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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

Wspólnoty walczą
o remonty kamienic
O ponad milion złotych na remonty i termomodernizację walczy partnerski projekt kilku wspólnot
mieszkaniowych ze Szczawna-Zdroju. Projekt jest już po pozytywnej ocenie technicznej. Jeśli otrzyma
doﬁnansowanie, już w przyszłym roku, zarządzane przez wspólnoty kamienice „będą jak nowe”.
Wartość projektu wynosi blisko 1,1 miliona zł. Dofinansowanie na które mogą liczyć
wspólnoty sięgnie ponad 70% wartości projektu czyli około 774 tysiące złotych. Średnia
wartość jaką poszczególne kamienice będą
mogły przeznaczyć na remont swoich budynków, wyniesie około 180 000 złotych. Za te
pieniądze wyremontowane i ocieplone mają
być ściany zewnętrzne poszczególnych kamienic, dach i poddasze, w niektórych przypadkach
kamienice będą okopane i docieplone od ziemi,
a także w piwnicach i na klatkach schodowych.
Wniosek partnerstwa szczawieńskich wspólnot
mieszkaniowych jest już po pierwszej ocenie
technicznej i uzyskał pozytywną weryfikację.
W partnerstwie są wspólnoty zarządzająca wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi przy ul.
Równoległej 11,12 i 16, przy ulicy Solickiej 2,
ulicy Okrężnej 3, Kolejowej 15 oraz przy ulicy Sienkiewicza 34 i 41a. Realizacja projektu
w partnerstwie pozwoliła obniżyć koszty przygotowania i napisania wniosku o dofinansowanie remontów w funduszy unijnych. Wszystkie
koszty przeznaczone na ten cel wspólnoty
ponoszą z własnych środków. Liderem partnerstwa jest wspólnota z ulicy Równoległej 16.
Teraz wnioskodawcy czekają na wyniki oceny
merytorycznej złożonego projektu.
(red)

W partnerstwie są wspólnoty zarządzające wielorodzinnymi budynkami
mieszkalnymi
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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

region str. 20

Ze Skrą tylko
o zwycięstwo
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SKLEP MIĘSNO – WĘDLINIARSKI
Ul. Główna 9/9a (Piaskowa Góra) Wałbrzych

sport str. 21

Kiełbasa biała
surowa 12,99 zł
Karkówka b/k 14,99 zł

Gwarantujemy zawsze świeże
wyroby najwyższej jakości
pochodzące od sprawdzonych dostawców

Ćwiartka z kurczaka 3,99zł

ZAPRASZAMY !!! Pon. 8:00 - 17:00,
Wt-pt 8:00 – 18:00, Sob 8:00 – 14:00

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych

MAGAZYN Galerii Victoria

str. 9-16

v

wydarzenia

rozmowa tygodnia

Depresja porozmawiajmy o niej
Co roku 7 kwietnia obchodzony jest Światowy
Dzień Zdrowia. Tematem
przewodnim
tegorocznej kampanii jest depresja.
O samej chorobie i celach
akcji rozmawiamy z Grażyną
Chaszczewską-Wojtas,
kierownikiem Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wałbrzychu.
Co jest głównym celem i założeniami kampanii?
Ogólnym celem jednorocznej
kampanii, która rozpoczęła się 10 października 2016
czyli w Światowym Dniu
Zdrowia Psychicznego jest
doprowadzenie do tego, aby
we wszystkich krajach więcej
osób cierpiących na depresję
szukało pomocy i ją otrzymało. Mówiąc konkretnie staramy się, aby społeczeństwo
więcej wiedziało o depresji,
jej przyczynach i możliwych
konsekwencjach,
włącznie
z samobójstwem oraz o tym,
jaka jest lub może być dostępna pomoc .Mamy nadzieję, że
dzięki temu osoby cierpiące na
depresję będą szukały pomocy.
Natomiast rodziny, przyjaciele
i znajomi osób zmagających się
z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie. Chcemy
pokazać jak ważne jest mówienie o depresji. Sama rozmowa stanowi istotny element
procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób
psychicznych, w tym depresji,
niestety nadal dla wielu osób
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
Redaguje zespół: Bartłomiej Nowak,
Marcin Klat, Marcin Białas,
Magdalena Przepiórka
e-mail: redakcja@30minut.pl
Foto: Agencja Art-A
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
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na całym świecie stanowi często barierę uniemożliwiającą
szukanie pomocy.
Do kogo adresowana jest
kampania?
Każdy może zachorować na
depresję. Dlatego ta kampania
adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć
czy status społeczny. Światowa
Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę
na trzy grupy, które depresja
dotyka częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych,
kobiety w wieku rozrodczym
(zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze po 60 roku
życia.
Jak rozpoznać osobę chorą?
Czym charakteryzuje się depresja?
Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie
utrzymującym się uczuciem
smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół
sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej
niezdolność do wykonywania
codziennych czynności i stan
ten utrzymuje się co najmniej
przez okres dwóch tygodni.
Ponadto u osób cierpiących na
depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy
sen, stany lękowe, trudności
z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia
bezwartościowym, poczucie
winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

www.30minut.pl

Najlepiej oświetlone miasto
Wałbrzych otrzymał główną nagrodę w konkursie ogólnokrajowym „Najlepiej Oświetlona
Gmina i Miasto 2016 roku” organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
i Agencję Soma. W konkursie
brało udział trzynaście gmin i
miast z Polski.
Do konkursu Zarząd zgłosił przeprowadzoną inwestycję wymiany

Morsy
zakończyły
sezon

oświetlenia ulicznego na terenie
Wałbrzycha w latach 2014 – 2015,
która była finansowana z programu Zielonych Inwestycji Sowa
z NFOŚiGW. W trakcie inwestycji
zostało wymienionych 4500 opraw
oświetleniowych, w tym 2000 opraw
w technologi LED oraz 3000 słupów
oświetleniowych. Komisja konkursowa oceniała wykonaną inwestycję
nie tylko na podstawie przesłanych
dokumentów, ale również na podstawie wizji lokalnej (wizytujące osoby
to eksperci do spraw oświetlenia).
W wyborze Wałbrzycha na zwycięzcę konkursu komisja wzięła pod
uwagę duży rozmach i kompleksowość inwestycji obejmującej teren
całego miasta. Opisując nagrodzoną
realizację zwróciła uwagę na skrupulatność i dbałość o proces jej pr-

Fot. (ZDKiUM) W trakcie inwestycji
zostało wymienionych 4500 opraw
oświetleniowych

zygotowania, a także na uzyskane
bardzo dobre efekty oświetleniowe
i duże oszczędności w kosztach energii elektrycznej (ok. 1 miliona zł).
(red)
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Nad zalewem w Starych Bogaczowicach, wałbrzyskie morsy zakończyły sezon kąpieli
2016/2017.
Morsowanie to bardzo przyjemny sposób na hartowanie organizmu. Czas spędzony w lodowatej
wodzie przynosi wiele korzyści oraz
zastrzyk endorfin (hormony szczęścia). To również znakomity sposób
na odstresowanie się i pokonywanie
własnych słabości. Osoby, które zażywają takich kąpieli bardzo rzadko
chorują, a ich skóra staje się jędrna.
W chłodne dni noszą lżejsze ubrania, ponieważ ich organizm jest tak
zahartowany, że warstwy ubrań
są zbędne. Pamiętajmy jednak,
że przed rozpoczęciem przygody
z morsowaniem, warto skonsultować się ze swoim lekarzem. Przed
wejściem do wody najważniejsza
jest rozgrzewka, na którą składa się
trucht – spokojny bieg oraz podstawowe ćwiczenia np. przysiady czy
pajacyki. Pobyt w lodowatej wodzie
za pierwszym razem trwa od 1 do
3 minut, natomiast doświadczone
morsy mogą przebywać w wodzie od 4 do 20 minut. - Po wyjściu
z wody ubieramy się i wykonujemy ćwiczenia na rozgrzanie ciała.
Należy pamiętać, że najważniejsze
jest bezpieczeństwo, zawsze należy
kontrolować zachowanie naszego
organizmu podczas takich kąpieli.
Cieszy nas, że coraz więcej osób
uczestniczy w takiej formie spędzania wolnego czasu – radzą specjaliści.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
morsowania w następnym sezonie,
„Jesień 2017” na spotkania grupy
"Wałbrzyskie Morsy i okolice" nad
zalew w Starych Bogaczowicach.
(red)

Uwaga konkurs !!!
Do wygrania cztery zestawy obiadowe
w Barze u Greka przy ul. Basztowej 59B
w Wałbrzychu.
Aby wygrać te pyszne nagrody wystarczy tylko dzisiaj
07.04 2017r punktualnie o godz 14:00 wysłać na maila:
konkurs@30minut.pl hasło: „Greckie potrawy” , podać swoje
imię, nazwisko, oraz nr telefonu. Z laureatami skontaktujemy
się telefonicznie. Zapraszamy i życzymy smacznego !!!

kalendarium

HASŁO TYGODNIA: W ŻYCIU NIE CHODZI O TO, ABY PRZECZEKAĆ BURZĘ,
A O TO, ABY NAUCZYĆ SIĘ TAŃCZYĆ W DESZCZU. Mahatma Gandhi
•
•
•
•
•
•

•

7 kwietnia 2017 – Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Bobrów, Zdrowia
Imieniny - Hermana, Donata
8 kwietnia 2017 – Dzień Walki z Bezrobociem, Romów, Opozycji Przeciw GMO
Imieniny - Radosława, Julii, Dionizego
9 kwietnia 2017 – Dzień Gołębia
Imieniny - Achacego, Hugo
10 kwietnia 2017 – Dzień Bandurka, Lotnictwa Wojskowego
Imieniny - Magdaleny, Michała, Makarego
11 kwietnia 2017 – Dzień Radia, Osób z Chorobą Parkinsona
Imieniny - Gemmy, Filipa, Leony
12 kwietnia 2017 Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki,
Dzieci Ulicy, Chomika, Załogowych Lotów Kosmicznych, Czystych Okien, Czekolady
Imieniny - Juliusza, Damiana, Saby
13 kwietnia 2017 – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Imieniny - Hermenegildy, Idy, Marcina

Gdzie w weekend
WOK WAŁBRZYCH
07.04 I 18:30 - 19:30 I Hip Hop, gr. od 11 lat WOK, na terenie Starej Kopalni
08.04 I 10:00 - 12:00 I „Wałbrzych ma Talent” casting, WOK Piaskowa Góra
09.04 I 10:00 - 12:00 I Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła, młodzież i dorośli

OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY SM „PODZAMCZE” WAŁBRZYCH
07.04 I 17:00 I Turniej zakończenia sezonu Tenisa Stołowego

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI W WAŁBRZYCHU
07.03 I 17.00 I Wernisaż wystawy Małgorzaty Karczewskiej Winylove, tworzącej
swoje prace na starych płytach winylowych.

BOGUSZÓW-GORCE
08.04 I 9:00 I XXIII Otwarty Turniej Francuskiej Gry Karcianej w Parach BELLOT
Gorce CKK Witold

TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU
07.04 I 19.00 I Spektakl„Cynkowi chłopcy” Swietłana Aleksijewicz, reż. Jakub
Skrzywanek.
07.04 I 20:30 I CZYTANIE z serii CZARNE NA BIAŁO„Kultura kłamstwa”

ŚWIDNICA Świdnicki Ośrodek Kultury
8.04 I 18:00 I zaprasza na wernisaż wystawy prac Beaty Marii Orlikowskiej
„Zapach zapamiętany” Galeria Fotografii, Rynek 44

TEATR LALKI I AKTORA WAŁBRZYCH
08.04 I 17:00 - 17.00 I Dzień Osiemdziesiąty Piąty. Spektakl inspirowany
opowiadaniem Ernesta Hemingway`a„Stary człowiek i morze”. PREMIERA

STRUGA
7-8 kwietnia I Kiermasz Wielkanocny w Pałacu Struga

GŁUSZYCA
08.04 I 17:00 I Święto Włókiennika ze spektaklem„Ziemia Obiecana
Włókniarzy”, sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26.

Piątek, 7 kwietnia 2017
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Konkurs „Kulinarne tradycje świąteczne w Powiecie
Wałbrzyskim – Wielkanoc 2017”
Konkurs „Kulinarne tradycje świąteczne w Powiecie Wałbrzyskim – Wielkanoc 2017” został rozstrzygnięty. Do konkursu zgłosiło się 10 uczestników, którzy mieli za zadanie przygotować po dwie potrawy świąteczne – komisja konkursowa
oceniała walory smakowe przygotowanych potraw oraz estetykę stołu i podania. „Poziom przygotowania potraw w tym roku
był niezwykle wysoki , zarówno pod względem smakowym jak
i estetycznym. Cieszę się że zgłosili się uczestnicy z całego terenu naszego Powiatu. Mamy jako Polacy naprawdę wspaniałe świąteczne tradycje kulinarne, dlatego warto o nie dbać i je
eksponować. Gratuluję wszystkim uczestnikom” – powiedział
starosta Jacek Cichura.
Laureatami konkursu w tym roku zostali:
I miejsce Wiesława Pawłow –Głuszyca Górna– za potrawę
Świnkę Wieprzowinkę
II miejsce – Lucyna Król ze Starych Bogaczowic – Świąteczna
sałatka warzywna z jajkiem
III miejsce – Violetta Wendycz z Rybnicy Leśnej – za potrawę
Schab w cieście

Fundatorem nagród był Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
a współorganizatorem Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu -Powiatowi Doradcy w Wałbrzychu.

Przyznano również 7 wyróżnień ponieważ potrawy były tak
wyśmienite, że nie można było nie docenić kunsztu i pracy kucharzy.

Remont ulicy Wrocławskiej

reklama
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To kluczowa inwestycja drogowa mająca wpływ na komunikację w północnej części miasta,

Blisko 8 milionów złotych kosztować będzie remont ulic: Wrocławskiej i Lelewela. Zakończenie
robót planowane jest na koniec
października 2017 roku.
Rozpoczęła się przebudowa ul.
Wrocławskiej (od ul. Pogodnej do
budynku Wrocławska 115 ) oraz
dokończenie remontu odcinka ul.
Lelewela wraz z infrastrukturą podziemną. Łącznie przebudowa obejmie ok. 600 mb drogi. Wykonawcą
inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
Wartość robót budowlanych wyniesie około 7,8 mln zł. Jest to kluczowa
inwestycja drogowa mająca wpływ
na komunikację w północnej części

miasta, ważna także ze względu na
nowe przebiegi tras autobusów oraz
włączenie do sieci komunikacyjnej
i transportowej dworca Wałbrzych
Szczawienko, czyli inwestycji Park
& Ride. Podczas remontu utrzymany będzie dwukierunkowy ruch
na rozbudowywanym odcinku ul.
Wrocławskiej. Przewidziano 7 etapów tymczasowej organizacji ruchu.
Etapy 1-6 polegają na kolejnym wygradzaniu jednej trzeciej szerokości
jezdni ul. Wrocławskiej naprzemiennych odcinków (pierwszy od
ul. Pogodnej do pl. Lelewela, drugi
od pl. Lelewela do budynku przy ul.
Wrocławskiej 78). Podczas obowiązywania etapów 1-6 całkowitemu
zamknięciu podlegać będzie ulica

Życzenia Wielkanocne w

Lelewela, do której dojazd przewidziano przez al. Ch. de Gaulle’a lub
ul. Długą i ul. Wieniawskiego. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie tonażowe (dopuszczalne
3,5 t - nie dotyczy komunikacji miejskiej oraz służb komunalnych ) na ul.
Wrocławskiej. Objazd dla pojazdów
powyżej 3,5 t poprowadzono ul. Długą, ul. Wieniawskiego i al. de Gaulle’a.
W etapie 7 będzie wykonana warstwa ścieralna na całym przebudowywanym odcinku ul. Wrocławskiej.
W związku z jego realizacją remontowany odcinek podlegać będzie całkowitemu zamknięciu. Prace te realizowane będą w dniach wolnych od
pracy i godzinach nocnych.
(red)

już od 50 zł

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

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

Więcej informacji tel. 530 741 382
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Pilnuj rzeczy!

Wałbrzyscy policjanci odnotowują
w ostatnim czasie wzmożoną aktywność złodziei, którzy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję.
Ich łupem padają najczęściej telefony komórkowe, torebki, saszetki,
portfele czy dokumenty. Niestety
kradzieże te są także wynikiem nieuwagi i nieostrożności samych poszkodowanych, którzy nie zwracają
należytej uwagi na swoje kieszenie
czy torebki, a także pozostawione
otwarte drzwi wejściowe do mieszkań, garaży czy komórek. Złodzieje
działają najczęściej w autobusach miejskich, na przystankach,
w centrach handlowych, pubach
i wszędzie tam, gdzie jest dużo ludzi
zajętych zakupami bądź spieszących
się do pracy. Wśród nich są też tacy,
którzy szukają otwartych drzwi do
mieszkań, komórek czy garaży. Wykorzystują każdą chwilę nieuwagi.
Niestety często sami pokrzywdzeni
pozostawiają cenne przedmioty
bez nadzoru. Przykładem mogą być
portfele noszone w tylnych kieszeniach spodni, telefony komórkowe
i inne cenne przedmioty. Jak ważna
jest dbałość o swoje mienie wiedzą
osoby, które stały się ofiarą złodziei.
Ci aktywni są cały rok. Działają
wszędzie: na ulicy, w sklepach,
pociągach, autobusach. Pośpiech
i tłok im bardzo sprzyja. W tych warunkach złodzieje czują się bowiem
najlepiej.

(red)

Zagrają w kościele

Kościół Parafialny w Starych
Bogaczowicach po raz kolejny
będzie gościł wybitnych artystów.
W niedzielę, 9 kwietnia, po Mszy
Świętej o godz. 11: 00, młodzież
z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach przedstawi Misterium Męki
Pańskiej. Tego samego dnia o godz.
17: 00 odbędzie się koncert wielkopostny wałbrzyskiego kwartetu
smyczkowego. W programie utwory J.S. Bacha, Schuberta, Chopina
i innych znanych kompozytorów.
Wstęp bezpłatny.

(red)

Będzie rewir

Po likwidacji posterunku Policji
większość mieroszowian nie czuła
się do końca bezpiecznie. Dlatego
burmistrz Marcin Raczyński wraz ze
swoimi współpracownikami podjął
działania, aby utworzyć na terenie
gminy rewir policji, który zlokalizowany będzie w budynku Urzędu
Miejskiego. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to jedno
z podstawowych i najważniejszych
zadań należących do jednostek samorządu terytorialnego. Na wzrost
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wpływa również realizacja
innych zadań samorządu – są to
między innymi ograniczenia przyczyn przestępczości oraz patologii
społecznych, które w dzisiejszych
czasach stanowią szeroką skalę. Do
tej pory po likwidacji posterunku
policji większość mieroszowian
nie czuła się do końca bezpiecznie,
w związku z tym burmistrz Marcin
Raczyński wraz ze swoimi współpracownikami podjął działania, aby
utworzyć na terenie gminy Mieroszów rewir policji, który zlokalizowany będzie w budynku Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie. - Dyżury policji dadzą większe poczucie
bezpieczeństwa, a także zapewnią
szybkie i skuteczne interwencje –
mówią urzędnicy. W ubiegły piątek
gmina Mieroszów otrzymała już
tablicę, która zawiśnie obok wejścia
do mieroszowskiego magistratu.
Otwarcie rewiru ma nastąpić zaraz
po Świętach Wielkanocnych.

(red)
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Współpraca uczelni
z biznesem
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i ﬁrma Mando Corporation
Poland Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy. - Poprzez
poszerzanie i pogłębianie współpracy pragniemy działać na rzecz
stałego doskonalenia jakości
kształcenia na kierunku logistyka
– mówią autorzy dokumentu.
Strony porozumienia zobowiązały
się m.in. do wspólnego działania na
rzecz rozwoju gospodarczego i naukowego, w oparciu o zasady równości
i partnerstwa. - Szczególnie liczymy na
wsparcie ze strony Mando Corporation w zakresie realizowanych praktyk
i staży dla studentów i absolwentów,
organizowania praktycznych warsztatów – pogłębiających kompetencje
zawodowe studentów, odbywania
w firmie wizyt studyjnych, opiniowania programów kształcenia (obecnych

i nowych) – tak aby w większym stopniu dostosowywać je do wymagań
rynku pracy oraz współpracy w zakresie realizowanych, użytecznych dla
Mando prac dyplomowych (inżynierskich) – wyliczają pracownicy uczelni.
Strony ustaliły, że osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z porozumienia będą dr Beata Detyna – pełnomocnik Rektora ds.
nauki i studentów, dyrektor Instytutu
Przyrodniczo-Technicznego (ze strony szkoły) i Izabela Grabiec, Starszy
referent ds. HR, HR Clerk (przedstawiciel Mando). Przypomnijmy: Mando
Corporation Poland sp. z o.o. to koreańska firma znajdująca się w światowej czołówce producentów części
samochodowych. Firma w Wałbrzychu powstała w 2011 roku (w ramach
WSSE „INVEST PARK”), a produkcję
rozpoczęła w październiku 2012 roku.
(red)
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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%
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LUDZIE • PRACA • KWALIFIKACJE
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

Piątek, 7 kwietnia 2017
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NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE dla Twojego dziecka
- CHATKA

MAŁOLATKA II na WSSE

Na Wałbrzyskiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej w najnowocześniejszym budynku
w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16
działa Przedszkole Językowe „Chatka Małolatka II”.
W najnowocześniejszej placówce przedszkolnej w regionie do dyspozycji dzieci
są przestronne, pięknie wyposażone sale i
piękny zewnętrzny plac zabaw. Tutaj dzieci
twórczo i aktywnie spędzają czas.
Przedszkole posiada najbogatszą ofertę
edukacyjną:
• codzienne lekcje języka angielskiego
• zajęcia rytmiczne
• tańce
• zajęcia z elementami piłki nożnej
• judo
• cykliczne spotkania z teatrem
• warsztaty plastyczne

• gimnastykę ogólnorozwojową
Przedszkole czynne jest najdłużej w mieście: od 5:30 do 17:30 (na życzenie rodziców dłużej ). W razie konieczności zapewniamy dowóz dzieci do określonych części
miasta.
Placówka przyjmuje dzieci w wieku 2-6 lat
z Wałbrzycha, gmin powiatu wałbrzyskiego, Świebodzic itp. Lokalizacja naszego
przedszkola pozwala na dogodny dojazd z
różnych części miasta. Zapewniamy przestronny parking.
Nad prawidłowym rozwojem dzieci w
przedszkolu „Chatka Małolatka II” czuwa
doświadczona i oddana maluchom kadra.
Rodziców zainteresowanych najbogatszą
ofertą przedszkolną w regionie wałbrzyskim zapraszamy do odwiedzania naszej
placówki. Dni otwarte do końca maja.

Kontakt: 793 390 854, www.chatkamalolatka-walbrzych.pl
Jesteśmy na facebooku

OKRES AKLIMATYZACYJNY 0

zł

reklama

Świąteczna pożyczka – tylko w Fines
Myślisz o Świętach Wielkanocnych,
zakupach i nadchodzących wydatkach? Nie martw się tym, aż tak
bardzo. Przyjdź do Fines Operator
Bankowy Wałbrzych, a my pomożemy dopiąć świąteczny budżet.
Potrzebujesz pożyczki, ale nie bardzo wiesz którą wybrać, gdzie się
zgłosić? Który bank aktualnie oferuje
najlepsze rozwiązanie? Chodzenie od
banku do banku wymaga dużo czasu, a
i tak nie gwarantuje znalezienia najkorzystniejszej opcji. Jeśli niezrozumiałym
wydaje Ci się cały ten bankowy żargon, zawiłości umów, tekstów pisanych
drobnym drukiem – JESTEŚMY PO TO,
BY POMÓC! Czekamy na Ciebie w naszych biurach, przyjdź, porozmawiamy,
sprawdzimy Twoją sytuację, bezpłatnie
pomożemy w wyborze odpowiedniej
opcji.
W Fines znajdziesz propozycje 24
banków i firm pozabankowych. Dzięki
szerokiemu wyborowi pomożemy Ci
odszukać pożyczkę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb, wesprzemy
w realizacji wszelkich formalności oraz
zapewnimy miłą i profesjonalną obsługę.
Posiadamy ciekawe propozycje dla
emerytów i rencistów, dla osób pracujących na umowę o pracę lub umowę tzw.
„śmieciową” (na oświadczenie o zarobkach lub PIT-11), prowadzących działalność gospodarczą (bez zaświadczeń z

ZUS i US), wolnych zawodów, rolników
czy pracowników strefy ekonomicznej.
Dla osób, które z różnych przyczyn
nie mogą wnioskować o kredyt w banku mamy pożyczki pozabankowe (korzystamy tylko ze sprawdzonych firm
pożyczkowych). Powodów może być
wiele - np. negatywne wpisy w bazie
BIK, komornik za mieszkanie lub brak
udokumentowanych dochodów.
Każdy klient to inna historia, inne
potrzeby i inne rozwiązanie. Potwierdzeniem jak Fines pomaga swoim klientom jest historia pani Kazi. Pani Kazia
posiada niewielką emeryturę, natomiast suma rat, które płaciła miesięcznie przekraczały wysokość jej emerytury. Klientka przyszła do nas, w nadziei,
że otrzyma pomoc. Monika Świerkowska, która jest doradcą z długoletnim
stażem w Fines, znalazła kredyt, dzięki
któremu spłaciła wszystkie dotychczasowe pożyczki. Obecnie pani Kazia
posiada jeden kredyt z miesięczną ratą,
która nie przekracza nawet połowy jej
emerytury. Jej wdzięczność jest dla nas
najlepszym dowodem na to, że nasza
praca ma sens. Takie historie zdarzają
się u nas prawie codziennie.
Nasze biuro istnieje na wałbrzyskim
rynku już ponad 10 lat, zaufało nam tysiące osób z Wałbrzycha i okolic. Serdecznie zapraszamy zarówno naszych
Stałych Klientów jak i przyszłych do
naszych placówek gdzie nasi Doradcy z
przyjemnością pomogą w doborze najlepszych rozwiązań.
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Z OFERTY WIELU BANKÓW WYBIERAMY
KREDYT Z WYGODNĄ RATĄ!

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako
pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp.
z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Regita Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o., Iwoca Poland Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A.W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/
pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 28.11.2016 r.
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SKLEP MOTORYZACYJNY
CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK

SPECJALIZACJA CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH

tel. 502 229 343 tel. 74 840 11 00
tel. 606873253 tel. 74 840 07 22

ul. Długa 105 za byłym GROSIKIEM
(Piaskowa Góra)

• AUTO SERWIS
• KLIMATYZACJA
• WULKANIZACJA
• DIAGNOSTYKA
• CAŁKOWITA RENOWACJA
AUT ZABYTKOWYCH
• NAPRAWY BIERZĄCE
• PRZECHOWYWANIE OPON

Najlepszy samochód
Zakup samochodu to niezwykle
ważna decyzja każdego kierowcy, dlatego warto się nad nią zastanowić, tak aby wybrać najlepszy samochód.
Wybór odpowiedniego pojazdu
bywa niezwykle trudny. Głównym
czynnikiem, nad którym należy się
zastanowić jest to czy samochód ma
być nowy czy używany. Zarówno
samochody nowe, jak i te z rynku
wtórnego posiadają wiele zalet, ale
również wady. Przewagą nowych
samochodów jest bez wątpienia
fakt, że kupujący jest jego pierwszym
właścicielem, a to daje mu pewność,
że samochód jest bezwypadkowy.
Dodatkowym atutem jest praktycznie zerowa ilość przejechanych
kilometrów, a to daje pewność, że
samochód nie był nadmiernie eksploatowany. Dodatkowo można również dokupić poszczególne elementy
do samochodu, które będą nowe.
Wymiana opon
O tym, że opony trzeba zmieniać
dwa razy w roku – z zimowych na
letnie i odwrotnie, nikogo nie trzeba
przekonywać. Ale wielu kierowców
zapomina, że jeśli chodzi o opony

równie ważne jest ciśnienie powietrza. Prawidłowe, czyli zgodne
z zaleceniami producenta, ciśnienie
w oponach to gwarancja nie tylko
bezpiecznej jazdy i lepszej przyczepności opony, ale i mniejszego zużycia
paliwa. Dbanie o opony to zarówno
sprawdzanie ciśnienia, jak i ocena
bieżnika – jazda na wysłużonych
oponach także nie jest bezpieczna.
Dlatego warto regularnie dokonywać oceny stanu opon – co drugie,
trzecie tankowanie samochodu.
Uzupełnianie płynów,
wymiana oleju
Kierowca, który dba o swój samochód, regularnie sprawdza poziom płynów, uzupełnia je, a co jakiś
czas wymienia te, które się zużyły.
Wymiana płynów, szczególnie oleju,
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania silnika w dobrej kondycji. A jak
często należy wymieniać płyny w aucie? Na wymianę oleju warto jeździć
co roku, przy okazji wymieniając też
filtry. Płyn hamulcowy wystarcza na
ok. 2 lata jazdy, zaś płyn chłodniczy
wymienia się co 5 lat.
Poza płynami warto sprawdzić
także, czy nie przyszedł czas na wymianę wycieraczek lub samych piór

(wymiana zalecana jest co roku), pasku rozrządu i alternatora (co 5 lat)
oraz akumulatora (co 3-5 lat).
Tankowanie na sprawdzonych
stacjach
Paliwo niezbyt dobrej jakości
może sprawić, że nie tylko nie ujedziemy daleko, ale i silnik ulegnie
uszkodzeniu. Dlatego jeśli chcemy
długo cieszyć się sprawnym samochodem, unikajmy małych stacji, chyba że
mamy pewność, że nie sprzedają tam
„chrzczonego” paliwa. Lepiej zapłacić
nieco więcej za litr, ale tankować benzynę dobrej jakości.
Regularne mycie
i zabezpieczanie lakieru
Żeby cieszyć się dobrze utrzymanym i zadbanym autem nie wystarczy regularnie jeździć na myjnię,
trzeba jeszcze odpowiednio chronić
lakier. Zabezpieczenie lakieru poprzez użycie odpowiedniego wosku
(naturalnego, syntetycznego czy hybrydowego) pozwala chronić lakier
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, ale także
przed utlenianiem się lakieru czy
owadami, które mogą wżerać się
w powierzchnię.
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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

Życzenia Wielkanocne w

już od 50 zł

Więcej informacji tel. 530 741 382

Piątek, 7 kwietnia 2017
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AUTO-LUX

SIWEK PIOTR

ul. Piotra Wysockiego 27c, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 849 69 17, serwisautolux@gmail.com

KLIMATYZACJA

SERWIS, ODGRZYBIANIE, NAPRAWA

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 17:00,
Sobota od 8:00 do 16:00

MECHANIKA POJAZDOWA

WYMIANA OPON

( klocki, oleje, naprawy bieżące)

Sprawna klima to podstawa
Jak wiadomo układ klimatyzacji nie jest układem bezobsługowym. Niestety wielu przeciętnych
użytkowników zdaje sobie z tego
sprawę dopiero w chwili, gdy w samochodzie po prostu zaczyna nie
ładnie pachnieć. Nieprzyjemny
zapach powodowany jest przez
pleśnie i grzyby gromadzące się

głównie na parowniku. Parownik
jest bowiem idealnym miejscem
dla rozwoju tego typu organizmów. Jest bowiem ukryty przed
światłem i ze względu na zadanie
jakie spełnia jest wilgotny.
Powodowany przez pleśnie i grzyby nieprzyjemny zapach jest nawie-

wany dmuchawą do wnętrza pojazdu. Sam zapach powoduje oczywiście
spory dyskomfort podczas podróży,
jednak znacznie groźniejsze są mogące wystąpić u kierowcy i pasażerów
reakcje alergiczne. Jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć, tak więc
zaleca się obsługę układu klimatyzacji
pod kątem odgrzybiania raz w roku

w specjalizującym się w tej dziedzinie warsztacie samochodowym.
Gdy bowiem zapomnimy o regularnym zapobieganiu (profilaktycznym
odgrzybianiu) i dopuścimy już do
sytuacji, gdy w kabinie zacznie nie
ładnie pachnieć to może okazać się,
że zwykła procedura odgrzybiania
okaże się niewystarczająco skuteczna. W skrajnym przypadku konieczne może okazać się wymontowanie

parownika w celu jego dokładnej dezynfekcji. Ze względu na to, że dostęp do tej części układu klimatyzacji
jest trudny, a co za tym idzie jego
wymontowanie jest czasochłonne,
koszty mogą okazać się wysokie.
Warto więc przeprowadzać przeglądy klimatyzacji, co najmniej raz
w roku w zaprzyjaźnionym warsztacie samochodowym i nie dopuścić do
poważnych usterek.
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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.

www.gmpl.pl

v

wydarzenia

Ruszyły zapisy do klas „I”
na rok szkolny 2017/2018
Od września 2017 r. w obecnym budynku Publicznego Gimnazjum nr
1 w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 12 powstanie nowa szkoła
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1. Dyrekcja i grono pedagogiczne
już dziś zapraszają najmłodszych
mieszkańców dzielnicy Śródmieście do klasy pierwszej.
Uczniom zostaną zapewnione
najlepsze warunki do kształcenia

Piątek, 7 kwietnia 2017

od 2002 roku
razem z Wami

umiejętności i zdobywania wiedzy
w wyremontowanych i przystosowanych do ich potrzeb salach.
Pracownicy gwarantują możliwość
indywidualnego rozwoju i staranne
wychowanie. Nauka odbywać się
będzie na jednej zmianie i w niewielkich grupach. Zgodnie z potrzebami rodziców zapewniona zostanie
opieka w świetlicy szkolnej i opieka
pielęgniarki oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Teren wokół szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany.
Znajdują się tam boisko do piłki nożnej i do piłki koszykowej. Duży przyszkolny parking zapewnia bezpieczny i komfortowy dowóz dzieci oraz
bezpieczne dojście do szkoły. Obiekt
jest monitorowany z zewnątrz i wewnątrz. W szkole natomiast znajduje
się pracownia komputerowa, aula,
wyremontowana sala gimnastyczna,
skomputeryzowana biblioteka oraz

www.30minut.pl
reklama
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PUBLICZNA SZKOLA
PODSTAWOWA NR 1

OGLASZA ZAPISY

DO KLAS PIERWSZYCH
SZKOLY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Promowali się na targach
Gmina Walim zaprezentowała
atuty “Krainy sowiogórskich tajemnic” w hali EXPO-Łódź podczas XXIII targów pn. “Regiony
Turystyczne – Na Styku Kultur”
oraz w terminie w Torańskim
Centrum Targowym “Park”
podczas targów turystycznych
pn. “Wypoczynek 2017”.

Międzynarodowe Targi Turystyczne są idealnym miejscem
dla osób poszukujących atrakcyjnej oferty wakacyjnej, wyjazdów
weekendowych czy też spędzenia
interesującego dnia z dala od zgiełku miasta. To również doskonała
możliwość dla wystawców, prezentujących potencjał turystyczny

swojego mikroregionu, a także
okazją, aby być zauważonym i zapamiętanym na długi czas. Dlatego
gmina Walim, pragnąc zaprezentować “Krainę sowiogórskich tajemnic” gościła w dniach 17 – 19
marca 2017 roku w hali EXPO-Łódź podczas XXIII targów pn.
“Regiony Turystyczne – NA STY-

sale lekcyjne wyposażone w tablice
interaktywne.
Dodatkową atrakcję stanowi bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: zajęcia sportowe, gry i zabawy, taniec,
zajęcia teatralne i dziennikarskie,
nauka udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, biblioterapia. Ponadto oferujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia kinezjologii edukacyjnej.
Szkoła posiada tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów oraz Bezpiecznej

Szkoły. Posiada certyfikaty Szkoła
w ruchu oraz W-f z klasą. W roku
szkolnym 2014/2015 otrzymała tytuł
Najlepszego Gimnazjum w plebiscycie organizowanym przez Gazetę
Wrocławską. Realizowane są projekty edukacyjne.
Przyszła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałbrzychu serdecznie zaprasza już dziś na Dzień Otwarty na boisku szkolnym 20 maja
br. oraz na festyn środowiskowy 2
czerwca br.

KU KULTUR” oraz w terminie
01 – 02 kwietnia 2017 r. w Torańskim Centrum Targowym “Park”
podczas targów turystycznych pn.
“Wypoczynek 2017”. - Wspierani
przez Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu oraz grupę “Zjednoczeni Pasją” pojawiliśmy się wśród polskich i zagranicznych wystawców,
aby w myśl tegorocznego hasła
targów łódzkich “Daj się urzec”,
osobiście oczarować i zachęcić do
odwiedzenia naszej “Małej Ojczy-

zny”. Nic bowiem tak nie zachęca,
jak bezpośredni, szczery kontakt
i zaprezentowanie bogatej oferty,
poprzez ukazanie wszystkich walorów naszej Krainy sowiogórskich
tajemnic. Zapraszaliśmy na wydarzenia kulturalno – rozrywkowe, rozdawaliśmy ulotki i foldery
promocyjne, odpowiadaliśmy na
liczne pytania oraz wyjaśnialiśmy
wszelkie wątpliwości – relacjonują
uczestnicy spotkania.
(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.
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Food Truck
Show powraca!

MOJA • TWOJA • NASZA

ZAPRASZAMY…

Burgery, frytki i pizza, ale też owoce morza, chińskie pierogi a także gofry, lody,
donaty - restauracje na kółkach, czyli food trucki zawojowały polskie miasta
i stały się obowiązkowym elementem ich krajobrazu.
Food Truck to gastronomiczny punkt obsługi, który przybył do nas prosto
z Ameryki. Moda na ciężarówki z jedzeniem pojawiła
się w Polsce z początkiem
2013 roku. Food trucki
serwują proste dania tak
naprawdę dla każdego.
Odwiedzający Amfiteatr
Galerii Victoria niezależnie
od wieku i upodobań kulinarnych będzie mógł znaleźć coś dla siebie wśród
bogatej oferty niecodziennych dań i napojów. Food
Truck Show to również
świetna okazja do skosztowania kuchni z różnych
zakątków świata. Przed
wejściem do Galerii Victoria - 8 i 9 kwietnia stanie
kilkanaście food trucków
z najróżniejszymi przysmakami. Food Truck Show to
nie tylko jedzenie, ale również sposób na spędzenie
czasu z przyjaciółmi i rodziną. Organizatorzy zadbają
o to, aby czas oczekiwania
na jedzenie umilić różnego
rodzaju atrakcjami m.in.
muzyką na żywo. Znajdzie się również coś dla
najmłodszych, animatorzy
zorganizują gry i zabawy
dla maluchów. Serdecznie
zapraszamy- Food Truck
Show odbędzie się w następujących terminach: 8
kwietnia (sobota): 12:00 21:00, 9 kwietnia (niedziela): 12:00 - 18:00.

…do odwiedzania nowych
punktów na mapie Naszej
Galerii. Już teraz zapraszamy do salonu Polka Dot, w
którym każda kobieta może
czuć się wyjątkowo oraz do
Małej Stolarni Pomysłów po
niezwykłe dekoracje do każdego wnętrza…z kolei już
wkrótce do długo wyczekiwanego TKMaxx

… do sieci klubów ﬁtness
City Fit. Początek wiosny to
dokonały moment na rozpoczęcie swojej przygody ze
sportem oraz na gruntowne porządki w naszym stylu
życia i sposobie odżywiania. Gwarancja niskiej ceny,
doskonała kadra trenerów
oraz sprzęt najwyższej jakości pozwoli Ci to wszystko osiągnąć.
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Polka Dot - nowy sklep dla kobiet

Polka Dot to marka skierowana dla kobiet, które cenią sobie niebanalne wzornictwo, dobrą jakość i atrakcyjną cenę produktów.
Polka Dot dedykowana jest kobietom nowoczesnym, aktywnym,
które chcą podkreślić swój indywidualizm. Sportowa elegancja ale
przede wszystkim wysoka jakość materiałów to cechy charakterystyczne tego miejsca.
Serdecznie zapraszamy- Polka Dot Galeria Victoria Poziom 1
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Dekoracje do Twojego domu
MAŁA STOLARNIA POMYSŁÓW K&K została stworzona z myślą o robieniu rzeczy, które będą wspaniałą dekoracją każdego wnętrza. Meble i dekoracje
są w stylu skandynawskim, prowansalskim, shabby
chic oraz rustykalnym. Robione ręcznie co daje im wyjątkowość i niepowtarzalność. Produkty, dostępne
w naszym sklepie to mi.in obrazy, skrzynki, tacki, szafki,
stoliki, półki, świeczniki, tekstylia, dekoracje świąteczne i inne dekoracje do wystroju wnętrz. Wykonywane
są również produkty na zamówienie. Serdecznie zapraszamy- tuż obok salonu Reserved.

SUPERCENA

moja • twoja • nasza
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Duchowe życie zwierząt

Wohlleben Peter

Koguty okłamujące kury? Łanie pogrążone w żałobie? Zawstydzone konie? To przejawy fantazji ekologów czy naukowo udowodnione fakty z życia zwierząt? Czy bogate życie uczuciowe nie jest zastrzeżone jedynie dla ludzi? Peter Wohlleben, leśnik i miłośnik przyrody, korzystając z najnowszych badań i własnych obserwacji, udowadnia, że zwierzęta i ludzie w sferze
uczuć i doznań są do siebie podobni. Odkrywa przed nami niesamowite historie zwierząt,
w których możemy zaobserwować ich mądrość, współczucie, troskę czy przyjaźń. Podobnie jak w bestsellerowym „Sekretnym życiu drzew” Wohlleben przedstawia w fascynujący sposób świat przyrody, którego nie znamy. Kochasz zwierzęta? Dzięki tej książce przekonasz się, że są ci bliższe, niż ci się zdawało.

Chakra

Kali, Pawbeats

Kali i Pawbeats łączą siły, by stworzyć eksperymentalny, koncepcyjny album inspirowany
centrami energetycznymi znajdującymi się w organizmie człowieka czyli czakrami.Każdy
z utworów zostanie przypisany do konkretnej czakry. Tematy utworów będą zgodne z
naturą danego czakramu a muzyka zostanie stworzona na odpowiednich częstotliwościach by energetyzować i pobudzić centra energetyczne. Dodatkowo każdy z teledysków zostanie zrealizowany w miejscach na globie gdzie umiejscowione są czakry Ziemi. Projekt „Chakra” zostanie nagrany
na całkowicie autorskich kompozycjach, przy wykorzystaniu żywych instrumentów, co od zawsze było
charakterystycznym elementem twórczości Pawbeatsa. Oprócz klasycznych instrumentów, takich jak
fortepian, skrzypce czy gitara, pojawią się m.in.: sitar, duduk, okaryna, flety, perkusjonalia. Film ukazujący
proces powstawania utworów i kompozycji zostanie opublikowany na YouTube.

London Town
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1. „Magia olewania”

2. „Widowisko”

Borte Derrick

Anglia, koniec lat 70. Wśród społeczno-politycznych napięć, Londyn kipi artystycznym fermentem. 15-letni Shay otrzymuje od matki kasetę z punk rockiem. Muzyka wywraca świat
chłopaka do góry nogami. Dzięki nowopoznanej dziewczynie Vivian, Shay trafia na koncert
żywej legendy – grupy The Clash i poznaje jej wokalistę – charyzmatycznego Joe Strummera (Jonathan Rhys Meyers). Życie chłopaka zmienią się na zawsze. Młodość, Muzyka i Bunt
-„London Town” to energetyczna historia w duchu najlepszych brytyjskich filmów takich, jak „Billy Elliot”
czy „Był sobie chłopiec”. Pozytywne i szczere emocje zostaną z widzem na długo, podobnie jak ponadczasowa i niepokorna muzyka kultowych zespołów – The Clash, The Buzzcocks czy The Stranglers. Płyta
DVD z filmem „London Town” ukazuje się na dwa dni przed 40 rocznicą premiery pierwszej płyty zespoły
The Clash. Wydanie DVD ma charakter limitowany, do którego złączony jest dwustronny plakat.

LADIES
NIGHT

Sarah Knight

Magia olewania jest książką dla tych wszystkich,
którzy pracują za dużo, za mało wolnych chwil
spędzają na rozrywce i nigdy nie mają wystarczająco dużo czasu dla ludzi i spraw, które naprawdę ich uszczęśliwiają. Dzięki tej książce
dowiesz się: Dlaczego przejmowanie się tym, co
pomyślą inni jest twoim najgorszym wrogiem i
jak przestać to robić. Jakie są proste kryteria oddzielania tego, czym
powinniśmy się przejmować od tego, czym nie warto zaprzątać sobie głowy. Jak praktykować sztukę nieprzejmowania się nieistotnymi rzeczami i prośbami oraz nielubianymi ludźmi, nie zachowując
się jednocześnie w sposób bezduszny i lekceważący. Jak opanować
sztukę mówienia „nie” rzeczom nieważnym, co doprowadzi do
zmiany twojego życia.

Piotr Lagenfeld

Piotr Langenfeld, ceniony przez czytelników za
cykl „Czerwona ofensywa”, tym razem przedstawia powieść sensacyjną. Pełna akcji fabuła,
osadzona w polskich realiach, zaskakuje prawdopodobieństwem zdarzeń i nasuwa pytanie,
czy ta historia na pewno jest fikcją... Ambitny,
młody policjant, ale już z przeszłością, podejmuje ryzykowne śledztwo, od początku płynąc pod polityczny prąd
Brutalne zabójstwo kolekcjonera artefaktów historycznych zaprowadzi go do świata wielkich międzynarodowych interesów i ludzi
z najwyższych kręgów władzy. Ludzi, którzy tworzą historię, rozpoczynając i kończąc… wojny.

3. „Echa”

Michał Cholewa

Zbiór opowiadań ze świata Algorytmu wojny.
Niezwykłe historie, echa wydarzeń z czasów
po Dniu. Doskonały sposób, by dowiedzieć się
więcej o uniwersum Michała Cholewy lub rozpocząć przygodę, która rozwija się w Gambicie,
Punkcie cięcia, Forcie oraz Inwicie. Co szmugluje frachtowiec „Verona”? Jakie tajemnice Łeby
odkrywa pozornie niegroźna awaria? Jak radzi sobie z odosobnieniem załoga wojskowej stacji łącznościowej? Do czego zmierza kult
na pokładzie Arki? Czy Mephisto przywiózł do bazy Sheringham złe
wieści? Sprawdź, czy bez żadnego wsparcia przetrwasz ciszę po katastrofie ludzkiej cywilizacji.

Czarujące wieczory dla
kobiet w Cinema City
• konkursy z nagrodami
• atrakcje w cenie biletu
• prezenty dla wszystkich Pań

27 kwietnia 19:30
atrakcje Ladies Night,
a następnie przedpremierowy
pokaz filmu „Jutro będziemy szczęśliwi”
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KAWA, HERBATA
Z CAŁEGO ŚWIATA!

reklama

KAWY I HERBATY ŚWIATA

Pociąg do Darjeeling

Na deptaku w Szczawie Zdroju znajduje się nieduży, ale wyjątkowy sklep
„Pociąg do Darjeeling”, w którym
możemy zakupić przede wszystkim
różne rodzaje kaw, herbat oraz akcesoria do ich parzenia i picia. O działalności sklepu rozmawiamy z jego właścicielką panią Danutą Jaworską
Skąd pomysł na tego typu nazwę?
Nazwa sklepu „Pociąg do Darjeeling”
wzięła się od herbaty uprawianej na
zboczach Himalajów w okolicach
prowincji Darjeeling. Ta herbata jest
„Szampanem” wśród wszystkich herbat. Do prowincji Darjeeling prowadzi
najdłuższa wąskotorowa kolej na świecie, która wspina się po zboczach gór.
A zatem jest to nazwa, która ma duże
znaczenie i nieodłącznie jest związana
z herbatą.
Co zainspirowało Panią do otwarcia
właśnie takiej działalności? Czy można
nazwać to pasją?
Do otwarcia mojego sklepu zainspirowały mnie sklepy z duszą, które mają
swój niepowtarzalny klimat, smak,
zapach. W dobie dużych marketów
takich sklepów jest coraz mniej i dlatego zdecydowałam się na taki właśnie
sklep, w którym klient z przyjemnością
robi zakupy. Asortyment który wybrałam zawsze był mi bliski. Aromat kawy
i herbaty towarzyszył mi od dzieciństwa. Poszerzyłam swoja wiedzę w
tym kierunku i można powiedzieć, ze
praca stała się pasją, jestem dumna z
tego co stworzyłam a klienci są sympatyczni i lubią mój sklep.

R0284/17

ul. Kościuszki 12, Szczawno-Zdrój

Zapraszamy do sklepu w Szczawnie Zdroju na podróż do krainy
wspaniałej herbaty oraz kawy o ciekawych smakach.
Ile kaw i herbat posiadają państwo
w swoim asortymencie? Z jakich krajów pochodzą?
Wybór herbat i kaw jest bardzo duży
każdy może coś wybrać dla siebie są
herbaty zielone, białe, żółta, oolong,
czerwona, owocowe, bezteinowa,
czarna, yerba mate, funkcjonalne zioła,
kawa arabika z afryki, ameryki południowej środkowej, kawy smakowe.
Jakie najczęściej się sprzedają? Czy ich
sprzedaż jest uzależniona jest od pory
roku?
Duży wpływ na sprzedaż szczególnie herbaty ma pora roku w okresie
wiosenno letnim więcej sprzedaje się
herbaty zielonej, białej i owocowej,
jesienią i zimą herbaty czarne, czer-

wone tzw. energetyczne z dodatkami
korzennymi, rozgrzewające.
Kawa czy herbata?
„Kawa czy herbata” takie pytanie pada
przy różnych spotkaniach towarzyskich, rodzinnych czy pogaduchach
z przyjaciółmi i każdy wybiera to co
lubi kawa i herbata sprawiają ze poprawia nam się nastrój i pomaga cieszyć
się dobrą atmosferą w gronie bliskich,
można powiedzieć ze obydwa napoje
ciesz się duża popularnością.
Jakie są procedury parzenia kawy
i herbaty?
W zależności od rodzaju herbaty parzymy je w odpowiednich temperaturach, ale również na smak herbaty ma

OFERUJEMY:
• kawy klasyczne
• kawy smakowe
• szeroki wybór herbat
• akcesoria do profesjonalnego
parzenia kawy i herbaty
• pamiątki
• wysokiej jakości porcelanę
Oferujemy również fachową obsługę !
Zapraszamy Serdecznie
jej jakość oraz jakość wody również
na smak kawy ma wpływ woda i jej
temperatura oraz jakość i umiejętne
wypalenie kawy a nawet mielenie najlepsza jest tylko zmielona w młynku
żarnowym.

dużo co przekłada się na sprzedaż
smakowych kaw i herbat. Dodatki
dodawane do herbat są naturalne (korzenne, owoce liofilizowane, płatki
kwiatowe) i mogą uprzyjemnić smak
herbaty.

Co najlepiej pasuje do kawy i herbaty?
Czy może powinniśmy pić bez żadnych dodatków?
Konserwatywni miłośnicy nie uznają
dodatkowych smaków w herbatach
i kawach muszą być naturalne.Jednak
tych co lubią wyzwania jest równie

Kawa z mlekiem czy mleko z kawą?
Ile ludzi tyle smaków do kawy pasują
różne dodatki cukier trzcinowy, miód,
przyprawy korzenne oraz mleczko,
śmietanka, bita śmietanka a nawet alkohol, ale są to dodatki do kawy, które
nie mogą zdominować smaku kawy.

reklama
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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.
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Weekend w teatrze

Święto Teatru

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza w weekend na dwa
spektakle ,,Cynkowi chłopcy”
oraz ,,Tutaj jest wszystko”.

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru teatrzyk Trele Morele działający w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum
Kultury w Boguszowie- Gorcach
zaprosił wszystkich miłośników
swojej gry i aktorskiej pasji na
premierę spektaklu pt. ,,Zaczarowany Imbryk”.

Cynkowi chłopcy- wyróżniona najważniejszymi nagrodami
Koszalińskich Konfrontacji Młodych m-teatr adaptacja głośnego
reportażu Noblistki – Swietłany
Aleksijewicz. Pełna muzyki – od
powstańczych piosenek po protest
songi Pink Floyd – antywojenna
opowieść o wielkich konﬂiktach
zbrojnych i zwykłych ludziach,
o manipulacji i pragnieniu walki.
Debiutujący reżyser wskrzesza Festiwal Piosenki Żołnierskiej i tropem białoruskiej autorki próbuje
„zmniejszyć Historię do wymiarów
człowieka”. Pełen poezji i grozy
obraz historycznej wojny w Afganistanie na scenie Szaniawskiego.
W piątek 7 kwietnia, o godz. 20:30,
tuż po „Cynkowych chłopcach”,
w „Szaniawskim” wielki powrót
CZYTAŃ najlepszych reportaży.
Zapraszamy na czytanie fragmentów książki „Kultura Kłamstwa.
Eseje Antypolityczne” wybitnej
chorwackiej reporterki Dubravki
Ugresić. O dziele pisano, że jest to
„Raport ze stanu bałkańskiej duszy,
a zarazem jedno z najważniejszych
świadectw poświęconych przyczynom i skutkom ostatniej euro-

pejskiej wojny domowej”. Sama
autorka powiedziała: „Kulturę
kłamstwa” można czytać jako analizę serbskiego nacjonalizmu. Każdego innego nacjonalizmu. Różnice
są znikome. Ja stoję po prostu po
drugiej stronie”. Reżyseruje Klaudia Hartung-Wójciak, wyróżniona
niedawno podczas krakowskiego
Forum Młodej Reżyserii, autorka adaptacji wałbrzyskich „Cynkowych chłopców”. Tutaj jest
wszystko -spektakl o sile dziecięcej
wyobraźni, która pokonuje strach.
Bezkompromisowa, wzruszająca
opowieść dla całych rodzin.9-letni
Thomas tylko na pozór jest zwykłym chłopcem – widzi bowiem
rzeczy, których nie widzi nikt inny.
Jego życiu towarzyszą plagi żab, dobra czarownica, pływające w kanałach tropikalne rybki i Eliza – dziewczynka z jednym palcem. Thomas
pisze też „Książkę wszystkich rzeczy”, osobisty, subiektywny pamiętnik, w którym próbuje spisać całe
swoje życie. „Książka wszystkich
rzeczy” Guusa Kuijera była bestsellerem w całej Europie. W Wałbrzychu można oglądać jej pierwszą sceniczną adaptację. Spektakl
zrealizowano w ramach Konkursu
im. J. Dormana oraz wsparciu ze
środków otrzymanych z budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
(red)

Koncert symfoniczny
Dzisiaj 7 kwietnia o godzinie
19.00 Filharmonia Sudecka zaprasza na koncert symfoniczny
Dzień Muzyki Polskiej, który
odbędzie się w sali koncertowej
przy ulicy Słowackiego 4.
Koncert wypełni III Symfonia pieśni żałosnych op. 36 Henryka Mikołaja
Góreckiego, partię solową sopranu
wykona znakomita śpiewaczka Iwona Hossa. Uzupełnieniem koncertu będzie Preludium symfoniczne
Edwarda Elgara „Polonia”. Orkiestrę
poprowadzi Bartosz Żurakowski
- pierwszy dyrygent Filharmonii Sudeckiej. III Symfonia op. 36 zwana
„Symfonią pieśni żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego jest dziełem
wyjątkowym w kulturze muzycznej
XX wieku. Rzadko zdarza się, by
utwór z zakresu muzyki poważnej
konkurował na listach przebojów
z albumami idoli muzyki popularnej.
Tak się stało po wydaniu płyty z interpretacją Dawn Upshaw i London
Sinfonietty pod dyrekcją Davida
Zinmana w roku 1992. Setki tysięcy
sprzedanych płyt, kolejki przed sklepami, tygodnie na czołowych miejscach list najlepiej sprzedawanych
płyt. Próbowano odpowiadać na
pytanie o fenomen III Symfonii Góreckiego. Można znaleźć wiele prób
interpretacji zainteresowania tą wyjątkową muzyką. Niektóre bardzo
interesujące. Sam Górecki kwitował
sukces komercyjny skwapliwą akceptacją, jednocześnie przy próbach
racjonalizowania tej nagłej popularności, bo przecież w 16 lat po napisaniu Symfonii (w 1976) powtarzał:
ja nie wiem, nie wiem dlaczego tak
się stało. III Symfonię Henryka Mikoła Góreckiego usłyszymy w najbliż-

szy piątek w 40 lat po pierwszym
wykonaniu, które miało miejsce we
Francji w Royan na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Współczesnej
4.04.1977 roku w interpretacji Iwony Hossy - sopran i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej pod
dyrekcją Bartosza Żurakowskiego.
Program koncertu uzupełni także
Edwarda Elgara Preludium symfoniczne „Polonia” op. 76.
(red)

Spektakl odbył się w sali widowiskowej Centrum „Witold” w Boguszowie-Gorcach. Magia teatru oraz
czar grupy Trele Morele sprawiły, że
na widowni tłumnie zasiedli mieszkańcy Boguszowa-Gorc, a sala w szybu „Witold” „pękała w szwach”. Zaczarowany Imbryk na motywach
tekstu Marty Guśniowskiej to pełna
uroku przypowieść o Kowalu przeprowadzającym się na hrabiowski
dwór. Kowalowi w wędrówce towarzyszą: oswojona Wrona, niezliczona
ilość wdzięcznych owadów, Handlarka oraz cała hrabiowska rodzina.
Jednak prawdziwe salwy śmiechu
wzbudza wśród publiczności Mucha
szaleńczo zakochana w kowalowym
Koniu. Na scenie zaprezentowali
się aktorzy Trele Morele: Agnieszka
Bielak, Zuzanna Ciągło, Wiktoria
Kłos, Filip Krejner, Julia Kunach, Julia Kuźma, Anna Majek, Weronika
Majek, Jakub Matuszewski, Marzena
Olejniczak, Izabela Owsianna, Oliwia Pączka, Hanna Płonka, Wiktoria
Redka, Krzysztof Rumiński, Aleksandra Sazanowicz, Marta Świątek, Jan
Wańczyk oraz Aleksandra Winnik.
Realizatorzy spektaklu spisali się
znakomicie wprawiając zebraną widownię w radosny nastrój. Spektakl
wyreżyserowała Katarzyna Bernaś
- od 15 lat z sukcesami sprawująca opiekę artystyczną nad grupą.
Oprawę wokalno-muzyczną, która
dodała spektaklowi lekkości i dynamiki, przygotowała natomiast Katarzyna Pierzchała. Nie obyło się bez
licznych salw śmiechu i gorących
oklasków. Młodzi artyści otrzymali życzenia dalszych sukcesów oraz
słodkie upominki.
(red)
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Fot. (UM Boguszów- Gorce) Na scenie zaprezentowali się aktorzy Trele
Morele
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)

reklama
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Noclegi Petrus

już od 30 zł za osobę

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”
ul. Królewiecka 9, 58-300 Wałbrzych
www.salvator.com.pl

Caffe Grill

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.

Życzenia Wielkanocne w

już od 50 zł

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

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

Więcej informacji tel. 530 741 382

Piątek, 7 kwietnia 2017
www.30minut.pl

gospodarka

od 2002 roku
razem z Wami

Mistrz Jaja 2017
Anna Sałapatek z Michałkowej
zdobyła I miejsce i otrzymała
tytuł ,,Mistrza Jaja” w konkursie kulinarnym ,, Wielkanocne
Tradycje Kulinarne 2017”. Mistrzowskim daniem były półgęski
z musem.

reklama

Celem konkursu, który odbył
się w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu było kultywowanie
i propagowanie wiedzy o tradycjach
świątecznych, wymiana przepisów
kulinarnych, a także pobudzenie lokalnej aktywności społecznej. Trzy-

osobowa komisja w składzie: Barbara Szeligowska – PRW Wrocław,
Halina Jaskóła – Miernik – prezes
stowarzyszenia KGR oraz Wojciech
Harapkiewicz – szef kuchni restauracji Babinicz oceniała sposób prezentacji potraw, walory smakowe
oraz dekorację stołu. I miejsce i tytuł
Mistrza Jaja 2017 przyznano Anna
Sałapatek za półgęski z musem, II
miejsce Piotrowi Siwulko za tartę jajeczną na kruchym cieście, natomiast
III Jadwidze Węglowskiej za schab
dojrzewający Wielkanocą. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni bonami pieniężnymi. W wielkanocną
atmosferę, wszystkich przybyłych
gości wprowadziły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół im.
Polskich Noblistów w Walimiu oraz
Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych.
Organizatorem imprezy byli: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców w Wałbrzychu.
(red)

v
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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

Kiermasz w Głuszycy
Fot. (CKiT Walim) Mistrzowskim daniem były półgęski z musem
reklama
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UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni
członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespotykane umiejętności,
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego
działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach
serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając
kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły
bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, ze dzięki
wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach
rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska
po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił
ponad ludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli może zawsze
osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00

REYNALDO LITAWEN przyjmuje:
20 kwietnia - GŁOGOW i ZIELONA GÓRA,
21 kwietnia - LUBIN i LEGNICA,
22 kwietnia - WAŁBRZYCH i SWIEBODZICE,
23 kwietnia - WROCŁAW

693 788 894, 784 609 208
Życzenia Wielkanocne w

Fot. (UM Głuszyca) Podczas kiermaszu rozstrzygnięty został także konkurs na najsmaczniejsze ciasto
wielkanocne

Wielkanocne palmy, świąteczne
stroiki i słodkości można było
podziwiać na kiermaszu wielkanocnym organizowanym po raz
kolejny przez głuszyckie Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę
Publiczną. Podczas kiermaszu
rozstrzygnięty został także konkurs na najsmaczniejsze ciasto
wielkanocne.
Jury w składzie: Grzegorz Szymański-Zastępca Burmistrza Głuszycy,
Urszula Mrozińska-Prezes Zarządu
ZUMiK oraz Joanna Papieska z restauracji „Stara Piekarnia” w Głuszycy
za najsmaczniejsze ciasto wielkanocne uznało ciasto wykonane przez
Aleksandrę Podsiadło, miejsce drugie
zajęło sołectwo Sierpnica, a miejsce
trzecie sołectwo Grzmiąca. Zgodność z tematem konkursu, dobór
składników i dodatków, walory smakowe oraz estetyka wykonania ciasta
i jego oryginalność były kryteriami,
którymi kierowali się członkowie jury
oceniający zgłoszone do konkursu
ciasta. Nagrody w postaci sprzętu
AGD ufundowało CK-MBP. Na kiermaszu swoje prace i wyroby zaprezentowali mieszkańcy Głuszycy.
(red)

już od 50 zł

reklama
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

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

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

DRZWI

już od 950zł
z montażem

GRATIS

OKNA

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

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

Więcej informacji tel. 530 741 382

v
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Inauguracja Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego

reklama

remax

PRACA

We wtorek, 4 kwietnia odbyła się
w Świdnicy Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w świdnickiej katedrze
celebrowaną przez biskupa Ignacego Deca, a oﬁcjalna jej część
odbyła się w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Prezydent Świdnicy podczas otwarcia uroczystości przypomniała,
że cała historia polsko-czeskich relacji rozpoczęła się ponad 1000 lat
temu, kiedy księżniczka Dobrawa
z rodu Przemyślidów została prawowitą małżonką pierwszego władcy
Polski Mieszka I.- To dzięki niej najpierw król, a potem cały kraj przyjął chrześcijaństwo. Dzięki niej też
rozpoczęły się pierwsze kontakty
pomiędzy naszymi narodami. - Łączy
nas wiele – łączy nas wspólna sfera
kulturowa, podobna mentalność, czy
wreszcie poczucie humoru. Nasze
kultury wzajemnie się przenikają od
lat. Gdy myślę o moich ulubionych
malarzach, to myślę o Alfonsie Musze, gdy myślę o ulubionych pisarzach, to przypominają mi się książki
mojego ukochanego twórcy Milana
Kundery. Kiedy myślę o miejscach,
do których często lubię wracać, to
poza Świdnicą w tej najważniejszej
trójce jest oczywiście Praga. Nie da
się budować dobrej relacji, nie da
się naprawdę integrować i dobrze
współpracować, czy to na polu gospodarczym czy politycznym, jeśli
nie łączy nas kultura, czyli te wyższe
wartości, które sprawiają, że lepiej
się znamy, rozumiemy i po prostu
lubimy. Świdnica może być tutaj
wzorcem, jeśli chodzi o mnogość
projektów dotyczących wspólnych
inicjatyw. Tylko w tym roku realizujemy razem z naszymi partnerskimi
miastami Policami i Trutnowem trzy
projekty. I co ważne, partnerstwa,
współpracy, wymiany nie da się tworzyć na poziomie urzędników czy też

R0292/17

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
Fot. Oﬁcjalna część inauguracji odbyła się w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury.

decydentów, muszą w nim uczestniczyć normalni ludzie. Właśnie te nasze programy obejmują m.in. dzieci,
młodzież i seniorów. Bardzo się
z tego cieszę, bo jesteśmy sobie my,
czyli Polacy i Czesi naprawdę bliscy
– mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
W 1990 roku w Nowej Rudzie
zawiązał się Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Inicjatywa oddolna,
która z roku na rok wspaniale się
rozwija. Od samego początku na jej
czele stoi Julian Golak, mieszkaniec
Nowej Rudy. W ciągu kolejnych lat
przystępują do niej liczne organizacje społeczne oraz nieformalne
grupy obywateli. Tworzy się wielka
akcja społeczno-kulturalna. Przez 27
lat zorganizowano w jej ramach ponad 1600 różnorodnych wydarzeń.
Tylko w ubiegłym roku odbyło się
aż 98 imprez w 38 miejscowościach
zarówno w Polsce, jak i w Czechach.
Podczas gali w teatrze wręczone
zostały odznaczenia „Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego” dla
wybitnych działaczy kultury z Polski i Republiki Czeskiej. Otrzymali
je: Dada Fajtlova, Helena Ogriszczenkova, Rudolf Vogel, Roman
Roszkova, Helmut Dohnalek, chór
Stenavan, Henryk Hnatiuk, Danuta

reklama
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POZNAJ NOWE SMAKI
PIZZA, MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI,
SAŁATKI, MAKARONY

Gołdon-Legler, Grzegorz Guzioła, Barbara Porczyńska, Mirosław
Birń i Dariusz Chojecki. Akcentem,
kończącym uroczystości był występ młodych artystów, działających
przy Studiu Muzycznym „Katharsis”
w Świdnicy.
(red)

 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)

Gmina przekazała wóz
Wysłużony wóz bojowy, STAR
244 (rok. prod. 1980 r.) będący
od 4 lat na wyposażeniu OSP
Gogołów został zastąpiony średnim wozem bojowym typu MAN
(rok. prod. 2000). Uroczystość
przekazania pojazdu, z udziałem
władz parlamentarnych, wojewódzkich, samorządowych odbyła się na placu PSP w Świdnicy.
- Patrząc na duże zaangażowanie
druhów ochotników z OSP Gogołów, mogę mieć przekonanie, że trafia on w dobre ręce. Choć z żalem
rozstaję się z tego typu samochodem,
który był pierwszym tej klasy wozem
bojowym w powiecie świdnickim. –
mówił komendant PSP w Świdnicy
Tomasz Szuszwalak. OSP Gogołów,
to jedna z ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających
w gminie Świdnica. - W swoich szeregach mamy 20 czynnych strażaków, 6 wspierających i 8 członków
młodzieżowej drużyny pożarniczej
MDP. Nasza jednostka powołana zo-

stała w latach 50-tych XX w. i przeżywa swoistą reaktywację. Odnotowaliśmy szczególne zainteresowanie
sprawami z zakresu pożarnictwa
wśród młodych mieszkańców Gogołowa, a także i pań. Pani sołtys
Agnieszka Piaseczna, czy radna Teresa Bąk są już w naszej jednostce.
Zresztą obecność pań i młodzieży
spowodowała, że wokół naszej remizy skupia się życie wsi i następuje integracja społeczności lokalnej
– podkreślal prezes OSP Gogołów
Wojciech Bąk. Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa

i mienia, w ramach zadania własnego
na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu
„S”, w tym 8 jednostek terenowych.
3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów,
OSP Witoszów. Sołectwo Gogołów
jest najdalej wysuniętą na wschód
miejscowością w gminie Świdnica.
Tylko w 2015 r. strażacy wyjeżdżali
do 16 zdarzeń, a jedną z większych
akcji w której brali udział był pożar
lasu na zboczach góry Radunia.
(red)

Kolejne miliony dla Świebodzic
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)

Życzenia Wielkanocne w

Bogdan Kożuchowicz, burmistrz
Świebodzic, podpisał umowę na
realizację projektu odnowy trenów zielonych w mieście. Gmina
otrzymała na to wysoką dotację
w wysokości ponad 3 milionów
złotych.
„Rozwój funkcji zdrowotnych
i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – tak
brzmi nazwa tego nowatorskiego
projektu, obejmującego 19 hektarów terenu. Jest to 12 wytyczonych, na nowo zaprojektowanych
obszarów, w tym przywrócenie do
właściwej funkcji i rewitalizacja stawu Warszawianka, budowę Parku

już od 50 zł

Sportowego na Osiedlu Piastowskim, odnowienie i zagospodarowanie skwerów przy ul. Świdnickiej
i Wiejskiej, a także dawnego cmentarza na ul. Jeleniogórskiej. Przybędzie zatem w mieście wiele nowych,
zielonych miejsc, w których będzie
można wypoczywać i miło spędzić
czas. Przypomnijmy, że świebodzicki projekt został doceniony jako
jedyny, zgłoszony z Dolnego Śląska.
Dofinansowanie dostało tylko 7 projektów w kraju. Umowę w imieniu
Gminy Świebodzice podpisali: Burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz
Luiza Gass-Sokolska, Skarbnik Miasta. W podpisaniu aktu z estrony
NFOŚiGW uczestniczył Jarosław
Roliński Dyrektor Departamentu
Ochrony Ziemi oraz Joanna Gor-

baszewicz, główny specjalista tego
departamentu. Pierwsze przetargi
na realizację projektu ruszą już pod
koniec kwietnia. Do kolejna dotacja
przekazana dla gminy. W sumie samorząd dostał już wparcie na 4 duże
wnioski. Trzy z nich zostały złożone
do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej i dotyczą: termomodernizacji, wdrażania tzw. niskiej
emisji oraz ITC – budowy nowej
platformy e-usług w gminie. Dotacja
na tereny zielone została przyznana
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Łączna
wartość tych czterech projektów to
ponad 16 mln zł, wysokości dotacji
dla gminy Świebodzice – to ponad
12 mln zł.
(red)

Więcej informacji tel. 530 741 382
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Ze Skrą tylko
o zwycięstwo

sekund
WALS na raty

Drużyny z Bielska-Białej zdecydowanie nie leżą piłkarzom Górnika, którzy w czterech łącznie
meczach ze Stalą oraz Rekordem zdobyli zaledwie 1 punkt.
Blisko poprawy mizernego bilansu wałbrzyszanie byli przed
tygodniem, jednak ostatecznie
nasi dość pechowo przegrali na
wyjeździe z Rekordem 1:3.
Bez respektu dla znacznie wyżej
notowanego Rekordu biało-niebiescy
przystąpili do pojedynku w Bielsku-Białej. Na potwierdzenie powyższych
słów wystarczy podać, iż od 24 minuty
goście prowadzili 1:0. Na listę strzelców wpisał się Jan Rytko, który
wykorzystał rzut karny podyktowany
za faul na Dominiku Bronisławskim.
Niestety, jeszcze w tej odsłonie miejscowi po błędzie naszej defensywy
doprowadzili do remisu. Po zmianie
stron bielszczanie konsekwentnie szukali okazji do zdobycia zwycięskiego
trafienia, jednak przez dłuższy czas
podopieczni trenerów Bubnowicza
oraz Morawskiego mądrze i skutecznie się bronili. W tym kontekście na
pewno bolesna była bramka, jaką w 81
minucie pięknym uderzeniem z rzutu wolnego z dystansu zdobył Łukasz
Szędzielarz. Po stracie gola Górnicy
rzucili się od odrabiania strat, ale ich

zagramy bez pauzującego za kartki
Dariusza Michalaka. Zwycięstwo
jest jednak w zasięgu wałbrzyszan,
o czym miejmy nadzieję przekonamy się w niedzielę, kiedy to dojdzie do spotkania ze Skrą. Początek
rywalizacji na stadionie przy ulicy Ratuszowej o godzinie 16.
Bartłomiej Nowak
Rekord Bielsko-Biała - Górnik Wałbrzych 3:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Jan Rytko (24 - rz.k.), 1:1 Dawid
Ogrocki (37), 2:1 Łukasz Szędzielarz (81), 3:1 Łukasz
Szędzielarz (90+1)
Żółte kartki: Gaudyn, Dudek, Waliczek, Kubica Rekord oraz Tyktor, Michalak, Rytko - Górnik
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Tyktor, Tobiasz,
Krzymiński, Surmaj, Morawski, Rytko, Sadowski,
Popowicz (74 Młodziński), Bronisławski. Trenerzy:
Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski

Mimo 36 lat Marcin Morawski wciąż imponuje sportową sylwetką
i skutecznością. Dość powiedzieć, iż drugi trener Górnika jest w tym
sezonie najlepszym strzelcem wałbrzyskiej drużyny

wysiłek na niewiele się zdał. Co więcej,
w doliczonym czasie meczu Rytko
nieczysto zatrzymał Marka Sobika i ar-

„Okręgówka”
pod dyktando Zdroju
Doskonały wręcz początek rundy wiosennej „okręgówki” notuje Zdrój Jedlina-Zdrój. Choć
wszystkie tegoroczne spotkania
podopieczni Radosława Kwiatkowskiego rozegrali poza uzdrowiskiem, to z każdego przywieźli
komplet punktów.
Rzadko zaglądamy na boiska niższych klas rozgrywkowych, a przecież tam również nie brakuje emocjonujących i trzymających w napięciu
spotkań. Sporo pozytywnych wrażeń
dostarcza chociażby postawa piłkarzy z Jedliny-Zdroju, którzy w trzech
wiosennych spotkaniach odnotowali komplet zwycięstw. Zaczęło się
od niespodziewanej, ale całkowicie zasłużonej wygranej w Żarowie
z jednym z kandydatów do awansu
– Zjednocznymi. Później było równie
imponująco, a zarazem skutecznie,
gdyż w ostatniej marcowej kolejce
Zdrój rozbił Unię Złoty Stok 5:2, aby
przed kilkoma dniami przywieźć 3
„oczka” z Jaszkowej Dolnej. I choć
XIX kolejka „okręgówki” dopiero przed nami, to już dziś możemy
z całkowitą pewnością zapowiedzieć
czwarte zwycięstwo zespołu z uzdrowiska. W najbliższą sobotę chłopcy Kwiatkowskiego mieli bowiem
zmierzyć się z Niemczanką Niemcza,
jednak ta w przerwie zimowej wycofała się z rozgrywek, a jej wyniki

biter po raz drugi wskazał na „wapno”,
a do siatki ponownie trafił Szędzielarz.
Pojedynek z Rekordem to
przykra, ale jednak przeszłość.
W najbliższej kolejce nasi podejmą
Skrę Częstochowa, z którą wiemy,
jak walczyć, gdyż jesienią wygraliśmy
pod Jasną Górą 2:0. W rewanżu łatwo, o czym nie trzeba nikogo przekonywać, nie będzie, tym bardziej że

są weryfikowane jako walkowery dla
przeciwnika. Tym samym do gry o ligowe punkty Zdrój powróci dopiero
w Wielką Sobotę, kiedy to zmierzy
się, a jakże, na wyjeździe z Piławianką
Piława Górna.
Bartłomiej Nowak
Iskra Jaszkowa Dolna – Zdrój Jedlina-Zdrój 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Konrad Karkułowski (11), 0:2 Robert
Kubowicz (83)
Żółte kartki: Wojciech Galiński, Mateusz Uroda Iskra oraz Robert Kubowicz, Mateusz Kałwak – Zdrój
Sędzia: Marcin Tworzydło - Świdnica
Zdrój: Patryk Perlak, Piotr Siara, Dominik Dudek,
Maciej Kwiatkowski, Łukasz Samiec (86 Michał
Wosiński), Mateusz Kałwak (75 Marcin Chołuj), Václav
Pohl (55 Rafał Lipiński), Maciej Piwoński, Damian
Kraus (50 Paweł Zasada), Konrad Karkułowski
(50 Jacek Gryka), Robert Kubowicz (85 Ireneusz
Włochowski). Trener: Radosław Kwiatkowski

Tabela III ligi
1. GKS 1962 Jastrzębie
2. Ruch Zdzieszowice
3. Stal Brzeg
4. Pniówek P. Śląskie
5. Rekord Bielsko-B.
6. Stal Bielsko-B.
7. Piast Żmigród
8. Ślęza Wrocław
9. KS Polkowice
10. Skra Częstochowa
11. Miedź II Legnica
12. Falubaz Zielona G.
13. Górnik II Zabrze
14. Śląsk II Wrocław
15. Górnik Wałbrzych
16. Lechia Dzierżoniów
17. Unia Turza Śl.
18. Olimpia Kowary

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

45
39
35
33
33
32
31
28
28
28
27
24
26
21
18
17
14
11

47:18
30:17
37:27
34:28
37:24
31:18
32:31
32:32
33:23
26:26
28:31
27:35
30:30
22:29
12:25
15:33
23:37
22:54

Przed nami druga z pięciu kolejek finałowych Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki „Aqua-Zdrój”. Tradycyjnie już
w ramach jednej odsłony rozgrywane
są trzy mecze, jednak w sobotę dojdzie
do zaledwie dwóch spotkań, gdyż pojedynek Chełmca z Wodociągami odbył
się awansem wczoraj o godzinie 18.30
w hali SP nr 10, a więc już po zamknięciu niniejszego wydania „30 minut”.
Jeśli chodzi o zbliżające się potyczki, to
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów czekają
nas mecze NSK z Domem Finansowym
oraz KP I z PW Mabor.
Wałbrzyska Amatorska Liga Siatkówki „Aqua-Zdrój”
Plan II kolejki rundy finałowej
Sobota – 8 kwietnia, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 16.00: NSK – Dom Finansowy
godz. 17.15: KP I – PW Mabor
Tabela WALS-a
1. Chełmiec
2. PW Mabor
3. KP I
4. Dom Finansowy
5. Wodociągi
6. NSK

1 (zwycięstwo)12 pkt.
1
8
1
5
0
8
0
2
0
1

3:0
3:0
2:1
1:2
0:3
0:3

Jedną nogą na
mistrzowskim tronie

Po pierwszym meczu finału Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki
„Aqua-Zdrój”, w którym rywalizacji
trwa do dwóch zwycięstw, Basket
Śródmieście prowadzi z Alu Fast 1:0.
W minioną niedzielę Wojciech Milewski
i spółka pokonali ekipę Dawida Wierzbickiego 71:64 i do wygrania tegorocznej
edycji WALK-a potrzebują zaledwie
jednego zwycięstwa. Nie wolno jednak
przekreślać szans Alu Fast, tak więc
niewykluczone, iż w nadchodzącym
rewanżu przegrani odrobią straty do
Basketu i o wszystkim zadecyduje
trzeci, ostatni mecz. W rywalizacji,
której stawką jest miejsce na najniższym
stopniu podium, Partners Nieruchomości wygrywa z Drink Team'em 1:0.
Wałbrzyska Amatorska Liga Koszykówki „Aqua-Zdrój”
Finał:
Basket Śródmieście - Alu Fast 71:64 (16:12, 18:10,
14:22, 23:20) (stan rywalizacji 1:0)
Punkty: Milewski 34, Smoleń 16, Wackowski 8,
Wojdyła 5, G. Strzelec 4, T. Strzelec 4, Zeszut - Basket
Śródmieście oraz Dymitraszewski 15, Kaczor 12, Hałgas 10, Wierzbicki 8, Chaiński 8, Trzop 6, Solarewicz
3, Waliszewski 2 - Alu Fast
Mecz o 3. miejsce:
Partners Nieruchomości - Drink Team 55:42 (5:8,
17:10, 15:8, 18:16) (stan rywalizacji 1:0)
Punkty: Piątkowski 19, Stawiarz 16, Bujnowski
11, Karnasiewicz 7, Kurcz 2, Kmiecik - Partners
Nieruchomości oraz Grabka 18, Gefert 11, Gottschalk
7, Pomjan 4, J. Juszczyk 2, Idryjan, M. Juszczyk,
Milewski - Drink Team
Najbliższe mecze
Niedziela – 9 kwietnia, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
Mecz o miejsce 5-7:
Faurecia – Wałbrzych Dla Was, godz. 16
Mecz o 3. miejsce:
Partners Nieruchomości – Drink Team, godz. 17
Finał:
Basket Śródmieście – Alu Fast, godz. 18

Turniej o Puchar
Aqua-Zdroju

Klasa okręgowa
Plan XIX kolejki
Sobota – 8 kwietnia, godz. 16:
Victoria Tuszyn – Orlęta Krosnowice
MKS Szczawno-Zdrój – LKS Bystrzyca Górna
Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój – Górnik Boguszów-Gorce

Z udziałem zespołów z Dolnego
Śląska, Opolskiego, ale również
Czech w najbliższą niedzielę odbędzie
się IV edycja Siatkarskiego Turnieju o Puchar Aqua-Zdroju. Zawody
rozegrane zostaną w trzech kategoriach
wiekowych: młodziczki, kadetki oraz
juniorki. Początek o godzinie 10 w hali
Aqua-Zdroju przy ulicy Ratuszowej,
a w roli gospodarzy wystąpi Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych.

Niedziela – 9 kwietnia, godz. 16:
Zamek Kamieniec Ząbkowicki – Piławianka Piława
Górna
Unia Złoty Stok – Nysa Kłodzko
Zjednoczeni Żarów – Grom Witków
pauza – Zdrój Jedlina-Zdrój oraz Iskra Jaszkowa
Dolna

Życzenia Wielkanocne w

v

Bartłomiej Nowak

już od 50 zł

Więcej informacji tel. 530 741 382
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UWAGA PROMOCJA !

I wszystko wiesz…

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

Nagrodzili najlepszych
sportowców
Czternastu sportowców z Czarnego Boru otrzymało stypendia
sportowe za osiągniecia sportowe.
W tym roku była to już piąta edycja rozdania stypendiów sportowych.
Na imprezę oprócz stypendystów
i ich rodziców przybyli także zaproszeni goście: wicewojewoda Kamil
Zieliński, dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Anna
Dziewit, prezes UKN Melafir Urszula
Filip oraz trenerzy: Jerzy Szyda i Zdzisław Kotas. Zgromadzonych przywitał wójt Adam Górecki. W słowach
skierowanych do zebranych, pogra-

tulował zawodnikom dotychczasowych dokonań i życzył wytrwałości
w osiąganiu kolejnych celów. - Gmina wspiera rozwój sportu nie tylko
nagradzając zawodników, ale także
poprzez inwestycje w rozbudowę
infrastruktury sportowej – powiedział Adam Górecki. Następnie głos
zabrał wicewojewoda dolnośląski
Kamil Zieliński, który pozytywnie
wypowiadał się o współpracy między
władzami gminy i organizacjami pozarządowymi. Podkreślił także przyjazną atmosferę panującą w Gminie
i pogratulował wygranej na najlepszą
Bibliotekę na Dolnym Śląsku. Wicewojewoda wraz z wójtem wręczyli

stypendystom dyplomy, a rodzicom
Listy Gratulacyjne. Oczywiście nie
mogło zabraknąć podziękowań dla
osób, których praca i zaangażowanie
przyczyniły się do osiągniecia tak licznych sukcesów przez zawodników.
Wójt podziękował Prezes Uczniowskiego Klubu Narciarskiego Melafir za
stwarzanie coraz lepszych warunków
szkoleniowych, natomiast trenerom
za znakomitą pracę trenerską i profesjonalne przygotowanie sportowe zawodników. Na koniec wszyscy stanęli
do pamiątkowego zdjęcia. Po części
oficjalnej zgromadzeni goście rozmawiali przy kawie i poczęstunku.
(red)

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.

„Domki u Jana”

Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

tel 604 821 470

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

Szkoła językowa

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

zapraszają!
- tani wypoczynek
nad jeziorem i morzem
-majówka i wakacje.

poszukuje nauczycieli
języka niemieckiego
i angielskiego

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

Tel. 508 072 899

KREDYTY

DIETETYK KLINICZNY

Stypendia są gratyﬁkacją dla sportowców, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i poświęceniu osiągają sukcesy na
sportowych arenach w kraju i za zagranicą.

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086
Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

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

pobrania w domu pacjenta,

mgr analityki medycznej

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

• oferta wielu banków
• konsolidacje do 200 tys. zł
bez zabezpieczeń
i poręczycieli
• specjalna oferta
dla emerytów, rencistów
i rolników
• dla firm na oświadczenie
• pożyczki pozabankowe tylko
sprawdzonych firm
• również dla osób
obciążonych komorniczo
• wysoka przyznawalność
• chwilówki także dla osób
bez dochodu
ul. Broniewskiego 69
(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30

ul. 1 Maja 4 (50 m od Rynku),
tel. 74 666 88 99

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
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Sprzedam
mieszkanie 52 m2,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
duży przedpokój oraz dodatkowe
pomieszczenie idealne na garderobę,
balkon. VI piętro w budynku z windą.
Biały Kamień.
tel. 668 433 830
USŁUGI
(4) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 666 869 502
(3) Usługi remontowo-budowlane. Tel.
730 275 689
(4) Atrakcyjna pożyczka minimum formalności 505 331 997
(4) Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń 505
331 997
(4) KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZADZWOŃ 505 331 997
(4) GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL
ZADZWOŃ 505 331 997
(13) HYDRAULIK – TEL 506 754 379
(5) Projekty budowlane tel. 668 60
55 55
(6) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ
OD A DO Z, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE , OGRZEWANIE,
DŁUGIE DOŚWIADCZENIE !!! 508 808
022
(13) BASIA-CLEAN pranie tapicerki
meblowej TANIO. www.basia-clean.pl
tel. 884 383 816

y,szpachlarzy,lakierników,blacharzy,ogrod
ników,pokojówek,kasjerów.Mile widziany
j.obcy i własny samochód. marketing@
euro-kontakt.eu 786 298 618
(1) Zbiór pieczarek bez doświadczenia,
Francja, Niemcy 537 414 316 kontakt@
euro-kontakt.eu
(1) Elektryk za granicą, 531 598 055,
marketing4@euro-kontakt.eu
(1) Praca w Niemczech przy opiece w
polskiej rodzinie od lipca. Tel. 500 203
018
(4) Firma Serene zatrudni pracowników
do opieki osób starszych w Polsce i w
Niemczech. Kontakt 602 784 629 , e-mail: serene27@wp.pl
KUPIĘ
(1) Kupię Starocie : odznaczenia, medale, zegarki, ﬁgurki i patery z lat 50
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła
kolorowego i inne. Tel: 500834769
MOTORYZACJA
(4) SPRZEDAM FORD FOCUS
2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 5 700 zł
do negocjacji, tel. 608 034 996

NIERUCHOMOŚCI
(7) Sprzedam mieszkanie w Walimiu
– bez pośredników 52 m2, parter, 3
pokoje, kuchnia, niski czynsz, cena 44
tyś, tel. 609736720
(4) Sprzedam mieszkanie Podzamcze
48m2, 2 pokoje budynek 4 piętrowy,
bardzo dobra lokalizacja cena 149 tys.
Tel. 889102262
(8) Sprzedam działki budowlane w pełni
uzbrojone , Wałbrzych ul. Orkana 103,
tel. 600 851 189

(4) Remonty dachów, rynien, usuwanie przecieków itp. Tel. 732 849 111
(4) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE,
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607
218 533
(13) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(5) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(5) ELEKTRYK 888 322 334
(4) 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 74660-38-43
(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
(4) 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
(23) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel.
726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57
PRACA
(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za
granicę:pracowników fizycznych;produkcj
i;rozbiórki;szkółki roślin;rolnych,hydraulik
ów,cieśli,dekarzy,spawaczy,stolarzy,monte
rów instalacji grzewczych;silosów;fasad;o
kien;rusztowań,murarzy,płytkarzy,tynkarz
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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
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

LOKALE DO WYNAJĘCIA PIASKOWA
GÓRA!!! Posiadamy następujące lokale do
wynajęcia na Piaskowej Górze:

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

2. 251m2, I piętro z osobnym wejściem,
tarasem, czynsz najmu 4200 zł/netto

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, 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

1. 58,75m2, I piętro w głównym ciągu
pieszych, czynsz najmu 1500 zł/ brutto

3. 149m2, I piętro z osobnym wejściem,
tarasem, po remoncie, czynsz najmu
3000 zł/netto
4. 64m2, parter w głównym ciągu pieszych, czynsz najmu 2837 zł/brutto
5. 70m2, parter w pobliżu B1, duże
witryny, po remoncie, czynsz najmu 3300
zł/ brutto
6. 49,5m2, I piętro, po remoncie, główny
ciąg pieszych, czynsz najmu 1700 zł/
brutto
NOWE MIASTO- 50m2, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na wysokim parterze kamienicy, możliwość dzierżawy ogródka. Cena:
89 000 zł do negocjacji. Tel: Tel: 502 668
974, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 18m2, garsoniera z
wnęką kuchenną, łazienką z WC, przedpokojem, balkon. Mieszkanie na V piętrze
w wieżowcu. Cena: 61 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73
PODZAMCZE- 39m2, 2 pokoje, aneks
kuchenny, łazienka z WC, przedpokój,
zabudowany balkon, piwnica. Mieszkanie
do wprowadzenia. Cena: 125 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640
11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 57m2, 3 pokoje, kuchnia
w zabudowie, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na I piętrze w kamienicy,
ogrzewanie własne dla budynku. Cena:
120 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668
974, (74) 640 11 73
PODZAMCZE- 54m2, 3 pokoje, kuchnia
z oknem, łazienka, osobno WC, przedpokój, duży balkon. Mieszkanie na V piętrze
w wieżowcu, stan dobry. Cena: 155 000
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 44m2, mieszkanie
dwupoziomowe, 3 pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na I piętrze kamienicy, po kapitalnym
remoncie. Cena: 135 000 zł do negocjacji.
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

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

BIAŁY KAMIEŃ- 26m2, kawalerka z
widną kuchnią, łazienką z WC, przedpokojem. Mieszkanie na VI piętrze w
wieżowcu, idealne pod inwestycję. Cena:
63 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974,
(74) 640 11 73

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

SOBIĘCIN- 43m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, osobno WC, przedpokój.
Mieszkanie w dobrym stanie, na II piętrze
kamienicy. Cena: 65 000 zł do negocjacji.
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

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

BIAŁY KAMIEŃ- 37m2, pokój z garderobą, kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie po remoncie, na
parterze kamienicy. Cena: 65 900 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640
11 73

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

PIASKOWA GÓRA- 46m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, balkon. Mieszkanie po kapitalnym remoncie, na III piętrze
w wieżowcu. Cena: 159 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

www.sukcesnieruchomosci.pl

PODZAMCZE- 51m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie, kuchnia w zabudowie. Cena: 165 000 zł do negocjacji.
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW POSZUKUJEMY MIESZKAŃ
2-3 POKOJE PIASKOWA GÓRA!!!

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 62,50 m2 na I piętrze
2 pokoje po kapitalnym remoncie na
pierwszym piętrze!Cena: 115,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

SOWA&VICTORIA Świebodzice, nowe,
dwupoziomowe mieszkanie 101m2 w
stanie do wykończenia!TRAKCYJNA
CENA!169,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce
nowe budownictwo 2-pokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym z odrębnym
WC i łazienką po kapitalnym remoncie. I
piętro z balkonem. Cena 115,000 zł. DO
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640
SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI!
Szczawienko, 2 pokoje po remoncie z
ogródkiem ! Cena 116 000. Polecamy !
Tel: 530-913-259
SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, duże 2 pokoje z balkonem, CO
gazowe+kominek.
Cena 139 000 . Polecamy!DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
SOWA&VICTORIA Śródmieście - okolice
szpitala, 3 pokoje, wysoki standard,
mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000
do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913259
SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI
Na sprzedaż mieszkanie na PIASKOWEJ
GÓRZE, Pow. 55 m2, 3 pokoje, do
odświeżenia, CENA 155.000 tys zł, Tel:
519-121-102
SOWA&VICTORIA Na sprzedaż lokal
z możliwością adaptacji na mieszkanie
w JEDLINIE ZDRÓJ, Pow. 157,94 m2,
do remontu, CENA 62.000 tys. zł, DO
NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102
SOWA&VICTORIA Trzypokojowe, z
jasną kuchnią, po remoncie mieszkanie na
Piaskowe Górze.53m2, cena 158 tys. do
negocjacji. Tel.502-657-353
SOWA&VICTORIA Mieszkanie w pobliżu Parku Sobieskiego, w czterorodzinnym
domu, z możliwością adaptacji strychu i
postawienia garażu w podwórku. Dwa
pokoje, co gazowe, reszta do remontu.
Tel: 502-657-353
SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie w bardzo dobrym stanie, w
czteropiętrowym budynku na Podzamczu. 40m2, cena 120 ty. do negocjacji.
Tel: 502-657-353
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
SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2
pokoje, łazienka, jasna kuchnia, po remoncie! Cena: 79 900zł do negocjacji!Tel:
502-665-504
SOWA&VICTORIA Biały Kamień, rejon
Aqua Zdrój, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z wc, po kapitalnym remoncie,
50m2 - cena: 129 900zł do negocjacji!
Tel: 502-665-504
SOWA&VICTORIA Szczawno-Zdrój, 3
pokoje z otwartą kuchnią po kapitalnym
remoncie, I piętro, 245,000 zł. Tel: 506717-014
SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce
39m2, 2 pokoje w bloku z miejskim
ogrzewaniem,
cena: 67,000 zł. Tel: 506-717-014
SOWA & VICTORIA Szczawno-Zdrój, 2
pokoje na I piętrze w cenie 143,000 zł.
Tel: 506-717-014
SOWA & VICTORIA Biały Kamień
mieszkanie 2 pokoje otwarta kuchnia,
łazienka z wc, ogród 38m cena 119000
Tel. 519-121-104
SOWA&VICTORIA Biały Kamień mieszkanie 2 pokoje kuchnia, łazienka z wc,
ogrzewanie gazowe 42m2 75000 zł Tel:
519-121-104
SOWA&VICTORIA Nowe Miasto mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc ,
ogród 42m2 89000 zł Tel: 519-121-104

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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