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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

Mistrzostwa Polski
w drezynowaniu

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

Wokół Trójgarbu
wydarzenia str. 5

Dofinansowanie w wysokości blisko 1,4 miliona złotych z zit-u aglomeracji wałbrzyskiej
otrzymał projekt „ekomuzeum wokół trójgarbu - etap ii - sposób na ochronę i udostępnianie
zasobów przyrodniczych masywu trójgarbu i chełmca”. to sukces trzech samorządów –
czarnego boru, Szczawna–zdroju i Starych bogaczowic oraz nadleśnictwa wałbrzych.

Remont
Strzegomskiej
zakończony

wydarzenia str. 6

Badają teren
całkowita wartość projektu wynosi 1 620 000 zł, a zakończenie wszystkich zadań w tym kierunku
planowane jest na październik 2018 r.

Czytaj na str. 3
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Tristone Flowtech Poland sp. z o.o.

wydarzenia str. 9

Gratka dla kibiców

sport str. 13

Od 1998 roku producent węży na bazie polimeru używanych do systemów chłodzenia w samochodach osobowych, ciężarowych i innych
urządzeniach przemysłowych. Wałbrzyska fabryka będąca częścią koncernu Tristone wytwarzającą węże gumowe i rurki plastikowe
do systemu chłodzenia w samochodach, poszukuje pracowników na stanowisko:

Pracownik Produkcji

Zadania:
- praca przy produkcji węży gumowych i rurek plastikowych do systemu chłodzenia w samochodach,
- praca w systemie trzyzmianowym.
Od kandydatów oczekujemy:
- chęci do długotrwałej współpracy,
- zaangażowania w pracy,
- predyspozycji do pracy manualnej,
- umiejętności pracy w zespole,
- doświadczenie w pracy na stanowiskach produkcyjnych mile widziane.
Oferujemy:
- zatrudnienie w nowoczesnym zakładzie,
- bogaty pakiet beneﬁtów,
- atrakcyjne wynagrodzenie podczas okresu próbnego zależne od stanowiska pracy od 2400 zł do 3750 brutto.
CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres ﬁrmy: Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o. Ul. Stacyjna 19, 58-306 Wałbrzych
tel.: 748407910 lub na adres e- mail: rekrutacja@tristone.com Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

2 wydarzenia

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

rozmowa tygodnia

Bezpieczny kierowca
We wtorek 25 lipca obchodzimy
Dzień Bezpiecznego Kierowcy.
O bezpieczeństwie na drogach
i umiejętnościach kierowców
rozmawiamy z Marcinem Pawlikiem ze Szkoły Jazdy ,,Jocker”
w Wałbrzychu.
Bezpieczny kierowca, to jaki
kierowca?
Taki, który rozumie innych na
drodze. Potrafi schować emocje
do kieszeni i nie przekłada ich na
kierownicę. Na drodze spotykamy się z różnymi zachowaniami.
Osobie, która się dopiero uczy
trzeba pewne rzeczy uświadomić i wytłumaczyć. Pewne zachowania mimo iż są nagminne
nie zawsze są zgodne z przepisami i gwarantują bezpieczeństwo.
Bezpieczniejszym kierowcą jest
kobieta czy mężczyzna?
W tym wypadku nie ma reguły.
Po kilku latach pracy w zawodzie
instruktora uważam, że kobiety
miej emocji przekładają na jazdę
i są spokojniejszymi kierowcami.
Nie możemy tego jednak generalizować. To czy ktoś jest złym
czy dobrym kierowcą nie zależy
od tego czy jest kobietą czy mężczyzną. Prowadzenie pojazdu to
umiejętność praktyczna. Jedni
maja do niej predyspozycje inni
nie. Ktoś może jeździć wiele lat,
przemieszczać się z punktu A do
punktu B, gdzie do pracy ma kilka czy kilkanaście kilometrów
i nie spowoduje żadnego wypadku. Natomiast na samą myśl
o tym, że ma wyjechać gdzieś
dalej poza miasto dostaje gęsiej
skórki. Są ludzie, którzy zrobią
prawo jazdy i już na drugi dzień
są w stanie jechać na drugi koniec Europy. To kwestia indywidualnych predyspozycji.
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Często słyszymy określenie
,,dawca” widząc kierowcę motocykla. Czy kierowcy kategorii
A jeżdżą bardziej niebezpiecznie niż kategorii B?
Nie zgodzę się z tym określeniem. To, że ktoś jeździ motocyklem nie oznacz że jeździ
niebezpiecznie. Na określenia
typu ,,dawca” ma wpływ to
jak dzisiaj dostępne są motocykle. W jaki sposób ludzie je
do siebie dobierają. Większość
młodych kierowców kupuje
bardzo mocne maszyny, a ich
umiejętności nie pozwalają na
to by nad nią zapanować. Do
motocykla trzeba być podwójnie mądrym.
Jak wyglądają teraz testy na
prawo jazdy? Zostały zmienione po to by było bezpieczniej?
W 2013 roku zmieniały się
przepisy dotyczące uzyskiwania uprawnień do kierowania.
Jedną z największych zmian
jaką wprowadzono była zmiana części teoretycznej. Wcześniej na prawo jazdy kategorii
B było 370 pytań, gdzie odpowiedzi były a, b, c. Poprawna
była jedna, dwie lub wszystkie
trzy odpowiedzi. Ludzie uczyli
się wówczas na pamięć. Często czytali pierwsze trzy słowa
z pytania i znali już odpowiedź.
Dzisiaj pytania są punktowane
trzy, dwa ,jeden w zależności od
tego jaka jest waga danego pytania dla bezpieczeństwa. Dzisiaj
nie sposób jest się nauczyć tych
pytań na pamięć. Dotyczą one
nie tylko przepisów, ale są to
też zdjęcia, filmy z konkretnych
sytuacji drogowych więc trzeba
myśleć.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Piątek, 21 lipca 2017

od 2002 roku
razem z Wami

www.30minut.pl

Po co to robisz?
Ma 23 lata. Urodził się i mieszka w Wałbrzychu.
W swym dość krótkim życiu 24 razy spotkał na swojej drodze strażników miejskich, którzy podejmowali interwencje w stosunku do jego osoby w związku z popełnieniem różnego rodzaju wykroczeń.
Wtorek, godzina 20.50, ulica Gdańska, Śródmieście.
Z jednej z bram wychodzi młody mężczyzna. Przewraca
dwie donice z kwiatami i kieruje się w stronę Placu Magistrackiego. Tam przewraca kolejną donicę. Następnie
idzie na ulicę Słowackiego, gdzie zapewne chciał dokończyć swe dzieło zniszczenia. Był mocno zaskoczony, gdy
wpadł w ręce strażników miejskich. Cały jego „spacer”
był obserwowany przez operatorów monitoringu wizyjnego. Wandal został ujęty, noc spędził w policyjnej izbie
zatrzymań, gdzie miał okazję wytrzeźwieć. Teraz czeka
go spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
Grozi mu kara grzywny do 5000 zł.
(red)

to nie pierwszy wybryk wałbrzyszanina. ten może go
drogo kosztować.

Tulipanowa i Lawendowa
Komisja do przygotowania zmian
nazw ulic w Głuszycy dokonała przeglądu nazewnictwa ulic
w gminie.
Po zapoznaniu się z opiniami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi nazw ulic Pionierów i Dąbrowskiego komisja uznała, że opinie te
nie wskazują na konieczność zmian
wspomnianych powyżej nazw ulic.
Do zmiany nazw ulic komisja wyznaczyła ulice Janka Krasickiego i Adolfa
Warskiego. Biorąc pod uwagę dużą
ilość kwiatów upiększających domy
mieszkańców wspomnianych ulic, komisja zaproponowała dla ulicy Janka
Krasickiego następujące nazwy: Tulipanowa, Storczykowa, Stokrotkowa
lub Fiołkowa, a dla ulicy Adolfa Warskiego nazwy: Lawendowa lub Konwaliowa lub Malwowa lub Jaśminowa. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006
r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Głuszyca burmistrz Roman
Głód zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami
ulic, których nazwy będą zmienione.
W Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy odbyło się spotkanie członków
powołanej przez burmistrza komisji
z mieszkańcami zmienianych ulic.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji i po przeliczeniu oddanych
kart głosowania ustalono, że większość głosujących mieszkańców ulicy
Janka Krasickiego opowiedziała się za
zmianą nazwy swojej ulicy na Tulipa-

nową. Mieszkańcy ulicy Adolfa Warskiego jako nową nazwę wybrali ulicę
Lawendową. - Wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych jest
wiążący, o wyborze nazwy ulic decyduje zwykła większość głosów osób
uprawnionych do głosowania. Biorąc

pod uwagę wynik konsultacji społecznych, Rada Miejska w Głuszycy
na sesji w sierpniu podejmie uchwałę
o zmianie nazw ww. ulic – informuje przewodnicząca komisji Wiesława
Moździerz.
(red)
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kalendarium
Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów. — William Shakespeare
• 21 lipca 2017 – Święto Niepodległości Belgii,
Dzień Wolności (Guam)
Imieniny – Daniel, Wiktor
• 22 lipca 2017 – Dzień aproksymacji Pi, Europejski Dzień
wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści
Imieniny – Lena, Magdalena, Milena
• 23 lipca 2017 – Dzień Włóczykija
Imieniny – Apolinaria, Bogna, Brygida
• 24 lipca 2017 – Dzień Policjanta, Międzynarodowy dzień
wirtualnej miłości, Dzień Pszczółki Mai
Imieniny – Kinga, Krystyna, Krzesimir
• 25 lipca 2017 – Dzień Bezpiecznego Kierowcy
Imieniny – Jakub, Krzysztof
• 26 lipca 2017 – Święto Rewolucji Kubańskiej
Imieniny – Anna, Grażyna, Hanna, Mirosława
• 27 lipca 2017 – Dzień Zwycięstwa w Korei Północnej
Imieniny – Julia, Natalia

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
21.07.2017 (piątek) godz. 20:00 Anja Sei w A’Propos
(koncert), A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
21.07.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne Odkrywanie
Starej Kopalni
22.07.2017 (sobota) godz. 20:00 „Charytatywnie Gramy
dla MARTY”, A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
SZCZAWNO-ZDRÓJ
22.07.2017 (sobota) godz. 14:00 Święto Zdroju,
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, ul. Sienkiewicza 1
ZAMEK KSIĄŻ
22.07.2017 (sobota) godz. 22:00 Nocne Zwiedzanie
Zamku Książ
23.07.2017 (niedziela) godz. 11:00 i 13:00 Baśniowy
Książ - zwiedzanie dla rodzin z dziećmi
WIEŚCISZOWICE (Kolorowe Jeziorka)
22.07.2017 (sobota) godz. 10:00 – 23.07.2017
(niedziela) godz. 18:00 III Piknik Przyjaciół Grupy Medyk4x4
- Dla Zuzy I Kacpra

ŚWIEBODZICE
21.07.2017 (piątek) godz. 19:00 koncert Castle Dreams,
Restauracja „Korona Śląska”, ul. Kolejowa 3
BIELAWA
21.07.2017 (piątek) godz. 11:00 VIII edycja Bike Maraton
2017 Bielawa Miasto - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
Ośrodek Sudety
SOKOŁOWSKO
21.07.2017 (piątek) godz. 15:00 Festiwal Konteksty 2017
| Festival Contexts 2017 (oficjalne otwarcie festiwalu),
Kinoteatr „Zdrowie”, ul. Główna 36
WALIM
22.07.2017 (sobota) godz. 10:00 – 23.07.2017
(niedziela) XV Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu,
Sowiogórskie Bractwo Kolejowe, ul. Boczna 9
BOLKÓW
23.07.2017 (niedziela) godz. 16:30 Koncert organowy,
Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie,
plac Jana Pawła II 1

Piątek, 21 lipca 2017
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Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje

Festyn nad Grzędzkim Uroczyste wręczenie promes
Potokiem
dla samorządów
W sobotnie popołudnie w malowniczych Grzędach w gminie
Czarny Bór odbył się VII Festyn
nad Grzędzkim Potokiem.
Pogoda dopisała i na boisku za
świetlicą zjawiło się mnóstwo rodzin
z dziećmi. Organizatorzy przygotowali całą masę atrakcji. Były stoiska
gastronomiczne, na których można
było skosztować min. domowych
wypieków Grzędzkich gospodyń,
malowanie twarzy oraz mnóstwo
zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży: szukanie piłeczek w stogu
siana, test znajomości wiedzy o gminie Czarny Bór, zabawa w karetę ,
przeciąganie liny, wyścigi w parach
i cała masa innych zabaw. Dzieci
mogły też poszerzyć swoją wiedzę
o Powiecie wałbrzyskim pozyskując

te informacje od Radnych Powiatu.
Do wspólnego biesiadowania zapraszały zespoły „Radość” oraz „Grzędowianki”, a wieczorem rozpoczęła
się zabawa taneczna prowadzona
przez DJ-a. Wspaniała zabawa trwała
do późnych godzin wieczornych.
Nagrody w konkursach ufundowali współorganizatorzy: Powiat
Wałbrzyski oraz Gmina Czarny Bór

W dniu 14 lipca 2017 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się
uroczyste spotkanie, na którym
Wojewoda Dolnośląski Paweł
Hreniak przekazał promesy na
realizację zadań mających na
celu zapobieganie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych wydane przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Na spotkaniu obecna była również Minister Elżbieta Witek, która
podkreśliła, że wniosków złożonych
przez samorządy jest tak dużo, że
z uwagi na ograniczone możliwości
finansowe dofinansowanie może
otrzymać jedynie część samorządów. Promesy MSWiA otrzymały
dzisiaj 22 gminy i 3 powiaty. Naj-

większe dofinansowanie wśród powiatów i jedno z największych ze
wszystkich samorządów otrzymał
Powiat Wałbrzyski. Odbierający
promesę Starosta Wałbrzyski Jacek
Cichura powiedział: ”Kolejny już raz
Powiat Wałbrzyski otrzymał jedno
z najwyższych dofinansowań z czego
jestem bardzo dumny. Jak już wspomniała Pani Minister Witek, wniosków o dofinansowanie składanych
są ogromne ilości, dlatego trzeba

być naprawdę skutecznym w działaniach, aby te środki otrzymać, co
czynię ja wraz z moimi współpracownikami z Zarządu Powiatu i przy
wsparciu pracowników naszego
urzędu, za co im wszystkim z tego
miejsca serdecznie dziękuję”.
Podczas dzisiejszej uroczystości Wojewoda wręczył promesy
przedstawicielom 25 samorządów
z Dolnego Śląska o łącznej wartości
12,371 mln złotych.

Straż z nowym zastępcą
Paweł Kaliński został nowym zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu.
W gabinecie komendanta dolnośląskiej PSP
odbyła się uroczystość wręczenia grupie oficerów PSP aktów powierzenia obowiązków na
nowych stanowiskach służbowych. Dziękując za
dotychczasową służbę, st. bryg. Adam Konieczny podkreślił, że powierzenie nowych obowiązków jest wyrazem przekonania, iż także na
kolejnych stanowiskach, oficerowie wyróżnieni
awansem w pełni się sprawdzą. Na mocy obecnych decyzji kadrowych nastąpiły zmiany w kierownictwach powiatowych i miejskich komendach dolnośląskich PSP. W rezultacie w czterech
komendach – oławskiej, ząbkowickiej, wałbrzyskiej i jeleniogórskiej, mamy nowych zastępców
komendantów. To mł. bryg. Krzysztof Gielsa,
kpt. Bartłomiej Zarzycki, bryg. Paweł Kaliński
i mł.bryg. Andrzej Ciosk.
Bryg. Paweł Kaliński jest funkcjonariuszem
Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu od 2002

roku. W 2001 roku ukończył Szkołę Główną
Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera
pożarnictwa, w 2003 r. Wyższą Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie uzyskując
tytuł magistra, a w 2016 r . w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom”. W KM PSP
Wałbrzych przechodził przez kolejne szczebla
kariery zawodowej tj. mł. specjalista, specjalista oraz dowódca zmiany w JRG 1 KM PSP
w Wałbrzychu, p.o zastępcy naczelnika Wydz.
Oper. - Szkoleniowego KM PSP w Wałbrzychu
i naczelnika Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KM PSP w Wałbrzychu. Wykonuje również czynności oficera prasowego Komendy.
Pełni funkcję Dowódcy Specjalistycznej Grupy
Poszukiwawczo – Ratowniczej „Wałbrzych”
oraz funkcyjnego modułu GFFV. Ponadto
wchodzi w skład zespołu Komendanta Głównego PSP ds. działań poszukiwawczo - ratowniczych. Jest również aktywnym członkiem
OSP Czarny Bór.
(red)

Bryg. Paweł Kaliński jest funkcjonariuszem Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
od 2002 roku.

Wokół Trójgarbu
Dofinansowanie
w
wysokości blisko 1,4 miliona złotych
z ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej otrzymał projekt "Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - etap II
- sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych
masywu Trójgarbu i Chełmca".
To sukces trzech samorządów
– Czarnego Boru, Szczawna–
Zdroju i Starych Bogaczowic
oraz Nadleśnictwa Wałbrzych.
- Kiedy pierwszy raz spotykaliśmy się i mówiliśmy o realizacji tego
zadania, wielu z nas wątpiło, że to
się nam uda - mówił Mirosław Lech,
wójt Starych Bogaczowic. - Włożyliśmy w to wiele pracy i w październiku 2018 roku efekty tej pracy będzie
widać gołym okiem – podkreślał.
Podczas konferencji w Bibliotece
i Centrum Kultury w Czarnym Borze.
- Odbyło się wiele spotkań w tej sprawie, a dzisiejsze jest potwierdzeniem
determinacji i zaangażowania wszystkich uczestników projektu – zaznaczył

Podczas konferencji Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przekazał na ręce
Wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego dokumenty potwierdzające przyznane dofinansowanie.

wójt Adam Górecki. Projekt zakłada
realizację dwóch zadań. Pierwszym
z nich jest budowa wieży widokowej
na szczycie Trójgarbu, która swoją

konstrukcją ma nawiązywać do trzech
partnerskich samorządów oraz montaż małej architektury turystycznej na
szlakach, tj. wiat turystycznych, stołów

z ławkami, tablic informacyjnych i kierunkowskazów, stojaków na rowery
oraz koszy na śmieci. Drugie zadanie
to działania edukacyjne w szkołach

podstawowych i gimnazjalnych w 3
gminach uczestniczących w projekcie
oraz opracowanie i udostepnienie
elektronicznych materiałów edukacyjnych o Ekomuzeum.
Wójt Adam Górecki zwrócił
szczególną uwagę na fakt jak bardzo
ważne dla ochrony i podkreślenia
walorów obszarów cennych przyrodniczo jest skanalizowanie ruchu
turystycznego. Dotyczy to samego
Trójgarbu jak i góry Chełmiec, o którą projekt został poszerzony w celu
wykorzystania bazy noclegowej
Szczawna Zdroju i zwiększenia dzięki temu ruchu turystycznego w obrębie tych dwóch gór. Ten cel jak zauważył burmistrz Szczawna Zdroju
Marek Fedoruk jest bardzo istotny
dla jego gminy jako uzdrowiska. Natomiast Gabriel Grobleny Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych wyraził
swoje zadowolenie, iż kolejny projekt jaki otrzymał dofinansowanie
jest ściśle związany z lasem, gdyż lasy
są wizytówką ziemi wałbrzyskiej.
(red)

4 wydarzenia
sekund
Porozumienie

W wałbrzyskim Ratuszu zostało
podpisane porozumienie pomiędzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(Centrum Realizacji Inwestycji)
a Prezydentem Wałbrzycha w sprawie współpracy podczas budowy
przystanku osobowego Wałbrzych
Śródmieście (Centrum). Prace będą
prowadzone zgodnie z harmonogramem i naszymi wcześniejszymi
informacjami. W ramach inwestycji
współpracować będzie również
zakład wałbrzyski w ramach uzgodnień i odbiorów technicznych. Po
zakończeniu inwestycji zarządzać
tym obiektem jak i całą infrastrukturą kolejową będzie Zakład Linii
Kolejowych w Wałbrzychu.

(red)

Senioralia

Stowarzyszenie ' Radość Życia"
serdecznie zaprasza na drugie
spotkanie organizacyjne dotyczące
IV Wałbrzyskich Senioraliów, które
zaplanowane są na dni od 21 września do 1 października 2017.
Spotkanie odbędzie się 21 lipca
2017 o godzinie 12:00 w Ratuszu
(sala 26). - Bardzo gorąco zapraszamy organizacje pozarządowe i indywidualnych seniorów do wzięcia
udziału w spotkaniu i przyłączenia
się do ich organizacji – zachęcają
organizatorzy.

(red)

Złóż wniosek

Do 3 sierpnia 2017 r. można składać
w Oddziałach Regionalnych ARiMR
wnioski o przyznanie pomocy na
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój” finansowane
z budżetu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020. O pomoc finansową mogą
ubiegać się rolnicy, małżonkowie
rolników lub ich domownicy,
którzy objęci są ubezpieczeniem
społecznym rolników w pełnym
zakresie. Pomoc jest przyznawana
w formie refundacji, maksymalnie
50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację
inwestycji. Wysokość wsparcia na
tego typu przedsięwzięcia nie może
przekraczać 300 tys. zł w całym
okresie realizacji PROW 20142020. Minimalna wysokość pomocy
jaką można otrzymać nie może
być mniejsza niż 10 tys. zł. Więcej
informacji na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

(red)

Rutynowa kontrola

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do rutynowej
kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym 43-letniego
mężczyznę. Okazało się, że jest po
użyciu alkoholu. Badanie wykazało,
że miał w organizmie 0,38 promila.
Nie posiadał też uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Ponadto po sprawdzeniu wyszło na
jaw, że mężczyzna jest poszukiwany
na podstawie nakazu osadzenia
w Zakładzie Karnym, celem odbycia
kary pozbawienia wolności wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Podczas przeszukania jego
samochodu funkcjonariusze ujawnili
amfetaminę w ilości 0,70 gram. Teraz trafi do więzienia. Nie ominie go
również odpowiedzialność za jazdę
po użyciu alkoholu, kierowanie bez
uprawnień i posiadanie narkotyków.

(red)
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Kolejne mieszkania
Plan zagospodarowania dawnej
szkoły przy ulicy Gen. Andresa na Białym Kamieniu zakłada
powstanie kolejnych mieszkań
komunalnych i socjalnych w Wałbrzychu. O planowanym remoncie obiektu został powiadomiony
Ryszard Nowak, wałbrzyski radny.
Budynek mieszczący się przy ul.
Gen. Andersa 121A dawniej użytkowany był na cele oświatowe. Początkowo znajdowało się tam gimnazjum żeńskie prowadzone przez
siostry katolickie, następnie szkoła
zawodowa, później technikum i ponownie szkoła zawodowa. Po przeniesieniu w 2008 r. dawnej Szkoły
„Samochodowej” na ul. Przewodnią
10, budynek stoi odłogiem. - Obiekt
w obecnym stanie jest obrazem nędzy i rozpaczy. Stojąc tu widzimy powybijane szyby oraz mnóstwo śmieci
wyrzucanych przez ludzi. Budynek
od wielu lat jest niezagospodarowany, niszczeje. Stał się przedmiotem
wielu aktów wandalizmu, a przecież
nie musi tak być – mówi Ryszard
Nowak, radny Wałbrzycha. Kilka lat
temu budynek oddano w użyczenie
na rzecz Caritas Diecezji Świdnickiej, gdzie wydawane były posiłki.
Planowano tam wówczas ponowne
powołanie do życia szkoły katolickiej
wraz z internatem, jednak inwestycja z powodu wymaganych ogromnych nakładów finansowych nie
doszła do skutku i obiekt ponownie
znalazł się w posiadaniu gminy Wałbrzych. - Każdego dnia idąc do rady
zasypywany jestem przez mieszkańców setkami pytań odnośnie sprawy
budynku przy ul. Gen. Andersa. Od
kilku lat przychodzę w to miejsce
z Elżbietą Jaskułą, Marcinem Nowakiem, Markiem Muchą i Jadwigą
Wochal, aby zobaczyć jak wygląda
opuszczony od prawie 9 lat gmach
i przypilnować, aby nie został doprowadzony do jeszcze gorszego stanu
–mówi Nowak. Na liczne interpelacje i wnioski radnego dotyczące
przyszłości terenu oraz budynku
dawnej Szkoły ,,Samochodowej”
zlokalizowanej przy ul. Gen. Andersa
121 A kierownik Biura Infrastruktury
reklama

Obecnie niewiadomo, kiedy dokładnie miałyby rozpocząć się prace nad powstaniem nowych mieszkań

i Nieruchomości w Wałbrzychu odpowiada: ,,Docelowo w miarę pozyskania środków finansowych planuje
się wyremontowanie budynków na
w/w działce z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne i komunalne.
Aktualnie Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje mające na celu oddanie
do użytku nowych lokali mieszkalnych lub socjalnych w budynkach
położonych w Wałbrzychu przy ulicy

Husarskiej, Przywodnej, Głuszyckiej
27, 1 Maja 149, Ogrodowej 2A. Jednocześnie informuję, że Biuro Infrastruktury i Nieruchomości zwróci
się do Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
który zabezpiecza nieruchomość
o uporządkowanie przedmiotowej
działki. Obecnie niewiadomo, kiedy dokładnie miałyby rozpocząć
się prace nad powstaniem nowych

mieszkań. Wokół budynku znajduje
się mnóstwo zieleni oraz plac zabaw.
Walorem dawnej placówki oświatowej jest także atrakcyjne położenie.
Jeśli inwestycja dojdzie do skutku to
przyszli mieszkańcy będą mieli w zasięgu zarówno Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua Zdrój”, Starą
Kopalnię, górę Chełmiec oraz niedaleko Szczawno-Zdrój.
(Grzegorz Nielubiak)
R0598/17

Piątek, 21 lipca 2017
www.30minut.pl

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

wydarzenia 5

od 2002 roku
razem z Wami

Mistrzostwa Polski
w drezynowaniu

reklama

R0599/17

W najbliższy weekend, 22 i 23 lipca, na nieczynnej stacji PKP w Jugowicach będzie można zobaczyć kilka
rodzajów drezyn lekkich, a nawet się nimi przejechać.

Już od 15 lat dają rozrywkę, frajdę i namiastkę spełnienia kolejowych marzeń. Zarówno tym
dużym jak i małym. Przez nami
kolejna edycja Mistrzostw Polski
w Drezynowaniu.
Cel zawsze jest jeden. Promowanie piękna i istoty istnienia linii kolejowej nr 285 – tak zwanej bystrzyckiej. - Teraz gdy po latach starań
jest w planach do rewitalizacji, możemy odetchnąć z ulgą, choć mamy
się na baczności. To wciąż piękne
miejsce, urokliwa linia pełna wrażeń
jakie niosą widoki na panoramy Gór
Sowich, Zamek Grodno czy otoczenie widziane z wysokich wiaduktów. Przeżyjcie to osobiście, razem
z nami podczas XV edycji kultowej
imprezy Push-Pull Party Jugowice
2017 - mówią organizatorzy mistrzostw. W najbliższy weekend, 22
i 23 lipca, na nieczynnej stacji PKP
w Jugowicach będzie można zobaczyć kilka rodzajów drezyn lekkich,
a nawet się nimi przejechać. To jednak nie wszystko, bo najważniejsze
są zawody. - Już po raz trzeci rozegramy je na dwóch odcinkach. Podstawowy, którego zasady nie zmieniają się od lat, to jazda w parach na
drezynie ręcznej. Zawodnicy mają
do pokonania odcinek 2x200m
reklama

(tam i z powrotem) na jednym
z torów na stacji. Obowiązuje kilka
kategorii. Najlepsi z każdej z nich
otrzymają nagrody i upominki przygotowane przez Stowarzyszenie,
Gminę Walim i naszych partnerów.
Nie zabraknie też nowego dystansu
stawianego za punkt honoru przez
uczestników ostatnich edycji. To
zawody dla twardzieli. Potrwają
nieco krócej. W tej kategorii może
wystartować tylko 20 drużyn. Do
rywalizacji zapraszamy 4-osobowe zespoły. Zawodnicy muszą być
pełnoletni. Przed nimi trudna misja!
Podjazd na stację z wiaduktu w Jugowicach. W sumie, górski odcinek
liczący 1 100m. Warto zebrać znajomych i sprawdzić czy uda się pokonać ustanowiony w ubiegłym roku
rekord. Zapisy na zawody – w sobotę od godziny 10:00, w biurze zawodów – zachęcają pomysłodawcy
imprezy. Równolegle przez dwa dni
istnieje możliwość przejażdżek rekreacyjnych drezynami ręcznymi na
torach stacji, oraz w górę i dół linii
kolejowej nr 285. Jednej z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych
w Polsce. Do wyboru różne pojazdy
z Polski i zagranicy. To jednak nie
wszystko. Gmina Walim jak co roku
przygotowuje szereg atrakcji dodatkowych. W tym roku będzie mu-

zycznie i na rockowo. Dodatkowo
program dla dzieci, a także gastronomia i lokalni wystawcy.
(red)

W podstawowej kategorii zawodnicy mają do pokonania odcinek 2x200m (tam i z powrotem)
na jednym z torów na stacji.
R0600/17
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Święto Policji

R0601/17

remax

PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
Fot. (KMP Wałbrzych) Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu otrzymali awanse na wyższe stopnie
oraz podziękowania

wą nadkom. Rafał Siczek i asp. szt.
Dariusz Kelner. Odznaki wręczył
Komendant Wojewódzki Policji we
Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński w asyście Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu mł. insp.
Macieja Januszkiewicza. W dalszej
części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński oraz Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu mł.
insp. Maciej Januszkiewicz wręczyli
akty mianowania na wyższe stopnie
policyjne. Kolejnym punktem uro-

czystości było uhonorowanie przez
Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego medalami
25-Lecia Związków Zawodowych.
Wśród 407 zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu policjantów w tym roku awans
otrzymało na wyższe stopnie służbowe 117 funkcjonariuszy wałbrzyskiego garnizonu, w tym 4 oficerów, 41
aspirantów i 47 podoficerów oraz 25
szeregowych.
(red)

Strzegomska wyremontowana
Blisko 17 milionów złotych kosztował remont ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu. Dzięki inwestycji kierowcy mogą korzystać
z wyremontowanego odcinka,
a piesi i rowerzyści z nowej przepięknej drogi dla rowerów i ciągu
pieszo – rowerowego.
Przebudowa leżącej na terenie
Gminy Wałbrzych i Gminy Walim
ulicy Strzegomskiej - Drogi Wojewódzkiej nr 379, stanowiącej część
Wschodniej Obwodnicy Wałbrzycha,
została zrealizowana ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, oraz ze środków Gminy Wałbrzych w latach 2015- 2017. Koszt
inwestycji wyniósł 16,9 mln złotych.
Koszt robót budowlanych i nadzoru
po stronie gminy Wałbrzych wyniosły 9 milionów 300 tysięcy złotych (
w tym dotacja z Urzędu Marszałkow-

www.30minut.pl

reklama

Uroczystość obchodów 98 rocznicy powołania Polskiej Policji
odbyła się w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie- Zdroju. Funkcjonariusze i pracownicy Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu
otrzymali awanse na wyższe
stopnie oraz podziękowania.
Ceremonia rozpoczęła się od
meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu i wprowadzenia sztandaru. Przybyłych gości przywitał
Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu mł. insp. Maciej Januszkiewicz, który w swojej wypowiedzi
dobrze ocenił służbę podległych mu
funkcjonariuszy i podziękował im,
a także innym pracownikom za codzienną ciężką pracę. Zapewnił, że
wałbrzyska Policja dokłada wszelkich
starań by mieszkańcy mogli czuć się
bezpiecznie. Również podziękowania skierował do rodzin policjantów
i pracowników Policji, za cierpliwość
i zrozumienie uciążliwości dnia codziennego, wynikających ze służby
czy pracy ich bliskich w Policji. Następnie uroczystość rozpoczęto od
odczytania Decyzji Ministra Spraw
Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka
o nadaniu odznak „Zasłużony Policjant”, które to otrzymali: srebrną
- mł. insp. Zbigniew Oryl, brązo-
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 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

Usłyszał 3 zarzuty
43-letni mieszkaniec Wałbrzycha
został zatrzymany do rutynowej
kontroli. Jak się okazało – był on
poszukiwany do odbycia kary
pozbawienia wolności. Ponadto
badanie alkomatem wykazało
w jego organizmie 0,38 promila
alkoholu, a w jego samochodzie
znaleziono również narkotyki.
Ukrywający się przed wymiarem
sprawiedliwości wałbrzyszanin
usłyszał 3 zarzuty.
W godzinach wieczornych na
ul. Wysockiego w Wałbrzychu,
funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli 43-letniego kierowcę.
Badanie alkomatem wykazało, że

skiego na poziomie 6 mln 82 tysiące złotych) za długość odcina drogi
1.772 m. Natomiast koszt po stronie gminy Walim to 7 milionów 600
tysięcy złotych za odcinek 1.460m.
Dzięki inwestycji kierowcy mogą ko-

(KRAZ 7765)

w jego organizmie jest 0,38 promila alkoholu. W dodatku 43-latek nie
posiadał uprawnień do prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Po dokładnym przyjrzeniu się nielegalnie
kierującemu pojazdem wałbrzyszaninowi okazało się, że jest on poszukiwany na podstawie nakazu osadzenia w Zakładzie Karnym, aby odbyć
karę pozbawienia wolności. Ponadto
policjanci przeszukując samochód
poszukiwanego znaleźli 0,7 g amfetaminy. 43-letni mężczyzna trafi
do więzienia w celu odbycia orzeczonej wcześniej kary pozbawienia
wolności, odpowie także za jazdę po
użyciu alkoholi i bez uprawnień, jak
również posiadanie narkotyków.
(red)

rzystać z wyremontowanego odcinka
Wschodniej Obwodnicy Wałbrzycha,
a piesi i rowerzyści z nowej przepięknej drogi dla rowerów i ciągu pieszo
– rowerowego.
(red)

„Ratujmy Kobiety 2017”
Komitet „Ratujmy Kobiety” złożył w Sejmie projekt ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne
wraz z tysiącem podpisów i wnioskiem o rejestrację Komitetu.
Głównymi założeniami projektu
są: liberalizacja przepisów dopuszczających aborcję, bezpłatna antykoncepcja, nowoczesna edukacja seksualna w szkołach i zakaz manifestacji
antyaborcyjnych przed szpitalami.
Pełnomocniczką Komitetu jest Barbara Nowacka, a wicepełnomocniczką Anna Karaszewska. Proponowana
ustawa obejmuje przywrócenie pełni
praw reprodukcyjnych, prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do
końca 12. tygodnia. Ponadto projekt
przewiduje wprowadzenie edukacji
seksualnej do szkół, łatwy i darmowy
dostęp do antykoncepcji, przywraca

antykoncepcję awaryjną bez recepty.
Reguluje również stosowanie klauzuli
sumienia przez lekarzy-ginekologów.
Projekt komitetu „Ratujmy Kobiety” ma zwrócić uwagę na postulaty
liberalnej części społeczeństwa, ponieważ konserwatyści zapowiedzieli
powrót projektów zaostrzających
przepisy antyaborcyjne, m.in. działaczka antyaborcyjna Kaja Godek zapowiedziała, że w sierpniu do Sejmu
ma trafić projekt całkowicie zakazujący aborcji ze względu na ciężkie
wady płodu. Jest też projekt byłej
posłanki Kukiz’15, związanej z Ruchem Narodowym – Anny Siarkowskiej. Projekt ma charakter obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Po zarejestrowaniu Komitetu rozpocznie się zbiórka 100 tys. podpisów,
a następnie projekt zostanie skierowany do laski marszałkowskiej. Or-

ganizacje, które już zadeklarowały
współpracę i wsparcie dla Komitetu
Obywatelskiego: Inicjatywa Polska,
Dziewuchy Dziewuchom, Federacja
na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Femini Berlin Polska, Fundacja
Feminoteka, Fundacja im. Izabeli
Jarugi-Nowackiej, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Fundacja
na rzecz Równości i Emancypacji
STER, Fundacja Równość.info, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Marsz
Godności, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Ruch Kobiet, Stowarzyszenie
Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Pro
Femina, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (zrzeszająca 92 organizacje i inicjatywy kobiece), Inicjatywa Feministyczna, Partia Razem,
Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Zieloni.
(red)

Fot. (KMP Wałbrzych)

Ukradli motor
Dwaj mieszkańcy Jedliny-Zdroju
ukradli motor marki Honda. Po
postawieniu zarzutu przyznali
się do winy. Grozi im nawet do 5
lat pozbawienia wolności.
Do kradzieży doszło przy ul.
Zakopiańskiej w Jedlinie-Zdroju.
Właściciel skradzionego mienia
zgłosił sprawę na policję, wyceniając wartość skradzionego jednośladu na kwotę 3000 zł. Policja

szybko wytypowała potencjalnych
sprawców kradzieży, którymi
okazali się 32 i 27-letni mieszkańcy Jedliny-Zdroju. Po tym jak
wpadli w ręce policjantów złożyli
obszerne wyjaśnienia i przyznali
się do zarzucanego im przestępstwa. Skradziony motor wrócił do
właściciela, a przestępcom za postawiony zarzut kradzieży grozi kara
nawet do 5 lat więzienia.
(red)
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Rehabilitacja po zwolnieniu
lekarskim
Ponad sześć tysięcy dolnoślązaków skorzystało w ubiegłym
roku ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli pół roku zwolnienia
nie wystarczy na zakończenie
leczenia i pełen powrót do zdrowia warto zapytać lekarza czy
możemy kontynuować terapię
w ramach tego świadczenia. Warunek jest jeden – stan naszego
zdrowia musi rokować, że po rehabilitacji wrócimy do pracy.
Trzeba pamiętać, że świadczenie
rehabilitacyjne przysługuje dopiero
po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego. Nie można otrzymywać go zamiast lub w trakcie chorobowego. Żeby zachować ciągłość
wypłaty świadczeń wniosek musi
trafić do ZUS, co najmniej 1,5 miesiąca przed zakończeniem zwolnienia.

Przypomnijmy, że na zwolnieniu lekarskim możemy być nieprzerwanie
przez 182 a w przypadku ciąży i gruźlicy 270 dni. To nie zawsze wystarczy
na pełen powrót do zdrowia. Świadczenie rehabilitacyjne pozwala nam
na kontynuację leczenia i rehabilitację przez maksymalnie 12 miesięcy.
Dostaniemy je o ile lekarz orzecznik
stwierdzi, że mamy szansę na powrót
do zdrowia i oczywiście odpowiednio
wcześnie złożymy wniosek. Komplet
dokumentacji powinien zostać złożony we właściwym, według miejsca
zamieszkania, oddziale ZUS, co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem
okresu zasiłkowego. Zwykle jest to
mniej więcej w 120 dniu zwolnienia
lekarskiego, a w przypadku ciąży
i gruźlicy – około 228 dnia. Warto dopełnić wszelkich formalności
wcześniej, ponieważ na wypłatę

zasiłku Zakład ma 30 dni od momentu przyznania. - Świadczenie
rehabilitacyjne jest, więc jakby kontynuacją zasiłku chorobowego. Możemy je otrzymać wtedy, gdy wyczerpaliśmy już cały okres zasiłkowy
i nadal jesteśmy niezdolni do pracy,
ale dalsze leczenie lub rehabilitacja
dają nadzieję, że do niej wrócimy –
mówi Iwona Kowalska regionalny
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie
przez rok. O tym, czy nam się należy, decyduje lekarz orzecznik ZUS.
Od jego orzeczenia można wnieść
sprzeciw do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia tego
orzeczenia. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję
w sprawie przyznania świadczenia

rehabilitacyjnego. - O świadczenie
rehabilitacyjne może także starać
się osoba, która już po zakończeniu
chorobowego ubiegała się o rentę
z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej
zdrowia rokuje odzyskanie zdolności
do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie mu tego
świadczenia, a nie renty – wyjaśnia
Iwona Kowalska.
Warto dodać, że o świadczenie
może starać się nie tylko pracownik, ale również zleceniobiorca
lub osoba prowadząca działalność
gospodarczą, jeżeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu. Uwaga!
Ze świadczenia rehabilitacyjnego
można skorzystać na dwóch podstawach: ubezpieczenia chorobowego
lub wypadkowego. Jest to zależne
od tego, co było powodem niezdolności do pracy (np. choroba czy
wypadek przy pracy). Trzeba, więc,
by ubiegać się o świadczenie, nie tyl-

ko być ubezpieczonym w ZUS, ale
i opłacać składki na te dwa rodzaje
ubezpieczeń. Wysokość świadczenia
rehabilitacyjnego: Nie ma jednej wysokości świadczenia rehabilitacyjnego. Wynosi ono: 90 proc. podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego - za
okres pierwszych 90 dni, 75 proc.
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostały okres, 100
proc. podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego - jeśli niezdolność
do pracy przypada w okresie ciąży
oraz 100 proc. podstawy wymiaru,
jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową. Płatnikiem świadczenia może być albo
pracodawca, albo oddział Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych tak jak
w przypadku zasiłku chorobowego.
Średnia wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w kraju pod koniec
ubiegłego roku wynosiła około 1568
zł miesięcznie.

Dokumenty, które trzeba złożyć w ZUS
I. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek
ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS
właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku
o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie
o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza
leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk
ZUS N-10) . Wywiad zawodowy nie jest wymagany,
jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu
ubezpieczenia lub gdy wnioskodawcą jest osoba
prowadząca działalność pozarolniczą.
II. W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem
przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem
należy dołączyć również protokół ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy. Gdy niezdolność do pracy
spowodowana wypadkiem przy pracy dotyczy pozostałych
ubezpieczonych trzeba załączyć kartę wypadku przy pracy.
Natomiast w razie niezdolności do pracy spowodowanej
chorobą zawodową koniecznie trzeba dołączyć decyzję
o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez
inspektora sanitarnego.
III. W sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacanie przez ZUS,
niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek. Jest
ono wystawiane na różnych drukach. W przypadku
pracowników jest to druk ZUS Z-3. Ubezpieczeni
wykonujący pozarolniczą działalność, ubezpieczeni
współpracujący z osobami prowadzącymi pozarolniczą
działalność oraz duchowni wypełniają druk ZUS Z-3b,
a pozostali ubezpieczeni - druk ZUS Z-3a.
IV. Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli
było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego
i nie uległy zmianie okoliczności mające wpływ na
prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia. Jeżeli
natomiast o przyznanie świadczenia stara się osoba, która
nie jest już objęta ubezpieczeniem chorobowym, powinna
dołączyć do tego zestawu oświadczenie na druku ZUS Z-10
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Królowały gitary

Gmina Głuszyca otrzymała decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie na kwotę
1 250 000 zł, inwestycja została
również wsparta kwotą wysokości
2 mln zł przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetu gminy. Ogółem
wartość inwestycji szacowana jest
na kwotę 6 200 000 zł. Budowa pływalni została rozpoczęta na początku grudnia 2016 r., a jej planowany
czas zakończenia to początek 2018
r. - Wykonano zbrojenie stropodachu, które przygotowano do zabetonowania nad częścią socjalną i strefą
wejściową basenu. Trwa murowanie
ścian zewnętrznych i wyciąganie
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

to były piękne gitarowe dni w jedlinie-zdroju.

na Kreft, Bartłomiej Marusik, Henryk
Kasperczak oraz Marcin Chenczke.
Na zakończenie Festiwalu w Parku
Północnym w Jedlinie-Zdroju można
było usłyszeć’’Blues z Doliny Mississippi”. Tego dnia wystąpił Romek

Puchowski grający na gitarze, oraz
KeithaDunna- wokalista z Bostonu,
mistrz harmonijki. Wstęp na wszystkie koncerty w ramach Festiwalu był
bezpłatny.
(red)

słupów żelbetowych powyżej stropodachu pod dach hali basenowej.
Rozpoczęto także murowanie ścian

działowych - poinformował Roman
Głód, burmistrz Głuszycy.
(red)

fot. (um Głuszyca) ogółem wartość inwestycji szacowana jest
na kwotę 6 200 000 zł

DRZWI

już od 950zł
z montażem

GRATIS

OKNA

Odwiedzili ,,Delfinka”
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz
Radni Sejmiku Wojewódzkiego –
Czesław Kręcichwost i Zbigniew
Szczygieł odwiedzili budowę krytej pływalni, która powstaje przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Budowa obiektu ruszyła
w ramach pilotażowego programu budowy małych pływalni
przyszkolnych –
„Dolnośląski
Delfinek” na lata 2016-2017.

www.30minut.pl

reklama

Za nami 3 Letni Festiwal Gitarowy w Jedlinie - Zdroju.
Pierwszy dzień Festiwalu Gitarowego otworzył występ Marka Andrzejewskiego - autor, kompozytor,
wykonawca piosenek. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów.
Tego dnia wystąpił również Jakub
Niedoborek, który należy do czołówki polskiej gitarystyki. Wychowanek Katowickiej Akademii Muzycznej. Te muzyczne spotkanie odbyło
się w Browarze Jedlinka. Drugiego
dnia Festiwalu w kościele przy ulicy
Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju odbył
się koncert "Amor Con Chordes".
To poznański zespół 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 klasyczny tego zespołuwzbogacony jest o muzykę ludową celtycką
i katalońską. Zespół tworzy również
autorskie kompozycje stylizowane na twórczości epoki renesansu.
W składzie zespołu występują: Joan-
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U NAS TANIEJ!

•

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

Zagrają przeboje
Santany
Uzdrowisko Szczawno – Jedlina”
S.A. wspólnie z Burmistrzem
Szczawna – Zdroju w środę 26.07.
2017 o godzinie 19.00 zaprasza
na wyjątkowy koncert. Leszek
Cichoński i Jose Torres w Hali
Spacerowej w Szczawnie Zdroju
zagrają przeboje Santany .
W tym roku 20. lipca Carlos Santana obchodził swoje 70 urodziny.
Z tej okazji w pięknej scenerii Hali
Spacerowej w Szczawnie – Zdroju odbędzie się wyjątkowy koncert
przygotowany przez zespół Leszka
Cichońskiego. Carlos Santana to
jeden z niewielu artystów, którego
przeboje były popularne we wszystkich dekadach począwszy od lat
60-tych do dzisiaj. W jego kompozycjach można znaleźć elementy bluesa, rocka, jazzu a przede wszystkim
muzyki latynoskiej. Takie utwory
Samba Pa Ti, Europa, Oye Como Va
stanowią klasykę gitarowego kunsztu
i zyskały Santanie wiernych fanów
na całym Świecie. Leszek Cichoński - twórca Gitarowego Rekordu
Guinnessa - postanowił uczcić muzycznie 70 urodziny Carlosa Santany.
Jego nowy projekt nosi nazwę Viva

Santana. Ponieważ trudno oddać klimat tej muzyki bez bongosów i kong
zaprosił do tego projektu wybitnego
perkusjonistę Jose Torresa. Oprócz
wymienionych wcześniej hitów zagrają wspólnie również Black Magic
Woman, Moon Flower a także nowsze przeboje jak Smooth. Zapraszamy wszystkich fanów śpiewnego
brzmienia Santany i dobrej gitarowej
muzyki. Wstęp wolny.
(red)

jakie projekty będą finansowane –
mówi marszałek Cezary Przybylski.
Głosowanie ruszyło 17 lipca i potrwa
do 30 lipca do godz. 23.59. Każdy
mieszkaniec województwa, który
ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na dowolny projekt, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Głosować
będzie można wyłącznie przez Internet – za pomocą portalu aktywny.
dolnyslask.pl. Każdy głos będzie potwierdzony bezpłatnym kodem SMS
wysłanym na podany numer telefonu
komórkowego. Z jednego numeru
telefonu będzie można potwierdzić
3 głosy oddane przez 3 różne osoby
(nr PESEL można wpisać tylko raz).

W sierpniu poznamy listę zwycięzców, a projekty będą realizowane od
1 października br. do końca marca
2018 r. − W ubiegłym roku program
cieszył się ogromną popularnością.
W pilotażowym budżecie swoje głosy oddało ponad 110 tysięcy osób!
W tym roku pozytywnie zweryfikowanych zostało 61 projektów. Cieszę się, że Dolnoślązacy chcą razem
z nami uczestniczyć w budowaniu
sportowo-turystycznej marki naszego województwa. Zachęcam do
głosowania! – mówi Jerzy Michalak,
Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.
(red)

Aktywny Dolny Śląsk
Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do drugiej
edycji sportowo-turystycznego
budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Od 17 lipca można głosować na projekty,
które dotyczą pomysłów na zorganizowanie sportowego bądź
turystycznego wydarzenia w naszym regionie. W sumie pozytywnie zweryfikowanych zostało
61 wniosków.
Tegoroczny budżet, tak samo
jak poprzedni, będzie realizowany
w całym województwie, a środki
finansowe będą rozdzielane w 5 dol-

nośląskich subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy
z subregionów dysponuje pulą 120
tysięcy złotych. Całkowity budżet
to 600 tys. zł. Pieniądze mogą być
przeznaczone na realizację inicjatyw przyczyniających się do rozwoju
i popularyzacji dolnośląskiego sportu
i turystyki, z wyłączeniem zadań dotychczas dofinansowanych z budżetu
województwa oraz projektów infrastrukturalnych. Mogą to być np.: imprezy turystyczne, lokalne zawody
sportowe, zloty, rajdy, konferencje,
seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowa-

nia lokalnych produktów i atrakcji
turystycznych, oraz np. publikacje
wydawnictw o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery,
katalogi, informatory etc.).
− Samorząd województwa
wspiera rozwój sportu w całym regionie. W ciągu ostatnich kilku lat
zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych w budowę nowych
obiektów sportowych. Aktywnie
wspieramy również rozwój programów sportowych. Nasz budżet obywatelski jest dodatkową formą budowania aktywności Dolnoślązaków.
Dzięki temu programowi mieszkańcy sami mogą decydować o tym,
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reklama

Na terenie ruin Zamku Cisy
obiektu, studenci Uniwersytetu
Wrocławskiego przeprowadzają
badania naukowe pod kierunkiem dr. Artura Boguszewicza.
Choć zamek Cisy jest jedną z lepiej zachowanych warowni średniowiecznych na Dolnym Śląsku,
to wiedza na temat jego początku i kolejnych faz rozwoju jest
znikoma.
Wiadomo, że w drugiej połowie
XIV w. księżna Agnieszka Habsburżanka samodzielnie rządząca księstwem świdnicko-jaworskim po
śmierci swego męża Bolka II często
odwiedzała Cisy, jednak niewiele
potrafimy powiedzieć o kształcie
budowli pełniących wówczas funkcje rezydencji władczyni i jej dworu.
Dr Artur Boguszewicz podkreśla, że
wpływ na decyzję miała również otwartość Gminy Stare Bogaczowice.
- Jest to środowisko zainteresowane rozwojem zarówno pod kątem
turystycznym, jak i historycznym
regionu. Władze Gminy oraz Nadleśnictwo Wałbrzych wyszło nam,
naprzeciw, co znacznie ułatwia prowadzenie badań – mówi wrocławski naukowiec. Badania prowadzone
są na północnym podzamczu, przy
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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

fot. (Stare bogaczowice) badania prowadzone są na północnym
podzamczu, przy obwodzie obronnym oraz u podnóża zamku, gdzie
odsłonięta została średniowieczna pochylnia

obwodzie obronnym oraz u podnóża zamku, gdzie odsłonięta została
średniowieczna pochylnia, którą mogła być dostarczana na zamek woda
w beczkach z pobliskiego ujęcia.
Prowadzone badania mają charakter
rozpoznawczy w celu sprecyzowa-

nia strategii dalszych prac archeologiczno-architektonicznych i konserwacji muru zamku w porozumieniu
z Gminą Stare Bogaczowice, Nadleśnictwem Wałbrzych i Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
(red)

WWW.MAMUSKA.COM.PL

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
zakończyła remont części nawierzchni ulicy Sienkiewicza
w Głuszycy.

W mieroszowskiej placówce oświatowej trwa wymiana okien i kotłów
wraz z instalacją centralnego ogrzewa-

nia, prowadzone są także prace mające na celu wymianę instalacji elektrycznej. Remont robiony jest w okresie
wakacyjnym, aby we wrześniu dzieci mogły wrócić do już częściowo
wyremontowanej szkoły i edukować
się w lepszych warunkach.
(red)

fot. (um mieroszów) w placówce prowadzone są prace mające na celu
wymianę instalacji elektrycznej

Turniej sołectw
Koszt remontu drogi wyniósł ponad 1,9 mln zł.

Przygotowany na ultramaraton?
Zawodnicy ultramaratonu będą
mieli do pokonania trasę o długości
53 km z 2500 m podbiegów o nachyleniu ponad 45%. Trudy trasy rekompensują jednak piękne widoki.
Bieg jest zaliczany do klasyfikacji Ligi
Biegów Górskich i został wyróżniony prestiżową nagrodą Srebrna
Kozica w kategorii Organizacyjny
Debiut Roku. Półmaraton Waligóra Run Cross to jeden z najtrudniejszych półmaratonów w Polsce.
Pokonując trasę o długości 25 km,
będzie trzeba wspinać się ostro pod

znajdź nas na FB

Remont szkoły

Sienkiewicza po remoncie

W sobotę, 2września, zapraszamy pasjonatów biegania po górach do Głuszycy na II ultramaraton i półmaraton górski Waligóra
Run Cross.

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

w dostawie również płatność kartą

Po ponad 30 latach oczekiwania,
rozpoczęto remont i termomodernizację Szkoły Podstawowej
w Mieroszowie.

Wykonawcą inwestycji sfinansowanej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
było Przedsiębiorstwo
Drogowe „Trakt” J. Żłobiński, A.
Stachurski, K. Biczysko z Kluczborka. Koszt remontu drogi wyniósł
ponad 1,9 mln zł. - Inwestycja w znaczącym stopniu wpływa na poprawę
komfortu jazdy i bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego. Wyremontowana nawierzchnia drogi
stanowi główny szlak komunikacyjny, po którym poruszają się zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak
i przyjezdni udający się w kierunku
Wałbrzycha czy Kłodzka– dodaje
burmistrz Roman Głód. Do remontu
pozostał jeszcze ostatni odcinek drogi wojewódzkiej nr 381 przebiegający przez Głuszycę Górną.
(red)

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

górę, gdyż suma podbiegów wynosi
750 m. Najtrudniejszy podbieg pod
Waligórę (936 m n.p.m.) ma prawie
45% nachylenia, podobnie jak na
Ruprechtickim Szpiczaku (880m),
skąd zobaczyć można piękną panoramę Karkonoszy i Gór Stołowych.
Niewątpliwą atrakcją biegu jest podbieg na Rogowiec (870 m n.p.m.)
z ruinami najwyżej położonego zamku w Polsce. Trasa ultra maratonu
Waligóra RUN Cross rozpoczyna
się w Głuszycy, skąd drogami polnymi wiedzie w masyw Gór Suchych.
Tam uczestnicy pokonują większość
biegu docierając do uzdrowiska
Sokołowsko, by ponownie ruszyć
w Góry Suche. - Dwukrotnie będziemy przebiegać obok Schroniska
Andrzejówka na 10-tym i na 39km

zawodów. Dwa razy będziemy zdobywać Ruprechticki Szpiczak – na
14-tym km i na 45km (dystans ultra)
Po kolejnym pokonaniu Szpiczaka
zmierzamy pasmem przygranicznym (szlakiem prowadzącym wzdłuż
słupków granicznych) do miejsca
zbiegu z pasma granicznego przed
Rarogiem. Ostry zakręt w lewo
i początkowo łagodnym zbiegiem,
a następnie stromym docieramy do
kamieniołomu Kamyki położonego
przed Głuszycą, skąd drogą asfaltową, a następnie polną, przebiegającą
przez przepust pod nasypem kolejowym docieramy do Głuszycy i mety
znajdującej się tam, gdzie zaczynała
się trasa zawodów – mówią organizatorzy.
(red)

Rady Sołeckie Starych Bogaczowic oraz Nowych Bogaczowic
były organizatorami Turnieju
Sołectw oraz Gminnego Turnieju
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy i Przewodniczącej Rady
Gminy Stare Bogaczowice.
Zawody odbyły się 15 lipca koło
Świetlicy Wiejskiej w Nowych Bogaczowicach. W finale Turnieju Pił-

ki Siatkowej spotkały się drużyny
Lubomina i Nowych Bogaczowic i zwyciężyła drużyna gości.
W trakcie trwania imprezy rozegrano ciekawe konkurencje turniejowe, m.in.: strzelanie z łuku, bieg
narciarski, dmuchanie balonów.
I tu najlepsza okazali się przedstawiciele Gostkowa przed Chwaliszowem.
(red)

w trakcie trwania imprezy rozegrano ciekawe konkurencje turniejowe.
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Kolejne mieszkania

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
• Atrakcyjna
lokalizacja
• Przestrzenne
i widne
mieszkania
• Piękna
architektura
• Garaże,
parking
wykonawcą zadania była firma mtm budownictwo.

czas naszą wielka bolączka jest gospodarka mieszkaniowa. Nierozsądna moim zdaniem prywatyzacja
doprowadziła do tego, że dziś miasto ma bardzo ograniczone zasoby
mieszkaniowe, a z drugiej strony
zobowiązania wobec mieszkańców.
Zrobiliśmy wiele w tej dziedzinie
m.in. modernizując pustostany,
zwiększając czterokrotnie tempo
ich remontów, budując budynek
socjalny, ale to wciąż jeszcze za
mało – mówi prezydent Świdnicy,

Beata Moskal-Słaniewska. Miasto
w dalszym ciągu prowadzi aktywną
politykę mieszkaniową. Budowane
są z coraz większą intensywnością
mieszkania w systemie TBS - przy
ul. Kilińskiego powstaje nowy budynek z 48 lokalami. Trwają także
remonty modernizacyjne pustostanów. Przekazywane są przyszłym
najemcom kolejne mieszkania do
wykonania remontów we własnym
zakresie.
(red)

W Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy można kupić okolicznościową
monetę o nominale 7 denarów
świdnickich.

fot. moneta dostępna jest w cenie: 25 zł w ozdobnym blistrze,
20 zł w pudełeczku i 10 zł bez opakowania

Pierwsze umowy podpisane
Najpóźniej do 30 października br. zostanie dostarczonych 7
średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Pierwsze umowy na kwotę ponad 5 milionów złotych zostały podpisane w siedzibie Urzędu Gminy, na
realizację zamówienia publicznego
na „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków zjawisk katastrofalnych lub
poważnych awarii celem wsparcia
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod
przewodnictwem Gminy Świdnica”
Wykonawcą zamówienia jest firma
Stolarczyk Mirosław Technologia
Pożarnicza z siedzibą w Kielcach
przy ul. Ściegiennego 268A. Spośród
7 pojazdów na podwoziu MAN typ
TGM/L.2007.46.010 (4x4) jeden trafi do gminy Świdnica, a dokładniej
do OSP Burkatów. Sześć pozostałych zostanie przekazanych do gmin:

R0604/17

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

Okolicznościowa moneta
Wydana została ona z okazji 5.
rocznicy ustanowienia Świętego Jana
Pawła II patronem miasta Świdnicy.
Moneta dostępna jest w cenie: 25 zł
w ozdobnym blistrze, 20 zł w pudełeczku i 10 zł bez opakowania. Na jej
awersie widnieje wizerunek papieża,
na rewersie wpisana na listę Pomników Historii, Katedra Świdnicka.
Autorem projektu jest grafik, Marcin
Bronikowski. W pracach związanych
z jej przygotowaniem uczestniczył
także świdnicki radny, fotograf i miłośnik miasta, Mariusz Barcicki.
(red)
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Zakończyła się budowa socjalnego, wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Robotniczej. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln 600 tys. zł, z czego
ok. 800 tys. stanowiło finansowe
wsparcie ze środków funduszu
dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego.
W nowym trzykondygnacyjnym
budynku znajdują się 24 mieszkania
- dwanaście jednopokojowych oraz
dwanaście dwupokojowych, każde
z nich ogrzewane jest indywidualnie
kotłem gazowym umiejscowionym
w łazience. Na parterze dwa lokale
przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia
użytkowa mieszkań to 1 119 m2.
Przygotowano także 13 miejsc postojowych, wydzielony plac śmietnikowy, plac zabaw dla dzieci oraz
plac rekreacji dla dorosłych. Mieszkania socjalne wynajęte zostały osobom i rodzinom, które potrzebowały wsparcia i które jednocześnie
były aktywne w kwestii poprawy
swoich warunków życiowych. Przede wszystkim wymogiem było regularne wnoszenie opłat i nienaganna
opinia w miejscu dotychczasowego
zamieszkania. Preferencje miały też
rodziny z małymi dziećmi. - Cały

Piątek, 21 lipca 2017

od 2002 roku
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Dzierżoniów, Jaworzyna, Męcinka,
Strzegom, Udanin oraz gminy Żarów. W trakcie realizacji są także
umowy na dostawę hydraulicznych
zestawów ratownictwa technicznego na kwotę ponad 169 tys. zł. Jeden
z takich zestawów o wartości 104
tys. zł. trafi również do gminy Świdnica. Projekt partnerski, którego liderem jest gmina Świdnica obejmuje
swoim zakresem doposażenie 11
jednostek OSP: (Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP w Burkatowie,
OSP w Ostroszowicach, OSP w Jaworzynie Śl., OSP w Męcince, OSP
w Goczałkowie, OSP w Ujeździe
Górnym, OSP w Pożarzysku, OSP
w Leśnej, OSP w Tworzyjanowie,
OSP w Siekierczynie, OSP w Brzegu Dolnym) w 7 szt. samochodów
ratowniczo-gaśniczych z napędem
uterenowionym 4x4, 3 lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz 2
hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego. Łączna wartość

całego zadania szacowana jest na
poziomie 6,563 mln zł. Projekt dofinansowany jest w kwocie 4,174 mln
zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
(red)
Warto wspomnieć, że gmina
Świdnica, jako pierwsza w powiecie
świdnickim zrealizowała program
bezpieczeństwa.
Do przeciwpożarowego
zabezpieczenia społeczeństwa
i mienia, w ramach zadania
własnego na terenie gminy Świdnica
utrzymywanych jest 8 jednostek
OSP typu „S”, w tym 8 jednostek
terenowych. 3 jednostki włączone są
do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP
Burkatów, OSP Witoszów.

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

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

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Kolejna kładka
rowerowa
Nad rzeką Bystrzycą, między
ulicami Wodną i Kopernika
w Świdnicy rozpoczęły się prace
związane z montażem kładki dla
pieszych i rowerzystów. Jest to
dwuprzęsłowa konstrukcja zespolona, posadowiona na żelbetowych podporach o długości 47
m i szerokości użytkowej 2,40 m.
Kładka zlokalizowana będzie
obok istniejącego mostu. Zadanie
to jest częścią inwestycji związanej z budową ścieżek rowerowych
i chodników w tym rejonie miasta.
Jego wykonawcą jest konsorcjum
firm: Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów oraz „Most”
Sp. z o.o. Przy ulicy Kopernika powstaje ścieżka rowerowa o szerokości od 2 do 2,6 metra, chodnik
z kostki betonowej oraz zatoki postojowe o powierzchni ok. 300 m2
i zatoki autobusowe. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie
– postawionych będzie 28 nowych
słupów oświetleniowych. Ścieżka ta
połączy osiedle Zarzecze z centrum
miasta. Przy ulicy Nadbrzeżnej powstała ścieżka o szerokości 2 metrów, chodnik z kostki betonowej,
barierka zabezpieczająca oraz pas

zieleni. Trasa ta połączy ulicę Kopernika z Wrocławską. I w tym przypadku inwestycja nie ograniczyła się tylko do udogodnień dla rowerzystów,
oprócz wspomnianych chodników
i zieleni przy ul. Nadbrzeżnej posadowiono 32 nowe słupy oświetleniowe.
Przypomnijmy, że rok 2017
będzie rokiem rekordowym pod
względem ilości środków przeznaczonych na infrastrukturę rowerową
w Świdnicy. Miasto uzyskało dotację
z funduszy unijnych w wysokości
8,5 mln zł. Nowe trasy rowerowe
wybudowane zostały już na odcinku od ul. Westerplatte wzdłuż ulicy
Bokserskiej, prace trwają jeszcze na
odcinku od kładki do ul. Sportowej.
W fazie projektowej jest ciąg pieszo-rowerowy od kładki do ul. Kraszowickiej. Do końca tego roku ścieżki
rowerowe wraz z nowymi chodnikami i oświetleniem pojawią się także
wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela
i ul. Henryka Pobożnego, od ul. Kazimierza Odnowiciela wzdłuż ulicy
Waleriana Łukasińskiego do ul. Krętej oraz od ul. Wałbrzyskiej wzdłuż
ul. Janusza Korczaka i ul. Leśnej, do
wjazdu do szpitala „Latawiec”.
(red)

Kładka zlokalizowana będzie obok istniejącego mostu.
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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 wielu punktach Świebodzic można
napotkać na utrudnienia komunikacyjne. Ma to związek z remontami
cząstkowymi na drogach, prowadzonymi przez miasto. Największe utrudnienia występują obecnie na Alejach
Lipowych, jezdnia jest częściowo
wyłączona z ruchu, ale po południu
przejazd jest otwierany. Remonty dotyczą takich ulic, jak: Długa, Sportowa,
Ofiar Oświęcimskich, Parkowa, Dąbrówki , Sportowa, Modrzejewskiej;
skrzyżowanie ul. Łącznej z ul. Mieszka
I, Ciernie. Do tej pory miasto wydało
na naprawy ok. 120.000 zł. Prace
wykonuje ZGK Świebodzice sp. z o.o.

(red)

Coraz bliżej końca

Rozpoczęte tydzień temu (12 lipca)
prace przy remoncie drogi powiatowej nr 2876D z Bystrzycy Górnej do
Lubachowa i dalej do granicy powiatu
są już na ukończeniu. Pozostało
jeszcze tylko kilka drobnych prac na
skrzyżowaniu przed Bystrzycą Górną,
kilku zatokach autobusowych oraz
zagospodarowanie i uprzątnięcie poboczy i inwestycja będzie zakończona.
Inwestor przewiduje całkowite zakończenie prac w przyszłym tygodniu.
- Cieszy nas iście ekspresowe tempo
prac przy remoncie tej drogi. Zwłaszcza, że sezon wakacyjny sprzyja
rodzinnym wycieczkom do pobliskiego Zagórza nad jezioro - mówi
Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.
Przypomnijmy. Prace obejmowały
zdjęcie starej i nałożenie nowej masy
bitumicznej na 5,5 km odcinku drogi
a łączny koszt inwestycji to 1 mln. 275
tys. zł.

Państwo Wojasowie, znani świdniccy tancerze,
uczestniczyli w prestiżowych Międzynarodowych
Mistrzostwach Niemiec German Open Dance Festival WDC w Mannheim.

(red)

tancerze ze Świdnicy zajęli drugie miejsce w swojej grupie.

Termomodernizacja szkół

To kolejna w tym roku inwestycja realizowana ze środków ZIT AW
RPO WD. Od kwietnia br. trwają
prace związane z termomodernizacją świetlicy w Witoszowie Dolnym.
Budynek świetlicy zyska m.in. nowoczesne źródła ogrzewania, nową
elewację i dach. Przedmiotowy projekt polega na kompleksowej ter-

Zapraszamy wszystkie dzieci na Dzień
Baniek Mydlanych. Festyn odbędzie
się w najbliższą niedzielę, 23 lipca,
w Parku Miejskim. Zapraszamy od
godz. 12:00. W programie jest
mnóstwo atrakcji: będziemy puszczać ogromne bańki, będą zabawy
i konkursy, bańkowa sztafeta czy
zamykanie w wielkiej bańce. Do tego
słodkości, wata cukrowa i ogromna
porcja dobrego humoru.

Remontowy lipiec

Wytańczyli wicemistrzostwo

Ponad 3,5 mln zł. trafi do budżetu gminy Świdnica na realizację projektu pn. Kompleksowa
termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej gminy
Świdnica: Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Pszennie
oraz Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Grodziszczu. Inwestycje realizowane będą z wykorzystaniem środków unijnych,
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020. łączna kwota wydatków szacowna jest na poziomie
4,3 mln zł.

Bańkowa niedziela

(red)

W mailu należy podać hasło: "promocja 30 minut"
t"

Turniej odbywał się w jednej z największych hal widowiskowo-kongresowych w Niemczech w Mannheim
Rosengarden. Państwo Wojasowie startowali w kategorii open senior 40+ Ballroom. Kilkanaście międzynarodowych par walczyło o niemiecki i europejski prymat.
Tancerze ze Świdnicy wytańczyli wicemistrzostwo, tuż za
włoską parą. - Tańczyliśmy pod lekką presją, bo jechaliśmy na turniej z nastawieniem zatańczenia na medal. Po
ostatnich sukcesach, a małej ilości startów w tym roku to
nie jest łatwe. W dodatku mieliśmy przyjemność reprezentować Świdnicę dzięki współpracy z Urzędem Miasta
i promować Nasze Miasto Świdnicę. Bardzo dobre wyniki
pozytywnie nastawiają nas do dalszych treningów i starów, ale i bardzo wysoko podnoszą poprzeczkę, bo rywalizujemy z najlepszymi parami na świecie. Dziękujemy
wszystkim, którzy nam kibicują i nas wspierają – mówił
chwilę po zakończeniu tańca pan Tomasz. .
(red)

sekund

w szkole w Grodziszczu przeprowadzonych zostanie wiele prac.

momodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej budynku Szkoły
Podstawowej w Grodziszczu o pow.
użytkowej 1 149 m2 oraz budynku
Szkoły Podstawowej w Pszennie
o pow. użytkowej 2 498,91 m2 Jego
celem bezpośrednim jest zwiększenie efektywności energetycznej
ww. obiektów wykorzystywanych
na cele oświatowe. Zakres projektu
obejmuje - dla budynku w Grodziszczu: wymianę drzwi zewn. i okien,
montaż nawiewników, ocieplenie

ścian zewn. (w tym fundamentowych), ścian wewnętrznych, stropu
nad piwnicą, stropu pod poddaszem,
modernizację instalacji c.w.u., c.o.
wraz z instalacją gruntowej pompy
ciepła i fotowoltaiki oraz wykonanie drobnych elementów wykraczających poza działania termomodernizacyjne, takich jak: renowacja
krat i balustrad, remont schodów,
wykonanie
zadaszenia
wejścia
głównego. Dla budynku w Pszennie
projekt obejmuje: wymianę drzwi

zewn. i okien, montaż nawiewników, ocieplenie ścian zewn. (w tym
w gruncie), stropodachu obiektu
szkoły, łącznika i sali gimnastycznej,
modernizację instalacji c.o. wraz
z instalacją powietrznej pompy
ciepła oraz wykonanie drobnych
elementów wykraczających poza
działania termomodernizacyjne, takich jak: renowacja krat i balustrad,
remont schodów. - Zadanie wpisuje
się w Strategię Europa 2020, ponieważ realizuje jej cel nr 3 „Zmiany
klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii”, tzw. pakiet 3x20 %.
Dzięki inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynków na
energię (cieplną, elektryczną, pierwotną), zmniejszenie emisji CO2
i niskiej emisji oraz zwiększenie
udziału energii odnawialnej w ich bilansie energetycznym. Docieplenie
obiektów użyteczności publicznej:
placówek oświatowych i świetlic,
to oszczędność dla samorządów na
kosztach energii, a dla uczniów to
lepszy komfort nauki – podkreśla
wójt gminy Teresa Mazurek.
(red)

Weekend
za pół ceny

Zapraszamy świdnickich przedsiębiorców, działających w branży turystycznej i gastronomicznej, a także
organizacje i instytucje związane
z obsługą ruchu turystycznego do
aktywnego włączenia się w III edycję
akcji promocyjnej organizowanej
przez Polską Organizację Turystyczną
pn. „Polska zobacz więcej – weekend
za pół ceny”. Jesienna odsłona akcji
odbędzie się w dniach 6-8 października bieżącego roku. Jej główną ideą jest
przedłużenie sezonu turystycznego
w Polsce oraz zachęcenie Polaków
do korzystania z usług turystycznych
poza tradycyjnym letnim sezonem
wakacyjnym i feriami zimowymi.
Warunkiem przystąpienia do akcji jest
przygotowanie pakietu produktów
lub usług turystycznych, które zgodnie
z regulaminem akcji będą świadczone w czasie jej trwania po niższej
cenie oraz wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej www.polskazobaczwiecej.pl
oraz zaakceptowanie regulaminu akcji
do 28.08.2017 r. Osobami odpowiedzialnymi za akcję z ramienia Polskiej
Organizacji Turystycznej są: Lider
projektu - Wojciech Ścibor wojciech.
scibor@pot.gov.pl tel. 22 536 70 63,
Dorota Szulc dorota.szulc@pot.gov.
pl tel. 22 536 70 98 lub Joanna Turek
joanna.turek@pot.gov.pl tel. 22 536
70 53.

(red)
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Wejście na basen przez budynek,
w którym znajdują się biura i wyłączenie z użytkowania parkingu
przy lodowisku oraz części głównej alejki prowadzącej na kompleks boisk i korty to najważniejsze zmiany jakie czekają na gości
Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w związku z zawodami The World Games.
Zmiany zaczną obowiązują do
niedzieli, 30 lipca. W tym czasie lodowisko i przyległy do niego teren będą
strefą zamkniętą dla osób niebędących organizatorami TWG i kibicami.
Goście odwiedzający obiekty ŚOSiR-u będą mogli zostawiać samochody na parkingach przy ulicy Śląskiej.
Osoby udające się na basen wejdą na
obiekt poprzez biura, natomiast osoby korzystające z kortów tenisowych
lub boisk proszone są o korzystanie
z wejść od ulicy Sportowej. Przejście
główną alejką nie będzie możliwe.
Przypomnijmy, że zawody The World
Games w Świdnicy potrwają od 22
do 29 lipca. W Świdnicy na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji rozegrane zostaną mecze
w hokeju na rolkach, a także zawody
w jeździe figurowej na wrotkach. Zobaczymy światową czołówkę zawodników, o najwyższe trofea walczyć
będzie osiem drużyn hokeistów z Kanady, USA, Argentyny, Francji, Włoch,
Szwajcarii, Czech i Polski. Hokej na
rolkach to twarda i dynamiczna walka
znana m.in. z lodowisk NHL przeniesiona na parkiet, gdzie łyżwy zostały zastąpione rolkami. Rozgrywki
w tej dyscyplinie potrwają od 25 do
29 lipca. Pierwszy mecz we wtorek,
25 lipca o godz. 14.00 zagrają reprezentacje Szwajcarii i Francji, kolejne
spotkania tego dnia zaplanowano na
godz. 16.00, 18.00 i 20.00. Finał zmagań hokeistów zobaczymy w sobo-

Zawodnicy walczyć będą o medale w ponad 30 dyscyplinach na arenach
obiektów we Wrocławiu, Świdnicy, Jelczu-Laskowicach, Szymanowie
i Trzebnicy.

tę, 29 lipca o godz. 16.00. Kilka dni
wcześniej, tj. 22 i 23 lipca podziwiać
będziemy mogli zawodników w jedzie figurowej. Wystąpią pary i soliści, zobaczymy zawodników m.in.
z Włoch, Francji, Kolumbii, Portugalii,
USA, Hiszpanii, Brazylii. Jazda figurowa zachwyca połączeniem kunsztu
zawodników, pięknem choreografii
i strojów oraz towarzyszącej występom muzyki. To prawdziwa gratka
dla miłośników sportowego artyzmu
znanego z łyżwiarstwa figurowego.
- Impreza takiej rangi to doskonała
promocja dla naszego miasta. Tysiące kibiców i dziennikarzy będzie
miało okazję odwiedzić Dolny Śląsk,
w tym także Świdnicę. Za pośrednictwem telewizji zawody obejrzą
miliony widzów. A po zakończeniu
sportowych zmagań, co również bardzo istotne, zmodernizowany obiekt
świdnickiego lodowiska służyć będzie
mieszkańcom przez cały rok – mówi
zastępca prezydenta Świdnicy, Szymon Chojnowski. - Zapraszam serdecznie wszystkich do kibicowania.
Myślę, że dzięki naszemu dopingowi
uda się polskim zawodnikom pobić
swoje życiowe rekordy i zdobyć ko-

Wakacyjne treningi
Choć wakacje w pełni to boiska
przy ulicy Ratuszowej nie świecą
pustkami. W tym tygodniu rozpoczęły się treningi Akademii
Piłkarskiej Górnika Wałbrzych
oraz pozostałych grup młodzieżowych.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, byłych zawodników
najwyższych szczebli rozgrywkowych w kraju.- Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, za-

równo chłopców, jak i dziewczynki
do rozwoju swojej pasji, jaką jest
piłka nożna. Zajęcia, które odbywają
się w miesiącu lipcu oraz sierpniu są
bezpłatne – mówią prowadzący zajęcia. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, zachęcamy do kontaktu z trenerami poszczególnych
grup
dziecięcych/młodzieżowych
lub bezpośrednio z klubem: klub@
gornik-walbrzych.pl;
Przemysław
Strużyk (723 547 574).
(red)

Treningi w miesiącu lipcu:
- Skrzaty/Żaki (U6-U7/U8-U9) – poniedziałki, środy w godz. 16.00-18.00.
Treningi prowadzone są przez trenerów Marcina Folca (609 826 313)
oraz Jana Rytko (793 737 778).
- Orlik (U10-U11) - poniedziałki, środy w godz. 16.00-18.00.
Zajęcia prowadzone są przez trenera Jacka Fojnę; tel. 666 017 083 .
- Młodzik (U12-U13) - poniedziałki, środy w godz. 16.00-18.00.
Zajęcia prowadzone są przez trenera Mirosława Otoka; tel. 663 591 792.
- Dolnośląska Liga Trampkarzy (U14 - U15) - wtorki, czwartki i piątki
w godz. 16.00-17:30. Zajęcia prowadzone są przez trenera Artura Domagałę,
tel. 793 397 993.
- Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych (U16 - U17) - poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki w godzinach 18:00-19:30. Zajęcia prowadzone są
przez trenera Marcina Domagałę; tel. 726 241 111.
- Dolnośląska Liga Juniorów Starszych (U18 - U19) - poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki w godzinach 18:00-19:30. Zajęcia prowadzone są
przez trenera Jacka Fojnę; tel. 666 017 083 .
- Treningi IV Ligi odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17:30
oraz w czwartki o godzinie 19:00. Trenerem zespołu jest Maciej Jaworski,
który w czerwcu 2017 zastąpił poprzednich trenerów. Pierwsza kolejka
IV Ligi - Dolnośląskiej (wschód) rozpoczyna się 15 sierpnia. Górnik
Wałbrzych zmierzy się z drużyną Orzeł Ząbkowice Śląskie.

lejne olimpijskie krążki. Przypomnę
tylko, że w historii siedmiu startów
w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich reprezentanci Polski wywalczyli
33 medale – 10 złotych, 9 srebrnych
i 14 brązowych – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
(red)

Grand Prix Mieroszowa
Ponad 220 zawodników wystartowało w zawodach rowerowych
Strefa MTB Sudety – Grand Prix,
które rozegrano 15 lipca w Mieroszowie.
Były to pierwsze zawody tego
cyklu rozegrane na terenie Gminy Mieroszów. Na starcie stanęło
221 zawodników reprezentujących
różne miejscowości oraz kluby.
Na zawodników czekał specjalnie
przygotowany parking oraz baza
zlokalizowana przy ulicy Hożej 4.
Nie zabrakło wielu emocjonujących
momentów, mocnych podjazdów,
szybkich zjazdów i dodatkowych
„atrakcji” na trasie… Zawodnicy
zmagali się nie tylko z własnymi słabościami, ale też z pogodą – deszczem i gradem, co było dodatkowym utrudnieniem. Czym jednak
byłyby zawody Strefy MTB bez błota i ekstremalnych doznań?. Wszyscy zawodnicy szczęśliwie dotarli
do mety, zadowoleni i zachwyceni
trasą oraz widokami, które mogli
podziwiać przemierzając dwa dystanse. Pierwszym była pętla Mini,
która miała 27 kilometrów. W drugiej (Giga) do pokonania było odcinek 50 kilometrów. Po dotarciu na
metę na każdego z zawodników

Wszyscy zawodnicy szczęśliwie dotarli do mety, zadowoleni i zachwyceni
trasą oraz widokami, które mogli podziwiać przemierzając dwa dystanse.

czekał gorący prysznic oraz ciepły
posiłek. Był to również czas integracji, wymiany wrażeń i doświadczeń. - Mamy nadzieję, że Grand
Prix Mieroszowa wejdzie na stałe

do cyklu zawodów strefy MTB i, że
zawodnicy wrócą tu, aby trenować
i podziwiać przepiękne tereny –
mówili organizatorzy.
(red)

Wyniki:
Kategoria K2 MEGA: I miejsce – Jana Adamkowa
Kategoria K2 MINI: I miejsce – Anita Kaputa, II miejsce – Joanna Ignasiak, III miejsce – Marta Garnek
Kategoria K3 MEGA: I miejsce – Joanna Olejniczak, II miejsce – Patrycja Woźnica,
Kategoria K3 MINI: I miejsce – Anna Michalak – Warżała, II miejsce – Katarzyna Frydrych, III miejsce - Agata Hamera
Kategoria K4 MINI: I miejsce – Małgorzata Podgórska, II miejsce – Anna Bielecka,
Kategoria M1 MEGA: I miejsce – Robert Kopeć,
Kategoria M1 MINI: I miejsce – Marcin Mostowski, II miejsce – Josef Mojzis, III miejsce – Kamil Tarnawski
Kategoria M2 MEGA: I miejsce – Petr Adamek, II miejsce – Piotr Krawczyk, III miejsce – Paweł Kwiatkowski
Kategoria M2 MINI: I miejsce – Tomas Sevcu, II miejsce – Maciej Stanowicz, III miejsce – Szymon Stolarczyk
Kategoria M3 MEGA: I miejsce – Daniel Guszczak, II miejsce – Michał Nowak, III miejsce – Krzysztof Kuczyński
Kategoria M3 MINI: I miejsce – Marek Ardelli, II miejsce – Łukasz Rus, III miejsce – Rafał Byczkowski
Kategoria M4 MEGA: I miejsce – Rafał Szczepuch, II miejsce – Josef Lelek, III miejsce – Ondrej Penc
Kategoria M4 MINI: I miejsce – Piotr Rasztar, II miejsce – Marcin Mańczak, III miejsce – Radosław Wujda
Kategoria M5 MEGA: I miejsce – Dariusz Bednarczyk, II miejsce – Andrzej Zieliński, III miejsce - Wacław Barancewicz
Kategoria M5 MINI: I miejsce – Ryszard Maślak, II miejsce – Roman Pazgan, III miejsce – Dariusz Pala
Kategoria M6 MEGA: I miejsce – Mirosław Sokołowski, II miejsce mieszkaniec – Doominik Czemarnik III miejsce –
Henryk Kurzaj
Kategoria M6 MINI: I miejsce – Bogusław Karolewski, II miejsce – Jan Dubas, III miejsce – Ryszard Biniek
Kategoria Open:
Open MEGA kobiety: I miejsce – Jana Adamkova, II miejsce - Joanna Olejniczak, III miejsce Patrycja Woźnica
Open MINI kobiety: I miejsce - Anita Kaputa, II miejsce - Joanna Ignasiak, III miejsce Małgorzata Podgórska
Open MEGA mężczyźni: I miejsce – Petr Adamek, II miejsce – Piotr Krawczyk, III miejsce – Rafał Szczepuch
Open MINI mężczyźni: I miejsce – Tomas Sevcu, II miejsce – Maciej Stanowicz, III miejsce – Marek Ardelli
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Gratka dla kibiców basketu
W minioną niedzielę polscy koszykarze rozpoczęli zgrupowanie
w Wałbrzychu. W ośrodku Aqua-Zdroju zameldowało się 16 podopiecznych Mike'a Taylora, którzy po Chełmcem pozostaną do
29 lipca. Na zakończenie pobytu
w naszym mieście biało-czerwoni
rozegrają towarzyski dwumecz
z reprezentacją Czech. Pierwsze spotkanie będzie otwarte dla
publiczności i mamy dobre wieści dla lokalnych fanów basketu,
gdyż rozpoczęła się już sprzedaż
biletów na to wydarzenie.
Po roku przerwy Mike Taylor
i jego podopieczni powracają do
Wałbrzycha, aby korzystając z gościnności Aqua-Zdroju tutaj właśnie
rozpocząć przygotowania do zbliżającego się EuroBasketu 2017. Biorąc
pod uwagę słowa szkoleniowca Polaków wydaje się, iż wybór naszego
miasta na zgrupowanie reprezentacji kraju był jedynie formalnością.
- Nasz harmonogram przygotowań
ma sprawić, że będziemy gotowi
na EuroBasket 2017. Trzymamy
się planu, który dawał nam sukces
w trzech ostatnich latach. Wałbrzych
jest świetnym miejscem dla naszego
obozu przygotowawczego i cieszę
się, że znowu tu wracamy. Aqua-Zdrój to doskonały obiekt, który
jednocześnie stał się naszym domem
treningowym. Na koniec tego okresu zagramy dwa mecze towarzyskie
z przyjaciółmi z Czech, - poinformował trener Taylor.
Do swej dyspozycji szkoleniowiec biało-czerwonych ma obecnie 16 zawodników. Niestety, dwaj
najbardziej utytułowani, a więc Maciej Lampe oraz Przemysław Karnowski dołączą do zespołu dopiero
w sierpniu, a więc nie zobaczymy ich
w nadchodzącej, otwartej dla publiczności, konfrontacji z Czechami.
Do dwumeczu z zespołem zza południowej granicy dojdzie 28 oraz 29
lipca w hali Aqua-Zdroju, ale kibice
będą mogli obejrzeć tylko pierwszy
z wymienionych. Dostępne są już
wejściówki na to ciekawie zapowiadające się spotkanie z Czechami,
w składzie których nie zabraknie tak
znanych graczy, jak chociażby To-

masa Satoransky'ego z Washington
Wizards czy Jana Vesely'ego z Fenerbahce Stambuł. Bilety w cenie 30
złotych (normalny) oraz 20 złotych
(ulgowy) można zakupić w hotelu Aqua-Zdrój lub na stronie abilet.
pl. Początek piątkowej rywalizacji
o godzinie 20, choć organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość zmiany
godziny rozpoczęcia polsko-czeskiego sprawdzianu.
Jak wspomnieliśmy, zgrupowanie
w Wałbrzychu to dopiero początek przygotowań biało-czerwonych
do nadchodzących Mistrzostw Europy w koszykówce, w których
w rozgrywkach grupowych zmierzymy się ze Słowenią (31 sierpnia,
godz. 12.45), Islandią (2 września,
godz. 12.45), Finlandią (3 września,
godz. 19), Francją (5 września, godz.
15.30) oraz Grecją (6 września, godz.
16.30). - EuroBasket 2017 to przede
wszystkim ogromna rywalizacja, pełna wyzwań dla naszej drużyny. Jednak
wielkie osiągnięcia pochodzą właśnie
z takich wielkich wyzwań. Włożymy
całe nasze serca w przygotowania.
Nasza grupa w Helsinkach jest barSkład reprezentacji Polski na zgrupowanie
w Wałbrzychu
Rozgrywający:
Łukasz Koszarek (Stelmet BC Zielona Góra)
Andy Mazurczak (Enosi Kalathosfairisis Kavalas,
Grecja)
A.J. Slaughter (SIG Strasbourg, Francja; dołączy
do zespołu 23 lipca)
Daniel Szymkiewicz (Rosa Radom)
Rzucający:
Filip Matczak (Stelmet BC Zielona Góra)
Michał Michalak (PGE Turów Zgorzelec/ Germani
Basket Brescia, Włochy)
Mateusz Ponitka (Pinar Karsiyaka Izmir, Turcja)
Przemysław Zamojski (Stelmet BC Zielona Góra)
Niscy skrzydłowi:
Karol Gruszecki (Stelmet BC Zielona Góra)
Michał Sokołowski (Rosa Radom)
Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania)
Silni skrzydłowi:
Aaron Cel (Gravelines Dunkierka, Francja)
Aleksander Czyż (JuveCaserta, Włochy)
Tomasz Gielo (Joventut Badalona, Hiszpania)
Mathieu Wojciechowski (Limoges CSP, Francja)
Środkowi:
Adam Hrycaniuk (Stelmet BC Zielona Góra)
Damian Kulig (Banvit, Turcja)

Wyścig kolarski
„Szukamy Następców Naszych
Olimpijczyków” pod takim hasłem już w najbliższą niedzielę
w Jaczkowie odbędzie się XIII
Festyn Sportu. Najważniejszym
punktem imprezy będzie wyścig
kolarski o Puchar Wójta Gminy
Czarny Bór.
Organizatorzy wraz ze współorganizatorami serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału
w wyścigu jak i w pozostałych atrakcjach imprezy. Już od godz. 10:00
w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie
czynne będzie Biuro Zawodów,
w którym będzie można zgłosić
swoje uczestnictwo (wg regulaminu
i odpowiedniego oświadczenia) do
wyścigu rowerowego oraz kolarskiego. Na godzinę 12:00 zaplanowano uroczyste otwarcie festynu.
Zaraz po nim wystartuje pierwsza
grupa wiekowa w wyścigu rowerowym (chłopcy i dziewczęta w wieku
szkolnym), a następnie rozpocznie

się wyścig kolarski w poszczególnych kategoriach: Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Mastersi, Amatorzy.
Wyścig odbędzie się ulicami Jaczkowa, które będą zamknięte dla ruchu
na czas przejazdu kolumny wyścigu.
W przerwach pomiędzy startami
poszczególnych kategorii kolarzy
organizatorzy zapraszają wszystkich
do udziału w zabawach zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. Dzieci sprawdzą się w wielu grach i zabawach.
Natomiast dorosłych czeka Puchar
Drwala czyli zawody w cięciu drewna oraz Spacer Farmerki – konkurencje dla kobiet. Na scenie wystąpią zespoły muzyczne, a także dzieci
ze swoim programem artystycznym.
Oczywiście nie zabraknie również
miejsca gdzie będzie można smacznie zjeść i odpocząć. Po zakończeniu
części sportowo-rekreacyjnej rozpocznie się spotkanie przy muzyce,
które poprowadzi DJ Bolek.
(red)

sekund
Dobry początek
akademiczek

Miniony tydzień piłkarki AZS-u PWSZ
spędziły w Ostrzeszowie, który
trenerzy Kamil Jasiński oraz Damian
Michno wybrali na miejsce kilkudniowego obozu wałbrzyszanek.
Zwieńczeniem pobytu był niedzielny
sparing z Olimpią Szczecin, z którą już
w pierwszy weekend sierpnia zainaugurujemy kolejny sezon występów
w Ekstralidze. Choć do przerwy nasze
panie przegrywały 0:1, a po godzinie
rywalizacji nawet 0:2, to jednak
końcówka kontrolnego spotkania należała do wałbrzyszanek. Kontaktowe
trafienie zaliczyła Oliwia Maciukiewicz (62 minuta), a po niej na listę
strzelców wpisały się ponadto Julita
Głąb (70), Dominika Dereń (80) oraz
Anna Rędzia (84), dzięki czemu AZS
PWSZ zwyciężył 4:2. Kolejne sparingi
akademiczki rozegrają w najbliższy
weekend. Rywalkami podopiecznych
Jasińskiego będzie ekstraligowa Dukla
Praga oraz jej drużyna młodzieżowa,
a do spotkań dojdzie za południową
granicą.

Reprezentacja Czech stanie na drodze Polaków w ramach przygotowań
obu ekip do zbliżającego się EuroBasketu 2017

dzo silna i każdy zespół jest dobry,
ale wierzę w naszych zawodników
i sztab szkoleniowy. Mamy rdzeń
drużyny, który jest gotowy na osiągnięcia i stanie na wysokości zadania.

Chcemy być źródłem dumy dla Polski
i zrobić coś wyjątkowego razem. Dawaj Polska! - jak zawsze optymistycznie podsumował Mike Taylor.
Bartłomiej Nowak

Hanna Mistrzynią
Polski
Hania Zawadzka, uczennica
Publicznego Gimnazjum nr 2
w Świebodzicach, zawodniczka
świebodzickiego Klubu Sportowego Rekin, wywalczyła złoto
i tytuł Mistrzyni Polski Juniorek.
Szczęśliwe okazały się dla Hani
Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów
15-letnich na pływalni o wymiarach olimpijskich., które odbyły się
w dniach 14-16 lipca w Lublinie. W zawodach wystartowało 493 zawodników i zawodniczek ze 134 klubów
z całej Polski. Trenująca od lat w Klubie Sportowym Rekin Świebodzice
Hania Zawadzka, zdobyła złoty medal
oraz tytuł Mistrzyni Polski na królewskim dystansie 100 m stylem dowolnym. W finałowym wyścigu uzyskała
wybitny rezultat 0:59,00. Jest to naj-

większy sukces zawodniczki, trenera
Krzysztofa Winiarczyka i całego Klubu. Hania jest uczennicą Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach,
w którym zostały zorganizowane
optymalne warunki do łączenia treningu z nauką na wysokim poziomie.
Pływaczka od wielu sezonów odnosi
spektakularne sukcesy, jest także doroczną stypendystką ufundowanych
przez Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza stypendiów
za szczególne osiągnięcia sportowe. Gratuluję Hani i całemu Klubowi tak
wspaniałego sukcesu, jesteśmy dumni, że po raz kolejny utalentowani,
młodzi ludzie, promują nasze miasto
poprzez swoje wyjątkowe osiągnięcia
– podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
(red)

Spotkanie kontrolne
Olimpia Szczecin – AZS PWSZ Wałbrzych 2:4 (1:0)
Bramki dla AZS-u: Oliwia Maciukiewicz, Julita
Głąb, Dominika Dereń, Anna Rędzia
AZS PWSZ: Jessica Ludwiczak, Jagoda Szewczuk,
Karolina Gradecka, Małgorzata Mesjasz, Jessica
Pluta, Anna Rędzia, Dominika Dereń, Sabina
Ratajczak, Oliwia Maciukiewicz, Klaudia Miłek,
Julia Kowalczyk oraz Patrycja Urbańska, Monika
Kędzierska, Karolina Jędras, Elena Klepatska,
Julita Głąb, zawodniczka testowana. Trener: Kamil
Jasiński

Ważny sprawdzian
Zdroju

Kilka dni po sparingu z Górnikiem
Wałbrzych piłkarze Zdroju ponownie
wyszli na zieloną murawę, aby sprawdzić się w konfrontacji z kolejnym
IV-ligowcem, tym razem beniaminkiem rozgrywek – Nysą Kłodzko. Do
przerwy za sprawą dwóch trafień
bramkostrzelnego w tym roku
Bartosza Chabrowskiego miejscowi
prowadzili 2:1, jednak w drugiej
części pojedynku goście poprawili
skuteczność i w rezultacie wygrali 3:2.
W najbliższym sparingu podopieczni
Radosława Kwiatkowskiego zagrają
z trzecim już przedstawicielem IV ligi,
Unią Bardo. Na mecz zapraszamy do
uzdrowiska. Początek w sobotę 22
lipca o godzinie 18.
Spotkanie kontrolne
Zdrój Jedlina-Zdrój - Nysa Kłodzko 2:3 (2:1)
Bramki: Bartosz Chabrowski 2 - Zdrój oraz Łukasz
Wiącek, Mikołaj Lazarowicz, Krzysztof Konowalczyk
- Nysa
Zdrój: Arkadiusz Wtulich, Maciej Kulpa, Maciej
Kwiatkowski, Vaclav Pohl, Łukasz Samiec, Paweł
Zasada, Rafał Lipiński, zawodnik testowany, Maciej
Piwoński, Dawid Skarbiński, Brtosz Chabrowski oraz Patryk Perlak, Łukasz Gut, zawodnik
testowany, Ireneusz Włochowski. Trener: Radosław
Kwiatkowski

Wieści z kortów

Zawodniczka Klubu Sportowego Rekin Świebodzice Hanna Zawadzka
zdobyła złoty medal oraz tytuł Mistrzyni Polski na królewskim dystansie
100 m stylem dowolnym

Reprezentanci KT Szczawno-Zdrój
mają kolejny pracowity weekend za
sobą. Do Łęczycy udał się Gabriel
Wójcicki, który wziął udział w Wojewódzkim Turnieju młodzików do
lat 14. W singlu Gabryś uplasował
się tuż za podium, a w deblu wraz
z Łukaszem Wiśniewskim z Żyrardowa zajął 2. miejsce. Swoje starty
w turniejach wojewódzkich zaliczyli
również Klaudia Owcarz oraz Filip
Kosiński, czyli skrzaty szczawieńskiego
klubu. Klaudia wywalczyła 6. pozycję
w zawodach z Radomsku, a Kosiński
junior zanotował 3. miejsce w singlu
oraz sięgnął po wicemistrzowski tytuł
turnieju debla w Warszawie.

Bartłomiej Nowak

14 ogłoszenia

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.
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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.

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

Tel. 605 534 293

KREDYTY

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

(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

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

Tel. 782415380 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 65 D

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

Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

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

(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
uszczelki na nowe.

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

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

usługi
(6) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne
stolarskie. TANIO tel. 692
123 981
(11) PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ „Miotełka Wałbrzych”,
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673
485
(2) Remonty kompleksowo, tel. 668 60 55 55
(15) HYDRAULIK – TEL 506 754
379
(6) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55
(6) 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
(23) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(6) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(6) ELEKTRYK 888 322 334
(2) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(4) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(20) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(9) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko,
profesjonalnie Wałbrzych ul.
Słowackiego 5,
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57

praca
(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za granicę: inżynierów, pomocników budowlanych, pracowników do obsługi
przecisku sterowanego; fizycznych;
remontowych; rozbiórki; produkcji;
ziemnych; budowy dróg; rolnych;
hodowli krów, spawaczy, dekarzy,
cieśli, monterów klimatyzacji i wentylacji; rusztowań; izolacji przemysłowej; konstrukcji stalowych; okien;
silosów; fasad, piaskarzy, hydraulików, elektryków, elektromonterów,
murarzy, zbrojarzy, betoniarzy,
brukarzy, lakierników, stolarzy, regipsiarzy, płytkarzy, tynkarzy, malarzy,
blacharzy, szpachlarzy, operatorów
koparki, piekarzy, pokojówek,
pomocy kuchennej, kombajnistów,
ogrodników, do sprzątania; zbioru
pieczarek; owoców. Mile widziany
j.obcy i własny samochód. marketing@euro-kontakt.eu 530 456 977
(0) 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 niepełnosprawności. Kontakt: 533
123 444
(2) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

wypoczynek
(1) 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
(3) Kupię Starocie : odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne.
Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI
(10) Sprzedam mieszkanie
52 m2, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, duży przedpokój oraz
dodatkowe pomieszczenie
idealne na garderobę, balkon. VI
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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 z zapleczem, piękna okolica,
Cena: 170000 zł, wynajem:1500 zł
(nr:2312 ) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – GRZĘDy-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji
na dom, działka .2500m2. Obiekt
idealny na agroturystykę. Cena: 89
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRóJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z niezależnym wejściem,
do wprowadzenia . Cena: 159 000
zł ( nr: 2297)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRóJ, 58
m2, 3 pokoje, garderoba, kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( nr:
1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowe mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek. Cena:
117 000zł (nr:1562) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRóDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia
, ogrzewanie gazowe, do modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74)

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.
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razem z Wami

843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

MIESZKAŃ 2-3 POKOJE PIASKOWA GóRA!!!

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

LOKALE DO WyNAJĘCIA PIASKOWA GóRA!!! Posiadamy następujące
lokale do wynajęcia na Piaskowej
Górze, Tel: 513 130 023, (74) 640
11 73

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody, 6
pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia,
ogród-1937m2 z oczkiem wodnym
Cena: 1 490 000 zł (nr: 2309) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON -Oferta tylko w naszym biurze!
ŚRóDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie
gazowe, kuchnia w zabudowie,
łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 000tys.(2286) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia,
łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23
000 zł (nr: 23) (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRóDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2, okna
PCV, ogrzewanie gazowe, w reprezentacyjnej kamienicy Cena: 300 000
zł (nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – SPRZEDAŻ LUB WyNAJEM
6 km od granic Wałbrzycha, mieszkanie, parter, 60m2, 3 pokoje, aneks
kuchenny, łazienka, przedpokój,
taras. Cena: 99 800 zł (nr.2303) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – PIASKOWA GóRA, mieszkanie do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie.
Cena: 109 000 zł (nr.2334) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON – BIAŁy KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 300
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie CO. Cena: 159 000 zł
(nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON- BIAŁy KAMIEŃ, dom
w wysokim standardzie, 200 m2, 4
pokoje, kuchnia, 2 łazienki, możliwość adaptacji poddasza, okna oraz
instalacje po wymianie, ogrzewanie
gazowe oraz kominek w salonie,
bezpośrednie wyjście na ogród
o pow. 600 m2. Cena: 480 000 zł
(nr: 2349) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PILNIE! DLA ZDECyDOWANyCH
KLIENTóW POSZUKUJEMy

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
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
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
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
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
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
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
STARy ZDRóJ- 57m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,

ogłoszenia drobne 15
przedpokój. Mieszkanie do odświeżenia, ogrzewanie gazowe, 4 piętro.
Cena: 85 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż

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

139.000 tys. zł,, Tel.: 519-121-102

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

mieszkanie ŚRóDMIEŚCIE, Pow.
97,12 m2, do odświeżenia, CENA

10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie w bocznej ulicy Nowego
Miasta. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Gaj - mieszkanie 4 pokoje w domu 4- rodzinnym, 86m2 cena 175000 zł Tel:
519-121-104

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

12. SOWA&VICTORIA Dwupoko-

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

13. SOWA&VICTORIA Niezwy-

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
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

jowe mieszkanie w willowej części
Szczawna Zdroju. po kapitalnym
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel:
502-657-353

kle atrakcyjne, dwupoziomowe
mieszkanie w Boguszowie, cicha
i atrakcyjna okolica, 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
14.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie w ścisłym centrum Wałbrzycha, doskonała okolica. 100m2.
Cena 160 000zł / do negocjacji Tel:
502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Niebanalny
apartament w Szczawnie Zdroju, po-

1. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 3 pokoje, 45 m2, w wieżowcu
po termomodernizacji, do wprowadzenia, w cenie 135,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

niemiecka willa, apartament 116m2
+ ogrod, po kapitalnym remoncie
z odtworzeniem detali architektonicznych, możliwość dokupienia

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

garażu. Cena: 350 000zł Tel: 502-

3. SOWA&VICTORIA Biały Kamień
2-pokojowe mieszkanie w nowym
budownictwie wraz z balkonem
i widną kuchnią. Do wprowadzenia.
87,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel :
502-657-640

Szczawno Zdrój z balkonem I piętro

4. SOWA&VICTORIA Szczawno-Zdrój , kawalerka do remontu z CO
gazowym - cena 45 000 do negocjacji
! ! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto
- 4 pokoje po kapitalnym remoncie
, 84 mkw - 187 000 ! Tel: 530-913259
6. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje po remoncie z jasną
kuchnią - cena 135 000 do negocjacji
! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Piaskowej Górze,
Pow. 55 m2, CENA 169.000 tys zł,
Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Piaskowej Górze/
stara część, Pow. 56,90 m2, po remoncie, CENA 165.000 tys. zł, Tel:
519-121-102

665-504
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
43 m, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe
cena 100.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położone działki w Szczawnie-Zdroju. Powierzchnie od 1500 m2 do
1900 m2. W cenie 100 zł. Za 1 m2.
Tel: 506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie Boguszów Gorce 2 pokoje,
do odświeżenia 36m2 50.000 Tel:
506-717-014
19. SOWA & VICTORIA Dom bliżniak do kapitalnego remontu. Górny
Sobięcin, 84 m2 cena 95000zł Tel.
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Podzamcze
mieszkanie do remontu 2 pokoje
w pełni rozkładowe, 2 piętro, 36m2
cena 95000 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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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje:
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych tj: „500+”
wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy tj: 2017/2018, można składać
już od 01 sierpnia 2017 roku.

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o w/w świadczenia
• można złożyć samodzielnie i bez kolejki za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, portalu www.empatia.mrpips.
gov.pl, e-puap.gov.pl, PUE ZUS,
a także w:
• Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 9, pok. nr 4
(parter) oraz pok. nr 27 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, we wtorki do 17.00,
• Biurze Obsługi Klienta MOPS w Wałbrzychu przy ul. Ludwika van Beethovena 1,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
• Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
• Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy od 01 sierpnia 2017r. ulegną zmianie wzory wniosków o świadczenia
rodzinne, alimentacyjne i świadczenie wychowawcze „500+”.
Druki w/w wniosków na okresy zasiłkowe: 2016/2017; 2017/2018, będą dostępne niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP (po 20 lipca 2017r.).

