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Beniaminek 
sprawdzi Górnika

sport str. 13

Historia o nałogu 
i władzy

kultura str. 8

REKLAMA	 R0898/17

REKLAMA	 R0899/17

TEL1. +48 533 103 636 (Paweł)   TEL2. +48 791 986 067 (Michał)

- GWARANTUJEMY BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- BEZ LIMITU KILOMETRÓW
- BEZ DODATKOWYCH OPŁAT PRZY WYJAZADACH ZA GRANICE

UL.  B OC ZNA 1 ,    58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

WAŁBRZYCH i OKOLICE

NOWE SAMOCHODY

REKLAMA	 R0900/17

REKLAMA	 R0901/17

Zacznij spełniać swoje postanowienia TERAZ a nie po nowym roku 
zadzwoń i zapisz się już dziś na wizytę z dietetykiem!! WAŁBRZYCH 784 976 981 :: ŚWIDNICA 731 615 305

Prowadzimy:
 wspomaganie leczenia chorób dieto-zależnych, 
 kurację antycellulitowe,
 kuracje oczyszczające organizm,odkwaszanie organizmu, 
 kuracje wzmacniające włosy skórę i paznokcie,
 kuracje wzmacniające organizm,
 kuracje obniżające poziom cholesterolu, glikemii,
 kurację regulujące odżywianie dzieci.

Zapraszamy 
do Centrum dietetycznego 

NATURHOUSE Wałbrzych ul. Główna 6 
oraz NATURHOUSE Świdnica Rynek 13

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
OFERUJEMY SZEROKI ASORTYMENT  

ELEKTROTECHNICZNY

JESTEŚMY FIRMĄ OTWARTĄ NA WYZWANIA 
I OCZEKIWANIA KLIENTÓW

UL. OGRODOWA 1A, 

58-306 WAŁBRZYCH, 

tel. 74 663 27 62

     733 078 028

www.el-max.eu

Espresso z Arturem 
Marlingą

rozmowa str. 5

Znajdź pracę razem 
z nami

dodatek praca str. 10-11

Każdy, kto posiada zadłużenie czynszowe 
w Gminie Wałbrzych, może teraz pozbyć 
się nawet 70% długu. W życie wchodzi 
abolicja, na mocy której spłacenie 30% 
należności, pozwala na umorzenie 
pozostałej części zobowiązania. - To nie 
jest uchwała dla cwaniaków, którzy mówią: 
„nie chciałem płacić, nie płaciłem, a teraz 
mi umorzą”– zastrzega prezydent 
dr Roman Szełemej.

Czytaj na str. 3

Mieszkaniowa abolicja

fot. użyczone/um.walbrzych.pl
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rozmowa tygodnia kalendarium

Jak powstał pomysł stworzenia 
grupy Współpraca Firm Lo-
kalnych Wałbrzych, Świdnica, 
Świebodzice?

Byłem na kilku spotkaniach tego 
typu, ale podczas nich zauważy-
łem, że prowadzący opowiada-
ją o biznesach oraz współpracy 
dużych firm. Po spotkaniu po-
myślałem sobie, że nic nie daje 
mi kontakt z osobami z miast 
oddalonych od Wałbrzycha o 50 
czy więcej kilometrów. Prowa-
dzę firmę o profilu obrotu nie-
ruchomościami i pośrednictw 
kredytowego, dlatego interesuje 
mnie współpraca lokalna. Takich 
przedsiębiorców jak ja, z pew-
nością jest więcej, którzy oferują 
usługi lub produkty dla lokalnej 
społeczności. Byłem przekonany, 
że jest to pomysł, który wpasuje 
się w potrzeby miejscowych firm. 

Czy współpraca firm odbywa 
się na zasadach klubu biznesu? 

Tak. Użyłbym nawet sformuło-
wania, że cały czas tworzy się 
model naszego klubu. Podczas 
każdego spotkania rozmawiamy 
o tym w jakim kierunku chcemy 
się rozwijać. Zależy nam aby do 
naszego grona dołączały firmy 
jakościowe, które wytwarzają 
usługi i produkty godne polece-
nia. Główną zasadą spotkań jest 
polecanie znajomym usług kole-
gów z klubu. 

Jak można zostać członkiem 
klubu i czy udział w spotka-
niach jest płatny?

Do klubu przyjmujemy przed-
siębiorców którzy reprezen-
tują przeróżne branże. Tak by 
była zachowana różnorodność. 
Zależy nam również na tym, 
żeby żadna branża nie miała 
zbyt dużej  reprezentacji, po-
nieważ może to spowodować 
wewnętrzną konkurencje, cze-
go nie chcemy. Nie pobieramy 
opłat. Jedyna odpłatność jest 
za śniadanie, które konsumu-
jemy podczas spotkań. Chęć 
członkostwa można zgłosić na 
Facebooku naszej grupy Współ-
praca firm lokalnych Wałbrzych, 
Świdnica, Świebodzice.

Na jakie wsparcie mogą liczyć 
przedsiębiorcy chcący zasilić 
szeregi waszej grupy?

Możliwości są nieograniczone. 
Jednak najważniejszy jest kon-
takt z innymi przedsiębiorcami. 
Jedni mogą liczyć, że dostaną po-
lecenie klienta który skorzysta 
z usługi czy produktu. Innym 
plusem może być współpra-
ca pomiędzy członkami klubu, 
przy realizacji różnego rodza-
ju projektów. Kolejna rzecz to 
wiedza oraz wsparcie dla przed-
siębiorców. Dzięki kontaktom 
dowiadujemy się szybko o do-
finansowaniach dla firm, gran-
tach i innych produktach dedy-
kowanych dla przedsiębiorstw. 
Dodatkowo nasza społeczność 
to kopalnia wiedzy biznesowej 
i doświadczenia. 

Dziękuję za rozmowę. 
Paulina Purgał

Siła tkwi w lokalnych 
firmach! • PIĄTEK, 10 listopad 2017 

Imieniny: Lena, Leon
Dzień Młodzieży, Dzień Jeża, 
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 
09:00 - Narodowe Święto Niepodległości, Rynek, Dzierżoniów
09:30 - Spektakl pt. ”Władca Skarpetek”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
19:00 - Koncert Castle Dreamsa, Restauracja „Korona Śląska”, 
Świebodzice

• SOBOTA, 11 listopad 2017 
Imieniny: Anastazja, Marcin
Święto Niepodległości, Japoński Dzień Singli, 
Dzień Służby Cywilnej, Święto Orderu Virtuti Militari 
10:00 - VII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego, Klub Bolko, Świdnica
11:00 - 17. Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Niepodległości, hala OSIR, 
Dzierżoniów
11:30 -  Bieg Niepodległości, Rynek, Dzierżoniów
12:00 - Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Centrum Kultury, 
Strzegom
12:30 - Uroczyste obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
Plac Kościelny, Wałbrzych
13:30 - IV liga piłki nożnej: Polonia-Stal Ś-ca - Karolina Jaworzyna, 
stadion OSIR, Świdnica
16:00 - Mecz II ligi siatkówki: MKS Polonia Świdnica - Polonia Łaziska 
Gór, hala Zawiszów, Świdnica
17:45 - Polska – Białoruś mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy 
Koszykówki Kobiet, Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA-ZDRÓJ, 
Wałbrzych
18:00 - Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w Operze „Straszny 
Dwór”, hala PGE Turów Arena, Zgorzelec
19:00 - Koncert Symfoniczny - Narodowe Święto Niepodległości, 
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, Szczawno-Zdrój
19:00 - I liga piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - MKS Wieluń, 
hala Zawiszów, Świdnica
19:00 - Koncert Akleizdein, Papuga PUB, Wałbrzych
20:00 - Koncert: Lolitas Masturbate, Warbell, Comin, 
Piwnica pod Zielonym Kotem, Mieroszów

• NIEDZIELA, 12 listopad 2017 
Imieniny: Renata, Witold
Światowy Dzień Bicia Rekordów, Światowy Dzień 
Ergonomii, Światowy Dzień Zapalenia Płuc, 
Światowy Dzień Drwala 
08:00 - VIII Rajd Niepodległości Szlakiem Zamków Piastowskich, 
Młodzieżowy Dom Kultury, Świdnica
12:30 - Spektakl pt. ”Władca Skarpetek”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

15:00 - Charytatywny Maraton Zumby, Ośrodek Kultury 
na terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
16:00 - Spotkanie pt. „Architektura kościołów ewangelickich 
na Śląsku i w Europie”, plac Pokoju, Świdnica
20:00 - Posłuchane 3.0: EABS plays Repetitions feat. Tenderlonious, 
Ośrodek Kultury, Świdnica

• PONIEDZIAŁEK, 13 listopad 2017 
Imieniny: Liwia, Stanisław, Stanisława
Międzynarodowy Dzień Niewidomych, 
Dzień Placków Ziemniaczanych, 
Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki 
13:00 Wykład Piotra Wasiaka z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego 
pn. „Geologia a przyroda Wałbrzycha na przestrzeni wieków”, Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych

• WTOREK, 14 listopad 2017 
Imieniny: Agata, Wawrzyniec
Dzień Seniora, Światowy Dzień Cukrzycy 
10:00 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, 
Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 – Spektakl pt. „Humanka”, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów

• ŚRODA 15 listopad 2017
 Imieniny: Albert, Leopold
Święto Wojskowego Centrum Geograficznego, 
Dzień Uwięzionego Pisarza 
15:15 – Konferencja pt. „Jak dogadać się z nastolatkiem?”, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów
17:00 – Wernisaż Zbigniewa Cybulskiego, Muzeum Miejskie, 
Dzierżoniów

• CZWARTEK, 16 listopad 2017 
Imieniny: Edmund, Marek
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, 
Światowy Dzień Filozofii, Dzień Tolerancji, 
Dzień Służby Zagranicznej RP 
09:00 - VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pollogus 2017”, 
Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just In Time”, Wałbrzych
10:00- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-
Wschodnich, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Świdnica
18:00 - Lekcje Sztuki dla zaawansowanych, Centrum Organizacji 
Pozarządowych, Świdnica
18:00 - Koncert coverowy „Ed Sheeran Night” w wykonaniu 
Wojtka Kiełbasy, Ośrodek Kultury, Piaskowa Góra
18:00 -  Film pt. „Twój Vincent”, Centrum Kultury, Strzegom

REKLAMA	 R0902/17

EUROMAR
           Świat Okien

POLAND

ul. Wrocławska 130, 58-306 Wałbrzych, tel. +48 608 361 632, 
e-mail: euromarokna@gmail.com, www.euromarokna.eu

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 
i skorzystania z darmowej wyceny.

„Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje”
Heinrich Heine

Redaguje zespół: Karolina Lubczyńska, 
Paulina Purgał, Bartłomiej Nowak, 
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www.30minut.pl

Rozwijając swój biznes, trzeba pamiętać, że networ-
king jest jedną z najważniejszych rzeczy, które poma-
gają odnieść sukces. Polega on na szukaniu i przede 
wszystkim, utrzymywaniu kontaktów z ludźmi – głów-
nie przedsiębiorcami. Można ich poznać na różnego ro-
dzaju wydarzeniach. Przykładem takiego spotkania są 
Śniadania Biznesowe, których pomysłodawcą jest Rafał 
Woźny - założyciel grupy Współpraca Firm Lokalnych 
Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice. 
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REKLAMA	 R0903/17

STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

W piątek 3 listopada klub biat-
hlonowy UKN Melafir Czarny 
Bór zorganizował spotkanie pod-
sumowujące sezon 2016/2017.

W trakcie spotkania oficjalnie 
przekazano także 3 profesjonalne ka-
rabiny sportowe, które zakupiono ze 
środków otrzymanych z budżetu par-
tycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskie-
go oraz z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach programu „Klub”. 

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, instytucji współpracujących 
z klubem, trenerzy, zawodnicy oraz 
sponsorzy. Powiat Wałbrzyski repre-
zentował członek Zarządu Powiatu 
Stanisław Janor, który przekazał na 
ręce prezes Urszuli Filip pamiątkową 
tablicę gratulacyjną za zwycięstwo 
projektu  „Pasja łączy pokolenia, czy-
li i Ty możesz zostać biathlonistą” 
w tegorocznej edycji budżetu party-
cypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego. 
Wartość projektu to 12 735 zł.

W trakcie spotkania nagrodzono 
trenerów oraz zawodników za cięż-

Wydział Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu uprzejmie infor-
muje wszystkich mieszkańców, 
że od 13 listopada 2017r. Mini-
sterstwo Cyfryzacji będzie wdra-
żało ogólnopolski system infor-
matyczny Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców (CEPiK 
2.0). Zmiany w zasadach reje-
stracji oraz uruchamianie nowe-

go systemu mogą spowodować 
czasowe utrudnienia dla klien-
tów rejestrujących pojazdy.

Od 13 listopada 2017 roku dane 
do centralnej ewidencji będą wpro-
wadzane przez urzędników w trybie 
online. Jeśli dane okażą się niekom-
pletne, rejestracja pojazdu będzie 
niemożliwa. Każdy, kto będzie chciał 
zarejestrować pojazd, będzie musiał 
uzupełnić dane na stacji kontroli po-

jazdów lub u producenta/importera.  
Według nowych przepisów za bada-
nia techniczne będzie trzeba zapła-
cić przed ich przeprowadzeniem. 
Na wyjątek w tym względzie mogą 
liczyć przedsiębiorcy zarządzający 
flotami samochodów.  Prosimy za-
tem Państwa o wyrozumiałość, jeżeli 
wystąpią problemy związane z dzia-
łaniem nowego systemu wdrażane-
go przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zarząd Powiatu wałbrzyskie-
go wspólnie z Lasami Państwo-
wymi Nadleśnictwem Świdnica 
przeprowadził remont dwóch 
zabytkowych mostów w miej-
scowości Michałkowa w gminie 
Walim. Całkowity koszt inwe-
stycji to 214 730,68 zł, z czego 
Nadleśnictwo Świdnica dołożyło 
100 000 zł.

Remonty były podyktowane 
zniszczeniami dokonanymi miedzy 
innymi przez ciężki sprzęt leśny, 
który korzysta z dróg powiatowych 
przy transporcie drzewa. To decy-
dujący czynnik, który zdecydował, 
że Nadleśniczy Roman Bereźnicki 
podjął decyzję o dofinansowaniu in-
westycji z wkładów własnych Nad-
leśnictwa Świdnica.

Mosty po remoncie maja wyższą 
klasę nośności wynosi ona 40 ton- 
tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski 
, Wicestarosta Powiatu Wałbrzy-
skiego – Obiekty zlokalizowane na 
trasie Michałkowa – Glinno wyma-

gały interwencji i naprawy. Dzięki 
dobrej współpracy z Nadleśnictwem 
Świdnickim udało nam się oddać do 
użytku kolejne obiekty mostowe . 
Mamy ich niemało, bo aż 85 i ponad 
180 kilometrów dróg – biegnących 
przez tereny górzyste o dużym na-
chyleniu co powoduje, że utrzyma-
nie tych ciągów komunikacyjnych 
jest dużo trudniejsze niż na obsza-
rach nizinnych. Opady deszczu, 
zalegający śnieg, zmienne warunki 
atmosferyczne wpływają na szybszą 
eksploatację nawierzchni. Uważam, 
że powiat wałbrzyski może się po-
chwalić ogromnym sukcesem – na 
chwilę obecna mamy wyremonto-
wane 74 km dróg i 7 mostów. Do 
końca roku planuję wykonać jeszcze 
remont 2 kolejnych mostów w Łom-
nicy i Sierpnicy.

Dziękuję Nadleśniczemu ze 
Świdnicy za zrozumienie problemu 
i współpracę. Zawsze powtarzam, 
że zmieniamy powiat dla Państwa – 
dodaje wicestarosta.

Biathloniści z UKN Melafir mają nowe karabiny ! 

Informacja o możliwości wystąpienia problemów 
z rejestracją pojazdów

Wyremontowano dwa mosty
w Michałkowej

ką pracę i sukcesy odniesione przez 
zawodników klubu w minionym se-
zonie. Czterech zawodników UKN 
Melafir otrzymało także w uznaniu za 

sukcesy stypendia sportowe Starosty 
Wałbrzyskiego, a sześciu otrzymało 
również stypendia Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

• Kredyty dla FIRM 
(wystarczy 1 zł dochodu na PIT)

K R E DYTY

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

ul. Broniewskiego 69 

tel. 74 663 80 30

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) 

tel. 74 666 88 99

REKLAMA	 R0904/17

Decyzją Prezydenta oraz Rady 
Miejskiej Wałbrzycha podjęto 
uchwałę, która daje możliwość 
umorzenia aż 70 % zadłużenia 
powstałego na skutek niepłace-
nia zobowiązań za mieszkania 
komunalne.

Wałbrzych zmienia swoją poli-
tykę mieszkaniową. Robi to sukce-
sywnie już od ponad 6 lat. Wtedy 
właśnie miała miejsce pierwsza ab-
olicja czynszowa. - Wyciągnęliśmy 
z niej wniosek, że warto ludziom 
dawać szansę. Od tamtej pory zde-
cydowanie ponad sto rodzin, które 
miało duże zaległości, teraz regular-
nie płaci czynsz – podkreśla Marek 
Małecki, prezes Miejskiego Zarządu 
Budynków w Wałbrzychu. Podkreśla 
też, że w mieście ciągle obowiązuje 
uchwała dająca możliwość odpra-
cowania długu możliwość rozłoże-
nia go na maksymalnie 60 rat. Dług 
można też umorzyć w szczególnych 
przypadkach losowych.

Jednak najkorzystniejszą formą 
wyjścia z zadłużenia jest abolicja 
czynszowa. - Jest to instrument wy-
jątkowy i nie zostanie ponowiony w 
następnych latach. Trzeba korzystać 
teraz – mówi prezydent Roman Sze-
łemej. Włodarz miasta zwraca jed-
nak uwagę, że nie jest to narzędzie 
dla cwaniaków.

- Bardzo często są to sytuacje, 
kiedy osoby znalazły się w trudnym 

Mieszkaniowa abolicja w Wałbrzychu
położeniu i dopuściły się powstania 
tego zadłużenia i nie potrafią później 
wyjść na prostą. Po jakimś czasie 
ich sytuacja materialna się nieco po-

prawia i to do nich kierujemy naszą 
propozycję. Zależy nam na popra-
wie sytuacji społecznej wałbrzyszan 
– mówi Szełemej.

Każdy dłużnik spłaci, który spłaci 
30 % swojego długu, może liczyć na 
umorzenie pozostałej części. Wa-
runkiem koniecznym jest jednak zo-

bowiązanie się do regularnego pła-
cenia czynszu w kolejnych kilkunastu 
miesiącach.

Wnioski o umorzenie zadłużenia 
można składać do końca kwietnia 
2018 roku. Są one dostępne w miej-
skich Biurach Obsługi Klienta.

Karolina Lubczyńska
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Projekt dofinansowany w ramach programu 
Dolnośląskie Małe Granty 

z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego

Podziel się swoją wiedzą i zostań jednym 
z liderów Szczawna – Zdroju!

Już dziś zgłoś swoją kandydaturę na adres e-mail: promotorzyszczawna@gmail.com!

MASZ POMYSŁ 
na promocję Szczawna – Zdroju?
WIESZ, na czym polega 
tworzenie produktu lokalnego?

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

W Opolu uruchomione zostało zamiej-
scowe biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest- Park” , które zajmie 
się obsługą przedsiębiorców działających 
na terenach strefy oraz pozyskiwaniem no-
wych inwestycji w województwie opolskim.

Opolskie biuro zajmie się kompleksową ob-
sługą przedsiębiorców, oferując pomoc w kon-
takcie z administracją i gestorami mediów, uzy-

skaniu niezbędnych zezwoleń, poszukiwaniu 
kooperantów i poddostawców dla firm strefo-
wych oraz budowaniu relacji ze szkołami i uczel-
niami wyższymi. Zamiejscowe biuro wpłynąć 
ma również na bardziej zrównoważony rozwój 
całego regionu.  

- WSSE jest w czołówce najprężniej rozwi-
jających się stref w Polsce. Ta dynamika miała 
wpływ na decyzję o ponownym uruchomieniu 
zamiejscowego biura – podkreślała podczas ot-

warcia Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju.

Obecnie w województwie opolskim statu-
sem wałbrzyskiej strefy objętych jest ponad 800 
ha terenu, z czego blisko 300 zostało już zago-
spodarowanych. Prowadzi na nich działalność 
34 przedsiębiorców, którzy zainwestowali 3 mld 
złotych i zatrudniają ponad 4700 osób. Wśród 
nich znalazły się m.in.: Mondelez, ifm ecolink, 
Pasta Food Company, Polaris, Global Steering 

Nowe biuro WSSE „Invest- Park” Systems, Henniges Automotive, Skamol czy 
Hongbo Clean Energy. Tylko w podstrefie Opole 
powstaje obecnie 6 kolejnych inwestycji.  

Od lipca 2016 roku w granice wałbrzyskiej 
strefy zostało włączonych 7 nowych podstref 
w trzech województwach. Tylko na Opolszczyź-
nie teren objęty statusem strefy zwiększył się 
o ponad 20%. (ok. 150 ha gruntów). Poszerzo-
no podstrefy w Opolu, Prudniku, Otmuchowie, 
Skarbimierzu i Kluczborku oraz utworzono nową 
podstrefę w Brzegu. Uruchomienie zamiejsco-
wego biura sprzyja zachowaniu przyjętych przez 
spółkę standardów obsługi inwestora.

KaLu
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Harcerstwo chyba przeżywa 
obecnie swoistego rodzaju re-
nesans. Mam wrażenie, że coraz 
więcej dzieci i osób wstępuje 
w szeregi hufca. 

Rzeczywiście o wałbrzyskich harcer-
zach jest głośno. Staramy się wraz 
z drużynowymi oraz z kadrą hufca 
promować nasze działania, które 
odbywają się w mieście. Jest nas 
sporo, ponad 400 osób. Mówię tutaj 
o zuchach, harcerzach, wędrownik-
ach i instruktorach. 

Jak wygląda podział stopni 
w harcerstwie? Te nazwy często 
się mylą. Nie zawsze wiadomo jak 
mówić „druhu, zuchu, harcerzu”? 

Jeśli chodzi o stopnie, to wyróżnia-
my stopnie harcerskie i instruk-
torskie. Stopnie harcerskie zdoby-
wają harcerze, którzy uczestniczą 
w zbiórkach w drużynach. Polegają 
one na przezwyciężeniu barier. Sto-
pnie również zdobywają instruktorzy. 
Są to stopnie instruktorskie: prze-
wodnik, podharcmistrz i harcmistrz. 
Młodsi zdobywają stopnie harcerskie, 
następnie - jeżeli chcą być instruktora-
mi Związku Harcerstwa Polskiego - 
zdobywają stopnie instruktorskie. 

Czytam często takie śmieszne 
nazwy drużyn „Usterka, Eu-
rotrampy”. Skąd się biorą takie 
pomysły? 

Są na przykład „Tupty”, jest też 
i „Impessa”. Jeśli chodzi o nazwy, to 

jest dowolność. Mamy na przykład 
gromady zuchowe typu.: „Smerfna 
Brygada” czy „Kubusiowe Bractwo”. 
Nazwę wymyśla albo drużynowy, 
albo cała drużyna. Jedyny warunek – 
musi to być nazwa pozytywna. 

Jak się tworzy taka drużyna? 
Zazwyczaj jest to inicjatywa osoby, 
która chce być drużynowym. Na 
przykład inicjatywa dyrektora szkoły, 
który chciałby mieć w swojej szkole 
drużynę harcerską. Wtedy szukamy 
w Hufcu osoby, która spełniła-
by określone warunki. Bo taki jest 
wymóg formalny. I jeżeli ktoś taki zna-
jdzie się, to dobiera sobie współpra-
cowników, później jest rozmowa 
w Hufcu. Jeśli drużyna ma być w sz-
kole, dochodzi do tego jeszcze spot-
kanie z dyrektorem. Drużyna zostaje 
założona na okres próbny. Najdłużej 
może być to pół roku. A my sprawd-
zamy jak funkcjonuje.

Zawsze jak potrzeba pomocy, 
wolontariuszy - to jesteście. Moż-
na na Was liczyć. Ale co jeszcze 
robią harcerze? Czym się zajmują?

Gromady zuchowe, to przede 
wszystkim zabawy, pląsy. Ale oczy-
wiście zabawa idzie w parze z nauką. 
Więc u maluchów wiadomo, jak to 
działa. Jeżeli chodzi o starsze oso-
by z klas 4-6 szkoły podstawowej, 
to uczą się one tak naprawdę, tak-
iej zaradności życiowej. Uczą się 
udzielać pierwszej pomocy. Uczą 

Studio Espresso gościło w kawiarni Zielona Sofa w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki

Espresso z Arturem Marlingą

się węzłów, rożnego rodzaju umie-
jętności i rzeczy, o których na trady-
cyjnych szkolnych lekcjach nie dow-
iedzą się. 

Czy z harcerstwa się wyrasta ? 
Ja myślę tak: powiedzenie, że harcer-
zem jest się przez całe życie, ma 
coś w sobie. Nie trzeba być czyn-
nym harcerzem, żeby mieć w sobie 
umiejętności, których nauczyło się 
wcześniej. Ja jestem w harcerstwie 
od 18 lat. To jest pasja, sposób na 
życie. 

Zastanawiam się, jak na to wszyst-
ko znajdujesz czas? To przeby-
wasz nad morzem, to w Wilczu, to 
w Wałbrzychu. Oprócz tego, jest-
eś pedagogiem i uczysz w szkole. 
Staram się jakoś to układać. Owszem, 
zdarza się, że niemal jestem w dwóch 

miejscach jednocześnie, no ale jakoś 
się udaje. 

Jaki jest zasięg działania Hufca 
ZHP Ziemi Wałbrzyskiej?

Drużyny harcerskie mamy przede 
wszystkim w Wałbrzychu. Ale też 
prężni jesteśmy w Jedlinie-Zdroju. 
Tam są nasze dwie drużyny. Jest grom-
ada zuchowa i drużyna harcerska. Jest-
eśmy również obecni w szkole spec-
jalnej. Mamy drużynę nieprzetartego 
szlaku. Drużynę utworzoną dla osób 
z niepełnosprawnością. I ta drużyna 
odnosi różnego rodzaju sukcesy. 

Co zrobić, żeby odciągnąć dzie-
ci od komputera i zachęcić do 
harcerstwa?

Coraz trudniej jest nam zachęcić 
młodego człowieka do bycia harcer-
zem. W szkołach prowadzimy suk-

cesywnie nabory. Spotykamy się 
z uczniami na przykład na godzinie 
wychowawczej czy na przerwach 
i zachęcamy do wspólnych zabaw 
i pląsów. Raz na kwartał na dużej 
przerwie organizujemy tańce inte-
gracyjne. Więc staramy się zachę-
cać w różny sposób. Sprzyjają nam 
w tym nauczyciele i dyrektorzy. 

Powiedz, na dziesięcioro dzieci, 
które przychodzą po raz pierwszy, 
ile pozostaje w harcerstwie ?

Ja myślę, że około 60 procent. 
Łatwiej jest zachęcić te młodsze dz-
ieci. Bo gimnazjalistów ciężko odgo-
nić od tableta czy smartfona. 

Czego Ci życzyć, czego życzy się 
harcerzom?

Tu z mojej strony należą się podzię-
kowania drużynowym, którzy 
prowadzą swoje drużyny. Można 
im życzyć wytrwałości i pomysłów 
w realizacji na zbiórkach i biwakach. 
Bo rola drużynowego jest naprawdę 
ważna w harcerstwie, bo to on po-
ciąga za sobą gro ludzi, którzy chcą 
być w tym harcerstwie. 

Dziękuję za rozmowę.

Zobacz Studio Espresso: 

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

Espresso z Arturem Marlingą
Z komendantem Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej rozmawia Paweł Szpur



www.30minut.pl

Piątek, 10 listopada 2017
Nakład łączny

w listopadzie 51 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami6 wydarzenia 

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

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

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

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

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

REKLAMA	 R0909/17REKLAMA	 R0908/17

 
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	 R0910/17

Ewakuacja 
w Dzierżoniowie

W środę, 8 listopada 2017 
podczas remontu ulicy Sienkie-
wicza w Dzierżoniowie pracow-
nicy budowy znaleźli materiały 
wybuchowe z czasów II wojny 
światowej. Z powodu zagrożenia 
ewakuowano łącznie około 2 tys. 
osób. Jak poinformowała dzier-
żoniowska straż pożarna, paczki 
z trotylem odkryto podczas prac 
remontowych mostu.

- Z powodu zagrożenia ewakuo-
wano mieszkańców domów wielo-
rodzinnych, pracowników sklepów i 
innych obiektów użyteczności pub-
licznej znajdujących się w okolicy 
ul. Sienkiewicza - mówi kpt. Sławo-
mir Dudziński ze Straży Pożarnej w 
Dzierżoniowie. Saperzy zabezpieczyli 
ponad 200 kg trotylu, ładunek został 
wywieziony poza miasto i zdetono-
wany w miejscu do tego przeznaczo-
nym. Ulica Sienkiewicza jest już bez-
pieczna mieszkańcy w czwartek nad 
ranem wrócili do swoich domów.

Zastępca dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu dr Klaudia Stelmaszyk 
ponownie została wybrana do składu Głównej Komisji Orzekającej przy 
Ministerstwie Finansów. Jest to organ drugiej instancji, orzekający w 
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rozpoznaje 
środki zaskarżenia, w szczególności odwołania od orzeczeń i zażalenia 
na postanowienia wydane przez komisje orzekające w sprawach o 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Członkostwo w Głównej 
Komisji Orzekającej jest szczególnym wyróżnieniem i docenieniem 
dokonań zawodowych. 

dr Stelmaszczyk ekspertem 
w Ministerstwie Finansów

Ostatnia chwila na zgłoszenia 
do Plebiscytu „Kobieta z Pasją”, 
który zostanie rozstrzygnięty 
podczas trzeciej edycji Świdni-
ckiego Forum Kobiet.

Organizatorzy, czyli radna Mag-
dalena Rumiancew – Wróblewska 
i FRW Media Group szukają wyjąt-
kowych pań w czterech kategoriach: 
„Kobieta Plus”, „Kobieta w kulturze 

Znajdź „Kobietę z Pasją” i sztuce”, „Kobieta przedsiębiorcza” 
oraz „Supermenka”. Ostateczny ter-
min nadsyłania kandydatur to ponie-
działek, 13 listopada 2017 do godz. 
10:00. Wyboru wszystkich laurea-
tek, na podstawie wypełnionych for-
mularzy, dokona Kapituła Konkursu, 

Więcej: tel. 603 60 60 70.
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27 października 2017 roku wałbrzyski Oddział ZUS gościł 
blisko siedemdziesięciu Seniorów na zorganizowanym pod 
hasłem „Wyjdź z domu” spotkaniu z okazji Dnia Seniora 
w ZUS. 

Podczas spotkania Seniorzy wysłuchali prelekcji i wykładów 
specjalistów z ZUS oraz z zaproszonych instytucji, a także mogli 
uzyskać indywidualną poradę przy stanowiskach informacyjnych.

ZUS  zaprosił do współpracy przedstawicieli Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Narodowego Funduszu Zdrowia i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Oprócz porad emerytalnych Seniorzy mogli uzyskać  informacje 
z zakresu zdrowego stylu życia, zasad bezpieczeństwa, możliwo-
ści uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności czy dofinansowania 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dużym zainteresowaniem Seniorów cieszyły się wystawy- 
szczególnie prac plastycznych przygotowanych przez dzieci 
z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu. Taka forma 
organizacji Dnia Seniora przez ZUS bardzo spodobała się naszym 
mieszkańcom.

Magdalena Walter

Seniorzy odwiedzili ZUS

Grupa nieformalna Aktywni Szczawno, przy 
wsparciu stowarzyszenia Kocham Szczaw-
no-Zdrój, rozpoczyna realizację projektu 
skierowanego do lokalnych liderów. Cykl 
listopadowych warsztatów ma na celu wy-
pracowanie pomysłów na aktywizację miesz-
kańców Szczawna - Zdroju i wygenerowanie 
pomysłów lokalnych produktów, które mogą 
przyciągać do uzdrowiska turystów. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach 
konkursu małych grantów organizowanego przez  

Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządo-
wych z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Właśnie rusza rekru-
tacja do projektu. –Szukamy lokalnych liderów ze 
Szczawna - Zdroju, osób, które będą chciały się 
zaangażować w pracę na rzecz lokalnej społecz-
ności – mówi Michał Broda, jeden ze współauto-
rów mikro projektu. W jego ramach uczestnicy 
spotkają się na warsztatach tematycznych z za-
kresu technik promocji, funkcjonowania lokalnych 
mediów tradycyjnych i społecznościowych. – Bę-
dziemy także podczas warsztatów pracowali nad 

koncepcją wdrożenia w życie na terenie gminy 
lokalnego produktu promocyjnego - mówi Piotr 
Cugowski, lokalny społecznik i jeden z autorów 
projektu. - Chcemy do pracy nad taką koncepcją 
„wciągnąć” lokalny biznes – dodaje. Warsztaty 
odbędą  się jeszcze w listopadzie. Osoby, które 
chciałyby wziąć udział w warsztatach proszone się 
o zgłaszanie swoich kandydatur na adres email: 
promotorzyszczawna@gmail.com. Liczba miejsc 
w projekcie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

red

Promotorzy Szczawna - Zdroju

Projekt dofinansowany w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty 
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Ponad 4 tysiące „Kopert ży-
cia” trafiło dotychczas do świdni-
czan. Kolejne tysiąc sztuk czeka 
na potrzebujących do odebrania 
w kilku miejscach w mieście.

„Koperta życia” – to akcja skiero-
wana do osób przewlekle chorych, 
starszych, niepełnosprawnych lub 
samotnych. Polega ona na umiesz-
czeniu w specjalnie przygotowanych 
kopertach najważniejszych infor-
macji o stanie zdrowia, przyjmowa-
nych lekach, alergiach, kontaktach 
do najbliższych oraz danych osobo-
wych. Pakiet ten należy koniecznie 
przechowywać w lodówce, gdyż 

jest to miejsce, gdzie służby będą go 
szukać. Na lodówce trzeba przykleić 
naklejkę – „Tu jest koperta życia”.

„Koperta życia” to karta informa-
cyjna pacjenta, którą osoba biorąca 
udział w akcji powinna wypełnić 
rzeczywistymi i aktualnymi danymi 
o swoim stanie zdrowia. Wszystkie 
informacje podane w karcie będą 
służyły ratownikom medycznym w 
przyspieszeniu tworzenia wywiadu 
dotyczącego osoby chorej, do której 
zostali wezwani w celu interwencji. 
Tylko rzetelne wypełnienie karty in-
formacyjnej może przyczynić się do 
uratowania życia.

KaLu

Kolejne „Koperty życia”

Tu można odbierać „Koperty życia”:
1.Urząd Miejski w Świdnicy
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
4. Centrum Organizacji Pozarządowych
5.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiszów”

-Trwa remont sali widowisko-
wej w Centrum Kultury w Głu-
szycy. Wymieniona już została 
instalacja elektryczna, obecnie do 
malowania przygotowywane są 
ściany w sali i w pomieszczeniach 
na zapleczu. Niebawem nastąpi 
wymiana stolarki okiennej i poło-
żona zostanie nowa wykładzina 
podłogowa. Prace remontowe 
planowane są do końca listopada - 
informuje burmistrz Roman Głód.

Realizowany zakres prac remon-
towych został w 80% sfinansowa-
ny dzięki otrzymanej przez Gminę 

Głuszyca promesie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ra-
mach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Zada-
nie pn. „Odbudowa pomieszczeń 
Centrum Kultury-Miejskiej  Biblio-
teki Publicznej – sala widowiskowa 
ze sceną (gradobicie, nawalne opady 
i powódź czerwiec 2013)” zostało 
dofinansowane kwotą w wysokości 
128 tys. zł. Z budżetu Gminy wydat-
kowane zostanie na ten cel 32 tys. 
zł, co stanowi 20% wartości całej 
inwestycji. Remont wykonuje DFBO 
Dolnośląska Firma Budownictwa 
Ogólnego z Ząbkowic Śląskich.

Sala widowiskowa 
w remoncie Wpadł 

przez monitoring
20 października w Wałbrzychu 
przy ul. Palisadowej wykorzystał 
nieuwagę kobiety i z otwartego 
samochodu ukradł torebkę. Zła-
pano go we wtorek, 7 listopada. 
Sprawcą jest 26-letni miesz-
kaniec Wałbrzycha. Policjanci 
z Komisariatu Policji I najpierw 
ustalili, że 65-letnia kobieta na 
chwilę oddaliła się od samochodu 
pozostawiając w nim torebkę. 
Przez roztargnienie nie zamknęła 
pojazdu. Wykorzystał to złodziej. 
Zabrał torebkę z zawartością 
portfela, dokumentów, telefonu, 
kluczy oraz karty bankomato-
wej. Następnie rabuś skradzioną 
kartą płacił za zakupy. Mundurowi 
dotarli do nagrań z monitoringu 
zainstalowanego w sklepach. 
Mężczyzna oprócz zarzutu kra-
dzieży torebki usłyszał również 
zarzuty kradzieży z włamaniem, 
czyli płacenia skradzioną kartą. Za 
popełnione przestępstwa grozi 
mu nawet 10 lat pozbawienia 
wolności.

Ugodziła go nożem
Zarzut uszkodzenia ciała usłyszała 
29-letnia mieszkanka Wałbrzycha, 
która podczas kłótni ze swoim 
partnerem ugodziła go nożem. 
Grozi jej do 5 lat pozbawienia 
wolności. Do szpitala trafił 27-let-
ni  mężczyzna z ranami kłutymi 
okolic uda oraz łokcia. Twierdził, 
że nie pamięta co się wydarzyło 
i kto zadał mu ciosy nożem. Po-
wiadomieni o sprawie policjanci 
pojechali do mieszkania mężczy-
zny, gdzie zastali jego nietrzeźwą 
partnerkę. Mimo, iż w mieszkaniu 
były widoczne ślady awantury, 
kobieta twierdziła, że nie wie co 
się wydarzyło. Zabezpieczono śla-
dy, które wskazywały, iż kobieta 
podczas awantury z partnerem 
ugodziła go, odnalezionym na 
dachu przybudówki, nożem. 
29-latka trafiła do aresztu. Przed-
stawiono  jej zarzut uszkodzenia 
ciała. Kobieta przyznała się do 
zarzucanego czynu. Prokurator 
zastosował wobec niej policyjny 
dozór.

Odnaleźli 
czternastolatkę
Ponad 40 policjantów, przez 
kilka godzin przeszukiwało ulice 
Wałbrzycha w poszukiwaniu 
14-letniej niepełnosprawnej 
dziewczynki. Wystraszone dzie-
cko jest już pod opieką rodziców. 
Dziecko było w odwiedzinach 
u cioci. Gdy nie wróciła do domu 
rodzice podnieśli alarm. Ponad 40 
policjantów, przez kilka godzin, 
przeszukiwało ulice miasta. Funk-
cjonariusze dotarli do koleżanek 
i znajomych dziewczynki. Pytano 
przechodniów na ulicach Wał-
brzycha. Około godz. 23 jeden 
z patroli zauważył błąkającą się 
w okolicach Dworca Głównego, 
zdezorientowaną 14-latkę. Nie 
potrafiła sama wrócić do domu. 
Wystraszone, ale całe i zdro-
we dziecko trafiło w ramiona 
rodziców.

MaP
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PEROGI sprawdź czy są najlepsze w mieście
Przy zamówieniu powyżej 40 zł 1l. Coca- Coli GRATIS 

po 17:00 w lokalu i na wynos 25% TANIEJ
(promocje nie łączą się ze sobą)

Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

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

smacznie jak u mamy
OBIADY, PIEROGI, ZAPIEKANKI, MAKARONY, 

SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

WWW.MAMUSKA.COM.PL      znajdź nas na FB

Piaskowa Góra, Podzamcze, 
Szczawienko, Strefa Ekonomiczna 

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

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA: 

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

w dostawie również płatność kartą

HAPPY 
HOURS

DRUGA PIZZA 10 zł TANIEJ
ZUPA DNIA 

3,50 ZŁ
DANIE DNIA 

10,90 ZŁ

REKLAMA	 R0913/17

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

REKLAMA	 R0912/17

SZROCIK 
SZPARGAŁEK 
UL.CHROBREGO 14

WAŁBRZYCH
WEJŚCIE OD  PODWÓRKA 

(DAWNY SKLEP ODZIEŻOWY)

CZYNNE OD PN-PT  10:00-17:00 
SOB 10:00-15:00

REKLAMA	 R0914/17

Szałkowski 
o sekretach miasta
Tajemniczy, malowniczy i wzbu-
dzający ciekawość większości 
Polaków… Wałbrzych ma 
wiele zakamarków, ciekawostek 
czających się w wąskich zaułkach 
i niezbadanych podziemi skrywa-
jących drogocenne przedmioty. 
„Sekrety Wałbrzycha” w pasjo-
nujący sposób spisał dziennikarz 
Artur Szałkowski. Na promocję 
książki zapraszamy we wtorek, 14 
listopada 2017 r. o godz. 18:00 do 
Muzeum Porcelany (ul.1 Maja 9, 
Wałbrzych). Wstęp bezpłatny.

Ed Sheeran 
w Wałbrzychu?
Koncert Eda Sheerana w Polsce 
dopiero w sierpniu, ale Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury już teraz 
zaprasza na muzyczne spotka-
nie z twórczością brytyjskiego 
piosenkarza, gitarzysty i autora 
tekstów. W piątek, 17 listopada, 
godz. 18.00, Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury, ul. Broniewskiego 65a: 
koncert Wojtka Kiełbsy, jednego 
z najciekawszych i najbardziej 
obiecujących gitarzystów i woka-
listów młodego pokolenia. Będzie 
klimatycznie i nastrojowo, ale też 
energetycznie i żywiołowo - jak 
na koncertach Eda Sheerana. Fan-
tastyczny występ na gitarze Wojt-
ka Kiełbasy dał mu przepustkę do 
wielkiego finału Dolnośląskiej Ligi 
Talentów. Bilety w cenie 20 zł.

Odwaga w WOK-u
Przedstawiamy niezwykłą wysta-
wę „Odwaga” poświęconą walce 
z rakiem piersi, dedykowaną 
wszystkim kobietom zmagającym 
się z chorobą, aby mogły uwie-
rzyć i zobaczyć, że kobiece pięk-
no nigdy nie przemija. Prezento-
wana sesja zdjęciowa to nie tylko 
ukazanie chorej kobiety podczas 
chemioterapii, która straciła 
włosy. Ta sesja to przede wszyst-
kim wspólne, bardzo osobiste 
przeżycie dwojga ludzi. Autorami 
wystawy są Sylwia i Rafał „Gudi” 
Guzik. Sylwia zachorowała na zło-
śliwego raka piersi. Udowadnia, 
że rak to przeciwnik, z którym 
można wygrać. Rafał „Gudi” 
Guzik to pasjonat tworzenia obra-
zu artystycznego, retuszerem. 
Jak mówi, fotografia to radość 
i przyjemność, która pozwala 
gromadzić pozytywną energię. - 
Decyzja o powstaniu tych zdjęć 
była bardzo trudna, ale dzięki niej 
oboje doświadczyliśmy czegoś 
więcej: Sylwia nabyła większej 
pewności siebie, ja nabrałem 
większej pokory do życia. Oboje 
natomiast chcemy przekazać 
wszystkim kobietom dotkniętym 
przez chorobę nowotworową, 
że wiara we własne siły, pomoc 
najbliższych oraz nieuleganie de-
monom społecznym i kulturowo-
-wizerunkowym, pozwoli Wam 
przezwyciężyć chorobę- mówi 
Rafał Guzik. Wernisaż wystawy: 
sobota, 18 listopada o godz. 18.00 
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury 
przy ulicy Wysockiego 29 na 
terenie Starej Kopalni, Galeria na 
piętrze.  

Nostalgiczny i pełen poczucia 
humoru hołd dla Pinii Bausch 
- niemieckiej tancerki i choreo-
grafki tańca współczesnego. 
Spektakl pt. „Gdyby Pina nie 
paliła, to by żyła” do zobaczenia 
w niedzielę, 12 listopada w wał-
brzyskim Teatrze Dramatycz-
nym im. J. Szaniawskiego.

Czasem nałóg staje się legendą. 
Papieros to nieodłączny atrybut Piny 
Bausch, ikony XX-wiecznego teatru 
tańca.

Cezary Tomaszewski opierając 
się na motywach z przedstawień Ba-
usch, z wykorzystaniem lamentów 
barokowych i muzyki popularnej 
stworzył przedstawienie dokumen-
talne o ostatnim spektaklu Piny. 
Zespół Szaniawskiego w nowej roli, 
tancerzy Piny, osieroconych, przyła-

Historia o nałogu 
i władzy

panych w momencie żałoby i poszu-
kujący kierunku.

Spektakl trwa 110 minut bez 
przerwy. Obsada: Weronika Krów-
ka [g], Joanna Łaganowska, Rozalia 
Mierzicka, Irena Wójcik, Włodzi-
mierz Dyła [g], Rafał Kosowski, Fi-
lip Perkowski, Dariusz Skowroński, 
Piotr Tokarz.

„Gdyby Pina nie paliła, 

to by żyła”

Teatr Dramatyczny 

im. J. Szaniawskiego

12 listopada /niedziela/, 

godz. 18:00 / duża scena

Czy zdarzyło się wam kiedyś 
odkryć przy porannym ubiera-
niu, że druga skarpetka z pary 
zniknęła i nie chce się znaleźć? 
Co mogło się z nią stać? Czyż-
by ktoś ją na złość schował? 
A może nawet ukradł? Czy to 
krasnoludki podkradają w nocy 
skarpetki i robią sobie z nich 
czapeczki? Może zginęła w pra-
niu, pożarta przez pralkę? Od-
powiedź na te pytania uzyskają 
widzowie spektaklu pt. „Wład-
ca Skarpetek”.

W poszukiwaniu odpowiedzi 
wyruszy mały Jaś, który właśnie 
zgubił skarpetkę. By ją odnaleźć, ru-
sza w podróż po swoim domu. Kie-
dy rodzice jeszcze smacznie śpią, 
jego własny dom okazuje się być 
zaczarowany. Zwykłe przedmioty 

zaczynają mówić, a nawet śpiewać 
i tańczyć. Żeby dowiedzieć się, 
gdzie podziała się jego zguba, Jaś 
wkracza w świat ożywionych ksią-
żek, słoików, zabawek, naczyń i in-
nych przedmiotów. Przy okazji tej 
wyjątkowej podróży uczy się paru 
prawd o szacunku dla otaczających 
go rzeczy oraz o utrzymywaniu po-
rządku w domu.

„Władca Skarpetek” to nie tylko 
spotkanie z roztańczonymi i rozśpie-
wanymi przedmiotami codzienne-
go użytku. To także podróż przez 
świat pełen intrygujących dźwięków, 
rytmów i muzyki, które towarzyszą 
bohaterowi oraz widzom przez cały 
spektakl.

Spektakl trwa 50 minut. Obsada: 
Bożena Oleszkiewicz, Urszula Racz-
kowska, Patrycja Rojecka, Paweł 
Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz.

Poszukiwanie 
zagubionej skarpetki
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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

Pracuj jako opiekun/ka w Niemczech

ŚWIĄTECZNA PREMIA

DO 300€
Nowe Biuro w Wałbrzychu     
ul. Limanowskiego 6
odwiedź nas lub zadzwoń

536 190 390

REKLAMA	 R0921/17

REKLAMA	 R0918/17

OGŁOSZENIE	WŁASNE

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV ze zdjęciem 
na adres: sekretariat@30minut.pl z tematem: Konsultant reklamy.

nr tel. 531 407 736
Prosimy jednocześnie o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie przez Centrum sp. z o.o. Wydawcę 30 minut dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883)”. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Tygodnik o największym nakładzie 
na terenie Wałbrzycha i Świdnicy 

poszukuje pracowników na stanowisko 

konsultant reklamy
na terenie Świdnicy i Strzegomia

Jeżeli lubisz: pracę w zespole, 
jesteś osobą kreatywną, komunikatywną i ambitną 

TA PRACA JEST DLA CIEBIE

Weź 12 tys. zł 
na doradztwo
„Nowa era biznesu – doradztwo 
dla przedsiębiorców” – pod 
takim hasłem prowadzony jest 
nowy program ułatwiający dostęp 
do szerokiego wachlarza usług 
doradczych. Przedsiębiorca może 
aplikować o udzielenie grantu 
poprzez złożenie w Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego wniosku 
z zapotrzebowaniem na okre-
śloną usługę doradczą. Granty są 
przekazywane w formie refun-
dacji poniesionych wydatków. 
Maksymalny pułap dofinansowania 
usługi doradczej jest na poziomie 
85%. Minimalne wsparcie wynosi 
4 250 zł, maksymalne 12 tys. zł. 
Wykonawcami specjalistycznych 
usług doradczych są wyłącznie In-
stytucje Otoczenia Biznesu (inne 
niż FRW). Granty będą przyzna-
wane na sfinansowanie wydatków 
dot. zakupu specjalistycznej usługi 
doradczej, która nie ma charak-
teru ciągłego ani okresowego, 
ani nie jest związana ze zwykłymi 
kosztami operacyjnymi przed-
siębiorstwa, takimi jak rutynowe 
usługi doradztwa podatkowego, 
regularne usługi prawnicze lub 
reklama. W ramach programu 
możliwe jest dofinansowanie 
m.in. wsparcia początkowej fazy 
rozwoju firmy (np. opracowanie 
biznesplanu, strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, monitorowanie 
biznesu), uzyskiwania i odna-
wiania certyfikatów zgodności 
dla wyrobów, usług, surowców, 
maszyn i urządzeń, projekto-
wania, wdrażania i doskonalenia 
systemów zarządzania jakością 
i zarządzania środowiskowego, 
a także doradztwa prawno-po-
datkowego oraz marketingowego 
związanego z rozwojem przedsię-
biorstwa na rynku.
Szczegóły: www.frw.pl

ZUS znów wyśle listy
Na Dolnym Śląsku do ZUS 
zostało zwróconych prawie 23 
tys. listów, które Zakład wysłał do 
przedsiębiorców z numerem in-
dywidualnego konta bankowego. 
ZUS będzie teraz wyjaśniał powo-
dy zwrotów i starał się dotrzeć 
z informacją o numerze rachunku 
składkowego do osób, które nie 
odebrały korespondencji.
- Jeżeli uda się nam ustalić, dlacze-
go list do nas wrócił zrobimy po-
nowną wysyłkę listu z numerem 
konta – zapewnia Iwona Kowal-
ska Regionalny Rzecznik Prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.
Większość przedsiębiorców 
będzie alarmować ZUS dopiero 
w styczniu, gdy się okaże, że nie 
mogą zapłacić swoich składek, bo 
stare numery kont już nie istnieją.
Nowy numer rachunku skład-
kowego będzie można ustalić 
również w każdej placówce ZUS 
osobiście lub poprzez kontakt 
z Centrum Obsługi Telefonicznej 
(022 560 16 00 lub cot@zus.pl). 
Najprościej jednak wejść na stro-
nę http://www.zus.pl/eskladka/
wyszukiwarka-nrs
Po weryfikacji danych wyszuki-
warka poda nam numer naszego 
konta. Wszystkie osoby, które 
maja założone swoje indywidu-
alne konto na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS swój 
numer bankowy do opłacania 
składek znajdą po zalogowaniu na 
własne konto.

REKLAMA	 R0919/17

Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C +E

szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifi kacja wstępna 

• Kwalifi kacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifi kacja wstępna przyspieszona

• Szkolenia okresowe
Zapraszamy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Sztymala

ul.Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/640-15-15, 600-15-61-15, 
e-mail: biuro@sztymala.pl

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9:00-17:00, w piątki 9:00-15:00

ZAPRASZAMY NA ROZPOCZĘCIE KURSU KATEGORII B 
21 LISTOPADA O GODZINIE 16.00

REKLAMA	 R0920/17
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Setki wydarzeń, miliony uczestników,160 państw. 
W dniach 13 -19 listopada odbędzie się Światowy Ty-
dzień Przedsiębiorczości. Największe na świecie wy-
darzenie promujące przedsiębiorczość jako postawę 
i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Za sprawą  Dol-
nośląskich Pracodawców – regionalnego związku Kon-
federacji Lewiatan oraz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, ŚTP swoją edycją ma również w regionie 
wałbrzyskim.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy 
projekty promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wo-
bec życia i podejmowanie inicjatyw biznesowych. Organizo-
wany jest już od 2008 roku, w 160 krajach.

Co roku w listopadzie, już od 10 lat organizacje, instytucje 
i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, orga-
nizują bezpłatne szkolenia, warsztaty i debaty.

Będą świętować 
przedsiębiorcy

- Z myślą o rozwijaniu przedsiębiorczości przygotowujemy 
cykl szkoleń doskonalących kompetencje w takich obszarach 
jak sprzedaż, BHP czy kompetencje  społeczne. Są one skie-
rowane do pracodawców i ich pracowników z Dolnego Ślą-
ska – mówi Marcelina Palonek, dyrektor biura Dolnośląskich 
Pracodawców.

W tym roku działania odbywały się będą dwutorowo. 
Pierwsza cześć to wparcie szkoleniowe, które organizowane 
będzie we Wrocławiu (13.11.2017). Tam dla pracodawców 
przygotowany będzie wykład m.in. o rekrutacji w przedsię-
biorstwach i rynkach pracy oraz szkolenie poruszające prob-
lematykę ochrony danych osobowych wraz ze zmianami 
w przepisach. W Szczawnie - Zdroju w T-Parku zorganizowa-
ne zostaną trzy spotkania: ,,Skuteczne zarządzanie sprzedażą” 
(16.11.2017 godz. 10:00), ,,Głuchy pracownik – fakty i mity”( 
15.11.2017 godz. 10:00), ,, Legalność zatrudnienia w świetle 
przepisów prawa na tle unijnych dyrektyw” (14.11.2017 godz. 
10:00).

–Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w Tygo-
dniu Przedsiębiorczości. Udział we wszystkich wydarzeniach 
jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – dodaje dyrek-
tor.

Szczegóły na: www.dp.org.pl
Magda Przepiórka

REKLAMA 
797 981 518, 
531 407 736, 
797 982 003

Świdnica bierze udział w projekcie 
„Nie emigruję – tu zostaję”, mającym 
na celu aktywizację zawodową pod-
opiecznych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Koszt realizacji tego 
przedsięwzięcia to około 260 tys. zł, 
z czego 200 tys. zł stanowi dofinanso-
wanie z funduszy europejskich. Realizo-
wany jest on we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wał-
brzycha oraz Regionalnym Centrum 
Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Przedsięwzięcie obejmuje aktywizację 
społeczno – zawodową osób bezrobot-
nych i zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. W ramach wsparcia otrzymają 
one opracowany przy współpracy z coa-
chem, psychologiem i doradcą zawodo-

wym indywidualny plan rozwoju oraz 
sześciomiesięczny staż pozwalający zdo-
być doświadczenie zawodowe i praktycz-
ne umiejętności. Staże realizowane będą 
w jednostkach miejskich.

Uczestnicy programu uzyskają też 
wsparcie w postaci doradztwa specjalistycz-
nego -psychologicznego, rodzinnego i praw-
nego. Wraz z najbliższą rodziną wezmą tak-
że udział w zajęciach Klubu Wolontariusza. 
Osoby te uczestniczyć będą w kursach kom-
petencji społecznych, niezbędnych na rynku 
pracy i do utrzymania zatrudnienia oraz 
w szkoleniach podnoszących kompetencje 
lub kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy pro-
jektu otrzymają stypendia szkoleniowe. Po 
zakończonym stażu pracodawcy zapewnią 
im zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące 
w wysokości minimum pół etatu.

Warunkiem uczestniczenia w ścieżce 
wsparcia zawodowego jest posiadanie 
statusu osoby bezrobotnej zakwalifiko-
wanej do III profilu wsparcia lub osoby 
biernej zawodowej. Nabór kandydatów 
ze Świdnicy prowadzi Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. W ramach progra-
mu przewidywane jest zatrudnienie 16 
osób.

Projekt realizowany będzie w latach 
2017/2018. Przypomnijmy, że Urząd Miejski 
w Świdnicy i jednostki mu podległe, korzy-
stając ze wsparcia finansowego z zewnątrz, 
realizuje obecnie kilka programów prospo-
łecznych, których celem jest aktywizacja 
zawodowa różnych grup społecznych, są to 
m.in.: „Świdnickie maluchy”, „Uwierz we 
własne siły” czy też program prac społecz-
nie-użytecznych.

Aktywizacja podopiecznych MOPS
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W ub. niedzielę w Hali Sportowej  w Szczawnie - Zdro-
ju odbyły się rozgrywki najmłodszych drużyn piłkarskich 
„Młode Wilki Cup”. Patronem Honorowym imprezy był 
Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, wsród ki-
biców pojawiła się także Poseł na Sejm RP Agnieszka Ko-

łacz-Leszczyńska. Organizatorem Turnieju była Szkółka 
Piłkarska M. Morawskiego i R. Bubnowicza „Młode Wilki” 
z Wałbrzycha.

  W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn, reprezentują-
cych Województwo  dolnośląskie. Ambitnej grze 6-latków, bo 

„Młode Wilki Cup” - � nał I edycji Turnieju już za nami!

tyle lat mogli mieć zawodnicy, towarzyszyły prawdziwe spor-
towe emocje tłumnie zgromadzonych ich Rodziców i Dziad-
ków.   Zwycięzcą I Turnieju została drużyna ze Szkółki Piłkar-
skiej 13 ze Świdnicy. Wszyscy Uczestnicy Turnieju otrzymali 
medale i słodkie upominki, a dla każdej drużyny był przewi-
dziany ciepły posiłek.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje tej im-
prezy, promującej grę fair play i sport wśród najmłodszych 
i dlatego już dzisiaj zapraszamy na mecze starszych katego-
rii wiekowych piłkarzy, które odbędą się 26 listopada na Hali 
w Szczawnie – Zdroju.

REKLAMA	 R0923/17

REKLAMA	 R0924/17

Mimo, że zima już tuż tuż to Klub 
Piłkarski Górnik Wałbrzych nie zapada 
w sen zimowy. Do rozegrania jest jesz-
cze kilka spotkań.

Do końca rozgrywek Mistrzostw IV Ligi 
Dolnego Śląska (gr. wschodnia) oraz Klasy 
B pozostały tylko dwa mecze. Seniorom 
pozostał mecz wyjazdowy, który odbędzie 
się już w sobotę, 11 listopada o godz. 14:00 

w Kłodzku na stadionie OSIR-u przy ul. Ku-
socińskiego 2. Ostatnie spotkanie tej rundy 
Górnicy zagrają u siebie, na stadionie przy 
ul. Ratuszowej 6 - 18 listopada 2017 r. o 
godz. 13:00 z drużyną Polonia Trzebnica.

Klasa B dwa ostatnie mecze rozegra w domu 
12 oraz 18 listopada. Początek obu spotkań o 
godz. 11:00. W pierwszym meczu przeciwni-
kami Biało-Niebieskich będzie zespół Zagłębie 
Wałbrzych, a w drugim Huragan Olszany.

W grudniowym okresie nie można zapo-
mnieć o najmłodszych podopiecznych Klubu 
Piłkarskiego Górnik Wałbrzych. W ramach 
Akademii Piłkarskiej zaplanowany jest cykl 
turniejów Mikołajkowych „Górnik-Cup 2017” 
w 4 kategoriach wiekowych (Skrzat/Orlik/
Młodzik/Trampkarz). W turniejach wezmą 
udział drużyny z terenu Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Nie zabraknie też przedstawicieli spoza 
granic Polski. Więcej szczegółów już wkrótce.

Ostatnie mecze Biało-Niebieskich



www.30minut.pl

Piątek, 10 listopada 2017

sekund

Nakład łączny
w listopadzie 51 000 egz.

od 2002 roku
razem z Wami sport 13

Wesprzyjmy biało-
czerwone
Wydarzeniem nadchodzących dni 
będzie bez wątpienia sobotni mecz 
koszykarek Polski z Białorusią 
w ramach eliminacji do Mistrzostw 
Europy 2019, do którego dojdzie 
w hali Aqua-Zdroju przy ulicy Ra-
tuszowej. Jutrzejszym spotkaniem 
podopieczne Arkadiusza Rusina, 
który objął reprezentację po dobrze 
znanym w Wałbrzychu Teodorze 
Mołłowie, rozpoczną walkę o prze-
pustkę do EuroBasketu, tak więc 
pojedynek ma ogromne znaczenie 
dla obu ekip. Warto przy okazji 
przypomnieć potyczkę sprzed 
dwóch lat, kiedy to Polki przy 
ogłuszającym dopingu kompletu 
publiczności w hali AZ pokonały 
przyjezdne zza wschodniej granicy 
65:56. Nie mielibyśmy zatem nic 
przeciwko, aby w sobotę nasze pa-
nie powtórzyły wspomniany wynik, 
co byłoby dobrym prognostykiem 
przed kolejnymi meczami z Turcją 
oraz Estonią. Na eliminacyjne 
zmagania zapraszamy na Ratuszową 
na godzinę 17.45. Bilety w cenie 20 
i 15 złotych (ulgowe 10 i 8 złotych) 
dostępne są na stronie www.abilet.
pl oraz w hotelu Aqua-Zdrój. 

Jak równy z równym
Choć siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój 
nie byli faworytami konfrontacji 
z liderem z Suwałk, to jednak 
skutecznie postawili się ekipie 
Ślepska. Co prawda wałbrzysza-
nie po tie-breaku przegrali 2:3, 
ale punkt zdobyty w pojedynku 
z doskonale spisującą się drużyną 
z województwa podlaskiego ma na 
pewno sporą wartość, tym bardziej 
że po dwóch setach podopieczni 
Janusza Bułkowskiego przegrywali 
0:2. Mimo to Piotr Lipiński i spółka 
zdołali się podnieść, aby ostatecz-
nie po pięciosetowej, zażartej 
walce uznać wyższość przeciwnika. 
W najbliższej kolejce naszą drużynę 
czeka wyjazd do Siedlec na mecz 
z ósmym zespołem rozgrywek, czyli 
miejscowym KPS-em. 

MKS Aqua-Zdrój – Ślepsk Suwałki 2:3 (20:25, 
23:25, 25:19, 25:20, 11:15)
Aqua-Zdrój: Lipiński, Goss, Dzikowicz, Zieliński, 
Oropko, Woźnica, Szydłowski (libero) oraz 
Marszałek, Chudzik, Buczek i Linda. Trener: Janusz 
Bułkowski

Lider ma się 
świetnie
Siódmy mecz bez porażki zanoto-
wali koszykarze Górnika Trans.eu, 
którzy w niedzielę nie dali żadnych 
szans Rawii Rawag Rawicz wygry-
wając na boisku przeciwnika różnicą 
17 punktów. W najbliższą niedzielę 
powinno być równie efektywnie, 
gdyż rywalem chłopców Marcina 
Radomskiego będzie zajmująca 5. 
miejsce – Stal Ostrów Wlk. Choć 
nie lekceważymy ostrowian, to jed-
nak wydaje się, iż doskonale spisu-
jący się biało-niebiescy nie powinni 
mieć problemów z przeskoczeniem 
kolejnej ligowej przeszkody. Do 
rywalizacji dojdzie o godzinie 16 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 
Cena biletów w przedsprzedaży 
wynosi 7 złotych normalny oraz 
3 złote ulgowe, a w dniu meczu 
odpowiednio 10 i 3 złote.  

Rawia Rawag Rawicz – Górnik Trans.eu Wałbrzych 
57:74 (17:27, 11:14, 21:17, 8:16)
Górnik: Krzywdziński 16, Ratajczak 14, Wróbel 12, 
Durski 9, Kruszczyński 7, Glapiński 7, Kaczuga 4, 
Jeziorowski 3, Kłyż 2, Makarczuk 0, Frankiewicz 0, 
Szymański 0. Trener: Marcin Radomski

Bartłomiej Nowak

Ubiegłotygodniowy pojedynek 
z liderem IV ligi nie poprawił no-
towań Górnika, który mimo do-
brej gry musiał uznać wyższość 
Foto-Higieny Gać. Wałbrzysza-
nie przegrali 1:2, choć z przebie-
gu spotkania zasłużyli na co naj-
mniej 1 punkt. 

Niewielka, bo około 100-osobo-
wa grupa kibiców, która mimo fatal-
nej pogody pojawiła się na stadionie 
przy ulicy Ratuszowej, nie mogła 
narzekać na jakość spotkania. Obie 
bowiem drużyny stworzyły całkiem 
niezłe widowisko, w którym nie bra-
kowało zwrotów akcji. Do przerwy 
Górnicy prowadzili 1:0 po ładnej 
główce z 41 minuty Denisa Deca, 
który wykorzystał dokładne dośrod-
kowanie Kamila Młodzińskiego. Co 
ciekawe, niewiele wcześniej autor 
gola dla miejscowych również celnie 
przymierzył głową, jednak arbiter 
dopatrzył się faulu młodego wałbrzy-
szanina na rywalu i tym samym gola 
nie uznał. 

Druga odsłona rozpoczęła się od 
błyskawicznie zdobytej bramki Łu-
kasza Kucyniaka, który wykorzystał 
niezdecydowanie naszych obroń-
ców i w zamieszaniu pod bramką 
Damiana Jaroszewskiego celnym 
uderzeniem doprowadził do remisu. 
Kto jednak wie, jak potoczyłyby się 
losy pojedynku, gdyby w 49 minucie 
będący oko w oko z bramkarzem 
przyjezdnych Damian Chajewski za-
mienił „setkę” na drugiego gola. Tak 
się jednak nie stało, a wkrótce Foto-
-Higiena ponownie skutecznie skar-
ciła naszą ekipę, co przełożyło się na 
końcowe zwycięstwo lidera 2:1.

W sobotę zespół Macieja Ja-
worskiego czeka trudny wyjazd do 
Kłodzka na mecz z nieźle spisującym 
się beniaminkiem rozgrywek. Po 

Przed nami długo oczekiwana 
inauguracja Zina Dolnośląskiej 
III ligi Kobiet, w której miejmy 
nadzieje, iż jedną z głównych 
ról odegra Chełmiec Wodocią-
gi Wałbrzych. Pierwszym ry-
walem podopiecznych Jacka 
Kurzawińskiego będzie Ziemia 
Milicka Milicz, a do spotkania 
I kolejki dojdzie w sobotę w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. 

Po wielu miesiącach przerwy si-
atkarki Chełmca Wodociągów pow-
racają do walki o III-ligowe punkty. 
Na początek wałbrzyszanki zmierzą 
się z zespołem z Milicza, który min-
iony sezon zakończył o jedno mie-
jsce wyżej. Warto jednak pamiętać, 

iż tuż po zakończeniu rozgrywek 
podopieczne trenera Kurzaw-
ińskiego z niezłym skutkiem wzięły 
udział w turniejach półfinałowych 
i finałowych, których stawką był 
awans do II ligi. I choć ostatecznie 
nasze panie nie zdołały wywalczyć 
upragnionej promocji, to jednak 
zdobyte doświadczenie poparte 
pozyskaniem kilku seniorek powinny 
zaowocować inauguracyjnym zwy-
cięstwem. Do siatkarskiej rywalizac-
ji Chełmca Wodociągów z Ziemią 
Milicką dojdzie w sobotę w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. Początek 
o godzinie 14, a my przypominamy, 
iż wstęp na występy naszych pań jest 
bezpłatny. 

Bartłomiej Nowak 

Panie zaczynają sezon
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
Skład seniorek na sezon 2017/2018: Magdalena 
Zdebska, Paulina Szymańska, Natalia Sławińska, 
Joanna Smernicka, Katarzyna Mróz, Izabela Groń, 
Paulina Groń, Ewelina Pawelska, Paulina Pawelska, 
Laura Dabic, Katarzyna Kucharczyk, Martyna Urba-
nowska, Julia Rzeczycka, Judyta Rzeczycka. Trener: 
Jacek Kurzawiński

Terminarz Zina Dolnośląskiej III ligi Kobiet
I kolejka
Sobota – 11 listopada, Hala Wałbrzyskich Mistrzów, 
godz. 14:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – MUKS Ziemia 
Milicka Milicz

II kolejka
Sobota – 18 listopada, godz. 16:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – UMKS Volley Głogów

III kolejka
Sobota – 25 listopada:
MGLKS Sobieski Oława – Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych 

IV kolejka
Sobota – 2 grudnia:
UKS Ares LO Nowa Sól – Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych 

V kolejka
Sobota – 9 grudnia:
IKS Jelenia Góra – Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 

VI kolejka
Sobota – 16 grudnia:
KS AZS-AWF Piko Sport Wrocław – Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych 

VII kolejka
Sobota – 13 stycznia:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – UKPS Lubin

VIII kolejka
Sobota – 27 stycznia:
MUKS Ziemia Milicka Milicz – Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych 

IX kolejka
Sobota – 3 lutego:
UMKS Volley Głogów – Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 

X kolejka
Sobota – 10 lutego:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – MGLKS Sobieski 
Oława

XI kolejka
Sobota – 24 lutego:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – UKS Ares LO Nowa 
Sól

XII kolejka
Sobota – 3 marca:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – IKS Jelenia Góra

XIII kolejka
Sobota – 17 marca:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – KS AZS AWF Piko 
Sport Wrocław

XIV kolejka
Sobota – 24 marca:
UKPS Lubin – Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 

Sobotnim meczem z Ziemią Milicką siatkarki Chełmca Wodociągów 
Wałbrzych rozpoczynają walkę o podbój Zina Dolnośląskiej III ligi Kobiet

Beniaminek sprawdzi Górnika

Wynik do przerwy otworzył Denis Dec (z prawej), który celną główką trafił do siatki rywali

trzynastu odsłonach Nysa plasuje się 
na 6. miejscu, a więc tuż za wałbrzy-
szanami, do których traci zaledwie 2 
„oczka”. To oznacza, iż w przypadku 
ewentualnej wygranej gospodarze 
przeskoczą biało-niebieskich na ko-
lejkę przed końcem rundy jesiennej. 

Górnik Wałbrzych – Foto-Higiena Gać 1:2 (1:0)
Bramki: 1:0 Denis Dec (41), 1:1 Łukasz Kucyniak 
(47), 1:2 Igor Wargin (64)
Żółte kartki: Jaroszewski, Dec – Górnik oraz 
Grochowski, Musiał – Foto-Higiena
Widzów: 120

Górnik: Jaroszewski, Michalak, Gawlik, Niemczyk, 
Smoczyk, Młodziński (63 Słapek), Rytko (76 
Błażyński), Chajewski, Krzymiński, Sobiesierski, Dec. 
Trener: Maciej Jaworski

Sprawdziliśmy sytuację w IV li-
dze, tymczasem w najbliższą nie-
dzielę dojdzie do spotkania, które 
na pewno elektryzuje lokalnych ki-
biców. O godzinie 11 rozpocznie się 
mecz na szczycie klasy B, w którym 
prowadzące w tabeli rezerwy Gór-
nika podejmą wicelidera – Zagłębie 
Wałbrzych. 

Na koniec słów kilka o najmłod-
szych podopiecznych Górnika Wał-
brzych, dla których klub zaplano-
wał cykl turniejów Mikołajkowych 
„Górnik-Cup 2017” w czterech ka-
tegoriach wiekowych (skrzat, orlik, 
młodzik oraz trampkarz). W zawo-
dach wezmą udział drużyny z terenu 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale gospo-
darze zapowiadają również obec-
ność przedstawicieli spoza granic 
naszego kraju. Więcej szczegółów 
już wkrótce.

Bartłomiej Nowak
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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 

DREWNO 

OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 

IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

USŁUGI

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

(5) STOMATOLOG NFZ – BEZ 
KOLEJKI – 74 842 24 14 

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

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

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

(7) Projekty budowlane tel. 668 
60 55 55

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

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

(6) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(6) ELEKTRYK 888 322 334

(6) 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

(7) 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

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

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

(44) 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

(3) @PRACA opiekunki seniorów 
w Niemczech. Legalna praca, składki 
ZUS od średniej krajowej, dobra 
pensja w ramach jednej czytelnej 
umowy! Zadzwoń 509 892 436, 
Promedica24

WYCIECZKI 
-  JARMARKI ŚWIĄTECZNE

Berlin - 2.12.17 (cena: 140 zł)
Praga - 3.12.17 (cena: 89 zł)

Wiedeń - 9.12.17 (cena: 170 zł)
Drezno - 10.12.17 (cena: 110 zł)

Wycieczki OMNIBUS
693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

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

reklama@30minut.plwww.30minut.pl

Wydanie elektroniczneTygodnika 30minut 
dostępne również na stronie www.30minut.pl 

w zakładce e-gazeta

Praca od zaraz 
– Wałbrzych 

Premie, 
dodatek absencyjny, 

100 % weekendy, 
dofinansowanie 

do posiłków. 
Informacje 

pod nr tel.: 725-251-413
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(6) 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

(1) Kupię Starocie : odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 
PRL, wazony ze szkła kolorowe-
go i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(3) Do wynajęcia pokoje, tel. 693 
06 94 86

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

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAŁBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

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

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

BON - 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

NA SPRZEDAŻ NA TERENIE WAŁ-
BRZYCHA!

STARY ZDRÓJ- 35,5m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka. Mieszkanie na drugim 
piętrze. Cena: 99 000 zł do negocjacji. 
Tel:  513 130 023, (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

ŚRÓDMIEŚCIE- 59m2, 2 pokoje, gar-
deroba, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie na  
wysokim parterze. Cena: 120 000 zł. Tel:  
513 130 023, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 85m2, 2 pokoje, 
salon, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój. 
Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 250 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 30m2, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na piątym piętrze. Cena: 250 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

PODZAMCZE- 42m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, balkon. 
Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 134 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

SOBIĘCIN- 59m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na 
pierwszym piętrze. Mieszkanie do wpro-
wadzenia. Cena: 139 900 zł. Tel: 513 130 
023, (74) 640 11 73  

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

STARY ZDRÓJ - DOM – OKAZJA! 
100m2, 4 pokoje, garderoba, kuchnia, 2 
łazienki, przedpokój, balkon. Możliwość 
adaptacji strychu. Duży ogród. Cena: 270 
000 zł. Tel: 513 130 023,  (74) 640 11 73

BOGUSZÓW GORCE- 80m2, 5 pokoi, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Do wprowadzenia. 
Cena: 99 900 zł do negocjacji. Tel: 509 
180 718 , (74) 640 11 73

BOGUSZÓW GORCE- 40m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, WC na korytarzu 
(możliwość zrobienia w mieszkaniu). 
Cena: 49 000 zł do negocjacji. Tel: 509 
180 718, (74) 640 11 73

GŁUSZYCA – DOM -  150m2, 6 pokoi, 
kuchnia, łazienka, WC, przedpokój. Dom 
do remontu. Cena: 105 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 535 407 270 , (74) 640 11 73

GŁUSZYCA- 43m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC. Mieszkanie na parterze. 
Ogrzewanie gazowe, niski czynsz. Cena: 
75 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 
, (74) 640 11 73

JEDLINA- ZDRÓJ- 70m2, dwa pokoje, 
widna kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Cena: 100 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 
11 73

JEDLINA- ZDRÓJ- 53m2, 2 pokoje, 
kuchnia,łazienka, przedpokój. Do miesz-
kania przynależy garaż. Mieszkanie na 
pierwszym piętrze. Cena: 109 000 zł do 

negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 
11 73

ŚWIEBODZICE- 50m2,  pokój, salon 
z aneksem kuchennym, łazienka z wc, 
przedpokój. Mieszkanie do wprowadze-
nia. Mieszkanie na wysokim parterze. 
Cena: 158 000 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ- 100m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon. 
Do wprowadzenia. Cena: 250 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 
11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 60m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój. Mieszkanie na wysokim parterze. 
Ogrzewanie gazowe, do wprowadzenia. 
Cena: 185 000 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 58m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze z ogródkiem, do 
remontu. Cena: 149 000 zł do negocjacji. 
Tel: 535 407 270,  (74) 640 11 73

 

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 2 
pokojowe, rozkładowe mieszkanie o po-
wierzchni 53 m2 na Osiedlu Piastowskim. 
Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Pogranicze 
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje, 68 m2 
z balkonem do wprowadzenia. 140,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
2-pokojowe mieszkanie z widną kuchnią. 
I piętro po remoncie, w cenie 119,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kompletnie wykończony dom w Świebo-
dzicach na strzeżonym osiedlu ( 5 pokoi, 
garaż ) - cena 699 000 do negocjacji ! Tel: 
530-913-259

5. SOWA&VICTORIA HIT 
OFERTA!Mieroszów, dom do kapitalnego 
remontu z działką 2500 m2. Cena: 69,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
2 pokoje z widną kuchnią do remontu, 
w cenie 57,000 zł. DO NEOGOCJACJI! 
Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 3 
pokojowe mieszkanie na parterze, 73,98 
m2 do odświeżenia, w cenie 165,000 zł. 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice, 
Dom wolnostojący z działką o po-
wierzchni 653 m2, w cenie 70,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój, 23 
m2 po remoncie w cenie 33,000 zł. Tel.: 
519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Klimatyczne 
mieszkania na Al. Wyzwolenia jedno 
i trzypokojowe w stylowych kamienicach. 
Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe 
mieszkanie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta, po kapitalnym remoncie z kuchnią 
w zabudowie Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Domy w  stanie 
surowym zamkniętym w pobliżu 
Szczawna Zdroju, ładna okolica, cena do 
uzgodnienia. Tel. 502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie poło-

żone mieszkanie po kapitalnym remoncie 

na Rusinowie, 2 pokoje, jasne kuchnia, 

łazienka, przedpokój cena: 120 000 Tel: 

502-665-504

14.SOWA&VICTORIA 64m2, 3 pokoje, 

jasna kuchnia, osobno toaleta i WC, nowe 

budownictwo w centrum, atrakcyjna 

lokalizacja, po kapitalnym remoncie, 

OKAZJA! 159 000zł Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 

mieszkanie w doskonałej części Piaskowej 

Góry. Dwa słoneczne pokoje, widna 

kuchnia, łazienka z natryskiem 38 m. 

Piękne widoki, 9 piętro. Cena 115 000 

możliwość zamiany na 3 pokoje Tel: 

506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 

mieszkanie na Nowym Mieście 48 m, 

dwa pokoje, widna kuchnia, łazienka do 

zrobienia, I piętro, środkowe mieszkanie, 

ogrzewanie elektryczne. Cena 60 000 zł. 

Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 3 

pokoje, Śródmieście, 60 m, III piętro, 

ogrzewanie węglowe. Cena 150.000 Tel: 

506-717-014

18. SOWA&VICTORIA Rozkładowe 

mieszkanie do odświeżenia na obrzeżach 

Śródmieścia. 2 pokoje, kuchnia, łazienka 

z wc, balkon. do mieszkania przynależą 3 

piwnice oraz pokój na poziomie strychu. 

57 m2 cena 69900. Tel: 519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Piaskowa Góra 

mieszkanie po remoncie, 4 pokoje, kuch-

nia, łazienka z wc. 57m2 cena 165000 zł 

Tel. 519-121-104

20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie po 

remoncie na Gaju w czterorodzinnym 

domu. 4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 

ogrzewanie co węglowe oraz komi-

nek. pod domem ogródek. 87 m2 cena 

175000zł, Tel: 519-121-104

Ul. Palisadowa nr 1

58-316 Wałbrzych

www.mentornieruchomosci.pl

PILNIE!, POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA 

SPRZEDAŻ NA TERENIE PODZAMCZA 

I PIASKOWEJ GÓRY, tel. 535-285-514

2 pokoje po remoncie, Podzamcze, 

48,00m2 z dużym balkonem, wysoki 

parter. Cena 155.000zł. Kontakt 535-

311-265

Okazja! PODZAMCZE, 35m2, 2 pokoje, 

rozkład, balkon, 99tyś. Tel: 535-311-265

SUPER OFERTA! SZCZAWNO ZDRÓJ, 

mieszkanie z TARASEM I  OGRÓDKIEM, 

w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI, 98 m2, 

cztery pokoje, rozkład pomieszczeń, 

ogrzewanie gazowe,  259.000 ZŁ, tel. 

577-263-955

Okazja! DOM W ZABUDOWIE BLIŹ-

NIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, garaż, ogró-

dek 228 m2,  standard do wejścia. 230tyś 

Do negocjacji. Tel: 535-311-265

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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy 
piękny dom na wynajem w zabudowie 
szeregowej120 m2, 4 pokoje, garaż, 
ogród CENA: 2900 zł/mc(nr: 2389) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie po 
remoncie 2 pokoje, duża jasna kuchnia, 
jasna łazienka, przedpokój. Ogrzewanie 
gazowe (nr: 2152) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – BIAŁY KAMIEŃ parter, miesz-
kanie 58,9 m2, 2 pokoje, jasna kuch-
nia, łazienki z wanną, osobnego WC, 
przedpokoju, balkonu, piwnicy i ogrodu. 
Ogrzewanie miejskie, CENA: 119 000 zł. 
(nr: 2187) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, kawalerka po 
remoncie 25 m2 z jasną kuchnią, łazienką 
z WC i balkonem CENA: 85 000 zł (nr: 
2304) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe miesz-
kanie o powierzchni 179 m2, 6 pokoi, 
kuchnia, dwie toalety na mieszkanie bądź 
siedzibę firmy CENA: 398 000 zł (nr: 
2327) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 
80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 
210 000 zł (nr: 2381) (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 

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 797 981 518, 797 982 003, NAPISZ e-mail: reklama@30minut.pl
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