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W NIEMCZECH
• legalne zatrudnienie na umowę zlecenia (A1 i EKUZ)
• zarobki do 1500 Euro netto
• składki ZUS odprowadzane od kwoty 4263 zł
• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży
• sprawdzone i pewne oferty

WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)
58-100 Świdnica
e-mail: rekrutacja@work-care.pl
tel./fax: 74 853 70 54
tel. 74 633 20 81
www.work-care.pl
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Wałbrzych
wygrywa spór

ZAPRASZAM Piotr Kraczkowski

wydarzenia str. 3

Zawiedli mieszkańców,
zawodników i kibiców

Kino zdrowie

kultura str. 10

Wszystko dla Mai

region str. 12

Ekstraligę
czas zacząć

całkowitym ﬁaskiem zakończyła się próba zorganizowania przez gminę
Szczawno-zdrój otwartych mistrzostw Polski 4X mtb. impreza miała odbyć się
na torze rowerowym w Szczawnie-zdroju w ubiegły weekend. została
jednak niespodziewanie odwołana, a informacje na jej temat zniknęły
z oﬁcjalnej strony internetowej Polskiego związku Kolarskiego.
czytaj na str. 4
reklama
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TRANSFERY NA LOTNISKA • WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ • OBSŁUGA IMPREZ

SZYBKO, TANIO, BEZPIECZNIE SPRAWDŹ!
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

sport str. 13

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

Kufle w dłoń
Dzisiaj obchodzimy Święto
Piwa, podobno najczęściej spożywanego alkoholu na świecie
i trzeciego co do popularności
napoju, po wodzie i herbacie.
Nie powinien więc nikogo dziwić fakt, że w ostatnim czasie
modne stają się lokalne browary. O zaletach picia piwa
oraz samym procesie jego
powstawania opowiada Grzegorz Tosza, młodszy piwowar
z Browaru Jedlinka w JedlinieZdroju.
Jak wygląda proces warzenia
piwa?
Do głównych składników piwa
zaliczamy słód jęczmienny lub
pszeniczny (jest to tzw. baza),
chmiel, który odpowiada za goryczkę i aromat oraz drożdże,
które mają na celu fermentację
cukrów na alkohol i dwutlenek
węgla. Cały proces warzenia
odbywa się w tzw. warzelni
i trwa około 7-8 godzin. Pierwszym etapem jest zacieranie
słodu. Słód wrzucamy do wody
o odpowiedniej temperaturze
i stopniowo ją podnosimy. Następnie zacier jest przepompowywany do kadzi filtracyjnej
gdzie poddawany jest filtracji.
Sklarowany zacier, tak zwana
brzeczka przepompowywana
jest do kotła warzelnego gdzie
piwo jest gotowane czyli warzone. Podczas warzenia dodajemy chmiel. Kiedy dodamy go
na początku piwo jest bardziej
gorzkie. Pod koniec gotowania
jest bardziej aromatyczne. Po
gotowaniu przepompowuje się
piwo do fermentowni. Tam dodajemy drożdże, piwo fermentuje i leżakuje.
Ile trwa cały proces powstania
piwa od warzenia przez fermentację do leżakowania?
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Usuwają chore drzewa
W czarnoborskim parku trwa
wycinka drzew.

Taki proces trwa mniej więcej
miesiąc. Piwa ciemnego trwa
nieco dłużej, około trzech miesięcy.
Ile litrów piwa miesięcznie produkuje się w Browarze Jedlinka?
Około 4500 tysiąca litów miesięcznie. W pakiecie podstawowym Browaru Jedlinka dostępne są cztery rodzaje piwa.
Pszeniczne, górnej fermentacji,
czyli Pszeniczny Pan oraz trzy
lagerowe: Czerwony Baron,
Marcowa Dama i tradycyjny
pils – Jaśnie Książe. Dodatkowo
oferta rozszerzana jest o piwa
sezonowe.
Kto bierze udział w produkcji
piwa?
W procesie produkcji biorą
udział dwie osoby. Główny
piwowar, który czuwa nad
koncepcją oraz jakością oraz
młodszy piwowar, który na co
dzień dogląda, by cały proces
przebiegał zgodnie z procedurami. Wszystko kontrolowane jest przez komputer, który
utrzymuje odpowiednią temperaturę.
Piwo jest zdrowe?
Nasze piwo nie jest filtrowane ani pasteryzowane dzięki
temu jest smaczniejsze, bogate
w wartości odżywcze, minerały, a przede wszystkim świeże.
Jaki jest termin przydatności
do spożycia piwa niepasteryzowanego?
Butelkowane piwo powinniśmy
spożyć w terminie do dwóch
tygodni. Jeżeli wystawimy je na
słońce to może się popsuć nawet w jeden dzień.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Coraz mniejsza ilość opadów
w ostatnich latach oraz zwiększenie
średnich temperatur w okresie letnim doprowadziło do przesuszenia
gleby oraz zmniejszenia ilości soli mineralnych. Ponadto drzewa w gminie zaatakował kornik. To wszystko sprawiło, iż drzewa – zwłaszcza
świerki – zaczęły usychać. Dlatego,
w celu zahamowania ataku kornika
i poprawy bezpieczeństwa odwiedzających park, niezbędna stała się
wycinka uschniętych drzew.
(red)

chore drzewa trzeba szybko usunąć

Pogoda sprzyja pracom
Trwają remonty dróg na terenie gminy Czarny Bór.
W Borównie dobiega końca remont drogi zniszczonej
przez intensywne opady deszczu, natomiast w Czarnym
Borze ruszyły prace na ul. Polnej i Jarzębinowej. Do końca
sierpnia ma zakończyć się przebudowa drogi w Grzędach,
a środki otrzymane z MSWiA czekają na wyłonienie wykonawcy prac remontowych drogi w Witkowie.
(red)

Trenuj
z Górnikami

reklama
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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 na boiskach kompleksu
Aqua-Zdrój. Prowadzone są przez
doświadczonych zawodników - Jacek
Fojna, Marcin Folc oraz Jana Rytko
obecnego kapitana drużyny Górnika
Wałbrzych. Na starsze dzieci czeka
trener Mirosław Otok z powodu wakacji w miesiącu sierpniu treningi tej
grupy będą ruchome. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
z trenerem (tel. 663-591-792) oraz
zapraszamy do odwiedzania Funpage na Facebook’u - Akademia Piłkarska Górnika Wałbrzych.
(red)

kalendarium
Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu. — Cyceron
• 04 sierpnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara
Imieniny – Dominik, Prokop
• 05 sierpnia 2017 – Dzień Delfina
Imieniny – Kasjan, Oswald
• 06 sierpnia 2017 – Światowy Dzień Musztardy
Imieniny – Jakub, Oktawian, Sława
• 07 sierpnia 2017 – Dzień Republiki (Wybrzeże Kości Słoniowej)
Imieniny – Dorota, Kajetan, Klaudia, Konrad
• 08 sierpnia 2017 – Dzień Transportu, Dzień Pokoju (Irak)
Imieniny – Emilian, Miron
• 09 sierpnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej
na Świecie
Imieniny – Irena, Roman, Romuald
• 10 sierpnia 2017 – Święto Dzień Przewodników i Ratowników
Górskich
Imieniny – Borys, Wawrzyniec

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
04.08.2017 (piątek) godz. 17:00 Kolor Fest Wałbrzych, Stadion, ul.
Kusocińskiego
04.08.2017 (piątek) godz. 20:00 Evgen Malinowski – Syberyjski Bard śpiewa
Wysockiego i Okudżawę, A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
04.08.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne Odkrywanie Starej Kopalni
04.08.2017 (piątek) godz. 21:30 Letnie Kino Plenerowe: „Życie Pi”, reż. Ang Lee,
plac eventowy Starej Kopalni
04.08.2017 (piątek) – 06.08.2017 (niedziela) 5. Wałbrzyski Międzynarodowy
Rajd Pojazdów Zabytkowych, Wałbrzych, m.in. Rynek, Restauracja Maria
05.08.2017 (sobota) godz. 9:30 Niedzielne WSSE Aktywnie – Sportowe Lato,
Hala lekkoatletyczna, Nowe Miasto
05.08.2017 (sobota) godz. 18:00 Muzyczna Sierpniówka, Plac Magistracki
05.08.2017 (sobota) godz. 20:00 Gorączka Sobotniej Nocy”, A PROPOS, ul.
Wieniawskiego 82
SZCZAWNO-ZDRÓJ
05.08.2017 (sobota) godz. 16:00 Koncert promenadowy, Muszla koncertowa
w Parku Zdrojowym
JEDLINA-ZDRÓJ
06.08.2017 (niedziela) godz. 15:00 Festiwal Ciasta i Kawy, Pawilon Zdrojowy
w Jedlinie-Zdroju
ŚWIEBODZICE
05.08.2017 (sobota) godz. 16:00 Memoriał Kolarski im. Pawła Sosika, Rynek
w Świebodzicach

06.08.2017 (niedziela) godz. 17:00 „Trzy Świnki” – spektakl dla dzieci,
Amfiteatr w Parku Miejskim
ŚWIDNICA
05.08.2017 (sobota) – 06.08.2017 (niedziela) – Food Truck Show, Galeria
Świdnicka
06.08.2017 (niedziela) godz. 8:00 Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości,
Rynek
06.08.2017 (niedziela) godz. 17:00 „Legendy o Świdnicy” –
spektakl dla dzieci, Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową
ŚWIDNICA Kościół Pokoju, ul. Plac Pokoju 6
04.08.2017 (piątek) godz. 19:30 I Fagioloni Robert Hollingworth
05.08.2017 (sobota) godz. 18:00 Mozart: opera „Cosi fan tutte”
06.07.2017 (niedziela) godz. 10:00 Muzyka w liturgii
06.08.2017 (niedziela) godz. 19:30 Bach: Magnificat & Oster-Oratorium,
Akademia Bachowska Paul Goodwin
BIELAWA
06.08.2017 (niedziela) godz. 16:00 Piknik romantyczny, Festival Quartet,
Pałac Hotel Dębowy, ul. Janusza Korczaka 4
SOKOŁOWSKO Kinoteatr „Zdrowie”, ul. Główna 36
04.08.2017 (piątek) godz. 20:00 „Historia pewnego życia”, reż. Stephane Brize
05.08.2017 (sobota) godz. 17:00 „Numer 7”, reż. Özgul Yildirim
05.08.2017 (sobota) godz. 20:00 „Zwariować ze szczęścia”, reż. Paolo Virzi
06.08.2017 (niedziela) godz. 12:00 „Za niebieskimi drzwiami”, reż. Mariusz
Palej
TWIERDZA KŁODZKO, ul. Grodzisko 1, Kłodzko
05.08.2017 (sobota) godz. 22:00 Nocne zwiedzanie Twierdzy Kłodzko

Piątek, 4 sierpnia 2017
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Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje

Ekologiczna energia
Goście z Rosji
w Powiecie wałbrzyskim
Powiat wałbrzyski w partnerstwie z gminami Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim pozyskał
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w kwocie
3 168 462,58 PLN, na montaż instalacji fotowoltaicznej na 21 budynkach użyteczności publicznej.
Projekt realizowany będzie do
2018 roku a jego głównym celem
jest zwiększenie poziomu produkcji energii odnawialnej na terenie
powiatu wałbrzyskiego. Wśród
zakwalifikowanym pod względem
technicznym budynków znalazły się

szkoły, urzędy gmin, remizy strażackie, gminne biblioteki i centra kultury.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
w ostatnich dniach zakończył postępowanie przetargowe. Jest duża
szansa, że pierwsze prace związane
z instalacją systemów fotowoltaicznych rozpoczną się jeszcze w sierpniu br. - To pierwsza tego typu
inwestycja na tak duża skalę w naszym powiecie. Udało się to dzięki
współpracy i zaangażowaniu włodarzy gmin partnerskich : Walimia ,
Czarnego Boru i Starych Bogaczowic – mówi Wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.

1 sierpnia w Szczawnie Zdroju
odbył się koncert Briańskiej Orkiestry Symfonicznej pod kierunkiem Eduarda Ambarcumiana
– zasłużonego artysty Federacji
Rosyjskiej.
W ponad godzinnym koncercie muzycy zaprezentowali utwory
z twórczości Stanisława Moniuszki,
Johanesa Staraussa, Johanesa Brahmsa, Georgesa Bizeta i innych wielkich kompozytorów.
Fantastyczne wykonanie porwało
szczawieńską publiczność z krzeseł,
która raz po raz nagradzała muzyków gromkimi brawami.
Orkiestra istnieje od 1993r, i ma na
swoim koncie wiele wyróżnień i nagród oraz niezliczoną ilość koncertów
w Europie i Azji. Muzycy szczególnie
sobie cenią koncerty i ciepłe przyjęcie
polskiej publiczności. Koncert od-

Wałbrzych wygrywa spór

był się w ramach obchodów 25 lecia
działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód o organizatorem poza stowarzyszeniem był Teatr
Zdrojowy w Szczawnie Zdroju.

Wpadł po roku
Dobra pamięć i doskonałe kojarzenie faktów. To cechuje najlepszych wałbrzyskich policjantów.
Funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komisariatu Policji
I w Wałbrzychu, po ponad roku
od zdarzenia, rozpoznali w jednym z marketów w Wałbrzychu
sprawcę przywłaszczenia dużej
ilości gotówki.
Do przywłaszczenia doszło 12
kwietnia 2016 roku. Poszkodowany
mieszkaniec Szczawna Zdroju próbował wypłacić z jednego z bankomatów sporą sumę pieniędzy. Bankomat uległ jednak chwilowej awarii
i nie wydał mu jego oszczędności.
Po kilku minutach zaczął działać,
ale szansę na szybkie wzbogacenie
się wykorzystał już inny mężczyzna.
Pobrał on gotówkę w kwocie 4650

Gmina Wałbrzych wygrała spór
ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń o ponad 30 mln złotych.
Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy definitywnie rozstrzygnął na korzyść
Gminy Wałbrzych wieloletni spór
ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń
( SRK), zgłaszającą roszczenie o
zapłatę ponad 30 mln zł. Orzeczenie to, podobnie jak poprzedzające
go wyroki sądów dwóch instancji,
ostatecznie potwierdza słuszność

przyjętego w 2011 r. stanowiska
Prezydenta Romana Szełemeja,
który z determinacją
odmawiał SRK prawa do tych roszczeń. SRK jest w Wałbrzychu kojarzona
z pośpiesznie, i nie bez poważnych
błędów, przeprowadzonym procesem likwidacji kopalń. Konsekwencje ekonomiczne tych działań
SRK miasto ponosi do dziś. Tym
większe rozgoryczenie budzi brak
umiaru i wyważenia w dochodzeniu
przez SRK swoich rzekomych praw,
w tym także w innych obszarach.

Podziękowania za wspaniały
koncert składali Wicestarosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski i Burmistrz Szczawnia Zdroju Marek Fedoruk

zł i oddalił się w nieznanym kierunku. Proceder zarejestrowany został
przez kamerę monitoringu, który
później wielokrotnie przeglądali
policjanci Wydziału Kryminalnego
Komisariatu Policji I. W poniedziałek, podczas służby, funkcjonariusze
z „jedynki” ustalili, że w jednym
z wałbrzyskich sklepów wielkopowierzchniowych przebywa mężczyzna, który wizerunkiem przypomina sprawcę prowadzonej rok
wcześniej sprawy. Okazało się, że
trafili w dziesiątkę, a pamięć w tej
sytuacji okazała się niezawodna.
Podejrzany został już przesłuchany, a policjanci postawili mu zarzut
przywłaszczenia znalezionej cudzej
rzeczy ruchomej. Za popełnione
przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do roku.
(red)

Kolejnym przykładem takiej postawy
SRK jest żądanie zapłaty przez Miasto za grunt, na którym posadowiona jest Szkoła Podstawowa nr 17
w Sobięcinie. Prezydent Wałbrzycha
konsekwentnie wskazuje natomiast,
że to na SRK ciąży faktyczna i moralna, jeśli nie wprost prawna, odpowiedzialność za źle przeprowadzony
proces likwidacji kopalń wałbrzyskich przed 20 laty – mówi Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy
prezydenta Wałbrzycha.
(red)

Do przywłaszczenia doszło 12 kwietnia 2016 roku.

niedziałku do piątku; przeniesienie
spraw rozwodowych do sądów rejonowych; odbiurokratyzowanie sądów – sędziowie powinni zajmować
się orzekaniem, a nie czynnościami
administracyjnymi;
obowiązkowe
nagrywanie wszystkich spraw sądowych; utworzenie Krajowego Funduszu Wsparcia Prawnego; obowiązkowa edukacja prawna w szkołach.
- Równolegle z trwającymi pracami
będą działać Laboratoria Programowe Inicjatywy Polska, w ramach któ-

rych będziemy na bieżąco konsultować z obywatelami proponowane
rozwiązania zmian w prawie i dyskutować o zgłaszanych przez nich propozycjach. Taka formuła daje możliwość przygotowania propozycji,
które w możliwie największym stopniu odpowiadają na potrzeby zmian
w sądownictwie i związane z nimi
oczekiwania społeczeństwa. Reformy PiS to polityczna gra i zamach na
niezależność polskiego sądownictwa.
My pracujemy nad propozycjami dla

Prace nad ustawami
Uproszczenie,
przyspieszenie
i odbiurokratyzowanie pracy sądów stawia sobie za cel Inicjatywa Polska, która prowadzi prace
nad własnymi założeniami ustawowymi dla polskiego sądownictwa.
Podjęcie prac nad propozycjami zmian w sądownictwie to odpowiedź stowarzyszenia Barbary
Nowackiej na ustawę o sądach
powszechnych autorstwa Prawa

i Sprawiedliwości. Wśród głównych
założeń ustawowych mają znaleźć
się m.in.: utworzenie w byłych miastach wojewódzkich: wydziałów zamiejscowych Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych oraz oddziałów
sądów apelacyjnych; uproszczenie
i przyspieszenie pracy sądów, m.in.
poprzez wprowadzenie możliwości
ustalania przez sędziego ze stronami procesu kalendarza sprawy
i umożliwienie prowadzenia procesu
w kolejne dni robocze, np. od po-

ludzi – tłumaczy Barbara Nowacka,
liderka Inicjatywy Polska. Otwarte
Laboratoria Programowe wystartują
niebawem w Poznaniu, Warszawie,
Wałbrzychu, Wrocławiu, Koszalinie
czy Trójmieście. Inicjatywa Polska
jest stowarzyszeniem społeczno-politycznym, założonym w lutym 2016
roku. Na jego czele stanęła Barbara
Nowacka, działaczka społeczna i polityczna, pełnomocniczka Komitetu
Ratujmy Kobiety.
(red)
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KARTKA
Z WAKACJI

ł

Całkowitym fiaskiem zakończyła
się próba zorganizowania przez
gminę Szczawno-Zdrój Otwartych Mistrzostw Polski 4X MTB.
Impreza miała odbyć się na torze
rowerowym w Szczawnie-Zdroju
w ubiegły weekend. Została jednak niespodziewanie odwołana,
a informacje na jej temat zniknęły z oficjalnej strony internetowej
Polskiego Związku Kolarskiego.
Imprezę odwołano, mimo że
została ujęta w oficjalnym kalendarzu Polskiego Związku Kolarskiego.
Informacje o mistrzostwach organizowanych przez gminę Szczawno-Zdrój zniknęły z oficjalnej strony
internetowej Polskiego Związku Kolarskiego. Cięgle jednak widnieją na
stronie internetowej Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego. W dniach 2930 lipca 2017 roku, na Słonecznej
Polanie mieli rywalizować zawodnicy bardzo widowiskowej dyscypliny
sportowej 4 x MTB. - Zawody zostały zgłoszone na początku roku, bo
takie są wymagania Polskiego Związku Kolarstwa. Zostały wpisane do
kalendarza wydarzeń sportowych –

wyjaśnia sędzia Agnieszka Kunz, która zaproponowała władzom miasta
pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Nie udało się. Tor nadal wygląda,
jak widać na zdjęciach. Jazda po torze
zarówno amatorska jak i zawodowa
jest mocno ryzykowna. Władze miasta nie mają skutecznego pomysłu,
jak ponownie ożywić to miejsce.
O komentarz w sprawie poprosiliśmy Andrzeja Skrzypczaka, który
wielokrotnie organizował prestiżowe zawody na Słonecznej Polanie. Za ten stan rzeczy odpowiedzialność
jest jednoosobowa i ponosi ją obecny burmistrz. Postanowił zniszczyć
coś, co promowało Szczawno-Zdrój
na całym świecie. Przypomnę, że na
naszych trasach startowało ponad
20 Mistrzów Świata i troje Mistrzów
Olimpijskich! Ktoś spyta - dlaczego?
Mam brzydkie podejrzenia, że to
zemsta na burmistrzu Wlaźlaku i na
mojej skromnej osobie. 10 lat budowałem trasy cross country (zawody
Langa) i four cross na Słonecznej Polanie w... czynie społecznym. Dopiero ostatnie 4 lata otrzymywałem od
Urzędu Miasta skromną wypłatę za
ciężką fizyczną pracę. Wszyscy wo-

kół mówili, że takich dokonań nikt
nie jest w stanie zniszczyć, a ja miałem złe przeczucia, które niestety
się spełniły - mówi Andrzej Skrzypczak. Jego kontakty ze środowiskiem
sportowym są bardzo duże. W 2015
r. na Mistrzostwach Świata we włoskiej Val di Sole przeprowadził m.in.
rozmowy z decydentami organizacji
Mistrzostw Świata w four crossie.
Otrzymał zapewnienie, że w 2017
r. Szczawno-Zdrój ma 100% promesę organizacji takich zawodów.
Współpracę z miastem musiał jednak
zakończyć. - W tym czasie p. Marek
F. przy pomocy swojej urzędniczki
dążył do tego, by udowodnić, że
będąc prezesem KK MTB Wieża
Anna - Szczawno-Zdrój coś tam
ponoć nakradłem. Prokuratura,
zgodnie z moimi oczekiwaniami,
sprawę umorzyła, ale smród, jak to
mówią, pozostał. Teraz ja poważnie
zastanawiam się nad zgłoszeniem
UM, a szczególnie Marka F. do odpowiednich przedstawicieli Unii
Europejskiej o niewłaściwe wykorzystanie pozyskanych środków na
dofinansowanie obiektu sportowego klasy światowej. I nie jest to

zemsta za jego wstrętne potraktowanie mnie bez uwzględnienia
ważnego punktu umowy Urzędu
z Klubem, ale oczywiste wykazanie
złamania umowy związanej z dotacją na tor rowerowy klasy światowej – mówi Andrzej Skrzypczak.
Nie wierzy, że w najbliższym czasie
uda się zmienić tę sytuację. Więcej
optymizmu ma wskazana jako osoba do kontaktu w sprawie organizacji Otwartych Mistrzostw Polski
sędzia Agnieszka Kunz. – Aby tor
był użyteczny trzeba wyłożyć około
15 tysięcy złotych. Sprawa nie jest
zamknięta. Wierzę, że taką imprezę
uda się zrobić może we wrześniu
tego roku , a w najgorszym razie
w przyszłe wakacje – dodaje. Jednak Andrzej Skrzypczak nie pozostawia złudzeń. - Brytyjczycy, którzy
są organizatorami Pucharu Świata
- 4X Pro Tour, będąc ostatnio na
zawodach w czeskim Jabloncu, pytali mnie czy mogą przyjechać do
Szczawna, by porozmawiać z kimś
odpowiedzialnym o możliwości
reaktywacji naszych zawodów.
Powiedziałem im krótko - nie ma
z kim rozmawiać (wasting of time)!
Do końca 2018 roku ten tor może

jakoś przetrwa na tyle, że będzie go
można uratować. Jest jednak jeszcze jeden warunek! - Że mieszkańcy Szczawna-Zdroju wybiorą kogoś
bardziej kompetentnego na burmistrza– kończy Andrzej Skrzypczak.
Sprawę chcieliśmy szerzej wyjaśnić
w samym urzędzie. W poniedziałek
wystosowaliśmy pytania. – Obecnie
jestem w trakcie opracowywania
zebranego przez mnie materiału. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej
informuję, że zadane przez Państwa
pytania udzielę w terminie 14 dni od
dnia otrzymania mail tj. do 14 sierpnia – odpisała nam w środę Karolina Tomza, asystent burmistrza ds.
promocji. Więc my, zgodnie z art.
4. Ust. 1 Prawa Prasowego tj. Organy państwowe, przedsiębiorstwa
państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, a w zakresie
działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdzielcze i osoby prowadzące działalność
gospodarczą na własny rachunek
są obowiązane do udzielania prasie
informacji o swojej działalności, prosimy o odpowiedź na nasze pytania.
(red)

Pytania, które zadaliśmy UM w Szczawnie – Zdroju:
- Dlaczego nie odbyła się zapowiadana oficjalnie i ujęta
w kalendarzu PZKOL i DZKOL impreza w Szczawnie –
Zdroju?
- Czy powodem odwołania imprezy był zły stan techniczny
toru na Słonecznej Polanie?
- Ile pieniędzy wydaje gmina rocznie na utrzymanie toru
oraz jakie imprezy odbyły się w ostatnich 2 latach na torze?
- Jaka impreza odbyła się jako ostatnia z wykorzystaniem
toru i kiedy?
- Kto jest opiekunem toru? Jaka osoba z imienia i nazwiska
odpowiada za stan techniczny toru?
- Jakie działania podjęła Gmina, aby poprawić stan
bezpieczeństwa na torze?
- Jakie działania podjęła Gmina, aby wykorzystać tor do
realizacji imprez sportowych na terenie Gminy?
- Jakie były powody rozwiązania umowy z poprzednim
opiekunem toru?

Piątek, 4 sierpnia 2017
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KAWA, HERBATA
Z CAŁEGO ŚWIATA!
Na deptaku w Szczawie Zdroju znajduje się nieduży, ale wyjątkowy sklep
„Pociąg do Darjeeling”, w którym
możemy zakupić przede wszystkim
różne rodzaje kaw, herbat oraz akcesoria do ich parzenia i picia. O działalności sklepu rozmawiamy z jego właścicielką panią Danutą Jaworską
Skąd pomysł na tego typu nazwę?
Nazwa sklepu „Pociąg do Darjeeling”
wzięła się od herbaty uprawianej na
zboczach Himalajów w okolicach prowincji Darjeeling. Ta herbata jest „Szampanem” wśród wszystkich herbat. Do
prowincji Darjeeling prowadzi najdłuższa wąskotorowa kolej na świecie, która
wspina się po zboczach gór. A zatem jest
to nazwa, która ma duże znaczenie i nieodłącznie jest związana z herbatą.
Co zainspirowało Panią do otwarcia
właśnie takiej działalności? Czy można
nazwać to pasją?
Do otwarcia mojego sklepu zainspirowały mnie sklepy z duszą, które mają
swój niepowtarzalny klimat, smak,
zapach. W dobie dużych marketów
takich sklepów jest coraz mniej i dlatego zdecydowałam się na taki właśnie
sklep, w którym klient z przyjemnością
robi zakupy. Asortyment który wybrałam zawsze był mi bliski. Aromat kawy
i herbaty towarzyszył mi od dzieciństwa. Poszerzyłam swoja wiedzę
w tym kierunku i można powiedzieć,
ze praca stała się pasją, jestem dumna
z tego co stworzyłam a klienci są sympatyczni i lubią mój sklep.

zapraszamy do sklepu w Szczawnie zdroju na podróż do krainy
wspaniałej herbaty oraz kawy o ciekawych smakach.
Ile kaw i herbat posiadają państwo
w swoim asortymencie? Z jakich krajów pochodzą?
Wybór herbat i kaw jest bardzo duży
każdy może coś wybrać dla siebie są
herbaty zielone, białe, żółta, oolong,
czerwona, owocowe, bezteinowa,
czarna, yerba mate, funkcjonalne zioła,
kawa arabika z afryki, ameryki południowej środkowej, kawy smakowe.
Jakie najczęściej się sprzedają? Czy ich
sprzedaż jest uzależniona jest od pory
roku?
Duży wpływ na sprzedaż szczególnie herbaty ma pora roku w okresie
wiosenno letnim więcej sprzedaje się
herbaty zielonej, białej i owocowej,
jesienią i zimą herbaty czarne, czer-

wone tzw. energetyczne z dodatkami
korzennymi, rozgrzewające.
Kawa czy herbata?
„Kawa czy herbata” takie pytanie pada
przy różnych spotkaniach towarzyskich, rodzinnych czy pogaduchach
z przyjaciółmi i każdy wybiera to co
lubi kawa i herbata sprawiają ze poprawia nam się nastrój i pomaga cieszyć
się dobrą atmosferą w gronie bliskich,
można powiedzieć ze obydwa napoje
ciesz się duża popularnością.
Jakie są procedury parzenia kawy
i herbaty?
W zależności od rodzaju herbaty parzymy je w odpowiednich temperaturach, ale również na smak herbaty ma

Fotowoltaika w szkołach
Zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach
Gimnazjum Publicznego Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głuszycy.
Na realizację zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję– montaż instalacji OZE na budynkach
szkolnych” Gmina Głuszyca pozyskała dofinansowane w wysokości
422.603,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita
wartość zadania wynosi 497.180,00
zł. Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym gminy

oraz obniżenie kosztów opłat za
energię elektryczną, gdyż zainstalowane systemy fotowoltaiczne pro-

dukować będą energię elektryczną.
Dodatkowo powietrzne pompy
ciepła służyć będą do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej w SP nr 2
i w budynku gimnazjum. Wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody spowoduje także
zmniejszenie zużycia gazu, którym
zasilane są systemy grzewcze szkół.
Dodatkowym elementem projektu
jest jego funkcja edukacyjna. Instalacje zaopatrzone będą w ekrany
ukazujące parametry pracy i dane
o ilości wyprodukowanej energii
elektrycznej. Będą je mogli na co
dzień obserwować głuszyccy uczniowie.
(red)

Półmaraton Szlakiem Riese
Miłośników biegania i historii
zachęcamy do udziału w II Półmaratonie Szlakiem Riese, który wystartuje 6 sierpnia o godz.
12.00 z Parku Jordanowskiego w
Głuszycy.
Trasa biegu o długości 21,5 km
wiedzie po umiarkowanie górzystym terenie z sumą podbiegów
wynoszącą 755 m. W czasie półmaratonu biegacze zobaczą naziemne
budowle nazistowskie o kryptonimie
Riese - kompleksy: Podziemne Miasto Osówka oraz Włodarz. Przed
biegiem wykład poświęcony historii
Riese wygłosi Jerzy Cera.
(red)

wydarzenia 5

od 2002 roku
razem z Wami

PROGRAM:
9.00 – otwarcie biura zawodów – Centrum Kultury – MBP,
ul. Grunwaldzka 26 Głuszyca
10.00 – wykład poświęcony historii kompleksu podziemi
Riese, który poprowadzi Jerzy Cera – wieloletni badacz historii
kompleksu Riese i autor książek na temat tajemnic Gór Sowich,
sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP
11.00 – zamknięcie biura zawodów
12.00 – start Półmaratonu Szlakiem Riese
13.20 – planowane przybycie na metę pierwszych zawodników
15.00 – dekoracja zwycięzców biegu
16.00 – zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka (dla biegaczy
zniżka 50%)
18.00 – zwiedzanie Obiektu Włodarz (dla biegaczy zniżka 50%)
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KAWY I HERBATY ŚWIATA

Pociąg do Darjeeling
ul. Kościuszki 12, Szczawno-Zdrój

OFERUJEMY:
• kawy klasyczne
• kawy smakowe
• szeroki wybór herbat
• akcesoria do profesjonalnego
parzenia kawy i herbaty
• pamiątki
• wysokiej jakości porcelanę
Oferujemy również fachową obsługę !
Zapraszamy Serdecznie
jej jakość oraz jakość wody również
na smak kawy ma wpływ woda i jej
temperatura oraz jakość i umiejętne
wypalenie kawy a nawet mielenie najlepsza jest tylko zmielona w młynku
żarnowym.

dużo co przekłada się na sprzedaż
smakowych kaw i herbat. Dodatki
dodawane do herbat są naturalne (korzenne, owoce liofilizowane, płatki
kwiatowe) i mogą uprzyjemnić smak
herbaty.

Co najlepiej pasuje do kawy i herbaty?
Czy może powinniśmy pić bez żadnych dodatków?
Konserwatywni miłośnicy nie uznają
dodatkowych smaków w herbatach
i kawach muszą być naturalne.Jednak
tych co lubią wyzwania jest równie

Kawa z mlekiem czy mleko z kawą?
Ile ludzi tyle smaków do kawy pasują
różne dodatki cukier trzcinowy, miód,
przyprawy korzenne oraz mleczko,
śmietanka, bita śmietanka a nawet alkohol, ale są to dodatki do kawy, które
nie mogą zdominować smaku kawy.

Termomodernizacja
budynków
Gmina Boguszów-Gorce wraz ze
wspólnotami
mieszkaniowymi
pozyskały 2,5 miliona dofinansowania na termomodernizację
budynków mieszkalnych przy ul.
Żeromskiego oraz ul. Szkolnej.
Gmina Boguszów-Gorce uzyskała
dofinansowanie w wysokości prawie
pół miliona złotych na zabezpieczenie
przed utratą ciepła i zmniejszenia zapotrzebowania na energię i jej zużycie budynków przy ul. Żeromskiego
37-40. Częścią prac budowlanych będzie m.in. remont i ocieplenie dachu
oraz elewacji, a także przebudowa
systemu wentylacji i remont klatki
schodowej. Planowane zakończenie
prac przewidywane jest na listopad
tego roku, w przypadku budynków
na Żeromskiego 37 i 38, natomiast na

Żeromskiego 39 i 40 realizacja projektu ma dobiec końca rok później.
Dofinansowanie na termomodernizację otrzymały także wspólnoty
mieszkaniowe przy ul. Szkolnej 10,
12, 14, 16, 18, 19, 24 i 28. Główny cel realizacji projektu to zwiększenie efektywności energetycznej
budynków za sprawą modernizacji
systemów grzewczych na bardziej
oszczędne i przyjazne środowisku.
Łączny koszt realizacji inwestycji to
ponad 4 miliony złotych, zaś dofinansowanie wynosi 2 miliony złotych.
Koniec prac przewidywany jest na
schyłek 2018 roku. Wykonane prace
bez wątpienia wpłyną pozytywnie na
warunki mieszkaniowe lokatorów remontowanych budynków oraz podniosą walory estetyczne otoczenia.
(red)

fot. (um boguszów- Gorce) łączna kwota, jaką udało się uzyskać to 2,5
miliona złotych.

6 wydarzenia

Nakład łaczny
z.
w sierpniu 67 000 eg

Piątek, 4 sierpnia 2017

od 2002 roku
razem z Wami

Rocznica wybuchu Powstania
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TeraZ DWa PUNKTY
SPrZeDaŻY W WaŁBrZYCHU:

ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PODZAMCZE,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

OKNa, DrZWI, rOleTY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

wystąpienie bohatera Powstania warszawskiego

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński wziął
udział w obchodach 73. Rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego we Wrocławiu.
Uroczystość pod Pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Pro-

menadzie Staromiejskiej uświetniły
przemówienia m.in. Wicewojewody
oraz Bohatera Powstania Warszawskiego Stanisława Wołczaskiego. Po
apelu pamięci i salwie honorowej
uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki
pod pomnikiem. Po oficjalnej części
obchodów odbyła się Msza Św. w Koś-

ciele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety.
we Wrocławiu. Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli środowisk
kombatanckich, w tym Powstańców
Warszawskich, samorządowców, polityków i przedstawicieli administracji
instytucji państwowych.
(red)

Listy do Premier

Zaczęło się spontanicznym protestem 16 lipca, który był odpowiedzią
na zmiany w ustawach o KRS, Sądzie
Najwyższym i sądach powszechnych.
W tej samej sprawie mieszkańcy Wałbrzycha i okolic spotykali się jeszcze
czterokrotnie, za każdym razem protesty gromadziły coraz więcej osób.
- A wszystko po to, aby zatrzymać
machinę legislacyjną – także skłonić

GraTIS

OKNa

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

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

......................................................
(Imię i nazwisko)
......................................................
(Kopalnia/ Spółka)
Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

- to ostatni moment, aby Sejm przyjął ustawę, która umożliwi wypłatę
ekwiwalentu pieniężnego za deputatu węglowy, już od 1 stycznia
2018 roku - mówi Katarzyna mrzygłocka.

przewlekłość i nieudolność prac nad
przygotowaniem projektu ustawy.
Do akcji może dołączyć każdy emeryt i rencista górniczy oraz wszyscy obecni górnicy, którym zależy
na szybkim zakończeniu prac nad
ustawą gwarantującą wypłatę ekwi-

walentu za deputat węglowy- informuje parlamentarzystka. List można
wysyłać mailowo bądź tradycyjną
drogą pocztową. Gotowe listy czekają również w wałbrzyskim biurze
poselskim (ul. 1 Maja 3, Wałbrzych).
(red)

Obywatele dla demokracji
Dzisiaj o godzinie 21, na pl. Magistrackim w Wałbrzychu, odbędzie się kolejna manifestacja
w obronie sądów, konstytucji,
demokracji i podstawowych
praw obywateli.

już od 950zł
z montażem

..................................................
(Miejscowość, data)

- Szanowni Państwo, pora zacząć
pisać listy do Pani Premier Beaty
Szydło w sprawie przyspieszenia
prac nad ustawą gwarantującą
wypłatę deputatu węglowego dla
emerytów i rencistów górniczych
– informuje Izabela Katarzyna
Mrzygłocka Poseł na Sejm RP.
- Wszyscy obserwujemy bezradność działań w tym temacie pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa. Sekretarz Stanu zasłania
się propozycjami Ministra Rozwoju
i Finansów, nie potrafi przebić się ze
swoimi pomysłami na posiedzeniach
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. To ostatni moment, aby
przedstawić Pani Premier brak zaangażowania jej ministrów w przygotowanie stosownego projektu
już od ponad 1,5 roku. To ostatni
moment, aby Sejm przyjął ustawę,
która umożliwi wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za deputatu węglowy,
już od 1 stycznia 2018 roku. Tylko
wspólnie możemy doprowadzić
do pozytywnego zakończenia prac
nad ustawą – mówi posłanka, która
zachęca do wysyłania listów bezpośrednio do Pani Premier Beaty Szydło. - Wraz z śląskimi posłami Platformy Obywatelskiej zaangażowałam
się w akcję pisania listów – przedstawiając problem, opisując obietnice,

DrZWI

prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania wszystkich trzech dokumentów. Ostatecznie, jak wszyscy wiemy,
nie udało się powstrzymać zmian
w sądach powszechnych, a ta ustawa
– należy to podkreślić – w największym stopniu dotyczy wszystkich
obywateli – mówią organizatorzy.
Dzisiejsza manifestacja organizowana
będzie pod hasłem „Obywatele dla
Demokracji”. Organizatorzy – stowarzyszenia, partie, fundacje oraz
mieszkańcy regionu niezrzeszeni
w żadnej z organizacji – zapraszają do
udziału w wydarzeniu. Czym różnić
będzie się ten protest od poprzednich pięciu? - Po pierwsze, będzie to

okazja, aby usłyszeć merytoryczne
komentarze do zmian prawnych jakie wprowadza PiS. Po drugie, manifestacja nie ograniczy się do spraw
związanych z sądownictwem, ma na
celu pokazać całe spektrum zmian
wraz z ich konsekwencjami, jakie zachodzą w naszym kraju. Słowem od
łamania konstytucji i zaburzania trójpodziału władzy, przez dewastację
puszczy do ograniczania podstawowych praw obywatelek i obywateli.
Każdy z uczestników wydarzenia będzie mógł powiedzieć, które z działań
Prawa i Sprawiedliwości niepokoją go
najbardziej – mówią organizatorzy.
(red)

Szanowna Pani Premier!
Jako były górnik zwracam się do Pani Premier z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań przyspieszających powstanie ustawy umożliwiającej
nam byłym pracownikom górniczym wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów przedsiębiorstw górniczych już w 2018 roku.
Deputat węglowy, jak Pani pamięta (odwołując się do swoich korzeni
górniczych), od lat był traktowany jako jeden z elementów uposażenia
emeryta i rencisty. W ostatnich latach, kiedy spółki węglowe popadły
w problemy ﬁnansowe związane z niską ceną węgla oraz niską sprzedażą
zaczęliśmy tracić ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. W latach
2015 oraz 2017 kolejne grupy górników utraciły te świadczenia.
Dziś w tej kwestii panuje jeden wielki bałagan. Części z nas wypłatę
ekwiwalentu całkowicie zlikwidowano, innym zawieszono, ale są także
emeryci i renciści, którym nadal jest on wypłacany. Wszyscy my emeryci
i renciści górniczy pracowaliśmy ciężko pod ziemią jako pracownicy spółek węglowych należących do Skarbu Państwa. W związku z prowadzoną
restrukturyzacją ten podział jeszcze bardziej się pogłębił.
W swoich wyborczych obietnicach rząd deklarował regulację kwestii
związanych z ekwiwalentem dla byłych pracowników kopalń. W styczniu
2016 roku pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa potwierdził
przygotowanie stosownej ustawy. Mija rok a pełnomocnik rządu zasłania
się brakiem decyzji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Rok temu zdeterminowani złożyliśmy w Sejmie wspólny obywatelski
projekt, pod którym podpisało się ponad 120 tys. emerytów i rencistów
górniczych. W czerwcu 2016 roku na Sali Plenarnej odbyło się jego
pierwsze czytanie. Projekt z poparciem wszystkich klubów parlamentarnych miał traﬁć do prac w komisji. Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa deklarował również, że do Sejmu traﬁ rządowy projekt.
Zgodnie z obietnicą pełnomocnika oba projekty miały być procedowane
w komisji. Do dziś nie ma projektu rządowego, mija kolejny rok, i nadal
brakuje konkretnych rozwiązań.
Wszyscy obserwujemy bezradność działań w tym temacie pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. Sekretarz Stanu zasłania się
propozycjami Ministra Rozwoju i Finansów, nie potraﬁ przebić się ze
swoimi pomysłami na posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Po raz kolejny rząd chce podzielić nasze górnicze środowisko wypłacając jednej części świadczenia, a drugiej go odbierając. Przecież wszyscy razem ciężko, z narażeniem życia pracowaliśmy w kopalniach.
W związku z powyższym apeluję o interwencję Pani Premier. Mam
nadzieje, że zainteresuje
Panią ten problem, który dotyka tak wielu z nas.
Z wyrazami szacunku:
.
...................................
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sekund
W rękach policji

Szczawieńskie wspólnoty
wygrały milion złotych
Projekt inwestycyjny o wartości
przekraczającej milion złotych
wygrali członkowie 8-miu szczawieńskich wspólnot mieszkaniowych. Za pieniądze pochodzące
z unii europejskiej wykonane
zostaną w budynkach należących
do wspólnot prace termomodernizacyjne. Prace przygotowawcze przy pisaniu projektu oraz
oczekiwanie na wyniki konkursu
trwały kilkanaście miesięcy

Wałbrzyskim funkcjonariuszom
policji udało się zatrzymać czterech
sprawców rozboju w Szczawnie-Zdroju. 24-latkowi mężczyźni ukradli
telefon komórkowy, którego wartość
oszacowana została na 900 zł. Za ten
czyn grozi im do 12 lat pozbawienia
wolności. Do zdarzenia doszło ok.
godziny 22:30 przy ul. Równoległej
w Szczawnie-Zdroju. Czterech mieszkańców tej miejscowości w wieku
17-21 lat podeszło do prowadzącego
rozmowę telefoniczną, 24-letniego
przechodnia. Mężczyźni grozili mu
pobiciem, podczas gdy jeden z nich
uderzał poszkodowanego kilkakrotnie w twarz. Następnie 24-letniemu
wałbrzyszaninowi został skradziony
telefon komórkowy o wartości 900
zł. Policjantom udało się zatrzymać
trzech sprawców zdarzenia już
następnego dnia, zaś czwarty podejrzany trafił w ręce policji kilka godzin
później. W toku dalszych czynności
śledczych funkcjonariuszom udało
się ustalić, że poszkodowanym jest
jeszcze jeden 24-latek mieszkający
w Wałbrzychu, któremu mężczyźni
także grożąc pobiciem – ukradli
niedużą sumę pieniędzy. Prokuratura
zastosowała wobec rozbójników
dozór policyjny oraz zakaz kontaktu
i zbliżania się do pokrzywdzonych
24-latków na odległość 50 metrów.
Za popełnione przestępstwa grozi im
kara do 12 lat więzienia.

(red)

Piknik bez granic

Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska oraz Burmistrz
Głuszycy Roman Głód zapraszają
mieszkańców sąsiadujących ze sobą
gmin – Nowej Rudy i Głuszycy do
wspólnej zabawy w czasie „PIKNIKU
BEZ GRANIC” w niedzielę 20 sierpnia
od godz. 16.00 przy pensjonacie „Pod
Dwiema Lipami” w Bartnicy. W programie m.in. występy artystyczne:
Głuszyckiej Orkiestry Dętej, Seniorów
z Klubu „Relax”, KGW Wolibórz,
KGW Bartnica, prezentacja lokalnych
rękodzielników, konkurencje sportowe oraz atrakcje dla dzieci.

(red)

Na plusie

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za 2016 rok dotyczące
salda migracji wewnętrznej - określające różnicę między napływem,
a odpływem ludności. Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się na 526 pozycji
z 2478 gmin w Polsce. - Mamy jeden
z najlepszych wyników w Aglomeracji
Wałbrzyskiej za rok 2016. Nasze saldo
wynosiło +18 co oznacza, iż więcej
osób się zameldowało niż wymeldowało. Cieszy nas, że ludzie chcą
mieszkać w Jedlinie-Zdroju - mówią
urzędnicy.

Było warto wziąć sprawy we
własne ręce. Po podpisaniu umowy na realizację projektu, budynki
zostaną gruntowanie docieplone,
wykonane będą izolacje pionowe
oraz remonty okien i drzwi w częściach wspólnych. Na blokach ułożona zostanie nowa elewacja. Każda
wspólnota będzie musiała włożyć
do projektu finansowy wkład własny. Jest on jednak bardzo niski
i wynosi około 15 procent planowanych wydatków na remont. Pomysł partnerskiego projektu narodziło się kilkanaście miesięcy temu
wraz z planami ogłoszenia przez
unijne struktury konkursu na tego
typu działania. –Musieliśmy podjąć
w ramach wspólnot odpowiednie
uchwały, w niektórych wspólnotach
podnieść stawki funduszu remontowego i wypełnić sporo dokumentów. Ważna była także determinacja
i zrozumienie większości lokatorów
dla podejmowanych działań- mówi
Arkadiusz Czocher członek wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 34 w Szczawnie-Zdroju.
Wspólnoty zadbały o akceptację
dla swoich pomysłów u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
który nadzoruje tego typu prace
remontowe w Szczawnie-Zdroju.
Na koniec działań wspólnoty zawiązały tzw. partnerstwo projektowe

i wspólnie znalazły profesjonalną
firmę doradczą, która poprowadziła
dla nich cały proces pisania i złożenia wniosku o dotację do Instytucji
Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Instytucja ta odpowiada
bowiem za nabór wniosków i ich
ocenę oraz dofinansowuje zwycięskie projekty. W ramach projektu
termomodernizacji mają być poddane budynki przy ulicach Sienkiewicza 34 oraz 41a, Równoległej
11, 12 i 16, Solickiej 2, Okrężnej
3, oraz Kolejowej 15 w Szczawnie
Zdroju. Po podpisaniu umowy na
dofinansowanie, wspólnoty czeka
jeszcze przeprowadzenie procesu
wyboru wykonawców oraz nadzór
nad szerokim frontem prac remontowych, na które to remonty ich kamienice czekały od II wojny światowej. W zamian, budynki ambitnych
wspólnot odzyskają dawny blask.
(red)

(red)

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,
występ taneczny Natalii Szchubert
z choreografią Jadwigi Schwebs-Kostkiewicz. Wydarzenie objęte
jest patronatem honorowym Pary
Prezydenckiej.

(red)

8 gospodarka
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PKP Intercity kontynuuje dobrą
passę. W pierwszym półroczu
br. z usług przewoźnika skorzystało 20,3 mln podróżnych, czyli
o 2,6 mln osób więcej niż w tym
samym czasie rok wcześniej.
Wzrost liczby pasażerów jest
widoczny wśród wszystkich grup
klientów. To najlepsza połowa
roku od siedmiu lat.
Trend wzrostowy trwa, PKP Intercity zamknęło ubiegły rok liczbą
38,5 mln obsłużonych podróżnych.
W tym roku wciąż pozostaje na
ścieżce dynamicznego wzrostu.
Spółka odnotowała właśnie najlepsze pierwsze półrocze od 2010
roku. Od stycznia do czerwca bieżącego roku pociągami przewoźnika
podróżowało 20,3 mln osób, generując 15% wzrost w stosunku do
analogicznego okresu w 2016 roku.
- Wyniki osiągnięte w pierwszym
półroczu napawają optymizmem.
Ponad 3,8 mln osób przewiezionych
w czerwcu to dobra prognoza na
udany sezon wakacyjny i drugą połowę roku. Mam nadzieję, że 2017
roku zakończymy wynikiem 39,2
milionów pasażerów - mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.
- Praca eksploatacyjna od stycznia
do czerwca br. wyniosła blisko 29
mln pociągokilometrów. To rezultat
zbliżony do porównywanego okresu
w 2016 roku. Dobre wyniki przewozowe nie są zatem efektem uruchamiania nowych pociągów, ale zwięk-

szonego zainteresowania usługami
PKP Intercity - dodaje Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity. W pierwszym półroczu 2017 roku najwięcej
pasażerów (16,7 mln) podróżowało
na pokładach składów ekonomicznych (IC i TLK). Z segmentu pociągów ekspresowych (EIP i EIC)
skorzystało blisko 3,2 mln osób,
a z przejazdów pociągami międzynarodowymi ponad 0,4 mln klientów.
Podróżni w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy najchętniej wybierali przejazdy na trasach z Krakowa, Trójmiasta czy Katowic do Warszawy.
Największe wzrosty zanotowano
w relacjach z Krakowa do Przemyśla
(+73%), z Białegostoku do Warszawy (+63%) i z Olsztyna do stolicy
(+43%). Od stycznia do czerwca
br. z usług PKP Intercity skorzystało
o 40% więcej rodzin, 24% seniorów i 12 % studentów niż w tym
samym czasie rok wcześniej. Sprzedaż biletów online cieszy się coraz
większym zainteresowaniem podróżnych. Choć nadal głównym kanałem sprzedaży są kasy na dworcach (50 %) to liczba podróżnych,
którzy kupują bilety przez internet
systematycznie rośnie. W ciągu
pierwszych sześciu miesięcy 2017 r.
tę formę zakupu wybrało 41% pasażerów PKP Intercity. Najczęściej
transakcje dotyczą przejazdów pociągami kategorii InterCity i Twoje
Linie Kolejowe. PKP Intercity konsekwentnie realizuje przyjętą strategię taborową na lata 2016-2020,

na którą przeznaczy około 2,5 mld
złotych. Plan inwestycyjny zakłada
modernizację 455 wagonów oraz
zakup 55 nowych. Dodatkowo
przewoźnik zamierza kupić 40 lokomotyw - 30 elektrycznych i 10
spalinowo-elektrycznych, a kolejnych 20 lokomotyw elektrycznych
serii EU/EP07 w ramach modernizacji będzie przystosowanych
do prędkości minimum 160 km/h.
Przewoźnik rozstrzygnął już postępowania na modernizację łącznie 71
wagonów. Dodatkowo spółka ogłosiła m.in. dialog techniczny przed
zakupem lekkich lokomotyw manewrowych, przetarg na dostawę
55 wagonów i modernizację 355.
Ruszył również nowy projekt wielofunkcyjnych wagonów COMBO
o podwyższonym standardzie podróżowania. W pierwszym półroczu
2017 r. w ramach napraw rewizyjnych na czwartym poziomie utrzymania PKP Intercity wyremontowało 227 wagonów i 33 lokomotyw
oraz zmodernizowało na piątym
poziomie utrzymania 13 wagonów
i 3 lokomotywy. Ponad 70% remontów wagonów (167) zrealizował Zakład Usług Taborowych REMTRAK.
Przewoźnik do końca roku ma jeszcze w planach naprawy rewizyjne na
czwartym poziomie utrzymania 237
wagonów oraz 47 lokomotyw a także modernizację na piątym poziomie
utrzymania 89 wagonów i 14 lokomotyw.
(red)

Jeden rachunek –
jeden przelew do ZUS
Jeden przelew do ZUS to
oszczędność czasu i kosztów. Już
od stycznia 2018 roku płatnicy
składek na ubezpieczenia społeczne będą mogli przekazywać
pieniądze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko jednym
przelewem na jeden rachunek.
Każdy płatnik otrzyma swój
własny indywidualny rachunek
bankowy, na który będzie przelewał pieniądze do ZUS.
Przedsiębiorcy niecierpliwie czekają na swój własny rachunek, bo to
będzie dla nich duże ułatwienie, a zarazem oszczędność. - Jeden numer
konta i jeden przelew zamiast czterech oznacza niższe koszty obsługi
płatności - mówi Iwona Kowalska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku. – Ten system
pozwoli na uniknięcie problemów
z błędnymi przelewami. Dzisiaj wiele
składek trafia nie na te rachunki, co
powinny lub jest błędnie oznaczona,
co powoduje, że ZUS nie może ich
prawidłowo zaksięgować a płatnik
dowiaduje się, że ma na koncie za-

dłużenie i naliczane są odsetki. Jeden
rachunek ograniczy więc błędy związane z niezidentyfikowanymi wpłatami – dodaje rzeczniczka.
Dziś każdy płatnik składek, w tym
każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, musi,
co miesiąc wykonać, co najmniej
trzy przelewy z tytułu różnych składek (np. na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, chorobowe) na
różne numery rachunków ZUS-u.
Przy tym do zlecenia przelewów
służy specjalna formatka, w której
oprócz numeru rachunku odbiorcy
oraz kwoty i tytułu płatności należy
podać wiele innych danych, takich
jak np. NIP. - Działające obecnie
cztery konta bankowe przestaną być
aktywne z końcem roku a płatnik
będzie identyfikowany po numerze
rachunku bankowego. W założeniu
ostatnie cyfry tego numeru będą
składać się z tych samych cyfr, co
numer NIP płatnika –zapewnia Iwona Kowalska. W październiku tego
roku ZUS będzie informował płatników o ich indywidualnym rachunku bankowym tak, aby do 31 grud-

nia 2017 roku informacja trafiła do
wszystkich przedsiębiorców. Cała
operacja realizowana jest w ramach
projektu o nazwie e-Składka, wdrażanego w ramach programu "Od papierowej do cyfrowej Polski".
Informację o numerze rachunku każdy przedsiębiorca otrzyma
od ZUS pocztą. List dotrze do pod
warunkiem, że Zakład ma aktualny adres płatnika. Jeśli dane są niepoprawne, warto je, czym prędzej
skorygować. Jeśli do końca grudnia
2017 r. przedsiębiorca nie dostanie
od ZUS informacji o numerze rachunku powinien skontaktować się
z najbliższą placówką ZUS, w której taki numer otrzyma. Może także
skorzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00). Jeżeli
tego nie zrobi w 2018 r. nie opłaci
składek. Dotychczasowe rachunki
do wpłat zostaną zamknięte. Jeśli
ktoś ma profil na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS, to po zmianie
tam właśnie znajdzie swój numer
rachunku składkowego (w zakładce
„Płatnik”).
(red)
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Przydomowe
oczyszczalnie
Gmina Głuszyca uzyskała pomoc
finansową w wysokości 592.903
zł na realizację zadania „Eko
Głuszyca – tu mieszkam, tu żyjębudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Głuszyca”.
Dzięki pozyskanym środkom
planowana budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Głuszyca zostanie dofinansowana w 63,63%. Warto zaznaczyć, że na liście 38 podmiotów,
które zdobyły dofinansowanie, projekt złożony przez Gminę Głuszyca
uzyskał najwyższą ilość punktów
i znalazł się na pierwszym miejscu
na liście informującej o kolejności
przysługiwania pomocy. - Do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęły

34 wnioski mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć budowy przydomowych oczyszczalni. Dzięki pozyskanym środkom inwestycja będzie
dofinansowana w 63,63%. Pozostałe 36,67% kosztów poniesie Gmina i gospodarstwa domowe ujęte
w projekcie. Cieszymy się, że coraz
więcej osób ma możliwość korzystania z projektów bezpośrednio
adresowanych do mieszkańców.
Budowa przydomowych oczyszczalni obok montażu instalacji fotowoltaicznych to kolejny projekt,
z którego skorzystają głuszyczanie.
Realizacja obu projektów przyczyni
się także do ochrony środowiska
naturalnego, co jest niezwykle ważne dla nas wszystkich - dodaje burmistrz Roman Głód.
(red)

Do urzędu miejskiego w Głuszycy wpłynęły 34 wnioski mieszkańców,
którzy zadeklarowali chęć budowy przydomowych oczyszczalni.
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Rodzinny piknik

Akcja Belfer

Pogoda spisała się znakomicie
i pozwoliła na radosne świętowanie na festynie w Witkowie. Uroczystość zorganizowana została
z okazji święta patronki kapliczki
z tej miejscowości – św. Anny.

Grupa zapaleńców, miłośników
historii i tajemnic z całej Polski
(Kraków, Warszawa, Pabianice,
Częstochowa a nawet z Mazur)
zebrała się w ostatni weekend
lipca, aby uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym przez
miejscowego przewodnika i pasjonata historii, twórcę portalu
Szlakiem Riese Grzegorza Borensztajna.

Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy spotkania miło spędzili czas,
przygotowali wiele atrakcji i smaczny
poczęstunek. Uroczystość otworzyli
proboszcz parafii z Witkowa ks. Janusz Ospa i Wójt Gminy Adam Górecki. Następnie na scenie występowały zespoły muzyczne: miejscowy
chór parafialny oraz zespoły Echo
z Kamiennej Góry, Grzędowianki
i Radość. W międzyczasie toczyły się
zespołowe rozgrywki rodzinne, dzieci biegały z pomalowanymi twarzami
i rękami oraz świetnie bawiły się na
małym wesołym miasteczku. Kusiły

Na uczestników pikniku czekało szereg konkurencji.

też pyszne ciasta, grochówka z kotła
i jedzenie z grilla. Śmiechu i zabawy
nie było końca, co też biesiadnicy po-

kazali kończąc zabawę niemalże wraz
z niedzielnym wschodem słońca.
(red)

Inicjatywa była na tyle ciekawa
i inna od dotychczasowych, że nie polegała na już tradycyjnym poszukiwaniu i eksplorowaniu nieznanego, a na
najzwyklejszych porządkach. Celem
było oczyszczenie w jak największym
stopniu w tak krótkim czasie obiektu
„Siłownia” – domniemanego bunkra
Hitlera albo fundamentu pod elektrownię atomową, z tego co uczyniła na-

tura i niestety rzesze „prawdziwych”
turystów. Udało się pokazać, że eksploracja to nie tylko kopanie i skarby,
ale również najprostsze czynności,
które dały uczestnikom niemałe
emocje i obcowanie z prawdziwą historią. Wieczory okraszone były długimi rozmowami o prawdzie i fikcji
zwłaszcza, że uczestnikami również
byli znani autorzy książek i artykułów wśród nich od samego początku Joanna Lamparska oraz gość USA
wnuczek Abrahama Keisera – autora
książki: „Za drutami śmierci” Menachem Keiser. W niedzielę można
było spotkać przy pracy weterana
poszukiwań Jerzego Cerę. Wydarzenie było na tyle udane, że wszyscy
uczestnicy zadeklarowali gotowość
do uczestniczenia w następnej akcji –
bo pracy zostało jeszcze wiele…
(red)

Zmagania o puchar wójta
W słoneczną sobotę nad grzędzkim zalewem miłośnicy pływania,
jazdy rowerowej i biegania rywalizowali w zawodach triathlonowych „O Puchar Wójta Gminy
Czarny Bór”.
Zwycięzcą zawodów wśród
mężczyzn został Marek Henczka
z Wałbrzycha, a wśród kobiet Zenobia Kubielewicz z Kamiennej Góry.
Najlepszym zawodnikiem z naszej
gminy był trzeci wśród mężczyzn
Paweł Radzikowski z Czarnego
reklama

Boru. Pierwszą konkurencją było
pływanie na dystansie 150m, następnie 8 km jazdy na rowerze oraz bieg
na 4 km. Zawodnicy rywalizowali na
wytyczonej 2 km pętli przebiegającej
przez teren zalewu oraz częściowo
przez las. W rywalizacji kobiet skrócono dystans jazdy na rowerze do 4
km, a biegu do 2 km. Zawody pokazały jak wiele energii i umiejętnego
rozłożenia sił na poszczególne konkurencje potrzeba, aby znaleźć się
w gronie zwycięzców.
(red)

Wyniki
Mężczyżni:
1. Marek Henczka - Wałbrzych
2. Daniel Kłosowski - Wałbrzych
3. Paweł Radzikowski - Czarny Bór
Kobiety:
1. Zenobia Kubielewicz - Kamienna
Góra
2. Urszula Troszczyńska Wałbrzych
3. Patrycja Reczuch – Wrocław

Celem było oczyszczenie w jak największym stopniu w tak krótkim czasie
obiektu „Siłownia” – domniemanego bunkra Hitlera albo fundamentu pod
elektrownię atomową
R0637/17
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Kino Plenerowe

Czekają na zgłoszenia

Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejne seanse pod
chmurką i na leżakach. Wstęp
wolny.

Każdy może nauczyć się sztuki
kuglarstwa. Wystarczy, że wypełni kartę zgłoszeń i weźmie udział
w Dolnośląskim Festiwalu Ognia.

Za nami dwie projekcje w ramach
Letniego Kina plenerowego. Pogoda
dopisała, publiczność również. Kolejne odbędą się w piątki: 4 sierpnia, godz. 21.30: „Życie Pi” oraz 18
sierpnia, godz. 21.30: „Avatar” (rozszerzona edycja kolekcjonerska).
Na Wieczory Kina Plenerowego zaprasza Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
Miejsce: plac eventowy za WOK na
terenie Starej Kopalni.
(red)

II Dolnośląski Festiwal Ognia to
propozycja Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury, Grupy Impuls i Stowarzyszenia WOK-Więcej O Kulturze na
zakończenie wakacji. W festiwalu
mogą wziąć udział osoby zajmujące
się kuglarstwem, fire show - teatrem ognia, czyli sztuką tańca z płonącymi rekwizytami oraz rożnymi
efektami pirotechnicznymi. Organizowane będą warsztaty kuglarsko
– techniczne (ćwiczenia z wykorzystaniem rekwizytów kuglarskich),
warsztaty ze świadomości własnego
ciała oraz ruchu scenicznego. Regulamin i karta zgłoszeń do pobrania
ze strony wok.walbrzych.pl. Mieszkańcy Wałbrzycha, Aglomeracji

„Moje Impresje”
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
zaprasza na wernisaż wystawy
Danuty Kucharskiej „Moje Impresje”, który odbędzie się 12
sierpnia o godz. 18.00 w Galerii
WOK na terenie Starej Kopalni.
Danuta Kucharska - z wykształcenia polonistka, z zamiłowania malarka (akwarela, akryl, olej). Na początku swojej działalności artystycznej
związana była z grupą
twórczą Bikawok. Kilkakrotnie brała udział w Międzynarodowych Plenerach
Malarskich „Waldenburgiensis”. Od kilku lat należy do grupy twórczej
Mal-Amat, pierwotnie pod
kierunkiem nieżyjącego
już Kazimierza Starościaka, obecnie grupą kieruje
Krzysztof Jędrzejec. Na
przestrzeni kilku lat brała udział w wystawach
zbiorowych tych grup.
Krótko należała też do
grupy twórczej Uśmiech
Wałbrzycha i uczestniczyła w wystawach zbiorowych w: Jedlinie Zdroju, Głuszycy, Kamiennej
Górze, Kowarach. Ciekawym przeżyciem artystycznym dla malarki był
udział w wystawie Pasje

Rodzinne w Muzeum Ślężańskim
w Sobótce, gdzie wystawiała akwarele i rysunek.W konkursie malarskim organizowanym przez Civitas
Christiana w Wałbrzychu Miasto
Wśród Wzgórz- WałbrzychDanuta
Kucharska zdobyła wyróżnienie za
akwarelę „Harcówka”. Fundacja Malarze Uśmiechu nadała malarce tytuł
„Honorowego dawcy Uśmiechu”.
(red)

Wałbrzyskiej, Dolnego Śląska będą
mogli nauczyć się sztuki kuglarstwa.
Dolnośląski Festiwal Ognia to: pokazy grupowe, solowe, konkurs,
scena otwarta z bitwą taneczną,
warsztaty, gry i zabawy kuglarskie.

Kino Zdrowie

Szczegółowy repertuar z opisami:
4.08 | 20:00
“Historia pewnego życia”
Francja, 1819. Po powrocie z klasztoru
młoda Jeanne dowiaduje się, że rodzice
zaplanowali jej ślub. Małżonek, który
sprawia bardzo dobre wrażenie, zamienia
życie dziewczyny w piekło.

fot. (użyczone) w komedii Paola Virz�ego dwie pacjentki „ośrodka
terapeutycznego dla kobiet z problemami psychicznymi” połączy przyjaźń

Reaktywowane po ponad 20 latach Kino Zdrowie w Sokołowsku wkracza w drugi miesiąc wakacyjny z prawdziwym impetem,
od czwartku do niedzieli czeka
nas moc wrażeń filmowych.
W repertuarze znajdą się filmy
oscarowe „Nazywam się cukinia”,
wielkie hity polskich kin „Zwariować ze szczęścia”, „Za niebieskimi drzwiami”, a także europejska
produkcja „Numer 7”, będąca od-

reklama

powiedzią na młodzieżowe kino
z Hollywood i dramat kostiumowy
„Historia pewnego życia” w reżyserii Stephane’a Brize’a. Kinoteatr
Zdrowie Sokołowsko został reaktywowany po ponad 20 latach przez
Fundację Sztuki Współczesnej IN
SITU. Repertuar można znaleźć na
stronie www.kinozdrowie.pl i www.
sokolowsko.org. Bilety kosztują 10
zł (ulgowe dla dzieci, młodzieży i seniorów) i 12 zł (normalne).
(red)
R0638/17

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

Pula nagród - 3 000 zł. 2 i 3 września w Wałbrzychu. Miejsce: stadion
przy ul. Kusocińskiego, Piaskowa
Góra. Projekt finansowany ze środków Gminy Wałbrzych.
(red)

5.08 | 17:00
“Numer 7”
Nastolatek odzyskuje przytomność w wagonie metra nie pamiętając jak się tam znalazł
i kim jest. Nie jest w stanie przypomnieć sobie niczego, co dotyczy przeszłości, wszystko
zdaje się być wielką niewiadomą.
5.08 | 20:00
“Zwariować ze szczęścia”
Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) jest
gadatliwą manipulantką, która stylizuje się
na milionerkę obracającą się w środowisku wyższych sfer. Donatella (Micaela
Ramazzotti, prywatnie żona Virzìego) to
wrażliwa introwertyczka o wytatuowanym
i kruchym ciele, która skrywa mroczną
tajemnicę swojej przeszłości. W komedii
Paola Virzìego te dwie pacjentki „ośrodka
terapeutycznego dla kobiet z problemami
psychicznymi” połączy przyjaźń. Pewnego
popołudnia postanawiają uciec i szukać
szczęścia i miłości w wolnym świecie
„zdrowych” ludzi.
6.08 | 12:00
“Za niebieskimi drzwiami”
Takiej ekranizacji polskiego bestsellera
i jednocześnie lektury wybieranej przez
wielu nauczycieli, jeszcze w kinach nie było.
Film „Za niebieskimi drzwiami” w reżyserii
Mariusza Paleja, zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim wszystko, co kochają
dzieci – ciekawi bohaterowie, tajemnicze
potwory i nowi przyjaciele – magiczne,
kolorowe ptaki. Opowiada o tym, co się
dzieje, gdy zamykasz oczy i zasypiasz. Magiczne drzwi prowadzą do świata „we śnie”.
Tak realnego, że można w nim zamieszkać,
tak ekscytującego, że chce się go poznawać
i tak tajemniczego, że można się go bać.
Ten film to pierwsze, zrealizowane z takim
rozmachem i efektami specjalnymi polskie
kino, które spodoba się całej rodzinie. Pokazuje jak wielką wartością jest siła tkwiąca
w rodzicielskiej miłości.
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Ponad 4,5 miliona złotych
na mieszkania
Pięć projektów w województwie
dolnośląskim otrzyma wsparcie
unijne na remont i przebudowę
budynków w celu ich adaptacji
na mieszkania socjalne i o charakterze wspomaganym. Dwa
spośród tych projektów to zadania, które będą realizowane na
terenie Świdnicy. Otrzymały one
największą ilość punktów i najwyższe dofinansowanie, w wysokości ponad 4 mln 623 tys. zł.
- Cały czas naszą wielką bolączka jest gospodarka mieszkaniowa.
Zrobiliśmy wiele w tej dziedzinie
i wyznaczymy sobie kolejne zadania
– nadal chcemy budować z jeszcze
większą intensywnością. Przyznane
nam tak duże środki unijne z pewnością ten proces przyspieszą –
mówi prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska. 2 mln 863 tys. zł
przyznano na modernizację budynku przy ul. 1 Maja 23 na mieszkania
wspomagane. Projekt ten obejmuje
przebudowę budynku, czyli zmianę
sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny. Powstanie tam 20 lokali wraz
z przyłączeniem energii elektrycznej.
Na przebudowę budynku przy ul.
Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne miasto otrzyma 1 mln
759 tys. zł. Projekt ten obejmuje
przebudowę budynków, czyli zmianę
sposobu użytkowania z budynków
administracyjnych Straży Miejskiej na
budynki mieszkalne wielorodzinne
wraz z przyłączem energii elektrycznej, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci gazowej
oraz remont istniejącej wiaty garażowej. W wyniku przebudowy gmina
uzyska 11 lokali socjalnych. Mieszkalnictwo wspomagane kierowane
jest do osób wymagających pomocy,
w celu zapewnienia im warunków
służących zwiększeniu samodzielności, zaradności życiowej i inte-

Przyłączone właśnie 62 mieszkania przy ul. Siennej były swoistym
poligonem doświadczalnym przy
likwidacji pieców węglowych w mieście prowadzonym na taką skalę.
Na ulicy Siennej, zgodnie z planem,
w nowym sezonie grzewczym
ogrzewać się będzie mieszkania
ciepłem systemowym, którego dostawcą jest świdnicki MZEC. - Zakończyliśmy parę dni temu próby
na gorąco – mówi Jacek Piotrowski, prezes MZEC – wypadły bardzo dobrze, teraz pora na ostatnie
poprawki, montaż opomiarowania
i formalności związane z zawarciem
umów na dostawę ciepła. To nie koniec planów podłączeniowych firmy
na ten rok, nie koniec rozbudowy
sieci – wyjaśnia Jacek Piotrowski.
Na przyłączenie jeszcze w tym roku
czekają mieszkańcy 131 mieszkań
przy ul. Kościelnej, Saperów i Par-

reklama
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PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich

Blisko 3 miliony złotych przyznano na modernizację budynku
przy ul. 1 Maja 23 na mieszkania wspomagane.

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

(KRAZ 7765)

O przyszłości sportów
wrotkarskich
Mieszkalnictwo wspomagane kierowane jest do osób wymagających
pomocy, w celu zapewnienia im warunków służących zwiększeniu
samodzielności, zaradności życiowej i integracji społecznej.

gracji społecznej. Schronienie mogą
znaleźć tam m.in. opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze
czy też ofiary przemocy domowej. Często podczas moich wtorkowych
spotkań z mieszkańcami odwiedzają
mnie osoby wymagające wsparcia.
Są to ofiary zdarzeń losowych, traumatycznych, samotne matki z dziećmi, żyjące w rodzinach, w których
przemoc i alkohol jest codziennoś-

cią. Wymagają one natychmiastowej
pomocy i interwencji ze strony miasta, w tym przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego schronienia. Do
tej pory w Świdnicy nie funkcjonowało mieszkalnictwo wspomagane.
Chcemy to zmienić i zapewnić odpowiednie warunki dla takich właśnie osób – dodaje prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.
(red)

Zniknęły piece węglowe
Nowa nawierzchnia, chodniki
i oświetlenie, ale przede wszystkim likwidacja pieców na paliwo
stałe to efekty programu „Kawka” widoczne dla mieszkańców
ul. Siennej w Świdnicy. Ale walka z niską emisją toczy się dalej
i wkrótce odczuje to więcej świdniczan.

region 11
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kowej. Ciepło systemowe trafi też
do III Liceum Ogólnokształcącego
i zastąpi ciepło produkowane w zaplanowanej do likwidacji kotłowni
przy ul. Saperów. Sieć i potencjalne
możliwości przyłączenia osiągną na
przełomie sierpnia i września mieszkania przy ul. 1 Maja, na odcinku od
pl. św. Małgorzaty po ul. Wrocławską. - Program „Kawka”, realizowany przez miasto wspólnie z MZEC,
to projekt niełatwy, obejmujemy nim
bowiem kilkuset indywidualnych odbiorców. Ale jeśli będzie możliwość
jego kontynuacji, będziemy chcieli to
robić. Ciepło systemowe to komfort
dla mieszkańców, ale ogromne znaczenie mają tu też efekty ekologiczne – mówi prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska Miejskie ciepło
ogrzewa też ciepłą wodę w coraz
większej ilości mieszkań w budynkach należących do zasobów świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie
od dwóch lat trwa konsekwentna
likwidacja gazowych podgrzewaczy
wody, potocznie zwanych junkersami. Od początku akcji zlikwidowano
1538 gazowych podgrzewaczy wody,
w tym planuje się przyłączyć ciepłą
wodę z MZEC w 1825 mieszkaniach.
Jak policzył MZEC na podstawie obserwacji parametrów dostarczanej

ciepłej wody użytkowej oraz jej zużycia w siedmiu budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej, roczna oszczędność
uzyskiwana na zastąpieniu gazowego podgrzewacza wodą z ciepłowni mogłaby wynosić od 11 do 100
złotych rocznie – zależnie od wieku
i sprawności kotła. Celem programu
„Kawka”, realizowanego na terenie
Świdnicy jest likwidacja niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (tj. węglem,
koksem lub drewnem) na bardziej
ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. W ramach programu
Świdnica otrzymała dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 90% kosztów
przedsięwzięcia. W tym 60% stanowić będzie dotacja bezzwrotna,
a 30% pożyczka. Z otrzymanych
środków oraz własnego budżetu
Miasto sfinansuje budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy do budynków,
węzłów cieplnych, instalacji w częściach wspólnych budynków oraz poszczególnych lokalach, których właściciele zdecydują się wziąć udział
w programie.
(red)

Prezydent
Świdnicy,
Beata
Moskal-Słaniewska
spotkała
się z przewodniczącym zarządu Międzynarodowej Federacji
Sportów Wrotkarskich ds. hokeja na rolkach, Alberto Lastruccim, który nadzorował przebieg
rozgrywek w ramach The World
Games 2017 w Świdnicy.
Alberto Lastrucci chwalił organizację, przygotowanie obiektu świdnickiego lodowiska do wymogów
federacji oraz dziękował za profesjonalne wsparcie ze strony pracowników OSIR w Świdnicy. Dzięki zawodom The World Games, których
partnerem jest nasze miasto, lodowisko przeszło gruntowny remont.
Przypominamy, że lifting przeszła nie
tylko hala, ale także wszystkie przyległe do niej pomieszczenia, w tym
szatnie i toalety. Wymieniona została część balustrad na trybunach,
poprawiono oświetlenie i akustykę
obiektu. Zamontowano nowe nagłośnienie. Zakres prac obejmował
też wyrównanie i wylanie posadzki.
Sama arena doczekała się specjalnego podłoża, na którym rozgrywano
turniej hokeja na rolkach w ramach
TWG. Bandy zostały częściowo
podwyższone ściankami z pleksi.

W ramach remontu w hali lodowiska
wykonano wentylację mechaniczną,
a w 2015 roku do użytku oddano
znajdujący się bezpośrednio przy
obiekcie duży parking. Łączny koszt
inwestycji to ok. 5,3 mln złotych. 2
mln złotych pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe
środki z budżetu Świdnicy. W dalszej
części spotkania prezydent Beata
Moskal-Słaniewska pytała o możliwość organizacji w przyszłości kolejnych międzynarodowych zawodów w mieście. - Mamy doskonale
zmodernizowany obiekt, który po
zakończeniu rozgrywek The World
Games będzie służył na co dzień
mieszkańcom. Nie wykluczamy
stworzenia w Świdnicy drużyny hokeja na rolkach, a także tego w wydaniu klasycznym, na lodzie. Jeżeli
znajdą się chętni do uprawiania tej
dyscypliny, mogą liczyć na nasze
wsparcie – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Alberto Lastrucci zadeklarował pomoc
ze strony swojej organizacji. - Macie
obiekt, który spełnia najwyższe standardy światowe. Teraz czas, by go
wykorzystać. Ze swej strony oferuję
wszelkie wsparcie, także w postaci
szkoleń dla trenerów – powiedział.
(red)

Alberto Lastrucci chwalił organizację, przygotowanie obiektu świdnickiego
lodowiska do wymogów federacji oraz dziękował za profesjonalne
wsparcie ze strony pracowników OSIR w Świdnicy.
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Wszystko dla Mai

- Dożynki gminne od wielu lat
przepełnione są staropolską symboliką ludową i są świętem wszystkich rolników i mieszkańców

R0640/17

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

Kolejna zbiórka już podczas Pikniku Lotniczego, który odbędzie się na
świebodzickim lotnisku w dniach 19-20 sierpnia, serdecznie zapraszamy.

Honorowy patronat nad akcją objęli:
Minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska i burmistrz miasta Bogdan
Kożuchowicz. - To wspaniała akcja,
tak naprawdę inicjatywa samych
mieszkańców, którzy postanowili
pomóc znajdującej się w potrzebie
rodzinie – podkreśla burmistrz, który także wziął udział w wydarzeniu.
– Dla mnie to piękny gest empatii
i solidarności międzyludzkiej w społeczności, którą wszyscy tworzymy.
- Jestem bardzo zadowolony, naszym celem było po prostu zrobienie czegoś dla tej sympatycznej rodziny, żeby wiedzieli, że nie są sami
ze swoim problemem – podkreśla
radny Dariusz Błaszczyk. - Całe Towarzystwo bardzo się zaangażowało, ludzie poświęcili swój prywatny
czas. Za to jestem moim kolegom
bardzo wdzięczny. Ostatecznie nie
udało się jednak przekroczyć magicznej setki – wykonano 78 lotów,

co i tak jest rekordem świebodzickiego lotniska – poprzedni wynosił
63. Zerwała się lina od wyciągarki,
więc nie było możliwości kontynuowania lotów. Kwota ze zbiórki
to 5 700 zł, pieniądze zasilą konto
Majki w Fundacji „Kawałek Nieba”.
Rodzina ciągle jeszcze nie wie, ile
tak naprawdę będzie kosztowało
leczenie Majeczki. Wszystko zależy od diagnozy lekarzy w specjalistycznym ośrodku w Londynie.
Cała rodzina z niecierpliwością
czeka na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Majeczka na szczęście czuje
się dobrze, guz na razie nie rośnie
i nie daje niepokojących objawów.
Podczas niedzielnej akcji prezentowała świetny humor i bez większych
obaw wsiadła do samolotu. Lotnicy
zabrali rodzinę na podniebną przejażdżkę, która wszystkim sprawiła
ogromną frajdę.
(red)

W tym roku w Lutomi Dolnej

Po kilku latach organizacji dożynek w Krzyżowej tegoroczne Święto Plonów odbędzie się
w niedzielę 3 września 2017 r.,
na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lutomi Górnej.
Współgospodarzami
dożynek
będą sołectwa: Lutomia Górna
i Lutomia Dolna.

www.30minut.pl

reklama

5 700 zł – tyle udało się zebrać
podczas niedzielnej akcji „Latamy dla Mai” w Świebodzicach.
Szybowce 78 razy startowały ze
świebodzickiego lotniska, ale do
upragnionej setki zabrakło trochę szczęścia, z przyczyn technicznych – zerwała się lina wyciągarki.
Piękna, słoneczna pogoda 30
lipca przyciągnęła na gminne lotnisko wiele osób, chcących wspomóc
leczenie 7-letniej Majeczki. Każdy
mógł to zrobić w prosty sposób
– wrzucając datek do specjalnych
puszek. W zamian można było
wzbić się w przestworza i zobaczyć
niepowtarzalną panoramę miasta
z szybowca. W zbiórkę zaangażował się także Wydział Promocji UM
- pod niebieskim namiotem gminy za
symboliczny datek malowano buźki najmłodszym, można było także
otrzymać materiały promocyjne i gadżety. Organizatorem akcji był radny
miejski Dariusz Błaszczyk wraz z Towarzystwem Lotniczym w Świebodzicach. To właśnie ci pasjonaci latania poświęcili swój prywatny czas
i środki, by w niedzielę obsługiwać
loty i w ten sposób pomóc zebrać
pieniądze na leczenie Majeczki,
u której rok temu zdiagnozowano
glejaka pnia mózgu. - Jesteśmy bardzo wdzięczni za tą akcję, spotykamy się z kolejnym przejawem wielkiej życzliwości i solidarności, to dla
nas bardzo ważne. Serdecznie dziękujemy panu Darkowi, sympatycznym lotnikom i wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób dołożyli swoją
„cegiełkę” do zbiórki pieniędzy dla
naszej córeczki – mówią Agnieszka
i Krzysztof Dobrzańscy, rodzice Mai.

Piątek, 4 sierpnia 2017

od 2002 roku
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naszej gminy. Gmina Świdnica to
gmina o charakterze rolniczym. Na
powierzchni 208 km2 ponad 11,86
tys. ha to grunty orne. Cieszymy
się, że w niedzielę 3 września te
dwa sołectwa będą najważniejszym
punktem na mapie gminy Świdnica
– podkreśla wójt Teresa Mazurek.
Dożynki to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji. Święto plonów okazuje, jak trudna jest praca polskiego rolnika, ale zarazem
zwraca uwagę na jej piękno i sens.
Rolnicy z powodzeniem sięgają po

fundusze europejskie, modernizując i unowocześniając swoje gospodarstwa. Dla wszystkich uczestników dożynek przygotowane będą
stoiska ze specjałami i lokalnymi
produktami, które od lat cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem.
Szczegółowych informacji w sprawie organizacji dożynek udzielają
pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji pod nr
tel. 748521226, 748523067 wew.
312, 313.
(red)

• 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

Bezpieczeństwo
najważniejsze
Po spotkaniu z kierownictwem
Urzędu Gminy, nowych funkcjonariuszy policji poznali sołtysi gminy Świdnica. Na co dzień
będą oni pełnić służbę na posterunku policji w Słotwinie.
Jego siedziba zlokalizowana będzie w budynku świetlicy nr 36.
Obecnie kończą się prace remontowe związane z adaptacją pomieszczeń do potrzeb działania nowego
posterunku. Pomysł utworzenia
placówki podyktowany był przede
wszystkim licznymi zgłoszeniami ze
strony mieszkańców i sołtysów wsi
o niewystarczającej ilości patroli policyjnych na terenie gminy. - Mam
nadzieję, że uruchomienie posterunku w Słotwinie wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa i pozwoli uzyskać
realne statystyki zdarzeń na terenie gminy Świdnica. Z pewnością
będziemy egzekwować stosowanie
przez mieszkańców zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica.
Na początku będą pouczenia, ale
w przypadku braku respektowania

zapisów zawartych w regulaminie
mogą pojawić się mandaty. Spraw na
terenie gminy jest dużo: od śmieci,
ścieków po zniszczone mienie. Mam
nadzieję, że funkcjonariusze policji
na pewno pomogą nam wdrażać
różne projekty porządkowe – podkreślała wójt Teresa Mazurek. Po
zmianach szeregi nowego posterunku zasili kierownik Asp. Sztab. Arkadiusz Borkowski i 3 patrolowców:
St. Post. Marta Jermakow, St. Sierż.
Grzegorz Matejko, Sierż. Paweł Janiszewski. - Dążymy do tego, by
posterunek funkcjonował w godzinach rannych i popołudniowych. Jeśli
ktoś będzie potrzebował kontaktu
z funkcjonariuszem, to nie będzie
musiał brać dnia wolnego w pracy.
Nadal funkcjonować będzie także
wtorkowy dyżur dzielnicowego w
gminie Świdnica, który planujemy
utrzymać do końca bieżącego roku –
dodaje wójt gminy. Koszty remontu i
dostosowania obiektu pokryła gmina
Świdnica. Za wyposażenie w niezbędny sprzęt odpowiedzialna jest
Komenda Wojewódzka Policji.
(red)

zespół patrolowców tworzą: St. Post. marta jermakow, St. Sierż. Grzegorz
matejko, Sierż. Paweł janiszewski.
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Ekstraligę czas zacząć
W mocno zmienionym składzie
piłkarki AZS-u PWSZ rozpoczynają kolejny sezon na najwyższym szczeblu. Na inaugurację
sezonu Ekstraligi wałbrzyszanki zagrają jutro na wyjeździe
z Olimpią Szczecin, którą niedawno pokonały w sparingu 4:2.
W letniej przerwie doszło do
sporych przetasowań w składzie
akademiczek, które opuściły między
innymi Daria Antończyk (koniec kariery), Ana Jelenčić (Górnik Łęczna)
czy Emilia Bezdziecka. Doszło za to
aż sześć nowych piłkarek, o czym
szeroko informowaliśmy w poprzednich wydaniach tygodnika „30
minut”. Warto więc przypomnieć,
iż wśród pozyskanych zawodniczek
znalazła się chociażby Jolanta Siwińska, a więc ponad 70-krotna reprezentantka Polski, obok niej 27-letnia
napastniczka Martyna Zańko (ostatnio Sztorm Gdańsk), Julita Głąb (pomoc), bramkarka Angelika Dąbek
(była zawodniczka Zagłębia Lubin,
z którym zdobyła wicemistrzostwo
kraju), Monika Kędzierska (pomoc)
oraz Jagoda Szewczuk (obrona).
W zanadrzu są jeszcze utalentowane Katarzyna Rozmus, Magdalena
Kołacz, a także Marcjanna Zawadzka, jednak ze względu na kontuzje
i trwającą rehabilitację piłkarki będą
do dyspozycji trenera Kamila Jasińskiego na koniec rundy jesiennej lub
bardziej realnie – początek części
rewanżowej.
W ramach przygotowań wałbrzyszanki rozegrały cztery sparingi,

tować dobrą dyspozycję. Jeśli chodzi
o nasze cele, to nie chciałbym wybiegać za bardzo w przyszłość. Chcemy
wygrać każdy mecz, a zarazem nie
wypaść gorzej aniżeli w poprzednim
sezonie, który zakończyliśmy na podium Ekstraligi -, powiedział szkoleniowiec akademiczek.
Bartłomiej Nowak

Pod wodzą Kamila Jasińskiego piłkarki AZS-u PWSZ zdobyły brązowy
medal Mistrzostw Polski. A jak będzie w najbliższym sezonie?

Wyniki akademiczek w dużej mierze zależeć będą od dyspozycji
strzeleckiej Klaudii Miłek (z lewej)

spośród których aż trzy zakończyły
się wygranymi AZS-u PWSZ, a jeden
remisem (z Lokomotivą Brno 5:5).
W gronie pokonanych znalazły się
Olimpia Szczecin, a także Dukla Praga – czołowa ekipa czeskiej ekstra-

klasy i Slavia Praga U-19. - Przygotowanie oceniam pozytywnie – były
krótkie, ale treściwe. Co prawda
mamy pewne problemy zdrowotne,
ale w inauguracyjnym meczu z Olimpią Szczecin powinniśmy zaprezen-

Terminarz spotkań AZS-u PWSZ w rundzie jesiennej
Ekstraligi
I kolejka Sobota – 5 sierpnia, godz. 11:
Olimpia Szczecin – AZS PWSZ Wałbrzych
II kolejka Sobota – 12 sierpnia, godz. 13:
AZS PWSZ Wałbrzych – Czarni Sosnowiec
III kolejka Sobota – 19 sierpnia:
Unifreeze Górzno – AZS PWSZ Wałbrzych
IV kolejka Sobota – 26 sierpnia:
AZS PWSZ Wałbrzych – Sportowa Czwórka Radom
V kolejka Sobota – 2 września:
Medyk Konin – AZS PWSZ Wałbrzych
VI kolejka Sobota – 9 września:
AZS PWSZ Wałbrzych – GOSiR Piaseczno
VII kolejka Sobota – 23 września:
AZS UJ Kraków – AZS PWSZ Wałbrzych
VIII kolejka Sobota – 30 września:
AZS PWSZ Wałbrzych – Mitech Żywiec
IX kolejka Sobota – 7 października:
AZS Wrocław – AZS PWSZ Wałbrzych
X kolejka Sobota – 14 października:
Górnik Łęczna – AZS PWSZ Wałbrzych
XI kolejka Sobota – 28 października:
AZS PWSZ Wałbrzych – UKS SMS Łódź
Runda wiosenna
XII kolejka Sobota – 4 listopada:
AZS PWSZ Wałbrzych – Olimpia Szczecin
XIII kolejka Sobota – 11 listopada:
Czarni Sosnowiec – AZS PWSZ Wałbrzych
XIV kolejka Wtorek – 14 listopada:
AZS PWSZ Wałbrzych – Unifreeze Górzno

„Sopel” się rozstrzelał
W środowym spotkaniu kontrolnym Górnik Wałbrzych gładko
odprawił Olimpię Kamienna
Góra. Biało-niebiescy zwyciężyli
5:0, a hattrickiem popisał się Mateusz Sobiesierski.
Po ubiegłotygodniowym zwycięstwie nad Górnikiem Boguszów-Gorce 2:1, w środowym sparingu
wałbrzyszanie bez większych problemów odprawili beniaminka grupy
zachodniej IV ligi – kamiennogórską
Olimpię. Bramka otwierający wynik padła w 22 minucie, kiedy to

kombinacyjną akcję miejscowych
skutecznie wykończył najlepszy
strzelec meczu – Mateusz Sobiesierski. Rywal jeszcze nie ochłonął
po stracie gola, gdy niewiele później
przegrywał już 0:2. Po szybkim wyjściu z własnej połowy futbolówkę
na prawym skrzydle otrzymał jeden
z Górników, który zagrał na 5 metr,
a tam nieszczęśliwie interweniujący
Kacper Zasada z Olimpii celnie przymierzył do własnej bramki. Na tym
podopieczni Macieja Jaworskiego,
którego od kilkunastu dni w pracy
szkoleniowca wałbrzyszan wspiera

Ryszard Mordak, nie poprzestali.
W 37 minucie lewą flanką przedarł
się Artur Słapek, który minąwszy
dwóch przeciwników idealnie dograł
na przeciwległy słupek, wprost pod
nogi Damiana Bogacza, a ten spokojnie ustalił rezultat do przerwy.
W drugiej połowie mimo kilku
zmian w składzie gospodarzy gra
nadal toczyła się pod dyktando wałbrzyszan, choć trzeba podkreślić, iż
Olimpia, w składzie której można
było między innymi zauważyć wieloletniego zawodnika Górnika – Adriana Moszyka, kilka razy groźnie

W środowym sparingu Górnicy bez większych problemów pokonali Olimpię Kamienna Góra 5:0

zapędziła się pod nasze pole karne.
Zarówno jednak Bartłomiej Ziobro, który między słupkami zastąpił
Damiana Jaroszewskiego, jak i jego
zmiennik – Marcin Malczewski, zachowali czyste konto broniąc kilka
strzałów przyjezdnych. W 60 minucie było 4:0 dla biało-niebieskich.
Po kilkunastometrowym rajdzie Damiana Migalskiego, który w pierwszej części dość eksperymentalnie
zagrał w defensywie, piłka dotarła na
lewe skrzydło do młodego Miłosza
Rodziewicza. Nasz 17-latek szybko
odegrał na 7 metr, gdzie Sobiesierski
dopełnił formalności po raz drugi, ale
nie ostatni wpisując się do notatnika
sędziego. Nie po raz ostatni, gdyż
w 84 minucie „Sopel” wykorzystał
ładną indywidualną akcję, a następnie
precyzyjne podanie Bogacza i po raz
trzeci trafił do siatki ustalając tym samym pewne i zasłużone zwycięstwo
Górników.
W kolejnym sparingu wałbrzyszanie zmierzą się z FK Trutnov. Do pojedynku dojdzie w sobotę o godzinie
11 na Ratuszowej.
Bartłomiej Nowak
Spotkanie kontrolne
Górnik Wałbrzych – Olimpia Kamienna Góra 5:0 (3:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Sobiesierski (22), 2:0 Kacper
Zasada (30 – br.sam.), 3:0 Damian Bogacz (37), 4:0
Mateusz Sobiesierski (60), 5:0 Mateusz Sobiesierski
(84)
Górnik: Damian Jaroszewski, Michał Starczukowski,
Dariusz Michalak, Marcin Smoczyk, Paweł Tobiasz,
Wojciech Błażyński, Artur Słapek, Damian Bogacz,
Kamil Młodziński, Damian Migalski, Mateusz Sobiesierski oraz Bartłomiej Ziobro, Marcin Malczewski,
Miłosz Rodziewicz, Piotr Rojek, Jakub Jędras. Trener:
Maciej Jaworski

sekund
Zagłębie wśród
zwycięzców

Przed tygodniem informowaliśmy
o przygotowanym przez GKS Zagłębie Wałbrzych projekcie „Od żaka do
oldboya”, który rywalizował o środki
przyznawane w ramach budżetu Aktywny Dolny Śląsk. Praca wałbrzyszan
nie poszła na marne, gdyż nasza propozycja zajęła 2. miejsce i tym samym
Zagłębie otrzyma dofinansowanie
w wysokości 40 tysięcy złotych, które
zostanie przeznaczone na organizację
serii turniejów piłkarskich dla siedmiu
kategorii wiekowych: żaka, orlika,
młodzika, trampkarza, juniora, seniora
oraz oldboya. Powyższe zawody odbędą się w Powiatach: Wałbrzyskim,
Kłodzkim oraz Świdnickim. Warto
przy okazji dodać, iż spośród wszystkich propozycji okręgu wałbrzyskiego
najwięcej głosów otrzymał projekt
BWA Masters – Mistrzostwa Break
Dance, a na 3. miejscu znalazł się The
Castle Run, czyli impreza biegowa
przebiegająca przez Książański Park
Krajobrazowy.

Dzieło jedzie
do Chorwacji

Kolejny udany weekend zanotowali tenisiści KT Szczawno-Zdrój.
Młodzicy do lat 14 rywalizowali
w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym, który rozegrano na kortach
w uzdrowisku. Zawody okazały się
bardzo udane dla gospodarzy, gdyż
w zmaganiach singlistów najlepszy
był Marcel Dzieło. W finale debla zaś
wystąpił Gabriel Wójcicki (KT Szczawno-Zdrój), który zagrał w parze ze
swoim wcześniejszym pogromcą –
Mikołajem Jańskim z AT Promasters
Szczecin. Dzięki wspomnianemu
zwycięstwu Dzieło junior zapewnił
sobie udział we wrześniowej edycji
Champions Bowl w chorwackim
Umagu, który to start był główną
nagrodą całego cyklu szczawieńskich imprez. W turnieju tej samej
rangi, ale kategorii skrzat (do lat 12)
rozegranym w Warszawie wystąpił
Filip Kosiński. Co prawda w singlu syn
trenera Roberta Kosińskiego odpadł
już w pierwszej rundzie, ale w deblu
grając w duecie z Janem Kluczyńskim
z Matchpoint Komorowo nie miał
sobie równych.

Chabrowski nie
zwalnia tempa

Piąte spotkanie kontrolne mają za
sobą piłkarze Zdroju Jedlina-Zdrój.
Tym razem podopieczni Radosława
Kwiatkowskiego zmierzyli się z IV-ligowym Orłem Ząbkowice Śląskie,
a pojedynek zakończył się wygraną
gości 3:2. Jednego z goli dla miejscowych zdobył Bartosz Chabrowski,
który w okresie przygotowawczym aż
10 razy trafiał do siatki przeciwników.
Następny sparing ekipa z uzdrowiska
już jutro. Przeciwnikiem Zdroju będzie Biały Orzeł, a do meczu dojdzie
w Mieroszowie. Początek o godzinie
18.
Spotkanie kontrolne
Zdrój Jedlina-Zdrój –
Orzeł Ząbkowice Śląskie 2:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Seweryn Ślepecki (45), 1:1 Bartosz
Chabrowski (48), 1:2 Mateusz Łaszczewski (55),
2:2 Damian Kraus (81), 2:3 Karol Zalewski (85)
Zdrój: Łukasz Gut, Łukasz Samiec, Václav Pohl,
Maciej Kwiatkowski, Piotr Siara, Damian Kraus,
Maciej Piwoński, Rafał Lipiński, Mateusz Kałwak,
Robert Kubowicz, Bartosz Chabrowski, oraz Patryk
Perlak, Arkadiusz Wtulich, Dawid Skarbiński,
Ireneusz Włochowski, Konrad Karkułowski. Trener:
Radosław Kwiatkowski

Bartłomiej Nowak
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W 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
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne
stolarskie. TANIO tel. 692
123 981
(9) PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ „Miotełka Wałbrzych”,
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673
485
(3) Remonty kompleksowo, tel. 668 60 55 55
(14) HYDRAULIK – TEL 506 754
379
(4) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55
(4) MEBLE NA WYMIAR - kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne -TANIO! www.meble-ibg.weebly.
com TEL. 607 218 533
(4) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111
(21) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(4) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(4) ELEKTRYK 888 322 334
(0) 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
(2) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(0) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(18) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992

reklama
797 982 003

(7) 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
(2) Praca dla opiekunki osoby
starszej w Niemczech w polskiej
rodzinie bez znajomości języka
od zaraz. Wymagana karta EKUZ.
Tel.500 20 30 18.
(1) Sprzątanie fitness klubu z orzeczeniem, Wałbrzych tel. 724 002
265
Euro-kontakt(nr lic.12458)za grani
cę:brygadzistów,inżynierów,pomoc
ników budowlanych,pracowników
fizycznych;ziemnych;budowy dr
óg;rozbiórki;remontowych;pro
dukcji;winnicy;rolnych;hodowli
krów,spawaczy,monterów klimatyzacji i wentylacji;rusztowań;izolacji
przemysłowej;konstrukcji stalowych i budowlanych;okien;silosó
w;fasad,piaskarzy,magazynierów,
hydraulików,elektryków,elektrom
onterów,murarzy,zbrojarzy,blach
arzy,betoniarzy,kamieniarzy,stolarzy,regipsiarzy,płytkarzy,tynkarzy
,malarzy,szpachlarzy,operatorów
koparki;maszyny drukarskiej,rzeźni
ków,masarzy,piekarzy,pokojówek,k
elnerów,osób do sprzątania;zbioru
pieczarek;winogron;oliwek.Mile
widziany j.obcy i własny samochód.
marketing@euro-kontakt.eu 530
456 977.Osoby z doświadczeniem
na stanowisko:cieśla,dekarz praca
za granicą. Mile widziany j.obcy
i prawo jazdy 786 298 618 praca@
draft24.pl
(2) Potrzebna pomoc do rozwożenia ziemniaków. Tel. 795 602 683
(4) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

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

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

sprzedam
(2) Sprzedam ogrodzenie, informacje pod nr tel. 795 602 683
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NIERUCHOMOŚCI
(1) 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
(8) Sprzedam mieszkanie 52 m2,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
duży przedpokój oraz dodatkowe
pomieszczenie idealne na garderobę, balkon. VI piętro w budynku z windą. Biały Kamień. tel.
668 433 830

PLAC MAGISTRACKI 5
WAłBRZYCH
www.bon-nieruchomosci.pl

BON –PIASKOWA GóRA- mieszkanie 56,52 m2 3 pokoje
z kuchnią i łazienką, 5 piętro, balkon, po remoncie Cena: 169 000 zł
(nr: 2387)- (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 –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 – BIAŁy KAMIEŃ- OKAZJA
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Bliskie okolice
Szczawna, po remoncie, ogrzewanie
CO. Cena: 41 000 zł (numer: 2194)
-(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON –ŚRóDMIEŚCIE, 101m2, 3
pokoje, 1 piętro, balkon, do własnej
aranżacji. Cena : 119 000 zł (nr:
2386) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33
BON –SZCZAWNO ZDRóJ,
luksusowe mieszkanie z kominkiem
i miejscem rekreacyjnym, 68 m2,
3pokoje,1 piętro, Cena: 280 000
zł, (nr:2384 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – GRZĘDy-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji
na dom, działka .2500m2. Obiekt
idealny na agroturystykę. Cena: 89
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRóJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z niezależnym wejściem,
do wprowadzenia . Cena: 159 000
zł ( nr: 2297)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRóJ, 58
m2, 3 pokoje, garderoba, kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( nr:
1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –BIAŁy KAMIEŃ, DOM
WOLNOSTOJĄCy, 120 m2, 5 pokoI, 2 łazienki, ogrzewanie gazowe
i kominek, dzialka 600 m2 Cena: 420

od 2002 roku
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000zł (nr:2085) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRóDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia
, ogrzewanie gazowe, do modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –SZCZAWNO ZDRóJ, Dom
w zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Cena: 298 000 zł
(nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – OKOLICE ŚWIDNICy, dom
wolnostojący w pięknej okolicy do
wykończenia o pow. 156 m2, działka
2500 m2, 5 pokoi, salon z kominkiem i tarasem, 2 balkonyCena: 470
000 zł (nr: 2377) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody, 6
pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia,
ogród-1937m2 z oczkiem wodnym
Cena: 1 490 000 zł (nr: 2309) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON -Oferta tylko w naszym biurze!
ŚRóDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie
gazowe, kuchnia w zabudowie,
łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 000tys.(2286) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON –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 – 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 – PODZAMCZE, 2 pokoje 36
m2 po remoncie, częściowo umeblowane, ogrzewanie miejskie Cena: 99
000 zł (nr: 2123) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PILNIE! DLA ZDECyDOWANyCH
KLIENTóW POSZUKUJEMy
MIESZKAŃ 2-3 POKOJE PIASKOWA GóRA!!!

LOKALE DO WyNAJĘCIA PIASKOWA GóRA!!! Posiadamy następujące
lokale do wynajęcia na Piaskowej
Górze, Tel: 513 130 023, (74) 640
11 73
1. 64m2, parter w głównym ciągu
pieszych, czynsz najmu 2837 zł/
brutto
2. 70m2, parter w pobliżu B1, duże
witryny, po remoncie, czynsz najmu
3300 zł/ brutto
HIT! SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC na korytarzu. Mieszkanie do odświeżenia, II
piętro, zadbana kamienica. Cena: 49
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 36m2, pokój, garderoba, kuchnia z oknem, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie do
wprowadzenia, na parterze, blisko
mijanki. Cena: 65 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 27m2, kawalerka
z kuchnią w zabudowie, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie po
generalnym remoncie, parter. Cena:
82 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 78m2, 4 pokoje,
kuchnia w zabudowie, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie
2- poziomowe na 1 piętrze, do
wprowadzenia. Cena: 190 000 zł do
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74)
640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 33m2, pokój,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie do remontu, 2 piętro,
niskie koszty utrzymania. Cena: 64
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73
PODGóRZE- 33m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie do wprowadzenia, 2
piętro, przynależny ogródek. Cena:
70 000 zł do negocjacji. Tel: 514 967
083, (74) 640 11 73
PODGóRZE- 42m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie w dobrym stanie, parter,
przynależny ogródek. Cena: 90 000
zł do negocjacji. Tel: 535 407 270,
(74) 640 11 73
PODGóRZE- 64m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na parterze, do wprowadzenia, spokojna okolica, ogrzewanie gazowe. Cena: 155 000 zł do
negocjacji. Tel: 514 967 083, (74)
640 11 73
PODZAMCZE- 51m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie
dwustronne, rozkładowe, do remontu. Cena: 122 000 zł do negocjacji.
Tel: 535 407 270, (74) 640 11 73
PONIATóW- 39m2, salon z aneksem kuchennym, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie po generalnym remoncie, 1 piętro, prywatny
ogródek 60m2. Cena: 84 000 zł do
negocjacji. Tel: 514 967 083, (74)
640 11 73
STARy ZDRóJ- 75m2, 3 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do remontu,
w cenie garaż wolnostojący. Cena:
80 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73

ogłoszenia drobne 15
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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ogłoszenie własne

PROMOCJA WAKACYJNA! W 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

