoc
ników budowlanych,pracowników 
fizycznych;ziemnych;budowy dr
óg;rozbiórki;remontowych;pro
dukcji;winnicy;rolnych;hodowli 
krów,spawaczy,monterów klimaty-
zacji i wentylacji;rusztowań;izolacji 
przemysłowej;konstrukcji stalo-
wych i budowlanych;okien;silosó
w;fasad,piaskarzy,magazynierów,
hydraulików,elektryków,elektrom
onterów,murarzy,zbrojarzy,blach
arzy,betoniarzy,kamieniarzy,stola-
rzy,regipsiarzy,płytkarzy,tynkarzy
,malarzy,szpachlarzy,operatorów 
koparki;maszyny drukarskiej,rzeźni
ków,masarzy,piekarzy,pokojówek,k
elnerów,osób do sprzątania;zbioru 
pieczarek;winogron;oliwek.Mile 
widziany j.obcy i własny samochód. 

Tanie wczasy 
nad morzem 

z dojazdem z Wałbrzycha 
(pełne wyżywienie)

3 - 10.09.2017
Cena: 719 zł

Wycieczki OMNIBUS
693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl

Zatrudnimy do sprzątania 

marketu budowlanego 

przy ul. Wieniawskiego 

w Wałbrzychu. 

Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466
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marketing@euro-kontakt.eu 530 
456 977.Osoby z doświadczeniem 
na stanowisko:cieśla,dekarz praca 
za granicą. Mile widziany j.obcy 
i prawo jazdy 786 298 618 praca@
draft24.pl

(1) Potrzebna pomoc do rozwoże-
nia ziemniaków. Tel. 795 602 683

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

KuPIĘ

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

MATRYMONIALNE

(1) Poznam Panią w wieku do 62 
lat, zadzwoń 795 602 683

SPRZEDAM

(1) Sprzedam ogrodzenie, informa-
cje pod nr tel. 795 602 683

NIERuCHOMOŚCI

Kawalerka do wynajęcia tel.693 339 
693

(7) 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

PLAC MAGISTRACKI 5 

WAłBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –PIASKOWA GóRA- mieszka-
nie 56,52 m2 3 pokoje

 z kuchnią i łazienką, 5 piętro, bal-
kon, po remoncie  Cena: 169 000 zł 
(nr: 2387)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON –ŚRóDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie elek-
tryczne. Cena: 158 000zł. Wyna-
jem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –Oferta tylko w naszym biu-
rze! ulica BARDOWSKIEGO miesz-
kanie 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 
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Bliskie okolice 
Szczawna, po 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, 
luksusowe mieszkanie z kominkiem 

BON – PODZAMCZE, 2 pokoje 36 
m2 po remoncie, częściowo umeblo-
wane, ogrzewanie miejskie Cena: 99 
000 zł (nr: 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!

HIT! SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC na koryta-
rzu. Mieszkanie do odświeżenia, II  
piętro, zadbana kamienica. Cena: 39 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 
023, (74) 640 11 73

BIAŁy KAMIEŃ- 36m2, pokój, gar-
deroba, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia, na parterze, blisko 
mijanki. Cena: 59 900 zł do negocja-
cji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

BIAŁy KAMIEŃ- mieszkania w stanie 
deweloperskim, 1 wolne na I piętrze, 
3 na parterze z osobnymi wejściami. 
Cena od 2 6000/m2, powierzchnie 
71, 86, 96 m2. Tel: 502 549 553, 
(74) 640 11 73

BIAŁy KAMIEŃ- 55 m2, dwupozio-
mowe, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z 
WC, przedpokój, taras. Mieszkanie 
do wprowadzenia, IV piętro. Cena:  
154 900 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

GóRNy SOBIĘCIN- 32m2, pokój 
z kuchnią. Mieszkanie na I piętrze, 
do generalnego remontu, niskie 
koszty utrzymania. Cena: 30 000 zł 
do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

NOWE MIASTO- 90m2, salon, 2 
sypialnie, kuchnia, łazienka z WC z 
oknem, przedpokój. Mieszkanie po 
kapitalnym remoncie, ogrzewanie ga-
zowe. Cena: 280 000 zł do negocja-
cji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

LOKAL DO WyNAJĘCIA PIASKO-
WA GóRA!!! 70m2, parter w pobliżu 
B1, duże witryny, po remoncie, 
czynsz najmu 3300 zł/ brutto. Tel: 
513 130 023, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 30m2, 2 pokoje, 
kuchnia we wnęce, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie do 
odświeżenia, w ścisłym centrum, V 
piętro. Cena: 110 000 zł do negocja-
cji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 26m2, kawaler-
ka, kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie po 
kapitalnym remoncie, III piętro z IV. 
Cena: 98 000 zł do negocjacji. Tel: 
509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 34m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon., piwnica. Mieszkanie do 
remontu, III piętro z IV. Cena: 84 990 
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 53m2, 3 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC z 
oknem, przedpokój, balkon. Miesz-
kanie do wprowadzenia, IV piętro. 
Cena: 139 000 zł do negocjacji. Tel: 
502 549 553, (74) 640 11 73

RUSINOWA- 85m2, 4 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 2 
przedpokoje. Mieszkanie w dobrym 
stanie, parter kamienicy. Cena: 99 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

STARy ZDRóJ- 34m2, pokój, 
kuchnia, łazienka z WC. Mieszkanie 
po remoncie, w cenie wyposażenia, 
II piętro kamienicy. Cena: 65 000 zł 
do negocjacji. Tel: 535 407 270, (74) 
640 11 73

STARy ZDRóJ- 31m2, przestronna 
kawalerka, kuchnia z oknem, łazien-
ka z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
remontu, ogrzewanie gazowe, okna 
PCV. Cena: 55 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

SZCZAWIENKO- 41m2, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszka-
nie na parterze, ogrzewanie gazowe, 
po generalnym remoncie. Cena: 120 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 
718, (74) 640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- 45m2, salon z anek-
sem kuchennym, sypialnia, przedpo-
kój, balkon. Mieszkanie do general-
nego remontu, II piętro kamienicy. 
Cena: 50 000 zł do negocjacji. Tel: 
509 180 718, (74) 640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- 78m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, osobno WC, 
przedpokój. Mieszkanie na parterze, 
do generalnego remontu, ogrzewa-
nie gazowe. Cena: 110 000 zł do 
negocjacji. Tel: 535 407 270, (74) 
640 11 73

BOGUSZóW GORCE- 40m2, 2 
pokoje, kuchnia, przedpokój, WC na 
korytarzu. Mieszkanie do general-
nego remontu, II piętro kamienicy. 
Cena: 49 000 zł do negocjacji. Tel: 
509 180 718, (74) 640 11 73

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

SZCZAWNO- ZDRóJ- 44m2, 3 
pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia, I piętro kamienicy, 
ogrzewanie gazowe. Cena: 129 000 
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

1. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 3 pokoje, 45 m2, w wieżowcu 
po termomodernizacji, do wpro-
wadzenia, w cenie 135,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
dom w zabudowie bliźniaczej w po 
remoncie w cenie 305,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Biały Kamień 
2-pokojowe mieszkanie w nowym 
budownictwie wraz z balkonem 
i widną kuchnią. Do wprowadzenia. 
87,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Szczawno-
-Zdrój , kawalerka do remontu z CO 
gazowym - cena 45 000 do negocjacji 
! ! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto 
- 4 pokoje po kapitalnym remoncie 
, 84 mkw - 187 000 ! Tel: 530-913-
259

6. SOWA&VICTORIA  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje po remoncie z jasną 
kuchnią - cena 135 000 do negocjacji 
! Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
Pow. 55 m2, CENA 169.000 tys zł, 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA   Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze/ 
stara część, Pow. 56,90 m2, po re-
moncie, CENA 165.000 tys. zł,  Tel: 
519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie ŚRóDMIEŚCIE, Pow. 
97,12 m2, do odświeżenia, CENA 
139.000 tys. zł,, Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Dwupo-
kojowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353 

11. SOWA&VICTORIA Gaj - miesz-
kanie 4 pokoje w domu 4- rodzin-
nym, 86m2 cena 175000 zł Tel: 
519-121-104

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

13. SOWA&VICTORIA Niezwy-
kle atrakcyjne, dwupoziomowe 
mieszkanie w Boguszowie, cicha 
i atrakcyjna okolica, niewielki budy-
nek 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 

14.SOWA&VICTORIA Trzypoko-
jowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w ścisłym centrum Wał-
brzycha, doskonała okolica. 100m2. 
Cena 160 000zł / do negocjacji Tel: 
502-665-504

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

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

17. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie 
położone działki w Szczawnie-Zdro-
ju. Powierzchnie od 1500 m2 do 
1900 m2. W cenie 100 zł. Za 1 m2. 
Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Miesz-
kanie Boguszów Gorce 2 pokoje, 
do odświeżenia 36m2 50.000 Tel: 
506-717-014

19. SOWA & VICTORIA Dom bliż-
niak do kapitalnego remontu. Górny 
Sobięcin, 84 m2 cena 95000zł Tel. 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA   Podzamcze 
mieszkanie do remontu 2 pokoje 
w pełni rozkładowe, 2 piętro, 36m2 
cena 95000 zł , Tel: 519-121-104

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 agroturystykę. Cena: 89 
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRóJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 po-
koje, 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 –BIAŁy  KAMIEŃ, DOM 
WOLNOSTOJĄCy, 120 m2, 5 po-
koI, 2 łazienki, ogrzewanie gazowe 
i kominek, dzialka 600 m2 Cena: 420 
000zł (nr:2085) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

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

BON –SZCZAWNO ZDRóJ, Dom 
w zabudowie 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 
wolnostojący w pięknej okolicy do 
wykończenia o pow. 156 m2, działka 
2500 m2, 5 pokoi, salon z komin-
kiem 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 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  6 
pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, 
ogród-1937m2 z oczkiem wodnym 
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 wpro-
wadzenia. 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, ogrzewanie gazowe, w repre-
zentacyjnej kamienicy 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, kuch-
nia, 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

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



www.30minut.pl

Piątek, 11 sierpnia 2017
Nakład łaczny

w sierpniu 67 000 egz.
od 2002 roku

razem z Wami20 promocja
reklama	 R0656/17
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