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PRACA DLA OPIEKUNEK
W NIEMCZECH
WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)
58-100 Świdnica
e-mail: rekrutacja@work-care.pl
tel./fax: 74 853 70 54
tel. 74 633 20 81
www.work-care.pl

• legalne zatrudnienie na umowę zlecenia (A1 i EKUZ)
• zarobki do 1500 Euro netto
• składki ZUS odprowadzane od kwoty 4263 zł
• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży
• sprawdzone i pewne oferty
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Arkadiusz Czocher, Michał
Broda i Piotr Cugowski
ze Stowarzyszenia Kocham
Szczawno-Zdrój złożyli
w urzędzie miejskim wniosek
o skierowanie pod obrady Rady
Miejskiej, projektu uchwały
w sprawie zmiany statutu gminy.
Znajdują się w nim zapisy
umożliwiające mieszkańcom
uzdrowiska wnoszenie
inicjatywy uchwałodawczej.

WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA

Wałbrzyszanie chcą
sadzić

Czytaj na str.3
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Tradycja
i nowoczesność
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ZNAJDŹ DLA SIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ
I ODKRYJ PLUSy PRACY Z RANDSTAD!
• opieka medyczna w atrakcyjnej cenie
• karta sportowa w atrakcyjnej cenie
• zniżki i rabaty nawet do 50% na zakupy online
Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)
Szczegóły na temat ofert pracy i akcji Randstad PLUS:
Randstad Polska, ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych, tel. 746 334 891, email walbrzych@randstad.pl

co tam w szkole? str. 8-9

Ratownicy na podium
Krzysztof Tim oraz Dariusz
Roman zajęli pierwsze miejsce
w kategorii seniorów spośród
wszystkich startujących
drużyn dwuosobowych
podczas Zimowych Zawodów
Ratowników Górskich. Impreza
odbyła się w ramach jubileuszu
65-lecia działalności Górskiego
Ochotniczego Pogotowia na
stoku narciarskim Jaworzyny
Krynickiej.

Kongres
samorządów

region str. 12

Akademia
na Trofeo Cinelli

Czytaj na str.4
reklama
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SKLEP MOTORYZACYJNY
Tel.74 840 11 00
Kom.606 873 253
Kom.502 229 343

sport str. 13

Ul. Długa 105 , za byłym GROSIKIEM (Piaskowa Góra)
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Turniej Wiedzy Pożarniczej

rozmowa tygodnia

Na niebiesko
W niedzielę 2 kwietnia obcho-

Jak wygląda praca z takim dzie-

dzimy Światowy Dzień Świado-

ckiem, leczenie?

mości Autyzmu. O tym czym

Jest wiele metod pracy. Z do-

jest autyzm i jakie są jego ob-

świadczenia wiem, że najlepiej

jawy rozmawiamy z Agnieszką

pracować polisensorycznie uży-

Śniegocką, nerologopedą z Nie-

wając wielu metod. Dobra ob-

publicznej Poradni Pedagogicz-

serwacja dziecka i dobrze po-

no- Psychologicznej przy Fun-

stawiona diagnoza dadzą nam

dacji ,,Czemu nie?!”.

możliwość odnalezienia do niego
klucza. Najważniejsze, aby podą-

Co to jest autyzm?

żać za dzieckiem , patrzeć na nie.

Nie jest to choroba fizjologiczna jest to całościowe zaburzenie

Jakie objawy, symptomy świad-

rozwoju. Aktualnie odchodzi się

czące o autyzmie powinny za-

od nazewnictwa autyzm, a mówi

niepokoić rodzica?

się, że są zaburzenia i zachowania

Przede wszystkim brak mowy do

ze spektrum autyzmu.

trzeciego roku życia. Unikanie
kontaktu wzrokowego. Wtedy

Jakie są objawy autyzmu?

wiemy, że coś jest nie tak i powin-

Ma on wiele postaci, różne skale

niśmy udać się do specjalisty. Tu

nasilenia. Objawia się w prze-

droga jest trójstopniowa. Takie

różne sposoby zachowań, które

dziecko musi zobaczy logopeda,

niestety wielu dzieciom uniemoż-

psycholog oraz psychiatra. I tego

liwiają normalne funkcjonowanie

nie należy się bać. Taka jest pro-

w społeczeństwie. Brak komu-

cedura orzekania. Dopiero wów-

nikacji społecznej, brak komu-

czas można postawić ostateczną

nikacji z otoczeniem werbalnej

diagnozę czy są to zachowania

i niewerbalnej. To najważniejsze

autystyczne.

symptomy. Dzieci takie rzadko
mówią, a jeżeli już to odzywają

Czy autyzm można wyleczyć?

się raczej do wybranego grona

Autystą jest się całe życie. Można

osób albo komunikują się tylko

dziecko nauczyć zachowań spo-

z otoczeniem w kwestii swoich

łecznych, które pomogą mu wpa-

potrzeb. Wówczas możemy mó-

sować się w otoczenie, uczymy

wić o szczęściu, bo ta komunika-

ich życia w społeczeństwie oraz

cja jest. Dzieci z autyzmem są też

komunikacji z nim. Jest to na-

bardzo wybuchowe dlatego, że

prawdę ciężka praca. Ktoś kto

otoczenie ich nie rozumie. Nie

nigdy nie miał do czynienia z auty-

rozumie ich potrzeb, sygnałów,

zmem nie wie jak ciężko jest ro-

tego że może im być za zimo za

dzicom nie móc porozumieć się

ciepło, albo że są głodne. Odczu-

ze swoim dzieckiem. Każda nowa

wają wszystko tak jak my, tylko

sytuacja dla dziecka autystyczne-

nie potrafią o tym powiedzieć. My

go jest traumą , ponieważ musi

natomiast zrozumieć. Otoczenie

się jej nauczyć.
Dziękuję za rozmowę

ma problem z rozszyfrowaniem

Magda Przepórka

tego czego to dziecko chce.
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
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reklam I OGŁOSZeŃ

Fot. (UM Głuszyca) Celem turnieju było upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego
oraz innych zagrożeń

Mateusz Pisarczyk ze Starych
Bogaczowic, zwycięzcą XIX
edycji powiatowych eliminacji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się
w Głuszycy. W turnieju organizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Wałbrzychu, wzięło udział 17
uczestników.

W najstarszej grupie młodzieży ponadgimnazjalnej najlepiej swoją wiedzę zaprezentował Michał Wodecki
- reprezentant Gminy Stare Bogaczowice, II miejsce zdobył Szymon
Sęk, III miejsce Sandra Mordoń. Celem turnieju było upowszechnienie
wiedzy na temat bezpieczeństwa
pożarowego oraz innych zagrożeń
w przyrodzie i cywilizacji, poznanie
reklama

historii i tradycji polskiego pożarnictwa, a także współczesnej techniki
pożarniczej. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody. Gmina Głuszyca przygotowała
pamiątkowe medale dla wszystkich
uczestników turnieju oraz ich opiekunów, którzy w przerwie odwiedzili Podziemne Miasto Osówkę.
(red)
R0245/17

Uczestnikami byli uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych reprezentujących Gminy Mieroszów, Boguszów-Gorce, Stare Bogaczowice, Głuszycę i Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali Krzysztof Szyszka, p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Wałbrzychu,
Ireneusz Niedźwiecki, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Bogdan
Stochaj, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP oraz
Zastępca Burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański. Po teście sprawdzającym wiedzę odbyły się rozmowy
z trójką najlepszych uczestników
z każdej grupy wiekowej. W zaciętej
rywalizacji w kategorii szkół podstawowych zwyciężył najmłodszy
uczestnik turnieju - 10-letni Mateusz
Pisarczyk ze Starych Bogaczowic, II
miejsce zajął Szymon Kwiatkowski
z Głuszycy, a trzecie Kacper Trawczyński także z Głuszycy. Wśród
gimnazjalistów najlepszy był Piotr
Linkowski, miejsce II wywalczył Radosław Jagodziński, trzecie - Bartosz
Wodecki ze Starych Bogaczowic.

kalendarium

HASŁO TYGODNIA: Należy odróżniać ludzi zdolnych od ludzi zdolnych do wszystkiego.
Tadeusz Gicgier
•
•
•
•
•

•
•

31 marca 2017 – Dzień Budyniu, Ziemniaka, Backupu
Imieniny - Balbiny, Beniamina, Kornelii
1 kwietnia 2017 – Dzień Ptaków, Prima Aprilis, Tydzień Czystości Wód, Klauna
Imieniny - Grażyny, Zbigniewa, Hugona
2 kwietnia 2017 – Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Świadomości Autyzmu
Imieniny - Urbana, Wiktora, Franciszka
3 kwietnia 2017 – Rocznica Drugiej Republiki (Gwinea)
Imieniny - Sykstusa, Ryszarda
4 kwietnia 2017 – Dzień Niewidzialnej Pracy, Wiedzy o Minach i Działań
Zapobiegających Minom, Bezdomnych Zwierząt, Święto Wojskowej Służby Zdrowia,
Szczura, Geografa
Imieniny - Wacława, Izydora, Benedykta
5 kwietnia 2017 – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Trzeźwości, Marchewki,
Grzeczności za Kierownicą, Bez Makijażu
Imieniny - Ireny, Jeremiasza, Wincentego
6 kwietnia 2017 – Dzień Sportu, Święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Imieniny - Celestyny, Wilhelma

Gdzie w weekend
WOK WAŁBRZYCH
01.04.2017 I Primaaprilisowe warsztaty kuglarskie.
WOK na terenie Starej Kopalni
01.04 I 19:00 - 21:00 I Kabaret Hrabi. WOK na terenie Starej Kopalni
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI W WAŁBRZYCHU
31.03 I 16.30 I N.E.R.D. – Podzamcze Multimedialna Filia Biblioteczna
zaprasza na spotkania fanów komiksów, Anime, gier komputerowych
oraz szeroko pojętej fantastyki.
AQUA ZDRÓJ WAŁBRZYCH
31 marca-2 kwietnia I Krajowe Mistrzostwa IDO
TEATR LALKI I AKTORA WAŁBRZYCH
02.04 I 12:30 I Spektakl„Piotruś Pan”
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY SM„PODZAMCZE”WAŁBRZYCH
02.04 I 11:00 I Turniej Tenisa Ziemnego. Otwarcie Sezonu. Obiekt sportowy
przy ul. Grodzkiej.
TEATR DRAMATYCZNY IM.J.SZANIAWSKIEG
01.04 I 19:00 I Spektakl„Sztuka”

02.04 I 18:00 I Spektakl„Szkoła żon”
ŚWIEBODZICE OSIR
01.04 I 10:00 I 62 Krajowa Wystawa Psów Rasowych (CWC)
TEATR ZDROJOWY W SZCZAWNIE -ZDROJU
31.03 I 19:00 I Koncert z okazji rocznicy śmierci Henryka Wieniawskiego
bilet: Wstęp wolny.
WALIM Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
01.04 I Mistrz Jaja. Konkurs kulinarny nazwany Wielkanocne Tradycje Kulinarne.
ŚWIDNICA
31.03 I 17:00 I Koncert Organowy w Kościele Pokoju w 332 rocznicę
urodzin Bacha.
02.04 I 16:00 I Kabaret Smile w programie„To Ci tłumaczę!” ŚOK
GŁUSZYCA
01.04 I 10:00 I Kiermasz wielkanocny w Głuszycy z konkursem cukierniczym,
sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26.
JEDLINA ZDRÓJ
01-02. 04 I Festiwal Aktywności Teren active Jedlina
przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE
Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 został rozstrzygnięty. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów informuję, że
w roku bieżącym mieszkańcy zdecydowali, że na terenie Gmin Powiatu Wałbrzyskiego
realizowane będą następujące projekty:
Gmina Szczawno-Zdrój (Kwota na projekty: 14.985,00 zł

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych

Nazwa projektu
„Zjednoczy Nas Koszykówka” – treningi dla dzieci
i młodzieży roczników 2004-2008

13

2

14.985

„Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”
(Miejska Szkoła Podstawowa, Hala Spacerowa
w Parku Zdrojowym, Kompleks Active Jedlina)
Jedlińskie CieKawe Muzykowanie (Plac Zdrojowy)

13.080

0

0

13.080

Gmina Walim (Kwota na projekty: 14.745,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych
70
8

Ocalić od zapomnienia

Gmina Boguszów-Gorce (Kwota na projekty: 41.745,00 zł)

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych

Nazwa projektu
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego
poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy
i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A
w Boguszowie-Gorcach
„100-lecie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Boguszowie-Gorcach
2 Euro Camp w Zapasach Kobiet
Karty nieważne: 8

1.693

Wartość
projektu

66

Lato z Dwójką
Warsztaty wokalno-muzyczne dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu Wałbrzyskiego

23.130

41.700

31

32

41.745

Wartość
projektu
23.100
20.400

Nazwa projektu i jego lokalizacja

23.130

Wartość
projektu

723

145

12.735

109

20

12.735

82

11

7.000

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych

Gmina Mieroszów (Kwota na projekty: 18.390,00 zł)

569

28

18.500

1

Wartość
projektu

1.375

208

22

„Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe
dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”
„Gramy do jednej bramki”
Riese – szlak pamięci w Jugowicach

41.500

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych
1.492
62

99
15

Wartość
projektu
11.190

Gmina Głuszyca (Kwota na projekty: 23.130,00 zł)
Nazwa projektu

44

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych

43

Gmina Stare Bogaczowice (Kwota na projekty: 11.190,00 zł)
Nazwa projektu

Nazwa projektu i jego lokalizacja

119

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych

131

Gmina Czarny Bór (Kwota na projekty: 12.735,00 zł)
„Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać
biathlonistą”
Międzynarodowy Turniej Czarny Bor Open
w zapasach kobiet
Powiatowy Turniej o Puchar Tajemniczego Trapezu
Kart nieważnych: 1

Gmina Jedlina-Zdrój (Kwota na projekty: (13.080,00 zł)
Nazwa projektu

Wartość
projektu

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z powiatu
wałbrzyskiego
Budowa miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom
w Głuszycy Górnej
„Z gitarą na stoku”

Wartość
projektu

1.089

25

14.745

233
85

56
5

5.850
14.745

Liczba głosów Liczba głosów
ważnych
nieważnych

Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II,
kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci,
seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów
„Mieroszowski Ogród Bajkowy”
Turniej piłki plażowej dla młodszych i starszych –
zakup wyposażenia boiska wielofunkcyjnego
Koncert „Musicale, musicale…”
„Pierwsza pomoc ratuje życie”
Kart nieważnych: 3

Wartość
projektu

250

27

18.390

238

53

9.850

156

17

18.390

134
56

32
7

17.700
15.700

Druga edycja budżetu partycypacyjnego cieszyła się wysokim zainteresowaniem
wśród społeczności Powiatu Wałbrzyskiego. Zgłoszono 23 projekty, które „walczyły”
o głosy mieszkańców. Głosowanie trwało przez dwa tygodnie i do końca nie wiadomo
było, który projekt w poszczególnej Gminie zwycięży. Gratulujemy wszystkim, którzy
odważyli się spróbować swoich sił i zaangażowali się w kształtowanie budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. To dzięki oddolnym inicjatywom Nasza „mała ojczyzna” rozwija się,
a środki ﬁnansowe traﬁają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne.

Walczą o prawa mieszkańców
Arkadiusz Czocher, Michał Broda i Piotr Cugowski ze Stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój
złożyli w urzędzie miejskim
wniosek o skierowanie pod obrady Rady Miejskiej, projektu
uchwały w sprawie zmiany statutu gminy. Znajdują się w nim zapisy umożliwiające mieszkańcom
uzdrowiska wnoszenie inicjatywy uchwałodawczej.
- Zagwarantowanie wyborcom
możliwości wniesienia pod obrady
Rady Miejskiej obywatelskiego
projektu uchwały umożliwi mieszkańcom - podobnie jak to jest
w przypadku obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na poziomie
państwowym - bardziej bezpośredni wpływ na bieg spraw Gminy
Szczawno-Zdrój, najbardziej zgodny z ich rzeczywistą wolą - w sytuacjach, kiedy uznają to za szczególnie konieczne - sugerują autorzy
projektu. Przepisy prawa, ani żadne
stanowisko doktryny prawniczej
nie sprzeciwiają się możliwości
przyznania wyborcom prawa do
wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Wręcz
przeciwnie, przyznanie wyborcom
takiej możliwości jest zalecane,
w celu sprawniejszego i pełniejszego budowania społeczeństwa

stosunek mieszkańców do instytucji
samorządowych, a ponadto może
być pomocne w zauważaniu przez
reklama

Członkowie Stowarzyszenia Kocham Szczawno – Zdrój złożyli wniosek
w biurze rady

obywatelskiego. Biorąc pod uwagę
doświadczenia w tej materii z okolicznych gmin, zdaniem wnioskodawców optymalnym na gruncie
Gminy Szczawno-Zdrój rozwiązaniem jest, aby do wniesienia obywatelskiego projektu uchwały pod
obrady Rady Miejskiej uprawniona
była liczba 150 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze

z obszaru Gminy Szczawno-Zdrój
Zdaniem wnioskodawców wprowadzenia proponowanych zmian do
Statutu Gminy Szczawno-Zdrój
nie będzie wiązać się z żadnymi
negatywnymi skutkami dla Gminy
Szczawno- Zdrój, ani z żadnymi
dodatkowymi kosztami dla jej
budżetu. Przyjęcie proponowanej
zmiany, może natomiast wpłynąć na

NAKŁAD ŁĄCZNY

W MARCU 83 000 egz.

Burmistrza Miasta i Radę Miejską
palących problemów obywateli.
(red)
R0247/17
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Aktywny weekend

W dniach 1-2 kwietnia 2017 na
terenie active Jedlina przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju odbędzie się
Festiwal Aktywności. W ramach
festiwalu rozpoczynającego się
w sobotę o godz. 15.00 odbędą się
pokazy jazdy na deskorolce w skateparku, pokaz Taekwondo (Klub
Taekwon-do Taipan) oraz pokazy
aktywności sportowych, tj. m.in.
siatkówka (UKS Jedlina-Zdrój),
petanque (KSP Jedlina). Ponadto
odbędzie się wycieczka biegowa
(Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie)
oraz rowerowa trasą #activ – prowadzonej przez grupę rowerową
z Głuszycy lub przejścia z kijami
trasą Radia Wrocław. Odbędzie
się także prezentacja urządzeń do
ćwiczeń (Siłownia Jedlina-Zdrój)
oraz pokazy z warsztatami ćwiczeń
fitness (CityFit). W trakcie imprezy
obejrzymy pokaz tańca Zumba
i wysłuchamy prelekcji himalaisty
Dariusza Tęczy. Dzieci i młodzież
będą mogły wziąć udział w biegach
na bieżni organizowanych przed
jedlińskie szkoły. W niedzielę odbędzie się wycieczka biegowa. Dla
mniej aktywnych proponujemy kibicowanie podczas meczu piłki nożnej
VIP-ów. O godz. 12.00 w Parku
Aktywności „Czarodziejska Góra”
oprócz wyjątkowych promocji
z okazji otwarcia sezonu, odbędzie
się pokaz na ściance wspinaczkowej, a tuż po nim pokaz Fly Fitness.
Ponadto przygotowane zostaną
warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy przez WOPR Wałbrzych,
natomiast Zespół Pałacowo-Hotelowy zaprasza w tym dniu na
przejażdżki konne.

(red)

Polska na niebiesko

W niedzielę 02 kwietnia 2017 roku
w Wałbrzychu po raz pierwszy
odbędą się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Dzień ten ma na celu przybliżenie
społeczeństwu czym jest autyzm,
a także możliwość solidaryzowania
się z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Na całym świecie i w całej
Polsce w tym dniu budynki oświetlone zostaną na niebiesko. W naszym mieście oświetlony zostanie
obiekt Starej Kopalni. O godzinie
12.30 na pl. Magistrackim wszyscy
obecni będą mogli wziąć udział
w ,,zumie na niebiesko”, a także
wysłuchać występów osób z autyzmem. W celu przybliżenia czym
jest autyzm powstanie punkt informacyjny Fundacji JIM. Będzie można
poznać osoby z autyzmem i ich
rodziny. Patronat nad wydarzeniem
objął Prezydent Miasta Wałbrzycha
dr Roman Szełemej. Ponadto Urząd
Miasta Wałbrzycha, Publiczna
Szkoła Podstawowa Specjalna
i Publiczne Gimnazjum Specjalne nr
10 zapraszają nauczycieli, rodziców
zainteresowanych zagadnieniami
związanymi ze spektrum autyzmu na konferencję na temat „Jak
oswoić sensoryzmy u dzieci z autyzmem”, która jest kontynuacją
zeszłorocznego spotkania w ramach
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Konferencja odbędzie się 1
kwietnia 2017r. (sobota) o godzinie
10.00 w auli szkoły.

SEKA S.A. zaprasza do udziału w projekcie:
Zawód z perspektywami – kurs spawania MAG z uprawnieniami
Dla mieszkańców obszaru ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

SPAWACZ MAG

JEŻELI:
>> mieszkasz na terenie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,
>> jesteś osobą pełnoletnią,
>> posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
>> zgłaszasz się na kurs z własnej inicjatywy
Oferujemy szkolenia:
• Spawanie metodą MAG 135
• Spawanie metodą MAG 136
Dodatkowo: kurs cięcia termicznego,
płomiennego prostowania lub lutowania twardego
Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień
honorowanych na terenie UE.
Miejsce realizacji szkoleń: WAŁBRZYCH

INFORMACJE I ZAPISY:
www.efs.seka.pl
Punkt rekrutacyjny OKZ
w Wałbrzychu
tel. 74 848 12 77
Zapraszamy również
do kontaktu z biurem
projektu SEKA S.A.
Tel. 71 738 38 00
e-mail:
spawacz.walbrzych@seka.pl

Ratownicy na podium
Krzysztof Tim oraz Dariusz Roman zajęli pierwsze miejsce
w kategorii seniorów spośród
wszystkich startujących drużyn
dwuosobowych podczas Zimowych Zawodów Ratowników
Górskich. Impreza odbyła się
w ramach jubileuszu 65-lecia
działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia na stoku narciarskim Jaworzyny Krynickiej.
Celem zawodów była integracja środowiska ratowniczego oraz
podnoszenie sprawności fizycznej.
W rywalizacji wystartowało kilkudziesięciu ratowników z wszystkich siedmiu grup regionalnych

GOPR, w tym dwa zespoły Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.
W konkurencji podstawowej zadaniem uczestników było pokonanie
w jak najkrótszym czasie toru narciarskiego z akią, czyli ze środkiem
transportu poszkodowanego, prawidłowe wykonanie dodatkowych
czynności ratowniczych w ogródku
medycznym oraz indywidualne pokonanie slalomu giganta. Dodatkowo w ramach rywalizacji wyłoniono
zwycięzców slalomu giganta w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dariusz Roman zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej
powyżej 55 lat a Krzysztof Tim zajął
drugie miejsce w kategorii wieko-
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Fot. (użyczone) Dariusz Roman
oraz Krzysztof Tim na podium

wej 46-55 lat. - Zawody były bardzo
dobrze przygotowane przez gospodarzy i odbyły się w świetnej, koleżeńskiej atmosferze oraz sportowej
rywalizacji w duchu fair-play. Bardzo trudne warunki atmosferyczne
panujące na trasie, czyli opady mokrego, gęstego śniegu i ograniczona
widoczność dodatkowo podwyższyły skalę trudności zdań – podkreślił Krzysztof Tim po pokonaniu
wszystkich konkurencji. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny GOPR i Grupa Krynicka GOPR.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda.
(red)
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

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

(red)
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reklama

v
R0251/17

W dniu 25.03.2017 w Szkole
Podstawowej Fundacji w Wałbrzychu odbył się VI Wiosenny
Turniej Szachowy do lat 16.
W turnieju wzięło udział 38 zawodników (w tym 11 dziewczynek)
w 3 kategoriach wiekowych :
- do lat 10,
- do lat 13
- do lat 16.
Zawody miały charakter otwarty,
do Wałbrzycha przyjechały dzieci
z Wrocławia oraz okolicznych gmin.
Turniej prowadził Wiesław Janocha, trener szachowy i mistrz FIDE,
wieloletni nauczyciel tej dyscypliny
w Szkole Podstawowej Fundacji.
Wśród najlepszych graczy w swoich kategoriach znaleźli się:
Jakub Matyka, Tymoteusz Kordylak, Szymon Augustyniak, oraz
dziewczynki : Zuzanna Słupek, Oliwia Ścisła, Martyna Medge.

Zwycięzcy oprócz nagród i dyplomów uzyskiwali również V i IV
kategorię szachową.
Najlepsi gracze ze Szkoły Podstawowej Fundacji to Filip Chojnowski
i Martyna Medge, zawodnicy startujący w grupie do lat 10.
Osiągnięte wyniki tych uczestników to efekt programu nauczania

Liczy się każda kwota !
Przekaż 1% na Przedszkole
i Szkołę na Starym Zdroju

KRS 0000071617
Prowadzona przez Fundację
„Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa”

Smacznie,
greckie potrawy

szkoły . Od 25 lat dzieci obowiązkowo uczą się gry w szachy w ramach
lekcji matematyki. Dzięki szachom
w szkole nawet dzieci, które nie
mają predyspozycji do bycia mistrzami grają i wyrabiają sobie umiejętności analitycznego myślenia oraz
nabierają doświadczenia. Gra w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech
osobowości, jak:
- zdolność koncentracji uwagi,
- umiejętność analizy i dedukcji złożonej sytuacji,
- pobudzanie wyobraźni,
- wyrabianie nawyku cierpliwości,
- samodzielność w podejmowaniu
decyzji,
- sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania strategii i taktyki,
- trening pamięci itd.
Udział w rozgrywkach turniejowych i meczowych wymaga ponadto odporności psychicznej (np. nie
załamywanie się przy przegranej lub
popełnionym błędzie) oraz czysto

sportowego traktowania gry, tego
co określa się jako „fair play”, czyli honorową i uczciwą grę. Z tych
względów szachy uznane zostały za
ważny czynnik w edukacji młodzieży,

a nauczanie gry w szachy weszło do
programu Zespołu Szkół Fundacji
Konkurs był doskonałą okazją
by rozpocząć prawdziwą przygodę
z profesjonalną grą.
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czynne od godz 11 do 20

czynne od godz 10 do 20

Polecamy:
SOUVLAKI GRECKIE, TYROPITA,
ZESTAWY OBIADOWE, PASTICCIO,
SAŁATKI GRECKIE, TZATZYKI
Greckie potrawy na bazie świeżego mięsa najlepszej jakości
oraz świeżych warzyw, takich
przysmaków możemy skosztować w Barze u Greka przy ul. II
Armii 6c ( Sobięcin) oraz w nowo
otwartym lokalu przy ul. Basztowej 59 b (Podzamcze).
Bar u Greka szczególnie poleca
gyros robiony ze świeżej karkówki
wieprzowej przez wyśmienitego
kucharza greckiego. Podawany jest
w souvlaku greckim oraz w zestawie obiadowym. Mięso marynowane jest ziołami greckimi, nie
zawiera konserwantów. Bardzo

smaczne są również szaszłyki zwane kalamakami, pieczone na grilu,
doprawiane sokiem z cytryny i oregano. Sałatki greckie krojone są na
zamówienie klienta z oryginalną
grecką fetą i oliwkami, polewane
oliwą z pierwszego toczenia. Sos
tzatzyki robiony jest z jogurtu greckiego, świeżego ogórka, koperku i czosnku. Wszystkie produkty
oprócz mięsa i warzyw są oryginalnie greckie. Jest to kuchnia zdrowa, świeża i bardzo sycąca . Bary
u Greka polecają również grecka
kawę frappe, ubijaną na krem, podawana z cukrem i lodem
Polecamy i życzymy smacznego

SOUVLAK GRECKI DUŻY – 13 ZŁ
SOUVLAK Z FALAFELEM – OD 8,50 ZŁ
ZESTAW OBIADOWY DUZY – OD 19 ZŁ
SAŁATKI GRECKIE – OD 11 ZŁ
TYROPITA, SPANAKOPITA – 5,50 ZŁ

NAKŁAD ŁĄCZNY

KALAMAKI – OD 4,50 ZŁ
PASTICCIO – 16 ZŁ
PLACEK OPIEKANY – 2 ZŁ

W MARCU 83 000 egz.
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Wałbrzyszanie chcą sadzić
Ponad 300 sadzonek drzew zostało rozdanych w ramach akcji
przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska Dolny Śląsk. Wałbrzyszanie chętnie
odbierali sadzonki buków, deklarując, że będą je sadzić w swoich
ogrodach lub w lasach.
W Wałbrzychu na Piaskowej Górze tłumy wałbrzyszan gromadziły
się na ulicy Broniewskiego, aby odebrać sadzonkę buka i porozmawiać
o akcji „Lepiej sadzić niż wycinać”.
– Pomysł na akcję „Lepiej sadzić niż
wycinać” powstał, gdy wraz z wejściem tzw. Szyszko Lex, okazało
się, że Polacy korzystają z prawa do
wycinki drzew, chciałoby się rzec,
nadgorliwie. W kilka dni krajobraz
zaczynał przypominać wielkie karczowisko. Jeśli nie można wpłynąć
na prawo, to warto zachęcać, aby
korzystać z niego rozważniej – wyjaśnia koordynatorka IP w Wałbrzychu, dr Małgorzata Beślerzewska
i dodaje – Przekazanie mieszkańcom
Wałbrzycha sadzonek drzew miał na
celu przede wszystkim zwrócić ich
uwagę na problem. Jak wyglądałyby
miasta bez zieleni miejskiej, jakby
w nich nam się żyło. Ma ona ogromny wpływ na jakość naszego życia.
Aż chce się zacytować Jonasza Kofotę: „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa,
tylko liście”- dodaje. – Że lepiej

Piątek, 31 marca 2017
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sadzić niż wycinać mieszkańcy Wałbrzycha zdają się być przekonani –
mówi koordynator IP Dolny Śląsk,
Mateusz Rambacher – Ponad 300
sadzonek drzew rozdaliśmy w czasie
dwóch godzin. W tym czasie rozmawialiśmy też z mieszkańcami o tym,
jak niepokojąca jest powszechna wy-

www.30minut.pl
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cinka drzew. Mogliśmy usłyszeć słowa aprobaty dla takiej akcji, zachęcano nas do jej powtarzania. Pojawiały
się często pomysły wspólnego sadzenia drzewa, całą rodziną i dodawania temu działaniu wymiaru edukacyjnego (dla dzieci) i spajającego
rodziny, bo drzewo będzie dla nich
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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%

Fot.: (Waldemar Dera) W Wałbrzychu na Piaskowej Górze tłumy
wałbrzyszan gromadziły się na ulicy Broniewskiego, aby odebrać
sadzonkę buka i porozmawiać o akcji „Lepiej sadzić niż wycinać”.

symbolem wspólnej troski. Entuzjazm mieszkańców przerósł nasze
oczekiwania i już teraz planujemy
kolejne wydarzenia związane z promowaniem ekologii w niestandardowy sposób- dodaje. Warto również
wspomnieć, że w trakcie akcji członkowie Stowarzyszenia zbierali rów-

nież podpisy pod projektem uchwały
„Dzieciaki bez biletów”. Członków
Stowarzyszenia zbierających podpisy
można spotkać w każdy weekend
m.in. na Piaskowej Górze, na giełdzie pod „Tesco” a także w Galerii
Victoria.
(red)
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KUŹNIA UCZNIOWSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Spółdzielnie uczniowskie mają w Polsce 117 lat tradycji. Obecnie działa ich w Polsce,
ok. 6000, niestety nie ma ani jednej w naszym mieście i powiecie. Chcemy to zmienić!
Pomoże
w uzyskaniu
zatrudnienia
w przyszłości - członkostwo
w niej stanowi dowód
aktywności
i przedsiębiorczości

Nauczy:
gospodarowania
pieniędzmi,
odpowiedzialności

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
Paulo Coelho

Co robią spółdzielnie uczniowskie:
• prowadzą sklepiki szkolne
• prowadzą punkt renowacji i na prawy rowerów
• organizują punkty samopomocy, banki czasu (np. pomoc w odrabianiu lekcji,
wyprowadzanie psów, itp.)
• wykonują i sprzedają: kartki okolicznościowe, biżuterię, ozdoby świąteczne, itp.
• prowadzą zespół taneczny, który występuje na imprezach i uczy tańca młodsze dzieci
Możliwości jest tyle – ile pomysłów i zapału w aktywnych uczniowskich głowach.

Spółdzielnia
uczniowska

Kształtuje
postawę aktwyności
i przedsiębiorczości

Zmobilizuje
do pracy i zarabiania
na swoje potrzeby

Jeśli jesteś zainteresowany/a,
by w Twojej szkole powstała spółdzielnia – zgłoś się do nas.
Czekamy na zgłószenia chętnych uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół.
Oferujemy:
• warsztaty zapoznające uczniów z ideą
• warsztaty dla nauczycieli chętnych do pełnienia roli opiekuna spółdzielni
• pomocy w założeniu spółdzielni i opracowaniu jej planu działania
• nagrody finansowe dla najlepszych pomysłów – przeznaczone na rozpoczęcie
działalności spóldzielni
• opiekę „aniołów biznesu” w pierwszej fazie działań spółdzielni
• opiekę i wsparcie w relaizacji działań na rzecz społeczności lokalnej i otoczenia
spółdzielni uczniowskiej

Więcej informacji
Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej ul. Beethovena 10, Wałbrzych
tel. 74 666 22 06, e-mail: biuro@dkps.pl

NAKŁAD ŁĄCZNY

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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co tam w szkole?

v

Tradycja
i nowoczesność
Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu (dawniej Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych)
to szkoła z tradycjami i mocno
osadzona w historii wałbrzyskiej
edukacji, o czym świadczy fakt,
że w tym roku na 14 października zaplanowano uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia i Zjazd
Absolwentów. Będzie to wydarzenie nie tylko dla placówki, ale
i dla całego Wałbrzycha.
Jednak w dzisiejszym dynamicznym świecie, szybko rozwijających
się technologii, nie można poprzestać tylko na tradycji i historii, trzeba
z niej czerpać co najlepsze, jednak
dobrze jest ją również próbować
wyprzedzać. Dla naszej szkoły, która

Piątek, 31 marca 2017
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kształci w branżach ekonomicznej,
gastronomicznej i hotelarskiej, najważniejsze jest, aby uczeń kończący
edukację był wyposażony w najnowszą wiedzę technologiczną i umiejętności poszukiwane na rynku pracy,
aby realizowany program nauczania
sprostał oczekiwaniom przyszłych
pracodawców. Dlatego też w roku
2017 szkoła otrzyma z programów
unijnych 1 milion zł na zakup nowoczesnego sprzętu doposażającego
pracownie zawodowe oraz środki
finansowe na organizację kursów
zawodowych (barmański, baristyczny, sommelierski), zajęć z doradztwa
zawodowego, komunikacji interpersonalnej oraz zajęć specjalistycznych.
Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i

www.30minut.pl
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umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach zawodoznawczych i stażach zawodowych krajowych i zagranicznych. W ostatnią
sobotę wspólnie z Marketem „bi1”
uczniowie klas gastronomicznych
mogli pochwalić się zdobytymi umiejętnościami i przygotowali „Fenomenalny pokaz kuchni molekularnej
i carvingu”. Mieszkańcy Wałbrzycha
mogli podziwiać sztukę carvingu,
czyli wycinanie ozdób z owoców i
warzyw, obserwować przygotowywanie lodów za pomocą ciekłego
azotu oraz kosztować „kawioru” z
soków owocowych. To wszystko
można zobaczyć jeszcze raz na żywo
o godzinie 9.00, 12 kwietnia w „Dniu
Otwartym Szkoły”.
(red)

Konkurs rozstrzygnięty
Ponad 40 osób wzięło udział
w XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim. Był
to rekordowy pod względem frekwencji konkurs, który odbył się
w ,,Ceramiku”.

Uczniowie klas gastronomicznych mogli pochwalić się zdobytymi
umiejętnościami i przygotowali „Fenomenalny pokaz kuchni molekularnej
i carvingu”
reklama

Jak co roku, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju był organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie
Wałbrzyskim. Patronat Honorowy
nad imprezą objął Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura. W murach ,,Ceramika” zagościła rekordowa liczba,
ponad 40 osób, w tym aż 25 uczniów,
reprezentujących 10 szkół i kół turystycznych Wałbrzycha i powiatu. Prowadzącym całą imprezę, a zarazem
autorem pytań konkursowych był Ar-

tur Ciempa, nauczyciel ,,Ceramika”
i przewodnik turystyczny, któremu
pomagali uczniowie klasy I humanistycznej i II turystyczno-fotograficznej. W pierwszej części konkursu
uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test krajoznawczy, składający się
z 30 pytań, zaś w drugiej opowiadali
o ciekawostkach związanych z ,,małą
ojczyzną”. Jury w składzie: Elżbieta
Kwiatkowska Wyrwisz- Prezes Fundacji „Museion” w Wałbrzychu, Wiesława Kamińska- przedstawiciel Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Jan
Beszterecha- przodownik turystyki
górskiej i Grzegorz Jaroni- nauczyciel geografii i również przodownik
turystyki górskiej ustaliło, że laureatami konkursu, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostały uczennice
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remax

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)

W murach ,,Ceramika” zagościła rekordowa liczba ponad 40 osób.
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Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju:
Natalia Guz, Dominika Rusiniak
i Julia Puchalska. W kategorii szkół
gimnazjalnych pierwsze trzy miejsca zajęły uczennice reprezentujące
Publiczne Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu: Zuzanna Bogdańska, Kamila
Ożóg i Aleksandra Okupna. Nagrody
w konkursie ufundowali: Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu, Urząd
Miejski w Szczawnie-Zdroju, Urząd
Miejski w Wałbrzychu, Urząd Miejski
w Boguszowie-Gorcach, Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu, Polskie
Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Wałbrzychu,
Fundacja „Museion” w Wałbrzychu,
Rada Rodziców przy Zespole Szkół
w Szczawnie-Zdroju.
(red)

Piątek, 31 marca 2017
www.30minut.pl
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„Gdzieś w przestworzach”
Publiczna Szkoła Podstawowa
Specjalna oraz Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 były gospodarzami XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Placówek Specjalnych i Integracyjnych. Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu brzmiał:
„Gdzieś w przestworzach”.
Celem zmagań jak co roku jest
prezentacja i upowszechnianie żywego słowa w wykonaniu osób
z niepełnosprawnością intelektualną, integracja środowiska lokalnego,
dostarczanie dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną możliwości przeżywania doznań
artystycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz stwarzanie
możliwości autoprezentacji i umacnianie poczucia własnej wartości.
Konkurs odbywał się w VIII kate-

goriach: kategoria I – dzieci z klas
I-III szkoły podstawowej, kategoria
II – dzieci z klas IV-IV szkoły podstawowej, kategoria III – klasy I-III
gimnazjum, kategoria IV – klasy I-III
szkoły zawodowej, kategoria V –
uczniowie zespołów terapeutyczno
– wychowawczych szkoły podstawowej, kategoria VI – uczniowie
zespołów terapeutyczno – wychowawczych gimnazjum, kategoria
VII – wychowankowie przedszkoli,
kategoria VIII – uczestnicy WTZ
i DPS. W każdej kategorii wyłonieni
zostali laureaci (I, II, III, miejsce oraz
wyróżnienie) nagradzani upominkami rzeczowymi oraz dyplomem.
W tym roku dodatkową atrakcją dla
wszystkich zgłoszonych uczestników
oraz ich opiekunów było przyznanie
trzech nagród specjalnych: od prezydenta miasta Wałbrzycha Romana
Szełemeja, prezesa Przychodni Pia-

Fot. (PSPS nr 10) Konkurs odbywał się w VIII kategoriach

skowa Góra pana Leszka Grodzińskiego oraz proboszcza Parafii pod
wezwaniem Józefa Robotnika księdza Witolda Baczyńskiego. W tym
roku na XXVIII Wojewódzki Kon-
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kurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych przyjechali
uczniowie między innymi z Wrocławia, Kątów Wrocławskich, Oleśnicy,
Jeleniej Góry, Bolesławca, Zgorzel-

ca, Lubina, Legnicy, Świdnicy, Świebodzic oraz Wałbrzycha, którzy po
wielomiesięcznej pracy starali się jak
najlepiej zaprezentować.
(red)

Wieści ze szkoły
Koszykarze z Zespołu Szkół nr 4 znaleźli się na II miejscu w Licealiadzie.
Drużyna koszykarzy reprezentująca szkołę zajęła 2 miejsce w dolnośląskim finale Licealiady – Koszykówki Chłopców organizowanym przez SZS
Dolny Śląsk we Wrocławiu. Szkołę reprezentowali: Trener Paweł Domoradzki i zawodnicy A. Adamek, M. Antkowiak, M. Chęć, M. Frankiewicz,
J. Grabka, M. Kaczuga, B. Kłyż, M. Podejko, J. Szczęsny, M. Szymański, D.
Tyszka.
Licealistki z Zespołu Szkół nr 4 halowymi Mistrzyniami Dolnego Śląska w piłce nożnej.
W Lubiniu odbyły się Finały Licealiady w halowej piłce nożnej dziewcząt,
w których udział wzięły wałbrzyskie licealistki. W finałach udział wzięły drużyny z Wrocławia ( SMS Junior Wrocław), Kamiennej Góry i Lubina.
Reprezentantki szkoły nie miały sobie równych, pewnie wygrywając
wszystkie 3 spotkania, czym zapewniły sobie tytuł Mistrzyń Dolnego Śląska.
Wyniki meczów i strzelczynie bramek: ZS Nr 4 – SMS Junior Wrocław 4:2
(Angelika Smagur 2, Klaudia Miłek, Julia Kowalczyk); ZS Nr 4 – ZS z Kamiennej Góry 4:0 (Angelika Smagur 2, Julia Furmankiewicz 2) ; ZS Nr 4 – ZS Nr 2
w Lubinie 6:1 (Angelika Smagur 2, Julia Furmankiewicz 2, Jessica Pluta, Julia
Kowalczyk). Oprócz strzelczyń bramek w finałach grały również: Karolina
Borowiak, Aleksandra Sołyga i Kamila Zygmunt.
Gimnazjalistki z Publicznego Gimnazjum Sportowego nr 11 zajęły III
miejsce w Mistrzostwach Miasta Wałbrzycha w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
W sali sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 7 odbyły się Mistrzostwa
miasta Wałbrzycha w piłce ręcznej dziewcząt. Zawodniczki z PGS Nr 11
wywalczyły trzecie miejsce . W bramce znakomicie spisywała się Elwira Horeglad kl. IIBg, w ataku z wielkim sercem zagrała Aleksandra Tomaszewska
kl. IIICg, Natalia Krynicka kl. IIICg i Klaudia Nizińska kl. IIICg, w obronie Martyna Czarnowska kl. IIICg, Karolina Baranowska kl. IIICg, Martyna Długosz kl.
IAg oraz rezerwowe Andżelika Pługowska kl. IIICg i Katarzyna Ziółkowska
kl. IIBg.
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GOTÓWKA OD RĘKI

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na weekend z komedią. W Szaniawskim Sztuka
oraz Szkoła Żon.
Spektakl ,,Sztuka” powstał w ramach Wolnych Scen Inicjatyw Aktorskich. Pokłóćmy się tak, że umrzemy
ze śmiechu. Najwyższej jakości poważna farsa o sztuce i o przyjaźni.
Początkiem pełnej zwrotów akcji
komedii jest kupno dzieła sztuki –
obrazu – białego płótna pomalowanego w białe paski. Świetne dialogi,
głęboka psychologia i wyszukane
poczucie humoru, to tylko niektóre
z jej licznych atutów. „Sztuka” wbiła
się szturmem na europejskie sceny.
Grywana była tysiące razy od Lizbony po Moskwę, od Rejkiaviku po
Kijów – wszędzie odnosząc niebywałe sukcesy. W Wałbrzychu po raz
pierwszy. Aktorzy z inicjatywą zapraszają. ,,Szkoła Żon” to kostiumowa
komedia Moliera w wampirycznym
anturażu, która rozśmiesza już od
kilkuset lat. Klasyka dla całych rodzin.
Spektakl z muzyką na żywo. Reżyser
przenosi klasyczną akcję dramatu do

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

Fot. (B. Maz) Spektakl ,,Sztuka” powstał w ramach Wolnych Scen Inicjatyw
Aktorskich

świata kryminalnych intryg i męskich
aberracji. Główny bohater uprowadza zza wschodniej granicy małą
dziewczynkę – Anuszkę z zamiarem
wychowania jej na wzorową żonę.
Rozpoczyna się gangsterskie polo-

wanie, wielka gra pozorów, udawania i kamuﬂażu. W roli Anuszki aż
trzy aktorki „Szaniawskiego”. Na
spektakl ,,Szkoła Żon” bilet familijny
w cenie 12 zł od osoby.
(red)

Wałbrzych, Manhatan
II lok.32, Wejście od Rossmana

507 333 200

Zapraszamy Pn – pt 9:00 do 17:00

,,Piotruś Pan”

Muzeum za pół ceny
Muzeum Porcelany bierze udział
w akcji „Polska zobacz więcej
– weekend za pół ceny”. Od 31
marca do 2 kwietnia, za wstęp do
muzeum wszyscy chętni zapłacą
50% taniej.
Akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenia rodaków do korzystania z
atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównym sezonem wakacyjnym. Muzeum
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń wynikających z
pojemności obiektu i liczby chętnych
zgodnie z Regulaminem zwiedzania.
(red)

W niedzielę 02 kwietnia o godzinie 12.30 w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu odbędzie się
spektakl pn. ,,Piotruś Pan”.
„Piotruś Pan” to klasyka literatury dziecięcej. Któż nie zna przygód
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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

Dziękujemy wszystkim darczyńcom
wspomagającym Dolnośląskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych

Prezes-Alicja Głowińska i członkowie DSON

KRS:0000068261
Przekaż nam Swój 1 % podatku

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

NAKŁAD ŁĄCZNY
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Fot. (TLiA) W przedstawieniu
znajdziemy elementy teatru
lalkowego, teatru formy i teatru
cieni oraz zapadające w pamięć
piosenki

chłopca, który postanowił nigdy nie
dorastać? Kto z nas nie tęskni za życiem w Nibylandii, fantastycznej krainie stworzonej przez nieposkromioną
dziecięcą wyobraźnię? W tej beztroskiej krainie dzieciństwa czas nie przemija a życie jest nieustającą przygodą.
Towarzyszami przygód Piotrusia
jest grupa Zagubionych Chłopców,
wróżka Dzwoneczek oraz Wendy –
dziewczynka, którą Piotruś Pan zabiera do Nibylandii. Jednak nawet w tej
szczęśliwej krainie czyhają niebezpieczeństwa: bohaterowie będą musieli
zmierzyć się z piratami pod wodzą
strasznego Kapitana Haka. W wałbrzyskiej adaptacji odnajdziemy wszystkie
elementy baśniowego świata z kart
powieści o „Piotrusiu Panu”, układające się w linearną opowieść. Niezaprzeczalnym atutem spektaklu jest
różnorodność środków artystycznego
wyrazu. W przedstawieniu znajdziemy
elementy teatru lalkowego, teatru formy i teatru cieni oraz zapadające w pamięć piosenki. „Piotruś Pan” to spektakl familijny, na który zapraszamy całe
rodziny. Przedstawienie jest pochwałą
nieokiełznanej wyobraźni. Dzieci uczy,
że czasem warto zachować się odpowiedzialnie i dojrzale a ich rodziców
– by pielęgnować w sobie dziecko. Bo
nie ma lepszej płaszczyzny do dialogu
niż wspólna zabawa.
(red)
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Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy
chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom
osieroconym. W 2016r. pod naszą opieką było ponad 600 pacjentów.
Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. Państwa wsparcie pozwala nam sprawować opiekę na odpowiednio wysokim poziomie.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod
naszą opieka jest 40 rodzin. Finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupujemy odzież i wyprawki szkolne.
Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru
gmin Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny
sprzęt rehabilitacyjny. Pod nasza opieką jest 29 dzieci.

Dziękujemy wszystkim,

którzy wspierają działalność naszego hospicjum
i przekazują 1% podatku.

ZUS mówi do nas prosto
Jasne i proste mówienie do klientów to hit ostatnich miesięcy.
Przejrzystym i zrozumiałym dla
każdego językiem chwalą się
banki i instytucje publiczne. Do
tego grona dołącza ZUS.
Po pilotażu wśród klientów ZUS
w Jaśle, Toruniu i Warszawie nowe,
przejrzyste i proste formularze od
kwietnia zaczynają funkcjonować
we wszystkich placówkach ZUS w
całej Polsce. - Nasi klienci często
narzekali na mnogość niepotrzebnych, bo często powielających się
informacji, które muszą wpisywać
w starych formularzach. Ich język
też z prostym niewiele miał wspólnego – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na

Dolnym Śląsku. - Ja sama niekiedy
korzystałam z wyjaśnień zaprzyjaźnionych pracowników, gdy przysłane
do mnie z ZUS pismo nie było dla
mnie jasne. Skoro mnie, rzecznikowi
trudno było je zrozumieć to wyobrażam sobie, jakie problemy mieli nasi
klienci – dodaje rzeczniczka. Nowe
zusowskie formularze są czytelne,
krótsze i mniej w nich rubryk do
wypełnienia. Słownictwo zostało odpowiednio dobrane tak żeby nikt nie
miał problemów ze rozumieniem.
Nowe druki opatrzone są nowa, minimalistyczną grafiką, która sprzyja
ich przejrzystości. Najistotniejszymi
zmianami, na które zwracali uwagę
klienci oddziałów z pilotażu, było
zmniejszenie liczby stron i danych
do wypełnienia, prostota zwrotów i

poleceń, a także czytelność podpowiedzi i wyjaśnień. Respondenci mogli ocenić, jakość nowych wniosków
w 5 stopniowej skali. Średnia wysta-

wionych blisko 5,5 tys. ocen przekroczyła 4. Co niezwykle istotne,
Zakład zdecydował się wprowadzić
do niektórych formularzy jeszcze
pewne poprawki, które sugerowali
klienci, jak wytłuszczenie najważniejszych informacji, czy powiększenie
czcionki. Po uzyskaniu pozytywnej
opinii klientów w pilotażu, w kwietniu nowe uproszczone formularze
zaczną już obowiązywać w całym
kraju, we wszystkich placówkach
ZUS. Jest to pierwsza grupa formularzy, nad kolejnymi ZUS będzie pracować do końca roku. Od początku
roku w ramach akcji „Prosto z ZUS”
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
oprócz uproszczenia formularzy,
upraszcza także język pism kierowanych do swoich klientów. W tej
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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
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chwili odbywa się cykl szkoleń dla
pracowników, które mają podnieść
standard komunikacji z klientami.
Zespół ekspertów zewnętrznych
wyszkoli ponad stu konsultantów
językowych, którzy będą odpowiedzialni m.in. za dalsze przeszkolenie
załogi ZUS.
(red)

Zakupy
w biznesie
W poniedziałek 10 kwietnia 2017
roku o godzinie 16.00 w Dolnośląskim Parku Technologicznym
T- Park odbędą się bezpłatne
szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich
Pracodawców na temat roli i
znaczenia procesów zakupowych
w działalności firm MŚP.
Zakupy w biznesie odgrywają obecnie bardzo ważną rolę, ale
podlegają również wielu zmianom, a
procesy te mają charakter dynamiczny. Na pierwszy plan kierunku tych
zmian wysuwa się coraz większa rola
procesów zakupowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a wraz z nią
rola i znaczenie działów zakupowych
i kupców w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Podczas spotkania Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki przedstawi rolę
tych procesów w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej firm na rynku.
Organizatorami szkolenia są Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny
związek pracodawców Konfederacji
Lewiatan, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz ośrodek Enterprise Europe Network.
Partnerem wydarzenia jest Polskie
Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki (PSML).
(red)

v
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
zaprasza do skorzystania

z bezpłatnych kursów zawodowych
oraz płatnych staży
Jeżeli jesteś osobą niepracującą do 29 roku życia
i mieszkasz na terenie powiatu wałbrzyskiego lub kłodzkiego.
(pierszeństwo mają mieszkańcy obszarów wiejskich)

Mamy dla Ciebie bogatą ofertę
bezpłatnych szkoleń zawodowych,
które gwarantują zatrudnienie na rynku pracy
oraz możemy zorganizować Ci płatny staż zawodowy
wśród lokalnych przedsiębiorców.

Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100
Lider projektu:

Biuro projektu:

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 01 00

Gmina
Głuszyca

Gmina
Walim

III Europejski Kongres Samorządów
Jak samorządy powinny współpracować z rządem, światem nauki, biznesu oraz organizacjami,
które mogą pomóc w ich sprawniejszym funkcjonowaniu?
W Krakowie, w dniach od 27 do
28 marca odbywał się III Europejski Kongres Samorządów - jedna
z największych konferencji międzynarodowych, poświęcona polityce
regionalnej, której hasłem było: „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”. Brało w niej udział blisko 1800
osób - liderów samorządowych,
przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki, biznesu, kultury oraz NGO z ponad 40 krajów.
Świdnicę reprezentowała prezydent
miasta, Beata Mokal-Słaniewska, która uczestniczyła w dwóch panelach
dyskusyjnych jako prelegent. Podczas

panelu "Sukces na obcasach" wspólnie z Elżbietą Anną Polak - marszałek
województwa lubuskiego, Dorotą
Bąbiak-Kowalską - zastępcą redaktora naczelnego Municipium, Kamilą
Gasiuk-Pihowicz – posłanką na Sejm
RP, Beatą Superson-Polowiec - radcą
prawnym, Eszter Szabó – profesorem, członkiem Rady Programowej
Forum Ekonomicznego Budapest
Business School dyskutowano o roli
kobiet w życiu społecznym, politycznym, naukowym i gospodarczym.
Coraz więcej kobiet zajmuje kierownicze stanowiska, które kiedyś
zarezerwowane były dla mężczyzn.
Aktywność kobiet widoczna jest
również w sferze polityki i biznesu.
Jednym z powodów tej zmiany jest
prowadzenie skutecznej i spójnej
polityki zmierzającej do zapewnienia
równomiernej reprezentacji obu płci

w każdej ze stref życia społecznego,
przy jednoczesnym zagwarantowaniu
kobietom równych szans rozwoju zawodowego.
Natomiast podczas panelu „Lewicy sposób na samorząd” razem
z Tadeuszem Krzakowskim - prezydentem Legnicy, Rafałem Kuklą
- burmistrzem Gorlic oraz Krzysztofem Gawkowskim - wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej pochylono się nad tematem
dialogu społecznego z mieszkańcami
miast, ich aktywizacji oraz metod
współpracy. Rozmowy dotyczyły
także nowoczesnej polityki mieszkaniowej, pomocy socjalnej, a także
promowaniu równości i tolerancji.
Program kongresu obejmował
ponad 80 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, warsztaty,
wykłady oraz prezentacje) i został

realizowany w ścieżkach: Finanse,
Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Mia-

sto. Obrady Kongresu relacjonowało
blisko 100 dziennikarzy.
(red)
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Zremisowały, a mimo to awansowały

sekund

jedynie się broniły. W drugiej odsłonie wrocławianki kilka razy groźnie
zaatakowały szukając gola po dośrodkowaniach ze stałych fragmentów gry, jednak pewnie spisująca się
między słupkami Daria Antończyk
nie dała się pokonać. Ostatecznie po
zaciętym pojedynku wałbrzyszanki
zremisowały z AZS-em Wrocław
0:0.
Czasu na odpoczynek po derbowych zmaganiach akademiczki nie
będą miały zbyt wiele. Już w sobotę
nasze panie wyjadą do Krakowa, aby
zmierzyć się z beniaminkiem Ekstraligi, AZS-em UJ. Początek spotkania
w Grodzie Kraka o godzinie 11.
Bartłomiej Nowak
Ekstraliga kobiet
XIX kolejka
AZS PWSZ Wałbrzych – AZS Wrocław 0:0
AZS PWSZ: Antończyk, Aszkiełowicz, Gradecka,
Mesjasz, Jelenčić, Ratajczak, Dereń, Bezdziecka (90
Klepatska), Jaworek, Maciukiewicz (78 Kowalczyk),
Miłek. Trener: Kamil Jasiński
Wałbrzyszanki kilka razy zagroziły bramce AZS-u Wrocław, jednak okazje Oliwii Maciukiewicz czy Klaudii Miłek
nie przyniosły efektu bramkowego

Choć wałbrzyszanki były faworytkami środowego spotkania
Ekstraligi z AZS-em Wrocław,
to jednak podopiecznym Kamila
Jasińskiego nie udało się sięgnąć
po komplet punktów. Derby zakończyły się bezbramkowym
remisem, ale przy jednoczesnej porażce Czarnych Sosnowiec przełożyły się na awans
AZS-u PWSZ na 3. miejsce klasyfikacji.
Do rywalizacji z wrocławiankami ekipa spod Chełmca przystąpiła
osłabiona brakiem trzech zawodniczek. Ze względu bowiem na kontu-

zje Jessica Pluta, Patrycja Salwa oraz
Anna Rędzia obejrzały pojedynek
z trybun stadionu przy ulicy Ratuszowej. Sam mecz miał dość wyrównany
przebieg z lekką przewagą gospodyń,
które jednak rzadko przedostawały się w bezpośrednie sąsiedztwo
bramki przyjezdnych. Do przerwy
w dogodnych sytuacjach znalazły się
Klaudia Miłek oraz Oliwia Maciukiewicz, jednak ich strzały zostały zablokowane przez rywalki lub padły
łupem golkiperki AZS-u.
W drugiej części podopieczne
trenera Jasińskiego konsekwentnie
szukały okazji do zdobycia zwycięskiego trafienia. W 60 minucie Ma-

ciukiewicz w ładnym stylu urwała się
swej opiekunce, wpadła w pole karne, ale jej mierzone uderzenie odbiło
się od prawego słupka. Chwilę później Maciukiewicz ponownie znalazła
się w „16”, ale zamiast podawać do
lepiej ustawionej Miłek zdecydowała się na strzał, który przeszedł
w sporej odległości od celu. Kolejny
jęk zawodu miejscowej publiczności
towarzyszył w 86 minucie akcji sfinalizowanej przez Miłek. Nasza reprezentantka kraju do lat 19 stanęła oko
w oko z Anną Bocian, ale nieczysto
przymierzyła i futbolówka o kilka
metrów minęła bramkę. Powyższy
opis nie oznacza, iż przeciwniczki

Pozostałe wyniki:
AZS PSW Biała Podlaska – GOSiR Piaseczno 2:1,
Górnik Łęczna – Sztorm Gdańsk 2:0, Olimpia Szczecin
– AZS UJ Kraków 0:0, Mitech Żywiec – Medyk Konin
1:4, UKS SMS Łódź – Czarni Sosnowiec 2:1
Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin
2. Górnik Łęczna
3. AZS PWSZ Wałbrzych
4. Czarni Sosnowiec
5. UKS SMS Łódź
6. Olimpia Szczecin
7. AZS Wrocław
8. Mitech Żywiec
9. AZS UJ Kraków
10. AZS PSW B. Podlaska
11. GOSiR Piaseczno
12. Sztorm Gdańsk

18
18
18
18
18
18
17
17
18
18
18
18

54
50
33
32
31
19
18
15
15
15
14
8

101:7
63:12
34:20
38:24
33:28
25:42
35:35
18:42
13:44
14:37
17:48
13:65

Akademia Kolarska SEVEN na Trofeo Cinelli

Zrobić kolejny krok

Walczących o awans do I ligi koszykarzy
Górnika Trans.eu czeka rewanżowy
pojedynek z SMS-em PZKosz Władysławowo. Pierwszy, rozegrany w Wałbrzychu mecz pokazał, iż młodzież
z Pomorza to trudny i wymagający
przeciwnik, o czym najlepiej świadczy
fakt, iż ubiegłotygodniowe spotkanie zakończyło się wygraną biało-niebieskich,
ale zaledwie 82:77. W jutrzejszym
pojedynku nie będzie łatwo o powtórzenie sukcesu sprzed kilku dni, ale na
szczęście rywalizacja trwa do trzech
zwycięstw, tak więc nawet w przypadku ewentualnej porażki kolejny mecz
odbędzie się w naszym mieście.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – SMS PZKosz Władysławowo 82:77 (22:20, 23:18, 17:22, 20:17)
Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki 24, Niesobski 21, Ratajczak 14, Wróbel 13, Bochenkiewicz 4, Glapiński 3,
Kozak 3, Krówczyński 0, Durski 0. Trener: Arkadiusz
Chlebda

Po Bielsku czas
na Bielsko

Tydzień po bezbramkowym remisie ze
Stalą piłkarzy Górnika Wałbrzycha czeka mecz z kolejnym przedstawicielem
Bielska-Białej. Tym razem podopieczni
Roberta Bubnowicza oraz Marcina
Morawskiego zmierzą się na wyjeździe
z miejscowym Rekordem, a więc czołowym zespołem III ligi. Faworytem są
na pewno rywale, którzy aż o dziesięć
miejsc wyprzedzają wałbrzyszan, ale
za ekipą Wojciecha Gumoli przemawia
również wynik pierwszej potyczki obu
drużyn, która zakończyła się zwycięstwem bielszczan 2:0. Jak będzie w rewanżu, o tym przekonamy się w sobotę
od godziny 15.
Górnik Wałbrzych - BKS Stal Bielsko-Biała 0:0
Żółte kartki: Tyktor, Rytko, Sadowski - Górnik
Czerwona kartka: Szczęsny (40) - Stal
Górnik: Jaroszewski, Tobiasz, Michalak, Tyktor,
Surmaj, Rytko, Krzymiński, Morawski, Bronisławski,
Sadowski, Migalski (12 Młodziński/ 89 Popowicz).
Trenerzy: Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski

Wielki finał WALK-a

Od startu w Czechach w prestiżowym Trofeo Cinelli ropoczęła
tegoroczny sezon Akademia Kolarska SEVEN. Na starcie tradycyjnie mocne ekipy z Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, Węgier,
Chorwacji, Litwy, Wielkiej Brytanii a nawet Bahrajnu. Akademia
Kolarska SEVEN nie była jedynym polskim akcentem w tym
wyścigu, w kategorii Elity ścigały
się również dwie polskie zawodowe ekipy: Domin Sport i Team
Hurom.
Akademię reprezentowała czwórka zawodników. W bardzo licznej
kategorii juniorów młodszych na dystansie 56 kilometrów rywalizował
Marcin Rozmiarek. Przez pierwsze
40 kilometrów utrzymywał znakomite tempo i jechał w ścisłej czołówce, co chwilę pokazując się na
czele peletonu. 10 kilometrów przed
metą nie udało się jednak Marcinowi
utrzymać tempa w uciekającej grupie
i musiał pozostać w drugiej, pościgowej grupie. Tę właśnie grupę Marcin
Rozmiarek przyprowadził na mętę
i finiszował z niej najszybciej zajmując
ostatecznie 28 lokatę. Równie ciekawy przebieg miał wyścig juniorek
młodszych. W tej właśnie kategorii zadebiutowała Hanna Demeszuk i był to
debiut bardzo udany. Po chwilowych

v

W Czechach Akademię reprezentowała czwórka zawodników

kłopotach na początku wyścigu Hania
z każdym kilometrem jechała coraz
szybciej i odrabiała straty do czołowej grupy. Ostatecznie finiszowała
na miejscu 17. W roli debiutantów
wystąpili również Kacper Andrejczuk
i Przemysław Bojarski startując po raz
pierwszy w kategorii młodzików. Na

dystansie 40 kilometrów dali z siebie
wszystko i dzielnie walczyli do samej
mety. Tego dnia musieli jednak uznać
wyższość bardziej doświadczonych
i starszych kolegów zajmując miejsca
41 i 42. Dla wszystkich zawodników
Akademii Kolarskiej SEVEN start
w Trofeo Cinelli to kolejne bezcen-

NAKŁAD ŁĄCZNY

ne doświadczenie. W Polsce oficjalne rozpoczęcie sezonu kolarskiego
w wyścigach szosowych nastąpi 9
kwietnia. Wyścigiem inaugurującym
będzie tradycyjnie ” Ślężański Mnich
” w Sobótce. Akademia Kolarska SEVEN również tam będzie.
(red)

W MARCU 83 000 egz.

Powoli dobiega końca tegoroczna
edycja Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki „Aqua-Zdrój”. Jej zwieńczeniem będzie wyłonienie nowego
mistrza, o tytuł którego powalczą dwie
najlepsze drużyny rundy zasadniczej,
czyli Basket Śródmieście oraz Alu
Fast. Pierwszy mecz finału odbędzie
się w niedzielę 2 kwietnia o godzinie
18 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Zanim jednak dojdzie do wspomnianej
potyczki, godzinę wcześniej odbędzie
pierwsze spotkanie, którego stawką
będzie 3. miejsce WALK-a, a naprzeciw
siebie staną Partners Nieruchomości
oraz Drink Team.
Trzeci mecz półfinału:
Basket Śródmieście - Partners Nieruchomości 55:49
(15:10, 15:16, 10:10, 15:13)
Punkty: Wackowski 14, Milewski 12, Smoleń 9, Wojdyła 9, T. Strzelec 7, Antonow 4, G. Strzelec - Basket
oraz Piątkowski 17, Jasiński 8, Kmiecik 7, Jerzyk 6,
Bielewicz 4, Bujnowski 3, Stawiarz 2, Karnasiewicz 2,
Kurcz - Partners Nieruchomości
O miejsca 5 - 7:
Faurecia - Labo-Dent 46:64 (9:14, 15:12, 7:16,
15:22)
Punkty: Rudnicki 17, Baranowski 14, Witkowski 9,
Kopaniarz 6, Pszczółkowski - Faurecia oraz Byra
15, Borzemski 15, Łuczak 13, P. Pelesz 11, Kuliński
10 – Labo-Dent

Bartłomiej Nowak
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Od 2002 roku
wzmacniamy
markę naszych
KLIENTÓW
www.30minut.pl/
e -gazeta

KREDYTY
• oferta wielu banków

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

UWAGA PROMOCJA !

ZAMIEŚĆ 6 EMISJI REKLAM O TYM SAMYM FORMACIE
- 7-mą OTRZYMASZ GRATIS
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ TEL. 530 741 382
Promocja trwa od 31.03.17 do 28.04.17

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

„Domki u Jana”

tel. 668 433 830

(6) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55

-majówka i wakacje.

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

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

tel 604 821 470

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

(1) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111
(1) CZYSZCZENIE DYWANÓW I
TAPICERKI MEBLOWEJ. SOLIDNIE
I TANIO TEL. 606 316 803
(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(14) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229

POŻYCZKI
DO 15 000 ZŁ
na dowód osobisty
tel. 723 333 445
ŚWIDNICA, RYNEK 15

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

mgr analityki medycznej

Biały Kamień.

nad jeziorem i morzem

z dowozem do klienta

pobrania w domu pacjenta,

balkon. VI piętro w budynku z windą.

Gotówkowe, konsolidacyjne

Tel. 502-686-045

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

PRACA

pomieszczenie idealne na garderobę,

- tani wypoczynek

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

duży przedpokój oraz dodatkowe

KREDYTY

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30

SKUP AUT

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

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

ul. Broniewskiego 69

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

Kupię płyty
gramofonowe
– winylowe
oraz gramofony
i magnetofony szpulowe,
stare aparaty fotograficzne,
torby skórzane.
Tel. 509 454 120

BUS 9 OSOBOWY
DO WYNAJĘCIA
od 120 zł netto/doba
Wyjazdy: prywatne (narty, wakacje),
służbowe, przewóz ładunków, itp.
TEL: 603 272 975

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

dwa pokoje, kuchnia, łazienka,

(14) HYDRAULIK – TEL 506 754
379

zapraszają!

tel. 74 666 88 99

mieszkanie 52 m2,

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

• również dla osób

• chwilówki także dla osób
bez dochodu

Sprzedam

USŁUGI

• pożyczki pozabankowe tylko
sprawdzonych firm

• wysoka przyznawalność

I wszystko wiesz…

(6) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(6) ELEKTRYK 888 322 334
(1) 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
(1) 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
(24) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,

(2) Praca w Niemczech przy opiece
w polskiej rodzinie od lipca. Tel. 500
203 018
(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za
granicę: pracowników rozbiórki;
szkółki roślin, hydraulików, cieśli,
dekarzy, elektryków, stolarzy, monterów instalacji grzewczych; silosów;
rusztowań; okien, murarzy, regipsiarzy, płytkarzy, tynkarzy, szpachlarzy,
malarzy, lakierników, szpachlarzy,
ogrodników. Mile widziany j.obcy i
własny samochód. marketing@euro-kontakt.eu 786 298 618
(1) Zbiór pieczarek-osoby z doświadczeniem 730 107 612 kontakt@euro-kontakt.eu
(1) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w
Polsce i w Niemczech. Kontakt 602
784 629 , e-mail: serene27@wp.pl
KUPIĘ

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

(5) SPRZEDAM FORD FOCUS
2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 5 700
zł do negocjacji, tel. 608 034 996
(1) 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
(1) Wynajmę nowe mieszkanie
dwupoziomowe 49 m2 z pełnym
wyposażeniem, Świebodzice oś.
Piastowskie. Tel. 606 803 748
(2) Wynajmę lokal po sklepie mięsnym (cena 1100 zł) , W-ch ul. Armii
Krajowej 26a, tel. 74 8464642 lub
793 445 183
(9) 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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Wybieraj produkty lokalnych producentów
Polecana dla gastronomii

Młyn Staniszewski i Wspólnicy S.J.
57-450 Ludwikowice, ul. Wiejska 22
www.mlynludwikowice.pl
biuro@mlynludwikowice.pl

Tel. 74 872 22 11
Tel. 604 931 548
Tel. 606 665 771

Mąkę można kupić w hurtowniach spożywczych
oraz wybranych sieciach handlowych i sklepach osiedlowych.

