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-Jestem bardzo szczęśliwy i dumny. Z całego serca dziękuję prezydentowi,
Radzie Miejskiej Wałbrzycha oraz Fundacji Księżnej Daisy von Pless za tak godne
upamiętnienie mojej rodziny - tak honorowy obywatel Wałbrzycha, książę Bolko von
Pless, skomentował telefonicznie, decyzję wałbrzyskich rajców o nazwaniu jednej
z alei w książańskim parku imieniem Rodziny Hochbergów.
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Książę Bolko wraz z wraz z małżonką
księżną Marie-Elisabeth otworzy ją osobiście w środę popołudniu. W uroczystości
towarzyszyli mu: Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, Mateusz Mykytyszyn,
prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless,
Rafał Wiernicki, prezes Zamku Książ oraz
przedstawiciele rady miejskiej. Z inicjatywą nazwania bezimiennej alei w parku
biegnącej od ul Wrocławskiej (za rondem
przy palmiarni aż do bramy lubiechowskiej
przy mauzoleum i dalej do skrzyżowania
z ulicami Piastów Śląskich i Jeździecką) wyszła działająca od pięciu lat na zamku Książ
Fundacja Księżnej Daisy von Pless. - Upamiętnienie rodziny Hochbergów Aleją ich
imienia jest nie tylko docenieniem przez
radę miasta Wałbrzycha roli jaką ten śląski
ród odegrał w naszej historii, ale także aktem sprawiedliwości dziejowej- mówi Mateusz Mykytyszyn, prezes zarządu Fundacji
Księżnej Daisy von Pless. W uzasadnieniu
do uchwały podpisanym przez przewodniczącą wałbrzyskiej rady, dr Marię Romańską czytamy: „Rodzina Hochbergów
była w posiadaniu zamku Książ w latach
1509-1943, a przez stulecia miała także
status właścicieli miast Wałbrzycha, Boguszowa, Świebodzice, Szczawna Zdroju
czy Mieroszów. To rodzinie von Hochberg
Wałbrzych i okoliczne miejscowości zawdzięczają skomunikowanie z zachodem
Europy i dynamiczny rozwój, a ich dawna
rezydencja zamek Książ jest dzisiaj najważniejszym zabytkiem Dolnego Śląska i jedną
z największych polskich atrakcji turystycz-

Fot. (Foto: Marcin Jagiellicz dla Fundacji Księżnej Daisy von Pless)
Uroczyste otwarcie alei Rodziny Hochbergów w parku w Książu. Od lewej Mateusz
Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, Jej Wysokość Księżna Marie
Elisabeth von Pless, Jego Wysokość Książę Bolko von Pless, dr Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha.

nych. Nazwanie dotąd bezimiennej alei
biegnącej od ul. Wrocławskiej w kierunku
Mauzoleum Hochbergów i zamku Książ
Aleją Rodziny Hochbergów będzie nie tylko symbolicznym uznaniem ich zasług dla
zamku Książ i Wałbrzycha, ale i całej ziemi
wałbrzyskiej. Biorąc pod uwagę zasługi rodziny Hochbergów w rozwoju miasta i ziemi wałbrzyskiej oraz promowanie swojej
dawnej siedziby rodowej, jako ponadregionalnej atrakcji turystycznej, podjęcie
niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnio-

ne." Na wniosek Fundacji Księżnej Daisy
von Pless projekt uchwały przedłożył po
akceptacji prezydenta miasta Wałbrzycha,
dra Romana Szełemeja, radny Jacek Szwajgier -Jestem mieszkańcem Wałbrzycha od
urodzenia, zamek jest bardzo bliski mojemu sercu, dlatego postanowiłem wesprzeć
Fundację Księżnej Daisy von Pless, w ich
staraniach o nazwanie bezimiennej alei
w parku, imieniem rodziny Hochbergów
-wyjaśnia radny ze Starego Zdroju.
(red)

Bitwa pod Strugą
Inscenizacja potyczki pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej
a wojskiem pruskim była kulminacyjnym punktem obchodów 210 rocznicy
"Bitwy pod Strugą".
Prawdziwa bitwa odbyła się 15 maja
1807 roku na polach pomiędzy wsiami
Szczawienko i Struga, leżącymi w powiecie
wałbrzyskim, w odległości piętnastu kilometrów od Strzegomia. Była to pierwsza
potyczka ułanów z wojskami pruskimi na
Śląsku, w której około 280 ułanów pokonało przeważające siły pruskie pod dowództwem majora Losthina (około 1400
żołnierzy i 4 działa). W czasie bitwy polscy
ułani przypuścili szarżę na pruską kawalerię, którą rozbili i zmusili do odwrotu.
Następnie 800 pojmanych pruskich piechurów zostało doprowadzonych przed
oblicze Hieronima Bonapartego, gdzie
polscy ułani zostali odznaczeni wysokimi

Bitwa była głównym punktem uroczystych obchodów.

francuskimi odznaczeniami wojskowymi.
W bitwie, która miała miejsce w maju
2017 roku wzięły udział profesjonalne

Grupy Rekonstrukcji Historycznej epoki
napoleońskiej na Dolnym Śląsku.
(red)
OGŁOSZeNIe WŁaSNe

Gazeta 30 minut zatrudni osoby pełnoletnie
do pracy na stanowisku:

KOLPORTER PRASY
w ŚWIDNICY
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Przygarnij Ptaki, lisy, dziki
Zwierzę nie jest rzeczą psiaka
rozmowa tygodnia

Dziki regularnie pojawiają się
na obrzeżach naszego miasta,
w parkach, czy ogrodach działkowych. Tym razem zawędrowały na ulicę Lewartowskiego
w Śródmieściu.

Suczka czarna podpalana. Ma 13
lat. Trafiła do schroniska po śmierci
właściciela. Zasługuje na kochający
dom. Zaszczepiona i zaczipowana,
nr ewidencyjny 21/17

„Zwierzę, jako istota żyjąca,
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę” czytamy
w Ustawie o ochronie zwierząt.
22 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Prawa Zwierząt,
ustanowiony przez Klub Gaja
na pamiątkę uchwalenia tej
ustawy. O zwierzakach, które
czekają na dom rozmawiamy
z Iwoną Baczyńską, opiekunem zwierząt z wałbrzyskiego
schroniska.
Ludzie wyrzucają zwierzęta?
Ludzie wyrzucają zwierzęta, najczęściej w okresie letnim, wakacyjnym oraz świątecznym. Bardzo
dużo psów, które mamy w schronisku są z ulicy. Trafiają do nas
często wystraszone, wygłodzone,
wychłodzone. One tak jak ludzie
mają przecież uczucia. Czują ból,
ciepło, zimno. Naszą miłość, ale
też naszą niechęć. Zwierzaki mają
też swoje prawa, a za wyrzucenie
grożą kary finansowe. Jednak jeżeli pies jest niezaczipowany nie
dojdziemy do tego czyj jest i kogo
należy ukarać.
Dlaczego ludzie oddają
zwierzęta?
Często zdarza się, że ludzie
przychodzą do nas i chcą oddać
swojego zwierzaka. Powodów
jest mnóstwo. Najczęściej jest to
choroba, alergia, wiek, ciąża, wyjazd za granicę. Pomagamy takim
osobom. Przyjmujemy zwierzaki.
Wcześniej jednak robimy zdjęcia,

ul. Ludowa 1C, p. 111
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Co się dzieje z tymi dość jednak
płochliwymi zwierzętami?. Leśnicy
i myśliwi twierdzą, iż w dużej mierze
sami ponosimy odpowiedzialność
za to zjawisko. W lesie nie brakuje pożywienia dla zwierząt, jednak
w mieście można je dużo łatwiej

znaleźć. W wielu miejscach zauważamy resztki żywności rozrzucanej
w nadmiarze dla gołębi. Gdy ptaki
nasycą się za dnia, nocami pojawiają
się szczury, dziki oraz inne zwierzęta zainteresowane pozostałościami
z naszych stołów. Dziki szybko się
uczą. Jeżeli raz znajdą reklamówkę
pełną suchego chleba, przywiązaną
do pojemnika na odpady, szybko tam
wrócą. Należy zatem pamiętać, że
to nasze zachowania przyczyniają się
do odwiedzin nieproszonych gości.
(red)

umieszczamy na stronie i staramy
się wydać zwierzęta bezpośrednio z domu od właściciela. Takie
rozwiązania są dla nich najlepsze.
Można również zaadoptować
zwierzaka. Jak wygląda
procedura adopcyjna?
Adopcja polega na tym, że przychodzi potencjalny klient i mówi,
że chciałby na przykład mniejszego psa. Pokazujemy wówczas
pieski które są mniejsze. Jeżeli
któryś się spodoba, jest wykastrowany czy wysterylizowany,
bo chcę jeszcze zwrócić uwagę,
że wszystkie psy, które wychodzą
ze schroniska kastrujemy i sterylizujemy, w tym samym dniu automatycznie może pójść do domu.
Preferujemy jednak, aby przed
adopcją pójść z psem na spacer.
Zapoznać się z nim, pójść na łąkę,
zobaczyć jak on reaguje. Często
zdarza się, że ludzie upatrzą sobie pieska i przychodzą do niego
kilka razy, żeby zobaczyć jak ten
pies się do nich zachowuje. Przy
adopcji potrzebny jest dowód,
smycz oraz obroża. Wystawiamy
dokumenty, oświadczenie, formularz do czego zobowiązani są
właściciele, kartę psa ze szczepieniem, z czipowaniem, z kastracją,
odpchleniem,
odrobaczeniem
i ewentualnymi schorzeniami. Po
wypełnieniu wszystkiego możemy zabrać psa do domu. Często
prosimy właścicieli o przesłanie
nam zdjęć, żeby zobaczyć jak ten
zwierzak za jakiś czas wygląda.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Piesek czarny, brązowe łapki.
Ma 6 lat. Lubi spacery
i towarzystwo. Zaszczepiony
i zaczipowany, nr ewidencyjny
101/17

Suczka ruda. Ma 1,5 roku.
Wysterylizowana, zaszczepiona
i zaczipowana. Lubi spacery
i zabawę, nr ewidencyjny 90/17

Czasami kamery monitoringu wizyjnego rejestrują w mieście różne
zwierzęta.
reklama
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Piesek podpalany. Ma 1,5 roku.
Zaszczepiony i zaczipowany. Lubi
zabawy i towarzystwo,
nr ewidencyjny 109/17

Więcej informacji:
Schronisko dla zwierząt
w Wałbrzychu, ulica Łokietka 7,
58-303 Wałbrzych,
tel. 74- 842- 42- 23

kalendarium
HASŁO TYGODNIA: Pokaż im, na co cię stać. Nie martw się co z tego będziesz miał.
Powiedz, że pracujesz za darmo i stań się bezcennym. Clint Eastwood
• 19 maja 2017 – Dzień Mycia Samochodów, Międzynarodowy Dzień Rysowania
Mahometa, Dobrych Uczynków, Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS,
Pracownika Komunalnego
Imieniny - Bernarda, Celestyna, Iwa, Urbana, Iwony, Piotra
• 20 maja 2017 – Dzień Płynów do Mycia Naczyń
Imieniny - Bernardyna, Bazylego, Aleksandra
• 21 maja 2017 – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Kosmosu, Odnawiania
Znajomości, Kadeta, Rozwoju Kulturalnego, Różnorodności Kulturowej
Imieniny - Tymoteusza, Jana, Walentego, Wiktora
• 22 maja 2017 – Dzień PacMana, Praw Zwierząt, Dzień Różnorodności Biologicznej,
Walki z Otyłością
Imieniny - Emila, Rity, Julii, Heleny, Wiesława
• 23 maja 2017 – Światowy Dzień Żółwia , Spedytora
Imieniny - Iwony, Jana, Michała, Kryspina ,Emilii
• 24 maja 2017 – Dzień Cyrylicy, Parków Narodowych, Święto Wojsk Specjalnych
Imieniny - Zuzanny, Joanny, Marii, Mileny
• 25 maja 2017 – Dzień Chorób Tarczycy, Dziecka Zaginionego, Dzień Mleka,
PiwowaraRęcznika, Stemplarza, Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi
Niesamorządne Terytoria, Królewny
Imieniny – Grzegorza, Magdy

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
20.05 I 16:00 I Muzyczna Majówka pl. Magistracki w Wałbrzychu.
Robimy swoje czyli… Muzyczna Majówka w wykonaniu
Reaktywacja Band
20.05 I 20:00 I Noc Muzeów CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA
KOPALNIA
20-21.05 I Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motosportu Chełmiec
w Wałbrzychu zaprasza na I/II RUNDĘ MP/PP ENDURO Wałbrzych
Stadion„Sobięcin” ul. Sportowa 10, Wałbrzych.
TEATR DRAMATYCZNY IM J.SZANIAWSKIEGO
20 i 21 05 I 18.00 I Spektakl„Tutaj jest wszystko” wg Guusa Kuijera,
reż. Magdalena Miklasz
TEATR LALKI I AKTORA
21.05 I 12:30 I Spektakl„Pinokio”
21.05 I 16:00 I Spektakl„NAJ”

JAWORZYNA ŚLĄSKA
20.05 I 18:00 I Noc Muzeów w Muzeum Kolejnictwa Muzeum
Kolejnictwa, ul. Towarowa 4, Jaworzyna Śląska
WALIM
20.05 I 12:00 I Jarmark Średniowieczny na Zamku Grodno.
21.05 I 14:00 I VI Wyścig Ślimaków Winniczków. Hala sportowa
ŚWIDNICA
20.05 I 11:00 I Gość Alchemii Teatralniej - Cezary Żak. Sala
Teatralna ŚOK, Rynek 43
21.05 I 11:00 I Świdnica na Rowery - Rajd Rowerowy oraz Piknik
Start: Bosmanat nad Zalewem, Meta: OSIR, Świdnica
SZCZAWNO-ZDRÓJ
19.05 I 10:00 I Miejska Biblioteka zaprasza miłośników fantastyki
na spotkanie z młodym pisarzem Mikołajem Buczelem
BOGUSZÓW GORCE
20-21.05 I DNI BOGUSZOWA-GORC Stadion przy ulicy
Kusocińskiego. Zagrają zespoły: KOMBII, LATAJĄCE TALERZE, FUNK
DA SYSTEM, ZORBA
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Otwarcie nowej kuchni w ośrodku w Nowym Siodle
Końcem ubiegłego roku rozpoczął się kapitalny remont kuchni w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle.
Kuchnia otrzymała nowy design, została również doposażona w sprzęty i meble kuchenne
i dziś spełnia najwyższe wymogi sanitarne. Uczniowie mogą uczyć się zawodu kucharza w warunkach takich jak w zakładach pracy. W dniu 16
maja Pani Dyrektor Dorota Błażejowska wspólnie
z przewodniczącą Komisji Oświaty Panią Grażyną Owczarek, Radnymi Powiatu oraz Członkami
Zarządu uroczyście otworzyła podwoje nowej
kuchni. Młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej
przygotowała poczęstunek w ramach warsztatów
zawodowych. Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski podziękował Pani Dyrektor i całemu gronu za
inicjatywę i zaangażowanie w pracę. „Jesteśmy
dumni, że nasze placówki zmieniają się na lepsze,
remontowane są zaplecza dydaktyczne a młodzi
ludzie mogą uczyć się w coraz nowocześniejszych
warunkach” - dodał Wicestarosta.
Całkowity koszt inwestycji to 140 000 zł.

Wieża widokowa
Zdjęcia, gazety oraz aktualne
informacje dotyczące gminy Głuszyca znalazły się w kapsule czasu, która została zamontowana
na wieży widokowej kościoła.
-Powstaje kolejna atrakcja dla
turystów odwiedzających Głuszycę.
Już w przyszły roku będzie można
zobaczyć rozległą panoramę naszej
gminy i okolic z wieży widokowej
kościoła pw. NMP Królowej Polski
w Głuszycy- informuje burmistrz
Roman Głód. Na realizację projektu
„Udostępnienie turystyczne wieży
kościoła pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w Głuszycy” gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 812 588,55 zł ze
środków Aglomeracji Wałbrzyskiej
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO .Na obecnym
etapie prac oczyszczona została iglica

i kopuła wieży, zamontowane zostało rusztowanie i trwają prace przygotowawcze do remontu elewacji
wieży. Prace wykonuje Wałbrzyskie
Konsorcjum Budowlane. - Na wieży
zamontowaliśmy dziś kapsułę czasu
z pamiątkami dla potomnych. Znajdują się w niej aktualne informacje
o naszej gminie, zdjęcia, wiadomości przygotowane przez naszych
uczniów i przedszkolaków, które
pragniemy pozostawić tym, którzy
kiedyś w przyszłości będą ponownie
dokonywać remontu wieży zabytkowego kościoła - dodaje Roman Głód.
Zadanie zrealizowane będzie do
grudnia 2017 r. Celem projektu jest
zwiększenie dostępności turystycznej zabytków w Gminie Głuszyca
poprzez przystosowanie zabytkowej
wieży Kościoła pw. NMP Królowej
Polski do pełnienia funkcji wieży widokowej. W ramach zadania wykona-

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

Fot. (UM Głuszyca) Z wieży podziwiać będzie można panoramę Głuszycy
i okolic
reklama

W kapsule znalazły się m.in. zdjęcia i gazety

Nakład łączny

w czerwcu 83 000 egz. - zareklamuj się u nas 797 982 003
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Okradł market

Policjanci z pierwszego komisariatu w Wałbrzychu zostali poinformowani, że z budowlanego marketu w mieście zostało skradzione
narzędzie ogrodnicze wartości
blisko 1400 zł. Po przyjęciu
zawiadomienia podjęli czynności
zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa.
Materiał dowodowy jaki został
w tej sprawie zgromadzony przez
funkcjonariuszy dał podstawy do
zatrzymania 59-letniego mieszkańca Świebodzic. Mężczyzna
usłyszał zarzut kradzieży, za co
grozi kara pozbawienia wolności
nawet do lat 5. Skradzione mienie
odzyskano.
(red)

Urodziny wieży

- W sobotę 27 maja 2017 roku
wędruj, śpiewaj i świętuj razem
z nami – zachęcają organizatorzy
111 urodzin Wieży Widokowej
na Wielkiej Sowie. Uczestnicy
marszu spotkają o godzinie 19.00
na szczycie Damy Gór Sowich
i uczczą jej wspaniały jubileusz.
Na miejscu organizatorzy zapewniają m.in.: ognisko z darmowymi
kiełbaskami, okolicznościowy
znaczek turystyczny dla uczestników jubileuszu oraz widowiskowy
pokaz sztucznych ogni.
(red)

Utrudnienia

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Kobylarnia S.A. informuje, że do 10 czerwca wystąpią
utrudnienia w ruchu na drodze
wojewódzkiej w Strudze i Lubominie. Kłopoty spowodowane są
pracami związanymi z remontem
jezdni.
(red)

Wbili pierwszą
łopatę
Rozpoczęła się budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego z zapleczem dydaktycznym
przy Prywatnym Liceum Sióstr
Niepokalanek w Wałbrzychu.
Inwestycja pochłonie blisko 300
tysięcy złotych. Otwarcie zaplanowano 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. - 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 Dotorea. 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 astro-

nomii, 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. – Najwięcej czasu pochłonęło załatwienie wszystkich formalności. Jednak udało się. Jesteśmy
już na końcówce. Rusza budowa,
która nie potrwa długo. W budynku będzie się mieściła jedna sala
wykładowa z zapleczem dydaktycznym. 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. Istnieje
możliwość zgłaszania interesujących,
własnych tematów do zrealizowania
w obserwatorium. Koszt inwestycji
to kwota 300 tysięcy złotych.
(red)

Głosuj na siłownię

Gmina Czarny Bór zgłosiła swój
udział w konkursie „Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę”. Wygraną w konkursie jest
siłownia zewnętrzna składająca się
z czterech podwójnych urządzeń
biegacz + orbitrek, rower + jeździec, surfer + twister, drabinka
+ podciąg nóg oraz jednego pojedynczego urządzenia wioślarz.
Wygrywają lokalizacje, które
uzyskają największą liczbę głosów
– z każdego z 16 województw
wygrywa 1 lokalizacja, w której
powstanie siłownia. Zgłoszona przez Gminę Czarny Bór
lokalizacja stanowi miejsce przy
świetlicy wiejskiej w Borównie.
Na wskazanym terenie znajduje
się plac zabaw dla dzieci oraz
drewniane ławki z zadaszeniem.
Siłownia zewnętrzna zlokalizowana w tym miejscu będzie dobrze
harmonizować z placem zabaw,
tworząc duży teren rekreacyjno-zabawowy. Z miejsca będą
mogły korzystać zarówno dzieci
przebywające w świetlicy jak
i wszyscy mieszkańcy sołectwa.
Głosowanie prowadzone jest za
pośrednictwem strony internetowej do 30 czerwca 2017 r. (www.
nestleporusza.pl/glosowanie)
(red)
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ZAPRASZA
POZNAJ NOWE SMAKI
ZAPIEKANKI, MAKARONY, SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

Druga pizza o 5 zł taniej (średnia przy zamówieniu dużej)
Przy zamówieniu powyżej 40 zł 1l. Coca- Coli GRATIS
HAPPY
HOURS

po 17:00 w lokalu i na wynos 20% TANIEJ
(promocje nie łączą się ze sobą)

Piaskowa Góra,
DOWÓZ 74 300 32 31
ul. Broniewskiego 71, DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA:

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

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

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

w dostawie również płatność kartą

WWW.MAMUSKA.COM.PL

znajdź nas na FB

Usiłowali zabić kolegę
Zatrzymano trzech podejrzanych mieszkańców gminy Czarny Bór pod zarzutem usiłowania
dokonania zabójstwa 28- latka.
Ponadto jeden z zatrzymanych
mężczyzn usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza
Policji.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zatrzymali
trzy osoby podejrzane o usiłowanie
zabójstwa 28 – letniego mieszkańca gminy Czarny Bór. Zatrzymani
to mieszkańcy gminy Czarny Bór
w wieku 35, 23 i 22 lat. Na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego w prowadzonym
postępowaniu ustalono, że pokrzywdzony przebywając na terenie
Kamiennej Góry tej nocy zadzwonił po swoich znajomych z prośbą
o przetransportowanie go do innej
miejscowości na terenie powiatu
wałbrzyskiego. W umówione miejsce podjechał samochód osobowy
z trzema mężczyznami w środku,
do którego wsiadł pokrzywdzony. Pojazd udając się w kierunku

Wałbrzycha zboczył z trasy i skierował się do byłego kamieniołomu
w miejscowości Borówno. Ofiara
po wyjściu z pojazdu została przewrócona na ziemię i była brutalnie
bita przez sprawców. Pokrzywdzonemu w pewnym momencie udało
się oswobodzić i oddalić z miejsca
zdarzenia. Kompleksem leśnym dotarł on do miejscowości Krzeszów
skąd jeden z mieszkańców wezwał
pomoc. Policjanci w toku prowadzonych czynności dokonywali kolejno
zatrzymań podejrzanych. W jednym
z mieszkań na terenie gminy Czarny
Bór dokonali zatrzymania ukrywającego się 22 – latka. Mężczyzna ten
za pomocą siekiery usiłował uderzyć funkcjonariusza policji. Po jego
obezwładnieniu został zatrzymany.
Podejrzanym przedawniono zarzuty
usiłowania zabójstwa za które odpowiedzą przed sądem. Za usiłowanie
zabójstwa grozi kara od 12 do 25 lat
pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował
tymczasowe aresztowanie wobec
trzech zatrzymanych na okres trzech
miesięcy.
(red)

Prezes w regionie
Władysław Kosiniak – Kamysz,
posłem na Sejm RP, prezesem
PSL spotkał się w Ząbkowicach
Śląskich z sympatykami i członkami ugrupowania.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
Paweł Gancarz – prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL
oraz Ewa Mańkowska Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Powiat wałbrzyski reprezentowali
m.in. Piotr Zimnicki – prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu,
Łukasz Mikołajczyk – wiceprezes zarządu powiatowego, Jacek Cichurastarosta wałbrzyski, Stanisław Janor
- członek zarządu powiatu wałbrzy-

Nakład łączny

skiego, Grażyna Owczarek – wiceprzewodnicząca rady powiatu wałbrzyskiego, Paweł Mazur – zastępca
przewodnicząco rady gminy Walim,
członkowie zarządu powiatowego,
Zdzisław Gajecki, Jędrzej Kłosowski,
Andrzej Zawichowski – sekretarz
zarządu i prezes Forum Młodych
Ludowców Paweł Janor. Tematem
spotkania i dyskusji m.in. był samorząd, sytuacja w rolnictwie, odnawialne źródła energii, inwestycje,
polityka społeczna. Lider ludowców
miał na Dolnym Śląsku intensywny
dzień obfitujący w wiele spotkań odwiedzając również Wrocław i Bolesławiec.
(red)

Fot. (KMP Kamienna Góra) Mężczyzna za pomocą siekiery usiłował
uderzyć funkcjonariusza policji
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Wsparcie dla pracodawców

Ekipa filmowa w ZUS

Dolnośląscy Pracodawcy realizują
projekt ,,Wbrew przeciwnościom
– aktywni na rynku pracy”, którego celem jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez kompleksowe
wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

„Akcja! Cięcie!” Takie okrzyki nieco zadziwiły klientów
wałbrzyskiego oddziału ZUS,
którzy w majowe popołudnie
wybrali się do oddziału. Sala
obsługi klientów, a właściwie
jedno ze stanowisk emerytalno-rentowych, na parędziesiąt
minut zamieniła się w plan filmowy. Wszystko za sprawą
gimnazjalistów ze Szczawna
Zdroju, którzy przygotowują
projekt edukacyjny o ubezpieczeniach społecznych.

Projekt „Wbrew przeciwnościom
– aktywni na rynku pracy” jest realizowany w ramach RPO WD 20142020 Działanie 8.2. Zapewnia zainteresowanym pracodawcom pokrycie
kosztów subsydiowanego zatrudnienia oraz refundację wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy.
Wsparciem będzie objęte także
utworzenie stanowisk pracy w for-

mie telepracy. Wsparcie dla jednego
pracodawcy na jednego pracownika
wynosi 15 tysięcy złotych. Realizowany projekt zapewni osobom, które tego najbardziej potrzebują szanse
na doskonalenie zawodowe - zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, zmianę kwalifikacji, czy też
uzyskanie nowego doświadczenia
w branży, w której istnieje aktualnie
deficyt pracowników.
Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 30 –tego roku życia,
zamieszkujące powiaty: wałbrzyski
ziemski, jeleniogórski ziemski, legnicki ziemski, jaworski, lwówecki,
lubański, złotoryjski, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, pozostające
bez zatrudnienia spełniających jedno
z kryteriów szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby powyżej

50- tego roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne oraz osoby
o niskich kwalifikacjach (podstawowe,
gimnazjalne, średnie).
Wsparcie w postaci refundacji będzie kierowane do mikro,
małych, średnich oraz dużych
przedsiębiorstw. Projekt zapewni
zainteresowanym pracodawcom pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz
refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Projekt zakłada wsparcie zatrudnienia łącznie
26 uczestników. Minimalny okres
zatrudnienia wynosi 6 miesięcy –
w tym 3 miesięczny okres refundacji
wynagrodzenia. Więcej informacji na
stronie internetowej projektu: www.
aktywni.walbrzych2000.pl
(red)

Formy wsparcia w projekcie:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
2. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy i indywidualne poradnictwo zawodowe
4. Dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy
5. Przeprowadzania warsztatów i konsultacji indywidualnych oraz wysokiej jakości szkoleń
6. Organizacja staży i praktyk
7. Subsydiowanie zatrudnienia
8. Refundowanie wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu
z subsydiowanym zatrudnieniem)

„Projekt z ZUS” został stworzony dla uczniów szkół gimnazjalnych i jest autorski program
Zakładu. Gimnazjaliści muszą
uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym a informacja o uczestnictwie zawarta jest na świadectwie. „Projekt
z ZUS” może być prowadzony
w każdym czasie (przez cały rok)
we wszystkich szkołach, które
się do niego zgłosiły. Najpierw
uczniowie biorą udział w lekcji
o ubezpieczeniach społecznych,
a później w grupach przygotowują projekt. Mają do wyboru:
plakat, film, komiks lub prezentację multimedialną. Na terenie
wałbrzyskiego oddziału projektem
zainteresowało się ponad dwadzieścia szkół, w tym Publiczne
Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju.
- Uczniowie ze szczawieńskiego

gimnazjum zwrócili się do naszego
oddziału o możliwość nakręcenia jednej ze scen swojego filmu
projektowego właśnie w ZUS.
W jednej ze scen wdowiec, którego żona zmarła na zawał, udaje się
do ZUS po informacje, czy należy
mu się jakieś świadczenie – mówi
Katarzyna Serdeczna koordynator
ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddziału ZUS w Wałbrzychu. Dotychczasowa żywicielka
rodziny pracowała bardzo ciężko,
ale – niestety - bez umowy i składek. - Jak zakończy się ta historia,
dowiemy się już niebawem. Młodzi aktorzy, reżyserka i operator
pracują w pocie czoła nad swoim
filmowym debiutem – opowiada
Katarzyna Serdeczna. Filmy na temat ubezpieczeń społecznych oraz
pozostałe projekty, które tworzą
gimnazjaliści ze Szczawna Zdroju,
będzie można zobaczyć 2 czerwca
w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Szaniawskiego. Tego dnia Publiczne Gimnazjum i wałbrzyski Oddział ZUS zapraszają na uroczyste
podsumowanie „Projektu z ZUS”.
Spotkanie rozpocznie się o godz.
16: 00. Przy okazji będzie także
można skorzystać z porady ekspertów na temat emerytury, rent
czy zasiłków i założyć swój indywidualny profil PUE, dzięki któremu
można załatwiać sprawy w ZUS
przez Internet.
(red)
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List intencyjny

Podpisanie listu intencyjnego
o wzajemnej współpracy Gminy
Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, Towarzystwa Miłośników
Szczawna-Zdroju, Spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” i Pałacu
Struga przy organizacji obchodów
rocznic bitwy na Czerwonym
Wzgórzu było głównym puntem
uroczystej sesji, która odbyła się
w Domu Zdrojowym w Szczawnie
– Zdroju. W deklaracji czytamy
m.in. Mając na uwadze bogato
zakorzenione tradycje patriotyczne Mieszkańców gmin Szczawna-Zdroju i Starych Bogaczowic
związane z kultywowaniem
Miejsca Pamięci Narodowej,
jakim jest Pomnik Ułanów Legii
Polsko-Włoskiej, upamiętniający
zwycięską bitwę na Czerwonym
Wzgórzu, intencją sygnatariuszy jest wspólne organizowanie
uroczystych obchodów kolejnych
rocznic. Dokument podpisany był
przez Marka Fedoruka, Burmistrza
Szczawna-Zdroju, Mirosława
Lecha, Wójta Starych Bogaczowic, Ramonę Bukowską-Muchę,
Przewodniczącą Rady Miejskiej
Szczawna-Zdroju Zdroju, Alicję
Stępnik, Przewodniczącą Rady
Gminy Stare Bogaczowice, Iwonę
Czech Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Pawła Skrzywanka, Prezesa
Spółki „Szczawno-Jedlina” S.A. Na
uroczystym posiedzeniu obecny
byli: Kamil Zieliński, Wicewojewoda Dolnośląski, Urszula Burek,
Wiceburmistrz Szczawna-Zdroju,
Zarząd Towarzystwa Miłośników
Szczawna-Zdroju, przedstawiciele
Pałacu Struga.
(red)

www.30minut.pl
R0404/17

reklama

PRACA

SORTOWACZ

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

ODPADÓW
KOMUNALNYCH
bez wymagań

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
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MZUK Sp. z o.o. poszukuje
pracowników na stanowisko:

remax

Nowe inwestycje

Kończy się przebudowa ulicy
Włościańskiej w Jedlinie – Zdroju.
Położono nową nawierzchnię,
tam gdzie było to możliwe poszerzono pas jezdni, zamontowano
nowe bariery ochronne, wykonano przepusty i odwodnienie. Na
remont tej drogi gmina uzyskała
dofinasowania w wysokości 63%
z Urzędu Marszałkowskiego. Na
terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kłodzkiej
widać ciężki sprzęt budowlany.
W szybkim tempie pojawiają się
zarysy przyszłej ścieżki pieszo-rowerowej i bulwaru nad potokiem
Jedlina. W najbliższym czasie
powstaną dwa mostki łączące oba
brzegi potoku. W centrum miasta
przy Placu Zwycięstwa powstaje
nowe tzw. centrum przesiadkowe. W tym miejscu powstaną
miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów oraz nowa
wiata przystankowa z eleganckim granitowym krawężnikiem
peronowym. Całości dopełni
elektroniczna tablica informacyjna. W następnej kolejności ekipa
budowlana przeniesie się do
Kamieńska i Jedlinki gdzie będą
montowane nowe wiaty przystankowe. Obie inwestycja są realizowana ze środków pozyskanych
w ramach wdrażanie strategii
niskoemisyjnych.
(red)
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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

Rajd militarny
Ponad 60 uczestników, w różnym
wieku, zgłosiło się do udziału w III
Rajdzie Gór Suchych z udziałem
żołnierzy z 10 BKPanc ze Świętoszowa.
Rajd został przygotowany przy
pomocy grupy rozpoznawczo –
szturmowej „Raptor”. Na start rajdu
zgłosiło się ponad 60-ciu uczestników
w różnym wieku. Zafascynowani,
uśmiechnięci i dobrze przygotowani
uczestnicy przeszli specjalnie przygotowane trasy o zróżnicowanym
stopniu trudności i spotkali się na
wspólnym biesiadowaniu przy ognisku w Sokołowsku. Przejście wyznaczonych tras było pełne emocji, a każdy z uczestników wykazał się odwagą
i ogromnym zaangażowaniem. Każda
grupa po drodze zatrzymywała się
na punktach kontrolnych, na których
sprawdzała swoją wiedzę oraz umie-

Każda grupa po drodze zatrzymywała się na punktach kontrolnych, na których sprawdzała swoją wiedzę
oraz umiejętności praktyczne.

jętności praktyczne. Wszyscy dotarli
cali i zdrowi, brudni, zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni. Uczestnicy rajdu
mieli również możliwość nocowania wraz z żołnierzami i opiekunami
na sali sportowej przy ul. Sportowej
4 w Mieroszowie, co było nie lada
atrakcją. Na drugi dzień odbyła się po-

Grozi mu dożywocie
Akt oskarżenia przeciwko sprawcy brutalnego zabójstwa już
w sądzie.
Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko Piotrowi P. 41-letniemu mieszkańcowi Wałbrzycha, zarzucając mu zabójstwo ze
szczególnym okrucieństwem swojego znajomego Dariusz F. Do zdarzenia doszło w dniu 8 listopada 2016
roku na terenie ogródków działkowych ,,Podzamcze” w Wałbrzychu, gdzie obaj mężczyźni wspólnie
spożywali alkohol. W trakcie spotkania doszło między nimi do kłótni,
w trakcie której oskarżony uderzył
kilkukrotnie pokrzywdzonego młotkiem w głowę, a następnie oblał
go łatwopalną substancją i podpalił
czym doprowadził do zgonu Dariusza F. Jeszcze tego samego dnia
sprawca został zatrzymany przez

Nakład łączny

funkcjonariuszy policji. W chwili zatrzymania u Piotra P. stwierdzono
prawie 3 promile alkoholu we krwi.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr P. przyznał się do
popełnienia zarzucanego mu czynu
i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym,
jednakże nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania. Stwierdził, że to wina spożytego alkoholu.
Piotr P. był w przeszłości wielokrotnie karany sądownie, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
a zarzucanemu mu czynu dopuścił
się w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa. Piotrowi P.
za zarzucany czyn grozi kara od 12
lat pozbawienia wolności, kara 25 lat
pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Sprawa będzie rozpoznawana przed
Sądem Okręgowym w Świdnicy.
(red)

ranna zaprawa, podsumowanie rajdu,
wymiana wrażeń i spostrzeżeń oraz
niespodzianka przygotowana przez
organizatorów – konkurs o Puchar
Burmistrza za największa ilość zro-

bionych pompek. Walka była zacięta!
Udało się jednak wyłonić zwycięzców
i nagrodzić ich pucharem oraz bonem
na odzież sportową.
(red)

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

• PRACOWNIK
TERENÓW
ZIELONYCH
• DRWAL
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

w czerwcu 83 000 egz. - zareklamuj się u nas 797 982 003
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Jarmark średniowieczny
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W najbliższy weekend Zamek
Grodno w Zagórzu śląskim przejmą grupy rekonstrukcyjne z całej
Polski. Po raz kolejne wojowie
i rycerze przeniosą nas w czasy
średniowiecza.
Jarmark Średniowieczny to cykliczna impreza organizowana na
Zamku Grodno o długiej tradycji. Był
jednym z pierwszych tego typu wydarzeń w regionie, co nie przeszkadzało mu już w 2005 roku otrzymać
miano „Najciekawszego Produktu
Turystycznego PTTK”. Przez kolejne lata wiele podobnych wydarzeń,
zwanych potocznie „Turniejami
rycerskimi” powstawało, a także
kończyło swoją historię. Niewątpliwie Jarmark Średniowieczny można
uznać za „imprezę historyczną” posiadającą jedną z najdłuższych tradycji w okolicach ziem wałbrzyskich,
ale także w całej Polsce. Stał się
wydarzeniem rozpoznawalnym i docenianym. Początkowo gościł tylko
turystów i rekonstruktorów z pobliskiej okolicy. Obecnie zjeżdżają do
nas mieszkańcy także innych województw, a pośród odtwórców historycznych wielokrotnie gościliśmy
także gości zagranicznych. Bractwo
Zamku Grodno z roku na rok zdobywa kolejne doświadczenia i nie spoczywa na laurach, wkładając ogrom
sił i czasu w organizację Jarmarku.
Ogromnym zasobem jest tutaj pasja
członków Bractwa, ale niewątpliwie

Na jarmark przyjeżdżają turyści z całego Dolnego śląska

także niezwykła współpraca z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
oparta na wzajemnym szacunku
i zaufaniu. Szczególnie od momentu w którym stanowisko dyrektora
CKiT objął Pan Paweł Brzozowski
Jarmark nabrał jeszcze większego
rozmachu.
- W ten weekend przeniesiemy
Państwa, w odległe czasy średniowiecza. Sprawimy, że na kilka chwil
zapomną Państwo o kłopotach
w pracy i codziennym życiu. Gwarantujemy, że nie będą Państwo

chcieli szybko odjeżdżać, za to chętnie odwiedzą ponownie – zapewniają organizatorzy. Wszystkie występy
oraz całodzienne wystawy rzemieślników, pokazy tańców, walk oraz
różnego rodzaju konkurencje zarówno dla osób związanych z Bractwem
jak i przede wszystkim dla turystów,
mają na celu pokazanie dawnego
życia na zamku. - Chcemy zburzyć
mity średniowiecza jako bajkowego
okresu rycerzy na białych koniach
walczących ze smokami, księżniczek zamkniętych w wieżach czy też

umartwiających swoje ciało ascetów.
Chcemy pokazać ludzkie oblicze tego
jakże niedocenianego i stereotypowo
postrzeganego okresu. Wyobrażenia
o średniowieczu jako o epoce zacofania wynikają z minimalnej wiedzy na temat jej osiągnięć, podczas
gdy w tamtych czasach rozkwitała

tradycja, nauka i kultura. Usiłując
przybliżyć turystom średniowieczną rzeczywistość wprowadzamy ich
w niezwykły świat tętniącej życiem
osady handlowej, prezentujemy rzemiosło, pokazujemy walki i tańce zaznaczają rekonstruktorzy,
(red)
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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:

Partnerzy projektu:

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

Nakład łączny

Gmina
Głuszyca
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Szkoła, w której każdy znajdzie
swoje miejsce…

www.30minut.pl
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Zespół Szkół Społecznych Nr 1
NABÓR DO KLAS LICEUM
• SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
W NASZYM LICEUM SKUTECZNIE UCZYMY DZIECI Z DYSGRAFIĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSKALKULIĄ

Gwarantujemy
• Naukę w kameralnych klasach
• Indywidualne podejście do ucznia

• Przyjazną i bezpieczną atmosferę
• Wysoką zdawalność na maturze

NABÓR DO KLASY IV oraz VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Obawiasz się dużej szkoły dla Twojego dziecka?
Martwisz się, że nie poradzi sobie w nowej szkole?
Nie chcesz, aby zawsze stało z boku, bo inni mówią, że jest nieśmiałe?
Chcesz mieć pewność, że twoje dziecko będzie miało indywidualną opiekę?
Przyjdź do nas!

Zespół Szkół Społecznych nr 1
jest niezależną placówką oświatową w Wałbrzychu, prowadzoną przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe. Szkoła
powstała w roku 1991 – bardzo
dobrym dla rozwoju szkolnictwa
niepublicznego. Dwa lata wcześniej w Polsce zarejestrowano po
wielu bataliach Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Na fali entuzjazmu rodziców i nauczycieli
stworzono wówczas w Polsce ponad 200 dobrze wyposażonych,
przyjaznych uczniom, bezpiecznych szkół społecznych.
W Wałbrzychu było to Społeczne Liceum, a potem Społeczne
Gimnazjum. Obie placówki obecnie
mieszczą się w budynku przy ul.
Malczewskiego 22 w Wałbrzychu.
Od września tego roku uruchomio-

ne zostaną też tam klasy Społecznej
Szkoły Podstawowej.
Ideą ZSS, podobnie jak innych
szkół społecznych, gdzie rodzice
mają wpływ na funkcjonowanie
szkoły, jest umożliwienie każdemu
dziecku osiągnięcia sukcesu. Udaje
się to głównie dzięki indywidualnemu podejściu do ucznia, różnorodnej ofercie dydaktycznej, nauce
w przyjaznej atmosferze, w kameralnych salach, pod okiem doświadczonych pedagogów.
Placówka przy ul. Malczewskiego
ma dodatkowe atuty, które ułatwiają
realizację tych zadań. Jest wygodnie
położona w centrum dużego osiedla i otoczona terenami zielonymi.
Nowo wybudowane boisko do gry
w bile uatrakcyjnia spędzany tu czas.
Przyjemne wrażenie robi świeżo
wyremontowany budynek, przestronne korytarze z miękkimi siedzi-

skami, jasne, niewielkie sale lekcyjne.
Jest też siłownia, pracownia komputerowa, galeria szkolna, biblioteka.
W takim otoczeniu codziennie uczy
się około 40 uczniów, chodzących
w sumie do 6 klas.
Do tej pory przez szkołę przewinęło się ponad 400 uczniów. Jest
wśród nich Kasia - znana na świecie
modelka i aktorka, Arek- muzyk
nagrodzony na festiwalu w Opolu,
Tomek - dyplomata. Znaczna grupa
absolwentów prowadzi z sukcesem
rozmaite firmy na terenie Wałbrzycha i okolic. A część wyjechała za
granicę: do Niemiec, Włoch, Szwecji, USA, a nawet... na Kubę i do Indii.
Wciąż utrzymują kontakt ze swoją byłą szkołą, co świadczy o tym, że
raczej dobrze ją wspominają.
Trafia do tej szkoły młodzież
bardzo różna: z bardzo dobrymi
świadectwami, mającą problem

Technik usług fryzjerskich zawód zawsze na czasie

Uczniowie klas trzecich gimnazjum już niedługo staną przed
trudnym wyborem. Co dalej ze
sobą zrobić. Liceum, technikum,
zawodówka… Mnożą się pytania.
Najbliższe miesiące to targi edukacyjne czy drzwi otwarte, które mają pomóc młodym ludziom
podjąć ważną decyzję. Najważniejsze, żeby uczeń kończący
gimnazjum znalazł wsparcie
w bliskich. Młodzi mają swoje
pomysły na życie. Ważne, aby
rozmawiać z dzieckiem o jego
pasjach, zainteresowaniach i pomóc mu w wyborze. Warto też
omówić plany z doradcą zawo-

dowym – mówi psycholog Karolina Kiedrowska.
Biorąc pod uwagę coraz bardziej
rozwijający się rynek mody i wzrastającą potrzebę osób w każdym
wieku dbania o wygląd, duże szanse na znalezienie dobrej pracy w tej
dziedzinie daje wykształcenie na
kierunku Technik usług fryzjerskich.
Państwowy dyplom w tym zawodzie
można zdobyć, ucząc się w technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu
– nowej szkole na tutejszym rynku,
która należy do ogólnopolskiego
holdingu edukacyjnego. TEB Edukacja istnieje od 1994 roku, mamy 45

szkół w całej Polsce. Przyszli absolwenci będą doskonale znać techniki
strzyżenia, farbowania, modelowania czy układania fryzur na wysokim
poziomie. Od niedawna bardzo pożądane u fryzjerów są także umiejętności stylistyczne, które umożliwiają
doradztwo w zakresie kreowania
ogólnego wizerunku klienta. Kierunek oferowany w naszej szkole
został specjalnie poszerzony o dodatkowy moduł z zakresu wizażu
i stylizacji, dzięki czemu uczniowie
nauczą się podstaw makijażu czy
technik zdobienia paznokci – mówi
Renata Jurkanis, Dyrektor TEB Edukacja w Wałbrzychu.

Gwarantujemy
• Rozszerzoną naukę dwóch języków
• Naukę przedmiotów artystycznych (taniec, garncarstwo, teatr)
• Indywidualne podejście, małe klasy
• Bezpośredni kontakt ze szkołą/wychowawcą
• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, taniec, sporty walki)
ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych,
tel. 74 840 2007, 606 370 956, email: slo@hm.pl

z aklimatyzowaniem się w innych
szkołach, przeżywająca stresy szkolne; jak i uczniowie z niepowodzeniami szkolnymi. Wszyscy odnajdują tu
swoje miejsce.
„Trudno o naszej szkole powiedzieć, że jest jak każda inna. Mamy
młodzież o specjalnych potrzebach
i rodziców o określonych oczekiwaniach. Sądzimy, że fakt zadowolenia
jednych i drugich potwierdza konieczność dalszego funkcjonowania
szkoły na niezmienionych zasadach.
reklama

Naszym partnerem jest międzynarodowa firma Schwarzkopf
Professional, dzięki której uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na
profesjonalnych kosmetykach, a także mają możliwość uczestniczenia
w bezpłatnych szkoleniach i pokazach fryzjerskich z zakresu najnowszych trendów prowadzonych przez
specjalistów tej marki i otrzymają
dodatkowe certyfikaty – dodaje.
Technik usług fryzjerskich jest zawodem, który w Polsce rozwija się
nieustannie, stale podnosząc poziom

Stworzyliśmy w naszej placówce
specyficzną atmosferę, staraliśmy
się, żeby przypominała sposobem
funkcjonowania - rodzinę. Każdy
z członków naszej społeczności ma
wpływ na to, jak wygląda codzienne
szkolne życie” – podkreśla dyrektor
szkoły, pani Dorota Drzał.
Na pewno warto dodać, że ZSS
nr 1 jako jedna z nielicznych placówek w Polsce od kilku lat prowadzi
klasy terapeutyczne dla uczniów
z zaburzeniami typu dysleksji.
R0410/17

oferowanych usług. Nowe technologie wpływają na zmianę oczekiwań
wśród klientów. W cyklu czteroletnim będziemy przygotowywać
praktycznie ucznia do wykonywania
zawodu Technika usług fryzjerskich
- zawodu rozwojowego bez względu na wielkość miasta i dominującą
lokalnie gałąź przemysłu, zostanie
także dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego – dodaje Renata Jurkanis. Zainteresowanych
zapraszamy do naszej szkoły, która
mieści się przy ul. Słowackiego 7.
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Wałbrzych - Dortmund. Tydzień, który minął zbyt szybko…
Od 8. do 15. maja Gimnazjum
Menadżerskie przy Zespole Szkół
Fundacji na Starym Zdroju w ramach wymiany polsko-niemieckiej
gościło uczniów z gimnazjum w
Dortmundzie. Wymiana międzynarodowa to już stały element
nauczania w tej szkole. Celem
tego typu integracji jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły
i środowiska w obcym kraju, aby
z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i
różnice kulturowe. Bardzo ważne
jest tu również motywowanie młodzieży do nauki języków obcych.
Czynne używanie języka w trakcie
projektu powoduje, że młodzież
przełamuje barierę językową, staje się bardziej otwarta.
Mottem tegorocznego spotkania w
Wałbrzychu była sztuka i działalność
artystyczna, stąd integracja i przygotowany program wiązał się z udziałem w
najróżniejszych formach artystycznego wyrazu.
Pierwszego dnia w Krzyżowej zorganizowano warsztaty artystyczne.
Największą popularnością cieszyło się
malowanie bawełnianych toreb oraz
warsztaty fotografii analogowej.
W kolejnych dniach młodzież zwiedzała „Starą Kopalnię”, gdzie tworzyli
skamieliny, odbijając w płatach gliny
motywy. Uczniowie poznawali także
tajniki polskich tańców ludowych podczas warsztatów tanecznych.
Niezwykłą przygodą było odkrywanie tajemnic wytwarzania kryształu
w hucie „Julia” w Piechowicach, jego
historii, technologii i ciekawostek z
nim związanych oraz warsztaty gra-

werskie, gdzie pod okiem animatora poznali w
praktyce zasady zdobienia szkła kryształowego.
W Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
w Kowarach widzieli pałace, kościoły, starówki
dolnośląskich miast. Niezapomniana była również wizyta w parku trampolin we Wrocławiu
oraz odkrywanie tam zabytków stolicy Dolnego
Śląska.
To, co pozostało, to przyjaźnie, które powstały w ciągu tego tygodnia, codzienny kontakt z ró-

wieśnikami z Niemiec oraz możliwość ciągłego
komunikowania się w języku obcym. Niektórzy,
nie czekając na rewizytę w roku następnym już
dzisiaj planują wyjazd do Niemiec, do swoich koleżanek i kolegów podczas nadchodzących wakacji. Wymiana młodzieży to okazja do przeżycia
niezwykłej przygody, poznania historii i kultury innych krajów oraz zdobycia nowych doświadczeń.
I tylko żal, że tydzień wymiany szkolnej minął
tak szybko.
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Zapisy do klasy I i VII
Szkoły Podstawowej Fundacji

Mamy najwyższy wynik
nauczania w mieście!

Skutecznie uczymy dwóch języków obcych.
Dodatkowe zajęcia: szachy, taniec, pływanie,
przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
Profesjonalna kadra.

reklama
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LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY POLICEALNE:
•

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Halina Klincewicz
Dyrektor Szkoły
kom. 605-036-228
www.certus.edu.pl

•

Technik eksploatacji portów i terminali

•

Technik administracji

•

Technik BHP

NOWA
SIEDZIBA

•

Opiekunka Dziecięca

•

Opiekun Medyczny

•

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

58-300 Wałbrzych
ul. Jana Matejki 6

v
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Zobacz Teatr
Już w sobotę 20 maja w godz.
18.00 – 20.00 podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich
wszyscy zainteresowani będą
mogli zobaczyć Teatr Dramatyczny od kuchni. Ponadto na widzów czeka spektakl pn. ,,Tutaj
jest wszystko”.
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu w latach
2007 – 2011 korzystając ze środków
unijnych przeprowadził gruntowną
modernizację obiektu. Teraz Teatr
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji
Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Przyjdźcie Państwo, zobaczcie na
własne oczy metamorfozę Teatru. Na początek proponujemy spektakl
„Tutaj jest wszystko” w reżyserii

Magdaleny Miklasz z bonusem w postaci Biletu Familijnego w cenie 12
złotych od osoby. Po spektaklu zabierzemy Państwa na Spacer po Teatrze. Pokażemy zmodernizowane
teatralne przestrzenie: Foyer, Dużą
Scenę, Scenę Kameralną, Stolarnię,
Magazyn Kostiumów i wiele innych.
Zajrzymy też w teatralne zakamarki – miejsca, których zazwyczaj nie
udostępniamy widzom – zachęcają
pracownicy teatru. Przewodnikami
będą pracownicy Szaniawskiego,
którzy odsłonią tajemnice i ciekawostki. Spacer po Teatrze rozpocznie się o godzinie 19.15 i potrwa
do 20.00. Ponadto na widzów czeka
spektakl pn. ,,Tutaj jest wszystko”.
Niesamowita historia, na podstawie
kultowej „Książki wszystkich rze-

czy” Guusa Kuijera, którą pokochały
już dzieci i młodzież w całej Europie.
To jej pierwsza polska teatralna wersja. Bezkompromisowa, wzruszająca
opowieść dla całych rodzin. Thomas
ma 9 lat i tylko na pozór zwyczajną
rodzinę. Skrywa w sobie pewną tajemnicę i ma niezwykłą wyobraźnię:
w kanałach widzi rybki tropikalne,
spadające liście w środku lata i anioły,
które zakrywają oczy, gdy dzieje się
mu coś złego. Kiedy dorośnie, chce
być szczęśliwy. Na spektakl można
zakupić Bilet Familijny w cenie 12
zł od osoby (co najmniej jedna osoba poniżej 18. roku życia). Spektakl
nagrodzony ziarenkiem - nagrodą
jurorów juniorów podczas festiwalu
Korczak 2016.
(red)

Fot. (T. Bejnarowicz) Niesamowita historia, na podstawie kultowej „Książki
wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera, którą pokochały już dzieci i młodzież
w całej Europie

Niedziela w teatrze
W najbliższą niedzielę 21 maja
w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu odbędą się dwa spektakle. O godzinie 12.30 ,,Pinokio” w reż. Eweliny Ciszewskiej,
a o 16:00 spektakl ,,Naj” w reż.
Martyny Majewskiej.
,,Pinokio” to jedna z najwybitniejszych powieści literatury dziecięcej,
która traktuje o poszukiwaniu człowieczeństwa. Niesforny drewniany
pajacyk, wiedziony chęcią poznania
świata, ucieka z domu. Nie słucha
przestróg Świerszcza, który zdaje się być alter ego Geppetta, oraz
napomnień Dobrej Wróżki, będącej
uosobieniem mądrej matki. Pragnie
się jedynie bawić i korzystać z życia
z przyjaciółmi, którzy nie zawsze
okazują się prawdziwi. Wiele czasu
minie, nim Pinokio dojrzeje i zrozumie, jakich niewłaściwych wyborów
dokonywał. Wałbrzyska inscenizacja
to pełna niezwykłych perypetii opowieść o życiu, dorastaniu, gdzie dzie-

Dni Wałbrzycha

Fot. (TLiA) ,,Pinokio” to jedna z najwybitniejszych powieści literatury
dziecięcej, która traktuje o poszukiwaniu człowieczeństwa

cięcy humor nieustannie przeplata
się z refleksją. Pinokio, jak każdy
młody człowiek, żądny jest przygód,
nie chce chodzić do szkoły, kłamie,
często wpada w tarapaty, ale potrafi
także wzruszyć swoją serdecznością
oraz potrzebą kochania i bycia kochanym. Dojrzewając do posłuszeństwa wobec ojcowskiej miłości, pokazuje nam, jak ważny jest szacunek
dla rodzica. Przedstawienie zaskakuje swą barwną formą: scenografią,
kostiumami, animacjami, muzyką,
grą świateł. Widownia zmieniona
w podwodny świat, ze świecącymi
stworami morskimi i odgłosem szumu morza, pozwala poczuć magię
teatru. Sceneria buduje napięcie,
towarzyszące zwłaszcza scenie połknięcia przez wieloryba. Nie brakuje
też gagów i komizmu sytuacyjnego,
ujawniających się m.in. w scenach
z cyrkiem i postaciami z włoskiej
komedii dell’arte, które podkreślają tylko wielowymiarowość widowiska. ,,Naj” to spektakl powstały

specjalnie z myślą o najmłodszych
widzach. Nie ma w nim scenografii,
ale są kolory, kształty i faktury. Nie
ma w nim słów, ale są niezwykłe
dźwięki. Nie ma podziału na scenę
i widownię, bo wszystkie działania są
wspólne. Nie ma w nim nawet wiele
do oglądania, za to wszystko jest do
dotykania, doświadczania i działania!
A na koniec – nie będzie nawet oklasków, bo przestawienie kończy się
wspólną zabawą. Projekt jest spektaklem dyplomowym młodej reżyserki, która w innowacyjny i bardzo
twórczy sposób podeszła do teatru
dla najmłodszych. Spektakl zaskakuje
prostą estetyką i lekką formą, w istocie jest w pełni interaktywny. Bazuje
na wyobraźni, chłonnych zmysłach
i kreatywności najmłodszych widzów. A dorośli zostaną wciągnięci
do zabawy razem z dziećmi, odkryją
zebrę zaklętą w ścianie, będą ciągnąć
nieskończenie długą linę i zagrają coś
na cymbałkach.
(red)

reklama

Perfect, Oceana, Dawid Kwiatkowski, SILENTlive, Zespół Pieśni
i Tańca „Wałbrzych” oraz laureaci
konkursu „Wałbrzych ma Talent”
rozruszają miasto podczas tegorocznych Dni Wałbrzycha. Impreza odbędzie się 26 i 27 maja.
Ponad 120 metrów kwadratowych sceny, potężne telebimy, najnowocześniejsze systemy nagłośnieniowe i oświetleniowe. Ekstra lunapark,
konkursy, roztańczona zumba,
smaczne jadło. Dodatkowo w sobotę w ramach Dnia Dziecka specjalne
atrakcje dla milusińskich, m.in. na
wesoło zasłuchamy się w twórczości Brzechwy. - Święto miasta w tym
roku już w maju. W ramach Dni Wałbrzycha zagrają: „Letnia scena Eska”
i „Wawa Live”. Będziemy bić także
rekord Polski w śpiewaniu Mazurka
Dąbrowskiego. Nowa data, ale i inne
miejsce. Dni Wałbrzycha powracają na stadion Aqua Zdroju przy ul.
Ratuszowej – mówią organizatorzy
z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
(red)

Nakład łączny
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Uwaga kierowcy!

reklama

Rozpoczyna
się
przebudowa skrzyżowania ulic Wodnej
i Mieszka I w Świdnicy.
W sobotę, 20 maja rozpoczną się
prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Wodnej i Mieszka I. W zakresie poprawy bezpieczeństwa zostanie wykonane skrzyżowanie
z sygnalizacją świetlną, z segregacją
ruchu kołowego. Na każdym z wlotów będzie przejście dla pieszych.
Skrzyżowanie będzie doświetlone
nowym oświetleniem drogowym.
Pojawi się również nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zagospodarowania terenu na
ul. Mieszka I zostaną wykonane
dwie zatoki autobusowe, na całym
obszarze drogi objętej przebudową
wymieniona zostanie jej konstrukcja (nowe chodnik i jezdnie). Przed
samymi robotami drogowymi wykonane zostaną również prace związane z przebudową infrastruktury
podziemnej w postaci sieci gazowej,
wodociągowej, energetycznej, kanalizacji odwadniającej drogę oraz
kolektorem deszczowym. W tej
części miasta wprowadzone zostaną zmiany polegające na wyznaczeniu tras objazdowych. Od strony
Osiedla Zarzecze w stronę centrum
miasta przejazd wyznaczony zostanie dwiema drogami: przez ul. Przemysłową do ul. Szarych Szeregów,
ul. Esperantystów, ul. Łączną do ul.
Wrocławskiej oraz - przez ul. Kliczkowską, Żelazny Most do ul. Wrocławskiej. Dla pojazdów cięższych niż
10 ton trasa poprowadzona jest dalej
ul. Wrocławską do ul. Esperantystów, ul. Łączną do ul. Wrocławskiej.
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

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

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

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

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Od strony centrum miasta, czyli z ul.
Wrocławskiej wykorzystane zostaną
te same trasy, tylko w przeciwnym
kierunku. Dodatkowo wyznaczona

będzie droga przejazdu z ul. Wrocławskiej przez plac
W celu ułatwienia przejazdu komunikacji miejskiej zmieniony zosta-

nie przebieg drogi głównej, polegający na tym, że pierwszeństwo uzyska
przejazd na kierunku z ul. Kopernika
(od osiedla Zarzecze) w stronę ul.
Kliczkowskiej. Dodatkowo na ul.
Kliczkowskiej wyznaczone zostaną
tymczasowe przystani autobusowe
zastępujące te z ul. Kopernika. Odcinki ulic doprowadzające do placu
budowy będą drogami bez przejazdu, czyli np. dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 6 i miejsc postojowych
przed nią zlokalizowanych możliwy

będzie jedynie od strony ul. Wrocławskiej, do parkingów przed targowiskiem dojazd od strony ul. Miłego
Dnia, ul. Równej i ul. Zygmuntowskiej. Do ul. Mieszka I (nowa zabudowa mieszkaniowa, zakład rehabilitacji) od strony ul. Rzeźniczej. Do
ul. Warszawskiej dojazd od strony
ul. Kopernika przez most. - Prosimy
o zwracanie uwagi na oznakowanie
i zachowanie szczególnej ostrożności – apelują organizatorzy prac.
(red)

niezwykłą pogodę ducha i są dla
mnie źródłem pozytywnej energii –
mówiła w trakcie uroczystości Beata

Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnicy.
(red)

Odznaczona przez kombatantów
Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska odebrała
z rąk prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Konstantego Ignaczaka oraz Prezesa Towarzystwa
Wiedzy Obronnej we Wrocławiu, płk Władysława Tkaczewa
najwyższą odznakę "Za Wybitne
Zasługi dla ZKRPiBWP". Uroczystość miała miejsce w Klubie
4 Regionalnej Bazie Logistycznej
we Wrocławiu.
O odznakę do władz wojewódzkich Związku wystąpił Kazimierz
Mazij, prezes ZKRPiBWP koła
w Świdnicy. Wręczenie odznaczenia
poprzedziła konferencja pn. „Zagrożenia Polski implikowane zmia-

nami polityczno-militarnymi i terroryzmem” zorganizowana przez
4 Regionalną Bazę Logistyczną we
Wrocławiu, Zarząd Okręgu Towrzystwa Wiedzy Obronnej i Dolnośląski
Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych.
Prelegentami konferencji byli płk
dr Władysław Tkaczew oraz płk dr
Jan Posiewka, którzy przybliżyli zebranym w sali gościom temat bezpieczeństwa Polski w kontekście
międzynarodowego
terroryzmu
i zmian polityczno-militarnych. - Jestem niezwykle dumna z otrzymanego odznaczenia. Była to dla mnie
ogromna niespodzianka, a przy tym
wielkie wyróżnienie. Ze świdnickimi
kombatantami współpracuję od kilku lat. Są dla nas wszystkich wzorem
ludzi, których losy nie tylko pięknie

wpisują się w historię Polski, lecz na
co dzień pokazują nam jak żyć w poszanowaniu dla innych. Zachowują

- . Ze świdnickimi kombatantami współpracuję od kilku lat - mówiła w trakcie uroczystości Beata MoskalSłaniewska, prezydent Świdnicy.

100 miejsc dla dzieci
Dobiegły końca prace związane
z budową Miejskiego Żłobka Nr
2 w Świdnicy, przy ul. Galla Anonima 5. Zakres prac obejmował
budowę budynku żłobka, wraz
z wyposażeniem, na 100 miejsc
dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Galla
Anonima i Andersa.
Łączny koszt zadania wyniósł 4
995 138,77 zł. Finansowane było
ono ze środków budżetu państwa
w ramach resortowego program
rozwoju instytucji opieki nad dzieć-

mi w wieku do lat 3 „MALUCH”
- edycja 2016 w wysokości 2 391
326,00 zł oraz z budżetu Miasta
Świdnicy w wysokości 2 603 812,77
zł. Obiekt jest jednokondygnacyjny,
znajdują się w nim pomieszczenia
dla trzech oddziałów dzieci (I oddział dzieci w wieku od 20 tygodnia
życia - 1 rok; II oddział 1- 2 lata;
III oddział 2- 3 lata). Każdy z nich
posiada bezpośrednie wyjścia na
taras i dalej na plac zabaw oraz wydzielone szatnie, łazienki dla dzieci, jadalnie, bawialnie i sypialnie.
Każdy oddział będzie się składał

z sypialni (79,83m2), bawialni – jadalni (79,83m2), szatni (13,77m2).
Dzieci będą miały indywidualne
szafki w pomieszczeniu szatni. Przy
każdej z sal (bawialniach) zaprojektowano sanitariaty dzieci (10,91m210,97m2), pomieszczenia do mycia
nocników (2,55m2 - 2,63m2), magazyn podręczny (6,81m2) i przedsionki (6,79m2). Wewnątrz obiektu
zaprojektowano salę wielofunkcyjną o pow. 143,39 m2 do zajęć gimnastycznych, rytmicznych, gimnastyki
korekcyjnej oraz do organizacji uroczystości. W żłobku zlokalizowany

jest moduł administracyjny - gospodarczy w którym znajdą się pomieszczenia dla: dyrektora jednostki, intendenta, personelu (pokój
socjalny z szatnią), obsługi technicznej (pomieszczenie konserwatora).
W tym module znajdą się również
pomieszczenia gospodarcze i techniczne m.in.: węzeł cieplny, pralnia,
pomieszczenia do mycia urządzeń
(np. wózków kuchennych). W budynku żłobka mieści się także zaplecze kuchenne, które daje możliwość
przygotowania posiłków na miejscu. W skład węzła żywienia wcho-

dzi: kuchnia (37,57m2), rozdzielnia
(8,63m2), zmywalnia (4,94m2), pomieszczenie gospodarcze (4,68m2),
magazyn warzywny (4,64m2), pomieszczenie na odpadki (4,03m2),
przygotowalnia (7,76m2), magazyn
chłodniczy (7,51m2), magazyn suchy
(7,84m2), magazyn naczyń (5,02m2),
szatnia (5,91m2) i wc dla personelu
kuchennego (3,37m2). Przy wejściu
usytuowana jest ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie
dla wózków dziecięcych.
(red)
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Wielkie serca

Największa, jednorazowa wpłata wyniosła ponad 21.300 zł

Konto zostało aktywowane tuż
po tragicznych wydarzeniach przy
ul. Krasickiego 28 - datki można było
wpłacać już od 10 kwietnia. Darowizn dokonywały osoby prywatne
i instytucje, a także firmy z terenu
całego kraju. Sporo wpłat pochodzi
od dużych, świebodzickich firm – m.
in. Masterform, Termet, Promont.
Największa, jednorazowa wpłata
wyniosła ponad 21.300 zł – to efekt
zbiórki, zorganizowanej na portalu
pomagam.pl przez warszawskiego
piosenkarza i publicystę Damiana
Maliszewskiego, z udziałem gwiazd
estrady, m. in. Majki Jeżowskiej czy
Zofii Czerwińskiej. Ponad 2.000
zł wpłaciła parafia z Osieka, a także partnerskie miasto Świebodzic
Waldbröl – 500 EURO. 10.000 zł to
z kolei darowizna od Nadleśnictwa
Wałbrzych, które przekazało pieniądze wprost do budżetu gminy. Pomogli także m. in. Stowarzyszenie
Kupców Świdnickich, Radni Świebodzic, Radni Miasta Wałbrzych,

Towarzystwo Partnerstwa Miast
Waldbröl i Erfurt, Kościół Zielonoświątkowy w Świebodzicach
i bardzo wiele osób prywatnych.
Zbiórkę na terenie świebodzickiej
diecezji prowadziła także Caritas
Diecezji Świdnickiej Z informacji,
przekazanych przez księdza dyrektora Radosława Kisiela wynika, że
Caritas będzie wypłacał te środki
w dniu 18 maja. - Pragnę wyrazić
ogromną wdzięczność za tak duży
odzew, jeśli chodzi o wsparcie poszkodowanych mieszkańców, dziękuję za każdą wpłatę, bez względu
na jej wysokość – podkreśla Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. – Rozdziałem zebranych
środków zajmie się powołana przez
mnie komisja. Pieniądze te zostaną
rozdzielone pomiędzy wszystkich
mieszkańców kamienicy, którzy
ocaleli z katastrofy. Odbędzie się to
przy pełnej przejrzystości tak, by nie
powstały żadne wątpliwości. Obecnie trwa już remont dwóch mieszkań dla poszkodowanych rodzin,
jedna rodzina mieszka od kilku tygodni w mieszkaniu zastępczym, w pełni przygotowanym i wyposażonym.
Jedna osoba przebywa w hotelu na
koszt gminy, jedna osoba mieszka
u bliskich.
(red)

Dofinansowali
świdnickie programy
Dolnośląski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
zaakceptował dwa świdnickie
wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.
Miastu przyznano 13 tysięcy
złotych na realizację programu
profilaktyki chorób zakaźnych
w zakresie szczepień ochronnych
przeciw grypie oraz na program
profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Tylko pięć gmin z województwa
dolnośląskiego otrzymało wsparcie
finansowe NFZ w wysokości ok.
6 tys. zł na każde z przedsięwzięć
związanych z profilaktyką zdrowotną. - Polityka zdrowotna nie należy
do głównych obowiązków miasta,
jednak stanowi dla mnie bardzo
ważny element polityki społecznej.
Jeśli nowoczesna medycyna stwarza
możliwości ochrony przed niebezpiecznymi chorobami należy organizować i wspierać takie programy.
Cieszę się, że działania te zyskały
bardzo wymierne uznanie w postaci finansowego wsparcia – mówi
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. Szczepienia ochronne przeciw
grypie, dla osób powyżej 60 roku

życia, otrzymujących wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy rozpoczną się pod koniec
września, po wyłonieniu wykonawcy
tego zadania. Program profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany jest już od
zeszłego roku. Objęte nim są 13-letnie świdniczanki. Do połowy maja
tego roku w szczepieniu tym udział
wzięły 132 dziewczynki z rocznika
2003 i 2004. Dodatkowo prowadzone są zajęcia edukacyjne zarówno
dla chłopców, dziewcząt i ich rodziców oraz wychowawców. Skorzystało z nich już kilkaset osób. Zakres
poruszanej tematyki obejmuje m.in.
podstawowe informacje o drogach
przenoszenia się HPV, zmniejszeniu
ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach
związanych z HPV, jak również o korzyściach wynikających ze szczepień.
Szczepienia odbywają się w terminach uzgodnionych z Przychodnią
Mieszko w Świdnicy, po wcześniejszym umówieniu osobiście lub telefonicznie - tel. 785 21 56 21 lub 74
856 87 87. Szczegółowe informacje
uzyskać można pod powyższymi numerami telefonów.
(red)
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Aktywni seniorzy
W ramach projektu „Aktywny
senior polsko – czeskiego pogranicza”, świdniccy seniorzy
uczestniczyli w dwóch integracyjnych wydarzeniach – pikniku seniora, który odbył się w
Kędzierzynie-Koźlu oraz święcie
smoka w czeskim Trutnowie.

Ponad 90 tysięcy złotych wpłynęło na konto, utworzone przez
Gminę Świebodzice w związku
ze zbiórką na pomoc ofiarom
katastrofy budowlanej. Wpłat
można było dokonywać do poniedziałku, 15 maja.

Piątek, 19 maja 2017

od 2002 roku
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Celem projektu jest utworzenie i rozwój transgranicznej sieci
współpracy samorządów lokalnych,
ich jednostek oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz
seniorów. Projekt ma wykreować
wśród seniorów postawy aktywności, otwartości na nowe znajomości,
otaczający świat oraz dodać odwagi
osobom starszym i zachęcić je do

zaangażowania się w życie lokalnej
społeczności. Działania współfinansowane są przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W Trutnowie
wraz z seniorami z czeskiej Skalicy i
Nachodu oraz Kłodzka i Kędzierzyna-Koźla świdniczanie uczestniczyli
w święcie smoka pn. "Już go niosą". Oprócz wspólnego zwiedzania
miasta i Muzeum Podkarkonoskiego uczestnicy wycieczki mieli także
okazję obejrzeć występy zespołów
muzycznych i artystów cyrkowych
oraz uczestniczyć w szeregu wydarzeń towarzyszących świętu. W Kę-

dzierzynie-Koźlu ponad 500 seniorów z wszystkich miast - partnerów
projektu, uczestniczyło w pikniku.
W programie były pokazy oraz konkurs tańca, a także konkurs wokalny piosenek zarówno polskich, jak i
czeskich oraz wiele innych integracyjnych zabaw. Dla seniorów przygotowano również bezpłatny poczęstunek. To dopiero początek imprez
zaplanowanych w ramach projektu.
W sierpniu odbędą się Targi Senioralne w Kłodzku. - We wrześniu
zaprosimy seniorów na odpust do
czeskiej Skalicy i Senioriadę Sportową w Świdnicy. Zakończeniem tegorocznych spotkań będzie Świdnicka
Kolęda – mówią świdniczanie.
(red)

Działania współfinansowane są przez Unię Europejską.

Mali pszczelarze
„O różnicach między żółtymi…
czyli jak rozróżnić pszczołę od
osy. Szerszenia, trzmiela oraz
kim tak naprawdę jest bąk?” Tak
wyglądał nietypowa i oryginalna
lekcja przyrody w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Pszennie.
Niezwykłe lekcje, podczas których dzieci obserwowały pszczoły
w specjalnym ulu wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestników. Uczniowie obserwowali pyłek
pszczeli pod mikroskopem, dowiedzieli się jak długo żyją pszczoły oraz
jak prawidłowo usunąć żądło kiedy
zostaniemy ugryzieni, a na koniec
otrzymali słodki prezent - słoiczek
miodu. - Pszczoły choć są mniejsze
od nas, pełnią ważną rolę w naszym
ekosystemie. To właśnie dzięki ich
ciężkiej pracy możemy cieszyć się
smacznymi owocami oraz warzywami. Miód, który produkują zawie-

Niezwykłe lekcje, podczas których dzieci obserwowały pszczoły
w specjalnym ulu wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestników

ra wiele witamin. Jednym słowem
dbajmy o naszych małych przyjaciół
– mówił pszczelarz oraz prowadzący zajęcia Daniel Borak. - Lekcja, na
której nie ma nudy a wiedza połą-

czona z praktyką daje najlepszy efekt
– podkreślali zgodnie wszyscy uczniowie, uczestniczący w zajęciach 16
i 17 maja br.
(red)

cja i mam nadzieję, że uda się Państwu
znaleźć dla siebie ofertę zatrudnienia
- mówił podczas otwarcia Jan Klepiec.
Targi to cykliczne wydarzenie, umożliwiające osobom poszukującym pracy bezpośredni kontakt z pracodawcą, rozmowę, wyjaśnienie na miejscu
wszelkich wątpliwości. Osoby mogą
też od razu złożyć swoje CV i otrzymać zatrudnienie dosłownie od ręki.
W targach wzięły udział firmy z terenu miasta, oferujące zatrudnienie
w Świebodzicach, co także dla wie-

lu osób miało duże znaczenie. Jakie
oferty pracy dominowały? Sprzedawca-kasjer, magazynier, elektryk,
mechanik, operator maszyn linii produkcyjnych, konstruktor, technolog,
lutowacz, ślusarz, szlifierz, spawacz,
operator CNC, programista frezarek
CNC, informatyk, monter elektronik, kurier - kierowca, przedstawiciel
handlowy, pracownik produkcji, mechanik maszyn i urządzeń, operator
sprzętu ciężkiego, brukarz.
(red)

Targi pracy
Około trzystu osób odwiedziło
Świebodzickie Targi Pracy. Oferty pracy z terenu miasta prezentowały lokalne firmy i instytucje
już po raz dziewiąty.
Targi otworzyli: zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy Teresa Stoszek oraz Jan
Klepiec, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach. - Witam
państwa na dziewiątej edycji targów
pracy, cieszy mnie tak duża frekwen-

Piątek, 19 maja 2017
www.30minut.pl

sport

od 2002 roku
razem z Wami

Czas się chyba pakować

sekund

artystycznie upadł nabierając arbitra.
Jakie zresztą to ma znaczenie, skoro
sędzia Urban wskazał na „wapno”,
a rzut karny pewnie wykorzystał
Pawlusiński. Na nieco ciekawsze
okazje Górnika czekaliśmy niemal do
końca meczu. W 80 minucie kąśliwym strzałem popisał się Jan Rytko,
bramkarz Turzy odbił piłkę, ale dobijający Damian Migalski został zablokowany. W odpowiedzi, oko w oko
z Jaroszewskim znalazł się Hanzel, ale tym razem górą był „Jogi”.
O bezradności miejscowych najlepiej
świadczy sytuacja z 86 minuty, kiedy
to Dominik Bronisławski, a więc chyba najjaśniejszy punkt nasz drużyny,
znalazł się sam na sam z Musiołem,
ale minąwszy rywala wyjechał z piłką
poza linię końcową boiska.
Bartłomiej Nowak

Po porażce z Unią Turza Śląska szanse Górnika na utrzymanie w III lidze zmalały niemal do minimum

Trudno napisać cokolwiek pozytywnego o postawie piłkarzy
Górnika w środowym meczu
przeciwko Unii Turza Śląska.
Wałbrzyszanie byli jedynie tłem
dla ambitnego rywala, który już
do przerwy prowadził na Ratuszowej 3:0, aby ostatecznie zwyciężyć 4:0.
Z meczu na mecz coraz mniej
kibiców odwiedza stadion na Białym
Kamieniu. Malejąca liczba fanów nie
może dziwić, jeśli nasi przegrywają
z takimi tuzami III ligi jak reprezentująca niewiele ponad 3-tysięczną
wieś – Unia Turza Śląska. I żeby było
jasne, nie mamy nic przeciwko beniaminkowi z Górnego Śląska, który
dzielnie walczy, i brawa mu za to,
o pozostanie na dotychczasowym

szczeblu. Niestety, w podobnym tonie nie możemy napisać o biało-niebieskich, którzy przed tygodniem
w finale Pucharu Polski przegrali
z przedstawicielem „okręgówki”,
a w środę aż 0:4 ulegli Turzy.
Jeszcze się dobrze spotkanie
z Unią nie zaczęło, a gospodarze przegrywali 0:2. W 3 minucie
do prostopadłego podania w pole
karne doszedł Paweł Polak, które
pewnie wykorzystał sytuację sam
na sam z Damianem Jaroszewskim.
Kwadrans później przyjezdni znów
zaskoczyli naszą obronę, a na listę
strzelców wpisał się Dawid Mikołajec, który po płasko wykonanym
rzucie wolnym doświadczonego Dariusza Pawlusińskiego wykorzystał
zamieszanie w polu karnym Górnika.
Lodowaty prysznic nie wpłynął na

zmianę stylu gry miejscowych, którzy coś tam próbowali, kombinowali, ale oprócz kilku strzałów na wiwat
nie zagrozili bramce Marcina Musioła. Tymczasem widząc nieporadność gospodarzy podopieczni Piotra
Haudera jeszcze w tej odsłonie po
raz trzeci skutecznie zaatakowali.
Już w doliczonym czasie pierwszej
połowy rywale w pięknym stylu rozklepali obronę Górnika, a doskonałą,
trójkową akcję Unii pewnym strzałem zakończył Piotr Szymiczek.
Po zmianie stron obraz meczu się
nie zmienił. Trudno jednak, aby było
inaczej, skoro po niewiele ponad180
sekundach gospodarze przegrywali
0:4. Dawid Hanzel wpadł w nasze
pole karne, ale gdy mijał Jaroszewskiego został podcięty przez golkipera biało-niebieskich, a może tylko

III liga
XXIX kolejka
Górnik Wałbrzych – Unia Turza Śląska 0:4 (0:3)
Bramki: 0:1 Paweł Polak (3), 0:2 Dawid Mikołajec
(18), 0:3 Piotr Szymiczek (45+1), 0:4 Dariusz
Pawlusiński (49)
Żółte kartki: Pawlusiński – Unia
Sędziował: Andrzej Urban – Bolesławiec
Widzów: 100
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Tyktor (88
Bogacz), Tobiasz (20 Popowicz), Surmaj, Morawski,
Rytko, Krzymiński, Sadowski, Bronisławski, Dec (46
Migalski). Trenerzy: Robert Bubnowicz oraz Marcin
Morawski
Tabela III ligi
1. GKS 1962 Jastrzębie
2. Ruch Zdzieszowice
3. KS Polkowice
4. Miedź II Legnica
5. Stal Bielsko-Biała
6. Stal Brzeg
7. Rekord Bielsko-Biała
8. Skra Częstochowa
9. Piast Żmigród
10. Pniówek P. Śląskie
11. Ślęza Wrocław
12. Falubaz Z. Góra
13. Górnik II Zabrze
14. Unia T. Śląska
15. Lechia Dzierżoniów
16. Śląsk II Wrocław
17. Górnik Wałbrzych
18. Olimpia Kowary

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
28
27
27
27
27

52
50
46
45
45
44
43
43
42
40
36
35
33
26
25
24
23
11

51:24
41:24
53:30
44:38
44:21
42:31
46:31
36:29
44:44
40:40
37:37
34:44
36:38
39:48
24:49
30:40
16:35
25:79

Życiowa szansa siatkarek Chełmca
Spotkaniem z zespołem z UKSem ZSO 4 Rataje Poznań siatkarki Chełmca Wodociągów rozpoczynają dzisiaj kolejny, ostatni
już etap walki o awans do II ligi.
W turnieju, którego gospodarzem jest Rzeszów, wystąpią 4
drużyny, a prawo do gry na wyższym szczeblu uzyska zwycięzca
imprezy.
Trwa piękny sen siatkarskiej młodzieży z Wałbrzycha, która po zajęciu 2. miejsca w turnieju półfinałowym w Zielonej Górze awansowała
do decydującej odsłony zmagań.
Przed podopiecznymi Jacka Kurzawińskiego trzy mecze. Na początek
wałbrzyszanki zmierzą się ze wspomnianą ekipą z Poznania, w sobotę
rywalkami Chełmca będą gospodynie – AppGo II LO Rzeszów, a na
zakończenie dalekiego wyjazdu zagramy ze Skrą Bełchatów.
Niestety, awans do II ligi uzyska
jedynie najlepszy zespół imprezy,
tak więc nawet jedna porażka może
zaprzepaścić marzenia o podboju II

ligi. - Faworytem wydaje się być ekipa z Podkarpacia mająca w swoich
szeregach zawodniczki z II-ligowym
doświadczeniem. Z drugiej strony
ambitna gra oraz determinacja, jaką
zaprezentowaliśmy w Zielonej Górze, gwarantują, że możemy spra-

wić niespodziankę. Nie zapominamy jednak, że jedziemy również po
naukę, zdobywać doświadczenie,
bo to bardzo młody zespół. Nawet
jeśli nie uda się awansować, to już
sam udział w finale jest ogromnym
wyróżnieniem dla moich podopiecz-

nych, które pierwsze siatkarskie kroki stawiały pod okiem trenerów Mieczysław Strameckiego, Jacka Heilera
(młodziczki) oraz Fabiana Kurzawińskiego, mojego asystenta i opiekuna
kadetek Chełmca -, powiedział trener Jacek Kurzawiński.
Bartłomiej Nowak
Turniej finałowy siatkarek o awans do II ligi
Program zawodów
Piątek – 19 maja:
godz. 16.00: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych –
UKS ZSO 4 Rataje Poznań
godz. 18.00: EKS Skra Bełchatów – AppGo II LO
Rzeszów
Sobota – 20 maja:
godz. 12.00: AppGo II LO Rzeszów – MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych
godz. 14.00: EKS Skra Bełchatów – UKS ZSO 4 Rataje
Poznań

Choć siatkarki Chełmca Wodociągów nie są faworytkami weekendowego
turnieju w Rzeszowie, to po cichu liczymy na niespodziankę w wykonaniu
podopiecznych Jacka Kurzawińskiego

v

Niedziela – 21 maja:
godz. 10.00: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych –
EKS Skra Bełchatów
godz. 12.00: AppGo II LO Rzeszów – UKS ZSO 4 Rataje
Poznań

Można mrozić
szampany?

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek piłkarki AZS-u PWSZ wciąż zajmują
3. miejsce w Ekstralidze kobiet. Przed
tygodniem wałbrzyszanki sprawiły miłą
niespodziankę remisując w Łęcznej z wiceliderem klasyfikacji 1:1, choć z drugiej
naprawdę niewiele, bo zaledwie 180
sekund, zabrakło, aby akademiczki
zanotowały niespodziewaną wygraną.
W najbliższej, przedostatniej odsłonie
podopieczne Kamila Jasińskiego podejmą
AZS Wrocław. Jak wiadomo, derby
rządzą się swoimi prawami, ale nasze
panie muszą wygrać, aby zwiększyć
swe szanse na brąz Mistrzostw Polski,
tym bardziej iż w ostatniej kolejce
zagrają w Łodzi z miejscowym UKS-em
SMS, który ustępuje akademiczkom
jedynie gorszym bilansem bezpośrednich spotkań. Na derbowy pojedynek
AZS-u PWSZ z AZS-em zapraszamy
w niedzielę o godzinie 13 na stadion przy
ulicy Ratuszowej.
Górnik Łęczna – AZS PWSZ Wałbrzych 1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Małgorzata Mesjasz (24), 1:1 Weronika
Zawistowska (87)
AZS PWSZ: Antończyk – Mesjasz, Gradecka,
Pluta, Jelencić (60 Jędras), Ratajczak, Iwańczuk,
Kowalczyk, Klepatska, Maciukiewicz, Miłek. Trener:
Kamil Jasiński
Plan XXVI kolejki
Niedziela – 21 maja, godz. 13:
AZS PWSZ Wałbrzych – AZS Wrocław, Medyk Konin –
UKS SMS Łódź, Górnik Łęczna – Czarni Sosnowiec,
Mitech Żywiec – Sztorm Gdańsk, AZS PSW Biała
Podlaska – GOSiR Piaseczno, Olimpia Szczecin – AZS
UJ Kraków
Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin
2. Górnik Łęczna
3. AZS PWSZ Wałbrzych
4. UKS SMS Łódź
5. Czarni Sosnowiec
6. AZS Wrocław
7. AZS UJ Kraków
8. Olimpia Szczecin
9. Sztorm Gdańsk
10. Mitech Żywiec
11. GOSiR Piaseczno
12. AZS PSW B. Podlaska

25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
24

71
67
39
39
38
29
30
25
23
22
20
19

127:13
82:19
42:36
44:40
45:36
46:45
31:57
33:55
25:73
29:62
27:67
18:46

Dla kogo brąz
WALS-a?

W minioną sobotę poznaliśmy najlepszą
dwójkę Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki „Aqua-Zdrój”. Na 1. miejscu
po raz kolejny znalazł się Chełmiec –
w decydującym meczu „starsi” panowie
pokonali PW Mabor 2:1, który tym
samym wywalczył wicemistrzowski
tytuł. Do rozegrania pozostała jeszcze
jedna, ostatnia kolejka spotkań. Kolejka
niezwykle istotna dla Wodociągów oraz
KP I, które plasują się na 3. i 4. pozycji
i w ostatnim spotkaniu sezonu, a zarazem wieczoru powalczą o miejsce na
najniższym stopniu podium. Początek
jutrzejszej odsłony WALS-a o godzinie
16 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Wyniki IV kolejki rundy finałowej:
NSK – KP I 0:3 (17:25, 20:25, 19:25), Dom Finansowy
– Wodociągi 0:3 (23:25, 21:25, 23:25), Chełmiec –
PW Mabor 2:1 (25:14, 25:23, 13:25)
Plan ostatniej kolejki
Sobota – 20 maja, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 16.00: NSK – PW Mabor
godz. 17.15: Chełmiec – Dom Finansowy
godz. 18.30: Wodociągi – KP I
Tabela WALS-a
1. Chełmiec
2. PW Mabor
3. Wodociągi
4. KP I
5. Dom Finansowy
6. NSK

4
3
2
2
1
0

19
15
9
8
11
1

10:2
10:2
7:5
5:7
4:8
0:6

Bartłomiej Nowak

v

sport/ogłoszenia

Piątek, 19 maja 2017

od 2002 roku
razem z Wami

www.30minut.pl
OGŁOSZeNIe WŁaSNe

Od 2002 roku
wzmacniamy
markę naszych
klientów

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

Złoty Michał
Wałbrzyszanin Michał Szymczak, student AWF Wrocław
wygrał po raz trzeci Międzyuczelnianą Dolnośląską Ligę
Badminona. W finale nasz zawodnik pokonał Michała Kazimierczaka z AWF 2:0.
Jest to jednak jedno z mniejszych osiągnięć Michała Szymczaka
w ostatnim czasie. Dużym osiągnięciem było zdobycie brązowego
medalu na Akademickich Mistrzostwach Polski w dniach 28 - 30
kwiecień w Krakowie. Michał był
podporą drużyny AWF Wrocław
i dzięki jego postawie drużyna AWF
zdobyła brązowy medal czwarty raz z rzędu. W części grupowej
AWF pokonał wszystkie drużyny
dość gładko, dopiero w półfinale
przegrał z późniejszym zwycięzcą
- Uniwersytetem Opolskim 4:1,
jedyny punkt dla AWF zdobył Michał w grze pojedynczej. W meczu
o trzecie miejsce AWF Wrocław
wygrał z Politechniką Białostocką
4:3 po bardzo zaciętym meczu, 2
punkty zdobył Michał w grze pojedynczej i mieszanej. Największym

Wycieczka
do MAŁOPOLSKI
26 - 28 maja 2017
Cena: 369 zł
Wycieczki OMNIBUS
693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

SKUP AUT

Przypomnijmy, że Michał pierwsze kroki stawiał w sali gimnastycznej PSP
21 na Podzamczu w Wałbrzychu.

jednak sukcesem ostatnich tygodni jest zajęcie pierwszego miejsca
w rankingu Polskiego Związku Bad-

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

mintona w ELICIE seniorów w grze
pojedynczej mężczyzn.
(red)

Restauracja TAWERNA
zaprasza
na codziennie inny zestaw
obiadowy w cenie 12 zł
(do wyboru 3 zupy i 3 drugie dania)

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy,

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

ul. Broniewskiego 65 D

oraz inne imprezy okolicznościowe
Tel. 782415380 Wałbrzych
(obok marketu B1 dawny Real)

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

Tel. 502-686-045

Wałbrzycha i w odległości 15 km

z dowozem do klienta

BEZPŁATNIE

KREDYTY

DIETETYK KLINICZNY

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

(3) Projekty budowlane tel. 668 60
55 55
(8) BASIA-CLEAN pranie tapicerki meblowej TANIO. www.basia-clean.pl tel.
884 383 816
(0) Remonty dachów, rynien, usuwanie przecieków itp. Tel. 732 849 111

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

PANELE PODŁOGOWE,

(8) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

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

pobrania w domu pacjenta,

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

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

I wszystko wiesz…

(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 692 123 981
(8) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(0) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(0) ELEKTRYK 888 322 334
(2) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW CYFROWYCH Rok
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74660-38-43

OKNA
PREZENTACJA U KLIENTA W DOMU
50 WZORÓW PANELI DO WYBORU
TEL. 605 062 642
Dojazd do klienta na terenie

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
(0) Naprawa, sprzedaż maszyn do szycia,
domowe i przemysłowe. Sklep, części
zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych.
Tel. 723-265-731 lub 74 664 27 70
(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(0) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd
do klienta. Kontakt: 505874992
(18) 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) Poszukuję do pracy w weekendy do
sprzątania sklepu, emerytka, rencistkę,
osobę niepełnosprawną. Praca 2,5 godz.
Dziennie. Tel. 507 031 015
(2) Zatrudnię fachowców z branży
budowlanej, umiejętność kładzenia płytek
będzie dodatkowym atutem, atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 608 122 425
(2) PRACA SEZONOWA W BARZE
NAD MORZEM, WYŻYWIENIE I SPANIE NA MIEJSCU. TEL. 660 740 918
(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za granicę:
pomocników budowlanych, pracowników
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wycinki zarośli; ogólnobudowlanych;
budowy dróg; fizycznych; produkcji;
rolnych, hydraulików, elektryków,
monterów silosów; instalacji grzewczych
i sanitarnych; ociepleń, blacharzy, lakierników, szpachlarzy, regipsiarzy, betoniarzy,
malarzy, piekarzy, magazynierów, ogrodników, do zbioru pieczarek. Mile widziany
j.obcy i własny samochód. marketing@
euro-kontakt.eu 530 456 977
(1) Osoby z doświadczeniem na stanowiska: stolarz, spawacz, dekarz, cieśla,
płytkarz, renowator podłóg, monter
rusztowań; fasad, murarz, tynkarz, operator maszyny drukarskiej-praca za granicą.
Mile widziany j.obcy 537 414 316 praca@
draft24.pl
(2) 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
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła
kolorowego i inne. Tel: 500834769
MOTORYZACJA
(2) SPRZEDAM FORD FOCUS
2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 5 700 zł
do negocjacji, tel. 608 034 996

NIERUCHOMOŚCI
(1) Kawalerka na Piaskowej Górze do
wynajęcia, umeblowana i przytulna,
blisko sklepów i przystanków. Cena 850
zł obejmuje czynsz ( ciepła, zimna woda,
ogrzewanie, śmieci) dodatkowo prąd.
Kaucja 1000 zł, dostępne od 01.06. tel.
500 266 503
(5) Do wynajęcia pokoje. Tel. 693 06
94 86
(2) Sprzedam mieszkanie 52 m2,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
duży przedpokój oraz dodatkowe
pomieszczenie idealne na garderobę,
balkon. VI piętro w budynku z windą.
Biały Kamień. tel. 668 433 830
(2) Sprzedam mieszkanie w Walimiu
– bez pośredników 52 m2, parter, 3
pokoje, kuchnia, niski czynsz, cena 44
tyś, tel. 609736720
(3) Sprzedam działki budowlane w pełni
uzbrojone , Wałbrzych ul. Orkana 103,
tel. 600 851 189
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BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- mieszkanie 32,5
m2pokój z kuchnią i łazienką, po remoncie i wymianie instalacji CENA:
25 000 zł (nr: 2338)- (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 –Oferta tylko w naszym biurze! ulica BARDOWSKIEGO mieszkanie 41m2, rozkładowe do własnej
aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna
kuchnia , niski czynsz Cena:79 000zł

ogłoszenia drobne v

od 2002 roku
razem z Wami
(nr:2323) -(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 wynajmu: 890 zł, sprzedaż: 99
000 zł (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 – 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 -Oferta tylko w naszym biurze!
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie
gazowe, kuchnia w zabudowie,
łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 000tys.(2286) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia,
łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23
000 zł (nr: 23) (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2, okna

PCV, 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 – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie.
Cena: 109 000 zł (nr.2334) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 300
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie CO. Cena: 159 000 zł
(nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON- BIAŁY KAMIEŃ, dom w
wysokim standardzie, 200 m2, 4
pokoje, kuchnia, 2 łazienki, możliwość adaptacji poddasza, okna oraz
instalacje po wymianie, ogrzewanie
gazowe oraz kominek w salonie,
bezpośrednie wyjście na ogród o
pow. 600 m2. Cena: 480 000 zł (nr:
2349) - (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW POSZUKUJEMY
MIESZKAŃ 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
3. 149m2, I piętro z osobnym wejściem, tarasem, po remoncie, czynsz
najmu 3000 zł/netto
4. 64m2, parter w głównym ciągu
pieszych, czynsz najmu 2837 zł/
brutto
5. 70m2, parter w pobliżu B1, duże
witryny, po remoncie, czynsz najmu
3300 zł/ brutto
6. 49,5m2, I piętro, po remoncie,
główny ciąg pieszych, czynsz najmu
1700 zł/brutto
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
HIT! KONRADÓW- DZIAŁKA,
powierzchnia 15 000 m2, nieruchomość z dużym potencjałem. Atrakcyjna cena: 150 000 zł do negocjacji
(10 zł/m2). Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 38 m2, 2 pokoje,
kuchnia. Mieszkanie na III piętrze
kamienicy, do kapitalnego remontu,
niskie koszty utrzymania. Cena: 40

000 zł do negocjacji. Tel: 502 668
974, (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- 100m2, 3 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na parterze,
do remontu z osobnym wejściem
od podwórka. Cena: 89 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 63m2, 2
pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie do
odświeżenia, II piętro w kamienicy,
ogrzewanie gazowe. Cena: 90 000 zł
do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74)
640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 42m2, 2 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie po generalnym remoncie, na II piętrze w bloku,
balkon. Cena: 129 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73
PODZAMCZE- 45m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie w pełni
wyposażone, na VI piętrze w bloku.
Cena: 152 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974, (74) 640 11 73
PODZAMCZE- 53m2, 3 pokoje,
widna kuchnia, łazienka, osobno WC,
przedpokój, duży balkon. Mieszkanie po remoncie, II piętro w bloku.
Cena: 177 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974, (74) 640 11 73
DOM GŁUSZYCA- 180m2, działka
1054m2, dom II piętrowy, strych do
zagospodarowania. W bryle budynku
garaż. Cicha okolica. Cena: 195 000
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974,
(74) 640 11 73
GŁUSZYCA- 65m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie po generalnym remoncie
z bezpośrednim wyjściem na ogród.
Cena: 119 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ- 80m2, salon
z aneksem kuchennym, 2 pokoje,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie w trakcie remontu, do wykończenia, piwnica 65m2. Cena: 260 000
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718,
(74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE- 43m2, 3 pokoje,
ciemna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie w bloku na
parterze, do odświeżenia. Cena: 130
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73
DOM ŚWIEBODZICE- 165m2,
zagospodarowana działka 950m2.
Dom VI kondygnacyjny, nowocześnie
wykończony. Ogrzewanie gazowe
plus kominek. Cena: 375 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73

1. 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
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, nowe, dwupoziomowe
mieszkanie 101m2 w stanie
do wykończenia!TRAKCYJNA
CENA!169,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. 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
4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! Szczawienko , 2 pokoje po
remoncie z ogródkiem ! Cena 116
000. Polecamy ! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 3 pokoje w budynku z windą,
po remoncie !!! Cena 129 000 . Polecamy! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Śródmieście
- okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki
standard, mieszkanie z ogródkiem !
cena 168 000 do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913-259
7. 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
8. 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
9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89 000
do negocjacji !519-121-102
10. 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
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w bardzo dobrym
stanie, w czteropiętrowym budynku
na Podzamczu. 40m2, cena 120 ty.
do negocjacji. Tel: 502-657-353
12. 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
13.SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2 pokoje, łazienka, jasna kuchnia,
po remoncie! Cena: 79 900zł do
negocjacji!Tel: 502-665-504
14. 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
15. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
kawalerka 27 mkw do remontu, 65
000 , Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje (40 mkw) – cena 105 000!
Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Podzamcze,
64 mkw ( 3 pokoje ) do remontucena 175 000! Tel: 506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieroszów,
mieszkanie w centrum do niewielkiego remontu, 2 pokoje, otwarta
kuchnia, łazienka z wc. 49m2 cena
75000 zł. Tel. 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych
- Szczawienko mieszkanie po kapitalnym remoncie 2 pokoje w jednym
aneks kuchenny w zabudowie, łazienka z wc, przedpokój, 33m2 cena
85000zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Gorce,
mieszkanie do remontu 3 pokoje
w tym jeden z aneksem kuchennym,
łazienka z wc, wysoki parter. 54m2,
cena 60000zł Tel: 519-121-104

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 74 843 31 82, 797 982 003, NAPISZ e-mail: sekretariat@30minut.pl
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