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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

Pokazali moc

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

wydarzenia str. 4

Rewitalizacja wieży

Walczą o obwodnicę
i uzdrowisko
członkowie stowarzyszenia Kocham Szczawno zdrój zakończyli zbiórkę podpisów pod petycją
do najważniejszych osób w państwie w sprawie rozpoczęcia budowy wałbrzyskiej obwodnicy
wraz z jej tzw. „szczawieńskim łącznikiem”. Paczka wypełniona podpisami traﬁła już do
Czytaj na str. 3
sekretariatów poszczególnych instytucji.

wydarzenia str. 5

Piękniej
nad zalewem

Pod petycją podpisało się ponad 400 osób
reklama
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Jesteśmy członkiem koncernu Continental AG i jednym z wiodących dostawców przemysłu
samochodowego.
Połączenie technologicznych, ekologicznych, ekonomicznych oraz personalnych aspektów
naszej pracy jest tym co odróżnia Continental od innych – wydajność jest naszą pasją.Zakład
Continental Adršpach znajduje się u podnóża Karkonoszy, w przyjemnym otoczeniu obszaru
chronionego krajobrazu CHKO Broumovsko.
Z ponad tysiącem naszych pracowników zaliczamy się do największych i najbardziej stabilnych
pracodawców w regionie.

wydarzenia str. 11

Coraz więcej piłki

sport str. 13

PRACOWNIK MONTAŻU
Zakres obowiązków:
• Praca o charakterze montażowym na linii produkcyjnej
• Kompletacja produktów do systemów spryskiwania
do samochodów (drobne plastikowe części)
• Praca w systemie trzyzmianowym lub ciągłym
• Technikum zawodowe w dowolnej specjalizacji będzie
dodatkowym atutem
Wymagania:
• Dyspozycyjność
• Długotrwała współpraca
• Solidne i odpowiedzialne podejście do pracy
Staňte se součástí našeho týmu: Let your ideas shape the future.
Andrea Kaiserová - HR Specialista, +420 (491) 589 234,
andrea.kaiserova@continental-corporation.com

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

continental.jobs.cz

2 wydarzenia

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

rozmowa tygodnia

Żółtaczka
Dzisiaj (28 lipca) obchodzimy
Światowy Dzień Wirusowego
Zapalenia Wątroby, potocznie nazywanego „żółtaczką”.
Czym ono jest? Jakie są jego
typy? Jak się przed nim chronić? Na pytania odpowiada Lidia Dziubek, lekarz rodzinny.
Czym jest wirusowe zapalenie
wątroby?
Jest to choroba wywołana
przez wirusa, który dostanie
się do organizmu i ma predyspozycje do tego, aby atakować
komórki wątroby i je niszczyć
powodując w nich na początku
stan zapalny co w konsekwencji
może doprowadzić do uszkodzenia komórek i marskości
wątroby.
Jakie typy wirusowego zapalenia wątroby wyróżniamy?
Wyróżniamy kilka typów: A,
B, C, E oraz D. Do najczęściej
występującego zaliczamy typ B.
Natomiast groźny i stosunkowo częsty to również typ C.
Jak dochodzi do zakażenia?
Do zakażenia dochodzi poprzez uszkodzenie ciągłości
tkanek i przedostanie się wirusa do krwi. Może się to zdarzyć
w gabinetach kosmetycznych
i tatuażu, u fryzjera, u stomatologa, podczas kontaktów seksualnych. Przez podanie ręki
i złą higienę możemy zarazić się
typem wirusa A i E : to są tak
zwane żółtaczki pokarmowe.
Jakie są objawy wirusowego
zapalenia wątroby?
Zapalenie wątroby może się
rozwijać bardzo podstępnie
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Nowe mundury
Wałbrzyscy konduktorzy już pracują w nowych mundurach.

i bardzo wolno. Natomiast do
objawów, które możemy obserwować zaliczamy: zażółcenie powłok skóry, spojówek,
ciemny mocz, jasny stolec zaburzenia trawienia, nudności,
pobolewanie w prawym podżebrzu. Z czasem może dojść
do utraty masy ciała, powiększenia wątroby.

Dzięki konduktorom przejazdy
komunikacją miejską w Wałbrzychu
są przyjemniejsze i bezpieczniejsze.
Nie obserwujemy aktów dewastacji
pojazdów i podróżni jeżdżą w spokoju. Oczywiście zawsze gotowi,
aby sprzedać bilet na przejazd.
(red)

Czy każdy kto miał kontakt
z chorym zachoruje?
U niektórych zakażonych wirus
bez leczenia zostaje wyeliminowany z organizmu. Jest to tak
zwane samowyleczenie i występuje wówczas kiedy mamy
bardzo mocny organizm i dobrze funkcjonującą odporność.
Niestety, u większości jednak
nie dochodzi do tego i zakażenie przechodzi w postać
przewlekłą. Możemy też być
nosicielem, mieć w organizmie
wirusa i tym samym zagrażać
innym.

W Dziennym Domu Senior Wigor w Szczawnie-Zdroju obchodzono Dzień Życzliwości w kolorze blue. Służy on promowaniu
idei pokoju poprzez okazywanie
innym osobom przyjaznych emocji.

Jak się chronić?
Warto jest zapobiegać każdej
chorobie, a wirusowemu zapaleniu wątroby szczególnie.
Możemy unikać pewnych ryzykownych zachowań, ale nigdy
nie będzie to stuprocentowe
zabezpieczenie przed zakażeniem. Jedyną pewną metodą
zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby są szczepienia.
Szczepionkę mamy tylko przeciw wirusowi typu B oraz A.
Szczepieniem przeciw wirusowi typu B są objęte wszystkie
nowo narodzone dzieci. Ważna
też jest dbałość o higienę.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

W kolorze blue

Wystarczyło uśmiechać się, być
uprzejmy dla innych osób oraz ubrać
się w kolorze blue, aby wspaniale

Fikcyjny
dług

się bawić. Nienawiść, zawiść i negatywne emocje szkodzą dobrym
relacjom i zdrowiu. Propagowanie
życzliwości codziennie, a nie tylko
od święta to jedna z ważniejszych
idei, jaka jest rozpowszechniana
w Dziennym Domu Senior Wigor
w Szczawnie-Zdroju. Pozytywna
energia, którą przekazujemy, wraca do nas z nawiązką. Okazywana
serdeczność i wzajemne ciepło są
dobre na wszystko. Jest to również
apel przeciwko problemom i często
smutnej rzeczywistości.
(red)
reklama
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32-letni mężczyzna chciał zwrotu
długu, którego nie było. Za swoje
czyny odpowie przed sądem.
38-letni mieszkaniec Wałbrzycha padł ofiarą 32-letniego mężczyzny działającego w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych. Groził mu
pobiciem, a nawet pozbawieniem
życia. Oskarżony żądał od pokrzywdzonego gotówki w kwocie 4 tysięcy
złotych, gdy 38-letni wałbrzyszanin
oświadczył, że nie posiada takiej
kwoty – 32-latek zażądał spisania
umowy sprzedaży samochodu Peugeot wartego 12 000 zł. Starania
32-latka okazały się daremne. Został
zatrzymany przez funkcjonariuszy
Wydziału Przestępczości Gospodarczej wraz z kryminalnymi z Zespołu
do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty zmuszania do
określonego zachowania, za popełniony czyn grozi mu kara nawet do
5 lat pozbawienia wolności.
(red)

fot. (um Szczawno- zdrój)
nienawiść, zawiść i negatywne
emocje szkodzą dobrym relacjom
i zdrowiu

UWAGA!

POŻYCZKA
nawet do 25 000 zł

728 874 282

koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
WWW.PROFICREDIT.PL

kalendarium
Największy błąd w życiu to ciągle bać się, że popełnisz błąd. — Elbert Hubbard
• 28 lipca 2017 – Dzień Administratora, Światowy Dzień
Wirusowego Zapalenia Wątroby, Dzień Kultu Masy Mięśniowej
Imieniny – Tina, Wiktor
• 29 lipca 2017 – Światowy Dzień Tygrysa, Dzień Samotnych
Imieniny – Marta, Olaf
• 30 lipca 2017 – Międzynarodowy Dzień Sernika,
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, Międzynarodowy Dzień
Koleżeństwa
Imieniny – Julita, Piotr
• 31 lipca 2017 – Dzień Skarbowości
Imieniny – Helena, Ignacy
• 01 sierpnia 2017 – Światowy Dzień Karmienia Piersią,
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Imieniny – Alfons, Justyn
• 02 sierpnia 2017 – Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów
Imieniny – Gustaw, Karina, Piotr
• 03 sierpnia 2017 – Święto Sił Zbrojnych w Gwinei Równikowej,
Święto Niepodległości (Niger)
Imieniny – Lidia, Nikodem, Kamelia

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
28.07.2017 (piątek) godz. 20:00 Koncert Krzysztofa
Kurnyty – „Przeboje muzyki filmowej”, A PROPOS,
ul. Wieniawskiego 82
28.07.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne Odkrywanie Starej
Kopalni
30.07.2017 (niedziela) godz. 9:40 II Trekking chmielowym
szlakiem, zbiórka: ul. Sikorskiego, przystanek przy Tauronie
30.07.2017 (niedziela) godz. 18:00 Niedzielne Granie
w Squash Club Wałbrzych!, ul. A Pługa 12A
ZAMEK KSIĄŻ
29.07.2017 (sobota) godz. 23:00 Nocne Zwiedzanie
Zamku Książ
30.07.2017 (niedziela) godz. 11:00 i 13:00
Baśniowy Książ - zwiedzanie dla rodzin z dziećmi
JEDLINA-ZDRÓJ
28.07.2017 (piątek) godz. 19:00 Koncert Arka
Zawilińskiego w Jedlinie-Zdroju, Restauracja Ciekawa,
Plac Zdrojowy 4

ŚWIDNICA
28.07.2017 (piątek) godz. 19:30 Festiwal Bachowski:
Ralph Rousseau, Kościół Zielonoświątkowy, ul. Muzealna 1
29.07.2017 (sobota) godz. 18:00 Festiwal Bachowski:
Reformacja 1517-2017 - Festival Ensemble, Kościół Pokoju,
ul. Plac Pokoju 6
30.07.2017 (niedziela) godz. 10:00 2. Otwarty turniej
siatkówki plażowej – Świdnica, Stadion Świdnica,
ul. Śląska 35
30.07.2017 (niedziela) godz. 19:00 Festiwal Bachowski:
Cantus Cölln - Konrad Junghänel, Kościół Pokoju,
ul. Plac Pokoju 6
BIELAWA
28.07.2017 (piątek) godz. 15:00 – 30.07.2017
(niedziela) II Międzynarodowy Zlot Motocyklowy,
Jezioro Bielawskie, ul. Wysoka 1
BOGUSZÓW-GORCE
29.07.2017 (sobota) godz. 10:00 Zlot VAG Wałbrzych Edycja Trzecia!, Szyb Witold, ul. Traugutta 12G

Piątek, 28 lipca 2017
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Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje

Inwestycje w gminie Głuszyca
w I półroczu 2017 - Zakończone
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
zakończył prace modernizacyjne
dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.
Nową nawierzchnię uzyskały odcinki; w Sierpnicy – 1 920 mb, Głuszyca –
Grzmiąca – 900 mb, ul. Kolejowa w Głuszycy – 700 mb, ul. Łomnicka w Głuszycy
425 mb, ul. Wiejska w Grzmiącej – 600
mb,. Wkrótce zakończy się przebudowa obiektu mostowego w miejscowości
Sierpnica, a w najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane w zakresie
przebudowy kolejnych dwóch obiektów mostowych w/w miejscowości,
a także w Łomnicy, gm. Głuszyca.
Rok 2017 jest rokiem zwiększonych
inwestycji Powiatu Wałbrzyskiego na

Staże uczniowskie
Zawodowy Dolny Śląsk

Powiat Wałbrzyski wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu realizuje projekt
pn. Zawodowy Dolny Śląsk, w ramach projektu 6 uczniów z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju, uczących
się na kierunku technik spedytor wzięło udział
w stażach zawodowych u wałbrzyskich pracodawców.
Chęć współpracy i przyjęcia młodzieży na staż
wyrazili: Mando Corporation Poland, PAP-TRANS
Piotr Brożek, STAL – BUD, Laksus. Uczniowie
podczas staży zapoznali się, ze specyfikacją pracy
spedytora, poznali podstawowe techniki spedycyjne i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po
raz pierwszy realizatorzy stażu otrzymali zwrot
kosztów poniesionych na przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy stażysty. I pracodawcy i uczestnicy bardzo sobie chwalą taką formę
współpracy.

terenie Gminy Głuszyca. Nie byłoby
to możliwe bez zaangażowania i intensywnych działań Radnych Powiatu Wałbrzyskiego z okręgu Nr. 2 tj. Krzysztofa
Kwiatkowskiego pełniącego funkcję
Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego,
Grażyny Owczarek Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
Józefa Piksy Przewodniczącego Rady
Powiatu Wałbrzyskiego oraz Doroty
Piotrzkowskiej Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. Koalicja rządząca w Powiecie Wałbrzyskim realizuje
obietnice złożone wyborcom i pomimo
notorycznej krytyki radnych opozycyjnych modernizuje i zmienia Powiat
Wałbrzyski, czego najlepszym przykładem są działania podjęte na terenie
gminy Głuszyca.

Walczą o obwodnicę i uzdrowisko
Członkowie stowarzyszenia Kocham Szczawno Zdrój zakończyli zbiórkę podpisów pod petycją
do najważniejszych osób w państwie w sprawie rozpoczęcia budowy wałbrzyskiej obwodnicy
wraz z jej tzw. „szczawieńskim
łącznikiem”. Paczka wypełniona
podpisami trafiła już do sekretariatów poszczególnych instytucji.
Petycję skierowaną do Premier
Rządu, Ministra Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg i Autostrad , wsparło natomiast ponad
400 osób, którym leży na sercu los
uzdrowiska. Podpisy składali za po-

średnictwem portalu internetowego
petycjeonline.com oraz na listach
poparcia, które wśród mieszkańców
Szczawna-Zdroju roznosili członkowie i wolontariusze stowarzyszenia
Kocham Szczawno-Zdrój. – Każdy
mógł złożyć swój podpis w dowolnym momencie. Były osoby, do
których podjeżdżaliśmy po podpis,
kiedy tylko wyraziły chęć wsparcia
naszej akcji – mówi Arkadiusz Czocher prezes stowarzyszenia Kocham
Szczawno-Zdrój. Czasu na zbiórkę
podpisów nie było zbyt wiele. Decyzja w sprawie budowy obwodnicy
Wałbrzycha, na którą władze tego
miasta pozyskały z Unii Europejskiej

Na basen do Głuszycy
Petycja została wysłana do Premier Rządu, Ministra Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg i Autostrad.

około 300 milionów złotych ma zapaść we wrześniu. – To był ostatni
dzwonek, aby wesprzeć społecznie
ten projekt – mówi Piotr Cugowski członek stowarzyszenia Kocham
Szczawno-Zdrój. - Brak obwodnicy Wałbrzycha może spowodować utratę statutu uzdrowiska dla
Szczawna-Zdroju- dodaje Michał
Broda, zaangażowany w akcję zbie-

W lipcu i w sierpniu w godzinach
10.00 – 18.00 można korzystać
z jedynego w powiecie wałbrzyskim odkrytego basenu w Głuszycy.
W upalne, wakacyjne dni zapraszamy do skorzystania z oferty
obiektu kąpielowego w Głuszycy
przy ul. Dolnej. Odkryty basen - jedyny w powiecie wałbrzyskim - czynny jest w lipcu i w sierpniu w godz.
10.00 – 18.00. Kompleks składa się
z trzech niecek: duży basen, śred-

ni basen oraz brodzik. Na terenie
obiektu znajduje się także boisko
sportowe do gry w siatkówkę oraz
punkt gastronomiczny restauracji
„Gościniec Sudecki” w Głuszycy.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy WOPR
w Wałbrzychu. Całodzienny bilet
wstępu dla osoby dorosłej to 8 zł,
cena biletu ulgowego wynosi 4 zł.
W pobliżu basenu znajduje się przystanek autobusowy linii nr 5 przy ul.
Grunwaldzkiej 26.
(red)

rania podpisów i walkę o zachowanie uzdrowiskowości gminy. Mieszkańcy do których trafiłem, bardzo
chętnie podpisywali petycję –dodaje
Dominik Małkowski. -Mieszkańcy
Szczawna- Zdroju i Wałbrzycha stanęli murem za naszymi postulatami,
rozumieją problem i chcą działać.
Mieszkańcom należy się wielkie słowa dziękuję i szacunek- podkreśla

Arkadiusz Czocher. Przez centrum
uzdrowiska Szczawno-Zdrój przejeżdża codziennie około 10 000
pojazdów. Hałas i zanieczyszczenie
spowodowane takim ruchem aut jest
jednym z głównych zagrożeń utraty
przez Szczawno-Zdrój statusu gminy
uzdrowiskowej. Audyt w tym zakresie ma się odbyć do 2019 roku.
(red)

Napad rabunkowy
Przy użyciu atrapy broni palnej
sterroryzował pracowników stacji i zażądał od nich wydania pieniędzy z kasy. 20-letni mieszkaniec Wałbrzycha znajduje się już
w rękach policji. Za popełniony
czyn grozi mu nawet do 12 lat
pozbawienia wolności.
Zdarzenie miało miejsce około
godziny 23:30, sprawca ubrany był
w bluzę z założonym kapturem na
głowie. W ręku trzymał przedmiot

wyglądem przypominający broń
palną, którego użył do terroryzowania pracowników stacji i zmuszenia ich do wypłacenia mu pieniędzy
z kasy. Jego łupem padło ponad 900
zł. Zaalarmowani o tym zdarzeniu
funkcjonariusze natychmiast udali
się na miejsce zdarzenia. Patrolując teren – dostrzegli osobę, której wygląd odpowiadał rysopisowi
sprawcy, jaki przedstawili pracownicy stacji benzynowej. Mężczyzna, gdy dostrzegł policję – podjął

próbę ucieczki wyrzucając przy
tym trzymany przedmiot. Funkcjonariusze po niedługim pościgu
zatrzymali sprawcę napadu rabunkowego. Sprawcą napadu okazał się
nietrzeźwy 20-letni wałbrzyszanin.
W jego bluzie policjanci odnaleźli
skradzioną gotówkę. Decyzją sądu
– mężczyzna najbliższy miesiąc
spędzi w areszcie. Za popełnione
przestępstwo grozi mu kara do 12
lat więzienia.
(red)
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Pokazali moc
Podstawowy dystans wynosił 400
metrów. Na twardzieli czekał
odcinek 1100 metrów pod górkę.
Za nami 15 edycja Mistrzostw
Polski w Drezynowaniu.
W miniony weekend, 22 i 23 lipca 2017 r. na nieczynnej stacji PKP
w Jugowicach, w Gminie Walim
odbyły się XV Mistrzostwa Polski
w Drezynowaniu. To wydarzenie
na stałe wpisało się już w lokalny
kalendarz imprez. Co roku skupia
spore grono miłośników i pasjona-

tów kolei. Podczas imprezy można
było zobaczyć wyjątkowe pojazdy
szynowe, a także wybrać się nimi
w krótką podróż malowniczą linią
kolejową nr 285. Organizatorzy
imprezy oprócz przejażdżek rekreacyjnych przygotowali również
zawody w drezynowaniu. Zawody
rozegrano na dwóch odcinkach –
podstawowym na dystansie 400
metrów i górskim, liczącym 1100
metrów. Odcinek podstawowy
pokonywała para uczestników na
drezynie ręcznej, a odcinek górski

Edyta Cholewa i Ewa Korba zajęły 3 miejsce w kategorii kobiety

drużyna czteroosobowa. Zawody
podzielono na kategorie a najlepsi
uczestnicy mogli liczyć na ciekawe
nagrody. Imprezie towarzyszyło
wiele dodatkowych atrakcji, takich
jak : występy artystyczne i animacje dla najmłodszych w wykonaniu
Leśnej Krainy i Blaszanego Bębenka, koncerty zespołów rockowych
ATME i The Trolls, dyskoteka w rytmie Rock & Roll z DJ Tommi oraz
liczne stoiska gastronomiczne oraz
lokalnych rękodzielników.
(red)

Na mistrzostwach pojawili się goście z Czech. Wśród nich m.in. mistrz
świata z ubiegłego roku (zawody odbyły się w Finlandii)

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
VIP:
1 miejsce: Ale Kolejarze: Dariusz Kolubka i Sławomir Zięba
2 miejsce: Radni Gminy Walim: Tomasz Sobczyk i Stanisław Kręciproch
3 miejsce: Wiola Rządzi: Marek Fedoruk i Wioletta Sowa
OPEN:
1 miejsce: Pociąg Widmo 2: Krzysztof Głusek i Szczepan Gałysa
2 miejsce: Pakarzy ze Wsi: Michał Macanko i Grzegorz Byra
3 miejsce: Elewator Rakietowy: Wojtek Hedloff i Kacper Dąbek
RODZINA:
1 miejsce: Ludzie z Jugowic: Sebastian Pankiewicz i Konrad Fiutowski
2 miejsce: Rakiety Glinno: Marcin Matyla i Arek Matyl
3 miejsce: Szybcy i Wściekli: Piotr Nijak i Alan Nijak
DZIECI:
1 miejsce: Czelendy: Eryk Sowa i Adam Tyka
2 miejsce: Ich Dwoje: Wiktoria Marchewa i Maja Zocek
3 miejsce: Typowe Dresy: Aleksander Rodziński i Kajetan Piotrowski
KOBIETY:
1 miejsce: Rodzina Zocków: Monika i Julia Zocek
2 miejsce: Dworcowe: Sonia Kubacka i Agnieszka Nijak
3 miejsce: Nasza Ładniejsza: Edyta Cholewa i Ewa Korba
TWARDZIELE:
1 miejsce: Drezina Team Decin: Jarda, Matej, Tomas, Fanda
2 miejsce: Głuszyca Team: Damian Hiszpański, Przemysław Paluszek,
Łukasz Rolka, Kamil Michalski
3 miejsce: Dziki Wrocław: Łukasz Krzaczkowski, Iwona Krzaczkowska,
Bartłomiej Kusak, Mariusz Maszkiewicz
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Wyjątkowi goście
W Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu gościły wolontariuszki
ze studenckiej organizacji AIESEC – Pegah z Iranu i Celia z Algierii.
Dziewczęta przybliżyły młodzieży historię i kulturę swoich krajów,
a najmłodsi mieli okazję podszkolić
język angielski. W ramach pobytu
zorganizowany został m.in. wyjazd
do kina na film „Gru, Dru i Minionki”
oraz wycieczka na Zamek Grodno.
- Jak mówi przysłowie „cudze chwalicie, swego nie znacie”, chcemy aby
dzieci poznawały zabytki znajdujące
się na terenie Gminy Walim. Zwiedzanie było połączone z ogniskiem

i pieczeniem kiełbasek. 10 lipca odbyły się warsztaty z „makaronem
w roli głównej” - mówią organizatorzy. Uczestnicy wykorzystując różnorodny makaron i żyłki wykonywali
kolorowe bransoletki oraz korale.
Należy zaznaczyć, że biżuteria była
wykonywana z jubilerską precyzją.
Tak przygotowane upominki świetnie nadają się na prezent dla kogoś
bliskiego. Kolejnymi atrakcjami był
wyjazd na basen Aquarius w Bielawie oraz wycieczka do Pałacu Jedlinka, którą zainicjował radny Łukasz
Kazek. Uczestnicy wyjazdu mieli
okazję zapoznać się z historią wojen
śląskich, rewolucji przemysłowej,
sekretami bogatych fabrykantów

oraz niewyjaśnionymi tajemnicami II wojny światowej. Niezwykłe
wrażenie na uczestnikach wycieczki
wywarło zwiedzanie repliki pociągu
sztabowego „Amerika”. Dodatkową
atrakcją wyjazdu było malowanie
porcelanowych figur. Pod koniec
pobytu zorganizowana została wycieczka do Wrocławia połączona
z warsztatami cukierniczymi dla
najmłodszych. Uczestnicy wyjazdu
mieli okazję poznać sekret ręcznego
wyrobu słodyczy i zobaczyć z jaką
pasją powstają czasem bardzo skomplikowane wzory zaklęte w cukierkach oraz wyjątkowe klasyczne lizaki
o przeróżnych kształtach.
(red)

Rewitalizacja Wieży Anny

Na uczestników wyjazdów czekało szereg atrakcji.

Bezpieczne wakacje
Plenerowy spektakl dla dzieci pt.
„Jaś i Małgosia” odbył się na rynku
w Boguszowie- Gorcach w ramach
akcji wakacyjnej. Jego organizatorem był a Miejska Biblioteka Publiczna- Centrum Kultury.

- Termin zakończenia robót zaplanowano na 16 października – poinformowali organizatorzy spotkania.

Rozpoczęła się rewitalizacja
Wieży Anny w Parku Zdrojowym
im. Henryka Wieniawskiego.
- Uznaliśmy, że imieniny Anny
będą doskonałą okazją, by zorganizować briefing prasowy i do wspólnego wszczęcia inwestycji zaprosić
lokalne media – mówili organizatorzy spotkania: burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, kierownik
wydziału inicjatyw i rozwoju Andżelika Godyk-Kijewska oraz prezes
Fundacji im. Księżnej Daisy von Pless
Mateusz Mykytyszyn. Rewitalizacja
Wieży Anny polegać będzie na wyreklama

konaniu kompleksowych prac budowlanych obiektu, jak również tarasu przy obiekcie i prowadzącej do
wieży kamiennej ścieżki. W ramach
inwestycji wykonanych zostanie
szereg prac. W dachu nowego wejścia na taras – dach wieży – pojawi
się m.in. systemowy wyłaz dachowy. Ponadto zostanie doświetlone
wnętrze wieży nowymi systemowymi świetlikami, zrobione zostaną
; nowe tynki renowacyjne we wnętrzu wieży, odtworzona będzie stolarka okienna i wybudowane nowe
schody żelbetonowe ze szklanymi
balustradami i pochwytami z alu-

minium. Koszt prac oszacowano na
około 440 tysięcy złotych. Gmina
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Lokalnej Grupy Działania KWIAT
LNU złożyła wniosek o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020. W wyniku konkursu otrzymała środki w wysokości 190 167,00 zł.
Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 20 kwietnia br.
(red)

Niebezpieczne przygody Jasia
i Małgosi dobrze się kończą, jednak
inscenizacja została tak przedstawiona, aby przekazać dzieciom zagrożenia dzisiejszych czasów, w tym
zagrożenia płynące z sieci. Odwaga, i zaradność i pomysłowość Jasia
i Małgosi dodają dzieciom otuchy
i wiary we własne siły, a przykład
kuszącego domku ze słodkich pierników, który okazał się pułapką, uczy
ostrożność. Fantastyczny, cudowny
świat baśni rozwija i kształtuje wyobraźnię dziecka . Po spektaklu akto-

rzy teatru Wartki przeprowadzili dla
dzieci animacje z wykorzystaniem
treści prezentujących możliwości
bezpiecznego korzystania z sieci oraz
wyposażenie dzieci w umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych, obejmujących: nadmierne
korzystanie z Internetu, cyberprzemoc, spotkania z osobami znanymi
jedynie z Internetu, upublicznianie
danych osobowych, piractwo w sieci. Spektaklowi i wspólnym zabawom edukacyjnym towarzyszyło
stoisko z darmową watą cukrową dla
wszystkich dzieci. Materiały edukacyjne zostaną po spektaklu przekazane na wszystkie filie biblioteczne,
gdzie dzieci będą miały bezpośredni
do nich dostęp. W akcji wzięły udział
dzieci ze wszystkich filii.
(red)

Fot. (użyczone) Po spektaklu aktorzy teatru Wartki przeprowadzili
dla dzieci animacje
R0615/17
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Projekt Książka

Na terenie naszego miasta licznie gniazdują pustułki. Gniazda swe
potrafią usytuować w szczelinach

R0616/17

Producent kołder i poduszek poszukuje
pracowników na stanowisko
• SZWACZ
• PRACOWNIK PRODUKCYJNY
tel. 74 845 64 46 www.johncotton.eu
e-mail: rekrutacja@jce.eu.com
fot. udostępnienie książek do przeczytania dla klientów na terenie moPS
w wałbrzychu będzie stanowiła urozmaicenie form proponowanej pomocy
oraz przyczyni się do promowania czytelnictwa,

akceptowanym i cenionym przez
innych. Ludzie często angażują się
w pewien zawód lub hobby, aby
zyskać uznanie - mówią pracownicy
placówki. Te działalności dają człowiekowi poczucie udziału lub war-

tości. Dlatego wsparcie tych osób
wpisuje się w zasadnicze kwestie
w polityce społecznej dla propagowania czytelnictwa wśród podopiecznych MOPS w Wałbrzychu.
(red)

Same nie przeżyją
Pustułka zwyczajna, sokół pustułka jest to gatunek średniej
wielkości ptaka drapieżnego zamieszkującego między innymi
tereny naszego miasta.

www.30minut.pl
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Pracownicy socjalni z Zespołu
Pracy Socjalnej nr 2 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu realizują II edycję
projektu „Książka 2017 pn. „Pomoc społeczna w tym propagowanie czytelnictwa jako forma
biblioterapii dla osób korzystających ze świadczeń wynikających
z ustawy o pomocy społecznej”.
- W związku z tym wychodzimy
naprzeciw swoim podopiecznym
i proponujemy nową formę terapii
poprzez biblioterapię. Udostępnienie książek do przeczytania dla
klientów na terenie MOPS w Wałbrzychu będzie stanowiła urozmaicenie form proponowanej pomocy
oraz przyczyni się do promowania
czytelnictwa, co pozytywnie wpłynie na procesy funkcjonowania
tych osób w swoich rodzinach oraz
w społeczności lokalnej. Dążąc do
promowania czytelnictwa wśród
klientów MOPS chcemy wpłynąć na
zmianę postrzegania otaczającego
świata, sposobu kontaktowania się
z innymi osobami. Nabycia szacunku do drugiej osoby. Zrozumienia
i zaakceptowania potrzeby miłości
i szacunku, nie stosowania przemocy. Do zmiany stylu bycia i życia.
Potrzeba szacunku jest typowym
ludzkim pragnieniem, aby być za-

Piątek, 28 lipca 2017

od 2002 roku
razem z Wami

elewacji oraz na dachach budynków.
Obecnie jest okres kiedy młode
podrostki w pełni nie opierzone próbują swych sił w pierwszych lotach.
Dla tego też możemy się niejednokrotnie spotkać z obecnością osesków biegających po podwórkach
i miejskich trawnikach. W takich
przypadkach wskazane by było, aby

przenieść takiego ptaka i pozostawić
na dachu, balkonie czy parapecie
okiennym, aby było to miejsce jak
najbliższe jego znalezienia. Pozostawione w takich miejscach będą łatwe do odnalezienia przez rodziców,
bez których nie mają szans na samodzielne przetrwanie.
(red)

ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

Ładnie i bezpiecznie
Blisko 23 tysiące złotych kosztowało wyposażenie w nowe elementy placu zabaw w Borównie.
Inwestycja sfinansowana została
z funduszu sołeckiego.
W ramach realizacji funduszu sołeckiego w Borównie teren placu
zabaw został wyposażony w kilka
nowych elementów. Pojawiły się
m.in: ślizgawka, huśtawka bocianie

gniazdo, sześciokąt linowy i zjazd
linowy. Dzięki doposażeniu placu
zabaw dzieci zyskały piękne miejsce
do zabaw i integracji. - Jest to miejsce w którym rodziny czynnie mogą
spędzać czas oraz służy rozwojowi
najmłodszych mieszkańców sołectwa. Plac zabaw posiada wszelkie
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa – mówią urzędnicy.
(red)

Kinoteatr Zdrowie
Po tygodniowej przerwie do wyświetlania repertuarowych seansów wraca Kinoteatr Zdrowie.
W ostatni weekend lipca zostaną
pokazane trzy świetne filmy fabularne – zaczynając od największego
przeboju polskiego kin AD 2017

(„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” Marii Sadowskiej,
przez laureata Złotej Palmy MFF
Cannes 2016 („Ja, Daniel Blake”,
reż. Ken Loach), po jeden z najbardziej poruszających filmów animowanych ostatnich lat, nominowany
do Oscara film „Nazywam się cu-

kinia” Claude’a Barrasa. Kinoteatr
Zdrowie Sokołowsko został reaktywowany po ponad 20 latach przez
Fundację Sztuki Współczesnej IN
SITU. Bilety kosztują 10 zł (ulgowe
dla dzieci, młodzieży i seniorów) i 12
zł (normalne).
(red)

Szczegółowy repertuar z opisami:
28.07 | 20:00
“Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, reż. Maria Sadowska, Polska 2017, 117’
Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim „Sztuka kochania”
podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała
przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej
obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu „Sztuki kochania”
Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.

całkowity koszt zadania wyniósł 22.896,45 zł

Nielegalny handel

29.07 | 20:00 Międzypokoleniowe Projekcje Filmowe
“Ja, Daniel Blake”, reż. Ken Loach, Francja/Wielka Brytania 2016, 100’
Daniel i Katie muszą stawić czoła bezdusznej biurokracji. Mimo codziennych problemów, na
nowo odnajdują prawdziwą przyjaźń i radość życia. Film nagrodzony Złotą Palmą MFF Cannes
2016.

Papierosy, krajankę tytoniową
i spirytus zabezpieczyli policjanci
w czasie przeszukiwania mieszkania 40- letniego mieszkańca
Wałbrzycha. Mężczyzna usłyszał
zarzut nielegalnego handlu tymi
produktami.

30.07 | 12:00 Niedzielne Poranki Filmowe
“Nazywam się cukinia”, reż. Claude Barras, Szwajcaria/Francja 2016, 66’
Po niespodziewanej śmierci swojej mamy dziewięcioletni chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia
się z sympatycznym policjantem Rajmundem i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają
inne dzieci w jego wieku. Początkowo Cukinia ma problemy z przystosowaniem się do nowego
miejsca, nie zawsze dogaduje się ze wszystkimi. Stopniowo jednak znajduje sobie przyjaciół
i kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł liczyć na ich wsparcie.

Wałbrzyscy policjanci podejrzewali, że 40-latek handluje papierosami i alkoholem niewiadomego
pochodzenia. Wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili
rewizję mieszkania wałbrzyszanina,

w wyniku którego ujawnili i zabezpieczyli około 400 paczek papierosów i blisko 4 kg krajanki tytoniowej
nieposiadającej polskich znaków akcyzy, jak również 25 litrów spirytusu
niewiadomego pochodzenia. Wartość nielegalnego towaru wyniosła
ponad 10 tysięcy złotych. Straty
Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego zostały
oszacowane na niecałe 11 tysięcy
złotych. Mężczyźnie, który nielegalnie handlował wyrobami tytoniowymi oraz alkoholowymi grozi wysoka
grzywna.
(red)
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sekund
Narodowe czytanie

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
zapraszają do udziału w kolejnej
edycji ogólnopolskiej akcji pod nazwą
„Narodowe Czytanie”. Tym razem
do publicznego czytania w całej Polsce
został wybrany młodopolski dramat
Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”. „Narodowe Czytanie” w Głuszycy odbędzie się 2 września o godz.
17.00 w sali widowiskowej Centrum
Kultury-MBP. W programie: czytanie
przez zaproszonych gości fragmentów
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego,
koncert skrzypcowy w wykonaniu
Roberta Delegiewicza oraz występ
taneczny Natalii Szchubert z choreografią Jadwigi Schwebs-Kostkiewicz.
Wydarzenie objęte jest patronatem
honorowym Pary Prezydenckiej.

Praca biurowa
- przygotowanie i skanowanie dokumentacji
również

dla STUDENTA

O&S Computer Soft Sp. z o.o. - Wałbrzych, dolnośląskie www.oands.com.pl

Poszukujemy osób dokładnych i skrupulatnych do pracy przy tworzeniu
archiwum elektronicznego - zadania:
1. Opisanie i nadanie numeracji dokumentacji zgodnie z wytycznymi.
2. Przygotowanie dokumentacji do procesu skanowania zgodnie
z wytycznymi.
3. Skanowanie dokumentacji.
4. Przygotowywanie prostych zestawień tabelarycznych
w programie MS Oﬃce.

(red)

Oferujemy rynkowe wynagrodzenie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę/ umowa o dzieło/
inne warunki współpracy

Złodziej zabawek

W wyniku pracy operacyjnej wałbrzyscy policjanci realizując informacje
własne ustalili i namierzyli złodzieja
zabawek. Kilka dni wcześniej młody
mieszkaniec Wałbrzycha ukradł z jednego z wałbrzyskich marketów karton
popularnych na rynku gadżetów
zręcznościowych. Wartość skradzionych przedmiotów oszacowana
została na ponad 650 złotych. Młody
mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie jako osoba dorosła.
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia
wolności.

Miejsce pracy: WAŁBRZYCH

Rodzaj pracy: Pełny etat
Osoby zainteresowane prosimy o załączenie CV i przesłanie na adres:
rekrutacja@oands.con.pl.
Kontakt: 723 – 500 - 435

Letnie wędrowanie z kijkami

(red)

Awanse

W sali wykładowej JRG Nr 2 odbyło
się uroczyste spotkanie, podczas
którego szef wałbrzyskich strażaków
bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka
wręczał mianowania na wyższe
stanowiska służbowe w korpusie
podoficerskim. Awans otrzymali: st.
sekc. Tomasz Pryczek, st. sekc. Jerzy
Biliński, sekc. Leszek Literski, st. sekc.
Dominik Adamczyk, st. sekc. Łukasz
Buczek, sekc. Łukasz Cichowski,
sekc. Maciej Piekarz, sekc. Łukasz
todorowski, sekc. Emil Stroisz, sekc.
Marcin Gostomski, sekc. Michał Mil.
Spotkanie to było również okazją
do złożenia gratulacji trzem świeżo
upieczonym aspirantom, którzy
w czerwcu br. ukończyli kwalifikacyjny
kurs zawodowy i uzyskali tytuł technika pożarnictwa. Są to: mł. asp. Paweł
Ilczyna, mł. asp. Robert Zaranek, mł.
asp. Robert Kurowski. Wszystkim
wyróżnionym gratulujemy i życzymy
dalszych awansów oraz sukcesów
w służbie.

(red)

Na trasie marszu nie brakowało jagód i dorodnych grzybów.

„Alter Art Foto”
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
zorganizuje cykl warsztatów
i plenery fotograficzne,, Alter
Art Foto”. Projekt ma nauczyć
kreatywnego patrzenia w obiektyw aparatu. Uczestnicy projektu poznają szlachetne techniki
fotografii. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przekazało ośrodkowi 32 tys. zł.
Do 31 sierpnia można zapisywać się na zajęcia, które ruszą
we wrześniu i potrwają do końca
roku.- W sposób niezwykle autorski
przejdziemy od tradycyjnej fotografii
czarno - białej, powstającej w ciemni, w obszary współczesnej fotografii cyfrowej. Pomożemy zrozumieć
podobieństwa i różnice obu technik,
co z pewnością pozwoli rozwinąć
nieskrępowaną kreatywność, którą zaprezentujemy w Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury podczas grudniowej wystawy – zachęcają pracow-

Letni Marsz Nordic-Walking zorganizowany w minioną sobotę
22 lipca przez Centrum Kultury-MBP w Głuszycy zaliczyć należy
do bardzo udanych.
Uczestnicy marszu pod okiem instruktora nordic-walking Krzysztofa
Krzymińskiego udali się z Przełęczy
Sokolej na Wielką Sowę. W marszu uczestniczyli m.in. studenci głuszyckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Po raz pierwszy do grupy
dołączył Marek Juszczak, urodzony

w Głuszycy były górnik z Knurowa,
autor kilku tomików poezji, zawsze
z sentymentem powracający w
swoich wierszach do krainy swojego dzieciństwa. Osoby preferujące
aktywny wypoczynek mogły spędzić
pogodne, wakacyjne przedpołudnie
w miłym towarzystwie, w otoczeniu niesamowitych panoram Gór
Sowich. Oprócz górskiego treningu
nordic-walking uczestnicy marszu
mieli również okazję do podziwiania
i zbierania leśnych darów natury.
(red)

Złodziej ,,spinnerów”
nicy WOK. Zapisy i dodatkowe
informacje: instruktor Rafał Ślipek,
tel. 530 191 283, mail rafal@wok.
walbrzych.pl
(red)

Funkcjonariuszom policji udało
się zatrzymać 17-latka, który dopuścił się kradzieży dużej ilości
zabawek. Teraz odpowie za to
przed sądem.
W wyniku pracy operacyjnej i realizacji informacji własnych policjantom z Wałbrzycha udało się ustalić
i namierzyć złodzieja zabawek. Nied-

awno 17-letni wałbrzyszanin dopuścił
się kradzieży kartonu popularnych
obecnie na rynku „spinnerów” z jednego z wałbrzyskich marketów. Skradzione przedmioty zostały oszacowane na ponad 650 zł. 17-latek mimo
niepełnoletności – za swoje przewinienie odpowie jako osoba dorosła. Grozi
mu do 5 lat więzienia.
(red)

Zostań
wolontariuszem

Centrum Aktywnego Wypoczynku
Aqua zdrój poszukuje wolontariuszy
do współpracy podczas XVIII TOYOTA PÓŁMARATON WAŁBRZYCH,
który odbędzie się 20 sierpnia 2017
r. - Wielkimi krokami zbliża się największa impreza biegowa w regionie
i najważniejsze wydarzenie sportowe
w Wałbrzychu – XVIII edycja Toyota
Półmaraton Wałbrzych. W tym roku
kolejny raz bijemy rekord frekwencji uczestników – będzie 3 tysiące
biegaczy – zapowiadają organizatorzy,
którzy poszukują osób chcących
pomóc. Kto może zostać wolontariuszem? Każdy! - Zachęcamy do
współpracy - w szczególności uczniów
i studentów, którzy chcą zdobyć bezcenne doświadczenie i poznać proces
organizacji profesjonalnych imprez
sportowych. Dodatkowo dla każdego
wolontariusza oferujemy: imienny
certyfikat wolontariusza, pamiątkową
koszulkę XVIII Toyota Półmaraton
Wałbrzych, ciepły posiłek i wodę
podczas imprezy oraz niezapomnianą
sportową atmosferę wydarzenia –
mówią pomysłodawcy półmaratonu.

(red)

8 wydarzenia

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

Kształcenie
zawodowe
przez samych pracodawców. Wniosek został przyjęty przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego, która zadeklarowała gotowość podjęcia działań mających na celu ustalenie możliwości
większego udziału przedsiębiorców
jako wnioskodawców i uczestników
projektów realizowanych w ramach działania 10.4. Projekty unijne, o których mowa pozwolą m.in.
na tworzenie przez pracodawców
ośrodków egzaminacyjnych dla
określonych zawodów i kwalifikacji, organizację praktycznych form
nauczania. - Pominięcie pracodawców w ogłaszanych konkursach jest
niezrozumiałe dla nas – organizacji
reprezentujących
pracodawców,
jak i samych przedsiębiorców. To
właśnie pracodawcy dysponują bezcenną wiedzą i doświadczeniem

Najazd Czarownic na Zamek
Grodno to wydarzenie, podczas
którego zamkowe mury zamienią
się w tętniącą życiem osadę oraz
pozwoli wszystkim przybyłym do
Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
przenieść się w odległe czasy średniowieczna, poczuć klimat i czar
tamtego okresu. Bogaty program,
dzięki któremu każdy będzie mógł
się poczuć jakby był przez chwilę
w epoce średniowiecza. Polowanie
na czarownice, egzekucje heretyka
z użyciem „garoty”, kazania inkwizytora oraz spalenie żywcem „chowańca czarownicy” to tylko niektóre z pomysłów. Wszystko w sposób
humorystyczny i wyolbrzymiony
obrazować będzie średniowieczne
zwyczaje. Jednym słowem będzie
dość zatrważająco, ale i zabawnie.
Wszyscy uczestnicy będą mogli także postrzelać z łuku, a tych którzy
przebiorą się za czarownicę i magów czeka nagroda. Zaprezentowany zostanie również trening bojowy rycerzy. Zabawa przy ognisku
i pieczonym ziemniaku zapewne na
długo zostanie w pamięci. Na projekt mogą głosować mieszkańcy
Dolnego Śląska, którzy ukończyli
16 lat. Każdy oddaje tylko 1 głos.
Każdy głos będzie potwierdzony
bezpłatnym kodem sms wysłanym
na podany numer telefonu komórkowego. Głosować trwa tylko do

niedzieli, 30 lipca 2017 r. Głosować
na projekt numer 6 Piknik Rodzinny – Najazd Czarownic na Zamek
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Noclegi Petrus

już od 30 zł za osobę

w zakresie rzeczywistych wyzwań
i potrzeb pojawiających się na rynku pracy i to oni powinni w znacznym stopniu kształtować przyszłość
szkolnictwa zawodowego - mówi
Artur Mazurkiewicz – prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.
Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy zagwarantuje
przyszłym pracownikom pomyślny
rozwój zawodowy, a pracodawcom pozwoli na uzupełnianie wciąż
zwiększających się braków kadrowych, które są widoczne obecnie
w wielu branżach. Dostosowywanie
systemu kształcenia do zapotrzebowania pracodawców umożliwiają
obecnie fundusze europejskie. Niestety o dofinansowanie projektów
w obszarze edukacji zawodowej
mogą obecnie ubiegać się głównie
podmioty sektora publicznego.
(red)

Zlot czarownic na Grodnie?
Do niedzieli, 30 lipca, można
głosować na projekt „Piknik
Rodzinny – Najazd Czarownic
na Zamek Grodno”, w ramach
budżetu obywatelskiego województwa dolnośląskiego – Aktywny Dolny Śląsk.

www.30minut.pl

reklama

jednym z wyzwań dla obecnego rynku pracy jest łączenie
edukacji ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia
zawodowego. wśród wielu kwestii, nad którymi należy pracować
jest potrzeba otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców
i większe włączenie środowiska pracodawców w proces
kształcenia zawodowego.
Organizacje z Dolnego Śląska
– Dolnośląscy Pracodawcy, Business Centre Club, Dolnośląska
Izba Rzemieślnicza zwróciły się
do Marszałka województwa dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego z postulatem dokonania
zmian w regulacjach dotyczących
aplikowania o środki unijne. Organizacje zaapelowały o zwiększenie
roli przedsiębiorców w realizacji
projektów umożliwiających dostosowywanie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego do wymagań dolnośląskiego rynku pracy. Zwróciły uwagę na duże ograniczenia w dostępie do ubiegania
się o wsparcie unijne na projekty
edukacyjne – bardzo ważne z perspektywy rozwoju rynku pracy. Organizacje wniosły o umożliwienie
aplikowania o środki unijne na realizację projektów edukacyjnych

Piątek, 28 lipca 2017

od 2002 roku
razem z Wami

Grodno można na stronie: www.
aktywny.dolnyslask.pl
(red)

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

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady
ju¿

od 8 z³ (abonament)

Na miejscu i na wynos

ZAPRASZAMY

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

E-gmina
E- usługi publiczne już w przyszłym roku w gminie SzczawnoZdrój.
Gmina Szczawno- Zdrój, w przyszłym roku zaproponuje mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom
nowoczesne rozwiązania. Dzięki
wsparciu funduszy europejskich
udoskonalona zostanie praca urzędników, czego efektem będzie bardziej skuteczna i łatwiejsza współpraca z interesantem. Wskutek
elektronizacji wypracowane zostanie nowy model komunikacji na

linii urząd – obywatel budując tym
samym wzajemne zaufanie oraz synergię. Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna- Zdroju podpisał aneks do
umowy z Instytucją Pośredniczącą
Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne
w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej
Szczawno-Zdrój”. Zmiany w umowie dotyczą przedłużenia okresu
realizacji zadania do 31 marca 2018
roku. Całkowita wartość projektu wynosi 791 970 zł, z czego 660
044,07 zł pokryje dofinansowanie.
(red)

fot. (um Szczawno-zdrój) zmiany w umowie dotyczą przedłużenia okresu
realizacji zadania do 31 marca 2018 roku

Piątek, 28 lipca 2017
www.30minut.pl
reklama

wydarzenia 9

od 2002 roku
razem z Wami

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.
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remax
ZAPRASZA
POZNAJ NOWE SMAKI
ZAPIEKANKI, MAKARONY, SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

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

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

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

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

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

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

w dostawie również płatność kartą

WWW.MAMUSKA.COM.PL

znajdź nas na FB

Bezpłatne szkolenie

PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl

(KRAZ 7765)

O co pytają przyszli emeryci?
Doradcy emerytalni mają pełne ręce roboty. Dolnoślązacy
chętnie korzystają z ich wiedzy
i dopytują o szczegóły związane
z przejściem na emeryturę. Niektóre z pytań padają w czasie
prawie każdej rozmowy z doradcą. Dotyczą one zasad przyznawania i obliczania emerytury oraz najkorzystniejszego
momentu zakończenia aktywności zawodowej.
W związku z ustawą, która 1 października przywraca powszechny
wiek emerytalny wiele osób będzie
mogło przejść na emeryturę. Prawie 60 proc. osób rozmawiających
doradcami emerytalnymi ZUS deklaruje zakończenie aktywności zawodowej, 20 procent deklaruje, że
chce pracować dłużej żeby wypracować wyższą emeryturę, pozostałe
20 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.
Od października 2017, kobiety będą
mogły przejść na emeryturę, gdy
skończą 60 lat, a mężczyźni, – gdy
skończą 65 lat. Najczęściej zadawane pytania doradcom emerytalnym
przez przyszłych emerytów:
Czy ZUS przyzna emeryturę
z urzędu?
Nie, wniosek o emeryturę musi
złożyć osoba zainteresowana.
Emerytura zostanie przyznana
nie wcześniej niż od miesiąca,
w którym wniosek wpłynął do
Zakładu. Wniosek można złożyć
nie wcześniej niż 30 dni przed
nabyciem prawa do przejścia na
emeryturę, czyli osiągnięcia wieku emerytalnego.
Co należy dołączyć do wniosku
o emeryturę?
Komplet dokumentów, który
należy dołączyć do wniosku jest
uzależniony od tego, czy ubezpieczony ma już ustalony kapitał
początkowy, czy nie. Jeśli mamy
ustalony kapitał, nie musimy już
składać żadnych dokumentów
dodatkowych do wniosku. Jeśli
natomiast nie mamy ustalonego
kapitału początkowego musimy
dołączyć dokumenty potwierdzające nasze okresy składkowe

i nieskładkowe oraz zaświadczenia o zarobkach.
Kto decyduje o tym, kiedy osoba
uprawniona do emerytury skorzysta ze świadczenia?
Nowe przepisy na nikogo nie nakładają obowiązku przejścia na
emeryturę. Dają natomiast takie
prawo. Dobrze jest pamiętać, że na
wysokość emerytury mają wpływ:
suma opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie
społeczne emerytalne, wysokość
zwaloryzowanego kapitału początkowego i średnie dalsze trwanie
życia, które ogłasza Główny Urząd
Statystyczny. Zatem istnieje zależność, która opiera się na zasadzie:
im dłużej pozostajemy na rynku
pracy, a tym samym odprowadzamy składki, tym wyższą będziemy
mieć emeryturę.
Czy prawo do emerytury lub wysokość tego świadczenia będzie
uzależniona od stażu pracy?
Fundamentalnym warunkiem nabycia prawa do emerytury według
nowych zasad jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego,
czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn, a przy tym udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Staż, więc nie ma wpływu na przyznanie emerytury, ale
decyduje o jej wysokości. Im dłuższy okres składkowy, tym świadczenie wyższe. Okresy składkowe
i nieskładkowe są za to istotne, by
mieć prawo do emerytury w najniższej gwarantowanej wysokości.
Kwota tej emerytury od marca br.
wynosi 1000 zł.
Jak długo trzeba pracować żeby
mieć prawo do najniższej emerytury?
Od 1 października dla kobiet okres
składkowy i nieskładkowy będzie
wynosił 20 lat, a dla mężczyzn 25
lat. Jeśli kobieta udokumentuje
taki okres, daje to gwarancję wypłaty emerytury od 1000 zł.
Czy aby złożyć wniosek o emeryturę trzeba mieć wyliczony kapitał początkowy?

Osoby, które w tym roku planują
przejść na emeryturę, a nie złożyły jeszcze wniosku o wyliczenie
kapitału początkowego, powinny
jak najszybciej wystąpić o jego
ustalenie. Rzadko zdarza się,
bowiem, że dokumentacja dołączona do wniosku o wyliczenie
kapitału początkowego jest kompletna i nie wymaga prowadzenia
dodatkowo postępowania wyjaśniającego. Obliczenie kapitału
początkowego już teraz, skróci,
zatem czas oczekiwania na przyznanie emerytury, jeżeli takie postępowanie wyjaśniające będzie
konieczne.
Czy można pracować już po
przyznaniu emerytury, jaki dochód można osiągnąć?
Emeryt w celu podjęcia wypłaty emerytury musi rozwiązać
wszystkie stosunki pracy (nie
dotyczy emerytur z urzędu). Następnie może podjąć zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę
u tego samego lub innego pracodawcy. Jeśli chodzi o dorabianie
do emerytury, to po osiągnięciu
powszechnego wieku emerytalnego, nie obowiązują limity zarobków i można zarobkować bez
ograniczeń.
O ile średnio rocznie wzrasta wysokość emerytury, jeśli zdecydujemy się dalej pracować?
Przeciętnie przedłużenie okresu
pracy o rok, i opóźnienie o rok

sekund

przejścia na emeryturę powoduje
wzrost świadczenia o ok. 8 proc.
O ile wzrośnie świadczenie w indywidualnych przypadkach, najlepiej wyliczy doradca wykorzystując kalkulator emerytalny.
Co z emeryturami częściowymi
i świadczeniami przedemerytalnymi? Czy nadal będą przyznawane?
W rezultacie wejścia w życie przepisów obniżających powszechny
wiek emerytalny, nastąpi likwidacja emerytury częściowej. Jednak
mężczyźni, którzy nabyli prawo
do tego świadczenia, a ukończyli
65 lat i udowodnili 40 letni okres
składkowy i nieskładkowy, będą
mogli ją pobierać do czasu złożenia
o emeryturę powszechną. W przypadku świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego i emerytury pomostowej, to będą one przysługiwały nie dłużej niż do ukończenia
obniżonego wieku, czyli 60/65
lat. Nowe przepisy nie ograbiają
jednak z praw nabytych do tych
świadczeń. Osoby, które miały
ustalone prawo do wymienionych
wyżej świadczeń, będą mogły je
otrzymywać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.
ZUS będzie o tym informował.
Natomiast wszyscy zainteresowani
przejściem na emeryturę z tytułu
osiągnięcia wieku 60/65 lat mogą
złożyć stosowny wniosek.
(red)

Zapraszamy mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w
bezpłatnych szkoleniach językowych i
komputerów realizowanych w ramach
projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców
Dolnego Śląska” współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach
Działania 10.3 Poprawa dostępności
i wspieranie uczenia się poprzez całe
życie. Zakres szkoleń w projekcie
obejmuje bezpłatne: szkolenia języka
angielskiego, różne poziomy zaawansowania, w wymiarze 120h/grupa,
zajęcia w grupach 12-osobowych,
zakończone egzaminem TOIEC Bridge i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu oraz szkolenia
języka niemieckiego, różne poziomy
zaawansowania, w wymiarze 120h/
grupa, zajęcia w grupach 12-osobowych, zakończone egzaminem WiDaF
Basici możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu i bezpłatne
szkolenia komputerowe, na poziomie
podstawowym, w wymiarze 100h/
grupa, zajęcia w grupach 10-osobowych, zakończone egzaminem ECCC
DIGCOMP i możliwością uzyskania
międzynarodowego certyfikatu. Organizatorzy oferują zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania
(pod warunkiem zebrania się 12-/10osobowej grupy), zajęcia realizowane
w tygodniu/ w weekend w godzinach
po popołudniu lub do południa wg
preferencji uczestników, podręczniki,
egzamin i certyfikat, wykwalifikowaną
kadrę (trenerzy/lektorzy), a także
poziom i tempo nauki dostosowane
do grupy szkoleniowej oraz przyjazną
atmosferę podczas zajęć. W zajęciach
mogą wziąć udział osoby zamieszkanie
na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego lub
wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych) woj. dolnośląskiego, w wieku
25-49 lat posiadające wykształcenie
maksymalnie średnie (czyli brak
wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe,
technikum, liceum) oraz osoby w
wieku powyżej 50 r. ż. posiadające
również wykształcenie policealne
lub wyższe (czyli brak wykształcenia,
podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum, liceum, policealne,
wyższe). Liczba miejsc ograniczona
dla osób z wykształceniem wyższym
i policealnym. Pierwszeństwo udziału
osób zamieszkujących tereny wiejskie,
w wieku powyżej 50 roku życia, z
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Do udziału w projekcie nie kwalifikują się osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Rekrutacja
odbywać się będzie poprzez stronę
www.rekrutacja.akapi.edu.pl lub e-mail: biuro@akapit.edu.pl. Szczegółowe Informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 68 374 44 77, 667
628 337, 604 883 068.

(red)

Odebrali promesę

Burmistrz Jedliny – Zdroju Leszek
Orpel odebrał z rąk Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego
oraz Wicemarszałek Iwony Krawczyk, Promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla gminy
Jedlina-Zdrój w wysokości 150.000
zł, na realizację zadania pn. „Budowa
obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej, małej
architektury i obszarów aktywności w
Jedlinie-Zdroju”. W ramach projektu
przewiduje się zagospodarowanie
terenu Mniszego Lasu wraz z Polaną
Oddechową oraz terenu przy ul.
Moniuszki w Jedlinie-Zdroju.

(red)

10 wydarzenia
sekund

Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

od 2002 roku
razem z Wami

reklama

Więcej środków

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podjął decyzję o dwukrotnym
zwiększeniu środków na ochronę
i konserwację zabytków na Dolnym
Śląsku. W projekcie budżetu na
2018 rok, który zostanie wysłany
do Ministerstwa Finansów znalazła
się kwota 1 mln 600 tys. zł. W 2017
roku dotacja na zabytki w regionie
wyniosła 780 tys. zł. - Województwo
dolnośląskie, pomimo posiadania
najwyższej w Polsce wielkości zasobu
zabytkowego, do tej pory było na
odległym miejscu w kraju w zakresie
wysokości środków finansowych na
ochronę i konserwację zabytków.
Tak przygotowany budżet będzie
dawał możliwość zaplanowania
wydatków na realne prowadzenie
polityki konserwatorskiej i realizację
wzorcowych działań konserwatorskich – zaznacza wojewoda Paweł
Hreniak, który od początku pełnienia
swojej funkcji angażował się w zabiegi
mające na celu zwiększenie kwoty na
ochronę zabytków na Dolnym Śląsku.
O problemie wielokrotnie informował
m.in. Ministerstwo Finansów oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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(red)

Aktywna tablica

W związku z przyjęciem przez Radę
Ministrów rządowego programu
„Aktywna tablica” Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do
wojewodów, organów prowadzących
szkoły podstawowe oraz dyrektorów
szkół pismo z prośbą o pilne przekazanie publicznym i niepublicznym
szkołom podstawowym informacji
o uruchomieniu programu. Program
„Aktywna tablica” będzie realizowany
w latach 2017-2019. Jego zadaniem
jest zapewnienie szkołom niezbędnej
infrastruktury w zakresie TIK w postaci
nowoczesnych pomocy dydaktycznych
(tablic interaktywnych, projektorów lub
projektorów ultra krótkoogniskowych,
głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).
Na program przewidziano łączną kwotę
224 mln zł. W piśmie minister Anna
Zalewska podkreśla, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest
rozwijanie takich umiejętności wśród
dzieci i młodzieży, aby przygotować ich
do życia w społeczeństwie informacyjnym. Minister edukacji podkreśla, że
wprowadzana obecnie reforma sytemu
oświaty ma na celu upowszechnianie
innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich
rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających
na celu poprawę jakości pracy szkoły.
Szefowa MEN zwróciła się z prośbą do
wszystkich instytucji o udzielnie pomocy
szkołom biorącym udział w programie.

(red)

Droga S3

- Budowa drogi S3 po stronie polskiej
i D11 po stronie czeskiej to zadania
priorytetowe obu rządów - powiedział w Jaworze minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Minister przypomniał, że droga ekspresowa S3 będzie gotowa do granicy
z Czechami do 2023 r. - Budowa czeskiej D11, która połączy się z naszą S3
rozpocznie się w 2017 roku i powinna
zakończyć się w 2024 lub 2025 roku powiedział Adamczyk. Obecnie trwa
postępowanie przetargowe na ostatni
odcinek trasy ekspresowej S3, łączący
Bolków z granicą z Czechami w Lubawce. Budowa 31 kilometrów trasy
S3 od węzła w Bolkowie do granicy
Polski w Lubawce będzie kosztować
3,2 mld zł. Na tym odcinku powstaną
62 obiekty inżynieryjne - m.in. mosty,
wiadukty i przejścia dla zwierząt.
Planowane są trzy węzły drogowe
oraz dwa tunele o długości ok. 2300
m i ok. 320 m.

(red)

Nowy okres świadczeniowy
dla programu „Rodzina 500+
Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się
okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Wnioski
na nowy okres świadczeniowy dla
programu "Rodzina 500+" można składać od 1 sierpnia. Wniosek można złożyć bezpośrednio
w gminie, w swoim miejscu zamieszkania lub przez internet.
Od tego dnia można ubiegać się
także o świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.
Prawo do zasiłków ustala się
na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych
w ramach rządowego Programu
„Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres
roku – od 1 października danego
roku do 30 września kolejnego roku
(jedynie pierwszy, trwający jeszcze
okres był dłuższy – rozpoczął się
1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30
września 2017 r.). Taki sam okres
obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Z kolei dla świadczeń rodzinnych
okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października
następnego roku kalendarzowego.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze
na kolejny okres w terminie do 31
sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.
Oznacza to, że zostanie zachowana
ciągłość wypłat świadczenia także od
pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu
spowoduje, że ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego i jego
wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie
złożony w październiku, przyznanie
i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31
grudnia. Gdy wniosek zostanie zło-

żony w listopadzie, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku,
następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony
w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku,
następuje do ostatniego dnia lutego
następnego roku. Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku
później niż w październiku, prawo
do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia
wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. W razie złożenia wniosku o świadczenie
z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy do 31 sierpnia,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje
do dnia 30 listopada. Gdy wniosek
zostanie złożony w okresie od 1 do
31 października, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia
31 grudnia. Gdy wniosek zostanie
złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata świadczeń przysługujących
za miesiące od listopada do stycznia
następuje do dnia 31 stycznia. Gdy
wniosek zostanie złożony w okresie
od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia
następnego roku, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wnio-

warto również zaznaczyć, że – w myśl nowych przepisów – począwszy
od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski o wszystkie te
świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu.

sku, następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami do
dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad następuje do dnia
30 listopada. Gdy wniosek zostanie
złożony w okresie od 1 września do
31 października, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje
do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek
o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy zostanie złożony
w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących od miesiąca złożenia
wniosku, następuje do ostatniego
dnia lutego następnego roku.
jak i gdzie złożyć wniosek
o świadczenie wychowawcze?
Formularze wniosków i innych
dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie.
W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub
inna jednostka organizacyjna wyznaczona wdanej gminie (np. centrum

świadczeń), właściwy dla miejsca
zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć
osobiście lub listownie. Jednak Ci,
którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia
z domu, mogą to zrobić online. Mają
do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich:
ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość
elektroniczną, PUE ZUS – Platformę
Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany. Podobne udogodnienia
obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. Wnioski
o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet.
W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz
Profil Zaufany. Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie lub na stronie internetowej podmiot realizujący świadczenia w danej
gminie (urząd miasta/gminy, OPS lub
centrum świadczeń). Podkreślenia
wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia
rodzinne lub świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne
od indywidualnej sytuacji rodziny
wnioskodawcy, dokumenty, w tym
oświadczenia, niezbędne do ustalenia
prawa do danej formy wsparcia.
(red)
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Bańkowe szaleństwo
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Kapryśna pogoda nie popsuła
humorów uczestnikom Bubble
Day – czyli Dnia Bańki Mydlanej.
W niedzielę, 23 lipca, w świebodzickim Parku Miejskim już od
południa fruwały różnej wielkości
bańki i ogromne banie, produkowane z prawdziwą radością nie
tylko przez najmłodszych świebodziczan.
Nowa, letnia propozycja familijnego relaksu, przygotowana przez
miasto, bardzo spodobała się mieszkańcom. - Nie wiem, kto ma większą frajdę, my czy dzieciaki. To taki
powrót do własnego dzieciństwa
– żartowali rodzice, którzy wraz
ze swoimi pociechami bawili się na
mydlanym święcie. Do dyspozycji był
sprzęt różnej wielkości i przygotowane wiaderka, do których organizatorzy skwapliwie dolewali magicznego
płynu. - Widać, że impreza sprawiła
dzieciom dużo radości, więc był to

Ulica Królowej Elżbiety znajduje
się na Osiedlu Piastowskim, w rejonie, który dynamicznie się rozwija.
Budowa drogi stała się prawdziwą
koniecznością. - Infrastruktura drogowa jest w tym miejscu niezbędna. Funkcjonuje tu przedszkole,
przychodnia zdrowia, rozwija się
budownictwo mieszkaniowe. Ulica
Królowej Elżbiety stała się po prostu
niedrożna, stąd konieczność przystąpienia do prac – mówi Bogdan
Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Budowa ulicy Królowej Elżbiety to
bardzo duże zadanie, obejmujące budowę nawierzchni jezdni i chodnika,
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W ramach
inwestycji powstanie także oświetlenie. Zdanie jest kontynuacją prac,

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

chyba dobry pomysł, warty kontynuowania – mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, który zaprosił dzieci
na Dzień Bańki Mydlanej. Oprócz
samego puszczania baniek było także
mnóstwo konkursów z nagrodami,
wata cukrowa, itd. Przypominamy,
że w trakcie wakacji Park Miejski tętni życiem także w tygodniu. Miasto
jest organizatorem akcji „Aktywne
lato”, w ramach której odbywają się
tu bezpłatne zajęcia zumby i jogi. Za-

praszamy serdecznie do korzystania
z rekreacji na świeżym powietrzu.
Zajęcia z zumby: w każdy wtorek,
o godz. 19:00, joga – poniedziałki
i środy – także godzina 18:00. Wystarczy zabrać ze sobą matę. A w sierpniu, w trzy kolejne weekendy, zapraszamy do parkowego amfiteatru na
teatrzyk letni. Pierwsza odsłona już 6
sierpnia (niedziela, godz. 17:00), zobaczymy spektakl pt. „Trzy świnki”.
(red)

wykonanych dwa lata temu. Łączny
koszt to 4,5 mln zł. Obecnie trwają
prace na tzw. sięgaczu, wykonanym
w 2015 roku. W obrębie ulicy Królowej Elżbiety występują utrudnienia
komunikacyjne, została przygotowana zastępcza organizacja ruchu. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. W rejonie osiedla dobiega końca
inna, drogowa inwestycja – remont

nawierzchni ulicy Mieszka I i 3 Maja.
Koszt tego zadania to ponad 1 mln zł,
ale miasto otrzymało dofinansowanie
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 – 2019 w wysokości ponad 500 tys. zł. Obecnie trwa ostatni
etap prac, tzn. remont odcinka od ul.
Mieszka I do Jeleniogórskiej.
(red)

łączny koszt prac to 4,5 mln zł

Dzięki Festiwalowi Bachowskiemu Świdnica przez kilka dni
przełomu lipca i sierpnia jest celem
podróży melomanów z całego kraju, a także z zagranicy. Nic dziwnego, ponieważ program wydarzenia
obfituje w gwiazdy najwyższych
lotów. W ubiegłym roku wystąpiła
czołówka międzynarodowych artystów m.in. muzycy z Akademie für
Alte Musik Berlin – laureaci nagrody
Grammy czy Cameron Carpenter –
amerykański mistrz gry na organach.
W tegorocznej edycji również nie
zabraknie utalentowanych muzyków. Wystąpią m.in. Kristian Bezu-

idenhout, światowej sławy pianista,
Cantus Zöllen wraz z Konradrm
Junghänse, niezwykle utalentowani śpiewacy czy znakomitej klasy
brytyjski dyrygent - Paul Goodwin.
Muzyka w najlepszym wydaniu to
nie jedyny atut festiwalu. Magnesem,
który przyciąga wielu melomanów
są niecodzienne miejsca i obiekty
w których rozgrywane są koncerty.
Wymienić tu należy Kościół Pokoju,
ale także kościół św. Józefa w Pożarzysku, zabytkowy młyn w Siedlimowicach czy pałac w Bielawie. Po raz
pierwszy także festiwalowy koncert
odbędzie się we wnętrzach zabytkowej Bazyliki w Strzegomiu. - Festiwal Bachowski wkroczył w okres
pełnoletniości. W tym roku przypada jego 18-ta edycja. Przez ten czas
dorastał, zmieniał swoją formułę,
wychodził naprzeciw oczekiwaniom
widzów z innowacyjnymi projektami, ale zawsze zachowywał swojego
ducha, którego czuć od pierwszych
koncertów. Obecnie jest to impreza
kompletna, w której każdy znajdzie

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

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

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

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Festiwal Bachowski
Jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych nie tylko
w regionie, ale i całej Polsce rozpoczęło się wczoraj w Świdnicy.
Festiwal Bachowski zainaugurował koncert społeczny w Galerii
Świdnickiej. Znakomite koncerty w wykonaniu wybitnych zagranicznych i polskich artystów odbywać się będą od do 6 sierpnia.
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Duża inwestycja
Od kilkunastu dni trwa budowa
ulicy Królowej Elżbiety w Świebodzicach. To jedna z największych
inwestycji
drogowych
w mieście w ostatnich latach.
Samorząd przeznaczy na nią 4,5
mln zł z własnego budżetu.
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coś dla siebie. Począwszy od doskonałych koncertów w przepięknych
wnętrzach zabytkowych świątyń dla
wymagających koneserów muzyki
klasycznej po mniejsze, bardziej kameralne wydarzenia towarzyszące,
skierowane do całych rodzin z dziećmi – mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
Jednocześnie jest to impreza otwarta dla wszystkich. Młodzi muzycy mogą brać udział w zajęciach
Akademii Bachowskiej, a każdy –
bez względu na wiek – może wziąć
udział w organizowanym ﬂash mobie. Tradycją festiwalu są też weekendowe pikniki romantyczne, urządzane na terenie urokliwego Pałacu
Dębowego w Bielawie czy śniadania
na trawie w pobliżu zabytkowego
młyna w Siedlimowicach. W tym
roku cykl wydarzeń muzycznych odbywa się pod hasłem „W poszukiwaniu wyrazu naszych dni”. Szczegółowy program znajduje się na stronie
internetowej www.bach.pl.
(red)

Coraz piękniej
nad zalewem
Zakończył się remont drugiego pomostu przy bosmanacie
w Świdnicy. To następne zadanie
zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka”.
Demontaż starego poszycia pomostu, wzmocnienie konstrukcji oraz
czyszczenie i malowanie wykonała
świdnicka firma Roboty Ogólnobudowlane Ryszard Strugała. Za zakup i montaż poszycia z materiałów
kompozytowych
odpowiedzialna
była również świdnicka firma – PUH
Hałas. Koszt realizacji zadania wyniósł 98 tys. zł. Bosmanat oddany
został do użytku w sierpniu ubiegłego roku, inwestycja ta zrealizowana
została w ramach budżetu obywatelskiego. Na gości czekają rowery
wodne, kajaki i łodzie typu optymist.
Dodatkowymi atrakcjami są również - przestronny taras widokowy
na dachu wypożyczalni, dwa długie
pomosty spacerowe oraz pływająca
fontanna na środku zbiornika. Przy
brzegach zalewu można wypocząć na
drewnianych ławkach i leżakach oraz
napić się kawy i skosztować słodkości
serwowanych w mobilnej kawiarence. - To kolejny rok, w którym zmie-

niamy to miejsce, zgodnie z przyjętą
koncepcją. To teren często i chętnie
odwiedzany przez świdniczan – spacerowiczów, rowerzystów czy też
wędkarzy. Chcemy, aby okolice zalewu stały się ulubionym miejscem
wypoczynku dla naszych mieszkańców, dlatego też planujemy kolejne
inwestycje, czyli m.in. modernizacje
placu zabaw i przygotowanie miejsc
do grillowania – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska.
Dzięki wspólnej akcji i zaangażowaniu wielu świdniczan w kwietniu teren ten zazielenił się, posadzono około 100 dziesięcioletnich drzew, m.in.
jarząby mączne, głóg dwuszyjkowy,
klony pospolite i platany klonolistne.
Zapraszamy do korzystania z bosmanatu, który czynny jest codziennie
w pogodne dni od godziny 12.00 do
19.00. Przed drugim sezonem funkcjonowania Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji doposażył bosmanat
o dodatkowe kajaki i rower wodny.
Koszt wypożyczenia sprzętu w zależności od czasu i dnia pływania to od 6
do 12 złotych. Posiadacze Świdnickiej
Karty Dużej Rodziny uprawnieni są
do wypożyczenia sprzętu z 50 proc.
zniżką.
(red)

na gości czekają rowery wodne, kajaki i łodzie typu optymist
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Kolarstwo wróciło do Jaczkowa
Po dwóch latach przerwy cykliści
ponownie rywalizowali na pętli wokół Jaczkowa. Sportowej
rywalizacji nie przeszkodził nawet deszcz, który na początku
imprezy towarzyszył kolarzom.
W grupie Masters najszybszy na
37 kilometrowej trasie okazał się
Mateusz Kwiatkowski z Dąbrowy Górniczej, siódmy na mecie
był Grzegorz Matusik z Czarnego Boru.
- W 2015 roku wyścig się nie
odbył. W poprzednim roku również, ponieważ w remoncie był
most, więc fragment jezdni został
zamknięty i nie można było zrobić
pętli wokół wsi. Ale teraz, po dwóch
latach, wyścig powrócił na nowo.
Jeszcze w ubiegłym roku nie było
pewności czy zorganizujemy ten
wyścig, pomysł zrodził się w kwietniu bądź w maju, także nie mieliśmy
wiele czasu – powiedział Wójt Adam
Górecki. Rywalizacja rozegrana została w ramach festynu sportu pod
nazwą „Szukamy następców naszych olimpijczyków”. Na starcie
stanęło w sumie 89 uczestników,
reprezentujących Toruń, Łódź czy
Dąbrowę Górniczą. Zadowolony
z liczby uczestników był Wójt Adam
Górecki. – Rywalizacja, mimo tego
deszczu przebiegała bez większych
zakłóceń, z czego bardzo się cieszę.
Jak na obecne warunki to uważam,
że była niezła frekwencja – podkreślał. Jako pierwsi do rywalizacji stanęli najmłodsi rowerzyści, urodzeni
w 2011 roku i młodsi. Na 400-metrowym odcinku wystartowała trójka uczestników. Pierwszy linię mety
przekroczył Franciszek Jasiurkowski
z Jaczkowa, drugi był Antoni Konarski. Przy dopingu zgromadzonej publiczności chwilę później finiszowała
najmłodsza uczestniczka imprezy
Alicja Weigelt z Bielawy. Kolejna grupa wiekowa (roczniki 2010, 2009,
i 2008) rywalizowała na skróconej,
2 kilometrowej pętli. Tutaj najszybszy wśród chłopców okazał się Mikołaj Legieć reprezentujący klub
Kłodzko/UKS Nowa Ruda. Drugi był
Szymon Weigelt z Bielawy, a na trzecim miejscu zawody ukończył Kajetan Konarski (Kłodzko/UKS Nowa
Ruda). Rywalizację dziewcząt wygrała Aleksandra Różnicka (Kłodzko/
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Oferuje prasę
krajową i zagraniczną
Na starcie stanęło w sumie 89 uczestników

UKS Nowa Ruda) przed Amelią Dereń z Wałbrzycha i Michaliną Gajda
z Pawlikowic. Pełną pętlę, czyli 3,7
km pokonali uczestnicy wyścigu rowerowego urodzeni w latach 2006
i 2007. W wyścigu chłopców wygrał Arkadiusz Jarosławski z Chojnowa, a kolejne miejsca zajęli Wit
Sacha z Nowej Rudy i Szymon Dudek z Jaczkowa. Wśród dziewcząt
pierwsza na mecie była Weronika
Kula z Ratna Dolnego, która wyprzedziła Martynę Kisiel z Nowej Rudy
i Wiktorię Michalską z Mościska.
Po zmaganiach najmłodszych
rywalizację kontynuowali kolarze
w kategorii Żak. Dystans, który
mieli do pokonania wynosił nieco
ponad 11 kilometrów (3 pętle),
a najszybciej przejechali go Antoni Muryj (UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda), Paweł
Wawrzyńczyk (KKW Superior Wałbrzych) i Patryk Szkudłapski (UKS
Centrum Spedycja Pawbud Nowa
Ruda). W rywalizacji Żakiń wystartowały dwie zawodniczki. Pierwsza
na linii mety była Judyta Tonder
z MKS Karolina Jaworzyna Śląska,
drugie miejsce przypadło Zuzannie Dąbrowskiej reprezentującej
LKS Atom Boxmet Dzierżoniów.
Młodzicy swoich sił próbowali na 4
pętlach (14,8 km) wokół Jaczkowa.
Na podium w tym wyścigu znaleźli
się Marcin Marciniak z klubu UKS
Copernicus Toruń, reprezentant
Gminy Czarny Bór Hubert Matusik,
i Jakub Miller z klubu UKK Sigo-Gminy Chojnów. Wśród Juniorów
Młodszych po 9 pętlach (33,3 km)
najszybszym kolarzem okazał się
Maciej Stelczyk (UKS Moto Agbud

Stelwed Jelcz Laskowice), tuż za
nim linię mety przekroczył Karol
Woźniak (LKKS Górnik Wałbrzych
DZT Service Świebodzice) oraz
Jakub Stelczyk (UKS Moto Agbud
Stelwed Jelcz Laskowice). Natomiast wśród Juniorek Młodszych
triumfowała Anita Małek (UKKS
Oriens Chojnów), druga była Julia
Kowalska (LKKS Górnik Wałbrzych
DZT Service Świebodzice), a trzecia Adrianna Rasińska (LKKS Górnik
Wałbrzych DZT Service Świebodzice). W ostatniej grupie rywalizowali
wspólnie Mastersi z Amatorami.
Do pokonania było 37 kilometrów,
a na starcie stanęło 19 uczestników,
w tym m.in. 82- letni Alfred Sondel
– uczestnik Tour de Polonge w latach 1955, 1956 i 1957 oraz Dawid
Zdziebłko, były kolarz zawodowy.
Na drugiej rundzie odjechała szóstka kolarzy, która na kolejnych okrążeniach systematycznie powiększała swoją przewagę. Pierwszy na
linii mety zameldował się Mateusz
Kwiatkowski, kolarz klubu Dar-Bud
Team z Dąbrowy Górniczej. Tuż
za jego plecami finiszował Dawid
Zdziebłko z Olszyn. Trzecie miejsce zajął Karol Groń reprezentujący
klub Ostre Koło Lubawka. Najszybszym kolarzem z Gminy Czarny Bór
był siódmy na mecie Grzegorz Matusik. – Oby więcej takich wyścigów w Polsce. Jestem pod wrażeniem organizacji. Organizator stanął
na wysokości zadania, przygotował
fajną trasę, może trochę płaską, ale
generalnie bardzo ciekawą rundę
– powiedział zwycięzca wyścigu seniorów, Mateusz Kwiatkowski.
(red)

Prenumerata,
sprzedaż do teczki!
Świdnica,
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

XIII Sudety MTB
Challenge
W czwartek w Głuszycy pojawili
się zawodnicy XIII Sudety MTB
Challenge. Dzisiaj wystartują do
Kudowy, aby zakończyć rywalizację w tegorocznej edycji wyścigu.
Wyścig rowerowy wystartował
23 lipca w Kudowie. To również
tam 28 lipca zlokalizowana będzie
meta zawodów. - Sudety to świetny region do uprawiania kolarstwa
górskiego, a udział w Sudety MTB
Challenge to jedyna w swoim rodzaju okazja, by przeżyć niezapomnianą kolarską przygodę w niesamowitej scenerii. Szlaki, którymi
prowadzi MTB Challenge, od lat
przyciągają pasjonatów kolarstwa
górskiego z całego świata - mówią
organizatorzy. Głuszyca gości kolarzy górskich XIII Sudety MTB Challenge już od wczoraj. Czwarty etap,
który wyruszyl w czwartek 27 lipca

z Barda Śl., zakończył się na mecie
przy ul. Leśnej w Głuszycy. Zawodnicy mieli do pokonania dystans
o długości 55 km i 1987 metrów
przewyższeń. Ostatni dzień zmagań kolarze rozpoczną w Głuszycy, gdzie o godz. 10.00 wystartują
z boiska sportowego przy ul. Dolnej
i zmierzać będą do mety w Kudowie- Zdroju, mając do pokonania 70
km trasy i 1776 metrów przewyższeń. - Zachęcamy do kibicowania
zawodnikom, tym bardziej że w zawodach biorą udział głuszyccy kolarze: Robert Krok, Dawid Duława,
Sylwester Molski, Mariusz Machura
i od urodzenia związany z Głuszycą Arkadiusz Gross. Życzymy powodzenia wszystkim startującym
i trzymamy kciuki za zawodników
z Głuszycy – mówią pracownicy
urzędu.
(red)

Przyjdź na trening
W piątek 21 lipca 2017 r. na murawie Stadionu na Nowym Mieście odbył się mecz sparingowy
w ramach przygotowań do piłkarskiego sezonu 2017/2018. Rywalem Górnika Wałbrzych była
drużyna AKS Strzegom. Mecz
kontrolny zakończył się bezbramkowym remisem.
Przypominamy, że przez całe wakacje odbywają się bezpłatne zajęcia
w ramach Akademii Piłkarskiej Górnika Wałbrzych. Zachęcamy wszystkie dzieciaki w wieku od 5 do 12 lat
do aktywnego udziału w zajęciach.
Treningi dla dzieci (5-10 lat) odbywają się w każdy wtorek i czwartek
w godzinach od 16 do 18. Prowadzone są przez doświadczonych zawodników - Jacek Fojna, Marcin Folc
oraz Jana Rytko obecnego kapitana
drużyny Górnika Wałbrzych. Natomiast na starsze dzieci czeka trener
Mirosław Otok w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16:30

Fot. Marcin Korba. Przez całe wakacje odbywają się bezpłatne zajęcia
w ramach Akademii Piłkarskiej Górnika Wałbrzych

- 18:00. Wszystkie zajęcia odbywają
się na boiskach kompleksu sportowego Aqua-Zdrój. Zapraszamy !
(red)

Dane kontaktowe do trenerów:
Jan Rytko - 793 737 778
Marcin Folc - 609 826 313
Jacek Fojna - 666 017 083

Sudety MTB Challenge to jedyna w swoim rodzaju okazja, by przeżyć
niezapomnianą kolarską przygodę w niesamowitej scenerii.
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Coraz więcej piłki

sekund
Odliczamy godziny

Bo tylko godziny dzielą nas od niezwykle ciekawie zapowiadającego się
spotkania towarzyskiego reprezentacji
Polski w koszykówce z Czechami.
Jak już informowaliśmy, do meczu
dojdzie dzisiaj o godzinie 20 w hali
Aqua-Zdroju przy ulicy Ratuszowej.
Piątkowy pojedynek jest pierwszym
sprawdzianem biało-czerwonych
przed zaplanowanym na koniec
sierpnia początkiem EuroBasketu
2017, w trakcie którego w naszej
grupie zagramy ze Słowenią, Islandią,
Finlandią, Francją oraz Grecją. Warto
dodać, iż wciąż w sprzedaży są bilety
na wieczorną potyczkę na Białym
Kamieniu. Wejściówki w cenie 30
złotych (normalny) oraz 20 złotych
(ulgowy) dostępne są na stronie abilet.
pl, ale można je również zakupić
w hotelu Aqua-Zdrój.

Im bliżej sierpniowej inauguracji
rozgrywek IV ligi, „okręgówki”
oraz klasy A, tym zdecydowanie
wzrasta liczba spotkań kontrolnych. W środę swój czwarty już
sparing rozegrał Zdrój Jedlina-Zdrój, a w miniony weekend na
boisko wychodzili piłkarze między innymi Górnika Wałbrzych
czy Górnika Boguszów-Gorce,
a więc obu lokalnych przedstawicieli IV ligi.
Po wygranej z Górnikiem Wałbrzych 2:1, porażką z Nysą Kłodzko
2:3 oraz remisie z Unią Bardo 2:2,
w środę jedlinianie zmierzyli się ze
spadkowiczem z czeskiej IV ligi – FK
Nachod. Spotkanie toczyło się pod
dyktando gości zza południowej granicy, którzy zwyciężyli w uzdrowisku
7:4. Po raz kolejny jednak uwagę
zwraca świetna dyspozycja strzelecka Bartosza Chabrowskiego, który
zdobył wszystkie gole dla Zdroju,
w tym dwa z rzutów karnych. W kolejnym sprawdzianie chłopcy Radosława Kwiatkowskiego zmierzą się
jutro o godzinie 11 z Orłem Ząbkowice Śląskie, a do pojedynku dojdzie
w Jedlinie-Zdroju.
O ile Zdrój aż czterokrotnie wychodził w letniej przerwie na boisko, o tyle biało-niebieskim udało
się rozegrać jedynie dwa sparingi.
O porażce Górnika w Jedlinie-Zdroju informujemy powyżej, a ponadto
przed tygodniem wałbrzyszanie zremisowali z innym przedstawicielem
IV ligi, AKS-em Strzegom, 0:0. Choć
bramki nie padły, to mecz miał spore
znaczenie dla obu ekip. Trenerem rywali jest bowiem Robert Bubnowicz,
którego jako szkoleniowca wspiera
Marcin Morawski – duet doskonale
znany z niedawnej pracy w Górniku.

Nowy lider ligi
tenisa
Piłkarze Zdroju mają za sobą aż cztery spotkania kontrolne w okresie przygotowawczym do nowego sezonu
klasy okręgowej

Oprócz nich w składzie przeciwnika można było również zauważyć
Kamila Sadowskiego, który wiosną
zdobywał gole dla wałbrzyszan. Sam
mecz stał na przeciętnym poziomie,
stąd mimo kilku okazji z obu stron
zakończył się wynikiem bezbramkowym. Kolejny sparing czeka podopiecznych Macieja Jaworskiego
dzisiejszego popołudnia. O godzinie
17.30 nasi zagrają na Nowym Mieście z Górnikiem Boguszów-Gorce,
który w pierwszym swym spotkaniu
kontrolnym zremisowal z Olimpią
Kamienna Góra 1:1.
Bartłomiej Nowak
Spotkania kontrolne:
Zdrój Jedlina-Zdrój – FK Nachod 4:7 (3:5)
Bramki dla Zdroju: Bartosz Chabrowski 4

Zdrój: Gut, Samiec, Pohl, Piwoński, Wosiński, Kałwak,
Skarbiński, Lipiński, Kubowicz, Zasada, Chabrowski
oraz Perlak, zawodnik testowany, Włochowski, Dudek
(gościnnie)
Zdrój Jedlina-Zdrój - Unia Bardo 2:2 (2:1)
Bramki: 1:0 Bartosz Chabrowski (7), 1:1 Marcin
Gerlach (19), 2:1 Mateusz Kałwak (29), 2:2 Łukasz
Idzi (74)
Zdrój: Gut, Samiec, M. Kwiatkowski, Pohl, Kraus,
Kałwak, Piwoński, Lipiński, Zasada, Kubowicz,
Chabrowski oraz Perlak, Kulpa, Włochowski,
Skarbiński, zawodnik testowany. Trener: Radosław
Kwiatkowski
Górnik Wałbrzych – AKS Strzegom 0:0
Górnik: Jaroszewski, Krzymiński, Smoczyk, Zieliński,
Michalak, Tobiasz, Rytko, Młodziński, Migalski,
Sobiesierski, Słapek oraz Ziobro, Gawlik, Rojek,
Rodziewicz. Trener: Maciej Jaworski

Czarni Wałbrzych - MKS Szczawno-Zdrój 1:2 (0:1)
Bramka dla Czarnych: Paweł Wroczyński
Czarni: zawodnik testowany, Sęk, Mudzin, G.
Wroczyński, zawodnik testowany, Janiak, Marszałek,
Gołek, P. Wroczyński, zawodnik testowany oraz Bania.
Trener: Marek Żamojcin
Orzeł Lubawka - Górnik Nowe Miasto 3:2 (1:1)
Bramki dla Górnika NM: Damian Wolkenstein, bramka
samobójcza
Olimpia Kamienna Góra - Górnik Boguszów-Gorce
1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Ryszard Bejnarowicz (18), 1:1 Przemysław Powiertowski (71)
Górnik: Jaskółowski, M. Klimek, Pryk, A. Maliszewski, Marut, Milczarek, Bejnarowicz, Rymarowicz, J.
Maliszewski, Zwolenik, zawodnik testowany oraz
Choiński, P. Klimek, zawodnik testowany. Trener:
Rafał Siczek

Transferowy hit AZS-u PWSZ
Miniony
weekend
piłkarki
AZS-u PWSZ spędziły w stolicy
Czech, gdzie zwycięsko wyszły
z dwumeczu z miejscowymi ekipami. Wydarzeniem ostatnich
dnich jest jednak pozyskanie
przez wałbrzyski zespół Jolanty
Siwińskiej, reprezentantki kraju.
W pierwszym ze spotkań za południową granicą podopieczne Kamila
Jasińskiego zagrały z 19-latkami Slavii Praga. Choć wałbrzyszanki wystąpiły w zaledwie 14-osobowym,
a dodatkowo dość młodzieżowym
składzie, to pewnie zwyciężyły 3:1.
Na listę strzelców wpisały się Julia
Kowalczyk, Klaudia Miłek oraz Julia
Głąb, która niedawno dołączyła do
AZS-u PWSZ.
W niedzielę rywalem akademiczek była Dukla Praga, a więc jedna
z wyżej notowanych drużyn czeskiej
ekstraklasy. Do przerwy Polki wygrywały 1:0 po golu Dominiki Dereń zdobytym bezpośrednio z rzutu
rożnego. Po zmianie stron nasze panie nadal sprawiały lepsze wrażenie
od gospodyń, co przełożyło się na
dwa kolejne trafienie Polek. Tuż po
wznowieniu gry sam na sam z bramkarką Czeszek znalazła się Klaudia
Miłek, jednak młodzieżowa reprezentantka kraju nie wykorzystała
doskonałej okazji do podwyższenia
wyniku. Chwilę później Miłek została nieprawidłowo powstrzymana
w polu karnym Dukli i tym razem

nie pomyliła się celnie uderzając
z 11 metrów. Wynik ustaliła Dereń po kombinacyjnej akcji z Miłek
i w rezultacie AZS PWSZ po raz
drugi zwyciężył w stolicy Czech, tym
razem 3:0. Kolejny sparing czeka
wałbrzyszanki już dzisiaj. O godzinie
11 na bocznym boisku Aqua-Zdroju
akademiczki podejmą Lokomotiva
Brno.
Wygrane w Pradze oczywiście
cieszą, ale na pierwszy plan wysuwa
się pozyskanie niezwykle doświadczonej, 26-letniej Jolanty Siwińskiej.
Mimo młodego wieku Siwińska,
która występuje w defensywie, ma
za sobą ponad 70 występów w reprezentacji naszego kraju, a ostatnie dwa sezony spędziła w Turbine
Poczdam, a więc trzeciej drużynie
minionego sezonu niemieckiej Bundesligi. Jej transfer to prawdziwy hit,
który miejmy nadzieję nie pozostanie
bez wpływu na wyniki AZS-u PWSZ
w nowym sezonie Ekstraligi.
Bartłomiej Nowak

Zagłębie czeka
na głosy

Do najbliższej niedzieli można oddawać swoje głosy na projekty rywalizujące w ramach budżetu Aktywny
Dolny Śląsk. Wśród nich jest projekt
przygotowany przez GKS Zagłębie
Wałbrzych - „Od żaka do oldboya”.
Jeśli propozycja wałbrzyskiego klubu
„przejdzie”, to między 1 listopada
a 31 marca przyszłego roku czeka nas
seria turniejów piłkarskich dla siedmiu
kategorii wiekowych: żaka, orlika,
młodzika, trampkarza, juniora, seniora oraz oldboya, które odbędą się
w Powiatach: Wałbrzyskim, Kłodzkim
oraz Świdnickim. Jak podkreślają pomysłodawcy, celem naszego projektu
jest upowszechnianie sportu wśród
dzieci i młodzieży, a także nawyków
aktywnego uczestnictwa w kulturze
fizycznej oraz kształtowanie postaw
czynnego spędzania czasu wolnego.
Aby wspomóc Zagłębie w staranich
o pozyskanie niezbędnych środków
finansowych należy wejść na stronę
internetową: aktywny.dolnyslask.pl/
budzet/projekt/7, a następnie podać
swoje dane i potwierdzić wybór
poprzez wpisanie kodu nadesłanego
sms-em. Co ważne, w głosowaniu
może wziąć udział każdy, kto ukończył
16 rok życia.

Wałbrzych stolicą
tenisa stołowego

Trzy imprezy rangi Grand Prix
Polski w tenisie stołowym czekają nas
w sezonie 2017 – 2018 w Centrum
Aktywnego Wypoczynku Aqua-Zdrój.
Pod koniec listopada Wałbrzych gościć będzie najlepszych kadetów, w połowie grudnia seniorów, a w maju
przyszłego roku w nowoczesnej hali
przy ulicy Ratuszowej rywalizować
będą tenisowi weterani.

Spotkania kontrolne:
Slavia Praga (U19) – AZS PWSZ Wałbrzych 1:3
Bramki dla AZS-u PWSZ: Julia Kowalczyk, Klaudia
Miłek oraz Julita Głąb
Dukla Praga – AZS PWSZ Wałbrzych 0:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Dominika Dereń, 0:2 Klaudia Miłek, 0:3
Dominika Dereń
AZS: Ludwiczak, Szewczuk, Gradecka, Kędzierska,
Pluta, Rędzia, Dereń, Ratajczak, Głąb, Kowalczyk,
Miłek. Trener: Kamil Jasiński

Na kortach w parku Sobieskiego trwa
zacięta rywalizacja w ramach Wałbrzyskiej Ligi Tenisa prowadzonej pod
patronatem WKT „Atri”. Ligi, która
od lat cieszy się sporym powodzeniem graczy, gdyż w rozgrywkach singla oraz debla uczestniczy ponad 100
zawodników. Po pierwszym miesiącu
zmagań na czele klasyfikacji plasował
się Bartek Malczewski, którego jednak
w czerwcu na fotelu lidera zmienił
Rafał Leżoń. Trzeci jest Waldemar
Walkowicz. W turnieju debla prowadzi duet Bartek Malczewski – Piotr
Pożarski przed parami Bujak – Mertuszka oraz Górski – Górski.

fot. użyczone (Łukasz Grochala, laczynaspilka.pl) Na początku tygodnia
do AZS-u PWSZ dołączyła Jolanta Siwińska, 72-krotna reprezentantka
kraju

Terminarz zawodów:
II Grand Prix Polski kadetów: 24-26 listopada 2017
II Grand Prix Polski seniorów: 15-17 grudnia 2017
IX Grand Prix Polski weteranów: 12-13 maja 2018

Bartłomiej Nowak
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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
Przychodnia Salus
ul. Blankowa 47, tel. 74 841 04 08

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

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

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

KREDYTY

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

- ZA GOTÓWKĘ

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30

TEL.696-473-695

tel. 74 666 88 99

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

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy,

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

ul. Broniewskiego 65 D

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

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

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

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

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

usługi
(5) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne
stolarskie. TANIO tel. 692
123 981
(10) PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ „Miotełka Wałbrzych”,
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673
485
(1) Remonty kompleksowo, tel. 668 60 55 55
(15) HYDRAULIK – TEL 506 754
379
(5) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55
(5) 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
(22) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(5) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(5) ELEKTRYK 888 322 334
(1) 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
(3) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(1) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(19) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992

reklama
797 982 003

(8) 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
fizycznych; remontowych; produkcji; winnicy; 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,
kamieniarzy ,stolarzy, regipsiarzy, płytkarzy, tynkarzy, malarzy,
szpachlarzy, operatorów koparki,
piekarzy, pokojówek, pomocy
kuchennej, ogrodników, kelnerów,
do zbioru pieczarek; owoców. Mile
widziany j.obcy i własny samochód.
marketing@euro-kontakt.eu 530
456 977
(3) Potrzebna pomoc do rozwożenia ziemniaków. Tel. 795 602 683
(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
(1) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

wypoczynek
(0) 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
(2) Kupię Starocie : odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne.
Tel: 500834769

matrymonialne
(3) Poznam Panią w wieku do 62
lat, zadzwoń 795 602 683

Piątek, 28 lipca 2017
www.30minut.pl
SPRZEDAM
(3) Sprzedam ogrodzenie, informacje pod nr tel. 795 602 683
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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

(2) Sprzedam mieszkanie , Rynek
2a, 60 m2, II piętro, 2 pokoje,
rozkładowe, CO na gaz i węgiel,
budynek po kapitalnym remoncie,
cena 110 tyś zł, tel. 792 290 561

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

(9) Sprzedam mieszkanie 52 m2,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
duży przedpokój oraz dodatkowe
pomieszczenie idealne na garderobę, balkon. VI piętro w budynku z windą. Biały Kamień. tel.
668 433 830

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia
, ogrzewanie gazowe, do modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

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

(nr: 2349) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

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

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

2. 70m2, parter w pobliżu B1, duże
witryny, po remoncie, czynsz najmu
3300 zł/ brutto

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

1. 64m2, parter w głównym ciągu
pieszych, czynsz najmu 2837 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 remon-

ogłoszenia drobne 15
tu. 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,
przedpokój. Mieszkanie do odświeżenia, ogrzewanie gazowe, 4 piętro.
Cena: 85 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
SZCZAWIENKO- 81m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie do odświeżenia, 1 piętro,
przynależny ogródek, ogrzewanie gazowe. Cena: 179 000 zł do negocjacji. Tel: 514 967 083, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 77m2, 3 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC
z oknem, przedpokój. Mieszkanie
do odświeżenia, zadbana klatka
schodowa, 3 piętro. Cena: 79 000 zł
do negocjacji. Tel: 514 967 083, (74)
640 11 73
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
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
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

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
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
dom w zabudowie bliźniaczej w po
remoncie w cenie 305,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
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
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
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie ŚRÓDMIEŚCIE, Pow.
97,12 m2, do odświeżenia, CENA
139.000 tys. zł,, Tel.: 519-121-102
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
12. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w willowej części
Szczawna Zdroju. po kapitalnym
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel:
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Niezwykle 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, poniemiecka willa, apartament 116m2
+ ogrod, po kapitalnym remoncie
z odtworzeniem detali architektonicznych, możliwość dokupienia
garażu. Cena: 350 000zł Tel: 502665-504
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Szczawno Zdrój z balkonem I piętro
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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Nakład łaczny
w lipcu 67 000 egz.

od 2002 roku
razem z Wami

Piątek, 28 lipca 2017
www.30minut.pl
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Nie dostałeś kredytu
w swoim banku?
Przyjdź do nas!
POŻYCZKI sprawdzonych
firm pozabankowych!
szybkie pożyczki
na dowód osobisty
• decyzja w 15 min
• akceptowane różne
źródła dochodu
• do 10.000 zł na oświadczenie

Tutaj
otrzymasz
kredyt

Fines Operator Bankowy ŚWIDNICA, Rynek 15 tel. 723 333 445
Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych
Partnerów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski S.A, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o.,
InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Provident Polska SA, TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o., Iwoca Poland Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami
pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/
pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 17.05.2017r.
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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+”.

