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Lecisz na wakacje? Może podróż służbowa?
Musisz się dostać na lotnisko? Jesteś z Wałbrzycha lub okolic?
Z nami możesz bezpiecznie, szybko i bez stresu
dojechać na lotnisko we Wrocławiu!
TRANSFER NA LOTNISKO JUŻ OD 40 ZŁ /osoba

WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA

Metamorfozy
Zamku Książ

+48 574 694 799, + 48 574 694 800, biuro.redbus@gmail.com, www.Red-Bus.pl

Nowe żłobki
w Aglomeracji Wałbrzyskiej
wydarzenia str. 4

Dofinansowanie
dla Dzikowca

wydarzenia str. 5

Pół roku
w schronisku

za 3,64 mln zł unijnego wsparcia sfinansowane zostaną 122 miejsca w żłobkach
w gminie Stare bogaczowice i w Świdnicy, a rodzice maluchów będą mieli szansę
Czytaj na str. 3
na powrót do pracy.
reklama
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Jesteśmy członkiem koncernu Continental AG i jednym z wiodących dostawców przemysłu
samochodowego.
Połączenie technologicznych, ekologicznych, ekonomicznych oraz personalnych aspektów
naszej pracy jest tym co odróżnia Continental od innych – wydajność jest naszą pasją.Zakład
Continental Adršpach znajduje się u podnóża Karkonoszy, w przyjemnym otoczeniu obszaru
chronionego krajobrazu CHKO Broumovsko.
Z ponad tysiącem naszych pracowników zaliczamy się do największych i najbardziej stabilnych
pracodawców w regionie.

region str. 12

PRACOWNIK MONTAŻU
Zakres obowiązków:
• Praca o charakterze montażowym na linii produkcyjnej
• Kompletacja produktów do systemów spryskiwania
do samochodów (drobne plastikowe części)
• Praca w systemie trzyzmianowym lub ciągłym
• Technikum zawodowe w dowolnej specjalizacji będzie
dodatkowym atutem
Wymagania:
• Dyspozycyjność
• Długotrwała współpraca
• Solidne i odpowiedzialne podejście do pracy

Porażka
na początek

sport str. 13

Staňte se součástí našeho týmu: Let your ideas shape the future.
Andrea Kaiserová - HR Specialista, +420 (491) 589 234,
andrea.kaiserova@continental-corporation.com

Oferujemy:
• Bezpłatny transport autobusowy na trasie
Wałbrzych – Mieroszów - Adršpach
• Stabilne, pewne zatrudnienie
• Przyjemne środowisko pracy i kolektyw
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Urlop w wymiarze 5 tygodni
• Dodatki na sport, kulturę, zdrowie i wypoczynek
• Dodatki do ubezpieczenia emerytalnego
• Dodatki na wypoczynek dzieci

continental.jobs.cz

2 wydarzenia

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

rozmowa tygodnia

Brazylijskie pośladki
Dzisiaj obchodzimy Światowy
Dzień Łapania za Pupę. To wydawałoby się przyjemne święto
dla niektórych może skończyć
się podbitym okiem. O tym co
robić by mieć jędrne pośladki
rozmawiamy z Iwoną Pawełczak, instruktorką fitness.
Jakie pupy są w modzie?
Najbardziej pożądany kształt
pośladków w ostatnim czasie
oczywiście to ten brazylijski.
Latynoamerykanki
wyglądają
od tyłu niesamowicie sexownie,
ponieważ ich pupa nie jest tylko ładnie podniesiona, ale także
krągła, jędrna i soczysta. Najlepsze w niej jest to, że wygląda
bardzo kobieco i wcale nie należy do najmniejszych. Ćwiczenia na pośladki biją rekordy popularności bo kształtne, jędrne
pośladki to marzenie niejednej
kobiety.
Czy każda kobieta może wpłynąć na kształt i wygląd swoich
pośladków?
Kiedyś zamartwiałyśmy się wielkością swoich piersi, bo to właśnie na ich punkcie mamy najwięcej kompleksów, dlatego można
zrobić coś co odwróci uwagę
od tego problemu...Trzeba zacząć pracować nad swoja pupą.
Aby miała cudowny kształt , nie
są potrzebne żadne zabiegi czy
operacje plastyczne. Ważne jest
wzmacnianie mięśni i spalanie
tkanki tłuszczowej.
Jakie są proste ćwiczenia na
jędrne pośladki? Ile powinien
trwać trening i jak często powinien być wykonywany?
Ćwiczenia zajmą Ci niewiele
czasu (możesz wykonywać zamiennie, np. przysiady lub wypady razem z unoszeniem nóg
w leżeniu). Na wygląd pupy
świetnie wpływa także jazda na
rowerze, marsze, biegi, pływanie taniec, bo pomagają spalić
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tkankę tłuszczową. Trenować
pośladki możesz również podczas wykonywania codziennych
czynności, np. gdy wchodzisz
po schodach.
Po jakim czasie możemy spodziewać się efektów?
Efekty zobaczysz już po miesiącu, jeśli tylko będziesz systematycznie trenować, minimum 2-3
razy w tygodniu. Pamiętaj, że
trudność treningu wzrasta, gdy
zwiększasz liczbę powtórzeń
lub skracasz przerwy między
seriami. W modelowaniu pupy
pomoże ci prezentowany, pokazywany trening przez instruktora. Serdecznie zapraszam na
takie treningi do nowo otwartego klubu Fitness Word na Piaskowej Górze w każdy piątek na
18.00, do Fitness Parku na Podzamczu w każdy poniedziałek
na 17.00 i do Fitness w Szczawnie Zdroju poniedziałek, środa
i czwartek na godzinę 19.00.
Czy jędrna pupa może mieć cellulit?
Każda pupa narażona jest na
cellulit, ale stosunkowo łatwo
się z nim walczy. Pośladki zbudowane są z tkanki mięśniowej
otoczonej warstwą tłuszczową.
Siedzący tryb życia nie sprzyja dobremu wyglądowi pośladków. Gdy nie ćwiczysz, są
płaskie i wiotkie, a w dodatku
pokryte cellulitem. Mięśnie pośladków da się łatwo wzmocnić i wymodelować. Aby były
kusząco zaokrąglone, musisz
poświęcić im trochę uwagi.
Ważne jest wzmacnianie mięśni i spalanie tkanki tłuszczowej.
Ćwiczenia powodują spalanie
tłuszczu, poprawiają napięcie
mięśni i ukrwienie skóry. Pupa
się unosi i zyskuje ładniejszy
kształt i cellulit znika. Coś za coś
moje kochane.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Piątek, 14 lipca 2017

od 2002 roku
razem z Wami

www.30minut.pl

Z wizytą w stolicy
Ponad 200 mieszkańców okręgu wałbrzyskiego
pojechało do Warszawy na zaproszenie Wiceministra Obrony Narodowej Michała Dworczyka.
Zwiedzili oni Sejm RP, warszawskie Stare Miasto
i wysłuchali przemówienia Prezydenta USA Donalda Trumpa na placu Krasińskich. Po przemówieniu
prezydenta uczestnicy wyjazdu, podobnie jak tysiące
innych osób biorących udział w wydarzeniu udali się
na błonia stadionu PGE Narodowego, gdzie odbywał
się organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej polsko-amerykański piknik wojskowy. Pokazy
sprzętu wojskowego - czołgów, wozów opancerzonych, haubic, przelot samolotów F-16, historyczna
parada husarii - te i inne atrakcje sprawiły, że czas
spędzony na błoniach PGE Narodowego był pełny
wrażeń, szczególnie dla najmłodszych uczestników
pikniku.
(red)

fot. (użyczone) na błonia stadionu PGe narodowego
odbywał się organizowany przez ministerstwo obrony
narodowej polsko-amerykański piknik wojskowy

Własny biznes
W środę 19.07.2017 w godzinach
10.00- 13.00 w wałbrzyskim ratuszu odbędzie się spotkanie informacyjne o tym jak otworzyć biznes za unijne pieniądze. Udział
w spotkaniu jest bezpłatny.
Lokalny
Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)
w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie na
rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej”. Przedstawione zostaną zasady wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
instrumentów finansowych – pożyczek na preferencyjnych warunkach.
W spotkaniu udział wezmą zaproszeni przedstawiciele instytucji realizujących projekty w ramach konkursów,
zarówno z Regionalnego Programu
Operacyjnego, jak i programów krajowych oraz podmioty wdrażające
instrumenty zwrotne. W spotkaniu
mogą wziąć udział wszystkie osoby
planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w tym osoby
zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Spotkanie odbędzie się w środę,
19 lipca 2017 r., w godz. 10.00-13.00
w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza
Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1
(II piętro, sala 26). Zgłoszenia udziału
należy przesyłać drogą elektroniczną

na adres pife.walbrzych@dolnyslask.
pl z podaniem imienia i nazwiska
uczestnika lub telefonicznie 74 66
55 172 lub 173. Liczba miejsc jest
ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Sala, w której odbędzie
się spotkanie, jest dostosowana do

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb
osób z niepełnosprawnościami na
etapie rekrutacji. Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie
www.rpo.dolnyslask.pl
(red)
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kalendarium
„Czas tracony z przyjemnością nie jest czasem straconym” — Thomas Eliot
• 14 lipca 2017 – Dzień Łapania za Pupę
Imieniny – Angelina, Kamil, Marcel, Stella
• 15 lipca 2017 – Dzień bez Telefonu Komórkowego
Imieniny – Bonawentura, Dawid, Henryk, Roksana, Włodzimierz
• 16 lipca 2017 - Dzień Księgowego
Imieniny – Maria, Marika
• 17 lipca 2017 – Światowy Dzień Emoji, Ogólnopolski Dzień Tabaki,
Światowy Dzień Międzynarodowej Sprawiedliwości
Imieniny – Aneta, Bogdan, Jadwiga
• 18 lipca 2017 – Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
Imieniny – Emilian, Szymon
• 19 lipca 2017 – Dzień Czerwonego Kapturka
Imieniny – Makryna, Radomiła
• 20 lipca 2017 – Międzynarodowy Dzień Szachów
Imieniny – Czesław, Hieronim, Małgorzata

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
14.07.2017 (piątek) godz. 20:00 „Bluesowy Piątek
w A’Propos”, A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
15.07.2017 (sobota) godz. 20:00 Taneczne soboty w A’Propos:
„Muzyka lat 60/70/80”, A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
16.07.2017 (niedziela) godz. 7:30 Wycieczka Wałbrzyskiego
Klubu Wędrowców „Do źródeł Łaby”, zbiórka: ul. Sikorskiego,
przystanek autobusu w kierunku Kamiennej Góry
16.07.2017 (niedziela) godz. 19:00 Koncert „Lata Dwudzieste,
Lata Trzydzieste” Klub Montownia na terenie
Starej Kopalni
ZAMEK KSIĄŻ
15.07.2017 (sobota) – 16.07.2017 (niedziela)
V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia,
Stado Ogierów Książ
ZAMEK CZOCHA
15.07.2017 (sobota) godz. 22:00
– Nocne Zwiedzanie Zamku Czocha
16.07.2017 (niedziela) godz. 10:30
– Dzień Rzemiosła

JAWOR
14.07.2017 (piątek) godz. 20:00 – Koncert Gosi Andrzejewicz,
Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5
JEDLINA-ZDRÓJ
3. Letni Festiwal Gitarowy:
14.07.2017 (piątek) godz. 19:00 RECITAL PIOSENKI
AUTORSKIEJ, Browar „Jedlinka”, ul. Zamkowa 8
15.07.2017 (sobota) godz. 19:00 AMOR CON CHORDES
INSPIRACJE MUZYKĄ DAWNĄ, Kościół przy ul. Jana Pawła II
16.07.2017 (niedziela) godz. 19:00 BLUES Z DELTY
MISSISSIPPI, Park Północny, ul. Warszawska
JAWORZYNA ŚLĄSKA
15.07.2017 (sobota) i 16.07.2017 (niedziela)
Przejazd Wakacyjnego Pociągu Muzealnego Jaworzyna Śl. –
Świdnica – Krzyżowa – Dzierżoniów
SOKOŁOWSKO
Kinoteatr „Zdrowie”, ul. Główna 36
14.07.2017 (piątek) godz. 20:00 „Ostatnie tango” r
eż. German Kral
15.07.2017 (sobota) godz. 20:00 „Toni Erdman”
reż. Maren Ade
16.07.2017 (niedziela) godz. 12:00 „Za niebieskimi
drzwiami” reż. Mariusz Palej

Piątek, 14 lipca 2017

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.
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Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje

Tempo inwestycji w Powiecie
wałbrzyskim nie słabnie
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje o przyznaniu dofinansowania z budżetu państwa
dla kolejnej inwestycji drogowej
w Powiecie wałbrzyskim.
Pan Mariusz Błaszczak, Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w rządzie Prawa i Sprawiedliwości
poinformował Zarząd Powiatu, że
gruntowna przebudowa drogi powiatowej z Walimia do Glinna, na odcinku 2350 m, zostanie dofinansowana
kwotą 1 200 000 zł. w ramach podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Droga do Glinna
została zniszczona w 2014 roku na
skutek bardzo intensywnych opadów
deszczu. Kolejne lata bez remontu
nawierzchni doprowadziły do sytuacji, że korzystanie z tej trasy stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa

użytkowników drogi. Zarząd Powiatu
zmuszony był podjąć trudną decyzję
o czasowym wyłączeniu drogi z użytkowania.
Dzięki zaangażowaniu Pana Ministra , Wojewody Dolnośląskiego
Pana Pawła Hreniaka i Wicewojewody Pana Kamila Zielińskiego jesteśmy
w stanie podjąć działania zmierzające
do ostatecznego zakończenia problemów komunikacyjnych na drodze
powiatowej nr 3375D – mówi Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. –
chciałbym z tego miejsce serdecznie
podziękować w imieniu Zarządu Powiatu wszystkim trzem Panom, którzy okazali zrozumienie dla trudnej
sytuacji Powiatu i wykazali empatię
wobec mieszkańców wsi Glinno, dla
których brak wyremontowanej drogi
był sporym utrudnieniem.

Poszukiwani są Kandydaci
na rodziny zastępcze

O pozyskanie środków od początku aktywnie zabiegał Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura.
Oficjalne wręczenie promesy dla
Powiatu wałbrzyskiego przez Wojewodę nastąpi w dniu 14 lipca 2017
r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wałbrzychu poszukuje osób, które podjęłyby się
opieki nad potrzebującymi dziećmi. Obecnie w powiecie wałbrzyskim funkcjonują 124 rodziny zastępcze. Jest to ciągle zbyt niska
liczba w stosunku do ilości dzieci
oczekujących na opiekę.
Rolą rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak
i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji,
rozwoju zainteresowań, zapewnienie
odpowiednich warunków bytowych,
czasu wolnego i warunków do wypoczynku.
Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzi-

ce biologiczni nie rozwiążą sytuacji
kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka
stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.
Na każde dziecko umieszczone w
rodzinie zastępczej przyznawana jest
comiesięczna pomoc pieniężna na
jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w
naszym Centrum z pomocy: psychologa, radcy prawnego i pracownika
socjalnego.
Kandydaci na rodziny zastępcze
uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu.
KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
Tel. (74) 6666 300 lub (74) 6666305
e – mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

Nowe żłobki w Aglomeracji Wałbrzyskiej
Za 3,64 mln zł unijnego wsparcia
sfinansowane zostaną 122 miejsca w żłobkach w gminie Stare
Bogaczowice i w Świdnicy, a rodzice maluchów będą mieli szansę na powrót do pracy.
Konkurs na utworzenie nowych
żłobków i miejsc w istniejących już
placówkach na terenie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej rozstrzygnięty.
W poniedziałek, 10 lipca w wałbrzyskiej Starej Kopalni beneficjenci
poznali oficjalne wyniki konkursu
rozstrzygniętego przez Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy. Fundusze
na rozwój lub wyposażenie żłobków
i klubów malucha to nowość w Regionalnym Programie Operacyjnym
dla Dolnego Śląska. Obecnie trafiły do
4 projektodawców. – Najważniejszy
jest główny cel – powrót do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów maluchów, którzy są bez pracy,
a także chcą wrócić na rynek po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim,
czy też wychowawczym, mają jednak
problem z zapewnieniem opieki dla
swoich pociech. Dlatego w ramach
dwóch projektów, realizowanych na
terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej,
opieka będzie bezpłatna, a w przypadku dwóch kolejnych będzie wiązała się z symboliczną opłatą 200-250
zł – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.

Środki przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie
dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie
oraz wyposażenie nowych żłobków
i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już
istniejących placówkach. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace ad-

aptacyjno-remontowe oraz zakup
wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do
świadczenia opieki (w tym pomocy
dydaktycznych, zabawek, a także
na wyposażenie placów zabaw). Ale
nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki

Projekty konkursowe z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (wartość 4,30 mln zł,
dofinansowanie UE 3,64 mln zł:
– Świdnica (wartość projektu 2,41 mln zł, dofinansowanie UE 2,04 mln zł,
beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej z partnerami: Powiatowym
Urzędem Pracy i Gminą Miastem Świdnica). W ramach projektu „Świdnickie
Maluchy” do lutego 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 70 miejsc opieki
nad dziećmi do 3 lat w istniejącym żłobku. Realizacja projektu pozwoli na
zwiększenie zatrudnienia wśród 80 osób opiekujących się maluchami.
– Stare Bogaczowice – Struga (wartość projektu 883,8 tys. zł, dofinansowanie UE
751,2 tys. zł, beneficjent: Ramona Bukowska-Mucha „U Mikołaja” z partnerem
Gminą Stare Bogaczowice). Celem głównym projektu jest utworzenie 16 miejsc
w żłobku, dzięki czemu możliwy będzie powrót do aktywności zawodowej 26
rodziców, którzy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3 nie pracują.
– Świdnica (wartość projektu 534,2 tys. zł, dofinansowanie UE 453,3 tys. zł,
beneficjent: Świdnicka Spółdzielnia Socjalna). W ramach projektu „Wszystkie

nad dziećmi, wynagrodzenia opiekuna lub niani, czy też przeszkolenie
opiekunów, a także podniesienie
kwalifikacji i kompetencji rodziców,
którzy są bez pracy i mają małe
dzieci. W żłobkach i klubach malucha prowadzone będą również
dodatkowe zajęcia specjalistyczne

m. in. z logopedą, psychologiem
i fizjoterapeutą, a także rytmika.
– Wspólna praca gmin i instytucji
powołanych do wspierania samorządów – w tym przypadku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wielu innych partnerów
Aglomeracji Wałbrzyskiej przynosi
strumień środków z Unii Europejskiej, który pomaga nam zmieniać
rzeczywistość. To wynik ciężkiej
pracy całego zespołu – podsumowuj Roman Szełemej, prezydent
Wałbrzycha i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej. Działanie 8.4 Godzenie
życia zawodowego i prywatnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2200. Do tej pory
realizowanych jest już 11 dofinansowanych projektów w Bolesławcu, Kunicach, Wrocławiu, Oleśnicy,
Podgórzynie, Mysłakowicach, Karpaczu, Strzelinie, Legnicy, Osieku
i Wałbrzychu. W ramach projektów
wartych 9,4 mln zł w 11 placówkach
– żłobkach lub klubach dziecięcych
powstanie w sumie 365 miejsca
opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, co da wsparcie dla 397 rodziców
i opiekunów tych dzieci. W tym
roku DWUP przeznacza na ten cel
rekordowe fundusze – 56 mln zł.
Obecnie pracujemy nad wyborem
do dofinansowania spośród 29 projektów.
(red)

dzieci są nasze” wsparciem objętych zostanie 26 osób bezrobotnych lub
niezatrudnionych, opiekujących się dziećmi do lat 3 z obszaru Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Projekt zakłada bieżącą opiekę nad 26 dziećmi. Dziesięcioro
będzie przyjętych od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. do działającego
Oddziału 1. Dla pozostałych 16 dzieci utworzony zostanie Oddział 2, który
będzie usytuowany na piętrze budynku w pomieszczeniach adoptowanych
na ten cel. Nowy oddział dla maluchów ruszy od stycznia 2018 r. i w ramach
projektu dzieci będą korzystać z opieki do sierpnia 2019 r.
– Świdnica (wartość projektu 469,2 tys. zł, dofinansowanie UE 398,8 tys. zł,
beneficjent: Tomasz Garpiel Pro-Publico). Celem projektu „Dzieciaki do dzieła”
jest aktywizacja zawodowa 20 kobiet ze Świdnicy, które będą mogły wrócić
na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych
w wyniku skorzystania z usług opieki Klubu Dziecięcego. A ten powstanie
w ramach projektu z 20 miejscami dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, których
udział od października 2017 r. do września 2018 r. będzie dofinansowany.
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„Metamorfozy Zamku Książ”
Jedną z najcenniejszych, a zarazem najstarszą pamiątkę związaną z obecnością księżnej Daisy w
Książu przekazuje w depozyt Zamkowi Książ w Wałbrzychu Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
To kolejny etap zainicjowanej
dwa lata temu współpracy obu
instytucji.
Dwa lata temu w Zamku Książ
otwarta została wystawa „Metamorfozy Zamku Książ” przygotowana przez Muzeum Narodowe we
Wrocławiu. Wystawiono 2 rzeźby
i 38 obrazów ze zbiorów Muzeum,
wśród nich 10 płócien z dawnej
kolekcji Hochbergów, 4 barokowe
portrety członków różnych gałęzi
tego rodu oraz inne prace wytypowane do ozdobienia zamkowych
wnętrz. Od momentu otwarcia do
dziś ekspozycję obejrzało ponad pół
miliona osób. To bezprecedensowe
wydarzenie muzealne w skali kraju możliwe było dzięki współpracy,
jaką nawiązali Krzysztof Urbański,
prezes Zamku Książ w Wałbrzychu w latach 2011-2016 r., i dr hab.
Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
W pierwszą rocznicę otwarcia wystawy – w lipcu 2016 r. – Muzeum
Narodowe we Wrocławiu udostępniło Zamkowi Książ obraz Wilhelma
von Lindenschmita Alaryk w Rzymie. Była to pierwsza po II wojnie
światowej prezentacja tego dzieła,
możliwa dzięki przeprowadzonej
wcześniej konserwacji, której sponsorem była Fundacja KGHM Polska
Miedź. W tym samym roku w paź-

dzierniku, Muzeum Narodowe, Zamek Książ i Fundacja Księżnej Daisy
von Pless zorganizowały konferencję
naukową zatytułowaną „Pamiętajmy
o ogrodach” poświęconą Książańskiemu Parkowi Krajobrazowemu i
założeniu ogrodowo-pałacowemu
w Książu. Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Zamek Książ
świętują drugą rocznicę współpracy.
Z tej okazji zaplanowano premierę
książki Książ. Pamiętajmy o ogrodach!. Redaktorem publikacji jest
dr Beata Lejman, kurator wystawy
„Metamorfozy Zamku Książ”. Fina-

łem spotkania będzie udostępnienie przez Muzeum Narodowe we
Wrocławiu niezwykle cennej, najstarszej pamiątki związanej z obecnością księżnej Daisy w Książu. – To,
co od dzisiaj wzbogaca muzealną
prezentację w Zamku Książ, to rzeczywiście niezwykła, wręcz bezcenna pamiątka – wyjaśnia dr hab. Piotr
Oszczanowski, dyrektor Muzeum
Narodowego we Wrocławiu. – Ten
okazały adres powitalny wykonany w
1892r. przez wałbrzyskiego malarza
Johannesa Tetzelta (autora miniatur
zdobiących dyplom) i renomowa-

Fot. (użyczone) Adres można będzie oglądać w sali otwierającej wystawę
„Metamorfozy Zamku Książ” w ramach biletu na zwiedzanie dzienne
Zamku Książ

Książęca para sakramentalne „tak” wypowiedziała 8 grudnia
1891 w kościele w Westminsterze, a następnie wyruszyła
w miesiąc miodowy, podczas którego zwiedziła m.in. Paryż,
Londyn i Północną Afrykę. Małżonkowie przybyli do Książa
3 lipca 1892 r., gdzie otrzymali list, w którym napisano: „Dla
Jego Książęcej Wysokości, Księcia Pszczyńskiego, Hansa
Heinricha XV, hrabiego Hochberg – Fürstenstein i dla Jej
Książęcej Wysokości Księżnej Pszczyńskiej Mary, hrabiny
Hochberg – Fürstenstein na pamiątkę uroczystego wjazdu
wysoko urodzonej pary do Książa z wyrazami głębokiego
szacunku. Urzędnicy Wolnego Państwa Stanowego
Fürstenstein oraz posiadłości Krucz–Ciszkowo”.
ny wrocławski warsztat złotniczy
Emila Sommé (twórcy kunsztownej
oprawy ze srebrnymi aplikacjami ze
zdwojonym monogramem) do dziś
uchodził za zaginiony. A jest to coś w
rodzaju przysłowiowej relikwii – od
tego prezentu przekazanego przez
poddanych książęcym nowożeńcom
rozpoczyna się historia obecności
księżnej Daisy w Książu. Nie ulega
najmniejszej wątpliwości, że księżna
ten dyplom trzymała w dłoniach, że
moment jego otrzymania był dla niej
wzruszający i pełen nadziei. Dzisiaj
ta pamiątka powraca do Książa – dodaje dyrektor. Adres można będzie
oglądać w sali otwierającej wystawę
„Metamorfozy Zamku Książ” w ramach biletu na zwiedzanie dzienne
Zamku Książ. - Projekt „Muzeum
w Zamku”, który realizujemy od
dwóch lat, to wydarzenie wciąż bez
precedensu w Polsce i wydarzenie,
które zmienia postrzeganie Zamku
Książ jako instytucji otwartej na wysoką kulturę. Dzięki zaangażowa-

nym w to przedsięwzięcie osobom
– przede wszystkim Panu Dyrektorowi dr. hab. Piotrowi Oszczanowskiemu , który pilotuje od początku
ten projekt i Kurator wystawy – Pani
dr Beacie Lejman, która cały czas
nadzoruje jego stan, Metamorfozy
Zamku Książ zobaczyło już ponad
pół miliona osób, a po tym roku liczba ta dojdzie do miliona. To wspaniałe osiągnięcie promocyjne dla
muzealnictwa i jednocześnie miara
potencjału takich miejsc ekspozycyjnych jak Zamek Książ. Jest wiele
planów na rozwój tego projektu i
na dalsze wzbogacanie oferty Książa
zbiorami Muzeum Narodowego we
Wrocławiu. Osobiście odczuwam
wielką satysfakcję z tej współpracy,
która jest udaną synergią kompetencji i promocji. Cel jest jasny od początku – chcemy aby Muzeum zostało w zamku na stałe – podsumował
Rafał Wiernicki, prezes Zamku Książ
w Wałbrzychu.
(red)
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Dofinansowanie dla Dzikowca
Prawie dwa miliony złotych dofinansowania otrzymała gmina
Boguszów- Gorce na cele edukacyjne oraz turystyczne.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie Boguszów-Gorce dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Wykorzystanie
i udostępnienie lokalnych zasobów
przyrodniczych masywu Dzikowca
i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne
i turystyczne służące zmniejszeniu
presji na obszary cenne przyrodniczo” realizowanego w partnerstwie
z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra. Dotacja
została przyznana ze środków powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowita wartość projektu to
ponad 2 mln złotych, z czego kwota
dofinansowania pokryje prawie 1,7
mln złotych kosztów. W ramach projektu planowane jest stworzenie 5
ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych
z tablicami informacyjnymi, budowa
trzech wiat drewnianych i 2 platform
widokowych, remont istniejącego
budynku „Bacówki”, a także prze-

Fot. (UM Boguszów- Gorce) Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln złotych, z czego kwota dofinansowania
pokryje prawie 1,7 mln złotych kosztów

budowa parkingu i budowa nowego
parkingu, których celem jest zorganizowanie miejsc parkingowych dla
użytkowników ścieżek, aby nie pozostawiano pojazdów w miejscach

Wieża pięknieje
Trwa realizacja projektu „Udostępnienie turystyczne wieży
kościoła pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w Głuszycy”. Inwestycja kosztować będzie blisko milion złotych.
Jak informuje kierownik budowy
obecnie prowadzone prace obejmują tynkowanie wnętrza wieży.
Wykonywana jest także elewacja
frontowa i boczna budynku kościoła oraz montowana jest instalacja przeciwpożarowa. Poza tym
do renowacji przygotowywane są

drzwi i balustrady na wieży. Niebawem również zainstalowane
zostaną schody stalowe wewnątrz
wieży. Wykonawcą robót budowlanych jest Wałbrzyskie Konsorcjum
Budowlane Sp. z o.o. Na realizację
zadania gmina Głuszyca uzyskała
dofinansowanie w wysokości 812
588,55 zł ze środków Aglomeracji
Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
(red)

Fot. (UM Głuszyca) Na realizację zadania gmina Głuszyca uzyskała
dofinansowanie w wysokości 812 588,55 zł

przypadkowych, co mogłoby zagrażać obszarom cennym przyrodniczo
oraz zlokalizowanym siedliskom Natura 2000. Zaplanowane do utworzenia ścieżki to „Ścieżka Gwarka”
reklama

przebiegająca po hałdzie i terenie
byłej kopali Barbara z punktem widokowym, której tematyką będzie
historia wydobycia węgla i rekultywacja terenów pokopalnianych,

„Ścieżka Szuwarka” po terenach
zabagnionych wokół Nadleśnictwa
Wałbrzych na temat ekosystemów
wodnych i podmokłych w Sudetach,
gospodarki leśnej na terenie Natura
2000 i siedlisk cennych przyrodniczo, a także ścieżka „Wycieczka po
piętrach lasu”, która rozpoczyna się
przy bacówce i wiedzie do poszczególnych punktów. Kolejną ścieżką
o charakterze poznawczo-edukacyjnym będzie „Rowerowy Dzikowiec
z rodziną” - trasa, która będzie miała początek przy bacówce i będzie
przebiegała od punktu do punktu
północnym zboczem Dzikowca.
Ostatnia propozycja to ścieżka „Leśne królestwo Dzikusia” rozpoczynająca się w istniejącej pod stokiem
wiacie. Odnowiona bacówka będzie
pełniła rolę domu przyrodniczego i bazy wypadowej z zapleczem
multimedialnym, książkami, kolorowankami, szufladami przyrodniczymi, lupami i lornetkami zabieranymi
w teren. Będą obywały się tam zajęcia dydaktyczne i edukacyjne traktujące o przyrodzie i ekologii.
(red)
R0581/17
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Policjanci zostawili bezdomnego.
Mężczyzna zmarł.
Akt oskarżenia przeciwko dwóm
funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi F. i Martinowi S. - dwóm funkcjonariuszom
z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, zarzucając im przekroczenie
uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz nieumyślne spowodowanie śmierci 58-letniego Czesława
C. - bezdomnego z Wałbrzycha. Do

zdarzenia doszło w dniu 10 marca
2017 roku w Wałbrzychu. Czesław
C. przebywał na jednym z podwórek
przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Z uwagi
na panujące tego dnia niesprzyjające
warunki atmosferyczne - padający
deszcz i niską temperaturę, był on
zziębnięty i przemoczony. Zaniepokojony stanem Czesława C. jeden
z okolicznych mieszkańców w godzinach popołudniowych zawiadomił
straż miejską, która to zgłoszenie
przekazała policji. Na miejsce został
wysłany patrol w składzie Paweł F.
i Martin S.

Moto Pirat
W miniony weekend od wczesnych godzin rannych na terenie
Wałbrzycha i powiatu policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzili działania pod
kryptonimem "Moto Pirat". To
kolejna akcja dotycząca przekraczania prędkości, ale tym
razem głównie przez motocyklistów.
Jazda na motocyklu to ogromna frajda, o czym wie każdy
miłośnik jednośladów. Niestety poruszanie się po drogach
motocyklem wiąże się z dużym
ryzykiem, ponieważ w razie kolizji lub wypadku motocyklista
jest znacznie bardziej narażony na utratę zdrowia i życia niż
chociażby kierowca samochodu
osobowego. Każdy motocyklista powinien zatem pamiętać
o swoim bezpieczeństwie i przestrzegać reguł, które pozwalają
zminimalizować ryzyko kolizji.
Nie ma lepszego sposobu na zapewnienie sobie bezpieczeństwa
i uniknięcie ryzyka kolizji lub wypadku podczas jazdy na motocy-

mili dyżurnego, a w dokumentacji
służbowej podali, że znaleźli zwłoki
nieustalonej osoby. W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok na ciele
Czesława C. nie ujawniono żadnych
obrażeń świadczących o stosowaniu
wobec niego przemocy, stwierdzono natomiast, że przyczyną zgonu
pokrzywdzonego było wyziębienie
organizmu. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Paweł F. i Martin S. przyznali się do popełnienia
zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia zgodne z utulonym w sprawie stanem faktycznym, nie potra-

fili jednak racjonalnie wytłumaczyć
swojego postępowania. Prokurator
Rejonowy w Wałbrzychu zastosował wobec obu wymienionych
środki zapobiegawcze w postaci:
zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariusza Policji,
zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Oskarżonym
za zarzucany czyn grozi kara do 5
lat pozbawienia wolności. Sprawa
będzie rozpoznawana przed Sądem
Rejonowym w Wałbrzychu.
(red)

„Trzeźwy poranek”
klu niż po prostu przestrzeganie
przepisów kodeksu drogowego.
Dodatkową korzyścią dla kierowców jednośladów płynącą
z respektowania prawa jest brak
mandatów. Musimy pamiętać,
że każdego dnia przyczyną wypadków, do których dochodzi
na drogach, jest m.in. brawura
połączona z niedostosowaniem
przez kierujących prędkości do
warunków panujących na drodze i obowiązujących przepisów.
Zmniejszenie zagrożeń związanych z nadmierną prędkością jest
jednym z priorytetów zadań wałbrzyskiej policji. W trakcie działań funkcjonariusze wykorzystują
wszystkie dostępne urządzenia
do pomiaru prędkości. Oprócz
sprawdzania prędkości, z jaką
poruszają się kierowcy, weryfikują ich stan trzeźwości, sprawdzają wyposażenie samochodu
i motocyklu oraz wymagane
dokumenty. Kierowcy, którzy
zostaną zatrzymani za przekroczenie prędkości muszą liczyć
się z konsekwencjami prawnymi.
(red)
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Producent kołder i poduszek poszukuje
pracowników na stanowisko
• SZWACZ
• PRACOWNIK PRODUKCYJNY
tel. 74 845 64 46 www.johncotton.eu
e-mail: rekrutacja@jce.eu.com
ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zabrali pokrzywdzonego do radiowozu, nie zgłosili tego
faktu oficerowi dyżurnemu i nie
odnotowali tego w dokumentacji
służbowej. Następnie przewieźli radiowozem Czesława C. w okolice
kompleksu leśnego przy ul. Świerkowej, gdzie go zostawili i pojechali
wykonywać inne czynności służbowe. Po około trzech godzinach
przyjechali w miejsce gdzie zostawili pokrzywdzonego i stwierdzili,
że Czesław C. nie żyje. O ujawnieniu zwłok funkcjonariusze powiado-

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

tego typu akcje mają charakter
prewencyjny.
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Pod takim kryptonimem odbyły
się w poniedziałek działania na
drogach powiatu wałbrzyskiego. W czasie działań mundurowi zatrzymali 9 nietrzeźwych
kierujących. Zgodnie z obowiązującym prawem sprawcom
grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
Akcja miała na celu poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie
liczby zdarzeń drogowych i wyeliminowaniu z ruchu tych, którzy
kierują samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Policjanci z ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili ponad 1800
badań trzeźwości. Aż 9 kierowców
było nietrzeźwych. Policjanci uniemożliwili im dalszą jazdę. Wśród
nich znalazł się między innymi
40-latek jadący o godzinie 5:00
rano samochodem osobowym.
Zatrzymany do kontroli miał w organizmie ponad promil alkoholu.
Kolejnego nietrzeźwego policjanci
ujawnili o 7:30. To 50-letni kierowca Mercedesa, mieszkaniec
Katowic. Miał prawie promil. Podczas tej akcji zostało zatrzymanych
dziewięć uprawnień do kierowania
pojazdami mechanicznymi. Zgodnie z obowiązującym prawem za
kierowanie samochodem w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego sprawcy grozi do 2 lat pozbawienia wolności,
zakaz prowadzenia pojazdów
i grzywna. W przypadku wykroczenia jest to kara aresztu albo
grzywny. Działania realizowane
przez funkcjonariuszy cyklicznie.
(red)

Jesteśmy
Mistrzami Polski!!!
Mistrzowska drużyna piłkarska z fabryki
Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o., mieszczącej się w Wałbrzyskiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej, pokonując rywali z Pol-Miedź Trans
Lubin 3:0 wygrała turniej Polski w XIII Mistrzostwach Branży Motoryzacyjnej i TSL w piłce
nożnej.
Rozgrywki odbyły się w dniach 17-18 czerwca 2017 w Zakopanem. Nasza drużyna w całym turnieju nie przegrała żadnego meczu,
nie straciła też ani jednej bramki.
Gratulujemy naszym sportowcom i życzymy kolejnych udanych sezonów.

Jesteśmy z Was dumni.

Piątek, 14 lipca 2017
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Słodkie rozpoczęcie wakacji „Wakacje z Muszkieterami”
Cykl wycieczek wakacyjnych organizowanych przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starcyh Bogaczowicach
rozpoczęła wizyta w świdnickiej pracowni
słodkości „Ciukuruku”.
Dzieci poznały technikę tworzenia cukierków
i lizaków, a także same spróbowały swoich sił
i stworzyły liczne słodkości. Wszystkie słodycze
wyglądały bajecznie, a smakowały jeszcze lepiej!
Najmłodsi mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice
zwiedzili również Kościół Pokoju, podziwiali panoramę miasta z wieży widokowej w rynku oraz
spędzili aktywnie czas na placu zabaw pokonując
tor przeszkód. Wyjazd do Świdnicy był pierwszą z wakacyjnych wycieczek organizowanych
dla poszczególnych sołectw. Pomimo tego, że
wycieczka dedykowana była sołectwom Chwaliszów, Jabłów i Struga to duży autokar pomieścił
również dzieci z innych sołectw. Kolejny wyjazd
organizowany jest 18 lipca 2017 roku. Dzieci
z Gostkowa, Lubomina i Cieszowa pojadą do
Parku Linowego w Jedlinie Zdroju. Oczywiście
wolne miejsca będą mogły zostać wykorzystane
przez dzieci z innych sołectw.
(red)

Troje dzieci z Wałbrzycha spędzi bezpłatne wakacje nad morzem dzięki II edycji „Wakacji z Muszkieterami”. Łącznie
w ramach akcji wyjedzie blisko 1000 dzieci z całej Polski. Autokar ruszy już 17 lipca
do miejscowości Dźwirzyno.

wyjazd do Świdnicy był pierwszą
z wakacyjnych wycieczek organizowanych
dla poszczególnych sołectw

„Wakacje z Muszkieterami” to druga edycja charytatywnej akcji organizowanej przez
Fundację Muszkieterów, dzięki której dzieci
z niezamożnych rodzin mają szansę wyjechać
na letni wypoczynek, często pierwszy raz w życiu. W tym roku również dzieci z Wałbrzycha
będą miały szansę spędzić wakacje poza domem. Troje z nich dzięki akcji wyjedzie na letnie
kolonie nad morze. Podopieczni oprócz zabaw
i wypoczynku poznają 8 uniwersalnych wartości, które pomogą im zbudować pewność siebie
i pokonywać trudności. − Pozornie to bardzo
proste słowa: odwaga, uczynność, otwartość,
wrażliwość, mądrość, sumienność, pracowitość
i uczciwość, ale życie pokazuje, że najprostsze
rzeczy są najtrudniejsze. Jeśli się ich nie zaszczepi, nie nauczy w młodym wieku pojawią się

problemy, kiedy zaczniemy wchodzić w dorosłość. Dlatego uczymy tych wartości podczas
trwania naszej akcji. Jej motto − To charakter,
a nie kapelusz z piórem, czyni z Ciebie Muszkietera! – przypomina, że należy nieustannie
pracować nad swoim rozwojem. – mówi Sylwia
Gruchała, ambasadorka „Wakacji z Muszkieterami”. Ideą akcji jest także przekonanie, że każde
dziecko zasługuje na niezapomniane wspomnienia z wakacji oraz odpoczynek po roku szkolnym. Dlatego Fundacja Muszkieterów postanowiła zapewnić je swoim podopiecznym we
współpracy ze szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka i lokalnymi instytucjami miejskimi. Akcja obejmie blisko 1000 dzieci
z całej Polski w wieku od 8 do 14 lat i potrwa do
połowy sierpnia. Łącznie odbędzie się 9 kolonijnych turnusów w dwóch górskich miejscowościach: Murzasichle i Sierockie oraz nad morzem
w Dźwirzynie. Akcja jest finansowana przez
właścicieli sklepów Intermarch� i Bricomarch�.
Patronat honorowy nad akcją objęła Małżonka
Prezydenta RP– Agata Kornhauser-Duda.
(red)

Promesa dla Głuszycy
Promesę w wysokości ponad 120 tysięcy złotych przyznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dla CK-MBP
w Głuszycy.
-W ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak przyznał dofinansowanie na realizację zadania pn. „Odbudowa pomieszczeń Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej – sala

widowiskowa ze sceną (gradobicie, nawalne
opady i powódź czerwiec 2013)” –informuje
burmistrz Głuszycy Roman Głód. Wysokość
dotacji wynosić będzie 128 000 zł, co stanowi
80% wartości zadania. Pozostałe 20% wartości inwestycji zostanie sfinansowane z budżetu
Gminy Głuszyca. Realizacja zadania obejmować będzie m.in. wymianę instalacji elektrycznej, podłogi i stolarki okiennej w sali widowiskowej oraz remont zaplecza sali.
(red)

fot.(użyczone) łącznie w ramach akcji wyjedzie blisko 1000 dzieci z całej Polski
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UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni
członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko
i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej
energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym
zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach
prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności
uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach
u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył
się problem z przerostem gruczołu prostaty.
Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom
u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach
rodnych co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni
w woreczku i nerkach.
Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana JUNA wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym
udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że
zawdzięczają to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich
i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może
osiągnąć pomoc.
Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi,
wobec których jesteśmy bezradni. Zmęczeni chorobą,
szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko
ciała, ale również umęczonej duszy. Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody stosowane
przez filipińskiego uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia skalpela
stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych,
jednak do tej pory fenomen i tajemnica wykonywania
tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak
również nazywani są uzdrowiciele, podczas swoich
praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym
z najpopularniejszych i najskuteczniejszych haelerów,

REYNALDO LITAWEN
Zapisy i informacje

784 609 208 i 693 788 894

znanym w całej Europie jest Filipińczyk Jun Litawen,
który posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przekazywaną w rodzinie z pokolenia na
pokolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by
pomagać ludziom szukającym pomocy w leczeniu
najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, przez
co wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół
jego rąk. – Chociaż medycyna akademicka poczyniła
wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać
empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów zachowują
się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany
przepływ energii przez organizm pacjenta – podkreśla
uzdrowiciel. Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna uzdrawiająca siła. Głęboka duchowa postawa pacjenta
jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Dopóki pacjent
wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty

na działania uzdrowiciela – zawsze może osiągnąć
pożądany efekt. Filipiński uzdrowiciel działa na cały
organizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych
organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, intuicja
i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania
cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u tysięcy
ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego
działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych
chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel stosuje również zabiegi refleksologiczne,
które immunologicznie oddziaływają na schorowane
i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje
ulgi w cierpieniu, może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy pacjent
przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest
dostosowane do potrzeb danej osoby, w zależności od
tego, jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

21 lipca - GŁOGÓW, 22 lipca - ŚWIEBODZICE i WAŁBRZYCH,
23 lipca - WROCŁAW, 24 lipca - JELENIA GÓRA i BOLESŁAWIEC,
25 lipca - ZGORZELEC i JAWOR

8 wydarzenia
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Plaża w Zagórzu Śląskim
W każdy wakacyjny weekend (od
piątku do niedzieli) w godzinach
od 10.00 do 18.00 będzie można
się bezpiecznie kąpać w Jeziorze
Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim.
Plaża już czynna. Wstęp wolny.
Swoją działalność rozpoczyna bowiem miejsce wyznaczone do kąpieli
,,Słoneczne”, tak długo oczekiwane
przez wszystkich plażowiczów i ludzi
szukających odrobiny wytchnienia nad
wodą. Piękna pogoda, czysta woda,
ale przede wszystkim specjalnie przygotowana plaża, sprzyja zażywaniu
kąpieli wodnych. Bezpieczeństwa nad
“Słonecznymi” wodami miejsca wyznaczonego do kąpieli strzec będzie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Wałbrzycha. Urozmaicona
linia brzegowa z głębokimi zatoczkami, strome brzegi z malowniczymi
skałkami gnejsowymi, górująca nad
jeziorem tajemnicza sylwetka Zamku
Grodno sprawia, że Jezioro Bystrzy-

Piątek, 14 lipca 2017
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Polsko-czeskie
plenery
Zakończyła się warsztatowa
część polsko-czeskiego projektu „Malarze Gór Orlickich i Gór
Sowich”. Uczestniczyło w nim
dziesięciu dorosłych mieszkańców Głuszycy oraz dziesięcioosobowa grupa głuszyckich uczniów
z klas VI szkół podstawowych
oraz z gimnazjum. Stronę czeską
reprezentowało
odpowiednio
dziesięciu dorosłych pasjonatów
malarstwa i dziecięciu uzdolnionych plastycznie uczniów rokytnickich szkół.

Fot. (UG Walim) Piękna pogoda, czysta woda, ale przede wszystkim
specjalnie przygotowana plaża, sprzyja zażywaniu kąpieli wodnych.

ckie to jedno z najpiękniejszych jezior
zaporowych w Sudetach. Zatem gorąco polecamy tę letnią ofertę wakacyjnego wypoczynku i zapraszamy na

plażę i ,,Słoneczne” miejsce do kąpieli
przy ul. Wodnej w Zagórzu Śląskim.
Wstęp wolny.
(red)

Nowe nazwy ulic
w Boguszowie-Gorcach
7 ulic zmieniło nazwy w Boguszowie Gorcach na
podstawie Uchwały nr XXXVI/219/17 podjętej
w kwietniu br. przez Radę Miejską w związku
z ustawą dekomunizacyjną.
Ul. Mariana Buczka zmieniła swoją nazwę na ul. Strażacką, ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. Główną, ul. 22
Lipca na ul. Wrzosową, ul. Gen. K. Świerczewskiego na
ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marcelego Nowotki na ul.

Janusza Kusocińskiego, ul. Hanki Sawickiej na ul. Św.
Barbary, zaś ul. Wesołowskiego-Masalskiego od teraz
występuje pod nazwą ul. Zachodnia. Na budynkach zagościły już tabliczki z nowymi nazwami ulic. Zmiana nie
ma wpływu na ważność dokumentów, które zawierają dotychczasowe adresy. Dokumenty zachowują swą
ważność do odpowiedniego czasu, na jaki zostały wydane.
(red)

reklama

Dzięki pozyskanym przez Gminę
Głuszyca środkom w wysokości ok.
56 tys. zł dorośli mieszkańcy Głuszycy i Rokytnic uczestniczyli w plenerach malarskich na terenie czeskiej
gminy Rokytnice w Orlickich Górach
oraz na terenie gminy Głuszyca, m.in.
w gościnnych progach agroturystyki
„Pod Ostoją” Justyny i Łukasza Pokorskich. Warsztaty dla młodzieży
zorganizowano w okolicach Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy oraz w Rokytnicach. -W czasie
plenerów lokalni twórcy mogli się lepiej poznać i wymienić swoimi artystycznymi doświadczeniami. Ponadto opiekunowie plenerów - lokalni
artyści - malarze: Czeszka Markéta
Kytková i głuszyczanin Ryszard Berczyński - przekazali uczestnikom
zajęć wiele cennych wskazówek, podzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami na temat różnych technik malarskich, które wykorzystywano przy
tworzeniu obrazów – mówi Roman

Fot. (UM Głuszyca) Warsztaty
dla młodzieży zorganizowano
w okolicach Podziemnego Miasta
Osówka w Głuszycy
oraz w Rokytnicach

Głód, burmistrz Głuszycy. 16 września o godz. 17.00 w galerii Centrum
Kultury-MBP w Głuszycy odbędzie
się podsumowująca projekt wystawa, podczas której zaprezentowane
zostaną obrazy powstałe w czasie
plenerów. Niebawem też zostanie
wydany album w wersji polsko-czeskiej z najładniejszymi obrazami
namalowanymi przez uczestników
projektu.
(red)
R0585/17

3. LETNI FESTIWAL GITAROWY

w Jedlinie-Zdroju
14-16 lipca 2017 roku
14 lipca 2017 roku (piątek)

MAREK ANDRZEJEWSKI – gitara, śpiew
Kuba Niedoborek – gitara, banjo
recital piosenki autorskiej
Browar Jedlinka, ul. Zamkowa

15 lipca 2017 roku (sobota)

AMOR CON CHORDES
inspiracje muzyką dawną
Joanna Kreft – skrzypce barokowe
Bartłomiej Marusik – gitara, śpiew
Marcin Chenczke – kontrabas
Henryk Kasperczak – lutnie, teorban
Kościół przy ul. Jana Pawła II

16 lipca 2017 roku (niedziela)

KEIHT DUNN (USA) – śpiew, harmonijka ustna
Romek Puchowski - gitara
blues z Delty Mississippi
Park Zdrojowy

Piątek, 14 lipca 2017
www.30minut.pl
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Sukces biathlonistów

sekund
Poszukiwani
kandydaci

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wałbrzychu poszukuje
osób, które podjęłyby się opieki nad
potrzebującymi dziećmi. Obecnie
w powiecie wałbrzyskim funkcjonują
124 rodziny zastępcze. To ciągle zbyt
niska liczba w stosunku do ilości dzieci
oczekujących na opiekę. Rolą rodziny
zastępczej jest stworzenie dzieciom
warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego,
psychicznego, jak i społecznego
m.in. poprzez zapewnienie dzieciom
właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich
warunków bytowych, czasu wolnego
i warunków do wypoczynku. Rodzina
zastępcza jest formą czasowej opieki
do momentu, aż rodzice biologiczni
nie rozwiążą sytuacji kryzysowej
w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła
zagrożenie dla bezpieczeństwa ich
dzieci. Na każde dziecko umieszczone
w rodzinie zastępczej przyznawana
jest comiesięczna pomoc pieniężna na
jego częściowe utrzymanie. Ponadto
każda rodzina może skorzystać w naszym Centrum z pomocy: psychologa,
radcy prawnego i pracownika socjalnego. Kandydaci na rodziny zastępcze
uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu.
Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie ( al. Wyzwolenia 2024) lub pod numerami tel.: (74) 6666
300 lub (74) 6666305.

Amelia Jęczmieniak i Wojciech
Janik zostali mistrzami Polski
w Biathlonie Letnim w Kościelisku.
Mistrzostwa Polski rozegrane
pod koniec czerwca w Kościelisku
przyniosły ogromny sukces biathlonistom z UKN Melafir Czarny Bór.
Klub zdobył łącznie dziewięć medali oraz zajął wysokie piąte miejsce w klasyfikacji. Pierwszego dnia
uczestnicy startowali w biegu indywidualnym, srebrny medal w kategorii junior młodszy zdobył Wojciech
Janik, a brązowy Krystian Kałużny.
Kolejnego dnia zawodnicy musieli się
zmierzyć w biegach sprinterskich.
Dwa pierwsze miejsca w kategorii

junior młodszy przypadły zawodnikom klubu z Czarnego Boru. Mistrzem Polski został Wojciech Janik,
zaś drugie miejsce przypadło Mateuszowi Gierczykowi. Zdobywczynią
drugiego złotego medalu dla UKN
Melafir została Amelia Jęczmieniak,
która startowała w kategorii młodziczki. Ostatniego dnia uczestnicy
Biathlonu Letniego w Kościelisku
zmierzyli się w dwóch konkurencjach: biegach masowych, w których
trzecie miejsce zdobył Krzysztof
Pływaczyk oraz biegach sztafetowych, w których brązowe medale
udało się zdobyć sztafetom juniorów
młodszych, młodziczek i młodzików
młodszych.
(red)

Zapraszamy w najbliższą sobotę na
VII edycję Festynu nad Grzędzkim
Potokiem. Festyn odbędzie się na
boisku sportowym w Grzędach,
a jego rozpoczęcie zaplanowano na
godz.17:00. W programie przewidziano występy lokalnych zespołów,
gry i zabawy oraz konkursy dla dzieci.
- Warto skorzystać z zaproszenia
i zawitać do Grząd ponieważ oprócz
atrakcji przewidzianych w programie
mamy doskonałą okazję aby zaczerpnąć świeżego powietrza, spotkać
się ze znajomymi oraz zachwycić
walorami przyrody jakie oferuje nam
podnóże Małego i Dużego Dzikowca – mówią organizatorzy. Dochód
z imprezy przeznaczony zostanie na
kolejne prace remontowe w kościele
w Grzędach.

(red)

Leszek Orpel, burmistrz Jedliny
– Zdroju otrzymał absolutorium
za wykonanie budżetu za ubiegły
rok. Zgodnie z procedurą podjęcia
uchwały, radni najpierw zapoznali
się z pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie sprawozdania burmistrza
miasta z wykonania budżetu Gminy
Jedlina-Zdrój za 2016 rok, pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie
podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu za
2016 rok. Po zapoznaniu się z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat wniosku o udzielenie absolutorium Radni przystąpili do głosowania
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie
budżetu po stronie dochodów wyniosło 18.759.546,18 zł (88,60%), natomiast kwota wykonanych wydatków
wyniosła 17.679.860,37 zł (84,76%).
Tym samym działalność Gminy
Jedlina-Zdrój zakończyła się nadwyżką
w wysokości: 1.079.685,81 zł. Dochody majątkowe – 1.266.363,22zł,
wydatki majątkowe - 1.785.971,36 zł.

(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

WWW.MAMUSKA.COM.PL

znajdź nas na FB

Gimnazjalistki z nagrodą
Plakat zatytułowany „Idź przez
życie wielkim susem, bądź bezpieczny z SuperZUSem”, zajął
III miejsce w konkursie Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Autorkami projektu plakatu są
dwie gimnazjalistki ze Szczawna
Zdroju Martyna Godziewska i Natalia Rudzka. Celem konkursu, który towarzyszył „Projektowi z ZUS”,
realizowanemu w roku szkolnym

fot. (uG czarny bór) Klub zdobył łącznie dziewięć medali oraz zajął
wysokie piąte miejsce w klasyfikacji.

Wymiana dowodów
Czeka Cię wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności? Przeczytaj komunikat.
W związku z koniecznością wymiany dowodów osobistych z powodu
upływu terminu ważności dokumentu
i trudności w załatwieniu sprawy w godzinach urzędowania, Biuro Ewidencji
Ludności i Dowodów Osobistych
reklama

Burmistrz
z absolutorium

www.30minut.pl

w dostawie również płatność kartą

(red)

Festyn
nad potokiem

Piątek, 14 lipca 2017

od 2002 roku
razem z Wami

2016/2017, była promocja idei ubezpieczeń społecznych. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Nadesłane prace były dojrzałe, dobrze
oddawały temat oraz nie zabrakło
w nich humoru. Zadaniem uczestników było wykonanie – w formie
filmu, plakatu, komiksu lub animowanej prezentacji Power Point –
materiału wyjaśniającego, dlaczego
ubezpieczenia społeczne są ważne.
(red)

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
w okresie wakacyjnym będzie czynne
także w niektóre soboty: 22.07.2017
– godz. 9.00-14.00, 5.08.2017– godz.
9.00-14.00, 19.08.2017– godz. 9.0014.00. Ponadto w wyznaczonych
dniach w godz. 8.00-9.00 pracownik
biura będzie wydawał na portierni
przy ul. Kopernika 2 do 120 numerków dziennie.
(red)
R0588/17

KARTKA Z WAKACJI

nadesłane prace były dojrzałe, dobrze oddawały temat oraz nie zabrakło
w nich humoru

Piątek, 14 lipca 2017
www.30minut.pl

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

Harcerskie akcje
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Około 40 harcerzy przez ostatnie dni zamalowywało na kamienicach naszego miasta graffitii.
Wszystko to w ramach "Akcji Rewitalizacji", w którą wałbrzyscy
harcerze włączyli się dość poważnie, wygrywając najpierw konkurs na mikrogranty - projekty
społecznościowe, mające na celu
ogólny pożytek społeczny.
Takim pożytkiem bez wątpienia
jest zamalowywanie graffiti, które przez długie lata szpeciły piękne
kamienice naszego Śródmieścia.
Harcerze w ostatnim czasie zaczęli
z ogromnym zapałem i determinacją wykonywać swoją pracę, o czym
świadczy 7 pomalowanych kamienic.
Nad przebiegiem i organizacją akcji
czuwa z ramienia Hufca ZHP Ziemi
Wałbrzyskiej Druh pwd. Adrian Ziątek, którego zawsze można spotkać
malującego razem z harcerzami.
Ogromną pomoc organizacyjno-logistyczną świadczy wałbrzyska Straż
Miejska, która przywozi sprzęt i farby na miejsce realizacji zadania. Naj-

wydarzenia 11
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PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
foto: adrian ziątek harcerze w ostatnim czasie zaczęli z ogromnym
zapałem i determinacją wykonywać swoją pracę, o czym świadczy
7 pomalowanych kamienic.

większą radością jest fakt, że przechodnie, którzy mijają malujących
kamienice harcerzy, są pełni podziwu i zadowolenia, często wyrażają
to dobrym słowem, a nawet robią
sobie pamiątkowe zdjęcia z harcerzami. Miejmy nadzieję, że przykład

pracy harcerzy, wzbudzi w mieszkańcach naszego miasta większą troskę o swój dobytek, a także przyczyni się do włączania się mieszkańców
w rewitalizację i dbanie o piękno
naszej Małej Ojczyzny.
(red)

 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl

(KRAZ 7765)

Festiwal Gitarowy
Zapraszamy Państwa na 3. Letni
Festiwal Gitarowy, który odbędzie
się w dniach: 14-15-16 lipca 2017 r.
w Jedlinie – Zdroju.
Pierwszego festiwalowego dnia 14
lipca br. wystąpi Marek Andrzejewski
- autor, kompozytor, wykonawca piosenek. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów. Początkowo związany
z teatrem „Gardzienice”, z teatrem
„Grupa Chwilowa” i folkowym zespołem „Orkiestra św. Mikołaja”. Jako
autor i wykonawca swoich piosenek
zadebiutował w 1993 roku. Od samego początku twórczość Marka kojarzona jest z nurtem piosenki autorskiej
- z Krainą Łagodności. W 1994 roku
otrzymał Pierwszą Nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz Nagrodę im. Wojtka Bellona
przyznawaną śpiewającym autorom.
Dwukrotnie zdobył Grand Prix i Nagrodę Publiczności Ogólnopolskiego
Festiwalu Recitali w Siedlcach (w 1994
i 1997 roku). W 1995 roku razem ze
znakomitymi muzykami z Wydziału
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach utworzył
siedmioosobową „Grupę Niesfornych”. Nagrał z nimi płytę „Trolejbusowy Batyskaf”. Wielokrotnie reprezentował środowisko Lubelskie
na koncertach galowych Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Tego dnia wystąpi także Jakub Niedoborek, który należy do czołówki
polskiej gitarystyki. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku szesnastu lat.
Umiejętności gry na tym instrumencie
kształcił pod kierunkiem prof. Kazimierza Szczebla w lubelskiej SM II st.
oraz prof. Aliny Gruszki w Katowickiej
Akademii Muzycznej. Ponadto brał
udział w licznych lekcjach mistrzowskich i warsztatach prowadzonych
m.in. przez: Manuela Barrueco, Huberta Käppela, Davida Tanenbauma,
Jorge Morela. Równolegle do edukacji klasycznej, samodzielnie poznawał
tajniki muzyki flamenco. Jako jeden
z pierwszych polskich gitarzystów wykonywał recitale gitarowe w całości
poświęcone tej sztuce. W maju 2008
roku, jako pomysłodawca i kierownik
artystyczny projektu, dokonał wraz
z zespołem Por Fiesta polskiego prawykonania Misa Flamenca Paco Pe�a.

Ciekawym wydarzeniem drugiego dnia, tj. 15 lipca będzie koncert
inspirowany muzyką dawną. „AMOR
CON CHORDES” to poznański zespół
z zamiłowaniem i pasją wykonujący
szeroko pojętą muzykę dawną. Grupę charakteryzuje bardzo ciekawe
instrumentarium - oprócz instrumentów popularnych takich jak gitara,
kontrabas czy skrzypce muzycy wykorzystują również lutnię, fidel, theorbę, cajon i wiele innych. Repertuar
zespołu, w którego stałym programie
znajdują się utwory takich mistrzów,
jak Gaspar Sanz, Henry Purcell czy
Turlough O’Carolan, wzbogacony jest
o muzykę ludową celtycką i katalońską
oraz autorskie kompozycje stylizowane na twórczości epoki renesansu.
W składzie zespołu występują: Joanna Kreft, Bartłomiej Marusik, Henryk
Kasperczak oraz Marcin Chenczke.
Henryk Kasperczak jest absolwentem Królewskiego Konserwatorium
w Hadze w klasie lutni Toyohiko Sa-

toh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest
wykładowcą Historycznych Praktyk
Wykonawczych i gry na lutni w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz
w Łodzi. Aktywnie współtworzy cykle
koncertowe oraz projekty operowe
w kraju i za granicą z wybitnymi solistami i orkiestrami. Na przestrzeni
lat dokonał kilkudziesięciu nagrań
studyjnych. Jako wykładowca i pedagog przewodzi kursom muzyki renesansowej, niejednokrotnie zasiada
także w składzie jury. Grając na instrumentach historycznych uczestniczy
również w działaniach muzyki współczesnej i rozrywkowej. W formacjach
Amaryllis i Pospolite Ruszenie łączy
muzykę dawną z rokiem progresywnym. Współpracując z Jackiem Kowalskim, Mirosławem Czyżykiewiczem
i Bartkiem Marusikiem wprowadza
lutnie w świat współczesnej piosenki
z tekstem literackim. W projektach

tych wykorzystuje lutnię, teorbę, pistalę, dudy, r’bę i saz. Joanna Kreft
jest absolwentką prof. Marcina Baranowskiego w Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu. Laureatka the Academie de Musique de Lausanne w klasie
Pierra Amoyale oraz Anne Queffelec
w 2015 r. W 2011 r. otrzymała dwie
nagrody specjalne na XIV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Za zdobycie Grand Prix Master’
Class &’Music’ Festival w Pile w 2012
r.otrzymała nagrodę w postaci koncertów z polskimi orkiestrami. Laureatka
m.in. Międzynarodowego Konkursu
Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie,
Międzynarodowego Konkursu im. K.
Szymanowskiego w Łodzi, programów
stypendialnych „Młoda Polska” i „Jutting-Stiftung Stendal”. Jako solistka grała
m.in. z Orkiestrą Amadeus pod batutą
Agnieszki Duczmal, Aukso pod batutą

reklama

Marka Mosia, Feel’Harmony pod dyrekcją Bartłomieja Nizioła, Münchener
Kammerorchester, Młodzieżową Narodową Orkiestra Armenii.
Natomiast trzeciego dnia w niedzielę 16 lipca br. również o godz. 19:00
będzie można usłyszeć Blues z Doliny
Mississippi. Pomysł projektu opartego
na archetypicznych bluesowych pieśniach zrodził się w głowie Puchowskiegopodczas pobytu w ojczyźnie
bluesa - w Delcie Mississippi. Włóczęga szlakami takich artystów jak Son
House, Robert Johnson czy Charley
Patton dała nowe, świeże spojrzenia
na tę muzykę. Do współpracy zaprosił
swojego przyjaciela, mistrza harmonijki i wokalistę z Bostonu - Keitha Dunna. Program koncertu oparty jest na
wybitnych utworach, mniej znanych,
ale stanowiących podwaliny bluesa. To
co usłyszycie Państwo to kolaż bluesowych korzeni oraz tego co nazywamy
„Słowiańską duszą”.
(red)
R0590/17

ROZDAJEMY ZA DARMO STRONY WWW
Na dobry początek wakacji dla czytelników 30 minut.
Na czytelników, którzy
napiszą do nas na
info@hb.pl
czekają vouchery!
W mailu należy podać hasło: "promocja 30 minut"
t"

12 region

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

Pół roku w schronisku
Minęło pół roku od momentu
kiedy miasto Świdnica przekazało fundacji „Mam Pomysł” w
użytkowanie nowo wybudowany
obiekt schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej
3. Mamy dla Państwa szczegółowe dane z wykonania zadań publicznych, za które odpowiedzialni
są zarządcy obiektu.
Aktualnie fundacja zatrudnia w
schronisku na stałe 5 osób. Realizują oni zadania związane z bieżącym
funkcjonowaniem obiektu, wykonują prace administracyjne, opiekują się zwierzętami, a także realizują
postanowienia zawarte w umowach
z innymi gminami. Do świdnickiego
schroniska nie trafiają tylko zwierzęta z miasta, ale także z gminy
Bolków, Żarów, Głuszyca, Lubin,
Jaworzyna Śląska czy Rudna. W ciągu pół roku działalności do obiektu
trafiło 229 zwierząt i nie chodzi tu
tylko o psy czy koty. Gośćmi schroniska były także króliki, gołębie,
jeże czy bardziej egzotyczne gatunki takie jak agama brodata. W
sumie udało się przeprowadzić 109
skutecznych adopcji, a właściciele
odebrali 52 zagubione zwierzaki.
Wydano 65 skierowań na zabiegi

sterylizacji, a już na koniec marca
wykonanych zostało 90% z nich. Wynik naszych działań po tych sześciu miesiącach uważamy za bardzo
dobry. Nie jest to szczyt tego, co
chcemy osiągnąć, bo mamy różne
pomysły, cele i dążymy do jeszcze
bardziej efektywnego pomagania,
ale my to wszystko uznajemy za
sukces. Cieszą nas informacje od
naszych byłych podopiecznych, w
zasadzie to dla nich żyjemy, bo otwieranie każdego maila ze zdjęciami
niegdyś bezdomnych psów i kotów
to takie małe święto w schronisku.
Merdające ogony również wynagradzają nam ciężką pracę – mówi
Adrianna Kaszuba, zastępca kierownika schroniska. Swój wkład w
codzienną pracę w schronisku mają
także mieszkańcy regionu. Około
100 osób w formie wolontariatu
pomaga w trakcie kilkugodzinnych
dyżurów czy spontanicznych wizyt.
Wyprowadzają, głaskają, przytulają,
czeszą, pomagają sprzątać, karmić,
a także fotografują, ogłaszają i organizują zbiórki. - Są cudowni i bez
nich nie wyobrażamy sobie naszej
działalności – podkreśla Adrianna Kaszuba, zastępca kierownika
schroniska. Dużym wyzwaniem jest
zapewnienie wyżywienia dla pod-
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opiecznych schroniska. Zwierzaki
w uśrednieniu dziennie spożywają ok. 45 kg karmy (mokra, sucha,
przysmaki), zależne od ich ilości
na miejscu. W ciągu pół roku (181
dni) spożyły zatem około 8 145
kg karmy. Na szczęście schronisko może liczyć na pomoc mieszkańców miasta, którzy w formie
darowizn przekazują pokarm do
codziennego użytku. Bardziej specjalistyczne i weterynaryjne żywienie jest nabywane przez fundacje.
Schronisko blisko współpracuje ze
Strażą Miejską oraz Urzędem Miejskim, co prowadzi do skutecznego
budowania świadomości wśród
właścicieli psów. Wspólnie realizują
akcję znakowania psów specjalnymi
mikroczipami, które są rejestrowane w międzynarodowej bazie. Ponadto interweniują w przypadkach
niedbalstwa właścicieli, kiedy to
nie sprawują właściwie obowiązku opieki nad swoimi zwierzętami.
- Apelujemy do wszystkich osób,
które są świadkami złego traktowania zwierząt, bądź po prostu zauważą błąkającego się psa czy kota
o kontakt ze Strażą Miejską. To
najszybsza i najbardziej skuteczna
metoda pomocy tym zwierzętom.
My mamy ograniczone możliwości

R0591/17

Noclegi Petrus

już od 30 zł za osobę

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

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady
ju¿

od 8 z³ (abonament)

Na miejscu i na wynos

ZAPRASZAMY

ul. Koœciuszki 13A, 58-310 Szczawno Zdrój
ZAMÓWIENIA: tel. 519 648 345

w ich odbiorze, dlatego wsparcie
ze strony strażników miejskich jest
nieocenioną pomocą dla nas – pod-

kreśla Adrianna Kaszuba, zastępca
kierownika schroniska.
(red)

Studenci zarobią w czasie praktyk w ZUS
Blisko 140 studentów państwowych wyższych szkół zawodowy
rozpocznie we wrześniu półroczne staże w dolnośląskich placówkach ZUS. W całym kraju Zakład
przyjmie ponad 1,4 tys. praktykantów, którzy będą pracowali
w ZUS za wynagrodzenie wyższe
od minimalnego.
Studenci ze środków programu
mogą mieć również refundowane dodatkowe koszty takie jak np.
koszty dojazdów i zakwaterowania
w przypadku odbywania praktyki
poza miejscem zamieszkania. List
intencyjny w sprawie programu
praktyk zawodowych podpisali mi-

nister rozwoju i finansów Mateusz
Morawiecki, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin,
prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska
oraz przewodniczący Konferencji
Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. Witold Stankowski. Do końca roku na płatne staże
zaplanowano w budżecie 35 mln
zł - w tym 20 mln zł pochłoną wypłaty dla studentów, co oznacza, że
każdy z uczestników praktyk będzie
otrzymywał 2360 zł miesięcznie
przez cały czas trwania programu.
Cały projekt będzie trwał do stycznia 2019 r. - Dla studentów to dobra okazja na poznanie praktycznej
realizacji ustawy o zabezpieczeniu

społecznym a także instytucji publicznej, jaką jest ZUS. Dla naszych
pracowników studenci będą wsparciem w codziennej pracy – mówi
Beata Dyko Dyrektor Oddziału ZUS
w Wałbrzychu. – Nie wykluczam, że
wiedza i umiejętności, które młodzi
ludzie uzyskają w czasie półrocznego
pobytu w ZUS mogą zachęcić ich do
podjęcia pełnoetatowej pracy u nas
po ukończeniu studiów. Dla nas, pracownik z doświadczeniem w pracy
w administracji publicznej wart byłby
zatrudnienia – dodaje Beata Dyko.
Dzisiaj chyba wszyscy wiedza, że
na rynku pracy wygrywają ci, którzy
poza akademickim wykształceniem
mogą pochwalić się praktycznymi

umiejętnościami dzięki praktykom
w ZUS młodzi ludzie będą mieli możliwość zdobycia, cennych na
rynku pracy, kompetencji w zakresie
ubezpieczeń społecznych, a także
doświadczenia w pracy w administracji publicznej. Projekt "Program
Praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" realizowany jest z Programu
Wiedza Edukacja Rozwój przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Jego celem jest wypracowanie nowego modelu praktyk
studenckich i udział 7 tys. studentów
uczelni zawodowych w takich praktykach. Wartość całego projektu to
136 mln zł. Nabór wniosków pro-

wadzony jest od marca 2016 r. do
września 2018 r. Dotychczas wsparcie otrzymały 32 szkoły wyższe,
w tym 25 Państwowych Wyższych
Szkół Zawodowych.
(red)
Szkoły na Dolnym Śląsku, których studenci
mają możliwość wzięcia udziału w praktykach
w ZUS w oddziałach we Wrocławiu, Legnicy
i Wałbrzychu: Karkonoska Państwowa Szkoła
Wyższa w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Podwyżki dla pracowników w instytucjach kultury
Średnio po 280 zł podwyżki
otrzymają pracownicy w prowadzonych przez Urząd Marszałkowski instytucjach kultury.
Najpierw środki na ten cel trafiły do Opery Wrocławskiej i Teatru Polskiego we Wrocławiu. Teraz wsparcie otrzymają także:
Muzeum Narodowe, Filharmonia
Sudecka, Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze, Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, Dolnośląska
Biblioteka Publiczna, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, Muzeum
Karkonoskie, Odra – Film we Wrocławiu, Wrocławski Teatr Pantomimy,
Ośrodek Kultury i Sztuki, Muzeum
Gross-Rosen, Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,
Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Informację przekazał podczas
konferencji prasowej Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski oraz Tadeusz Samborski, członek zarządu województwa
i Janusz Marszałek, przewodniczący

kadry zarządzającej instytucjami,
tylko jej szeregowych pracowników. Decyzje dotyczące szczegółowej wysokości podwyżek na poszczególnych stanowiskach będzie

- Podwyżki nie obejmą kadry zarządzającej instytucjami, tylko jej
szeregowych pracowników – podkreślał marszałek

Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dodatkowe
środki na podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników instytucji prowadzonych lub współprowadzonych
przez Województwo Dolnośląskie
w wysokości 2 864 146 zł. Informacja dotyczy grupy blisko 1 700 osób
pracujących w marszałkowskich in-

stytucjach. � Mamy świadomość,
że grupę tę stanowią osoby będące
specjalistami w swoich dziedzinach,
twórcy kultury, dyrygenci, muzycy,
aktorzy, reżyserzy, kustosze, bibliotekarze, osoby wszechstronnie
wykształcone, posiadające wielki
talent, wieloletnie doświadczenie
i kompetencje – mówi marszałek
Cezary Przybylski. – Pragnę też
podkreślić, że podwyżki nie obejmą

podejmował dyrektor każdej instytucji, natomiast orientacyjna kwota
przypadająca na pracownika to ok.
280 zł.
(red)

Kwoty przeznaczone na podwyżki dla pracowników
zwiększyły budżet instytucji:
Opera Wrocławska – 1 602 590 zł
Teatr Polski – 325 763 zł
Muzeum Narodowe - 279 958 zł
Filharmonia Sudecka – 127 000 zł
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze – 94 039 zł
Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy – 92 389 zł
Dolnośląska Biblioteka Publiczna – 95 748 zł
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu – 75 297 zł
Muzeum Karkonoskie – 70 571 zł
Odra – Film we Wrocławiu – 59 488 zł
Wrocławski Teatr Pantomimy – 40 603 zł
Ośrodek Kultury i Sztuki – 32 671 zł
Muzeum Gross-Rosen – 31 657 zł
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – 30 665 zł
Muzeum Poczty i Telekomunikacji – 24 030 zł
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu– 8 677 zł
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Antończyk pożegnała AZS PWSZ
W 19-osobowym składzie AZS
PWSZ wyjechał na obóz do
Ostrzeszowa. Na zakończenie
tygodniowego
zgrupowania,
w którym uczestniczy kilka nowych zawodniczek, wałbrzyszanki rozegrają spotkanie kontrolne
z Olimpią Szczecin.
Wyjazdowym spotkaniem z Olimpią Szczecin, do którego dojdzie
w pierwszy weekend sierpnia, brązowe medalistki niedawnej edycji
Ekstraligi rozpoczną kolejny sezon
występów na najwyższym szczeblu
w kraju. Zanim jednak wałbrzyskie
piłkarki przystąpią do walki o ligowe
punkty, wcześniej muszą odpowiednio przygotować się do nadchodzących rozgrywek. Przygotowania
akademiczki rozpoczęły w minionym
tygodniu, aby po dwóch treningach
na Nowym Mieście wyjechać do
Ostrzeszowa, gdzie pozostaną do
najbliższej niedzieli. Zwieńczeniem
pobytu będzie pierwszy przed sezonem sparing, w którym nasze panie
zmierzą się ze wspomnianą Olimpią.
Wynik tej potyczki będzie sprawą
drugorzędną, gdyż wałbrzyszanki na
pewno odczuwać jeszcze będą trudy dwóch treningów dziennie, jakie
na czas obozu zaplanował szkoleniowiec AZS-u PWSZ. Warto przy
okazji dodać, iż w pracy trenerskiej
Kamila Jasińskiego wspiera Damian
Michno, który opiekuje się bramkarkami naszej drużyny, a na powyż-

Po kilku latach występów Daria Antończyk pożegnała się z AZS-em PWSZ oraz Wałbrzychem

szym stanowisku zastąpił związanego
z Górnikiem Wałbrzych – Damiana
Jaroszewskiego. Po powrocie z obozu wałbrzyszanki rozegrają kolejne
spotkania kontrolne, tym razem
z Duklą Praga oraz Spartą Praga (ze-

spół U-19), a także jako gospodynie
wezmą udział w międzynarodowym
turnieju, w którym wystąpią drużyny
z Hradca Kralove, Brna oraz nieznana
jeszcze ekipa z Niemiec. Zawody zaplanowano na 28 oraz 29 lipca, a do

meczów dojdzie na stadionie przy ulicy Ratuszowej.
Informując o trwających przygotowaniach AZS-u PWSZ nie sposób pominąć kwestii kadrowych wałbrzyskiego zespołu. Jeśli chodzi o osłabienia, to

przede wszystkim należy wspomnieć
o odejściu niezwykle doświadczonej
Darii Antończyk, która zakończyła
bogatą w sportowe sukcesy karierę.
W tym wypadku specjalnie użyliśmy
słów „sportowe”, a nie „piłkarskie
sukcesy”, gdyż obok pieciokrotnego Mistrzostwa Polski (wraz z Unią
Racibórz) oraz brązowego medalu
z AZS-em PWSZ była reprezentantka kraju wywalczyła także brązowy
medal Mistrzostw Polski w boksie (!).
Obok niej w składzie akademiczek
zabraknie również Any Jelenčić, która
zdecydowała się wzmocnić Górnika
Łęczna. Ponadto Angelika Smagur
odeszła do Sportowej Czwórki Radom, a Patrycja Salwa i Katarzyna
Iwańczuk, podobnie jak Antończyk,
postanowiły zakończyć przygodę
z futbolem. Miejsce nieobecnych
spróbują z powodzeniem zająć nowe
piłkarki. Mowa o Monice Kędzierskiej
z GOSiR-u Piaseczno oraz Marcjannie
Zawadzkiej ze Sztormu Gdańsk, które w minionym tygodniu dołączyły do
wałbrzyszanek, a na co dzień występują w obronie. Ofensywne zadania
mają za to Julita Głąb oraz Katarzyna
Rozmus, które również wyjechały na
obóz. Pierwsza z wymienionych przeszła do AZS-u PWSZ z drużyny beniaminka Ekstraligi – Unifreeze Górzno,
a kolejna do niedawna broniła barw
Mitechu Żywiec. Obie piłkarki są również młodzieżowymi reprezentantkami naszego kraju.
Bartłomiej Nowak

Porażka na początek
przygotowań
Mocno zmieniony kadrowo Górnik nie dał rady ekipie Zdroju Jedlina-Zdrój w pierwszym
spotkaniu kontrolnym obu zespołów. Wałbrzyszanie przegrali
w uzdrowisku 1:2 po dwóch golach Bartosza Chabrowskiego.
Czołowa drużyna minionego
sezonu „okręgówki” okazała się
lepsza od spadkowicza z III ligi.
Mowa o Zdroju Jedlina-Zdrój,
który w środę pokonał u siebie
wałbrzyskiego Górnika 2:1. Gospodarze wygrali dość niespodziewanie, ale całkowicie zasłużenie, gdyż
naprawdę dobrze się prezentowali
na tle biało-niebieskich, którzy do
uzdrowiska przyjechali w skromnym,
bo zaledwie 15-osobowym składzie,
podczas gdy trener Radosław Kwiatkowski desygnował do gry ponad
20 graczy. Obie bramki dla jedlinian zanotował król strzelców klasy
okręgowej – Bartosz Chabrowski.
Pierwszego gola napastnik Zdroju
zdobył już w 12 minucie po składnej akcji Zdroju. Co prawda jeszcze
w tej odsłonie przyjezdni bliscy byli
wyrównującego trafienia, jednak Damian Migalski zmarnował dwie „setki” w polu karnym miejscowym. Za
pierwszym razem uderzając z bliskiej
odległości tyleż mocno, co niecelnie,
a chwilę później „Nuno” dokładnie
strzelił z pierwszej piłki po wrzutce
z lewej strony Artura Słapka, ale
Łukasz Gut piękną paradą uratował
jedlinian.
Po zmianie stron gospodarze
podwyższyli prowadzenie. Na listę
strzelców po raz drugi wpisał się

Chabrowski, który wykorzystał
dokładne podanie w uliczkę zawodnika testowanego i nie miał
problemów z umieszczeniem futbolówki w siatce. Wynik w 75
minucie ustalił Kamil Młodziński,
którzy w zamieszaniu pod bramką
Arkadiusza Wtulicha celnie uderzył z 11 metrów. Niestety, to było
wszystko w wykonaniu Górników,
którzy musieli się pogodzić z porażką 1:2.
W kolejnym sparingu Zdrój
podejmie beniaminka IV ligi – Nysę
Kłodzko. Początek sobotniego spotkania o godzinie 17. Wałbrzyszanie
tymczasem zmierzą się na wyjeździe
z Lechią Dzierżoniów, a do meczu
dojdzie w środę 19 lipca.
Bartłomiej Nowak
Spotkanie sparingowe
Zdrój Jedlina-Zdrój – Górnik Wałbrzych 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Bartosz Chabrowski (12), 2:0 Bartosz
Chabrowski (72), 2:1 Kamil Młodziński (75)
Sędziowali: Tomasz Biel oraz Kamil Kulicki, Michał
Lubowicz
Zdrój: Łukasz Gut, Łukasz Samiec, Maciej Kwiatkowski, Robert Kubowicz, Piotr Siara, Mateusz
Kałwak, zawodnik testowany, Dawid Skarbiński,
Rafał Lipiński, Paweł Zasada, Bartosz Biel oraz
Patryk Perlak, Arkadiusz Wtulich, Vaclav Pohl, Michał
Wosiński, Ireneusz Włochowski, Damian Kraus, Maciej
Piwoński, zawodnik testowany, Marcin Chołuj, Konrad
Karkułowski, Maciej Kulpa, Łukasz Kalka (gościnnie).
Trener: Radosław Kwiatkowski
Górnik: Damian Jaroszewski, Tomasz Szyszka, Sebastian Surmaj, Dariusz Michalak, Mateusz Krzymiński,
Jan Rytko, Artur Słapek, Filip Brzeziński, Kamil
Młodziński, Paweł Tobiasz, Damian Migalski oraz
Bartłomiej Ziobro, Marcin Malczewski, Piotr Rojek,
Michał Starczukowski. Trener: Maciej Jaworski

Honorowego gola dla Górnika zdobył Kamil Młodziński (z lewej)

Katem wałbrzyszan okazał się Bartosz Chabrowski, król strzelców minionego sezonu „okręgówki”, który
dwukrotnie pokonał bramkarzy Górnika
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W lipcu i sierpniu pakiet korzyści
MEGA RABATY - do 60%
oraz reklama na www.30minut.pl gratis!

telefon 74 843-31-82 lub 797-982-003, 530-741-382 email reklama@30minut.pl, promocja@30minut.pl
PSYCHIATRIA, LECZENIE

Wycieczki jednodniowe:

UZALEŻNIEŃ, ESPERAL

ZOO Safari - 22.07.17
(cena: 45/60 zł)
Praga - 15.08.17 (cena: 89 zł)

Specjalista psychiatra
Piotr Niezgoda
Gabinet: al. Wyzwolenia 13/2
Rejestracja: 74 842 35 23 po 15:00
Przychod nia Salus
ul. Blankowa 47, tel. 74 841 04 08

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25

Berlin - 13.08.17 (cena: 140 zł)
Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
693 333 563
www.omnibus-szczawno.pl

SKUP AUT

Przyjmę
do pracy
fryzjerkę
Salon BLASK

KREDYTY REKLAMA

(do wyboru 3 zupy i 3 drugie dania)

• 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

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy,

ul. Broniewskiego 69

oraz inne imprezy okolicznościowe

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30

Tel. 782415380 Wałbrzych

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

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
Restauracja TAWERNA
zaprasza
na codziennie inny zestaw
obiadowy w cenie 12 zł

ul. Broniewskiego 65 D
(obok marketu B1 dawny Real)

tel. 74 666 88 99

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

mgr analityki medycznej

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

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich

BUS 9 OSOBOWY

DIETETYK KLINICZNY

DO WYNAJĘCIA

AGNIESZKA KĘCEL

uszczelki na nowe.

od 120 zł netto/doba

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

Wyjazdy: prywatne (narty, wakacje),
służbowe, przewóz ładunków, itp.
TEL: 603 272 975

SKUP AUT

Tel. 605 534 293

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

797 982 003
USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(12) PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ „Miotełka Wałbrzych”,
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673
485
(3) REMONTY KOMPLEKSOWO, TEL. 668 60 55 55

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(0) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(10) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info

(0) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

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

(7) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55

PRACA

(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(0) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111
(24) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(7) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(7) ELEKTRYK 888 322 334
(3) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(5) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(3) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PO-

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za
granicę:brygadzistów,pomocników
budowlanych,pracowników do obsługi przycisku sterowanego;budowy
dróg;przygotowujących zamówie
nia;fizycznych;produkcji;rolnych;z
iemnych;hodowli krów,spawaczy,
dekarzy,cieśli,monterów klimatyzacji i wentylacji;rusztowań;izolacji
przemysłowej;konstrukcji stalowych
;okien;silosów;fasad,hydraulików,ele
ktryków,renowatorów podłóg,mura
rzy,betoniarzy,zbrojarzy,brukarzy,lak
ierników,stolarzy,regipsiarzy,płytkarz
y,tynkarzy,malarzy,blacharzy,szpachl
arzy,rzeźników,piekarzy,operatorów
koparki,ogrodników,pokojówek,po
mocy kuchennej,kombajnistów,do
sprzątania;zbioru
pieczarek;winogron.Mile widziany
j.obcy i własny samochód. marketing@euro-kontakt.eu 530 456 977
(1) Firma ProCleaner poszukuje
personelu sprzątającego na obiekt
zlokalizowany w Biskupicach Podgórnych. Zapewniamy BEZPŁATNY
dojazd. Praca przy sprzątaniu biur
i hali magazynowej. Praca od 6 do
14 lub od 14 do 22- możliwość
uzgodnienia zmian. Zapraszamy do
kontaktu osoby zainteresowane
również posiadające orzeczenie o
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niepełnosprawności. Kontakt: 533
123 444
(3) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

WYPOCZYNEK
(2) Tanio pokój 4 osobowy w domu
z osobnym wejściem-aneks kuchenny ,łazienka. Jezierzany koło
Jarosławca nad jeziorem w odległości
2 km do morza -tel 604 821 470

KUPIĘ
(1) KUPIĘ MIESZKANIE DO 100
TYŚ za gotówkę, 2 pokoje z balkonem od 1piętra. Tel. 516 629 245
(4) Kupię Starocie : odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne.
Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI
(1) 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

PLAC MAGISTRACKI 5
WAŁBRZYCH
www.bon-nieruchomosci.pl

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 (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
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z zapleczem, piękna okolica, Cena:
170000 zł, wynajem:1500 zł (nr:2312 )
- (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

CO. Cena: 159 000 zł (nr: 2353) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (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- 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

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
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PODZAMCZE- 51m2, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój, balkon. Mieszkanie dwustronne,
rozkładowe, do remontu. Cena: 122
000 zł do negocjacji. Tel: 535 407 270,
(74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Nowe Miasto - 4

PONIATÓW- 39m2, salon z aneksem
kuchennym, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie po generalnym remoncie, 1
piętro, prywatny ogródek 60m2. Cena:
84 000 zł do negocjacji. Tel: 514 967
083, (74) 640 11 73

000!Tel. 530-913-259

STARY ZDRÓJ- 75m2, 3 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do remontu, w
cenie garaż wolnostojący. Cena: 80 000
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74)
640 11 73

SOWA&VICTORIA Na sprzedaż miesz-

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. 64m2, parter w głównym ciągu pieszych, czynsz najmu 2837 zł/brutto
2. 70m2, parter w pobliżu B1, duże
witryny, po remoncie, czynsz najmu
3300 zł/ brutto
HIT! SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC na korytarzu.
Mieszkanie do odświeżenia, II piętro,
zadbana kamienica. Cena: 49 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640
11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 36m2, pokój, garderoba, kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na parterze, blisko mijanki. Cena: 65
900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023,
(74) 640 11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 27m2, kawalerka z
kuchnią w zabudowie, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie po generalnym
remoncie, parter. Cena: 82 000 zł do
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640
11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 78m2, 4 pokoje,
kuchnia w zabudowie, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie 2- poziomowe
na 1 piętrze, do wprowadzenia. Cena:
190 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 33m2, pokój, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
do remontu, 2 piętro, niskie koszty
utrzymania. Cena: 64 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ- 57m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do odświeżenia,
ogrzewanie gazowe, 4 piętro. Cena: 85
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718,
(74) 640 11 73
SZCZAWIENKO- 81m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie do odświeżenia, 1 piętro,
przynależny ogródek, ogrzewanie gazowe. Cena: 179 000 zł do negocjacji. Tel:
514 967 083, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 77m2, 3 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z WC z oknem,
przedpokój. Mieszkanie do odświeżenia,
zadbana klatka schodowa, 3 piętro.
Cena: 79 000 zł do negocjacji. Tel: 514
967 083, (74) 640 11 73

mkw - 187 000 ! Tel: 530-913-259
SOWA&VICTORIA Biały Kamień - 4
pokoje , 92 mkw po remoncie - 60
SOWA&VICTORIA Na sprzedaż mieszkanie na BIAŁYM KAMIENIU, Pow. 41
m2, do remontu, CENA 55.000 tys zł,
Tel: 519-121-102
kanie WAŁBRZYCH/ ŚRÓDMIEŚCIE,
Pow. 63,60 m2, 2 pokoje, do remontu,
CENA 59.000 tys. zł, Tel: 519-121-102
SOWA&VICTORIA Na sprzedaż mieszkanie NOWE MIASTO, Pow. 56 m2, do
odświeżenia, CENA 85.000 tys. zł, Tel.:
519-121-102
SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie
w bocznej ulicy Nowego Miasta. Tel:
502-657-353
SOWA&VICTORIA Piękne, stylowe
mieszkanie w pobliżu parku Sobieskiego
108m2 cztery pokoje,z możliwością
zakupu garażu. Tel: 502-657-353
SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie w willowej części Szczawna
Zdroju. po kapitalnym remoncie. 50m2
cena 180 tys. Tel: 502-657-353
SOWA&VICTORIA Niezwykle atrakcyjne, dwupoziomowe mieszkanie w

ŚRÓDMIEŚCIE- 52m2, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia,
nowocześnie wykończone, 1 piętro,
ogrzewanie gazowe. Cena: 150 000 zł
do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74)
640 11 73

Boguszowie, cicha i atrakcyjna okolica,

ŚRÓDMIEŚCIE- 34m2, kawalerka z
kuchnią, łazienką z WC, przedpokojem. Mieszkanie na 5 piętrze w bloku,
ogrzewanie miejskie, do wprowadzenia.
Cena: 84 000 zł do negocjacji. Tel: 509
180 718, (74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Trzypokojowe

ŚRÓDMIEŚCIE- 30m2, pokój, kuchnia,
łazienka z WC. Mieszkanie do wprowadzenia, w cenę wliczone wyposażenie,
1 piętro. Cena: 40 000 zł do negocjacji.
Tel: 535 407 270, (74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Niebanalny aparta-

ŚWIEBODZICE- 38m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC. Mieszkanie do
wprowadzenia, na 1 piętrze, wymienione instalacje, ogrzewanie gazowe. Cena:
89 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023, (74) 640 11 73

niewielki budynek po remoncie, trzy
jasne pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, miejsce parkingowe, c.o. gaz +
kominek, po remoncie, 68m2 Cena: 140
000zł/ do negocjacji Tel: 502-665-504
mieszkanie po kapitalnym remoncie w
ścisłym centrum Wałbrzycha, doskonała
okolica. 100m2. Cena 160 000zł / do
negocjacji Tel: 502-665-504
ment w Szczawnie Zdroju, poniemiecka
willa, apartament 116m2 + ogrod, po
kapitalnym remoncie z odtworzeniem
detali architektonicznych, możliwość
dokupienia garażu. Cena: 350 000zł Tel:
502-665-504
SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Szczawno Zdrój z balkonem I piętro 43
m, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe cena
100.000 Tel: 506-717-014
SOWA&VICTORIA Mieszkanie 80 m2
Nowe Miasto 3 pokoje, po kapitalnym

PODGÓRZE- 33m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
do wprowadzenia, 2 piętro, przynależny
ogródek. Cena: 70 000 zł do negocjacji.
Tel: 514 967 083, (74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45 m2, w wieżowcu po termomodernizacji,

PODGÓRZE- 42m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
w dobrym stanie, parter, przynależny
ogródek. Cena: 90 000 zł do negocjacji.
Tel: 535 407 270, (74) 640 11 73

SOWA&VICTORIA Świebodzice, dom
w zabudowie bliźniaczej w po remoncie
w cenie 305,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640

PODGÓRZE- 64m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
na parterze, do wprowadzenia, spokojna okolica, ogrzewanie gazowe. Cena:
155 000 zł do negocjacji. Tel: 514 967
083, (74) 640 11 73

pokoje po kapitalnym remoncie , 84

do wprowadzenia, w cenie 135,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

remoncie, z balkonem, co gaz 159.000
zł. Tel: 506-717-014
SOWA & VICTORIA Mieszkanie Boguszów Gorce 2 pokoje, do odświeżenia
36m2 55.000 Tel: 506-717-014
SOWA & VICTORIA Piaskowa Góra mieszkanie po remoncie na ul. Nałkowskiej, 2 pokoje, duży balkon,42m2, 4

SOWA&VICTORIA Szczawno Zdrój,
przestronne mieszkanie o powierzchni
84 m2, w cenie 152,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

piętro cena 135000 zł. Tel. 519-121-104

SOWA&VICTORIA Działka inwestycyjna - Szczawienko, 8500 mkw - 148 000
! - okazja ! Tel: 530-913-259

kuchnia, łazienka z wc, 60m2. Do

SOWA&VICTORIA Jedlinka - mieszkanie po kapitalnym remoncie 3 pokoje
mieszkania przynależy ogródek i garaż
cena 110000 zł 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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