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WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA

Kościół Pokoju i Świdnicka Katedra na liście Pomników Historii.
Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 60 zabytkom.

Rowerowe
powitanie wiosny

wydarzenia str. 2

Bitwa pod Strugą

wydarzenia str. 6

Aktywne kobiety

region str. 12

Husaria podbiła
Świdnicę

Uroczystość wpisania świdnickich zabytków miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Uroczystość wpisania świdnickich
zabytków na listę Pomników Historii
miała miejsce w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie. Uczestniczyli w niej m.in.
wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak,
prezydent Świdnicy Beata Moskal –
Słaniewska i biskup Ignacy Dec. Na listę Pomników Historii wpisane zostały:
Kościół Ewangelicko - Augsburski pw.
Ducha Świętego w Jaworze, zespół Koś-

cioła Ewangelicko - Augsburskiego pw.
Świętej Trójcy w Świdnicy oraz Katedra
pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i Świętego Wacława Męczennika w Świdnicy. Pomnik Historii to jedna
z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury

naszego kraju. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 60 zabytkom.
Z każdym rokiem, lista najcenniejszych
obiektów sukcesywnie powiększa się.
Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
(red)

Najlepszy radny
Ryszard Nowak, wałbrzyski radny
został wybrany przez czytelników
PortalSamorzadowy.pl
najlepszym
samorządowcem województwa dolnośląskiego 2016 roku.
Ryszard Nowak urodził się 13 grudnia
1956 roku. Jest przewodniczącym Rady
Wspólnoty Samorządowej Biały KamieńKonradów, radnym Wałbrzycha, społecznikiem i inicjatorem działań charytatywnych.
- To mieszkańcy dzielnicy Białego Kamienia
zgłosili mnie do tego zaszczytnego plebiscytu. Zostałem najlepszym radnym na Dolnym Śląsku. W Polsce wybranych było 30.
Muszę przyznać, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Wielka radość. Bardzo
dużym wsparciem jest dla mnie moja żona,
syn Marcin wolontariusze oraz mieszkańcy.
To do nich kieruję podziękowania – mówi

Ryszard Nowak. Radny od lat działa na
rzecz lokalnej społeczności, angażując przy
tym ludzi dobrej woli, którzy tak jak on niosą bezinteresowną pomoc oraz dobro. Za
charytatywną działalność nagradza je symbolicznymi ,, złotymi sercami”. W ramach
inicjatywy zostało przyznanych już blisko
300 serc. Sam Nowak został nagrodzony
Złotym Krzyżem Zasługi za działania na
rzecz lokalnej społeczności, Złotą odznaką
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako zasłużony działacz. Ponadto został Osobowością
roku 2015. - Moja praca to coś pięknego.
Wychodzę z założenia że każdy powinien
robić to co potraﬁ najlepiej. Do każdej pracy podchodzę sumiennie i z czystym sercem. Jest to moja przygoda. Lubię pracę
społeczną kocham ją. Jest to moje życie –
dodaje ze wzruszeniem radny.
(red)

Radny od lat działa na rzecz lokalnej
społeczności
OGŁOSZeNIe WŁaSNe

Gazeta 30 minut zatrudni osoby pełnoletnie
do pracy na stanowisku:
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rozmowa tygodnia

Silny jak Popeye
Chyba każdy zna bajkę o
Popeye’u, marynarzu o dobrym
sercu, który szczególną siłę
uzyskuje po zjedzeniu puszki
szpinaku. W niedzielę 26 marca
obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Szpinaku. O tym jakie
właściwości i składniki odżywcze posiada to zielone warzywo
rozmawiamy z Agnieszką Kęcel, dietetykiem klinicznym.
Jakie właściwości odżywcze ma
szpinak? Dla kogo jest szczególnie polecany?
Szpinak zawiera spore ilości karotenoidów, w tym beta-karotenu,
który nasz organizm zamienia
w witaminę A, oraz spore ilości
chloroﬁlu – czynników działających hamująco na nowotwory.
Jest też doskonałym źródłem witaminy K oraz błonnika, zawiera
sporo luteiny mającej właściwości przeciwzapalne. To zielone
warzywo zawiera w sobie spore
ilości kwasu foliowego, którego
spożycie zalecane jest szczególnie kobietom w ciąży. Szpinak jest
jednocześnie dobrym źródłem
potasu, który pomaga uregulować ciśnienie krwi, więc będzie
idealnym rozwiązaniem dla osób
borykających się z problemem
nadciśnienia. W jego skład wchodzą glikolipidy, czyli związki ﬁtochemiczne hamujące rozwój
namnażanie się komórek nowotworowych co potwierdziły liczne badania.
Jak go przyrządzać, żeby był jak
najbardziej wartościowy?

Dział Handlowy:
tel.: 74 843 31 82
tel.: 530 741 382
e-mail: reklama@30minut.pl
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
reDakCJa NIe ODPOWIaDa Za TreŚĆ
reklam I OGŁOSZeŃ

,,Bezpiecznie- chce się żyć”
Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego było tematem przewodnim spotkania zorganizowanego przez Krajowe Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem
,,Bezpiecznie-chce się żyć”. W konferencji zorganizowanej w Aqua- Zdroju uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

nicy ruchu drogowego. Policjanci przypomnieli zasady
przechodzenia przez jezdnię podkreślając wcześniej
przeprowadzoną akcję pod nazwą ,,popatrz w lewo,
popatrz w prawo”. Kolejnym poruszonym tematem
było bezpieczeństwo rowerzystów jeżdżących po
ścieżkach rowerowych, których coraz więcej powstaje
na terenie Wałbrzycha i okolic. Nie pominięto również
tematu związanego z prawidłowym wyposażeniem roweru i rowerzysty. Wspomniano także o niezbędnych
elementach odblaskowych, które mogą uratować komuś życie.
(red)

Rowerowe powitanie wiosny
Przy wyborze szpinaku zwracajmy uwagę na to, żeby liście były
jaskrawozielone, a łodygi nie
powinny być zżółknięte. Powinniśmy przechowywać go w lodówce, aby jak najdłużej utrzymał
świeżość. Przed spożyciem należy go dokładnie umyć. Najlepiej
jeść go na surowo w koktajlach,
sałatkach lub przygotować na parze.
Kto powinien go unikać?
Szpinak zawiera w sobie duże ilości kwasu szczawiowego, który
może przeszkadzać we wchłanianiu wapnia i żelaza przez organizm. Może również powodować skłonność do tworzenia się
kamieni w nerkach i pęcherzyku
moczowym. Z tego powodu powinny unikać go osoby chore na
kamienie nerkowe, dnę moczanową.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Na śniadanie:
Składniki: szpinak – 50 g, masło klarowane- łyżeczka, jajka- 2
sztuki, pomidor, szczypiorek. Do miski wbić jajka, dodać szpinak
i przyprawy. Następnie zmiksować, aż do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozgrzać tłuszcz na patelni i wlać masę. Posiekać
drobno szczypiorek i posypać nim omlet. Smażyć na średnim ogniu
pod przykryciem ok 5 minut, po czym przewrócić na druga stronę.
Omlet pokroić, położyć na niego pomidora i posypać pozostałym
szczypiorkiem.
Na deser:
Składniki: szpinak- 50 g, awokado- pół sztuki, jabłko- 1 sztuka, kiwi1-2 sztuki, siemię lniane lub nasionka chia- łyżeczka. Umyć szpinak,
obrać awokado i usunąć z niego pestkę, obrać jabłko oraz kiwi.
Wszystko zblendować.
Na kolację:
Składniki: szpinak- 50 g, brokuł- 200 g, nasiona sezamu- łyżeczka,
oliwa z oliwek- łyżeczka, ocet jabłkowy- łyżeczka, sól himalajska,
pieprz- do smaku. Brokuł umyć, podzielić na różyczki i ugotować.
Szpinak umyć i osuszyć. Przygotować sos, łącząc oliwę z oliwek,
ocet jabłkowy. Doprawić solą, pieprzem, posypać sezamem.

Redaguje zespół: Bartłomiej Nowak,
Marcin Klat, Marcin Białas,
Magdalena Przepiórka
e-mail: redakcja@30minut.pl
Foto: Agencja Art-A

www.30minut.pl

W czasie spotkania omówiono statystyki dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu wałbrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem
zdarzeń, w których uczestniczyli niechronieni uczest-

Szybkie i proste przepisy ze szpinaku:

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
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Blisko 100 uczestników – dorosłych oraz dzieci - stawiło się
w niedzielę 19 marca na Przełęczy Walimskiej, aby wziąć udział
w „Rozpoczęciu sezonu rowerowego - biegowego z Marzanną
w Górach Sowich”.
Impreza została zorganizowana
przez SOWIE Team – amatorską
drużynę sportową zrzeszającą rowerzystów i biegaczy z okolicznych
miejscowości. Patronatem honorowym wydarzenie objęli starosta powiatu Jacek Cichura oraz wójt gminy
Walim Adam Hausman. Celem imprezy było promowanie aktywności
ﬁzycznej oraz zachęcenie mieszkańców powiatu wałbrzyskiego do
wyjścia z domu i spędzenia wolnego
czasu w miłej sportowej atmosferze.
Trasa wydarzenia to 8 kilometrów
jazdy na rowerze, biegu, marszu lub
spaceru. Nie liczył się czas, liczyła
się dobra zabawa. Pogoda dopisała,
a wszyscy z uśmiechami na twarzach
dotarli na metę, która zlokalizowana
była w Agroturystyce Pod Przełęczą w Rzeczce. - Było wesoło i kolorowo. Na miejscu na wszystkich
uczestników czekała gorąca zupa,
kiełbasa z ogniska, kawa, herbata
oraz domowe ciasta – mówią organizatorzy, którzy zadbali również
o rozrywkę w postaci konkursów
i loterii z nagrodami. Symboliczna
Marzanna, która przebyła całą trasę
wraz z uczestnikami została pożegnana w płomieniach. Czy ta impreza
stanie się cyklicznym rozpoczęciem
sezonu w Górach Sowich? - Nie
zaprzeczamy. Organizowaliśmy takiego rodzaju imprezę pierwszy raz
i bardzo się cieszymy z wielkiego
zainteresowania. Cieszymy się, że
mimo braku doświadczenia w organizacji tego typu imprez wszystko
się udało. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na starcie
jeszcze większą grupą – mówią pomysłodawcy.
(red)

Symboliczna Marzanna, która przebyła całą trasę wraz z uczestnikami
została pożegnana w płomieniach
reklama
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Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

na leczenie Dawida Kupisa

z rozpoznaniem Zespołu Laurence-Moon-Bardet-Biedl
Numer Fundacji „MERKURY”
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) :

0000191584

…Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania.
Kosztowne leczenie i długotrwała rehabilitacja
to jedyna nadzieja dla naszego syna”

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspomagającym
Dawida Kupisa!

Rodzice Dawida i Waldemar Weihs - Prezes Fundacji „Merkury”
Ogłoszenie w całości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

kalendarium

HASŁO TYGODNIA: ABY PRZEBYĆ TYSIĄC MIL, TRZEBA ZROBIĆ PIERWSZY KROK. Bruce Lee
•
•
•
•
•
•
•

24 marca 2017 – Narodowy Dzień Życia, Gruźlicy, Prawa do Prawdy
dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar
Imieniny – Bertrada, Szymona
25 marca 2017 – Godzina dla Ziemi, Czytania Tolkiena, Świętości Życia,
Międzynarodowy Dzień Gofra
Imieniny – Ireneusza, Marii,Marioli
26 marca 2017 –Dzień Dobrego Łotra (Dzień Janosika),
Niedźwiedzia Grizzly, Szpinaku
Imieniny – Larysa,Teodora
27 marca 2017 – Międzynarodowy Dzień Teatru
Imieniny – Ernesta, Lidii, Ruperta
28 marca 2017 – Dzień Chwastów, Dzień Żelków
Imieniny – Anieli, Jana
29 marca 2017 – Dzień Metalowca
Imieniny – Eustachyego,Stefana
30 marca 2017 – Światowy Dzień Muffinka, Dzień Pośrednika
w Obrocie Nieruchomościami
Imieniny – Amadeusza, Mamertyna

WOK WAŁBRZYCH
24.03 I 17:00– 18:00 I „Drugi raz na estradzie”- koncert
WOK na terenie Starej Kopalni
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI W WAŁBRZYCHU
2503 I 15:00 I Muzyczne podróże. Spotkanie z Józefem
Wiłkomirskim. Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzamcze)
TEATR LALKI I AKTORA
26.03 I 18:00 I Spektakl BISQUIT
FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU
24.03 I 19:00 I Zespół Smyczkowy Filharmonii Sudeckiej
Solistka – Ildiko Juhasz, flet piccolo
26.03 I 18:00 I Recital FARIDY
TEATR DRAMATYCZNY IM.J.SZANIAWSKIEGO
24.03 I 11:00 i 19:00 I Spektakl SORRY, WINNETOU

TEATR ZDROJOWY W SZCZAWNIE -ZDROJU
24.03 I 19:00 I Gala największych przebojów
operetkowych i musicalowych
WALIM
25.03 I Grand Car TROPHY – Konkurs samochodowy
ŚWIDNICA ŚOK
25.03 I 19:00 I Koncert J4ZZ PUZONE & VOŁOSI
Klub Bolko, Pl. Grunwaldzki 11, Świdnica
GŁUSZYCA
25.03 I 09:00 I Głuszycki Marsz Nordic Walking
na powitanie wiosny. Start spod siedziby Centrum
Kultury-MBP, Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26.
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Powiat przekazał „Klucz do Kultury”
15 grudnia ubiegłego roku zakończyła się I edycja projektu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego pod nazwą „ Dolnośląska Stolica Kultury”, której
laureatem był Powiat Wałbrzyski.
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura
otrzymał wtedy „Klucz do Kultury” – przechodni symbol projektu
Dolnośląska Stolica Kultury.
18 marca swoją przygodę z tym
projektem rozpoczął Powiat Złotoryjski. Podczas uroczystej inauguracji
w Złotoryi , Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, reprezentowany przez
starostę Jacka Cichurę, wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
członka zarządu Stanisława Janora,
wręczył staroście złotoryjskiemu
„Klucz do Kultury”. Starosta Jacek
Cichura pogratulował powiatowi złotoryjskiemu zwycięstwa w rywalizacji
o projekt i życzył satysfakcji z jego

realizacji. Następnie rozpoczęła się
pierwsza z cyklu imprez kulturalnych
odbywających się w ramach DSK - XII
Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. W Powiecie Złotoryjskim
DSK to 13 wydarzeń kulturalnych,
a „Klucz do Kultury” pozostanie w „
Złotym Mieście” do przyszłego roku,
kiedy to w III edycji konkursu przejdzie do kolejnego powiatu.
„Nasz Powiat był pierwszym laureatem tego projektu i my mieliśmy

trudne zadanie, bo musieliśmy uczyć
się wielu rzeczy na gorąco, w trakcie jego realizacji. Teraz nasi sąsiedzi
z Powiatu złotoryjskiego mogą korzystać z naszych doświadczeń, zawsze
chętnie służymy im pomocą i radą.
Nie oznacza to, że będą mieli „z górki” bo jest to duże wyzwanie, ale po
dzisiejszym koncercie i poziomie jego
organizacji jestem przekonany, że
Powiat złotoryjski z sukcesem zrealizuje cały projekt Dolnośląska Stolica

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
zaprasza
do Uniwersytetu III wieku na Piaskowej Górze
przy ul. Malczewskiego 22
na spotkanie poświęcone nieuczciwym
praktykom rynkowym, które odbędzie się
w dniu 25 marca br. o godz.11.00.
Potrzeba takiego spotkania wynika z licznych skarg mieszkańców
(zwykle osób starszych) na przedstawicieli handlowych, którzy nachodząc ich w mieszkaniu wyłudzają podpisy na niechcianych umowach
narażając na znaczne straty ﬁnansowe.
Na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz
Policji będą informować jak się przed nimi ustrzec bądź wybrnąć z kłopotliwej sytuacji.
Kultury. Dzisiaj w Złotoryi mogliśmy
podziwiać kunszt pana Mieczysława
Leśniczaka i jego Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ, a wisienką na torcie był
niesamowity występ światowej sławy
wirtuoza skrzypiec, pana Artura Banaszkiewicza. To było wspaniałe widowisko i gratuluję wysokiego poziomu
realizacji.” – powiedział po koncercie
starosta Jacek Cichura.

„Byliśmy dzisiaj w Złotoryi świadkami wspaniałego wydarzenia kulturalnego. Koncert Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ połączony z niesamowitymi
głosami pani Joanny Szymkowskiej vel
Sęk i pana Sławomira Olgierda Kramma był dla nas wszystkich niesamowitym przeżyciem muzycznym „ -dodał
Stanisław Janor- członek zarządu powiatu wałbrzyskiego.

Zdecyduj o milionach
Do 15 kwietnia można oddawać głosy na projekty w ramach
Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Mieszkańcy do
rozdysponowania mają kwotę
4 milionów złotych.
Na projekty lokalne przeznaczona zostanie kwota 3,5 miliona
złotych. Pozostałe środki przekazane zostaną na realizację zadań
ogólnomiejskich. Jednym z nich
jest projekt pn.: „Biegi, kijki, piłki, rolki i rowery – wielofunkcyjny
stadion dla Wałbrzyszan”, opracowany przez mieszkańców. Zadanie
zakłada budowę asfaltowego toru
do jazdy na rowerze, wrotkach,
rolkach, budowę bieżni lekkoatletycznej i budowę murku oporowego, montaż 2 wiat piłkarskich
- każda dla 13 osób - przy boisku
piłkarskim oraz montaż nowoczesnego oświetlenia w postaci
24 lamp ledowych. Beneficjentami projektu są zawodnicy i kibice licznych zawodów sportowych
w piłce nożnej, siatkówce plażowej, koszykówce ulicznej, lekkoatletyce, pasjonaci gry w bule,
grupy ćwiczące fitness, aerobic,
nordic walking i jogę oraz wszyscy mieszkańcu lubiący aktywny
wypoczynek. - Realizacja projektu
wzmocni promowanie aktywnego
i zdrowego stylu życia wałbrzyszan, umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu, na powietrzu,
a nie przed tv lub komputerem,
pozwoli na uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych oraz
zapewni profesjonalne miejsce do
uprawiania sportu i rekreacji dla:
przedszkolaków, uczniów PSP,
młodzieży, studentów, słuchaczy
Uniwersytetu III wieku, osób niepełnosprawnych – wyliczają jego
autorzy. Głosowanie do 15 kwietnia 2017.
(red)
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Konferencja naukowa i wystawa
W dniach 30 – 31 marca w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie
się międzynarodowa konferencja
pt. „Muzea Geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja
- w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”. Wstęp wolny.
Konferencja jest zorganizowana
dla uhonorowania 100 – lecia urodzin wałbrzyskiego paleobotanika
i muzealnika Eufrozyna Sagana,
który w listopadzie zeszłego roku
otrzymał, dzięki staraniom Fundacji
Museion i pracowników Starej Kopalni, tytuł „Zasłużonego dla Miasta
Wałbrzycha”. Oprócz omówienia
sylwetki Eufrozyna Sagana oraz
oceny jego wkładu do nauki na konferencji poruszone zostaną kwestie
kluczowego znaczenia Wałbrzycha
w badaniach paleobotanicznych
prowadzonych od XVIII w. oraz
współczesne problemy prezentacji
zbiorów geologicznych i popularyzacji nauk o Ziemi. Pojawią się na
niej naukowcy, kierownicy i przed-

stawiciele większości polskich
muzeów przyrodniczych, a także
instytutów naukowych oraz parków tematycznych posiadających
w swoich zbiorach kolekcje geologiczne i paleontologiczne (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań,
Jelenia Góra, Gliwice, Wrocław,
Krasiejów). Gościem zagranicznym będzie dr hab. Ronny Rö�ler,
dyrektor Museum für Naturkunde
w Chemnitz, jeden z europejskich
autorytetów naukowych w dziedzinie badań skamieniałych lasów
z permo-karbonu (290 – 300 mln
lat temu) oraz zamieszkujących
je zwierząt. 30 marca o godzinie 17.00 odbędzie się otwarcie
wystawy zatytułowanej „Ślady…
Eufrozyn Sagan i życie zapisane
w kamieniu”, na którą złożą się
fotograﬁe, dokumenty i wybrane
eksponaty z liczącej ponad 4 tys.
okazów kolekcji makroﬂory i fauny
karbońskiej Eufrozyna Sagana zdeponowanej w Starej Kopalni. Można będzie obejrzeć słynną (jedną
z dwóch na świecie) skamieniałość

Nielegalne automaty
Zatrzymano siedem osób organizujących nielegalne gry na automatach hazardowych w kilku
miejscowościach na terenie Dolnego Śląska. Funkcjonariusze zabezpieczyli 20 sztuk automatów.
Wałbrzyscy
funkcjonariusze
wspólnie z policjantami z Komendy
Wojewódzkiej i Miejskiej we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Urzędem
Celno Skarbowym, przystąpili do
zatrzymania siedmiu wytypowanych
podejrzanych. Okazali się nimi dwie
kobiety w wieku 34 i 44 lata oraz
pięciu mężczyzn w wieku 25-46
lat. Nielegalny proceder przeprowadzali w lokalach znajdujących się
w różnych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska. Podczas przeszureklama
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wija oraz, przywiezioną specjalnie
na tę okazję z Niemiec, skamieniałość pajęczaka Schneidarachne saganii nazwaną tak od nazwiska wałbrzyskiego odkrywcy. Większość
rzadkich i cennych dla nauki eksponatów będzie pokazana publicznie po raz pierwszy. Obok nich zaprezentowane zostaną liczne prace
plastyczne, które Eufrozyn Sagan
tworzył od lat 40-tych do końca 80-tych XX w. pochodzące ze
zbiorów rodziny, ukazujące osobowość naszego bohatera w zupełnie nowym i zaskakującym świetle.
Współczesnym akcentem będą
prace grupy młodych wałbrzyskich twórców (Paulina Brzezińska,
Krystian Leńczuk, Jagoda Stączek
i Małgorzata Rzempowska – Skóra)
inspirowane tajemnicą i pięknem
geologii oraz życiem i działalnością
Eufrozyna Sagana. Całość koncepcji
przestrzennej wystawy opracowała
Maria Bor, a towarzyszyć jej będą
elementy dźwiękowe stanowiące
pomost w „krainę poezji”.
(red)

www.30minut.pl
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POZNAJ NOWE SMAKI
PIZZA, MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI,
SAŁATKI, MAKARONY

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA:
pon.-czw. 1200-2030, pt.-sob. 1200-2200

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 3 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój - 4 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 5 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa, Glinik, Gaj - 6 zł

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ
(ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Wyróżnili najlepszych

kania przedmiotowych pomieszczeń
zajmujący się tą sprawą zabezpieczyli
20 sztuk automatów. Ponadto u jednej z zatrzymanych osób ujawniono
100 porcji handlowych marihuany.
Właścicielem środków odurzających
był najmłodszy z grupy podejrzanych.
Cała siódemka usłyszała zarzuty
z kodeksu karno skarbowego. Kto
wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie,
grę na automacie o niskich wygranych
lub zakład wzajemny, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolności do
lat 3, albo obu tym karom łącznie.
25-latek dodatkowo odpowie z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
(red)
R0229/17

W Urzędzie Miejskim w Mieroszowie odbyło się wręczenie
certyfikatów stypendialnych dla
najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Mieroszów.
Warunkiem przyznania stypendium naukowego było osiągnięcie
wysokich wyników w nauce oraz
wzorowe zachowanie. Burmistrz
Marcin Raczyński wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Chmielnicką wręczyli uczniom oraz rodzicom
listy gratulacyjne. Podziękowali za
trud włożony w wychowanie dzieci, cierpliwość oraz postawę godną naśladowania. Życząc dzieciom
dalszych sukcesów, niekończącego
się zapału, chęci oraz motywacji do
zdobywania wiedzy, wyrazili swoją dumę i zadowolenie z tak licznej
grupy stypendystów. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Anna
Gajewska PSP Mieroszów, Kacper
Woszczek PSP Mieroszów, Zoﬁa
Musiał PSP Mieroszów, Kamil Różnowicz PSP Mieroszów, Oliwia Głodek
PSP Mieroszów, Weronika Przewłocka PSP Mieroszów, Michał Grusza
PSP Kowalowa, Filip Maślankiewicz
PSP Kowalowa, Marianna Kłysz PSP
Kowalowa, Hanna Marciniuk ZSP
im. Janusza Korczaka w Sokołowsku,
Nikola Busz PG im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie.
(red)

Burmistrz Marcin Raczyński wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej
Marią Chmielnicką wręczyli uczniom oraz rodzicom listy
gratulacyjne
reklama
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Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry
Dom Pomocy w Wałbrzychu
Fundacja Tarkowskich Herbu KLAMRY,
kontynuuje tradycje pierwszego
w Warszawie fundatora
mieszkań dla ubogich rodzin
i samotnych matek (od 1906 roku)

KRS 0000178326
(prosimy o wpisanie Oddział w Wałbrzychu)
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Wałbrzych, ul. Długa 48,
tel: 74 886 86 86
Oddział Legnica, ul. Nowodworska 49, tel: +48 600 582 210

SKUPUJEMY:
• złom stalowy • metale kolorowe
DODATKOWO SKUPUJEMY: akumulatory, silniki elektryczne,
narzędzia skrawające, matryce, węgliki spiekane.

Urzędnicy nie potrafią
zachęcić biznesu
Tylko 30 wniosków złożyli przedsiębiorcy w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny
związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, wskazują, że
powodem niewielkiego zainteresowania konkursem była ograniczona promocja tego naboru
oraz restrykcyjne zasady konkursu.
Przedsiębiorcy
zainteresowani ekspansją na zagraniczne rynki
mieli możliwość uzyskania wsparcia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego, aplikując w dwóch
konkursach – horyzontalnym lub
subregionalnym w ZIT WrOF. Podczas naboru w tym ostatnim (nabór
1.4.2.Bab - Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez
wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji
na rynki zewnętrzne - konkurs ZIT
WrOF) wpłynęło zaledwie 30 wniosków o wartości nie przekraczającej
41% alokacji. Mimo, że ﬁrmy mogły
sﬁnansować m.in. otwarcie nowych
kanałów biznesowych poprzez zakup specjalnych aplikacji IT, czy działania marketingowe, to konkurs nie
wzbudził dużego zainteresowania.
Jeszcze słabiej wypadł nabór umożliwiający sﬁnansowanie wyjazdów na
targi i misje gospodarcze. Wartość
złożonych wniosków do wrocławskiego ZIT-u wyczerpuje tylko 27 %
alokacji. - Są to specyﬁczne konkursy, skierowane do tych ﬁrm, które
mają już wysoki potencjał do tego,
by rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych, albo chcą się do
tego procesu we właściwy sposób
przygotować. Dlatego, tak ważna

jest efektywna promocja, dzięki której informacje o konkursach dotrą
do zainteresowanych przedsiębiorców - tłumaczy Artur Mazurkiewicz,
prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.
W ocenie Dolnośląskich Pracodawców Urząd Marszałkowski oraz
gmina Wrocław odpowiedzialna za
ZIT, zdając sobie sprawę z ograniczonej liczby ﬁrm MŚP prowadzących działalność eksportową
powinni wykorzystać wszelkie
dostępne rozwiązania, zachęcając
przedsiębiorstwa do udziału w tych
konkursach. Według wiedzy Dolnośląskich Pracodawców podczas promocji konkursów zabrakło branżowych spotkań informacyjnych, dzięki
którym informacja o konkursach
i korzyściach płynących z uzyskania
doﬁnansowania dotarłaby bezpośrednio do przedsiębiorców. Ani
Wydział Współpracy z Zagranicą ani
Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu nie
organizowali branżowych spotkań
informacyjnych dla ﬁrm eksportowych. W działania informacyjne nie
została również zaangażowana Rada
ds. współpracy z zagranicą, której
celem jest - jak wynika ze strony
internetowej Urzędu Marszałkowskiego - wspieranie dolnośląskiego
eksportu i wszelka pomoc dla przedsiębiorców z regionu w działalności
poza granicami Polski. - Standardowe działania promocyjne w mediach
są w tym przypadku niewystarczające. Do przedsiębiorców należy
dotrzeć w sposób bezpośredni,
organizując spotkania informacyjne,
warsztaty lub szkolenia na temat nowych instrumentów wsparcia, dzięki
którym uzyskają oni konkretne informacje i umiejętności pozwalające na aplikowanie w konkursach –
mówi Marcin Biskup, członek Rady
ZIT WrOF z ramienia Dolnośląskich

Pracodawców. Dodatkowym ograniczeniem dla przedsiębiorców
zainteresowanych
działalnością
proeksportową było wprowadzenie przez urzędników restrykcyjnych wymagań w konkursie 1.4
RPO WD (m.in. wymóg posiadania
długoterminowej strategii biznesu
ﬁnansowanej ze środków publicznych). Dolnośląscy Pracodawcy
już na etapie konsultacji kryteriów
wskazywali, że zbyt restrykcyjne
zasady wsparcia będą zniechęcać
przedsiębiorców od aplikowania
w konkursie.
Szczególnie niepokojąca jest
sytuacja we wrocławskim ZIT.
W konsekwencji słabego zainteresowania przedsiębiorców konkursami przekładającego się na niski
poziom wydawania pieniędzy, ZIT
WrOF będzie zmuszony do wdrażania specjalnego programu naprawczego zatwierdzonego przez
Ministerstwo Rozwoju, celem przyśpieszenia kontraktowania środków
unijnych. - Problem z wrocławskim
ZIT-em polega na tym, że funkcjonuje od niedawna i przedsiębiorcy niewiele jeszcze o nim wiedzą.
Wielokrotnie na posiedzeniu Rady
ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zwracaliśmy uwagę, że
trzeba dokładać wielu starań, aby
konkursy skierowane do biznesu,
szczególnie te adresowane do ﬁrm
zajmujących się konkretnymi obszarami, takimi jak działalność B+R lub
proeksportowa, zostały zauważone
i zakończyły się sukcesem - mówi
Marcin Biskup.
Być może warto wykorzystać
potencjał organizacji pracodawców
i sformalizować ich zaangażowanie
w działania informacyjno-promocyjne o stałe zasady i formy współpracy, celem poprawienia efektywności
wdrażania RPO w regionie.
(red)

www.gmpl.pl
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Liczy się każda kwota !
Przekaż 1% na Przedszkole
i Szkołę na Starym Zdroju

KRS 0000071617
Prowadzona przez Fundację
„Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa”
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Remont wieży
Blisko milion złotych kosztować
będzie remont zabytkowej wieży
kościelnej w Głuszycy. W ramach
zadania wykonane zostaną prace
budowlane mające na celu odnowienie, zabezpieczenie i udostępnienie wieży.
Dzięki doﬁnansowaniu przyznanemu Gminie Głuszyca ze środków
Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w bieżącym roku zostanie wykonany projekt pod nazwą
„Udostępnienie turystyczne wieży
kościoła pw. Najświętszej Maryi

Piątek, 24 marca 2017
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Panny Królowej Polski w Głuszycy”. Projekt realizowany jest na
podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy Paraﬁą a Gminą Głuszyca.
Burmistrz Głuszycy podpisał umowę na remont wieży z Wałbrzyskim
Konsorcjum Budowlanym Sp. z o.o.
Zadanie zrealizowane będzie do
grudnia 2017 r. Całkowita wartość
projektu wynosi 955 986,53 zł,
a pozyskana kwota doﬁnansowania
to 812 588,55 zł. Celem projektu
jest zwiększenie dostępności turystycznej zabytków w Gminie Głuszyca poprzez przystosowanie zabytkowej wieży Kościoła pw. NMP

Królowej Polski do pełnienia funkcji
wieży widokowej. W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane mające na celu odnowienie, zabezpieczenie i udostępnienie wieży
kościelnej. Zainstalowane zostanie
wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności turystycznej,
odrestaurowana zostanie elewacja
zewnętrzna wieży kościoła oraz jej
wnętrza z remontem i częściową
wymianą schodów. Wieża wyposażona zostanie w tablice informujące
o historii okolic, panoramy z opisem
widocznych miejsc oraz stare ryciny
i zdjęcia. Multimedialna sieć sensorowa umożliwi turystom pobranie
na urządzenia przenośne informacji
o obiekcie i o okolicy wraz z informacjami historycznymi. Z wieży
podziwiać będzie można panoramę
Głuszycy i okolic, a dzięki zainstalowaniu kamer bezprzewodowych
obraz przekazywany będzie do Internetu.
(red)

www.30minut.pl
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GOTÓWKA OD RĘKI

DLA KAŻDEGO
od 10 zł w górę

MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ,
JESTEŚ ROLNIKIEM

- DOSTANIESZ U NAS
GOTÓWKĘ

EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI
SKUPUJEMY ZŁOTO, SREBRO I MONETY

Wałbrzych, Manhatan
II lok.32, Wejście od Rossmana

507 333 200

Zapraszamy Pn – pt 9:00 do 17:00

Bitwa pod Strugą
W dniach 12-14 maja W Starych
Bogaczowicach odbędzie się
biwak historyczny „Bitwa pod
Strugą”. Organizatorami wydarzenia są Gmina Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowa Gmina
Miejska Szczawno-Zdrój, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
oraz Pałac Struga.

Fot. (UM Głuszyca) Z wieży podziwiać będzie można panoramę Głuszycy
i okolic
reklama
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Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”
ul. Królewiecka 9, 58-300 Wałbrzych
www.salvator.com.pl

Impreza odbędzie się w 210 rocznicę Bitwy pod Strugą. W związku
z uroczystością organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji między
innymi: Projekcję Filmu „Popioły”
w reżyserii Andrzeja Wajdy, zwiedzanie obozu rekonstruktorów czy
przemarsz Rekonstruktorów ulicami
Szczawna Zdroju. Przypominamy: Bitwa Strużańska, zaczęła się o godzinie
11.00 – 15 maja 1807. W bitwie brali
udział: Po stronie pruskiej 1 400 ludzi
pod dowództwem majora von Losthin, 8 kompanii piechoty ( ok. 1 100
- 1 200 bagnetów), Szwadron VI Regimentu Huzarów (80 szabli), Szwadron III Regimentu Dragonów dowodzony przez von Irvinga (80 szabli),
Szwadron Bośniaków dowodzony
przez von Prittwitza (80 lanc), Sześć
dział wraz o obsługą. Po stronie francuskiej 240 ludzi pod dowództwem
generała Lefebvre-Desnouettes i majora Świderskiego. I Szwadron Uła-

Harmonogram Biwaku Historycznego
„Bitwa pod Strugą”

12 maja (piątek)

12: 00 Uroczystości pod Pomnikiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej
z udziałem pododdziału Wojska Polskiego, lokalnych władz oraz
instytucji (apel, koncert orkiestry reprezentacji wojsk lądowych
z Wrocławia, złożenie kwiatów pod pomnikiem). Organizatorem
uroczystości jest Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju
20: 30 Projekcja Filmu „Popioły” w reżyserii Andrzeja Wajdy, miejsce
- Dom Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju

13 maja (sobota)

11: 30-12: 30 rekonstrukcja Bitwy pod Strugą, miejsce – pola pod
Pomnikiem Ułanów
14: 30 - 20: 00 Zwiedzanie obozu rekonstruktorów, miejsce – teren
Pałacu Struga

14 maja (niedziela)

10: 00 Msza Święta, miejsce – Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju
11: 00 Przemarsz Rekonstruktorów ulicami Szczawna Zdroju
11: 30 Uroczyste zakończenie przemarszu w Centrum Szczawna
Zdroju

nów Legii Nadwiślańskiej (80 lanc), II
Szwadron Ułanów Legii Nadwiślańskiej (80 lanc), III Szwadron Ułanów
Legii Nadwiślańskiej (80 lanc). W wyniku bitwy wojska francusko - polskie, rozbiły całkowicie oddział wojsk
pruskich. Do niewoli dostało się 800
żołnierzy pruskich i 30 oﬁcerów. Licz-

KRS: 0000290351
Fundacja Pomocy dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”
prowadzi cztery domy dziecka na terenie Wałbrzycha,
niepubliczne przedszkole oraz placówkę wsparcia
dziennego w Wałbrzychu, a także punkty przedszkole
na terenie dolnego śląska.

Bitwa Strużańska, zaczęła się o godzinie 11.00 – 15 maja 1807

Polub Nas na fb Tygodnik 30 Minut Wałbrzych/ Świdnica i okolice

ba zabitych prusaków nie jest znana
- niestety mogło to być kilkaset zabitych i rannych osób. Zdobyto też
cztery działa i cztery wozy z amunicją. Straty po stronie francuskiej nie
są znane. Polaków zginęło kilkunastu,
kilku zostało ciężko rannych.
(Opr. Zbigniew Bartosiewicz)
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Jeśli szukasz pracy w solidnej agencji zatrudnienia, zgłoś się do Interkadry

Opiekun/ka Osób Starszych w Niemczech
- zawód z przyszłością!
R0213/17
Pierwszym krokiem do podjęcia pracy Opiekuna/ki
Interkadra jest agencją pracy i doradztwa per- reklama
jest wybranie numeru telefonu do naszej Konsultantki
sonalnego działającą na rynku od 2006 roku. Na teds. Rekrutacji we Wrocławiu. Pani Paula z miłą chęcią
renie Polski posiadamy 16 oddziałów rekrutujących
udzieli wszelkich informacji i przeprowadzi przez prodo pracy w Niemczech w charakterze Opiekuna/
ces rekrutacji. Pierwszym etapem jest telefoniczna weki Osób Starszych. Dzięki dużemu doświadczeniu
ryﬁkacja języka niemieckiego – oczekujemy chociażby
w branży opiekuńczej odpowiemy na wszystkie
podstawowego lub komunikatywnego języka oraz dopytania i pokierujemy w dalszych etapach rekrutaświadczenia. Po pomyślnym przejściu rozmowy zapracji. Posiadamy wyszkolonych konsultantów, którzy
szany na osobiste spotkanie do naszego biura rekrutapomogą stworzyć formularz zgłoszeniowy oraz
Praca w Niemczech
cyjnego we Wrocławiu w celu dopełnienia formalności
zadbają o należyte przedstawienie Państwa kwaliprzed wyjazdem. Jest to również bardzo dobra okazja
ﬁkacji klientowi niemieckiemu.
do poznania się i nawiązania dłuższej relacji podczas
Specjalizacja Opiekuna/ki Osób Starszych nie nawspółpracy. Priorytetem dla nas jest, aby spotkać się
leży do łatwych zadań. Osoba ubiegająca się o to
GWARANTUJEMY:
z kandydatami osobiście – ważne, by obie strony wiestanowisko powinna wykazywać się empatią, cierp• Składki ZUS od ponad 4200 zł brutto
działy kto odezwie się po drugiej stronie słuchawki.
liwością, wrażliwością i wyrozumiałością. Praca
• Jedną, czytelną umowę
W ten sposób przestajemy być anonimowi.
w tej branży należy do szlachetnych. Jest to zawód
Wkroczyliśmy w okres świąteczny, który jest spebardzo wymagający, dlatego w trosce o wysokie
• Zarobki nawet do 6000 zł netto + BONUSY
cyﬁcznym czasem dla wszystkich Opiekunów. W tym
umiejętności Opiekunów organizujemy szkolenia
czasie oferujemy jeszcze więcej ofert pracy, ponieważ
z zakresu opieki nad osobami ciepiącymi na choOdwiedź nas w Centrum Rekrutacyjnym we Wrocławiu
osoby starsze szczególnie w tym czasie potrzebują, aby
roby otępienne oraz technik transferowania podktoś z nimi był. Spędzenie Świąt Wielkanocnych w inopiecznych. Ze względu na to, że znajomość języka
ulica Rybacka 9
nym kraju daje szanse poznania innej kultury i kuchni
niemieckiego jest podstawą w tej pracy, organizujeZadzwoń lub wyślij sms o treści: 30 minut
niż nasza Polska. Nie zapominamy o tym, że nasi Opiemy również kursy językowe. Są one cykliczne i dona numer 666 826 237 ODDZWONIMY!
kunowie często rezygnują z Świąt z własną rodziną,
pasowane do poziomu znajomości języka naszych
dlatego też oferujemy BONUSY ŚWIĄTECZNE, by
kursantów. Odbywają się we Wrocławiu i są prowadzone przez profesjonalnych lektorów języka
p.rak@interkadra.pl
www.opiekunki.interkadra.pl móc choć w pewnym stopniu zrekompensować rozłąkę z bliskimi.
niemieckiego. Kładziemy nacisk na znajomość słów,
W celu lepszego poznania agencji zachęcamy do
zwrotów i zdań ściśle związanych z codziennymi
obowiązkami w pracy Opiekuna/ki. Na naszej stronie www.opiekunki.interkadra.pl znajdu- udziału w spotkaniach informacyjnych lub Giełdach Pracy orgaznizowanych co miesiąc
ją się darmowe lekcje językowe – można tam sprawdzić swoją znajomość języka i przygo- przez Interkadrę na terenie Dolnego Śląska. Wybierz zawód z przyszłością i skontaktuj
się z naszym biurem we Wrocławiu.
tować się do rozmowy kwaliﬁkacyjnej.

Opiekun/ka Osób Starszych

Opłacalna energetyka odnawialna
Coraz wyższe rachunki za prąd
i ogrzewanie, częste przerwy w dostawie prądu, do tego dopuszczalne
normy czystości powietrza w wielu
miastach w Polsce bywają kilkukrotnie przekroczone, jak temu zaradzić?
Rozwiązaniem tych problemów jest
korzystanie z odnawialnych źródeł
energii. Jeszcze nie wszyscy wiedzą,
że inwesto-wanie w energetykę odnawialną naprawdę się opłaca.
REECO Poland w dniach 11 – 12
kwietnia organizuje III edycję Targów
Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® na
Stadionie we Wrocławiu. Wydarzenie
koncentruje się przede wszystkim na
szeroko pojętym potencjale energetyki
odnawialnej i przedstawieniu korzyści
wynikających z jej stosowania w codziennym życiu. Podczas targów odbędą
się seminaria, fora oraz warsztaty dedykowane specjalistom z zakresu energetyki, jak i również osobom prywatnym,
które są zainteresowanie inwestowa-niem w alternatywne źródła energii.
W pierwszym dniu targów odbędą się m.in. godne uwagi warsztaty
poświęcone praktycz-nym aspektom
projektowania oraz instalowania syste-

mów fotowoltaicznych - Warsztataty:
„Fotowoltaika - jak właściwie inwestować jak właściwie instalować”.
Celem tego spo-tkania jest poszerzanie wiedzy z zakresu inwestycji w fotowoltaikę, a także zasad związa-nych
z projektowaniem systemów fotowoltaicznych i ich właściwym montażem.
To propo-zycja dla wszystkich, którzy
chcą uchronić się przed wysokimi
cenami prądu i pozyskać energię ze
słońca przy pomocy systemu fotowoltaicznego. Własna inwestycja fotowoltaicz-na cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi, dla których
bardzo ważna jest nie-zależność
energetyczna. Główne korzyści takiego
systemu to oszczędność i gwarancja
wydajności systemu fotowoltaicznego
przez kilkanaście lat. Panele słoneczne
w zależności od oferty danego producenta zapewniają energię nawet przez
35 lat, a użytkownik może uzyskać
gwarancję nawet do 25 lat.
Korzystanie z energetyki odnawialnej jest niezwykle ważne, ponieważ
za jej pomocą mo-żemy zmniejszyć
redukcję gazów cieplarnianych i wielu
szkodliwych zanieczyszczeń takich jak
tlenek azotu, pyły czy dwutlenek siarki.

To sprawia, że mamy realny wpływ na
kształto-wanie się przyszłości i możemy
świadomie ją kreować, żyjąc w środowisku ekologicznym. OZE ma pozytywny wpływ także na poprawę sytuacji gospodarczej. Odnawialne źródła energii
stanowią ważny atut dla wszystkich gospodarstw rolniczych, ponieważ pozwalają na znaczącą oszczędność i sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy,
które są ekologiczne. Źródła energetyki
odnawialnej są coraz chętniej wykorzystywane na wsiach, które często są
narażone na przerwy w dostawie prądu.
Stworzenie własnego systemu energetycznego zgodnego z ekologią to sposób
na efektywną redukcję kosztów produkcji rolnej jak podkreśla prof. Karaczun.
Według niego całkowity zwrot z inwestycji w alternatywne źródła energii nie
powinien przekroczyć 10 lat.
Aby przedstawić rolnikom korzyści
jakie płyną z inwestycji w OZE, REECO
Poland przy wsparciu Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
organizuje III edycję Dnia Rolnictwa
„Rolnik z energią. OZE przyszłością
polskiego rolnictwa”. Uczestnicy tego
wydarzenia dowiedzą się nie tylko o ko-

rzyściach jakie płyną z inwestycji w OZE
w rolnictwie, ale również o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego
do inwestycji. Udział w Dniu Rolnictwa
jest bezpłatny.
Programy wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz rejestracja znajdują

się na stronie http://www.inenerg.com/
targi0.html
Osoby zainteresowane zwiedzeniem targów InEnerg®, po rejestracji online na
http://www.inenerg.com/targi.html otrzymają bezpłatną kartę wstępu.
Więcej na: www.inenerg.com

InEnerg®
OZE + Efektywność Energetyczna

Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej
W ramch InEnerg®:
» Wystawa
» Warsztaty, fora, seminaria
» Spotkania kooperacyjne
» oraz wiele innych wydarzeń towarzyszących
Organizator

13. - 14.04.2016
11. - 12.04.2017, Wrocław
Wrocław
www.inenerg.com

REECO Poland Sp. z o.o., ul. Bartycka 22B/21A, 00-716 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 266 02 16, Fax: +48 (0) 22 379 78 60, info@reeco-poland.pl

Organizator
targów InEnerg®

Organizator REECO Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy REECO z główną siedzibą w Niemczech i oddziałami: Reutlingen/Niemcy, Salzburg/Austria, Nowy Sad/
Serbia. Od 1997 roku spotyka się rocznie około 50 000 fachowców z 70 krajów na targach specjalistycznych i kongresach, które organizowane są przez REECO.
Wszystkie terminy targów można znaleźć na stronie www.reeco.eu.

Organizator Warsztatów

Ten kupon mogą Państwo wymienić na bezpłatny bilet wstępu na targi.
[30minut]

Organizator InEnerg®
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W Szaniawskim
Bogowie i Herosi
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza w weekend na dwa
spektakle ,,Sorry, Winnetou”
oraz ,,Na Boga!”.
Sorry, Winnetou to teatralny western, w którym reżyser przywołuje
serię obrazów żywcem wyciętych
z najlepszej tradycji tego ﬁlmowego
gatunku . Importuje na współczesną
scenę świat wykreowany przez hollywoodzką wyobraźnię, zaprasza do
zabawy, kusi, mami i zaskakuje. Na

Piątek, 24 marca 2017

od 2002 roku
razem z Wami

scenie pojawiają się Indianie, westmani i pociąg. Wszystko rozpoczyna
się jak w najprawdziwszym amerykańskim westernie, doprowadzając
do zaskakującego ﬁnału. Ponadto po
długiej przerwie powraca na Dużą
Scenę „Szaniawskiego” sztandarowe
dzieło wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego – „Na Boga!” w reżyserii
Marcina Libera. Spektakl ważny, obsypany nagrodami, widowisko angażujące cały zespół aktorski. Historia
księdza, który postanawia walczyć

z antysemickim zwyczajem „wodzenia Judasza” w małej śląskiej miejscowości kończy się dramatem na
kosmiczną skalę, w którym istotną
rolę odegra sam Książę Ciemności. Współczesna sztuka Jarosława
Murawskiego napisana jest trzynastozgłoskowcem. Jedyny w swoim
rodzaju koktajl łączy ludowe misterium i publicystykę a South Park
z Dziadami. Laureat najważniejszych
nagród na ogólnopolskich festiwalach m.in.: XIII Festiwalu Rzeczywistość Przedstwiona w Zabrzu, 6.
edycji Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Boska Komedia w Krakowie, Finalista 20. Ogólnopolskiego
Konkursu na Wystawienie Polskiej
Sztuki Współczesnej.
(red)

www.30minut.pl
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NOWE MIESZKANIA • PROMOCYJE CENY

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
• Atrakcyjna
lokalizacja
• Przestrzenne
i widne
mieszkania
• Piękna
architektura
• Garaże,
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Koncert Kameralny
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza dzisiaj o godzinie
19.00 na koncert kameralny. Wystąpi: Ildiko Juhasz - flet, piccolo
oraz Zespół Smyczkowy Filharmonii Sudeckiej.
Muzyka
Antonio
Vivaldiego
dostarcza słuchaczom bardzo silnych emocji, dla współczesnych to
wciągający barokowy teatr uczuć.
Wyobraźnia muzyczna, a także odwaga eksperymentatora pozwoliła
Vivaldiemu odkryć w pełni walory
wirtuozowskie wielu instrumentów:
wiolonczeli, fagotu, oboju czy ﬂetu.
Fot. (B. Sowa) Po długiej przerwie powraca na Dużą Scenę
„Szaniawskiego” sztandarowe dzieło wałbrzyskiego Teatru
Dramatycznego – „Na Boga!”
reklama
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Noclegi Petrus

już od 30 zł za osobę

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

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

Szczególnie efektowne koncerty na
ﬂet piccolo RV 443 i RV 445 eksponują partie solowe instrumentu dając
soliście możliwość zaprezentowania
technicznej biegłości. Koncert ﬂetowy d-moll Carla Philippa Emanuela
Bacha pochodzi z okresu, w którym
pełnił na dworze Fryderyka II Wielkiego honory nadwornego kompozytora. Berliński Bach (zwany także
hanowerskim), drugi syn Jana Sebastiana komponował na potrzeby
Fryderyka między innymi koncerty
ﬂetowe, które w pałacu Sanssouci
były wykonywane przez monarchę.
Król, sam także kompozytor mógł

być prawdopodobnie autorem tematów pierwszej części koncertu.
Energiczne i ekscytujące Allegro di
molto części trzeciej jest znacznie
bardziej wymagające technicznie
niż dwie pierwsze części. Berliński
Bach, jest jedną z ważniejszych postaci stylu galant niemieckiej wersji
francuskiego rokoko. Tym cenniejszą, że przekraczającą ograniczenia
stylu dworskiej elegancji i lekkości
poprzez nawiązanie do np. motywów ludowych i większy ładunek
emocjonalny. Oto nadchodzący po
epoce klasycyzmu – romantyzm.
(red)

Polsko-czeskie plenery malarskie
„Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich”- pierwszy projekt partnerskich gmin Głuszycy i Rokytnic
w Orlickich Górach dofinansowany z funduszu mikroprojektów
Euroregionu Glacensis INTERREG V-A Republika Czeska- Polska był tematem spotkania burmistrza Głuszycy Romana Głoda
ze starostą Rokytnic w Orlickich
Górach Petrem Hudouskiem.
Dzięki pozyskanym środkom
w wysokości 56 tys. zł w dniach 1618 czerwca w Rokytnicach oraz 30
czerwca-2 lipca w Głuszycy zorganizowane zostaną plenery malarskie
dla dorosłych mieszkańców Głuszycy oraz przedstawicieli strony czeskiej. Ponadto 19 maja w Głuszycy
i 26 maja w Rokytnicach zaplanowano plenery malarskie dla gimnazjalistów z obu partnerskich gmin. Dla
uczestników projektu zostaną zakupione materiały malarskie. -Plenery
będą doskonałą okazją do rozwoju
talentów lokalnych twórców, poszerzenia wiedzy i umiejętności pod
okiem znanych - polskich i czeskich
artystów. Powstałe w czasie plenerów obrazy zostaną zaprezentowa-

ne na wystawie kończącej projekt
w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
w sobotę 16 września. Zostanie także wydany album w wersji polsko-czeskiej prezentujący najładniejsze
obrazy namalowane przez uczestników projektu - informuje burmistrz
Roman Głód. Niebawem pojawią

się informacje dotyczące rekrutacji
do projektu „Malarze Gór Orlickich
i Gór Sowich”. Już dziś serdecznie
zachęcamy głuszyczan, często malujących obrazy w domowym zaciszu,
do uczestnictwa w polsko-czeskim
projekcie.
(red)

Fot. (UM Głuszyca) W spotkaniu roboczym w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy uczestniczyły osoby odpowiedzialne za realizację projektu
po polskiej i czeskiej stronie
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Rusza przebudowa
stadionu
Firma Saltex Europa z Wrocławia przebuduje stadion przy ulicy Śląskiej w Świdnicy. W czwartek, 23 marca przekazany został
plac budowy.

Inwestycja podzielona jest na
dwa etapy. Etap I przebudowy ma
zakończyć się 15 września br. Całość będzie kosztowała 7 milionów
300 tysięcy złotych. Półtora miliona
miasto Świdnica pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uroczystego podpisania umowy w piątek,

17 marca br., dokonała prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska
i dyrektor zarządzający ﬁrmy Saltex
Europa, Grzegorz Zych. - Firma,
która wygrała przetarg, ma bardzo
dobre rekomendaje jeśli chodzi
o wykonywanie podobnych obiektów w innych miastach. Świdnicy od
dawna należał się stadion na miarę
XXI wieku. Cieszę się, że w nowym
sezonie mecze rozgrywane będą
na nowej nawierzchni – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Inwestycja obejmuje przebudowę
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remax

płyty głównej boiska o nawierzchni trawiastej układanej z rolki wraz
z instalacją nawadniającą, budowę
bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, budowę urządzeń
lekkoatletycznych oraz przybudowę
trybun wraz z zadaszeniem i budynkiem spikera. Ponadto zadanie obejmuje między innymi przebudowę
części istniejącego ogrodzenia, sieci
wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.
Stadion będzie dostosowany do
wymogów kategorii V B wg wytycz-

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)

Uroczystego podpisania umowy w piątek, 17 marca br., dokonała
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska i dyrektor zarządzający
firmy Saltex Europa, Grzegorz Zych.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Całość będzie kosztowała 7 milionów 300 tysięcy złotych

nych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF – Międzynarodowego
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych oraz dla wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej
w zakresie infrastruktury piłkarskiej

reklama

R0240/17

TWOJA FIRMOWA STRONA WWW
już od 18,58zł/mies.
Wybierz pakiet dobrany do Twoich potrzeb
w zaskakująco niskiej cenie i sam stwórz stronę www!

www.hostedby.pl/cms
74 64-80-600

WWW
DLA
CIEBIE!

Polub Nas na fb Tygodnik 30 Minut Wałbrzych/ Świdnica i okolice

dla obiektów min. III ligi. Na arenie
stadionu znajdzie się zestaw urządzeń lekkoatletycznych: skocznia
do skoku wzwyż, w dal, trójskoku,
dwuścieżkowa skocznia do skoku o tyczce, rów z wodą do biegu
z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem
i młotem oraz dwie rzutnie do rzutu
oszczepem. Czterotorowa okólna
bieżnia 400 metrowa (na dystansie
100 metrów – sześć torów) zostanie
oświetlona. Trybuny na 999 miejsc
będą częściowo zadaszone (ok. 500
miejsc), a cały obiekt zostanie nagłośniony i objęty monitoringiem.
W trakcie inwestycji rozebrane zostaną budynki, tj. toalety oraz budynek z wieżą. W drugim etapie zostanie rozebrany budynek szatniowy
przy boiskach bocznych oraz zostaną
wybudowane nowe budynki toalet
i zaplecza szatniowo-sanitarnego.
– Mam nadzieję, że obiekt zostanie udostępniony zgodnie z ustalonym terminem. Liczę na dobrą
współpracę z wykonawcą robót
zwłaszcza w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia terenu i planowania prac z uwzględnieniem imprez,
które w okresie wiosenno-letnim
odbędą się na naszych obiektach.
Mam na myśli między innymi Rajd
Krause, Dni Świdnicy, zawody The
World Games, turniej Silesian Cup,
czy Miasto Dzieci – mówi Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
(red)
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Spotkanie Aktywnych Kobiet

Warsztaty kulinarne z udziałem
samorządowców i osób z życia
publicznego zorganizował Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Mokrzeszowie.
Szefowie gmin, dyrektorzy szkół
i dziennikarze gotowali zupy,
piekli mięsiwa i przygotowywali
pyszne desery.

Na co dzień wykonują wiele rozmaitych obowiązków, dzieląc
swój czas prywatny z pracą zawodową i społeczną. Nawet będąc już na emeryturze wcale nie
zwalniają tempa. Pierwsze spotkanie Aktywnych Kobiet Gminy
Świdnica odbyło się na świetlicy
w Grodziszczu i zgromadziło blisko 130 pań.

Do udziału w tym sympatycznym
przedsięwzięciu zaproszony został
m. in. Krystian Wołoszyn, Zastępca
Burmistrza Świebodzic.- To dla mnie

niesamowita przygoda, atmosfera,
super kadra i uczniowie. pierwszy raz
miałem okazję samodzielnie przygotować od początki do końca potrawę
– mówi wiceburmistrz. – Uważam,
że to świetna inicjatywa, bo poprzez
wspólne przygotowywanie posiłków poznajemy się lepiej nawzajem
i integrujemy. Mokrzeszowska szkoła zorganizowała takie warsztaty już
po raz kolejny, wcześniej do udziału
w przedsięwzięciu zaproszono rodziców i mieszkańców miejscowości.
(red)

Główna ideą spotkania było
stworzenie miejsca, gdzie będzie
dochodziło do wymiany doświadczeń między kobietami, prowadzącymi m.in. stowarzyszenia, koła
gospodyń wiejskich, kluby seniora,
a przede wszystkim działającymi
społecznie. - Podczas wielu spotkań jesteście po prostu zajęte organizacją i obsługą. Mam nadzieję,

że sobotni wieczór będzie sprzyjać
nie tylko integracji, ale i wymianie
pomysłów, których Wam przecież
nie brakuje. Gratuluję osiągnięć,
życzę wielu wspaniałych i kreatywnych pomysłów oraz motywacji do
działania i wspierania siebie nawzajem. Jestem przekonana, że za rok
ponownie się spotkamy w jeszcze
większym gronie – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy. Spotkanie
aktywnych kobiet okazało się dużym sukcesem. Przede wszystkim
dopisała frekwencja. Organizatorzy,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji spodziewali się kilkudziesięciu uczestniczek, a przyszło
blisko 130 osób. Podczas spotkania panie mogły m.in. zgłębić
tajniki zdrowego żywienia, korzystając z fachowych porad udziela-

nych przez współtwórczynie idei
i współwłaścicielki Fit Academy.
- To takie właśnie miejsce wsparcia i wymiany pozytywnej energii,
gdzie systematycznie odbywają się
ciekawe prelekcje dotyczące zdrowia oraz praktyczne zajęcia zdrowego gotowania. Prowadzimy nawet bloga kulinarnego, na którym
umieszczamy przepisy przyjazne
alergikom – podkreślała Joanna Dolińska-Romanowicz. Na oczach pań
czarowały pyszne i zdrowe produkty, pozbawiona glutenu, cukru oraz
laktozy, które w żaden sposób nie
ustępowały tradycyjnym. Warsztaty
z makijażu, gimnastyki, a na koniec
pamiątkowe zdjęcie w foto-budce,
zakończyło pierwsze spotkanie Aktywnych Kobiety Gminy Świdnica.
(red)

Szefowie gmin, dyrektorzy szkół i dziennikarze gotowali zupy, piekli
mięsiwa i przygotowywali pyszne desery

Nie ma wolności
bez samorządności
Ponad 1600 samorządowców
z całej Polski – prezydenci miast,
burmistrzowie, wójtowie, starostowie, marszałkowie i radni
spotkali się na Forum Samorządowym w Warszawie. Jest ono
wspólnym
przedsięwzięciem
Związku Gmin Wiejskich RP,
Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku
Województw RP, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek
Polskich oraz organizacji regionalnych, wchodzących w skład
Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorządowych.
Celem spotkania było zjednoczenie się w sprawie ochrony samorządności w Polsce. - Myślę, że
to największe zgromadzenie samorządowców ostatnich lat. W obronie praw obywateli musimy działać
wspólnie i solidarnie. Wyraziliśmy
zdecydowany sprzeciw wobec
wprowadzanych i zapowiadanych
przez rząd zmian prawa samorządowego – mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska. Samorządowcy
krytycznie odnieśli się nie tylko do
zmian proponowanych w ordynacji wyborczej, ale też do bieżących
działań rządu, który zwiększając zadania samorządu, nie zwiększa adekwatnie do tego środków. Narzuca
również siłowo pewne rozwiązania,
jak choćby w przypadku ostatniej
zmiany w systemie oświaty, gdzie
samorządy, które są odpowiedzialne za organizację sieci szkół, po-

zbawione zostały mocy decyzyjnej
jako organ prowadzący. Ponad 40
prelegentów,
reprezentujących
wszystkie korporacje samorządowe w Polsce, posłowie, osoby związane z samorządem od wielu lat,
przedstawiały kolejne aspekty dotyczące próby niszczenia samorządności w naszym kraju. Wśród gości
specjalnych był m.in. konstytucjonalista, współtwórca reformy samorządowej profesor Jerzy Stępień.
Władze parlamentarne reprezentowali posłowie Tomasz Siemoniak
z PO, Władysław Kosiniak-Kamysz
z PSL i Marek Sowa z Nowoczesnej.
Zadeklarowali oni działania na rzecz
obrony samorządności. W czasie
obrad przyjęto przez aklamację apel
przedstawicieli środowisk samorządowych i Kartę Samorządności
w której przypomina się wszystkie
najważniejsze zasady na jakich opiera się samorząd lokalny w naszym
kraju.Treść Karty Samorządności
dostępna jest na stronie www.obronasamorzadu.pl
Na spotkaniu w Warszawie była
także liczna reprezentacja samorządowców dolnośląskich. Świdnicę
reprezentowała prezydent Beata
Moskal-Słaniewska. Obecni byli także m. in. Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Wójt Gminy Świdnica Teresa
Mazurek, Wójt Gminy Dobromierz
Jerzy Ulbin, burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk
(red)

Organizatorzy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji spodziewali się kilkudziesięciu uczestniczek. Przyszło
blisko 130 osób

Spalona hala wraca do życia
Część podmiotów, działających
w hali przemysłowej przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach, która spłonęła w potężnym pożarze
w ubiegłym tygodniu, może już
wznawiać działalność. W poniedziałek, 20 marca, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dopuścił obiekt do użytkowania.
W części socjalno-bytowej podmioty zostały już wpuszczone na
obiekt (m. in. przychodnia zdrowia,
ﬁrma Ameoli, wkrótce wznowi działalność Alu Cast i inne, które czekają
na podłączenie energii elektrycznej. - To kwestia kilku najbliższych
dni, gdy zostanie podłączona energia, zależy nam, by ﬁrmy mogły jak
najszybciej prowadzić dalej swoją
działalność, zarabiać, nie stracić
klientów- mówi Łukasz Kwadrans,
Prezes Invest Park Development,
właściciela hali. – Obiekt został nam
już przekazany, po wykonaniu opinii
biegłego rzeczoznawcy niezwłocznie przystąpimy do odbudowy haldodaje. Największe starty w wyniku
pożaru poniosły dwie ﬁrmy: lakiernia
proszkowa, w której pożar wybuchł
(zapaliła się zaledwie roczna sprężarka) oraz ﬁrma Śnieżka-Invest, świe-

Największe starty w wyniku pożaru poniosły dwie firmy: lakiernia
proszkowa oraz firma Śnieżka-Invest, świebodzicki producent słodyczy,
która miała na obiekcie swoje magazyny

bodzicki producent słodyczy, która
miała na obiekcie swoje magazyny.
Spłonęły tu opakowania i gotowe
produkty, na szczęście były ubezpieczone. W poniedziałkowe popołudnie w ratuszu odbyło się także
kolejne spotkanie z przedsiębiorcami, którzy ucierpieli w wyniku poża-
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ru. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
podtrzymał propozycję udostępnienia pomieszczeń zastępczych dla
ﬁrm, ale najprawdopodobniej nie będzie takiej potrzeby ze strony podmiotów, bo większość niebawem
wznowi produkcję.
(red)

Piątek, 24 marca 2017

sport

od 2002 roku
razem z Wami

www.30minut.pl

Udało się! Victoria PWSZ
zostaje w I lidze!
Dopiero piąty pojedynek wyłonił zwycięzcę rywalizacji, której
stawką było utrzymanie w I lidze
siatkarzy. Szczęście tym razem
było po stronie Victorii PWSZ,
która w środę pokonała na wyjeździe Norwida Częstochowa
3:1, dzięki czemu zachowała
miejsce na zapleczu PlusLigi.
Za nami niezwykle emocjonująca
i trzymająca w napięciu do samego końca rywalizacja o utrzymanie
w I lidze. Po pierwszych dwóch
meczach rozegranych pod Jasną
Górą mieliśmy remis 1:1. W rewanżu w Wałbrzychu było podobnie.
Pierwsze spotkanie po pięciosetowej walce wygrali siatkarze Norwida, aby w minioną niedzielę uznać
wyższość podopiecznych Przemysława Michalczyka. Co ciekawe, do
rozstrzygnięcia potrzebny był i tym
razem tie-break, w którym rywale prowadzili już 13:11, a mimo to
akademicy zdołali wyrównać i przechylić szalę zwycięstwa na swoją
stronę.
Choć piąty mecz zaplanowano
na środę, to wałbrzyszanie już dzień
wcześniej wyjechali do Częstochowy. Mobilizacja akademików nie
mogła jednak dziwić, gdyż przegry-

Podrażenieni fatalnym początkiem przyjezdni wzięli się do naprawdę solidnej pracy. Dość powiedzieć, iż w każdej z kolejnych odsłon
tylko pierwsze fragmenty stały pod
znakiem wyrównanej walki. Następnie nasi stopniowo powiększali
przewagę i mimo rozpaczliwych
prób miejscowej ekipy uniknęli tak
dobrze znanych kibicom Victorii
błędów w końcówkach partii. Druga
i trzecia odsłona przyniosła wygrane
akademików do 20, a w ostatniej goście zwyciężyli 3:1 zachowując tym
samym I-ligowy status.
Bartłomiej Nowak

Koniec wieńczy dzieło. Mimo kiepskiego sezonu siatkarze Victorii PWSZ
obronili miejsce w I lidze

wający ostatnie spotkanie żegnał się
z I ligą, a biorąc pod uwagę rundę zasadniczą oraz dotychczasowy przebieg rywalizacji Norwida z Victorią
raczej trudno było wskazać wałbrzyszan jako faworytów do wygranej na
wyjeździe.
Pierwszy set wyraźnie nam nie
wyszedł. Mimo wsparcia około
50-osobowej, głośnej grupy kibiców z Wałbrzycha przyjezdni źle

weszli w pojedynek przegrywając
od pierwszych minut 1:4, 1:6, a następnie 6:12. Niestety, później nie
było wcale lepiej. Częstochowska
młodzież spokojnie odjechała z wynikiem przez cały czas utrzymując
bezpieczną, bo około 8-punktową
przewagę. Po zaledwie 23 minutach
miejscowi wygrali 25:17 i mogli z dużym spokojem podejść do drugiej
odsłony spotkania.

Runda play out o utrzymanie w I lidze
Exact Systems Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ
Wałbrzych 2:3 (24:26, 25:20, 23:25, 25:19, 12:15)
Exact Systems Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ
Wałbrzych 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:21)
Victoria PWSZ Wałbrzych – Exact Systems Norwid
Częstochowa 2:3 (25:18, 22:25, 23:25, 25:23, 13:15)
Victoria PWSZ Wałbrzych – Exact Systems Norwid
Częstochowa 3:2 (25:21, 28:26, 20:25, 15:25, 15:13)
Exact Systems Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ
Wałbrzych 1:3 (25:17, 20:25, 20:25, 19:25) (stan rywalizacji 2:3 – Victoria PWSZ utrzymała się w I lidze)
Victoria PWSZ: Durski, Napiórkowski, Schamlewski,
Siwicki, Zieliński, Szewczyk, Obrębski (l) oraz Magnuszewski, Frąc, Olszewski, Szydłowski (l). Trener:
Przemysław Michalczyk

Husaria najechała Świdnicę
Drużyna Husaria Gołdap zwycięzcą Otwartego Pucharu Polski WKA Kick-Boxingu w Świdnicy. Do walk przystąpiło ponad
220 zawodników z całej Polski.
Organizatorem imprezy był Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski,
który oprócz blisko 20 klubów,
zaprosił na zawody mistrza świata
w K1 - Michała Turyńskiego. – Trening czyni mistrzem – powiedział
sportowiec prezentując swoje pasy.
Był to sygnał do walk, które miały
później miejsce zarówno na ma-

tach, jak i w ringu. Jedną z drużyn,
która przyjechała w 18-osobowym
składzie, była Husaria Gołdap. – Jesteśmy optymistycznie nastwieni
i gotowi do rywalizacji. Za nami 700
kilometrów. Mam nadzieję, że wrócimy z medalami – podkreślał chwilę przed pierwszą walką swojego
zawodnika trener Damian Szafran.
Chyba nie spodziewał się, że w tym
dniu jego podopieczni staną na wysokości zadania. Do domu wrócili
z workiem medali. - Drużyna w pełni zasłużenie wywalczyła 24 medale.
Po raz pierwszy w historii gołdap-

Drużynowo 1 miejsce zdobyła Husaria Gołdap

skiego kick-boxingu zajęła I miejsce
drużynowo na pucharze Polski. Wyjazd oraz udział klubu został sﬁnansowany ze środków z budżetu gminy Gołdap, za co bardzo dziękujemy
burmistrzowi Tomaszowi Luto. Podziękowania należą się również dla
Macieja Ostrowskiego za wsparcie
klubu – mówił zadowolony Damian
Szafran. Warto również wspomnieć
o jeszcze jednym osiągnięciu. On
i Bogumił Szymczak uzyskali międzynarodowe uprawnienia sędziowskie
federacji WKA. Nie mniej powodów
do zadowolenia mieli organizatorzy,

a zarazem trenerzy: Arkadiusz Kaczmarek oraz Krystian Grodowski. Nasza ekipa na Otwartym Pucharze
Polski w Świdnicy liczyła 20 zawodników. Większość, bo 12 z nich zdobyła medale – mówili zgodnie. Podczas Pucharu Polski WKA WFMC
ITF w Świdnicy zostały wręczone
nagrody za wkład rozwoju federacji
WKA
(red)
Husaria Gołdap – drużynowy zwycięzca turnieju:
Michał Konieczny- złoto kick-light, Miłosz Osińskizłoto kick-light, złoto techniki specjalne, brąz
soft, Franciszek Fornalski- srebro kick-light, Filip
Wierkiewicz- złoto ligh-contact, srebro kick-light,
Filip Piszczek- srebro kick-light, brąz kalaki, Tomasz
Swędrowski- brąz kick-light, brąz kalaki, Julia
Kożak- złoto semi-contact, srebro kalaki, Aleksandra
Kożak- złoto kick-light, Dariusz Motusiewicz- srebro
light-contact, brąz kick-light, Gracjan Ludtke- złoto
kick-light, Jan Żuławski- srebro kick-light, brąz
light-contact, Sara Rozumowska- złoto kick-light,
złoto light-contact, Maciej Piszczek- złoto light-contact, Mariusz Kalinowski- złoto kick-light,
srebro light-contact.
Wyniki zawodników Fighter Klub
Kaczmarek&Grodowski
Patryk Szparniak – złoto kick-light, Mateusz Liszton
– srebro light, srebro semi, Gracjan Orzechowski –
srebro kick light, Krzysztof Cierpisz – brąz K1, brąz
kick-light, Kamil Skowroński – złoto K1, Mateusz
Leśniak – brąz, Nicola Cajzner – srebro light, srebro
kick-light, Anna Gerus – złoto light, złoto kick-light,
złoto K1, Kacper Jamrozik – złoto light, srebro semi,
Kamil Jamrozik – srebro light, brąz semi, Dawid Ożóg
- srebro kick-light, Grzegorz Zawojak – srebro semi
contact, srebro, light contact
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Przełamać Stal,
wygrać po raz drugi

Od ważnego zwycięstwa rundę
wiosenną III ligi rozpoczęli piłkarze
Górnika. W niedzielnym spotkaniu
wałbrzyszanie pokonali u siebie Falubaz
Zielona Góra 1:0. Jedynego gola już w 7
minucie zdobył precyzyjnym strzałem
z dystansu Marcin Morawski. W najbliższej odsłonie ponownie zapraszamy na
Ratuszowej, gdyż przed nami pojedynek
ze znacznie bardziej wymagającym rywalem. Do Wałbrzycha przyjedzie Stal
Bielsko-Biała, a do rywalizacji z siódmą
ekipą rozgrywek dojdzie w sobotę
o godzinie 14.
Górnik Wałbrzych – Falubaz Zielona Góra 1:0 (1:0)
Bramka: 0:1 Marcin Morawski (7)
Żółte kartki: Tobiasz, Tyktor - Górnik oraz Kaczmarczyk, Cipior, Kochanowski - Falubaz
Czerwona kartka: Tobiasz (90+5 za 2 ż.k.) - Górnik
Sędziował: Łukasz Groń - Śląski ZPN
Górnik: Jaroszewski, Tobiasz, Michalak, Tyktor,
Krzymiński, Surmaj (90+2 Bogacz), Morawski, Bronisławski, Rytko, Sadowski, Migalski (79 Młodziński).
Trenerzy: Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski

Nadmorski rywal
koszykarzy

Bez żadnych problemów koszykarze
Górnika Trans.eu przeszli pierwszego
przeciwnika w bezpośredniej walce
o awans do I ligi. Po pierwszym, wysoko wygranym spotkaniu w Wałbrzychu,
również w rewanżu biało-niebiescy
gładko pokonali na wyjeździe Obrę
Kościan 67:55. Czas zatem na kolejną
rundę i znacznie trudniejszego już
przeciwnika. Mowa o SMS-ie PZKosz Władysławowo, który również
potrzebował jedynie dwóch meczów,
aby udowodnić swą wyższość nad Politechniką Gdańską. Czasu na odpoczynek obie drużyny nie miały zbyt wiele,
gdyż pierwszy mecz Górnika z SMS-em
zaplanowano na sobotę. Początek
zmagań w Hali Wałbrzyskich Mistrzów
o godzinie 17.30.
BC Obra Kościan – Górnik Trans.eu Wałbrzych 55:67
(20:19, 7:13, 14:19, 14:16)
Górnik Trans.eu: Wróbel 16, Niedźwiedzki 16, Niesobski 11, Glapiński 10, Ratajczak 7, Bochenkiewicz
4, Krówczyński 3, Kozak 0, Jeziorowski 0, Durski 0.
Trener: Arkadiusz Chlebda

Chełmiec vs. lider

Nadchodzący sportowy weekend
rozpoczną jednak siatkarki Chełmca
Wodociągów Wałbrzych. Po ubiegłotygodniowej minimalnej porażce
na wyjeździe z Victorią Wrocław 2:3,
w najbliższej kolejce Zina III ligi kobiet
podopieczne Jacka Kurzawińskiego czeka najtrudniejszy z możliwych rywali.
Chodzi o AZS AWF Piko-Sport Wrocław, a więc zespół, który zdecydowanie
prowadzi w rozgrywkach. - To jest
niezwykle doświadczona drużyna. To
nie są studentki, jak wskazuje nazwa,
niektóre z nich grały w przeszłości w II
lidze. Dlatego nawet walcząc na 1000
procent od pierwszej do ostatniej piłki
nie możemy być pewni czy zdołamy
nawiązać wyrównaną walkę, nie mówiąc o zwycięstwie. Jednak jestem
pewien, że zawodniczki zostawią
serce na parkiecie, zaś wspaniali kibice
tradycyjnie już pojawią się w komplecie
w hali przy ulicy Wysockiego i będą
przysłowiowym 7 zawodnikiem naszej
drużyny -, powiedział trener Kurzawiński. Jak wspomnieliśmy, siatkarski mecz
rozpocznie sportowy weekend, gdyż
pojedynek Chełmca z AZS-em AWF
odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów.

Bartłomiej Nowak
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Od 2002 roku
wzmacniamy
markę naszych
klientów

Wydanie elektroniczneTygodnika 30minut
dostępne również na stronie www.30minut.pl
w zakładce e-gazeta

KREDYTY
• oferta wielu banków

• konsolidacje do 200 tys. zł
bez zabezpieczeń
i poręczycieli
• specjalna oferta
dla emerytów, rencistów
i rolników

DIETETYK KLINICZNY
AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające
DIETY w chorobach
DIETY dla dzieci
Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695

• dla firm na oświadczenie

obciążonych komorniczo

(15) HYDRAULIK – TEL 506 754
379

„Domki u Jana”

(8) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE
, OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE !!! 508 808 022

Firma zatrudni monterów z ważnymi
uprawnieniami. Oferujemy pracę za
granicą. Zapewniamy dojazd, dietę,
nocleg i atrakcyjne wynagrodzenie nr
tel. 510 944 224

duży przedpokój oraz dodatkowe

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

nad jeziorem i morzem

pomieszczenie idealne na garderobę,

dwa pokoje, kuchnia, łazienka,

balkon. VI piętro w budynku z windą.
Biały Kamień.
tel. 668 433 830

(15) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229

z dowozem do klienta

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

na sprzedaż i wynajem
w rozsądnych cenach.

nowa(k) chata nieruchomości

(7) HYDRAULIKA 668 60 55 55

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

telefon 515 457 613

Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25

SPRZEDAM
FORD FOCUS 2004r,

Bogdan Leśniak

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

do negocjacji,

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.
pobrania w domu pacjenta,

mgr analityki medycznej

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

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

Tel. 502-686-045

SKUP AUT

(15) BASIA-CLEAN pranie tapicerki
meblowej TANIO. www.basia-clean.
pl tel. 884 383 816

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

Pilnie
poszukujemy
mieszkań

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za
granicę: pracowników ﬁzycznych;
szkółki roślin; ogólnobudowlanych;
masarni, cieśli, dekarzy, elektryków,
stolarzy, ślusarzy, monterów instalacji
grzewczych; silosów; rusztowań,
murarzy, regipsiarzy, płytkarz,
mechaników rowerowych, brukarzy, tynkarzy, szpachlarzy, malarzy,
magazynierów, rzeźników, piekarzy,
ogrodników, cukierników. Mile
widziany j.obcy i własny samochód.
marketing@euro-kontakt.eu 786
298 618

mieszkanie 52 m2,

- tani wypoczynek

tel 604 821 470

PRACA

Sprzedam

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.

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

(1) Zbiór pieczarek-osoby z doświadczeniem 730 107 612 kontakt@euro-kontakt.eu

zapraszają!

-majówka i wakacje.

szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info

(7) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55

ul. Broniewskiego 69

tel. 74 666 88 99

600831582

(2) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 666
869 502

• również dla osób

• chwilówki także dla osób
bez dochodu

Stary Zdrój, ul. Kuracyjna,
po remoncie, dwa pokoje,
przedpokój, spiżarka, kuchnia
i łazienka z oknem, CO gazowe,
blisko komunikacja miejska
i dworzec, cicho i spokojnie,
129 000 zł tel.

USŁUGI

• pożyczki pozabankowe tylko
sprawdzonych firm

• wysoka przyznawalność

Sprzedam mieszkanie 43m,

I wszystko wiesz…

TDCI, POJ. 1,8
cena 5 700 zł
tel. 608 034 996

(7) ELEKTRYK 888 322 334
(2) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(0) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(0) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie ﬁrmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(25) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,

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

(3) Kupię Starocie : odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery z
lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony
ze szkła kolorowego i inne. Tel:
500834769
MOTORYZACJA

(2) Sprzedam samochód osobowy
KIA CARENS poj. 1,7 CRDI, 115 km,
2013r, przebieg 30 tyś km, srebrny,
full opcja, zarejestrowany, cena: 43
900 zł. Tel. 606 803 748

NIERUCHOMOŚCI
(2) Wynajmę nowe mieszkanie
dwupoziomowe 49 m2 z pełnym
wyposażeniem, Świebodzice oś.
Piastowskie. Tel. 606 803 748
(3) Wynajmę lokal po sklepie mięsnym (cena 1100 zł) , W-ch ul. Armii
Krajowej 26a, tel. 74 8464642 lub
793 445 183
(10) Sprzedam działki budowlane
w pełni uzbrojone , Wałbrzych ul.
Orkana 103, tel. 600 851 189

PLAC MAGISTRACKI 5
WAŁBRZYCH
www.bon-nieruchomosci.pl
BON –TYLKO U NAS!
STRUGA:Bliźniak lub cała
posiadłość!Dom 400 m2, 8 pokoi,
ogrzewanie ecogroszek, ogród 1700
m2, Cena: 860 000 zł ew. jeszcze
jeden dom z dopłatą (nr: 2316)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
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BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –JACZKÓW, sprzedaż lub
wynajem , 250m2, działka 5000m2,
nadaję się na agroturystykę, piękne
widoki. Cena: 89 000zł, nr: (2190)
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –PODGÓRZE, OBNIŻKA
CENY ! TYLKO U NAS! mieszkanie 87m2, rozkładowe do własnej
aranżacji, słoneczne 3 pokoje, jasna
kuchnia , niski czynsz Cena:109 000zł
(nr:2209) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – CENTRUM
WAŁBRZYCHA,czteropiętrowy dom
180 m2- 4 niezależne mieszkania
2-pokojowe z łazienkami na każdym
z pięter, ew. 200-metrowe pomieszczenia warsztatowe z dopłatą sprzedaż lub wynajem. Cena: 220 000 zł
(nr:2322 ) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-SPRZEDAŻ, 46m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, wysoki parter.
Cena: 890zł (nr: 2061) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy
lokal użytkowy, 200 m2, 5 pomieszczeń z zapleczem, piękna okolica,
Cena: 170000 zł, wynajem:1500 zł
(nr:2312 ) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – NOWA RUDA, mieszkanie
w bliźniaku, 189m2, 4 pokoje, łazienka, salon z wyjściem do ogrodu,
garaż Cena:129 000 zł (nr: 2295) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
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 pokoje, parter, z niezależnym wejściem,
do wprowadzenia . Cena: 159 000
zł ( nr: 2297)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58
m2, 3 pokoje, garderoba, kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( nr:
1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowe mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek. Cena:
117 000zł (nr:1562) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, Mieszkanie z
balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia ,
ogrzewanie gazowe, do modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom
w 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 –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 - TYLKO U NAS!
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie
gazowe, kuchnia w zabudowie,
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łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 000tys.(2286) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia,
łazienka, pierwsze pętro,Cena: 23
000 zł (nr: 23) (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PONIATÓW, WYNAJEM,
KAWALERKA po remoncie, 32m2,
kuchnia, łazienka, blisko strefy
ekonomicznej Cena: 750 zł (nr: ---) (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 reprezentacyjnej kamienicy Cena: 300 000
zł (nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM
6 km od granic Wałbrzycha, mieszkanie, parter, 60m2, 3 pokoje, aneks
kuchenny, łazienka, przedpokój,
taras. Cena: 99 800 zł (nr.2303) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – ZAMIANA,
LESZNO,kawalerka,30 m2,1 piętro,
kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie na kawalerkę do wprowadzenia BIAŁY KAMIEŃ, SZCZAWNO
ZDRÓJ - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW POSZUKUJEMY
MIESZKAŃ 2-3 POKOJE PIASKOWA GÓRA!!!
BIAŁY KAMIEŃ- 45m2, 1 pokój,
widna kuchnia, łazienka z WC.
Mieszkanie po remoncie, 2 piętro kamienicy, ogrzewanie gazowe. Cena:
79 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668
974, (74) 640 11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 65m2, 3 pokoje,
widna kuchnia, łazienka, osobno WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie w
dobrym stanie, na parterze w bloku,
ogrzewanie własne dla budynku.
Cena: 189 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
NOWE MIASTO- 42m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na 2 piętrze kamienicy, w
dobrym stanie, przynależna piwnica.
Cena: 79 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 35m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na wysokim parterze,
do odświeżenia. Cena: 90 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 45m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
balkon. Mieszkanie po remoncie,
w pełni wyposażone, 7 piętro w
wieżowcu. Cena: 135 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 46m2, 3 pokoje,
ciemna kuchnia, łazienka z WC, 2
przedpokoje, balkon. Mieszkanie
po generalny remoncie, przynależna piwnica. Cena: 159 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 29m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,

balkon. Mieszkanie po generalnym
remoncie, na 2 piętrze w wieżowcu.
Cena: 102 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974, (74) 640 11 73
PODGÓRZE- 42m2, 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój. Mieszkanie do
remontu, na 3 piętrze kamienicy,
przynależne: piwnica, komórka na
strychu, garaż. Cena: 43 500 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
PODZAMCZE- 63m2, 3 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie po
generalnym remoncie, na wysokim
parterze, przynależna piwnica. Cena:
189 000 zł do negocjacji. Tel: 502
668 974, (74) 640 11 73
PODZAMCZE- 51m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
balkon. Mieszkanie po generalnym
remoncie, na 6 piętrze w wieżowcu.
Cena: 165 000 zł do negocjacji. Tel:
513 130 023, (74) 640 11 73
PODZAMCZE- 39m2, 2 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie częściowo umeblowane, wysoki parter.
Cena: 119 900 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974, (74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ- 49m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie do odświeżenia, 3
piętro w bloku. Cena: 109 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
STARY ZDRÓJ- 45m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na 2 piętrze kamienicy,
ogrzewanie gazowe. Cena: 77 000 zł
do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
SZCZAWIENKO- 131m2, 2 poziomowe mieszkanie, salon z aneksem,
3 sypialnie, 2 łazienki, przedpokój,
balkon. Garaż w budynku, piwnica, miejsce parkingowe na posesji.
Mieszkanie w idealnym stanie. Cena:
395 000 zł do negocjacji. Tel: 502
549 553, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 73m2, salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie w
dobrym stanie, na 2 piętrze zadbanej kamienicy, przynależna piwnica.
Cena: 133 900 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 29m2, kawalerka z
jasną kuchnią, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie po częściowym
remoncie, wysoki parter w wieżowcu, ogrzewanie miejskie. Cena: 74
000 zł do negocjacji. Tel: 502 549
553, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 49m2, 3 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do odświeżenia, na 2 piętrze zadbanej kamienicy, spokojna okolica. Cena: 99 900 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE LOKAL- 42m2, 3
pomieszczenia biurowe, magazyn,
WC, pomieszczenie sanitarne,
poczekalnia. Lokal do remontu, pod
każdą działalność. Cena: 75 000 zł
do negocjacji. Tel: 502 549 553, (74)
640 11 73
BOGUSZÓW GORCE- 41m2, 2
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie na
wysokim parterze kamienicy, do
odświeżenia, przynależny ogródek.
Cena: 65 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE, OSIEDLE PIASTOWSKIE- 67m2, 3 pokoje,
widna kuchnia, widna łazienka z WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie na
1 piętrze, po generalnym remoncie.
Cena: 260 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73

nym w Nowym Julianowie. 2 pokoje,
55m2 cena 49500 zł Tel. 519-121104
1. SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, spokojna okolica, 2 pokoje
po kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze!Cena: 133,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Piastowskie 2 pokoje do
wprowadzenia na II piętrze, 149,000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657640
3. SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy w doskonałej lokalizacji. 80m2
przy głównym ciągu komunikacyjnym
w miejscowości Jaworzyna Śląska.
Cena: 169,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 45
m2 okolice Reymonta, Batorego. Po
kapitalnym remoncie, umeblowane.
Piękna kamienica spokojna lokalizacja. Cena 135.000 DO NEGOCJACJI Tel : 506-717-014
5. SOWA&VICTORIA Dom w
zabudowie bliźniaczej w Unisławiu, możliwość wykonania dwóch
niezależnych mieszkań cena 299.000,
duża działka DO NEGOCJACJI! Tel
: 506-717-014
6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Piaskowa Góra 29m2, dwa pokoje
po remoncie, I piętro 102.000 Tel:
506-717-014
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w GŁUSZYCY GÓRNEJ, Pow. 51,80 m2, 2 pokoje, do
odświeżenia, CENA 95.000 tys zł,
Nr tel. 519 121 102.
8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie GŁUSZYCA, Pow.48,30
m2, 2 pokoje, do odświeżenia,
CENA 89.000 tys. zł, Tel: 519-121102
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w Wałbrzych/Osiedle
Górnicze, Pow. 33,18 m2, 1 pokój,
do odświeżenia, CENA 79.000 tys.
zł, DO NEGOCJACJI. Tel: 519121-102
10. SOWA&VICTORIA 3 pokoje na
obrzeżach Śródmieścia . Tel.502657-353
11. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój,
77 m2, 3 pokoje na I piętrze do
odświeżenia w cenie 130,000 zł. Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Plac Magistracki , 57 m2. Cena 83 000!Tel:
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Piękne
mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka +
korytarz, 86m2, zadbana klatka schodowa w śródmieściu, 160 000tyś do
negocjacji. Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, 2 pokoje, łazienka, kuchnia,
do kapitalnego remontu, dobra
lokalizacja! Cena: 69 000zł Tel: 502665-504
15. SOWA&VICTORIA Głuszyca,
nowe budownictwo, 2 pokoje, kuchnia, łazienka - z pełnym wyposażeniem!!! 77 000zł! Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Malownicza działka w Rzeczce, pow. 3100
m2, Cena 99,000 tys. do negocjacji.
Tel:530-913-259
17. SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, duże mieszkanie z balkonem,
74 m2, 2 pokoje, z CO gazowym, w
cenie 139,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel:530-913-259
18. SOWA & VICTORIA Duży dom
w Dziećmorowicach, z garażem i
warsztatem, na działce o powierzchni 2000 m2. Cena: 380000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel:530-913-259
19. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
do remontu w budynku trzyrodzin-

20. SOWA&VICTORIA Lokal
użytkowy po remoncie w centrum
Podgórza 38m2 cena 48000 zł Tel:
519-121-104

Wałbrzych , Moniuszki 3/1
andrzej.wozniak@platinum-house.pl
Tel: 530878727
Mieszkanie 56m2 w centrum Wałbrzycha na Moniuszki 1 piętro CENA
79.000zł tel. 530878727
Mieszkanie Nowe Miasto 34m2
60.000zł pokój + kuchnia CENA
60.000 tel. 530878727
Mieszkanie 2pokoje z tarasem
Szczawno Zdrój 75m2 na uzdrowisku CENA 260.000zł tel. 530878727
Lokal Użytkowy wynajem pod
wszelką działalność Wałbrzych podgórze 1000zł/mies. tel. 530878727
Mieszkanie do remontu 26m2 Głuszyca Centrum CENA 18.000zł! tel
530878727
Dwustronne, 2 pokoje po REMONCIE, Biały Kamień, 39.5m2 Cena
105.000złtel. 724115493
Pilnie 2 pokoje, 36m2, Piąte piętro,
Śródmieście, Cena 58000zł tel.
724115493
Apartamentowiec 72m2, parter,
stan deweloperski, 3 pokoje Cena
172.800zł 724115493
Piękne mieszkanie Świebodzice, 1
piętro, 46m2, Apartamentowiec,
super lokalizacja, Cena 199.000zł tel.
724115493
Nowoczesne mieszkanie Świebodzice 76m2, 3pokoje, Parter, Cena
229.000złtel. 724115493
Kawalerka po remoncie, Głuszyca,
ogrzewanie miejskie, 24m2, Ciepłe,
1 piętro, Cena : 49 000pln, tel.
530878727
Willa Szczawno-Zdrój 367m2,
uzdrowisko, willa z dużym potencjałem, duży ogród. Cena: 699 000pln,
tel. 530878727
Mieszkanie Gorce, 61m2 Słoneczne,2 pokoje, 2 piętro, pełna
dokumentacja techniczna, Cena : 65
000pln, tel. 724115493
Rozkładowe mieszkanie Nowe
Miasto 65m2, Wyposażenie w cenie,
2pokoje, 2piętro, cena: 155 000pln,
tel. 724115493
Dom z ogródkiem, Boguszów, 250
m2, 2 piętrowe, 6 pokojowe. Cena
390 000 zł. tel: 794 900 252
Nowy lokal użytkowy, Boguszów,
Krakowskie Osiedle, 300 m2. Cena
wynajmu 25zł/m2 tel: 794 900 252
Lokal użytkowy z zapleczem, Wałbrzych Rynek, Parter, 270m2. Cena
wynajmu 3000zł tel: 794 900 252
Mieszkanie, Biały Kamień, 2 pokoje,
40.5m2, kominek, spokojna okolica.
Cena 65 000 zł tel: 794 900 252
Lokal użytkowy, Boguszów, Parter,
33m2, cicha okolica. Cena 79 000 zł
tel: 794 900 252
Nieruchomość po remoncie Świebodzice, 2 pokoje, 2 piętro, 34m2,
ogrzewanie gazowe, Cena 99.000 zł
tel: 794 900 252

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 74 843 31 82, 530 741 382, NAPISZ e-mail: sekretariat@30minut.pl
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Uwaga przyśpieszamy!
Teraz jeszcze większe wsparcie dla nowo tworzonych ﬁrm

Skorzystaj ze wsparcia
w wysokości nawet do

43 400 zł

*

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza osoby zainteresowane
otrzymaniem wsparcia ﬁnansowego na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej
do udziału w projekcie pn. Własny biznes nie jest dla wybranych

Wspieramy ﬁnansowo założenie i funkcjonowanie
nowej ﬁrmy w wysokości do 43 400 złotych*
*kwota obejmuje dotację na założenie własnej działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowe na m.in. opłatę pełnych składek ZUS oraz doradztwo specjalistyczne

Uczestnikami i Uczestniczkami projektu mogą być osoby niepracujące zamieszkujące
na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego,
ząbkowickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego,
lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego.
Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100

Biuro projektu: ulica Ludowa 1 C w Wałbrzychu

www.mapadotacji.gov.pl

