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PRACA DLA OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

W NIEMCZECH
• 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

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

Czarna sobota
w Świebodzicach

wydarzenia str. 6

Projekt z Olgą
Tokarczuk

kultura str. 10
Ta tragedia wstrząsnęła cała Polską. W katastrofie budowlanej, która miała miejsce
w sobotę w Świebodzicach zginęło 6 osób. Wśród nich dwoje dzieci. Cztery zostały
ranne i przebywają w szpitalach w Świebodzicach, Świdnicy i Wrocławiu. Stan jednej
osoby jest ciężki, ma obrażenia wielonarządowe, w tym głowy.
Czytaj na str. 3

Złote gody

OGŁOSZeNIe WŁaSNe

region str. 12

Czy można
powstrzymać lidera?

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy wszystkim Czytelnikom i Klientom
Tygodnika 30minut najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie
dla Państwa czasem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.
Redakcja
Tygodnika

sport str. 13

v

wydarzenia

rozmowa tygodnia

Patrząc w niebo…
Kiedy w nocy patrzymy w rozgwieżdżone niebo, widzimy to
czego w rzeczywistości już nie
ma. Dlaczego jest przeszłością?
I jak powstają gwiazdy? Z okazji dnia patrzenia się w niebo
rozmawiamy z siostrą Dorotą
Milewską, ﬁzykiem.
Dlaczego niebo jest niebieskie?
Odpowiedź jest prosta, przez
atmosferę. Światło słoneczne,
które pada od słońca przechodzi
przez atmosferę. Różnie się rozprasza i widzimy kolor niebieski.
Kolor nieba zależy od warstwy
atmosfery przez którą przechodzi światło. im bliżej zachodu
tym droga do pokonania przez
światło w atmosferze jest dłuższa. W związku z tym światło inaczej się załamuje. Jest mieszaniną
barw. Wówczas może być nie tylko niebieskie.
Od czego zacząć obserwować
niebo?
Na pewno musimy wyjść z miasta. Światło od miasta bardzo
zanieczyszcza atmosferę. Jest za
jasno. Widać księżyc, jaśniejsze
gwiazdy czy niektóre planety, ale
poza tym bardzo mało można
zobaczyć. Trzeba znaleźć miejsce
gdzie tego światła jest znacznie
mniej. Dobrze jest mieć mapkę
nieba. Znać kierunki na niebie. i
spróbować znaleźć najprostsze
gwiazdozbiory. Warto też zabrać
ze sobą lornetkę, dzięki której
można już dużo więcej zobaczyć.
Trzeba też mieć dużo cierpliwości.
Jakie gwiazdozbiory możemy
zaobserwować patrząc
w niebo?
W zależności od pór roku obserwujemy różne gwiazdozbiory.
Chyba wszystkim dobrze znany Mały i Wielki Wóz. Ale także
Oriona, którego nie da się pomylić z żadnym innym.
Jak powstają gwiazdy?
Czy gwiazda umiera?
Gwiazdy rodzą się, żyją i umierają. Rodzi się kiedy zgromadzi bardzo dużo materii, która ściągana
jest grawitacyjnie. W momencie,
gdy osiągnie krytyczną wielkość
w jej wnętrzu zaczynają się reakcje termojądrowe. Wtedy się
zapala, czyli zaczyna świecić. Następnie ewoluuje. Kiedy skończy
się jej paliwo to zaczyna powoli
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
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umierać. Umiera różnie w zależności od tego jaką ma masę. Najbardziej widowiskowe zjawisko
to supernowa. Gwiazda umiera i wybucha. Po tym wybuchu
może powstać tak zwana czarna
dziura.
Czy to prawda, że wszystko
co widzimy na niebie jest
przeszłością?
Tak, to prawda. Patrząc na słońce
widzimy je takim jakie było około
8 minut temu. Patrząc na gwiazdę widzimy ją taką jak była ponad
4 lata temu. Dzieje się tak przez
światło. Przy takich wielkich odległościach jakie dzielą nas z ciałami niebieskimi światło potrzebuje czasu żeby do nas dotrzeć.
Zanim to nastąpi musi minąć ten
czas. Patrząc w niebo widzimy to
co było, nie tylko minuty czy lata
temu, ale nawet miliony albo miliardy lat temu.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

www.30minut.pl

Obserwatorium astronomiczne
Blisko 300 tysięcy złotych kosztować będzie budowa szkolnego
obserwatorium astronomicznego z zapleczem dydaktycznym
przy Prywatnym Liceum Sióstr
Niepokalanek w Wałbrzychu.
Jego otwarcie przewidziane jest
pod koniec czerwca tego roku.
Obserwatorium zaprojektowano
tak, by umożliwiało przeprowadzanie
obserwacji, pokazów astronomicznych oraz prowadzenie wykładów,
spotkań i lekcji w pomieszczeniu
pod obserwatorium. Pomysłodawczynią projektu jest siostra Dorotea,
dyrektor szkoły. - Zawsze fascynowało mnie patrzenie w niebo. Jako
nauczycielka fizyki zauważyłam, że
niektóre tematy z astronomii poruszane podczas zajęć cieszą się dużym
zainteresowaniem. Uczniowie mają
mnóstwo pytań, są bardzo dociekliwi. Pytają dlaczego i skąd coś się
bierze? Jak to działa? Stąd pomysł na
obserwatorium. Ma tu powstać model układu słonecznego, wykonany
w skali tak, żeby móc sobie wyobrazić z jakimi wielkościami mamy
do czynienia w kosmosie. Będziemy
mogli zobaczyć czym, tak naprawdę
jest ziemia przy słońcu – mówi siostra Dorotea. Projekt ma na celu zapewnienie uczniom wszystkich szkół
powiatu wałbrzyskiego i powiatów
ościennych dostępu do nowoczesnej
placówki astronomicznej, a przez
to wzbogacenie form kształcenia
zwłaszcza fizyki i astronomii. Zapewnienie merytorycznej pomocy
wszystkim uczniom z dowolnych
szkół biorącym udział w olimpiadach
i konkursach z fizyki lub astronomii.
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci i młodzieży
w zakresie astronomii, astronautyki, nauk ścisłych i przyrodniczych,
technik informatycznych i multimedialnych. Rozszerzanie i pogłębianie
wiedzy w atrakcyjnej formie, wykraczającej poza programy szkolne.
Organizowanie zajęć dydaktycznych
okazjonalnych, okresowych i stałych, wystaw i konkursów. Promowanie postaw proekologicznych
oraz prozdrowotnych. W obserwatorium będą organizowane wykłady
połączone z praktyczną obserwacją
nieba. Zajęcia będą prowadzone
przez różne osoby (opiekun obserwatorium, wyróżniający się uczniowie, zapraszani naukowcy). Otwarcie planowane jest pod koniec
czerwca 2017r. - Wszystkie formalności trwają dłużej niż sama budowa.
Jesteśmy już na końcówce. Myślę,
że pod koniec kwietnia ruszy budowa, która nie potrwa długo. W budynku będzie się mieściła jedna sala
wykładowa z zapleczem dydaktycz-

W obserwatorium będą organizowane wykłady połączone z praktyczną
obserwacją nieba

nym. Sercem obserwatorium będą
teleskopy. Mamy nadzieję, że pod
koniec czerwca zakończy się budowa- mówi dyrektor szkoły. Obserwatorium będzie dostępne dla
dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich osób ciekawych otaczającego
nas świata z Wałbrzycha i okolic.
W trakcie budowy jest strona internetowa obserwatorium, która
będzie zawierała ofertę edukacyjną
obserwatorium. istnieje możliwość

zgłaszania interesujących, własnych
tematów do zrealizowania w obserwatorium. Koszt inwestycji to kwota
300 tysięcy złotych. Część środków
siostry planują pozyskać od darczyńców. - Sponsor teleskopu, a będzie
ich osiem będzie mógł nazwać ten
teleskop swoim imieniem lub nazwą
firmy. Zostanie na nim umieszczona
specjalna naklejka – zachęca siostra
Dorotea.
(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%

kalendarium

HASŁO TYGODNIA: ABY ODNIEŚĆ SUKCES, TWOJE PRAGNIENIE SUKCESU
MUSI BYĆ WIĘKSZE NIŻ STRACH PRZED PORAŻKĄ. Bill Cosby
•
•
•
•
•

Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

•

reDakCJa NIe ODPOWIaDa Za TreŚĆ
reklam I OGŁOSZeŃ

•

14 kwietnia 2017 – Dzień Ludzi Bezdomnych, Patrzenia się w Niebo
Imieniny - Berenika, Justyny, Waleriana
15 kwietnia 2017 – Dzień Płyty Winylowej, Cyrku, Trzeźwości, Sztuki
Imieniny - Anastazji, Wacławy, Teodora
16 kwietnia 2017 – WIELKANOC, Dzień Sapera, Włókniarza, kontroli prędkości, Święto Wojsk
Inżynieryjnych
Imieniny - Benedykta, Bernadety, Julii, Cecyliana
17 kwietnia 2017 – Śmigus-dyngus , Dzień Chorych na Hemofilię, Kostki Rubika, Paskudy
Imieniny - Klary, Roberta, Stefana, Rudolfa
18 kwietnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Krótkofalowca, Praw
Pacjenta, Pacjenta w Śpiączce
Imieniny - Bogumiła, Bogusławy, Ryszarda, Alicji, Apoloniusza
19 kwietnia 2017 – Dzień Czosnku
Imieniny - Emmy, Jerzego, Adolfa, Konrada, Leona
20 kwietnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Pracownika Przemysłu
Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego, Marihuany
Imieniny - Czesława, Agnieszki, Mariana

Gdzie w weekend

ZAMEK KSIĄŻ
15.04 I 20:00 I Wielkanocna Edycja Nocnego Zwiedzania,

WAŁBRZYCH WOK

połączona z ofertą hotelu Zamku Książ.

14.04 I 18:00 I Projekcja filmu dokumentalnego„Ludzie
duchy”. Centrum Nauki i Sztuki – Stara Kopalnia .

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI W WAŁBRZYCHU
14.04 I 16.30 I Multimedialna Filia Biblioteczna Podzamcze.

AQUA ZDRÓJ, WAŁBRZYCH

Akademia Młodego Artysty. Pisankowe szaleństwo.

14.04 I 11:00 I zapraszamy na mecz AZS PWSZ Wałbrzych
vs Medyk Konin, EKSTRALIGA KOBIET. Spotkanie odbędzie się

WALIM

na stadionie Centrum AQUA ZDRÓJ. Wstęp wolny!

17.04 I 7:00 I 2 runda Orfin Info Wałbrzyski mistrz kierownicy
Walim Rajdowy Walim, Kościuszki 2
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Spotkanie ze zwycięzcami Budżetu
Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego
10 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uroczyście wręczył gratulacje zwycięzcom Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski
gratulując zwycięzcom wyraził zadowolenie, że z roku na rok
zgłaszanych projektów jest coraz więcej i znacząco wzrosła
frekwencja w głosowaniu, co pokazuje, że jest to popularna
formuła współdecydowania obywateli o tym, co jest dla nich
ważne.
„Warto wspierać lokalne inicjatywy. Pragnę przypomnieć, że byliśmy pierwszym powiatem na Dolnym Śląsku i trzecim w Polsce, który
wprowadził Budżet Partycypacyjny. Jest to kolejna edycja, która cieszy
się dużym zainteresowaniem i realizuje marzenia mieszkańców, którzy mają świetne pomysły. Cieszę się, że możemy je wspierać dając
narzędzia, a marzenia są realizowane poprzez pomysłodawców” - powiedział Jacek Cichura - Starosta Wałbrzyski. Zwycięskie projekty to:
„Zjednoczy Nas Koszykówka” – treningi dla dzieci i młodzieży roczników 2004-2008 w Gminie Szczawno-Zdrój, „Aktywna Jedlina…
dla każdego coś dobrego” w Gminie Jedlina-Zdrój, „Ocalić od za-

Nowy Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego powołany.

pomnienia” w Gminie Stare Bogaczowice, Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego
poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce w Gminie Boguszów-Gorce, Lato z Dwójką w Gminie Głuszyca, „Pasja łączy pokolenia, czyli
i Ty możesz zostać biathlonistą” w Gminie Czarny Bór, „Bezpieczne
trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w Gminie Walim i projekt w Gminie Mieroszów: Stwórzmy nasze
miejsce spotkań – etap ii, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla
dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów.Gratulujemy1

W poniedziałek 10.04.2017 r. Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura powołał panią Renatę Kościk na
stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nowa inspektor rozpocznie pracę w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu od 14 kwietnia.
Pani Renata Kościk jest mieszkanką Wałbrzycha, ukończyła Politechnikę Wrocławską ma kierunku budownictwo oraz studia podyplomowe w zakresie szacowania
nieruchomości. Posiada szereg dodatkowych certyfikatów, uprawnień i kwalifikacji. Dotychczas pracowała na
stanowisku Zastępcy Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha. „Pani Renata
Kościk, oprócz niezbędnego wykształcenia i kwalifikacji
posiada duże doświadczenie zawodowe, niezbędne do
pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest stanowisko Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ze wszystkich zgłoszonych kandydatur na to stanowisko
pani Ranata Kościk najlepiej wpisuje się w moje oczekiwania. Życzę pani Renacie satysfakcji i owocnej pracy
na rzecz mieszkańców naszego Powiatu” – powiedział
starosta Jacek Cichura.

Czarna sobota w Świebodzicach
Ta tragedia wstrząsnęła cała Polską. W katastroﬁe budowlanej,
która miała miejsce w sobotę
w Świebodzicach zginęło 6 osób.
Wśród nich dwoje dzieci. Cztery
zostały ranne i przebywają w szpitalach w Świebodzicach, Świdnicy
i Wrocławiu. Stan jednej osoby
jest ciężki, ma obrażenia wielonarządowe, w tym głowy.
Tragedia wydarzyła się w sobotę
przed godz. 9:00. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli potężny wybuch. Siła
była tak wielka, że zniszczyła niemal
cały, dwukondygnacyjny budynek.
Zamieszkiwało w nim 6 rodzin, jedna w chwili wybuchu znajdowała się
poza domem. Akcja ratunkowa trwała dobę, zakończyła się w niedzielę, 9
kwietnia, o godz. 7:00 rano. Strażacy
przeszukali całe gruzowisko i stwierdzili, że nie ma już pod nim żadnych
osób. W sobotę po godz. 21. miejsce katastrofy odwiedziła Premier
RP Beata Szydło oraz Minister Spraw
Wewnętrznych Mariusz Błaszczak.
Szefowa rządu dziękowała służbom
za ofiarną akcję ratunkową oraz władzom miasta za sprawną koordynację
sytuacji i natychmiastową pomoc dla
osób poszkodowanych i ewakuowanych z okolicznych budynków.
- Składam najgłębsze wyrazy współczucia bliskim ofiar, deklarują wszelką pomoc dla gminy w związku z tą
tragiczną sytuacją. Podjęłam decyzje
o przyznaniu specjalnych rent dla
dzieci, które zostały osierocone - mówiła w Świebodzicach szefowa rządu.
Minister Błaszczak także podziękował
ratownikom za ofiarną służbę i bezinteresowne niesienie pomocy przez
wiele godzin.
Przypomnijmy, że w akcji ratowniczej brało udział ponad 250 ratowników z całego województwa, a także
jednostki specjalistyczne z psami poszukiwawczymi z Łodzi i Jastrzębia
Zdroju. Akcję koordynował obecny
na miejscu wojewoda dolnośląski
Paweł Hreniak. Miejsca zdarzenia
nie opuszczał niemal przez całą dobę

burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Wszystkie rodziny, które straciły
bliskich i dach nad głową, są objęte
pomocą psychologiczną, a także materialną, w poniedziałek rozpocznie
się wypłacanie pierwszego wsparcia finansowego w kwocie 6.000 zł
na rodzinę. Dla wszystkich rodzin
przygotujemy mieszkania zastępcze, w Ośrodku Pomocy Społecznej
już w dniu katastrofy rozpoczęła się
zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. Każdy, kto chciałby wspomóc
dotkniętych tragedią mieszkańców
naszego miasta, proszony jest o kontakt z OPS-em - mówił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. Wszyscy poszkodowani zostali objęci pomocą
psychologiczną. Na terenie Liceum
Ogólnokształcącego w Świebodzi-

W gruzach zginęło 6 osób. Wśród nich dwoje dzieci.
reklama
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cach uruchomiono punkt pomocy
osobom potrzebującym. W niedzielę, 9 kwietnia, została przywrócona
dostawa wody i prądu na ul. Krasickiego, a decyzją sztabu kryzysowego i Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego wydano zgodę
na powrót do swoich mieszkań lokatorów z ewakuowanych budynków.
Powołano także specjalną komisję
ds. zbadania przyczyn katastrofy budowlanej. Od niedzieli do wtorku
w mieście trwała trzydniowa żałoba.
W tym czasie odwołano wszelkie wydarzenia kulturalne, a ﬂagi z czarnym
kirem opuszczone zostały do połowy
masztu. Kondolencje rodzinom ofiar
złożył także Prezydent RP Andrzej
Duda.
(red)
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym kursantom i czytelnikom,
aby ten wyjątkowy czas
był pełen sukcesów, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych
upływały w miłym, wiosennym nastroju.
Życzy Szkoła Jazdy Sztymala

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Łukasz Sztymala
ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/640-15-15, 600-15-61-15,
e-mail: biuro@sztymala.pl
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9:00-17:00, w piątki 9:00-15:00

WESOŁYCH ŚWIĄT

v

wydarzenia
sekund
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Na zbliżające się

Współpraca popłaca

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu wspólnie z miastem Častolovice
(Czechy) złożyły wniosek do Euroregionu Glacensis o dofinansowania zadania pn. Walim i Častolovice – polsko
– czeska współpraca dla rozwoju turystyki (Walim a Častolovice – polsko –
česká spolupráce pro rozvoj turistiky).
Wniosek otrzymał dofinansowanie.
Tym samym z Unii Europejskiej pozyskano na realizację tego zadnia kwotę
blisko 60 tysięcy euro. - Pozyskane
środki po naszej stronie zostaną wykorzystane na działania promocyjne,
ale i również pomogą w modernizacji
pawilonu handlowego Sztolni Walimskich – wyjaśnia dyrektor Centrum
Kultury i Turystyki Paweł Brzozowski.
Wymieniona zostanie stolarka okienna
w obiekcie, ogrzewanie, powstanie
punkt informacji turystycznej. - Z
działań miękkich będziemy promować
Walim na targach w Hradec Králové, z
kolei nasi przyjaciele Czesi będą promować się na targach turystycznych
we Wrocławiu. Powstaną m.in.: film o
Walimiu w języku czeskim, polskim i
angielskim, wspólna mapa Častolovic
i Walimia w języku polskim i czeskim,
ulotka o Walimiu oraz film o Častolovicach - dodaje. Gminy leżą niespełna
40 km od polsko-czeskiej granicy, a
na przestrzeni ostatnich lat podejmowały już działania w celu stworzenia
lepszej obsługi dla polskich turystów.
Obie miejscowości potrzebują więc
wspólnej promocji, która zwiększy
zainteresowanie turystów zwiedzaniem wspólnego polsko-czeskiego
pogranicza. Celem mikroprojektu
jest stworzenie wspólnej promocji
Walimia i Častolovic, a dzięki niemu
zwiększy się ruch turystyczny w
regionie. Elementem projektu będą
po polskiej stronie Sztolnie Walimskie i Zamek Grodno, a po czeskiej
stronie „Historyczna naukowa ścieżka
Častolovice” składająca się dziesięciu
przystanków, na których turyści będą
mogli na tablicach informacyjnych
dowiedzieć się ciekawostek z 700-letniej historii gminy. - Wykorzystamy
potencjał zasobów przyrodniczych
i kulturowych obu gmin. Ponadto,
wspólny projekt przyczyni się również
do rozwijania więzi kulturowych,
społecznych i ekonomicznych. Z
promocją zwrócimy się do turystów
indywidualnych, jak i do zorganizowanych grup wycieczkowych. W tym
celu zastosujemy wspólne materiały
promocyjne oraz prezentacje na targach turystycznych. Wykonamy spot o
Walimiu i Častolovicach, który będzie
udostępniany turystom w punktach
informacji turystycznych, na targach,
a także na stronach internetowych –
kończy dyrektor CKiT.

Święta Wielkanocne

rok założenia ﬁrmy 1986 r.

Z okazji zbliżających się

moc serdecznych, zdrowych

świąt Wielkiej Nocy
życzymy naszym klientom i czytelnikom

i pachnących wiosną życzeń

spokojnych, ciepłych i pogodnych świąt

składają czytelnikom i klientom

Meble AD

sieć sklepów

Producent mebli na wymiar
z Wałbrzycha
Studio ekspozycyjne:
58-306 Wałbrzych ul. Długa 9D
(naprzeciw marketu LIDL)
tel. 74 840 05 28, tel. kom. 503 470 017

ul. Wrocławska 49
Wałbrzych
Godziny otwarcia:
pn-pt 10:00 - 18:00
sob. 10:00-14:00

www.meblead.pl

W sobotę, 22 kwietnia, o godzinie
9:00 urząd miasta rozpoczyna kolejną
akcję “Czysty i Zielony Wałbrzych”.
- Tego dnia zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz naszego miasta.
Będziemy mogli przyczynić się do
tego, że nasze miasto będzie piękniejsze: posadzimy krzewy, drzewa,
posprzątamy okolice naszych domów,
mieszkań, podwórek, zakładów pracy
– mówią urzędnicy, którzy przygotują
i rozdadzą wszystkim biorącym udział
narzędzia, rękawice, worki i inny
sprzęt niezbędny do sadzenia i sprzątania. Każdy kto następnie zwróci
pobrany sprzęt i zgłosi się do punktów
dystrybucji otrzyma ekologiczną torbę
na zakupy oraz kwiaty do sadzenia.

(red)

ul. gen. Andersa 115
Wałbrzych
Godziny otwarcia:
pn-pt 10:00 - 18:00
sob. 10:00-14:00

Oficjalny komendant
Po dwóch miesiącach pełnienia
obowiązków bryg. Krzysztof
Szyszka został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu.
Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Wręczając nowemu komendantowi akt powołania, Komendant
Wojewódzki st. bryg. A. Konieczny
podkreślił dotychczasowe dokonania
w służbie brygadiera K. Szyszki. Jak
wskazał, uczestnicząc w wielu działaniach ratowniczych, brygadier Szyszka zdobywał bogate doświadczenie
ratownicze i dowódcze. Wykazał
się wielokrotnie profesjonalizmem
i skutecznością, a dzięki zawodowej

aktywności, z powodzeniem realizował stawiane przed nim niełatwe
zadania. Posiada też bardzo ważną na
stanowisku komendanta miejskiego
umiejętność nawiązywania dobrych
relacji z przedstawicielami władz i instytucji. Bryg. Krzysztof Szyszka jest
absolwentem Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu, a następnie warszawskiej SGSP, którą ukończył w 1998r.
Niezbędne kwalifikacje zdobywał
także na Wydziale informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
uzyskując tytuł mgr inż. w zakresie
Zarządzania
Przedsiębiorstwem
oraz na studiach podyplomowych
w SGSP w zakresie zapobiegania
pożarom i awariom. Swoją drogę
zawodową związał z Wałbrzychem,
gdzie m.in. pełnił obowiązki dowód-
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Fot. (KMPSP Wałbrzych) Brygadier Szyszka (od lewej) uczestnicząc
w wielu działaniach ratowniczych zdobywał bogate doświadczenie
ratownicze i dowódcze.

cy zastępu, dowódcy sekcji w JRG 1,
starszego inspektora i oficera w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym
KW PSP w Wałbrzychu. W 1999r.
objął stanowisko zastępcy dowódcy,

a następnie dowódcy wałbrzyskiej
JRG 1. Od 2009r. powołany został na
stanowisko Zastępcy Komendanta
Miejskiego.
(red)

reklama
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Z okazji świąt Wielkanocnych

(red)

Upiększamy miasto

R0301/17

Pragniemy złożyć życzenia
zdrowych i pogodnych
świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie

życzymy Państwu, aby czas spędzony
w gronie najbliższych wypełniała miłość
i radość, domowa atmosfera.
Aby był to czas pozwalający zapomnieć
o troskach i dodający siły do działania.

życzą klientom i czytelnikom
właściciele enoteki Gusto Italiano.

Życzy firma EL-MAX – hurtownia elektrotechniczna

Gusto Italiano • ul. Rycerska 9A • 58-300 Wałbrzych
Tel. (+48) 794 777 682
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 900-1800, sobota 1100-1700

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA EL-MAX sp. z o.o
ul. Ogrodowa 1A, 58-306 Wałbrzych,
tel. +48 74 663 27 62, biuro@el-max.eu
www.el-max.eu

WESOŁYCH ŚWIĄT
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WYGRAJ PRZYSZŁOŚĆ w Szkole Podstawowej Fundacji
na Starym Zdroju
reklama

11 kwietnia w Szkole Podstawowej Fundacji na
Starym Zdroju odbył się konkurs "Wgraj Przyszłość", podczas którego uczniowie klas VI z miasta
i powiatu wałbrzyskiego sprawdzali swoją wiedzę
w dwóch blokach tematycznych: ogólnym oraz językowym – z języka angielskiego. Stawką były cenne nagrody zarówno dla uczniów, jak i szkół.
Uczniowie oprócz nagród rzeczowych walczyli o tytuł
Omnibusa, który uprawnia do bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej fundacji oraz do pokrycia wszystkich
kosztów wycieczek szkolnych. Ogłoszenie wyników

R0304/17

Konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się na uroczystej Gali w dniu 26 kwietnia o godzinie 12:00 w siedzibie
szkoły przy ul. Armii Krajowej 35b. Już teraz serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Szkoła Podstawowa fundacji od 25 lat oferuje stały,
wysoki poziom edukacji. Oferowany przez nią program
nauczania skutecznie przygotowuje do podjęcia nauki
w szkole średniej. Uczniowie już od pierwszej klasy mają
zapewnioną rozszerzona naukę dwóch języków obcych,
rozszerzoną naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych a także rozszerzony program zajęć artystycznych i sportowych w ramach lekcji.

Głuszycki Delfinek
Cztery tory pływackie, sauna
czy jacuzzi znajdą się w krytej
pływalni ,,Delﬁnek” przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy.
Zakończono już prace ziemne
związane z wywiezieniem urobku
- ziemi i skał, położono podwalinę
kamienną pod fundamenty, przeprowadzono montaż szalunków
fundamentowych, wykonano ławy
fundamentowe wraz ze zbrojeniem
i rozpoczęło się murowanie ścian
fundamentowych. Kolejny etap prac
polegał na wykonaniu ścian żelbetowych niecki basenowej, żelbetowych słupów, izolacji bitumicznej
i termicznej ścian fundamentowych,
drenażu opaskowym budynku, założeniu folii kubełkowej i obsypaniu
ścian fundamentowych. Jak informuje kierownik budowy prace postępu-

Fot. (UM Głuszyca) Kolejny etap prac polegał na wykonaniu ścian
żelbetowych niecki basenowej, żelbetowych słupów, izolacji bitumicznej
i termicznej ścian fundamentowych

ją zgodnie z planem. –Budowa krytej pływalni to największa inwestycja
w ostatnim czasie w Głuszycy. inwestycja wyczekiwana zarówno przez
najmłodszych głuszyczan, uczęszcza-

reklama
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Ireneusz Wesołowski OJCIEC I SYN

jących do naszych gminnych szkół,
ale także przez starszych, którzy
w godzinach popołudniowych i wieczornych również będą mieli okazję,
by skorzystać z pływalni - mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy. Głuszycka kryta pływalnia będzie składać się z czterech torów o długości
16 metrów i szerokości 2 metrów.
Głębokość od 85 do 135 cm umożliwi bezpieczną naukę pływania
dzieciom już od najmłodszych klas.
Wymiary Delfinka są pozytywnie
zaopiniowane przez Polski Związek Pływacki do przeprowadzania
nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz pływania rekreacyjnego
dla wszystkich chętnych. Poza tym
niewątpliwą atrakcją obiektu będzie
sauna i jacuzzi.
(red)

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

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

reklama
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Najserdeczniejsze życzenia

Nowo wybrana Rada

zdrowych, radosnych i słodkich

dzielnic Biały Kamień

Świąt Wielkanocnych

i Konradów życzy

składają

zdrowych i radosnych

właściciele i pracownicy

Świąt Wielkanocnych

Cukierni Hanusia
RYSZARD NOWAK

ELŻBIETA JASKUŁA

KRYSTYNA OLANIN

SYLWIA WILCZYŃSKA

SYLWIA CHYŻY

IWONA OŁTARZEWSKA

JADWIGA WŁOCHAL

MAREK MUCHA

MAŁGORZATA LEPIANKA

(Piaskowa Góra) Wałbrzych

EWA WINNICKA

ANNA KATARZYNA ZIELEŃ

CORNELA DYLONG

Sklep Firmowy:

MARCIN NOWAK

PATRYCJA WOJCIECHOWSKA

JUSTYNA WŁODARSKA

Zapraszamy do kawiarni
w Cukierni Hanusia:
Ul. Hirszfelda 10

Al. Wyzwolenia 55

Czynne od 7:30 do 18:00 w niedzielę od 10:00 do 18:00

Bardzo dziękujemy za zaufanie
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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.
reklama
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Jarmark Wielkanocny oraz wielkopostny koncert kwartetu
smyczkowego Filharmonii Sudeckiej odbył się w miniony weekend na terenie gminy Stare Bogaczowice. Oprócz smacznych
potraw, wyrobów wiejskich i rękodzieła, nie zabrakło muzyki na
żywo oraz atrakcji dla dzieci.

Niech te święta będą pełne
nadziei, wiary i miłości!
Ciepłych spotkań
przy wielkanocnym stole,
rodzinnych wzruszeń i pokoju.
Serdeczne życzenia
z okazji świąt
Wielkanocnych
składa firma

NOWY LOKAL: P.H.U. TORO Patrycja Ściborska
ul. Mickiewicza 3b, 58-300 Wałbrzych, tel. 668 006 212

• DRZWI • OKNA • ROLETY
reklama
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i radości,
samych słonecznych dni
oraz sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym.
Firma budowlana MAG-BUD
wraz z pracownikami
ul. Dąbrowskiego 18 | 58-304 Wałbrzych
tel. 698 692 828 | 74 848 81 82
mag-bud3@wp.pl | www.mag-bud.eu

W oczekiwaniu na święta

Malowniczy teren Pałacu Struga
zamienił się w sobotę w Jarmark
Wielkanocny. Do gminy Stare Bogaczowice przyjechali wystawcy
ze świątecznym rękodziełem oraz
wyrobami i potrawami, których nie
może zabraknąć na wielkanocnym
stole. Można było kupić wiejskie
jaja, sery, dżemy, nalewki oraz spróbować przysmaków regionalnej
kuchni. Organizatorzy zadbali także
o występy artystyczne. Na scenie
pojawiła się młodzież z Zespołu
Szkół w Starych Bogaczowicach,
która zaprezentowała Misterium
Męki Pańskiej. Czas umilił także występ muzyczny góralskiej kapeli „Janicki”. Podczas jarmarku odbył się
konkurs kulinarny na najciekawszą
potrawę z jajem. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane przez starostwo powiatowe w Wałbrzychu. Tego dnia nie
zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Było malowanie buziek,
wspólne zdobienie pisanek i porcelany, zabawy przy muzyce oraz puszczanie mega baniek. Wszystkie dzieci wzięły udział w konkursie szukania
czekoladowych jajeczek. - Jarmark
Wielkanocny to doskonała okazja do
spędzenia radosnego czasu z najbliższymi. Cieszę się, że możemy
wspólnie pielęgnować wielkanocne
tradycje i jestem przekonany, że wydarzenie to wpisze się na stałe w kalendarz imprez naszej gminy – mówi
Mirosław Lech wójt gminy Stare
Bogaczowice. Po Jarmarku Wielkanocnym przyszedł czas na uroczystości duchowe. W niedzielę palmową odbył się koncert wielkopostny.
Kwartet smyczkowy z filharmonii
Sudeckiej zagrał w Kościele Parafialnym w Starych Bogaczowicach.
Mieszkańcy gminy mieli okazję posłuchać utworów Bacha, Schuberta
i Mozarta.
(red)

Fot. (UG Stare Bogaczowice) Na Jarmark przyjechali wystawcy
ze świątecznym rękodziełem
reklama
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Producent kołder i poduszek poszukuje
pracowników na stanowisko
• SZWACZ
• PRACOWNIK PRODUKCYJNY
tel. 74 845 64 46 www.johncotton.eu
e-mail: rekrutacja@jce.eu.com
ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

Piątek, 14 kwietnia 2017
www.30minut.pl
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MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko
TECHNOLOG INSTALACJI MBP ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

Główny zakres zadań przewidzianych
dla stanowiska Technolog instalacji MBP:
1) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania
odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów, zgodnie z udzielonymi pozwoleniami i decyzjami.
2) Nadzorowanie obsługi maszyn i urządzeń przekazanych
do użytkowania oraz dbanie o ich właściwą eksploatację.
3) Prowadzenie, sterowanie i rozliczanie procesów segregacji
i przetwarzania odpadów w celu osiągnięcia planowanych
poziomów odzysku.
4) Ciągła analiza i optymalizacja procesu mechanicznego
i biologicznego przetwarzania odpadów.
5) Nadzór nad monitoringiem środowiska i emisjami instalacji MBP.
6) Nadzór nad zużyciem energii, paliw i gospodarką wodnościekową instalacji MBP.
7) Współpraca z dostawcami i odbiorcami odpadów.
8) Kierowanie zespołem pracowników.
9) Analiza potencjalnego rynku odpadów.
reklama

Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych

Kandydat na w/w stanowisko
musi spełniać następujące wymagania:
1) Wykształcenie wyższe preferowane, kierunek: inżynieria
środowiska, specjalność: gospodarka odpadami lub pokrewne.
2) Doświadczenie w prowadzeniu instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, sortowni, kompostowni,
lub pokrewnych – minimum 3 lata.
3) Doświadczenie przy sprzedaży wyselekcjonowanych frakcji
odpadów będzie dodatkowym atutem.
4) Prawo jazdy kategorii „B”.
5) Znajomość prawa ochrony środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem ustawy o odpadach oraz rozporządzeń
wykonawczych dotyczących instalacji MBP i składowisk odpadów.
6) Dobra znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel, Power Point).
7) Umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolność analitycznego
rozwiązywania problemów kreatywność, łatwość nawiązywania
kontaktów interpersonalnych.
8) Znajomość języka angielskiego.
R0312/17

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny, curriculum vitae, kopia dokumentów
potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Miejski
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926,
ze zmianami).
Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy składać
w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Miejski Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o.o. (siedziba: 58-300 Wałbrzych,
ul. Kolejowa 4), bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 kwietnia 2017r do godziny 1500. O zachowaniu terminu
wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych
ul. Kolejowa 4.

Bezpieczne święta
Wałbrzyscy policjanci zadbają
o bezpieczeństwo podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dla funkcjonariuszy wielu
pionów, to przede wszystkim
okres wzmożonej pracy na rzecz
mieszkańców.
Głównym
zadaniem
będzie
zapewnienie
bezpieczeństwa
w mieście, zapewnienie sprawnego
i bezpiecznego przemieszczania się
podróżnych, ale również udzielenie
pomocy, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Wiele osób na pewno odwiedzając najbliższych sporo czasu spędzi w drodze. Podróżować będziemy
koleją, autokarami lub własnymi samochodami. Dlatego policjanci będą
zwracać szczególną uwagę, na to by
podróżujący byli bezpieczni. Wszystkim nam powinno zależeć na bezpieczeństwie, dlatego warto się do tej
podróży wcześniej przygotować.
Pamiętajmy o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach oraz

o właściwym zabezpieczeniu przed
wyjazdem naszych mieszkań. Przed
wyjazdem powinniśmy pamiętać
o zabezpieczeniu naszych mieszkań
i domów. Należy zamknąć wszystkie okna i drzwi. Jeżeli posiadamy
rolety antywłamaniowe, to powinny
one zostać opuszczone – przecież,
dlatego je zainstalowaliśmy. Poprośmy zaufanego sąsiada o zwrócenie
uwagi na mieszkanie podczas naszej
nieobecności. Nie pozostawiajmy
śladów wskazujących na naszą nieobecność np. porozrzucane reklamy
na wycieraczce, czy też korespondencja w skrzynce pocztowej. Nie
pozostawiajmy kluczy do mieszkania w umówionym miejscu np.
w schowku lub pod wycieraczką.
Ważne jest też to, aby tradycyjny
śmigus-dyngus, podczas którego powinniśmy zachować umiar i kulturę,
nie przerodził się w zachowania, które możemy jednoznacznie określić
jako wybryki chuligańskie. Pamiętajmy, że „Lany Poniedziałek” to trady-
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Zdrowych i pogodnych
świąt Wielkanocnych,
Obﬁtości na świątecznym stole,
Smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie
Czytelnikom i klientom
życzy właściciel z pracownikami
sklepu Świat Zoo

cja polewania wodą, w której należy
zachować umiar i kulturę. Zlewanie
wodą przypadkowych przechodniów może narazić nas na straty
materialne – gdy zostanie zniszczona
np. droga odzież. Polewanie nie powinno odbywać się na ulicach, gdyż
bardzo często dzieci w ferworze
zabawy wybiegają na jezdnię łamiąc
wszelkie przepisy ruchu drogowego,
a mokra nawierzchnia może okazać
się przykrą w skutkach niespodzianką dla nadjeżdżających samochodów.
Przestrzegamy też amatorów zbiorowego i natarczywego oblewania
wodą przed konsekwencjami prawnymi związanymi z wszelkimi chuligańskimi incydentami.
(red)
-Wybierając się w dłuższą
podróż powinniśmy być
wypoczęci,
-Przed wyjazdem powinniśmy
sprawdzić nasz samochód
– czy są aktualne badania
techniczne, czy oświetlenie
jest sprawne,
czy w spryskiwaczach jest
płyn, czy jest gaśnica,
koło zapasowe itp.,
-Sprawdźmy dokumenty
zarówno samochodu
jak i kierowcy,
-Przygotujmy sobie plan
wyjazdu – trasę przejazdu,
miejsca gdzie będziemy mogli
odpocząć podczas podróży,
czy też uzupełnić paliwo,
-Stosujmy pasy
bezpieczeństwa i urządzenia
do bezpiecznego przewożeniu
dzieci,
-Dostosujmy prędkości
do warunków drogowych
oraz swoich umiejętności
- jadąc wolniej jedziesz
bezpieczniej,
-NIGDY nie wsiadamy
za kierownicę samochodu
po wypiciu alkoholu

v
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Wyjątkowy klimat, wyjątkowe miejsce
Dom Gościnny „Fregata” usytuowany jest w jednej z najbardziej urokliwych miejscowości
nadmorskich Darłówko. To zaledwie 5 minut spacerkiem od
plaży. Piękne widoki, czysta plaża oraz sprzyjający mikroklimat,
każdego roku przyciągają rzesze
turystów.
- Oferujemy 52 miejsca noclegowe w pokojach 2, 3 i 4-osobowych
oraz pokój typu studio. W każdym
pokoju jak i w studio znajduje się:
łazienka, TV, radio, czajnik, naczynia. Do dyspozycji Gości oddajemy
również stołówkę ze smacznym
i domowym wyżywieniem, miejsce
zabaw dla dzieci oraz grill. W recepcji można bezpłatnie wypożyczyć
leżaki, krzesełka plażowe, parawany, książki, gry. Na terenie obiektu
działa sieć wifi – mówi Katarzyna
Kliber. O tym, że jezt to wyjątkowe
miejsce świadczy szereg wyróżnień
i nagród. Wśród nich m.in.: nagroda
Królewskiego Miasta Darłowa dla

Darłówko jest jedną z najbardziej urokliwych miejscowości polskiego Wybrzeża. Położone na Ziemi Koszalińskiej przyciąga
każdego roku rzesze turystów. Z wysokości 20 metrowej latarni
morskiej widać wszystkie walory portu i kąpieliska. Plaże są tutaj
szerokie i piaszczyste, a woda czysta. sosnowe lasy i spora wilgotność powietrza nasyconego jodem to idealny klimat pozwalający
zregenerować zdrowie i siły, szczególnie dzieciom. Brak zakładów
przemysłowych jest gwarancją czystego i zdrowego powietrza.
Znajdą tu miejsce miłośnicy słonecznych i morskich kąpieli, sportów wodnych, wędkarstwa, jak i miłośnicy romantycznych spacerów o zachodzie słońca.

Liderów Turystyki", dyplom i statuetka dla laureata konkursu „PO
PROSTU NAJLEPSZY” dla Katarzyny Kliber, Menedżera Polskiego
Hotelarstwa 2005 oraz dla Domu
Gościnnego Fregata w Darłowie,
któremu przyznano tytuł Wzorcowego Polskiego Przedsiębiorstwa
Hotelowego Roku 2005 w kategorii Pokoje Gościnne czy podziękowanie starosty sławieńskiego za
współtworzenie wizerunku Powiatu Sławieńskiego przyjaznego turystom. Dom Gościnny Fregata to
miejsce chętnie odwiedzane przez
całe rodziny. - W szczególności zapraszamy rodziny z małymi dziećmi.
Rodzicom zapewniamy wolne wieczory, a pociechom fachową opiekę
– mówi z uśmiechem Katarzyna Kilber. W maju i na początku czerwca,
oraz we wrześniu zapraszamy również seniorów, dla których przygotowaliśmy ofertę specjalną – kończy
Katarzyna Kliber.
Zarezerwuj miejsce już dzisiaj:
94 314-32-43 lub 605-565-004

76-153 Darłowo, ul. Południowa 4
(dzielnica Darłówko Zachodnie)
tel./fax 0-94 314 32 43
0605 565 004
e-mail: fregata@fregata.darlowo.pl
www. fregata.darlowo.pl

.
A moze nad morze?

Zapraszamy do Domu Gościnnego „Fregata”
Naszym Gościom proponujemy pobyt w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z łazienkami i TV.
Zapewniamy miłą atmosferę i smaczne domowe
jedzenie. Organizujemy wczasy rodzinne, pobyt
seniora, zielone szkoły, pobyty weekendowe.
Rodzice! Zapewnimy wam wolne wieczory,
a Waszym pociechom fachową opiekę.

Szkoły w Wałbrzychu
Nowa sieć wałbrzyskich szkół
powstanie w związku wejściem
w życie nowej reformy oświaty.
W wyniku przekształceń na terenie gminy Wałbrzych od 1 września 2019r. będzie funkcjonować
14 ośmioletnich szkół podstawowych, 4 licea ogólnokształcące,
3 technika, 3 branżowe szkoły
zawodowe I stopnia, 2 szkoły
policealne, 2 szkoły podstawowe
specjalne, 1 branżowa szkoła specjalna I stopnia i szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy.
Wałbrzyscy radni podjęli uchwały
dotyczące sieci szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, które rozpoczną działalność na terenie Miasta
Wałbrzycha od 1 września 2017 r.
Dokonane zmiany są skutkiem dostosowania sieci szkolnej do wymogów
określonych w ustawach podjętych
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
– To nie my jesteśmy sprawcą likwidacji gimnazjów. Ustawa zobowiązuje
nas do takiego ruchu. Mogę powiedzieć, że jestem spokojny jeżeli chodzi o te przekształcenia, ponieważ
robimy wszystko według wytycznych
– mówił Zygmunt Nowaczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. W gminie
Wałbrzych dotychczas funkcjonowało 13 szkół podstawowych,( w tym
3 w zespołach szkolno-przedszkolnych; 9 gimnazjów dla młodzieży i 1
gimnazjum dla dorosłych w Zespole
Szkół nr 5), 4 licea ogólnokształcące
oraz 1 liceum sportowe i 1 liceum dla
dorosłych (wszystkie funkcjonowały
w zespołach szkół); 3 technika i 3 zasadnicze szkoły zawodowe; 2 szkoły
policealne; w szkołach specjalnych:
2 szkoły podstawowe (Zespół Szkół
Specjalnych i Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii), 2 gimnazja (Zespół Szkół
Specjalnych i Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii), 1 zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (obie w Zespole
Szkół Zawodowych Specjalnych).
Główne zmiany dotyczą gimnazjów,
które będą wygaszane. Proces trwać
będzie dwa lata. W palcówkach,
w których funkcjonują zespoły szkół
gimnazja zostaną włączone do szkół

podstawowych. - Tam gdzie obecnie
są szkoły gimnazjalne w zespołach
szkół w sposób naturalny zostaną
włączone jako całość i będą wygasać
w tych zespołach. Do momentu kiedy uczniowie opuszczą gimnazjum.
Zostaną wówczas szkoły licealne –
mówił Nowaczyk. Po wprowadzeniu
reformy oświaty kształt sieci szkół
zmieni się następująco: przekształcenie Publicznego Gimnazjum nr 1
w 8- letnią szkołę podstawową (z naborem do klasy 1 od roku szkolnego
2017/2018 i z klasami II i III wygaszanego Publicznego Gimnazjum nr 1);
włączenie do 2 szkół podstawowych
gimnazjów funkcjonujących w zespołach szkół, w skład których wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum:
Publiczne Gimnazjum nr 2 przy ul.
11 Listopada 75 w Gminnym Zespole
Szkół Nr 2 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 przy tej samej ulicy;
Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.
Palisadowej 48 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami
Integracyjnymi przy tej samej ulicy.
Włączenie do 2 szkół podstawowych
gimnazjów funkcjonujących samodzielnie, w tych samych obiektach
lub dzielnicach: Publiczne Gimnazjum
nr 6 przy ul. Głównej 2 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 przy
ul. Dunikowskiego 39 (prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów
szkoły podstawowej i uczniów klas

II i III dotychczasowego gimnazjum
w obu budynkach) ; Publiczne Gimnazjum nr 7 przy ul. Grodzkiej 71 do
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21
przy ul. Grodzkiej 71 (ten sam obiekt
szkolny). Przekształcenie Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonującego
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 5 przy ul.
Ogrodowej 2a, w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w tej samej siedzibie (z naborem do klasy VII od roku
szkolnego 2017/2018 i z klasami II i III
wygaszanego gimnazjum). 4 gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół,
w skład których wchodziło jedynie
gimnazjum i liceum, zostaną włączone do tych liceów i będą wygaszane
do 1.09.2019 r.: w Zespole Szkół
nr 1 (Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 zostanie włączone do
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w tej samej
siedzibie, przy ul. Paderewskiego
1), w Zespole Szkół nr 2 (Publiczne
Gimnazjum nr 13 zostanie włączone
do II Liceum Ogólnokształcącego im.
Hugona Kołłątaja w tej samej siedzibie, przy al. Wyzwolenia 34); w Zespole Szkół nr 3 (Publiczne Gimnazjum nr 4 zostanie włączone do III
Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w tej samej siedzibie, przy ul. Jordana 4); w Zespole Szkół nr 4 (Publiczne Gimnazjum
Sportowe nr 11 zostanie włączone
do IV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi i Spor-

Fot. (UM Wałbrzych) W wyniku przekształceń na terenie gminy Wałbrzych
od 1 września 2019r. będzie funkcjonować 14 ośmioletnich szkół
podstawowych

towymi im. Janusza Kusocińskiego
w tej samej siedzibie, przy ul. Sokołowskiego 75). W Zespole Szkół
nr 5, Zespole Szkół nr 7 i Zespole
Szkół Politechnicznych „Energetyk”
funkcjonowały zasadnicze szkoły
zawodowe, które z dniem 1 wrześreklama

nia 2017 r. z mocy ustawy stają się
branżowymi szkołami I stopnia; będą
one funkcjonowały w tych samych
obiektach, z wygaszanymi klasami II
i III zasadniczych szkół zawodowych
(wygaszenie do 31.08.2019 r.).
(red)
R0315/17

SUPERCENA

Zapraszamy do Punktu Sprzeda¿y
Plusa i Cyfrowego Polsatu
Wa³brzych, ul. 1-go Maja 64 (CH Galeria Victoria)
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Zespół artystyczny i merytoryczny Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, pracownicy, dyrekcja,
aktorzy podpisali list otwarty- protest w sprawie sytuacji finansowej
wałbrzyskiego teatru. Poniżej treść.
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, działający od lat
w cieniu wielkich – a z perspektywy
Wałbrzycha również znakomicie finansowanych – scen z największych
polskich miast, konsekwentnie realizuje misję autorsko definiowanego dialogu społecznego i wytrwale
kroczy ścieżką artystycznej powagi
i odwagi. Upór i zaangażowanie kolejnych dyrekcji i zespołu, entuzjazm
następujących pokoleń młodych
twórców – przynosi nadal efekty.
Teatr Dramatyczny bez kompleksu
rywalizuje z największymi na ogólnopolskich festiwalach, bezkompromisowo poszukuje nowych języków
dla sztuki i pedagogiki, umożliwia
laboratoryjną pracę kolejnym debiutantom. Swoje zobowiązania finansowe Teatr rozlicza wzorowo,
od kilkunastu lat terminowo zamykając i sprawozdając budżet, nie
obciążony żadnymi długami. Zespół
artystyczny i merytoryczny Teatru, zespół techniczny, pracownicy
administracyjni, aktorzy, dyrekcja
– WSZYSCY pragniemy zwrócić
uwagę na realne zagrożenie, które
kładzie się cieniem na przyszłości
„Szaniawskiego”. Zagrożenie, z którym zmagamy się wytrwale, ale z poczuciem narastającej niewiary. Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu powoli
i niespektakularnie wykrwawia się.

Dotacja Organizatora dla Teatru
z trudem pokrywa koszty stałe.
Kwoty przeznaczone na produkcję
artystyczną i edukacyjną są nieprawdopodobnie niskie. Przepisy o podatku VAT w kontekście wydarzeń
udostępnianych widzom nieodpłatnie – praktycznie paraliżują tę kluczową dla teatru publicznego przestrzeń. Szczególne zdumienie budzi
tegoroczny tryb przyznawania grantów ministerialnych w ramach Programów Ministra, sposób i terminy
przeprowadzenia konkursów. Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu złożył
7 projektów wniosków w różnych
priorytetach (oraz jeden wniosek
do Instytutu Muzyki i Tańca – rozpatrzony terminowo i pozytywnie).
Do tej pory (początek kwietnia) Pan
Minister wiążąco nie wypowiedział
się w żadnym z teatralnych i edukacyjnych priorytetów. Biorąc pod
uwagę, że niektóre z planowanych
działań to długofalowe, całoroczne
projekty – sam termin ogłaszania
ostatecznych, uwzględniających odwołania, wyników konkursów, po
około 120 dniach z 365-dniowego
roku, pozostawia nas w osłupieniu.
Stopień dezorganizacji w planie roku
i sezonu, powodowany przez te
spektakularne opóźnienia, zagraża
każdemu długookresowemu pomysłowi, rozbija konsekwencję progra-

mową i niweczy sieć społecznego
zaufania – na jaką wytrwale pracuje
Teatr. Teatr Dramatyczny, sądząc
z pierwszych wyników postępowań, jeszcze przed rozpatrzeniem
odwołań, nie może liczyć na znaczące wsparcie Ministerstwa – a może
w ogóle na żadne. Skutkuje to paraliżem działań edukacyjnych, społecznych, równościowych i popularyzatorskich, z których wałbrzyski Teatr
słynie. Sprawdzone w kolejnych sezonach programy, Festiwal Fanaberie, instrumenty dedykowane współpracy ze szkołami, wydawnictwami,
tłumnie odwiedzane cykle czytań
– zostają zagrożone. W pierwszym
rzędzie szukamy oczywiście powodów wśród siebie. Jednak nie sposób
nie zwrócić uwagi na kilka okoliczności: Projekty naszych działań społecznych, artystycznych i edukacyjnych są przez niezależną zewnętrzną
komisję oceniane stosunkowo wysoko w kwestiach merytorycznych
i organizacyjnych i stosunkowo nisko
w kontekście kryterium najbardziej
nieostrego – kryterium strategicznego. Ocena merytoryczna i organizacyjna leżą w gestii komisji eksperckiej, ocena strategiczna należy do
urzędników. Wydarzenia kluczowe
dla lokalnych społeczności, radykalnie kulturotwórcze albo – eksperymentalne, nowatorskie, wytyczające
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nowe ścieżki w pedagogice teatralnej – od lat coraz słabiej przebijają
się do świadomości kolejnych Ministrów. Deklarowany priorytet dla
wydarzeń dużych, wysokobudżetowych i ogólnopolskich, jest rażąco
sprzeczny z ideą wyrównywania
prędkości rozwoju prowincji i centrum. Niejasność kryteriów strategicznych Ministra budzi niepotrzebny niepokój. Konsekwencja, z jaką
Minister odmawia Teatrowi Dramatycznemu w Wałbrzychu wsparcia
finansowego – rodzi podstawowe

pytanie o istnienie tej oddalonej od
Warszawy, ale dotąd niezłomnej
enklawy twórczości i społecznego
zapału. Oprócz działań otwarcie
destruujących kolejne ważne sceny
w Polsce, codzienna praktyka wskazuje, iż istnieje jeszcze szereg innych
sposobów na mniej spektakularne
paraliżowanie pracy niektórych teatrów publicznych. Świadomi, że
coraz trudniejsza sytuacja finansowa
nie jest tylko naszym udziałem, tym
bardziej pozwalamy sobie głośno
wyrazić nasz protest.
R0317/17

Dzień otwarty w PWSZ Wałbrzych
Kolejny Dzień Kariery (oraz tzw.
Dzień Otwarty) w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im.
Angelusa Silesiusa przeszedł
do historii. Setki młodych ludzi
nie tylko z Wałbrzycha, ale także Świdnicy czy Dzierżoniowa
odwiedziły 11 kwietnia mury
PWSZ, aby zobaczyć jak wygląda
uczelnia od środka.
Na potrzeby Dnia Kariery studenci i pracownicy PWSZ przygotowali całą masę atrakcji podzielonych na kilka stref. W strefie
biznesu znalazły się m.in. warsztaty
„Jak założyć własny biznes? Program Pierwszy biznes – wsparcie
w starcie i szkolenie z zakresu pisania biznesplanów”, przeprowadzone przez przedstawicieli Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Spore
zainteresowanie wzbudził Turniej
Przedsiębiorczości dla szkół po-

nadgimnazjalnych, nad którym patronat objęła wałbrzyska fabryka
NSK. W strefie nauki swoje miejsce
znalazła m.in. prezentacja dot. mobilności edukacyjnej: „Erasmus+.
Zmienia życie, otwiera umysły”,
a także wykład i warsztat: „Obciążenia statyczne i dynamiczne narządu ruchu – skutki przeciążenia”.
W strefie zdrowia i urody królowały
pielęgniarki, które promowały profilaktykę oraz prewencję zdrowotną
(pomiary antropometryczne, ciśnienie tętnicze, wartości glikemii, edukacja w zakresie samokontroli piersi,
kompresjoterapii, dietetyki, chorób
cywilizacyjnych) oraz kosmetolożki, które wszystkim odwiedzającym
proponowały zabiegi kosmetologiczne na dłonie i twarz (diagnoza skóry,
masaż twarzy, zabiegi upiększające).
Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak II Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu o tytuł

„Najlepszego Wizażysty”. Motywem
przewodnim mistrzostw był makijaż
w stylu Bollywood, a pracę studentek oceniało jury w składzie: Katarzyna Fitrzyk (wykładowca PWSZ),
kosmetolożka
Malwina
Siwiec
(właścicielka salonu Malwina Siwiec
Day Spa, absolwentka PWSZ) oraz
Wioletta Wypijewska – zdobywczyni
pierwszego miejsca na Światowych
Mistrzostwach Makijażu Profesjonalnego. Tytuł najlepszej wizażystki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Sileiusa
w Wałbrzychu zdobyła Magdalena
Matyga-Kruk, studenta I roku kosmetologii. Tytuł wicemistrzyni oraz
drugie miejsce zajęła Magdalena
Marszelewska z trzeciego roku, zaś
trzecie miejsce przypadło Jolancie
Przybysz (III rok). Organizatorzy
zapowiadają już kolejny Dzień Kariery, który odbędzie się w kwietniu
2018 r.

kultura
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remax

MZUK Sp. z o.o. poszukuje
pracowników na stanowisko:

PRACA

SORTOWACZ

w Niemczech

ODPADÓW

dla kobiet i mężczyzn

KOMUNALNYCH

 sortowanie surowców wtórnych

bez wymagań

 rozładunek paczek kurierskich

 demontaż RTV i AGD
 kierowca kat. C

Zgłoszenia:
MZUK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 665 00 61 w godz. od 7:00 do 15:00,
kadry@mzuk.com.pl

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl

(KRAZ 7765)

Projekt z Olgą Tokarczuk
Nawiązana przez Gminę Głuszyca współpraca z sąsiednią Gminą
Nowa Ruda oraz z czeskimi Rokytnicami w Orlickich Górach
zaowocowała pomysłem przygotowania projektu polsko-czeskiej
ścieżki literacko-edukacyjno-turystycznej.
W prace nad przygotowaniem
projektu jest zaangażowana jedna
z najczęściej tłumaczonych i najpoczytniejszych polskich pisarek, laureatka wielu prestiżowych nagród,
w tym Literackiej Nagrody Nike,
Olga Tokarczuk, reprezentująca
Stowarzyszenie Kulturalne Góry Babel. - Odkrycie i wyeksponowanie
tego, co piękne, warte zobaczenia
i dotąd jeszcze nieznane turystom

Fot. (UM Głuszyca) W prace nad przygotowaniem projektu jest zaangażowana
jedna z najczęściej tłumaczonych i najpoczytniejszych polskich pisarek Olga
Tokarczuk
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i mieszkańcom – to główne
założenia projektu planowanej ścieżki łączącej gminę Głuszyca z gminą Nowa
Ruda, na terenie której mieści się dom Olgi Tokarczuk.
W domu pisarki powstanie
miejsce spotkań artystów
i będzie on początkiem szlaku ukazującego nieznane,
często zapomniane historie
naszych okolic, a także unikatowe okazy fauny i ﬂory
oraz malownicze górskie panoramy. W ramach projektu
planowane są także montaże
małej architektury służące
rozwojowi ruchu turystycznego, czyli wiat i ławek dla
turystów oraz tablic informa-

reklama
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GOTÓWKA OD RĘKI

DLA KAŻDEGO

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

od 10 zł w górę

MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ,
JESTEŚ ROLNIKIEM

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

- DOSTANIESZ U NAS
GOTÓWKĘ

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej

EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI
SKUPUJEMY ZŁOTO, SREBRO I MONETY

Wałbrzych, Manhatan
II lok.32, Wejście od Rossmana

WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

WESOŁYCH ŚWIĄT

507 333 200

Zapraszamy Pn – pt 9:00 do 17:00

cyjnych. Bliźniaczy projekt powstanie
także po stronie czeskiej w partnerskiej gminie Rokytnice w Orlickich
Górach - wyjaśnia Roman Głód,
burmistrz Głuszycy. Spotkania grup
przygotowujących projekt odbyły
się już w Urzędzie Gminy w Nowej
Rudzie, w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oraz w czeskich Rokytnicach.
(red)

Wernisaż
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
zaprasza na wernisaż wystawy
Estery Grabarczyk „Steampunk
w powertexie”, który odbędzie
się 19 kwietnia o godz. 18.00
w WOK na terenie Starej Kopalni. Gościem specjalnym wystawy
będzie Krystyna Mazurówna,
polska tancerka, choreografka i dziennikarka, pracująca we
Francji, solistka Casino de Paris.
Estera Grabarczyk fascynatorka
fascynatorami – biżuterią artystyczną, odzieżą lnianą oraz odzieżowym
recyclingiem. Autorka indywidualnych wystaw ,,Ze wszystkiego
i z niczego”, ,,Sezamie otwórz się”
oraz ,,Steampunk w powertexie”.
Uczestniczka targów Targira, na
których otrzymała wszelkie wyróżnienia w konkursie Art Nobilium.
instruktorka warsztatów filcowe esy
ﬂoresy, pozłotnictwa, malowania na
szkle, powertexu i mix mediów, renowacji mebli i przedmiotów użytkowych metodą shabby chic. Organizatorka i autorka pokazów mody
– ,,Recycling art”, ,,Drugie życie lnu
i skóry”, ,,Spring 2013”, ,,Eko moda
i uroda”, a także projektu Słowiański
„jedwab”, który jest marką Estery
i Andrzeja. Wystawa obejmuje zbiór
dzieł z powertexu o różnej tematyce m.in. tryptyki, maski oraz obrazy
wykonane z różnych materiałów.
(red)
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ZUS dla wałbrzyskich studentów
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UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN

O tym, jak łatwo założyć ﬁrmę
i rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne przez Internet, opowiadali przedstawiciele
wałbrzyskiego oddziału ZUS
podczas Dni Kariery. Akcję zorganizowała Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu.
Partnerzy uczelni, którzy włączyli się w organizację Dni Kariery,
zostali podzieleni na strefy tematyczne. ZUS znalazł się w strefie
biznesu, gdzie młodzi ludzie mogli
dowiedzieć się, co to jest e-ZUS i jakie są obowiązki płatników składek.
Było kolorowo i egzotycznie, a to
za sprawą zagranicznych studentek,
które przechadzały się korytarzami
uczelni w tradycyjnych, tureckich
strojach. Sporym powodzeniem cieszyła się też foto-budka, w której
studenci i zaproszeni goście zakładali zabawne czapki i okulary i robili
sobie zdjęcia. Wizażystki z kierunku
kosmetologia robiły swoim modelkom efektowny makijaż, a studenci
BHP prezentowali na fantomach zasady udzielania pierwszej pomocy.
Goście uczelni mogli też wysłuchać
wykładów o bardzo różnej tematyce. Wśród nich znalazł się także
temat związany z ubezpieczeniami
społecznymi. Katarzyna Serdeczna
z wałbrzyskiego oddziału ZUS opowiedziała słuchaczom, jak założyć
firmę, jakie formalności można załatwić przez internet, i jakie usługi dla
przedsiębiorców oferuje ZUS. Wiele
pytań dotyczyło konta internetowego, które umożliwia kontakt z ZUS
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Fot. (ZUS) Wizażystki z kierunku kosmetologia robiły swoim modelkom
efektowny makijaż

bez wychodzenia z domu. Platforma
Usług Elektronicznych ZUS zapewnia wszystkim całodobowy, wygodny
i bezpieczny dostęp do usług świadczonych elektronicznie. indywidualne konto w ZUS, to duże ułatwienie
dla przedsiębiorców i osób czynnych
zawodowo. Na pue.zus.pl każdy
pracownik może sprawdzić, czy
pracodawca odprowadza za niego
składki na ubezpieczenia społeczne,
upewnić się, że członkowie najbliższej rodziny zostali (prawidłowo)
zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, wyliczyć prognozowaną
emeryturę i oczywiście kontaktować się przez internet z ZUS. Natomiast przedsiębiorcy mogą złożyć
wniosek o wydanie zaświadczenia
o niezaleganiu w opłacaniu składek,
skontrolować stan swojego konta
w ZUS oraz kontaktować się drogą
elektroniczną z Zakładem, aby np.

umówić wizytę na konkretny dzień
i godzinę. Swoje indywidualne konto można założyć samodzielnie gdyż
jest to bardzo proste i nie zabiera
wiele czasu. Wystarczy wejść na
stronę www.zus.pl – tam otrzymuje
się longin i ustala hasło. Gdy robimy
to samodzielnie musimy jednak „zaufać” nasz profil w ZUS. W tym celu
należy udać się do jakiejkolwiek placówki ZUS z ważnym dokumentem
tożsamości (dowodem osobistym
lub paszportem). Po aktywacji konta uzyskuje się dostęp do wszystkich
swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym (np. zwolnieniami lekarskimi). Jeśli ktoś chce
skorzystać z pomocy może od razu
odwiedzić najbliższą placówkę ZUS,
w której konsultant założy konto na
PUE, wystarczy mieć przy sobie dowód lub paszport.
(red)

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
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
zaprasza do skorzystania

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

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

Zadzwoń po szczegóły: 74 84 80 100
Lider projektu:

Biuro projektu:

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

Partnerzy projektu:

Gmina
Głuszyca

Gmina
Walim

v

region

Złote gody

Lipy, jarząb szwedzki oraz klony
zasadzone zostały także przy ulicach
reklama
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POZNAJ NOWE SMAKI
PIZZA, MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI,
SAŁATKI, MAKARONY

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób,
które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej

ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego
w Świdnicy organizuje uroczystości
jubileuszowe mieszkańców trzech
gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest
w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli
małżeństwo zostało zarejestrowane
w księgach znajdujących się w USC
Świdnica, wówczas nie jest nam potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli
akt znajduje się w innym urzędzie
jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć nam odpis aktu małżeństwa.
Poza aktem małżeństwa musimy
również zobaczyć dowody osobiste
obojga małżonków. Pary małżeńskie,
które jubileusz Złotych Godów mają
już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie mogą również
wystąpić o nadanie odznaczeń. Na

uroczystościach mile widziane są
również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W
trakcie uroczystości jubileuszowych
organizowanych przez Urząd Stanu
Cywilnego małżonkowie odnawiają
przysięgę małżeńską, prezydent miasta Świdnicy, wójt gminy Świdnica i
wójt gminy Marcinowice wręczają
swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia. Uroczystości te niosą ze
sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą
okazją do odświeżenia wspomnień i
wzniesienia toastu za kolejne piękne
jubileusze. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu
Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul.
Armii Krajowej 47. Tel. +4874856
2911, 8562912, 8562913, 8562914,
8562916 fax +48748568721 e-mail:
usc@um.swidnica.pl
(red)

Setki drzew i tysiące krzewów
Symbolicznym aktem sadzenia
przy pl. Grunwaldzkim klonu pospolitego „Royal Red” rozpoczęła
się akcja tegorocznych nowych
nasadzeń w Świdnicy. Pierwsze
dziewiętnaście drzew - katalpy i klony pospolite pojawiły się
przed Urzędem Stanu Cywilnego.

www.30minut.pl
reklama

Państwo Joanna i Stefan Borak
ze Słotwiny świętowali Złote
Gody Małżeńskie.
Zaangażowanie w trwałość pożycia, miłość i troska o dobro rodziny
zostały docenione przez Prezydenta
RP, który przyznał zacnym Jubilatom medal „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.” Medale i akt dekoracji
poprzedziły życzenia złożone przez
zastępcę wójta gminy Świdnica Zbigniewa Kanickiego, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy. - Jesteście
państwo przykładem, że w trudnych
czasach można utrzymać rodzinę.
Współcześnie zauważamy, że młode
rodziny napotykają na swojej drodze
różne problemy i szybko się rozpadają. Wy jesteście namacalnym dowodem na to, że można przetrwać
dobre i złe, w zdrowiu i w chorobie,
w radości i smutku - zawsze razem
– podkreślał zastępca wójta gminy
Świdnica.
Przypominamy: Odznaczenia za
długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły
w jednym związku małżeńskim 50
lat i więcej, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu,
które małżonkowie składali sobie
przed laty. O nadanie odznaczenia
występuje Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego na prośbę jubilatów lub
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Zamenhofa, Kopernika, Bema, Armii
Krajowej i Kazimierza Wielkiego. To
dopiero początek, kolejne drzewa
m.in. kasztanowce czerwone, klony
polne, katalpy i magnolie nasadzone zostaną przy ul. Kopernika, ul.
Emilii Plater, pl. św. Małgorzaty i pl.
Lecha Kaczyńskiego. Jednym z terenów, który doczeka się nowego
wizerunku jest obszar nad zalewem
Witoszówka. W tej zmianie mogą
R0325/17

uczestniczyć wszyscy świdniczanie.
Zapraszamy w sobotę, 29 kwietnia
o godz. 11.00 na wspólne sadzenie około stu drzew. - Jeśli chcecie
mieć swój wkład w ekologię miasta,
to zachęcam serdecznie do wzięcia
udziału w akcji sadzenia drzew nad
zalewem Witoszówka. Państwa pomoc będzie nieoceniona. Ta część
miasta zmienia swój wizerunek
- w ubiegłym roku otworzyliśmy
bosmanat, w tym roku chcemy dosadzić roślinność, tak aby stało się
to jednym z ulubionych miejsc do
wypoczynku coraz liczniejszej grupy świdniczan – mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
Największym miejscem, które obejmie
nowe nasadzenia w mieście będzie
oczywiście Park Centralny. Zasadzonych tam zostanie 460 drzew
liściastych, 756 drzew i krzewów
iglastych, 1567 różaneczników,
3913 róż, 28 630 bylin i paproci,
4626 pnączy, 4080 kwiatów sezonowych (tulipanów, begonii i pelargonii), 2564 traw rabatowych oraz
ok. 25 000 krzewów liściastych.
W miejsce wyciętych drzew zasadzone zostaną nowe, minimum 10
letnie o średnicy 16-18 cm, z pełną
gwarancją w zakresie ich utrzymania oraz aklimatyzacji. Zapraszamy
świdniczan, a także organizacje, stowarzyszenia, szkoły czy też zakłady
pracy do sadzenia drzew w mieście.
- Jeśli nowa roślinność miałaby się
pojawić na gruntach miejskich, to
prosimy o zgłaszanie się do Referatu infrastruktury Urzędu Miejskiego
w Świdnicy z prośbą o wskazanie odpowiednich do tego miejsc – mówią
urzędnicy.
(red)

WESOŁYCH ŚWIĄT

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)

Rusza przebudowa
ulicy Przyjaźni
Na przełomie kwietnia i maja
rozpoczną się prace związane
z przebudową ulicy Przyjaźni w Świdnicy. Nowe chodniki
i nawierzchnia jezdni, nowe wiaty przystankowe i oświetlenie,
a także umocnienie skarp i rekultywacja terenu – na to od lat
czekali mieszkańcy tego rejonu
miasta. Zadanie za kwotę ponad
2 milionów złotych realizować
będzie lokalna ﬁrma - Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o. o.
inwestycja dofinansowana zostanie z budżetu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. W ramach
"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” Świdnicy przyznano
ponad 1 mln 200 tys. zł. - Podczas
corocznych spotkań z mieszkańcami, jak też wtorkowych wizyt
w moim gabinecie, mieszkańcy Kraszowic często postulowali o remont
ulicy Przyjaźni. W 2015 roku przygotowaliśmy projekt, w tym roku
udało się pozyskać dofinansowanie
i już niedługo rozpoczną się prace.
W tym tygodniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, czekamy tylko na
zakończenie Rajdu Krause, planowanego w dniach od 21 do 23 kwietnia, na którego trasie jest właśnie

ulica Przyjaźni. To dopiero początek inwestycji w tej dzielnicy miasta. W tym roku w budżecie mamy
przewidziane 4 miliony 890 tysięcy
złotych dla Kraszowic. Budowa kładki, przebudowa ul. Przyjaźni oraz
budowa tunelu pod torami – to inwestycje, które zostaną w tym roku
zrealizowane – mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska. Roboty
budowlane obejmą przebudowę ulicy Przyjaźni wraz z przylegającymi
skrzyżowaniami z ulicami Łąkową,
Zieloną i Śląską, w tym m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
budowę i przebudowę chodników,
budowę i przebudowę zjazdów
indywidualnych, budowę ścieżki
rowerowej i zatok autobusowych,
montaż wiaty autobusowej, remont
nawierzchni jezdni, gzymsów i barier
na moście, remont nawierzchni ulicy
pod wiaduktem kolejowym, budowę
muru oporowego, budowę murków
żelbetowych w miejscu likwidowanych bram, przebudowę kanalizacji
deszczowej, przebudowę z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego,
wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
umocnienie skarp oraz rekultywację
terenu.
(red)

Zgodnie z umową przebudowa powinna zakończyć się do 31 października
tego roku.

Piątek, 14 kwietnia 2017
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Czy można powstrzymać
lidera?

sekund
Basket Śródmieście
mistrzem amatorów

niekorzystnych wyników spotkań
z Medykiem, Górnikiem oraz Czarnymi możemy spaść nawet na 5.
pozycję w klasyfikacji. A to znacznie zmniejszyłoby szanse dziewczyn
Jasińskiego na wywalczenie medalu
Mistrzostw Polski, który jak wiadomo jest celem AZS-u PWSZ.
Bartłomiej Nowak
Ekstraliga kobiet
Najbliższe spotkania AZS-u PWSZ Wałbrzych
XXI kolejka
Piątek – 14 kwietnia, godz. 11:
AZS PWSZ – Medyk Konin
(spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy
Ratuszowej)
XVI kolejka (zaległa)
Środa – 19 kwietnia, godz. 11.30:
Górnik Łęczna – AZS PWSZ

Jak dotąd żadnej z drużyn Ekstraligi kobiet nie udało się znaleźć sposobu na Medyka Konin. Czy wałbrzyszanki
będą pierwszym zespołem, który przerwie fantastyczną passę Mistrza Polski?

Niczym rozpędzona lokomotywa lider Ekstraligi kobiet
pokonuje kolejne przeszkody
w walce o czwarty mistrzowski
tytuł. Najbliższym rywalem prowadzącego w tabeli rozgrywek
Medyka Konin jest AZS PWSZ
Wałbrzych, a do ciekawie zapowiadającego pojedynku na szczycie ligi dojdzie dzisiaj o godzinie
11 na stadionie przy ulicy Ratuszowej.
Przed podopiecznymi Kamila
Jasińskiego trzy ostatnie, a zara-

zem najtrudniejsze spotkania rundy
zasadniczej Ekstraligi. Już dziś wałbrzyszanki podejmą niepokonanego
w obecnych rozgrywkach Medyka
Konin. Słowo „niepokonanego”
nie oddaje zresztą klasy przeciwnika, który w dotychczasowych
meczach zdobył komplet punktów (!), a przy tym zdobył aż 106
i stracił jedynie 7 goli. Nie trzeba
zatem dodawać, iż zdecydowanym
faworytem piątkowego spotkania na Ratuszowej są przyjezdne
i biorąc pod uwagę klasę rywala sukcesem byłoby wywalczenie

choćby remisu. Może się zresztą
zdarzyć, iż do końca obecnej części sezonu akademiczki nie poprawią obecnego bilansu punktowego.
W najbliższą bowiem środę w zaległej kolejce akademiczki zagrają
w Łęcznej z miejscowym Górnikiem, a więc wiceliderem Ekstraligi, a 22 kwietnia AZS PWSZ czeka
wyjazd do Sosnowca na pojedynek
z plasującymi tuż za naszymi plecami Czarnymi. i choć dzisiaj z dość
bezpieczną wydawałoby się przewagą punktową zajmujemy 3. miejsce, to w rezultacie ewentualnych,

XXII kolejka
Sobota – 22 kwietnia:
Czarni Sosnowiec – AZS PWSZ
Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin
2. Górnik Łęczna
3. AZS PWSZ Wałbrzych
4. Czarni Sosnowiec
5. UKS SMS Łódź
6. AZS Wrocław
7. Olimpia Szczecin
8. Mitech Żywiec
9. GOSiR Piaseczno
10. AZS UJ Kraków
11. AZS PSW B. Podlaska
12. Sztorm Gdańsk

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

57
53
36
32
31
21
19
18
17
15
15
11

106:7
67:14
36:20
38:26
34:30
41:39
25:47
20:46
19:49
13:46
14:38
14:65

Wielka Sobota pod znakiem piłki
Choć Wielkanoc tuż, tuż, to
jednak zanim przedstawiciele
lokalnych zespołów zasiądą do
świątecznych stołów, wcześniej,
bo w Wielką Sobotę czekają ich
kolejne ligowe zmagania. Przed
nami między innymi mecz Górnika Wałbrzych oraz rywalizacja
o mistrzostwo „okręgówki” oraz
klasy A.
Niezwykle trudne zadanie stoi
przed biało-niebieskimi, którzy
w sobotnie wczesne popołudnie
zagrają na wyjeździe z Pniówkiem
Pawłowice Śląskie. Niestety, w przypadku Górnika trudno o optymizm,
co wynika z niedzielnej, dość niespodziewanej porażki u siebie ze Skrą
Częstochowa.
Niespodziewanej,
gdyż jesienią podopieczni Roberta
Bubnowicza oraz Marcina Morawskiego zwyciężyli pod Jasną Górą
2:0, aby w niedawnym rewanżu
w identycznym stosunku przegrać
z wyżej notowanym przeciwnikiem.
W powyższym kontekście remis
wywalczony na boisku rywala byłby
na pewno dużym osiągnięciem wałbrzyszan. Początek spotkania w Pawłowicach Śląskich o godzinie 13.
Górnik Wałbrzych – Skra Częstochowa 0:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Dawid Niedbała (22), 0:2 Łukasz
Kowalczyk (38)

Górnik: Jaroszewski – Tobiasz, Tyktor, Rytko, Surmaj, Morawski, Bronisławski, Krzymiński, Popowicz
(72 Bogacz), Sadowski, Młodziński (46 Sobiesierski).
Trenerzy: Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski

W klasie okręgowej oczy lokalnych kibiców zwrócone będą na
Boguszów-Gorce. To właśnie tam
w Wielką Sobotę o godzinie 16 dojdzie do ciekawie zapowiadającego
się meczu derbowego pomiędzy
miejscowym Górnikiem, czyli wiceliderem ligi, a całkiem nieźle spisującym się w rozgrywkach MKS-em
Szczawno-Zdroju. W przypadku
tego meczu trudno wskazać na zdecydowanego faworyta, choć wydaje
się, iż nieco więcej szans na zwycięstwo mają gospodarze. inna z lokalnych drużyn, Zdrój Jedlina-Zdrój,
zagra kolejny raz tej wiosny na wyjeździe, ale liczymy, iż chłopcy Radosława Kwiatkowskiego po raz piąty
w tym roku sięgną po 3 punkty. Przeciwnikiem Zdroju będzie bowiem
Piławianka Piława Górna, a więc ekipa, która po rezygnacji w przerwie
zimowej z gry Niemczanki Niemcza
oraz Zrywu Gola Świdnicka, zajmuje
ostatnią pozycję w tabeli.
XX kolejka
Sobota – 15 kwietnia, godz. 16:
Iskra Jaszkowa Dolna – Nysa Kłodzko, godz. 11
Unia Złoty Stok – Zjednoczeni Żarów

Po dwóch porażkach z rzędu Czarni Wałbrzych liczą na pierwszą wygraną
tej wiosny
Piławianka Piława Górna – Zdrój Jedlina-Zdrój
Górnik Boguszów-Gorce – MKS Szczawno-Zdrój
Orlęta Krosnowice – Zamek Kamieniec Ząbkowicki
LKS Bystrzyca Górna – Victoria Tuszyn
Grom Witków – Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój

i na koniec słów kilka o klasie A,
która w Wielką Sobotę rozegra XVi
kolejkę spotkań. Na tym szczeblu
szczególnie interesująco zapowiada się mecz na stadionie przy ulicy
Dąbrowskiego, w którym naprzeciw
siebie staną Czarni Wałbrzych oraz
Sudety Dziećmorowice. Po dwóch
porażkach z rzędu podopieczni trenera Żamojcina liczą na pierwszą

WESOŁYCH ŚWIĄT
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wygraną, ale nieco wyżej notowani
dziećmorowiczanie na pewno nie
zrezygnują z walki o kolejne zwycięstwo.
XVI kolejka
Sobota – 15 kwietnia, godz. 16:
Boxmet Piskorzów – Orzeł Lubawka
Victoria II Świebodzice – Kłos Lutomia
Iskra Witków Śląski – Skalnik Czarny Bór
KS Walim – Biały Orzeł Mieroszów
Czarni Wałbrzych – Sudety Dziećmorowice
Unia Bogaczowice – Włókniarz Głuszyca
pauza – Pogoń Pieszyce

Bartłomiej Nowak

W niedzielę poznaliśmy nowego
mistrza Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki „Aqua-Zdrój”. Został nim
Basket Śródmieście, który okazał się
dwukrotnie lepszy od zespołu Alu fast.
O ile jednak w pierwszym meczu Tomasz Strzelec i spółka zanotowali dość
wyraźne, bo 7-punktowe zwycięstwo,
o tyle w rewanżu bój trwał do ostatniej
syreny. Ostatecznie Basket Śródmieście
pokonał Alu fast 63:61, dzięki czemu
po raz pierwszy w historii ligi stanął na
najwyższym stopniu podium. Równie
zacięta walka towarzyszyła rywalizacji,
której stawką było 3. miejsce WALK-a.
Po pierwszym, wygranym przez Partners
Nieruchomości meczu z Drink Team'em
(55:42), w rewanżu ekipa Tadeusza
Bujnowskiego zwyciężyła po raz drugi,
choć tym razem zaledwie 47:46. To
jednak wystarczyło, aby zająć medalową
pozycję w rozgrywkach amatorów.
Finał
Alu Fast - Basket Śródmieście 61:63 (12:18, 17:15,
16:6, 16:24)
Punkty: Wierzbicki 13, Hałgas 11, Trzop 10, Kaczor
10, Chaiński 8, Waliszewski 6, Dymitraszewski 3,
Solarewicz - Alu Fast oraz Wojdyła 21, Wackowski 14,
Smoleń 13, T. Strzelec 5, Milewski 4, G. Strzelec 4,
Antonow 2, Zeszut - Basket Śródmieście
Mecz o 3. miejsce:
Partners Nieruchomości - Drink Team 47:46 (9:6,
8:7, 17:14, 13:19)
Punkty: Stawiarz 16, Bujnowski 10, Piątkowski 9,
Kurcz 4, Karnasiewicz 4, Bielewicz 4, Kmiecik Partners Nieruchomości oraz Pomjan 17, Milewski 11,
Gottschalk 6, Małochleb 5, Idryjan 3, Kosyl 2, Grabka
2, Juszczyk - Drink Team

Wszystko się może
zdarzyć

Mowa o Wałbrzyskiej Amatorskiej Lidze
Siatkówki „Aqua-Zdrój”, w ramach której
w miniony weekend rozegrano ii kolejnę
rundy finałowej. Tradycyjnie nie obyło się
bez niespodzianki, bo za taką można uznać
wpadkę Chełmca, który pokonał Wodociągi zaledwie 2:1. Problemy „starszych”
panów najbardziej ucieszyły wicelidera, a
więc PW Mabor, który zwyciężył KP i 3:0.
Do zakończenia tegorocznych zmagań
pozostały zaledwie trzy kolejki, a my
przypominamy, iż o końcowej klasyfikacji
zadecydują nie punkty, a liczba zwycięstw
(!). Jak dotąd zarówno Chełmiec, jak i PW
Mabor zanotowały po dwie wygrane, ale
nie można przekreślać Domu finansowego, który nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa w walce o mistrzowski tytuł. Następna odsłona ligi odbędzie się w sobotę
22 kwietnia w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Początek o godzinie 16.
Wyniki II kolejki rundy finałowej:
Chełmiec - Wodociągi 2:1 (17:25, 25:14, 25:20),
Dom Finansowy – NSK 3:0 (25:10, 25:12, 25:18), PW
Mabor - KP I 3:0 (25:18, 25:19, 25:21)
Tabela WALS-a
1. Chełmiec
2. PW Mabor
3. Dom Finansowy
4. KP I
5. Wodociągi
6. NSK

2
2
1
1
0
0

14
11
11
5
3
1

5:1
6:0
4:2
2:4
1:5
0:6

Dwa krążki Dzieło
juniora

W Smolcu rozegrano Mistrzostwa Dolnego Śląska w tenisie ziemnym młodzików. W imprezie nie mogło zabraknąć
przedstawicieli KT Szczawno-Zdrój,
którego barw bronili: Zuzia Żygadło,
Karolina Bukowska oraz Marcel Dzieło.
Obie dziewczynki zanotowały niezły
start, gdyż dotarły od ćwierćfinału
imprezy. Jeszcze lepiej za to spisał się
Dzieło, który w grze pojedynczej sięgnął po brązowy krążek, a występując w
parze z Piotrem Siekanowiczem uplasował się na niższym stopniu podium
turnieju debla.

Bartłomiej Nowak
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I wszystko wiesz…

Rozpoczęli sezon
Grupa MTB Walim Team rozpoczęła sezon wyścigów górskich.
Zawodnicy wzięli udział w jednym z największych cyklów maratonów MTB „Bike Maraton”
w Miękini.

wyścigach. MTB Walim Team zaprasza
mieszkańców Gminy Walim (dzieci i
dorosłych), których pasją jest jazda na
rowerze do swojej drużyny. Więcej
szczegółów w tej sprawie można

uzyskać osobiście w Centrum Sportu i
Rekreacji w Walimiu lub telefonicznie
pod nr tel.: 600 954 954 – kontaktując
się z Arturem Jarczok.
(red)

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.

„Domki u Jana”

Tel. 502-686-045

tel 604 821 470

Jak ogromnym zainteresowaniem
cieszy się ta dyscyplina sportu świadczyć
może fakt, że na starcie stanęło prawie
2000 uczestników. Grupa MTB
Walim Tam planuje w sezonie 2017
udział w 12 edycjach BM, 8 edycjach
maratonu Strefy MTB Sudety, Bike
Adwenture 1-4 lipca i w wielu innych

Gratulujemy
Monika Bernaś, mieszkanka Jedliny-Zdrój otrzymała z rąk Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta gratulacje oraz
drobny upominek za zajęcie III
miejsca w kategorii biegi narciarskie na dystansie 50 m podczas
Światowych Zimowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych.
impreza miała miejsce w dniach
14 - 25 marca 2017r. w Austrii.
Monika, reprezentowała 62-osobową polską ekipę w tym jako jedna
z dwóch Dolnoślązaczek. Podczas
zimowych zmagań wśród zawodników z całego świata polska reprezentacja wróciła z 39 medalami,
przywożąc 10 złotych, 15 srebrnych
i 14 brązowych. Olimpijce gratulujemy brązowego medalu i życzymy
kolejnych sukcesów sportowych.
(red)

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

z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

Sprzedam

KREDYTY

mieszkanie 52 m ,

Gotówkowe, konsolidacyjne

duży przedpokój oraz dodatkowe

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

pomieszczenie idealne na garderobę,
balkon. VI piętro w budynku z windą.

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

tel. 668 433 830

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

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

mgr analityki medycznej

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

Monika zajęła III miejsce w Austrii

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

pobrania w domu pacjenta,

zapraszają!

2

dwa pokoje, kuchnia, łazienka,

Biały Kamień.

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

KREDYTY

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

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

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

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
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USŁUGI
(3) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA i iNNE STOLARSKiE.
TANIO TEL. 666 869 502
(2) Usługi remontowo-budowlane. Tel.
730 275 689
(3) Atrakcyjna pożyczka minimum formalności 505 331 997
(3) Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń 505
331 997
(3) KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZADZWOŃ 505 331 997
(3) GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL
ZADZWOŃ 505 331 997
(12) HYDRAULiK – TEL 506 754 379
(5) Projekty budowlane tel. 668 60
55 55
(5) REMONTY DOMÓW, MiESZKAŃ OD
A DO Z, iNSTALACJE ELEKTRYCZNE,
HYDRAULiCZNE , OGRZEWANiE, DŁUGiE DOŚWiADCZENiE !!! 508 808 022
(12) BASiA-CLEAN pranie tapicerki
meblowej TANiO. www.basia-clean.pl
tel. 884 383 816

i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła
kolorowego i inne. Tel: 500834769
MOTORYZACJA
(3) SPRZEDAM FORD FOCUS
2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 5 700 zł
do negocjacji, tel. 608 034 996

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam tanio garaż murowany,
Sobięcin, tel. 794 144 968
(6) Sprzedam mieszkanie w Walimiu
– bez pośredników 52 m2, parter, 3
pokoje, kuchnia, niski czynsz, cena 44
tyś, tel. 609736720
(3) Sprzedam mieszkanie Podzamcze
48m2, 2 pokoje budynek 4 piętrowy,
bardzo dobra lokalizacja cena 149 tys.
Tel. 889102262
(7) Sprzedam działki budowlane w pełni
uzbrojone , Wałbrzych ul. Orkana 103,
tel. 600 851 189

(3) Remonty dachów, rynien, usuwanie przecieków itp. Tel. 732 849 111
(3) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNiE,
SZAfY, GARDEROBY, ZAMÓWiENiA
iNDYWiDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-iBG.WEEBLY.COM TEL. 607
218 533
(12) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANiO. Tel. 606 937 229
(4) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(4) ELEKTRYK 888 322 334
(3) 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
(3) 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
(22) 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; produkcji;
szkółki roślin; rolnych, hydraulików, cieśli,
dekarzy, blacharzy, stolarzy, spawaczy,
lakierników, szpachlarzy, monterów
instalacji grzewczych; silosów; fasad; rusztowań; okien; płytkarzy, tynkarzy, murarzy, piaskarzy, elektryków, ogrodników,
pokojówek. 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
(3) firma Serene zatrudni pracowników
do opieki osób starszych w Polsce i w
Niemczech. Kontakt 602 784 629 , e-mail: serene27@wp.pl
KUPIĘ
(4) Kupię Starocie : odznaczenia, medale, zegarki, ﬁgurki i patery z lat 50
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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
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na
sprzedaż z możliwością adaptacji na dom,
działka .2500m2. Obiekt idealny na agroturystykę. Cena: 89 000 do negocjacji (
nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie
z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z
niezależnym wejściem, do wprowadzenia
. Cena: 159 000 zł ( nr: 2297)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC. Cena: 169
000 zł. Możliwa zamiana na Wrocław z

dopłatą. ( nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWiENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki parter,
44 m2, 2 pokoje, łazienka, ogrzewanie
gazowe i kominek. Cena: 117 000zł
(nr:1562) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMiEŚCiE, Mieszkanie z
balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia ,
ogrzewanie gazowe, do modernizacji,
Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w zabudowie szeregowej, 119 m2, działka od
170 do 220 m2. Garaż w bryle budynku.
Cena: 298 000 zł (nr: 1593) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWiENKO, luksusowy dom
z ogrodem zimowym, 423 m2, 2 niezależne wejścia, działka 5000m2. Garaż na
3 samochody, 6 pokoi, 4 łazienki, sauna,
siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr: 2309) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - TYLKO U NAS!
ŚRÓDMiEŚCiE,mieszkanie, 46,75 m2,
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
kuchnia w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON- SOBiĘCiN, mieszkanie tylko
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia,
łazienka, pierwsze pętro,Cena: 23 000 zł
(nr: 23) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – PONiATÓW, WYNAJEM, KAWALERKA po remoncie, 32m2, kuchnia,
łazienka, blisko strefy ekonomicznej
Cena: 750 zł (nr: ---) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMiEŚCiE, lokal na sprzedaż
lub wynajem,100m2, okna PCV, ogrzewanie gazowe, w reprezentacyjnej kamienicy Cena: 300 000 zł (nr: 2161) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6
km od granic Wałbrzycha, mieszkanie,
parter, 60m2, 3 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, przedpokój, taras. Cena: 99 800
zł (nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – ZAMiANA,
LESZNO,kawalerka,30 m2,1 piętro,
kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie
na kawalerkę do wprowadzenia BiAŁY
KAMiEŃ, SZCZAWNO ZDRÓJ - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PiLNiE! DLA ZDECYDOWANYCH
KLiENTÓW POSZUKUJEMY MiESZKAŃ
2-3 POKOJE PiASKOWA GÓRA!!!
LOKALE DO WYNAJĘCiA PiASKOWA
GÓRA!!! Posiadamy następujące lokale do
wynajęcia na Piaskowej Górze, Tel: 513
130 023, (74) 640 11 73
1. 58,75m2, i piętro w głównym ciągu
pieszych, czynsz najmu 1500 zł/ brutto
2. 251m2, i piętro z osobnym wejściem,
tarasem, czynsz najmu 4200 zł/netto

6. 49,5m2, i piętro, po remoncie, główny
ciąg pieszych, czynsz najmu 1700 zł/
brutto
OKAZJA!!! 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
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
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

5. 70m2, parter w pobliżu B1, duże
witryny, po remoncie, czynsz najmu 3300
zł/ brutto

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

PiASKOWA GÓRA- 60m2, 3 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój, balkon. Mieszkanie po remoncie,
piętro 4/4. Cena: 155 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

SOWA&ViCTORiA Śródmieście - okolice
szpitala, 3 pokoje, wysoki standard,
mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000
do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913259

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

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

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
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- 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
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
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
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
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
ŚRÓDMiEŚCiE- 140m2, 4 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z WC, garderoba,
hall. Kamienica po generalnym remoncie,
mieszkanie do wprowadzenia z ogródkiem. Cena: 233 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974, (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 64m2, salon z
aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie na i
piętrze zadbanej kamienicy, mieszkanie
po kapitalnym remoncie. Cena: 245 000
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73

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

SOWA&ViCTORiA Świebodzice, nowe,
dwupoziomowe mieszkanie 101m2 w
stanie do wykończenia!TRAKCYJNA
CENA!169,000 zł. DO NEGOCJACJi!
Tel: 502-657-640

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 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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