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Uczcili pamięć
zabitych harcerzy
wałbrzyscy harcerze uczestniczyli we mszy Św. upamiętniającej oﬁary
tragedii w Suszku. zginęły tam dwie nastoletnie harcerki, a ponad 30 osób
zostało rannych.
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w liturgii uczestniczyli harcerze, zuchy, instruktorzy związku harcerstwa Polskiego, wychowawcy i przedstawiciele różnych
instytucji państwowych.

Msza w Kościele Św. Barbary
w Wałbrzychu została odprawiona w intencji tragicznie zmarłych, rannych i poszkodowanych, którzy ucierpieli podczas
trwania obozu harcerskiego ZHR w Suszku. Zginęły tam dwie nastoletnie harcerki,
a ponad 30 osób zostało rannych. W liturgii uczestniczyli harcerze, zuchy, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego jak
również Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, rodzice dzieci i młodzieży, nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele instytucji państwowych i miejskich jak również
parafianie. - O tragedii dowiedziałem się
w sobotę rano, nie mogłem w to uwierzyć.

Od wielu lat jeżdżę jako wychowawca, instruktor harcerski na obozy do lasu. Zdjęcia i filmy, które ukazywały się w telewizji
i Internecie przyprawiały mnie o niedowierzanie i pytania jak to się mogło stać. Niestety to żywioł, w obliczu jego siły człowiek niewiele może zrobić. Pozostaje tylko
ewakuacja i próby schowania się w miarę
bezpiecznym miejscu. Z tego lasu prawie
nic nie zostało, a mimo to udało się tym
wychowawcom, instruktorom harcerskim, komendantowi tak zorganizować
ewakuację obozu, aby było jak najmniej
rannych i poszkodowanych – mówił instruktor harcerski. - Bez wątpienia wy-

dążyła się wielka tragedia. Zginęły harcerki, są ranni. Chcieliśmy, jako wałbrzyska
społeczność harcerska, nie ważne z jaką
przynależnością do organizacji, być chociaż duchowo z rodzinami dziewczyn jak
również z poszkodowanymi i instruktorami harcerskimi. Bardzo dziękuję całej braci
harcerskiej, rodzicom harcerzy i przedstawicielom instytucji publicznych, szkół,
urzędów za pozytywną odpowiedź na
mój sobotni, wieczorny apel w sprawie
niedzielnej Mszy i aktywny w niej udział mówił pwd. Artur Marlinga – p.o Komendanta Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej.
(red)
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rozmowa tygodnia

Igła z nitką

Wczoraj obchodziliśmy dzień
pozytywnie zakręconych. Optymistów, którzy mają ,,bzika’’ na
punkcie swojej pasji. O swoich
zwariowanych i nietypowych
pomysłach opowiada Urszula
Nowicka, z Pracowni rękodzielnictwa artystycznego UL-KA
przy Armii Krajowej 37 w Wałbrzychu.
Czy masz ,,bzika’’ na punkcie
swojej pasji?
Uwielbiam szyć, tworzyć, projektować. Jest to moja pasja od
lat. Spokojnie mogę powiedzieć,
że miejsce, które stworzyłam
jest spełnieniem moich marzeń.
I tak… mam bzika na punkcie
swojej pasji. Ciągle mi mało
i ciągle chce więcej.
Co czujesz kiedy siadasz do maszyny?
To uczucie nie do opisania.
Mam wówczas mnóstwo pomysłów, wizji. Robię jedną rzecz, a
w głowie mam już kolejne. Cały
czas mam potrzebę tworzenia,
pokazywania czegoś nowego.
Tworzę rzeczy oryginalne, nietypowe i na pewno niedostępne
w sieciówkach. Każda z nich jest
inna, wyjątkowa.
Co możemy kupić w UL-KA?
Można kupić bawełniane lub
lniane poduszki, rzeczy dla dzieci i niemowląt (szmaciane lalki,
kocyki, pluszaki) oczywiście wykonane tylko z certyfikowanych
materiałów. Akcesoria domowe
w tym lniane worki na żywność,

ul. Ludowa 1C, p. 111
58-304 Wałbrzych
tel.: 74 843 31 82
tel.: 530 741 382
fax: 74 848 32 08
e-mail: sekretariat@30minut.pl
www.30minut.pl
Redaguje zespół: Bartłomiej Nowak,
Marcin Klat, Marcin Białas,
Magda Przepiórka
e-mail: redakcja@30minut.pl
magda.przepiorka@30minut.pl
Foto: Agencja Art-A
Dział Handlowy:
tel.: 74 843 31 82
tel.: 530 741 382, 797 982 003
e-mail: reklama@30minut.pl
promocja@30minut.pl
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu
ul.Baczyńskiego 25 A
41-203 Sosnowiec- Milowice
reDakCJa nie oDPowiaDa za TreŚĆ
reklam i ogłoszeŃ

Piątek, 18 sierpnia 2017

od 2002 roku
razem z Wami

www.30minut.pl

Podwójny gaz
Ponad 20 nietrzeźwych kierowców zatrzymali w trakcie długiego weekendu sierpniowego, na
drogach powiatu wałbrzyskiego,
funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

pokrowce na krzesła, serwetki,
etui na butelki. Ponadto torby
z naturalnej skóry czy siatki zakupowe. Na każdej z tych rzeczy możemy coś wyhaftować,
sprawić by była jeszcze bardziej
wyjątkowa czy tzw. personalizowana. Dodatkowo szyję
i tworzę na zamówienie prezenty na różne okazje czy to
urodziny, imieniny, ślub, dzień
matki.
Z jakich materiałów szyjesz te
wszystkie rzeczy?
Stawiam na naturalność, dlatego
królują u mnie naturalne materiały, zwłaszcza len. Pracuję
również na bawełnach, antarze,
skórach. Wszystkie materiały są
naszych polskich producentów,
certyfikowane.
Oprócz sklepiku co jeszcze jest
u Ciebie w pracowni?
Prowadzę kursy krawieckie
dla dzieci w wieku od 8 do 16
lat. Podczas zajęć dzieci uczą
się kreatywności i cierpliwości.
Rozwijają wyobraźnię. Uczą się
różnych technik szycia, obsługi maszyny, wykroju, poznają
materiały. Ponadto świetnie się
przy tym bawią. Kursantom zapewniam tkaniny, oraz wszystkie inne niezbędne materiały.
W następnym roku będę prowadzić również warsztaty rękodzielnicze. Będziemy robić dywaniki z pomponów, świeczniki
ze słoików i wiele innych.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Od piątku do wtorku przy
wzmożonym ruchu na drogach,
zwiększona ilość policjantów dbała
o bezpieczeństwo podróżujących
przez powiat wałbrzyski. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu prowadzili między innymi
kontrole prędkości, sprawdzali stan
techniczny samochodów oraz niezbędne dokumenty uprawniające
do kierowania pojazdami. W trakcie długiego sierpniowego weekendu mundurowi zatrzymali, aż 21
nietrzeźwych kierujących. Podczas

Czesko-Polski
Triathlon

- Bardzo dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie zawodów – naszym czeskim
partnerom, państwu Markowi
i Eleonorze Henczkom oraz pani
Marioli Sarneckiej, a także strażakom i policji za obstawienie
i zabezpieczenie trasy - mówili
organizatorzy zawodów triathlonowych, które rozegrano
w sierpniu w Czechach i w Polsce.

akcja „trzeźwy poranek” to cykliczne działanie policji

przeprowadzonej w poniedziałek
akcji „Trzeźwy poranek” policjanci sprawdzili stan trzeźwości blisko
450 kierujących. Zatrzymali 6 tych,
którzy za kółko wsiedli po spożyciu alkoholu. Niestety kolejnych 15
nietrzeźwych uczestników ruchu
drogowego funkcjonariusze ujawnili podczas dalszej części długiego
weekendu. Rekordzista kierował
samochodem osobowym mając
ponad 2 promile alkoholu we krwi.
W sobotę na terenie Dolnego Śląska
przeprowadzona została także akcja „Bezpieczny pasażer”. Policjanci
dbając o bezpieczeństwo na drogach zwracali szczególną uwagę na
stosowanie przez kierujących oraz
pasażerów pasów bezpieczeństwa,
a także właściwe przewożenie dziereklama

ci. Funkcjonariusze dokonali kontroli
52 samochodów i ujawnili 7 kierujących, którzy popełnili tego typu
wykroczenia. Najmłodsi przewożeni byli jednak prawidłowo. Ponadto
policjanci zwracali uwagę na stosowanie się przez kierujących do znaków i sygnałów drogowych oraz na
właściwe wykonywanie manewrów,
w szczególności wyprzedzania. Są
one wciąż najczęstszą przyczyną
zdarzeń drogowych. Na terenie
powiatu wałbrzyskiego w trakcie
weekendu doszło do trzech wypadków. W ich wyniku obrażenia odniosły cztery osoby – piesza, rowerzystka oraz dwaj kierujący motocyklami.
Funkcjonariusze odnotowali także
19 kolizji.
(red)
R0659/17

Rywalizacja rozpoczęła na basenie w Aqua Landzie w Mezimesti. Uczestnicy przepłynęli dystans
odpowiedni dla swoich kategorii,
następnie wsiedli na rower i przejechali malowniczą trasę do gminy
Mieroszów. Ścigając się, mogli jednocześnie podziwiać przepiękne widoki rozpościerające się na ścieżce
rowerowej Viźnov – Nowe Siodło.
Po przejechaniu trasy biorący udział
w zawodach pozostawili rowery i zakończyli zawody biegnąc na
metę, usytuowaną na stadionie sportowym w Mieroszowie. Po wysiłku
na wszystkich czekał posiłek regeneracyjny oraz nagrody. Piękna pogoda
pozwoliła na wspólne świętowanie
na płycie boiska. Wszyscy zmęczeni,
ale bardzo zadowoleni, wymieniali
się doświadczeniami i zapowiedzieli,
że za rok ponownie wystartują.
(red)

kalendarium
Warto się uczyć nawet od wroga. — Owidiusz
• 18 sierpnia 2017 – Dzień Latarni Morskiej
Imieniny – Helena, Ilona
• 19 sierpnia 2017 – Światowy Dzień Pomocy
Humanitarnej, Światowy Dzień Fotografii
Imieniny – Bolesław, Ezechiel, Juliusz
• 20 sierpnia 2017 – Dzień przepieprzonych z hukiem lat,
Dzień wyznawania miłości, Dzień Komara
Imieniny – Bernard, Samuel
• 21 sierpnia 2017 – Światowy Dzień Optymisty
Imieniny – Franciszek, Joanna, Wiktoria
• 22 sierpnia 2017 – Dzień Pracownika Ochrony
Imieniny – Cezary, Maria
• 23 sierpnia 2017 – Europejski Dzień Pamięci Ofiar
Nazizmu i Stalinizmu, Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
Imieniny – Apolinary, Róża
• 24 sierpnia 2017 – Dzień Windowsa
Imieniny – Bartłomiej, Bartosz, Jerzy

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
18.08.2017 (piątek) godz. 19:00 Koncert „Letnia serenada: Melodie świata”,
Rynek w Wałbrzychu
18.08.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne odkrywanie Starej Kopalni
18.08.2017 (piątek) godz. 21:30 Letnie Kino Plenerowe: „Avatar” – rozszerzona edycja
kolekcjonerska reż. James Cameron, Plac eventowy Starej Kopalni
19.08.2017 (sobota) Wycieczka – Kraków, PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
19.08.2017 (sobota) godz. 9:30 WSSE Aktywnie – Sportowe Lato, Hala lekkoatletyczna,
Wałbrzych – Nowe Miasto
19.08.2017 (sobota) godz. 20:00 Wakacyjna Fiesta Latynoska, A PROPOS, ul.
Wieniawskiego 82
20.08.2017 (niedziela) godz. 8:00 Wycieczka „Rudawy Janowickie”, Zbiórka: Dworzec PKP
Wałbrzych Miasto
20.08.2017 (niedziela) godz. 11:00 Toyota Półmaraton Wałbrzych, Wałbrzych, start: Rynek
SZCZAWNO-ZDRÓJ
20.08.2017 (niedziela) godz. 16:00 Koncert promenadowy, Muszla koncertowa
w Parku Zdrojowym
WALIM
19.08.2017 (sobota) godz. 20:00 Wieczorki taneczne, Park Jordanowski w Walimiu
ŚWIEBODZICE
19.08.2017 (sobota) – 20.08.2017 (niedziela) Piknik lotniczy i zawody spadochronowe,
Gminne Lotnisko w Świebodzicach
ZAMEK KSIĄŻ
16.08.2017 (środa) – 28.08.2017 (poniedziałek) XIV Międzynarodowy Festiwal Ensemble
im. Księżnej Daisy

SOKOŁOWSKO
18.08.2017 (piątek) – 20.08.2017 (niedziela) „Sanatorium Dźwięku”
ZAMEK CZOCHA
19.08.2017 (sobota) godz. 22:00 Nocne zwiedzanie Zamku Czocha
TWIERDZA KŁODZKO, ul. Grodzisko 1, Kłodzko
19.08.2017 (sobota) godz. 22:00 Nocne zwiedzanie Twierdzy Kłodzko
JAWORZYNA ŚLĄSKA
19.08.2017 (sobota) – 20.08.2017 (niedziela) Wakacyjny Pociąg Muzealny, Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
20.08.2017 (niedziela) godz. 10:00 XIII Grnad Prix MTB „Solidarnośći”, Stadion miejski
w Jaworzynie Śląskiej
SZKLARSKA PORĘBA
20.08.2017 (niedziela) godz. 14:00 „Z Ziemi Czerpane” – zakończenie festiwalu ArtSkwer
BARTNICA
20.08.2017 (niedziela) godz. 16:00 „Piknik bez granic”
PARK ZDROJOWY W CIEPLICACH
19.08.2017 (sobota) godz. 16:00 Zumba Fitness – „Koncertowo i Sportowo” w rytmie
Michała Sikorskiego
20.08.2017 (niedziela) godz. 16:00 Koncert w ramach Festivalu Dell Arte –
„Spotkania ze sztuką w Dolinie Pałaców i Ogrodów”
Spektakl plenerowy Teatru Lalki i Aktora „Pięciu Wspaniałych” + warsztaty dla publiczności
18.08.2017 (piątek) godz. 17:00 Sobięcin, ul. Świętej Barbary 5
19.08.2017 (sobota) godz. 17:00 Rusinowa, Osiedle Górnicze
20.08.2017 (niedziela) godz. 17:00 Biały Kamień, ul. Wańkowicza 13
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www.30minut.pl

wydarzenia 3

od 2002 roku
razem z Wami

Nakład łaczny
z.
w sierpniu 67 000 eg

reklama

R0660/17

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje

Burze dały o sobie znać w powiecie wałbrzyskim
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z przejściem w ubiegłym tygodniu
frontu burzowego nad woj. dolnośląskim, na terenie powiatu wałbrzyskiego wystąpiło kilka zdarzeń związanych
z powalonymi drzewami w miejscowościach Walim, Mieroszów, Zagórze Śląskie i Rybnica Leśna. W Mieroszowie
i Różanej (gm. Mieroszów) piorun uderzył w komin, a po-

rywisty wiatr zerwał pokrycia dachowe na 4 budynkach
mieszkalnych. Obecnie gmina szacuje straty.
Starosta wałbrzyski Jacek Cichura podkreślił, że Służby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są w pełnej gotowości i dysponują niezbędnym sprzętem i materiałami, dzięki
czemu są w stanie na bieżąco reagować na wszystkie informacje
o sytuacjach kryzysowych.

Kolejne środki zewnętrzne pozyskane
przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 lipca 2017
r. powiat wałbrzyski otrzymał dofinansowanie w kwocie 236
320 zł na zadanie „Modernizacja odcinka drogi powiatowej
nr 3389D w Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich
nr 375 i 376”, realizowane w ramach programu wieloletniego
pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”
„To kolejna dobra informacja dla mieszkańców naszego powiatu, ponieważ modernizacja infrastruktury drogowej służy po-

prawie bezpieczeństwa i podniesieniu komfortu podróżowania
wszystkim korzystającym z tych dróg. W czerwcu otrzymaliśmy
już 132 082 zł na to zadanie, a teraz pozyskaliśmy dodatkowe236
320 zł. Jest to kolejny sukces kierowanego przeze mnie Zarządu
Powiatu. Na początku kadencji obiecałem mieszkańcom „nową
jakość” w powiecie wałbrzyskim i dotrzymuję danego słowa,
a efekty naszej pracy widoczne są w każdej gminie powiatu wałbrzyskiego. Nie zwalniamy tempa inwestycji” – powiedział starosta Jacek Cichura.

Odnowa wsi

Kradzież z włamaniem

30 tysięcy złotych dofinansowania pozyskała gmina Walim w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Foteliki samochodowe, radioodtwarzacz, skrzynki spryskiwaczy,
dwie reklamówki zabawek i nóż
do tapet ukradli dwaj mieszkańcy Wałbrzycha podczas włamania do samochodów. Teraz grozi
im kara pozbawienia wolności do
lat dziesięciu.

W ramach inwestycji zostało wykonane oświetlenie fotowoltaiczne ulicy Wiejskiej w Walimiu oraz
zamontowano 12 sztuk urządzeń
fotowoltaicznych wraz z punktami
świetlnymi. Ulica Wiejska w Walimiu nie miała dotąd oświetlenia
ulicznego, a znaczne rozproszenie zabudowy utrudniało budowę
oświetlenia zasilanego siecią elektryczną. Ukształtowanie terenu na

tym obszarze umożliwia korzystanie
z energii wytwarzanej przez promienie słoneczne. Głównym celem projektu jest rozwój infrastrukturalny
i turystyczny obszaru wiejskiego, jakim jest gmina Walim i miejscowość
Walim. Poprzez realizację projektu
poprawiły się warunki życia mieszkańców sołectwa. Oświetlenie ulicy
daje większe poczucie ich bezpieczeństwa, ale również zwiększyło
się poczucie bezpieczeństwa korzystających z drogi kierowców, rowerzystów, pieszych, w tym także turystów odwiedzających naszą gminę.
Całkowity koszt inwestycji to kwota
92.484,72 zł.
(opr.M)

W godzinach nocnych policjanci z Wałbrzycha patrolowali dzielnicę Śródmieście. Blisko godziny
4:00 dostrzegli dwóch mężczyzn,
którzy posiadali dużą ilość przedmiotów. Mundurowi postanowili
zatem sprawdzić, czy aby nie pochodzą one z przestępstwa. Udało
im się ustalić, że 21-latek i 17-latek,
którzy działali wspólnie – dokonali
tej nocy dwóch kradzieży z włamaniami do aut w centrum miasta.
Ukradli dwa dziecięce foteliki samochodowe,
radioodtwarzacz,
skrzynki spryskiwaczy, dwie reklamówki zabawek i nóż do tapet.
Straty zostały oszacowane na kwotę
ponad 600 zł, wszystkie przedmioty
zostały odzyskane przez policjantów. Podczas dalszych czynności ze
sprawcami kradzieży z włamaniami

Fot. (KMP Wałbrzych)

– funkcjonariusze udowodnili 21-latkowi dokonanie kolejnej kradzieży
z włamaniem do innego samochodu,
zaś 17-latkowi dokonanie aż pięciu
przestępstw tego typu. Sprawcy
przywłaszczyli sobie m.in. radiood-

twarzacz o wartości ok. 400 zł czy
rower treningowy wartości 2,5 tys.
zł. Za popełnione czyny obu mężczyznom grozi kara pozbawienia
wolności do lat dziesięciu.
(opr.G)

Ukradł dwa rowery
fot. (UG Walim) Głównym celem projektu jest rozwój infrastrukturalny
i turystyczny obszaru wiejskiego

Szukali złota
Młodzież z gminy Stare Bogaczowice odwiedziła Kopalnię
Złota w Złotym Stoku.
Wycieczka zorganizowana przez
Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne obfitowała w niecodzienne atrakcje. Pierwszym punktem
zwiedzania była podziemna trasa
turystyczna gdzie uczestnicy poznali

historię kopalni, spotkali się z tamtejszym gnomem i alchemikiem, który
wynalazł arszenik. Następnie podziemny tramwaj zawiózł wszystkich
do muzeum minerałów, skąd dzieci
udały się do średniowiecznej osady
górniczej. Tam poznali działanie historycznych urządzeń, zwiedzili dom
kata i tunel strachu.
(red)

21-letni mieszkaniec Boguszowa-Gorc ukradł dwa rowery. Później uszkodził samochód osobowy. Mężczyzna trafił już w ręce
policji.

dwa rowery. Wartość skradzionych
jednośladów oszacowana została na
kwotę 400 zł. Utracone mienie oddało się odzyskać w całości. 21-latek
odpowie teraz przed sądem za po-

Na początku miesiąca do policjantów z Boguszowa-Gorc wpłynęło
zgłoszenie o zniszczeniu samochodu osobowego w ich miejscowości.
Wyrwane w nim zostały dwa lusterka zewnętrzne, co oszacowano na
1000 zł szkody. Policjanci szybko
zatrzymali 21-latka odpowiedzialnego za zniszczenie pojazdu. W trakcie
czynności – funkcjonariuszom udało się ustalić, że mężczyzna ten jest
także odpowiedzialny za kradzież
z włamaniem, która została dokonana w marcu. Wówczas sprawca
wyłamując drzwi, dostał się do pomieszczenia gospodarczego i ukradł

Fot. (KMP Wałbrzych)

pełnione czyny. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara do 10 lat więzienia, zaś za zniszczenie mienia – do
5 lat.
(opr. G)

4 wydarzenia
sekund

Nakład łaczny
z.
w sierpniu 67 000 eg

Piątek, 18 sierpnia 2017

od 2002 roku
razem z Wami

www.30minut.pl

reklama

R0661/17

Najważniejsze
bezpieczeństwo

Trwają żniwa – okres wzmożonych prac polowych, gdy
rolnik narażony jest na wypadki,
wykonując pracę w pośpiechu,
w warunkach dużego zapylenia,
hałasu i wysokiej temperatury.
W ramach działań prewencyjnych
pracownicy KRUS: Bartłomiej
Grzegorczyk, kierownik Placówki
Terenowej w Wałbrzychu i inspektor ds. wypadkowości Lucyna
Jabłonka oraz przedstawiciel PIP
Pani Justyna Rogulska, odwiedzili
rolników z miejscowości Dziećmorowice, Świerki i Dworki,
promując zasady bezpiecznej pracy. - Podczas żniw dochodzi do
wielu drastycznych, tragicznych
i skutkujących rozległymi urazami
zdarzeń z udziałem maszyn do
zbioru siana, słomy i kombajnów
zbożowych. Najczęstszymi przyczynami wypadków jest lekceważenie zasad bezpieczeństwa,
spadek koncentracji wynikający
z pośpiechu oraz zły stan maszyn
rolniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach rolnych jest możliwe
bez ponoszenia dużych nakładów
finansowych. Wystarczy zmienić
niektóre metody pracy, zadbać
o ład i porządek oraz zorganizować pracę tak, aby znalazł się czas
na odpoczynek i regenerację sił –
podkreślają pracownicy KRUS.
(red)

Piłkochwyty

Grzędy są kolejną miejscowością,
w której zrealizowano już fundusz
sołecki na 2017r. Mieszkańcy
Grząd zdecydowali się przeznaczyć środki funduszu na zakup
i montaż aluminiowych piłkochwytów. Jest to kolejna inwestycja w modernizację infrastruktury
sportowej w tej miejscowości,
ponieważ w poprzednich latach
również ze środków funduszu
sołeckiego utwardzono i wyrównano nawierzchnię boiska oraz
zakupiono i zamontowano bramki
oraz ławki. Całkowity koszt
tegorocznego zadania wyniósł
25.361,84 zł i został w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego.
(red)

Spotkania
z Folklorem

Już po raz dziewiętnasty zapraszamy do Teatru Zdrojowego na
„Szczawieńskie Spotkania z Folklorem”. Wszystko zaczęło się
kilkanaście lat temu od występu
grupy folklorystycznej z Gruzji.
Kolejne lata zaowocowały coraz
większą ilością koncertów, wykonawców i przede wszystkim, coraz większym zainteresowaniem
ze strony publiczności. Podczas
dotychczasowych 18-tu edycji na
szczawieńskiej scenie wystąpiło
ponad 100 zespołów ze wszystkich kontynentów. W czwartek,
24 sierpnia w Teatrze Zdrojowym, wystąpi zespół „Bugojno”
z Bośni. Ponad 30 wykonawców
zaprezentuje przepiękne stroje,
muzykę i tańce z różnych regionów swojego kraju.
(red)

Segregujesz - zyskujesz
Przypominamy,
wałbrzyscy
strażnicy prowadzą kontrole
posesji, których lokatorzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów. Osoba, która nie przestrzega zasad segregacji może
zostać ukarana mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.
Przeciętny Polak wytwarza
rocznie około 300 kilogramów odpadów. Wydaje się, że to niewiele.
Mnożąc tą cyfrę, przez ilość miesz-

kańców naszego miasta zaczynamy
dostrzegać problem - 36 000 000
kg. Czasy gdy wszelkie odpady
trafiały w jedno miejsce mamy już
za sobą. Jeżeli nie chcemy oglądać
monstrualnych wysypisk śmieci, odpady należy przetwarzać. Właśnie
dlatego w Wałbrzychu wprowadzono Rewolucję Śmieciową. Teraz mieszkańcy miasta mogą sami
zadeklarować, czy będą segregować odpady czy też nie. W związku z faktem, iż opłata za odpady

segregowane jest zdecydowanie
niższa niż za odpady zmieszane,
większość Wałbrzyszan wybrała
tańsze rozwiązanie. I tu pojawił się
problem. Okazało się, iż pomimo
obowiązku segregacji odpadów, nie
wszyscy, którzy zadeklarowali to
rozwiązanie, stosują się do obowiązujących zasad. Obecnie wałbrzyscy
strażnicy prowadzą kontrole posesji, których lokatorzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów.
Osoba, która nie przestrzega zasad

segregacji może zostać ukarana
mandatem karnym w wysokości do
500 złotych. Ponadto może zostać
podwyższona opłata za wywóz nieczystości do kwoty przewidzianej
za odpady niesegregowane.
(red)

w zamkniętej i opisanej kopercie
w Biurze Obsługi Klienta, przy ul.
Sienkiewicza 6-8. Przedmiotowa
uchwała wraz z wnioskiem dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

(w zakładce: Kultura i sport –
Przyznawanie nagród, stypendiów
i dotacji) oraz w Biurze Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki, Pl. Magistracki 1, pok. nr 21.
(red)

Stypendia dla artystów
Do końca sierpnia można złożyć
wniosek o przyznanie stypendium na działalność artystyczną.
Zgodnie
z
Uchwałą
Nr
XIV/174/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października
2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz

opieką nad zabytkami termin
składania wniosków o przyznanie
stypendiów na 2018 rok upływa
z końcem sierpnia 2017r. Wnioski
poparte co najmniej jedną rekomendacją programu stypendialnego od opiekuna artystycznego,
przedstawicieli instytucji kultury
lub organizacji mogącej ocenić
program pod względem merytorycznym wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać

„Ratujmy
Kobiety 2017”
W sobotę 19 sierpnia o godzinie
11.00 na Piaskowej Górze (pod
zegarem) Komitet Ratujmy Kobiety 2017 otwiera zbiórkę podpisów pod projektem uchwały liberalizującej przepisy aborcyjne.
Komitet składa się z wielu organizacji i partii. W Wałbrzychu są to:
Stowarzyszenie Inicjatywa Polska,
Razem, Ogólnopolski Strajk Kobiet,
Kongres Kobiet. W zbiórkach podpisów angażują się mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta, nie należący
do żadnej organizacji. Głównymi
założeniami projektu są: liberalizacja
przepisów dopuszczających aborcję,
bezpłatna antykoncepcja, nowoczes-

na edukacja seksualna w szkołach
i zakaz manifestacji antyaborcyjnych
przed szpitalami. Pełnomocniczką
Komitetu jest Barbara Nowacka,
a wicepełnomocniczką Anna Karaszewska. Proponowana ustawa
obejmuje przywrócenie pełni praw
reprodukcyjnych, prawo dla kobiet
do legalnego przerwania ciąży do
końca 12. tygodnia. Ponadto projekt
przewiduje wprowadzenie edukacji
seksualnej do szkół, łatwy i darmowy dostęp do antykoncepcji, przywraca antykoncepcję awaryjną bez
recepty. Reguluje również stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy-ginekologów.
(opr.M)
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PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
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Fikcyjnie chorzy
Prawie 5 milionów złotych wraca
do ZUS po kontroli zwolnień na
Dolnym Śląsku.
Jesteś na zwolnieniu lekarskim?
Nie powinna, więc cię zdziwić wizyta kontrolera z ZUS i zaproszenie na
badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdzi, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, czyli czy
jesteś w domu i leżysz w łóżku, jeśli
takie jest zalecenie lekarza. Lekarz
orzecznik natomiast skontroluje czy
zwolnienie zostało wystawione zasadnie, czyli czy jesteś rzeczywiście
chory. Celem kontroli jest sprawdzenie czy ktoś w czasie zwolnienia
nie pracuje lub czy nie wykonuje innych zadań, które mogą mu utrudnić
powrót do zdrowia oraz czy choroba nie jest „fikcyjna”. Po kontrolach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
Dolnym Śląsku ZUS w pierwszym
półroczu tego roku odzyskał 4 874
184 zł, w całym kraju do kasy Zakładu wróciło aż 98 mln zł. Na kwotę
tą składają się nie tylko zakwestionowane zwolnienia lub sposób ich
wykorzystania, ale także zmniejszenie świadczeń z powodu nieterminowego dostarczenia druku zwolnienia
do ZUS albo, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. W tym ostatnim przypadku
wysokość tzw. „chorobowego” jest
ograniczana do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w kraju. Zgodnie z ustawowymi
uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole dwutorowo zarówno pod
kątem prawidłowości orzekania
o czasowej niezdolności do pracy, jak
i prawidłowości wykorzystania zwolreklama

w i półroczu 2017 roku
w wałbrzychu zakład ubezpieczeń
Społecznych odzyskał blisko
1,3 miliona złotych.

nień lekarskich. - Lekarz orzecznik
ZUS po przeprowadzonym badaniu
może chorego skierować na dodatkowe badanie specjalistyczne, zlecić
wykonanie badań pomocniczych lub
zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej
pacjenta - mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. - Jest to sposób na
walkę z fikcyjnymi zwolnieniami branymi po to żeby zyskać dodatkowy
urlop, podjąć dodatkową pracę lub
zrobić remont w mieszkaniu – przestrzega Kowalska.
Od stycznia do końca czerwca
2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 265,2 tys.
kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności
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UZDROWICIEL z FILIPIN

do pracy. W konsekwencji wydano
10,6 tys. decyzji wstrzymujących
dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego
tytułu zasiłków to prawie 7 mln zł.
Ustawa o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa nakłada na
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego
w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia
jest ograniczana w tym przypadku
do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z tego powodu od stycznia do końca czerwca
2017 r. obniżono wypłaty o 89,3
mln zł dla 104,7 tys. osób. Kolejnym
z powodów ograniczenia wysokości
wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu
zwolnienia lekarskiego pracodawcy.
Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego
otrzymania. Świadczenie w kwocie
zmniejszonej o 25 proc. wypłacane
jest od ósmego dnia niezdolności do
pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło
w pierwszym półroczu 2017 r. 35,9
tys. osób na łączną kwotę ponad 2,2
mln zł. Łącznie kwota obniżonych
i cofniętych świadczeń pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa od stycznia
do końca czerwca 2017 r. wyniosła
niemal 98,4 mln zł.
(red)

REYNALDO LITAWEN
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni
członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespotykane umiejętności,
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego
działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach
serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając
kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły
bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, ze dzięki
wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach
rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska
po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił
ponad ludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli może zawsze
osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00

REYNALDO LITAWEN przyjmuje:
25 sierpnia - GŁOGÓW, 26 sierpnia - ŚWIeBODZICe i WaŁBrZYCH,
27 sierpnia - WrOCŁaW,
28 sierpnia - JeleNIa GÓra i BOleSŁaWIeC

693 788 894, 784 609 208
R0665/17
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Zakaz Ruchu Pojazdów
W niedzielę 20.08.2017 r. odbędzie się na terenie
Śródmieścia międzynarodowy bieg uliczny “XVIII
TOYOTA Półmaraton Wałbrzych”. Nowa trasa
półmaratonu przebiegać będzie ulicami: (Start)
Plac Magistracki → Dmowskiego
→ Drohobycka → Słowackiego → Wyzwolenia
→ Plac Tuwima → Piłsudskiego → Żwirki i Wigury
→ Plac Skarżyńskiego → Lotników → Chrobrego
→ Piotra Wysockiego → Sikorskiego → Głowackiego
→ P. Skargi → Młynarska → Zamkowa → Moniuszki
→ Matejki → 1-go Maja → Sikorskiego
→ Lewartowskiego → Słowackiego
→ Plac Magistracki → Gdańska → Rynek → 1-go Maja
→ Matejki → Moniuszki → Rynek
→ Plac Magistracki (Meta)
Prosimy mieszkańców o nieparkowanie swoich
pojazdów na wskazanych ulicach z uwagi
na bezpieczeństwo biegaczy, jak również możliwość
uszkodzenia pojazdów. Na ww.ulicach
we wskazanym okresie obowiązywał będzie
Zakaz Ruchu Pojazdów.
ZAMKNIĘCIE TRASY - GODZ. 9:00 - 15:00.
Za utrudnienia w komunikacji przepraszamy!
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„Closer”
Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii wielkoformatowej
„Closer” Tomasza Gudzowatego.
Otwarcie wystawy odbędzie się
4 września o godz. 18:00 w budynku Galerii Starej Kopalni. Wystawę można oglądać codziennie
w dniach 4 września-15 października w godz. 10:00-18:00.

To już kolejny wybitny, polski fotograf, którego prace będą prezentowane w Starej Kopalni. Tomasz
Gudzowaty jest polskim fotografem dokumentalnym, portretowym
i plastycznym. Jest także wielokrotnym laureatem lub finalistą takich
konkursów jak: Pictures of the
year International, NPPA’s Best
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of Photojournalism, International
Photography Awards, B&W Spider
Awards i National Portrait Gallery’s
Taylor Wessing Photographic Portrait Prize. Podróżował do ponad
100 krajów na wszystkich kontynentach w ramach swoich projektów
fotograficznych, realizując różne tematy, ze szczególnym uwzględnie-
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

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

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

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

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

niem dzikiej przyrody, sportu i kwestii społecznych. Oprócz publikacji
czasopiśmienniczych jego prace pojawiły się w kilku książkach i były
prezentowane na indywidualnych
wystawach w muzeach i galeriach
na całym świecie. Gudzowaty otrzymał wysokie wyróżnienia od państwowych i krajowych organizacji
w Polsce, w tym Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski nadany
przez Prezydenta RP w 2000 roku,
nagrodę Stowarzyszenia Autorów

ZAIKS w 2012 roku oraz Wawrzyn
Olimpijski w fotografii Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w 2013
roku. Jest synem biznesmena i filantropa Aleksandra Gudzowatego
oraz mężem Melody Gudzowaty,
która współpracuje z nim w projekcie artystycznym o nazwie „Planets
Alive”. Organizatorami wystawy
są Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Państwowa Galeria Sztuki
w Sopocie oraz Agencja Zegart.
(red)

Melodie świata
w Filharmonii
Filharmonia Sudecka, jak co
roku zaprasza melomanów na
plenerowy koncert Letnia serenada. Już dzisiaj (18 sierpnia 2017)o godzinie 19.00 wystąpią na wałbrzyskim rynku
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego
oraz soliści: Wiesław Prządka
- akordeon i bandoneon oraz
trio wokalne Luna Voices z towarzyszeniem sekcji rytmicznej. Wstęp wolny.
Na program zatytułowany,,
Melodie Świata” składają się między innymi: walce Paryża, Samba
Medley, wiązanka filmowa, Blue
Medley oraz przeboje muzyki popularnej. Wiesław Prządka,
absolwent Akademii Muzycznej
im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu w klasie akordeonu profesora
Henryka Krzemińskiego. Jeden
z najwybitniejszych polskich akordeonistów i bandoneonistów. Laureat I nagrody Międzynarodowego
Konkursu Zespołów Kameralnych
w Paryżu. Sam zwykł mawiać, że
urodził się po to aby grać na akordeonie. Zakochany w muzyce francuskiej artysta, któremu w duszy
rozbrzmiewa namiętne tango. Ta
muzyka doprowadziła go do kolejnego odkrycia – Bandoneonu,
instrumentu charakterystycznego
dla tanga. Jak dotąd jest jedynym
bandoneonistą w Polsce, koncertującym na bandoneonie diatonicz-

nym. Grając tango, a szczególnie
muzykę dziś bardzo popularnego Astora Piazzolli współpracuje
z międzynarodowym zespołem
Distango. Brał udział w spektaklu
„Tango Piazzolla” wystawianym
na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 2009r.
przyczynił się także do reaktywacji
krakowskiego zespołu Hot Swing
z którym obecnie nagrał płytę i jest
jego członkiem. To on udowodnił,
że akordeon może z powodzeniem
wkomponować się w najróżniejsze style muzyczne jak swing, jazz,
latino itd. Dziś uważany jest za najwybitniejszego akordeonistę i bandoneonistę w Polsce. Luna Voices,
tercet w składzie: Natalia Kiczyńska,
Monika Kuczera i Karolina Pasierbska to artystki, które ensamble’owe
doświadczenie zdobywały, śpiewając
w prestiżowym Chórze NFM (Fryderyk 2017), z którym koncertowały na całym świecie m.in. w Royal
Albert Hall na BBC PROMS 2015,
Gewandhaus, Wiener Philharmonie,
Schlezwig-Holnstein Festival. Brały
udział w nagraniach docenionych
przez światową krytykę. Wokalistki tworzące Luna Voices kochają
jazz, musical, muzykę klasyczną,
filmową i współczesne standardy
muzyki rozrywkowej. Za aranżacje utworów Złotej Ery Hollywood
odpowiadają basista, kompozytor
i aranżer Filip Torres, występujący wraz z Jose Torresem i Havana
Dreams oraz Torres Brothers.
(opr.M)
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SkUTeCZNe kUPNO, SPrZeDaŻ NIerUCHOmOŚCI

W Urzędzie Miasta w Świdnicy
odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach akcji pn. „Akademia Inspiracji DWUP”.
Eksperci i pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy przedstawili możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych
będących w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
działań osi priorytetowych 8 Rynek
pracy i 9 Włączenie społeczne.
(red)

• DOŚWIaDCZeNIe • na rynku od 1997 r.
• BeZPIeCZeŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc
• JakOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

w spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Stworzą warunki dla rozwoju
Świdnica pozyskała kolejne środki z funduszy europejskich - tym
razem 1,6 mln zł na uzbrojenie
działek przy ulicy Pogodnej. Całkowita wartość zaplanowanego
przedsięwzięcia wynosi 1,9 mln,
z czego 1,6 mln stanowi dotacja
unijna.
Celem zadania jest zapewnienie
lepszych warunków dla rozwoju MŚP
na obszarze Gminy Miasto Świdnica,
poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej.
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią kablową zasilającą
projektowaną przepompownię ścieków sanitarnych i komorę dozowania
chemii. - Świdnica jest wyjątkowo
aktywnym miastem w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i promocji
gospodarczej - świadczą o tym liczne wyróżnienia i nagrody dla miasta.
Ten rozwój to przede wszystkim
zasługa prężnie działających firm
i wyjątkowego kapitału społecznego.
Miasto ma tu jednak swoją ważną
rolę wspierającą poprzez system ulg,
współpracę z wałbrzyską strefą ekonomiczną oraz programy organizo-

SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621
VICTORIA Al. Wyzwolenia 2 • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 666 68 14 • kom.: 601 655 705
WWW.WalBrZYCH.NIerUCHOmOSCI.Pl,

BIUrO@SOWa.NIerUCHOmOŚCI.Pl

Dwójka jak nowa
Trwa największa w tym roku inwestycja oświatowa w Świebodzicach. To termomodernizacja
Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania, największej szkoły
w mieście.

Pokaźne doﬁnansowanie na przygotowanie terenów inwestycyjnych
to kolejny istotny krok w aktywności miasta na rzecz rozwoju
gospodarczego

wane wspólnie z przedsiębiorcami
np. "Zostańcie z nami" czy "Kupuj
lokalnie". Pokaźne dofinansowanie

reklama
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Struga,
gmina Stare Bogaczowice
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze
zm.) oraz uchwały nr XI/99/2016 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.08.2017r. do 22.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
14.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10. 2017r.

na przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Pogodnej to
kolejny istotny krok w aktywności
miasta na rzecz rozwoju gospodarczego - bardzo się cieszymy z tej
dotacji - mówi Szymon Chojnowski,
zastępca prezydent Świdnicy. - Niezmiernie ważnym elementem mającym wpływ na rozwój gospodarczy
naszego miasta, a tym samym na
atrakcyjność dla mieszkańców czy
osób spoza terytorium chcących
realizować właśnie w naszym mieście życiowe plany, jest tworzenie
korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, który istnieje od 2015
roku, aktywnie działa na rzecz promocji gospodarczej i rozwijania potencjału gospodarczego. Realizujemy
wiele ciekawych inicjatyw i programów, między innymi "Zostańcie
z nami", który stał się przykładem dla
innych miast w kraju. Ponadto, proponujemy nowe projekty w oparciu
o unijne dofinansowanie, np. z funduszy polsko-czeskich oraz w zakresie rozwoju e-usług. Sukcesy miasta
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zwłaszcza w latach 2015-2017
dowodzą naszej skuteczności - mówi
Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego.
(red)

Zadanie finansowane jest przez
budżet gminy oraz w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość zadania
to ponad 1,6 mln zł. Zakres prac
jest bardzo duży, obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymianę pokrycia dachowego,
wymianę instalacji c.o., drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej, itd.
Inwestycja podniesie komfort pracy
uczniów i nauczycieli, wpłynie na
obniżenie kosztów zużycia energii.
Prawdziwą zmorą, zwłaszcza w czasie ulew, był przeciekający dach, który w minionym roku szkolnym wyrządził sporo szkód. Szkoła zyska
także nowoczesny wygląd, dzięki
m. in. ciekawej elewacji, wykonanej
częściowo z marmurowych płyt. To ostatnia szkoła, która poddana
zostanie gruntownej termomodernizacji, wszystkie publiczne placówki
oświatowe w naszym mieście, łącznie z przedszkolami, są odnowione

i energooszczędne, cieszę się, że
udało się to ogromne finansowo zadanie przeprowadzić tak naprawdę
w ciągu kilku ostatnich lat – mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. –
To dla mnie wielki powód do satysfakcji, że dzieci i młodzież, uczące się
w miejskich placówkach, mają dobre
warunki, ciepłe i nowocześnie wyposażone szkoły. Nie zapominamy
także o otoczeniu sprzyjającym rekreacji i odpoczynkowi, a temu służą
nowo wybudowane szkolne place
zabaw i boiska.
Termomodernizacja SP 2 jest
realizowana ze środków własnych
gminy oraz dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 “Gospodarka niskoemisyjna” ZIT AW
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Kwota całkowita
projektu przekracza 3,5 miliona
złotych. Dofinansowanie wynosi 2
188 908,20 zł. W ramach projektu
wykonana została termomodernizacja jeszcze trzech innych budynków
użyteczności publicznej: Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4, budynku „A” Publicznego Przedszkola nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II oraz Urzędu Miejskiego
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 – te
prace zrealizowano w 2016 roku.
(red)

termomodernizacja SP 2 jest realizowana ze środków własnych gminy
oraz doﬁnansowania w ramach osi Priorytetowej nr 3 “Gospodarka
niskoemisyjna” zit aw regionalnego Programu operacyjnego
województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
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Sportowa wizytówka miasta
Prezydent Roman Szełemej
spotkał się zawodnikami klubu
kolarstwa górskiego KKW Superior Wałbrzych, którzy odnoszą znakomite wyniki sportowe
w kolarstwie górskim.
Łukasz “Lusiek” Szymczuk, drugi rok z rzędu zdobył tytuł Mistrza
Polski w XCE, czyli Cross Country
Eliminator i na krajowym podwórku
nie ma sobie równych w tej dyscyplinie rowerowej. Reprezentował
nasz kraj na Mistrzostwach Europy,
gdzie defekt wykluczył go z rywalizacji o czołowe miejsca. W spotkaniu
udział wzięły też dwie utalentowane zawodniczki Natalia Jeruzalska
oraz Julia Tarnawska, obie otarły się
o podium Mistrzostw Polski Juniorów
oraz Juniorów Młodszych, zajmując
czwarte miejsca. - W zależności od
grupy wiekowej trenujemy cztery, pieć, sześć a nawet siedem razy
w tygodniu. Trenujemy zarówno na
szosie, jak i w terenie-szczególnie

w górach w Wałbrzychu i okolicach
– mówił Piotr Walerak, który otacza
opieką trenerską młodzież z KKW Superior Wałbrzych. Gospodarz spotkania, prezydent Roman Szełemej,
podkreślił rolę infrastruktury rowerowej w możliwościach uprawiania
kolarstwa w Wałbrzychu i okolicach.
- Praktycznie każda inwestycja drogowa w Wałbrzychu jest wzbogacana
o ścieżkę rowerową i infrastrukturę
rowerową. Powiedzmy sobie jasno,
że to podraża znacznie koszty tych
inwestycji, ale w moim przekonaniu
należy to robić. Ścieżki rowerowe
zachęcają, ale przede wszystkim dają
możliwość mieszkańcom aktywnie
spędzać czas na rowerze, sprawiają
że więcej ludzi się rusza i prowadzi
zdrowy tryb życia, także biegacze,
czy osoby jeżdżące na rolkach. Ta
infrastruktura jest potrzebna mieszkańcom, dlatego planujemy kolejne
inwestycje na ul. Sikorskiego, Świdnickiej, 11 Listopada – zaznaczał.
(red)

Wakacje z OSiR-em

wałbrzyski Klub Kolarstwa Górskiego KKw Superior wałbrzych przyzwyczaja nas do sukcesów swoich
wychowanków.

W błocie, kałużach i koleinach
W ramach organizowanej przez
Centrum Aqua Zdrój Ligi MTB
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej
piąta seria zmagań miała miejsce na czarnoborskich trasach
rowerowych,
a
partnerem
w organizacji zawodów była
Biblioteka+Centrum
Kultury
w Czarnym Borze.

fot. (użyczone) Początkiem sierpnia młodzież wyjechała na wycieczkę
w Góry Stołowe

Gry terenowe, kąpiel w basenie, akademia rowerowa i wiele
innych zajęć odbyło się podczas
wakacji z OSiR-em w Boguszowie- Gorcach.
Wakacje z boguszowskim OSiR-em miały swoją premierę w ostatni poniedziałek lipca. Rozpoczęło
się od Akademii Rowerowej. Na
pierwszych zajęciach gościł Łukasz
„Luśka” Szymczuk mieszkaniec Boguszowa-Gorc, Mistrz Polski XCE
MTB w kategorii Elite, który przybliżył młodym rowerzystom podstawowe techniki bezpiecznej jazdy
na rowerze. W drugim dniu zajęć na
boisku Orlik odbył się Turniej Piłki
Nożnej. Ponad 40 piłkarzy z Boguszowa- Gorc w gorący dzień postanowiło porywalizować na boisku.
Początkiem sierpnia młodzież wyjechała na wycieczkę w Góry Stołowe. Na miejscu prócz zwiedzania plenerowego muzeum odbyło
się ognisko z kiełbaskami. Tydzień
zakończyła kąpiel w basenie Aqua-Zdrój w Wałbrzychu. W drugim
tygodniu oprócz zajęć praktycznych
z techniki jazdy uczestnicy wzięli
udział w kursie pierwszej pomocy
zorganizowanym i przeprowadzonym przez Strażaków z OSP w Boguszowie-Gorcach. Kolejną atrakcją
była gra terenowa na Dzikowcu,
która przyciągnęła 51 uczestników. Oprócz poszukiwania leśnych
skrzatów na wszystkich czekało
ognisko z kiełbaskami oraz główny
punkt programu: ślizgawka wodna na ochłodę w ciepłe sierpniowe
przedpołudnie. Trasa drugiej z za-

planowanych wycieczek prowadziła
na zamek Chojnik. Po drodze do zamku spora część grupy przeciskała
się przez jaskinię Dziurawy Kamień
- wąski komin w skałach granitowych o długości 20 m. Drugi tydzień
zajęć zakończono ponownie pluskaniem w wałbrzyskim Aqua-Zdroju.
(opr. M)
reklama

Zawodnicy w wieku od 2 do 14
lat rywalizowali na pętli przebiegającej przez stadion sportowy oraz
park. Ze względu na intensywne
opady deszczu poprzedzające zawody kolarze musieli zmierzyć
się z dodatkowymi utrudnieniami
na trasie jakimi było błoto, kałuże oraz koleiny powstałe w trackie opadów. Konkurs rozpoczął
wyścig Młodzików i Młodziczek,
następnie rywalizowali Żakowie
i Żakinie, Skrzaty i Skrzaciątka
oraz Krasnale i Krasnoludki. Wyścigi w każdej kategorii wzbudzały
wiele sportowych emocji, a zawodnicy i zawodniczki rywalizo-

wali zacięcie do samej mety. Następna odsłona wałbrzyskiej Ligi
MTB XC będzie miała miejsce 9
września w Świebodzicach, a te-

goroczne zmagania w lidze zakończą się rywalizacją w Szczawnie
Zdroju 23 września.
(red)

zawodnicy w wieku od 2 do 14 lat rywalizowali na pętli przebiegającej
przez stadion sportowy oraz park.
R0673/17

Wykupiłeś stronę WWW na pierwszy rok za kilka złotych?
Zdziwiłeś się ceną odnowienia usług po roku?
Nie chcesz przepłacać?
Zapraszamy do nas!
Napisz na info@hb.pl
Z miłą chęcią postaramy się pomóc Ci obniżyć koszty.
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Udany początek IV ligi
Z obu Górników, uczestników IV
ligi, lepszy start zanotowali boguszowianie, którzy w inauguracyjnym spotkaniu pokonali u siebie Spartę Grębocice 1:0. Nieco
gorzej wypadli wałbrzyszanie –
podopieczni Macieja Jaworskiego
zremisowali we wtorek na wyjeździe z Orłem Ząbkowice Śląskie
2:2.
Autorem historycznego trafienia
beniaminka na IV-ligowym poziomie
okazał się Konrad Zwolenik, który
w 24 minucie zdołał pokonać bramkarza Sparty, a tym samym zapewnić
o zwycięstwie chłopców Siczka nad
Spartą. W kolejnym meczu boguszowian czeka wyjazd do Jędrzychowic
na mecz z tamtejszym Apisem, który we wtorek wygrał ze Stalą Chocianów 2:0. Do pojedynku dojdzie
w niedzielę o godzinie 11.
IV liga – grupa zachodnia
I kolejka
Górnik Boguszów-Gorce – Sparta Grębocice 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 Konrad Zwolenik (24)
Górnik: Marcin Jaskółowski, Mariusz Błaszczak (85
Maciej Rymarowicz), Mateusz Jaskółowski, Jarosław
Dudiak (64 Przemysław Klimek), Dawid Marut (73
Mateusz Klimek), Wojciech Klimek (67 Jarosław Maliszewski), Jarosław Pryk, Konrad Zwolenik, Kornel
Duś (90 Adrian Maliszewski), Ryszard Bejnarowicz
(85 Patryk Ostrowski), Dominik Woźniak. Trener:
Rafał Siczek

Aż cztery gole padły tymczasem
w niedawnej konfrontacji Górnika
Wałbrzych z Orłem Ząbkowice Śląskie. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów, który jest nieco
krzywdzący dla wałbrzyszan, gdyż
w przekroju całego meczu nasi sprawiali lepsze wrażenie aniżeli gospodarze wtorkowej potyczki.
Zaczęło się całkiem nieźle, gdyż
po zaledwie kilku minutach goście
prowadzili 1:0. Po faulu na Mateuszu

Sobiesierskim sędzia odgwizdał rzut
karny, który na gola zamienił Dariusz
Michalak. Później jednak było już
znacznie gorzej, gdyż na półmetku
rywalizacji Orzeł wygrywał u siebie
2:1. Najpierw w 25 minucie Remigiusz Kowerko wykorzystał zamieszanie w naszym polu karnym, a zaledwie 180 sekund później na listę
strzelców wpisał się Maciej Rakoczy.
Po zmianie stron ekipa trenera Jaworskiego ruszyła do bardziej zdecydowanych ataków i po chwili mieliśmy remis 2:2. Kolejny faul w polu
karnym ząbkowiczan zaowocował
drugą w tym spotkaniu „jedenastką”,
której nie zmarnował najmłodszy
z braci Michalaków trafiając i tym razem do siatki. W kolejnych fragmentach Górnicy nadal dyktowali warunki rywalizacji, ale rzadko dochodzili
do dogodnych pozycji strzeleckich.
Tuż przed końcem meczu bliski
zdobycia bramki na wagę 3 punktów
był Damian Migalski, jednak „Nuno”
nie wykorzystał sytuacji sam na sam
z golkiperem rywali.
Następnym przeciwnikiem wałbrzyszan będzie Sokół Wielka Lipa,
a pojedynek rozegrany zostanie
w sobotę o godzinie 17 na stadionie
przy ulicy Ratuszowej.

sekund
Porażki w debiucie

Od dwóch porażek wałbrzyska drużyna
futbolu amerykańskiego rozpoczęła
udział w ramach ligi PLFA 8, czyli
ośmioosobowej odmiany tej widowiskowej dyscypliny sportu. We wtorek
Miners Wałbrzych ulegli drużynom:
Snakes Bielawa 0:20 oraz Wizards Opole 8:18. Kolejny mecz nasi rozegrają 2
września, kiedy to w Bielawie zmierzą
się z Raptors Racibórz.
PLFA 8 (3 szczebel rozgrywek) – grupa południowo-zachodnia
1. Snakes Bielawa
1
1
2
2. Wizards Opole
1
1
2
3. Raptors Racibórz
0
0
0
4. Miners Wałbrzych
2
0
0

O cennym punkcie wywalczonym w Ząbkowicach Śląskich zadecydowały
skutecznie egzekwowane przez Dariusza Michalaka (przy piłce) rzuty
karne

IV liga – grupa wschodnia
Orzeł Ząbkowice Śląskie
– Górnik Wałbrzych 2:2 (2:1)
Bramki: 0:1 Dariusz Michalak (12 - rz.k.), 1:1
Remigiusz Kowerko (25), 2:1 Maciej Rakoczy (28),
2:2 Dariusz Michalak (48 - rz.k.)
Czerwona kartka: Sobiesierski (90 - za 2 ż.k.) Górnik
Górnik: Damian Jaroszewski, Paweł Tobiasz (42 Jan
Rytko), Dariusz Michalak, Marcin Smoczyk, Kacper
Niemczyk, Damian Chajewski, Kamil Młodziński,
Mateusz Sobiesierski, Artur Słapek, Damian Migalski,
Wojciech Błażyński (46 Damian Bogacz). Trener:
Maciej Jaworski
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Trener Rafał Siczek (z prawej) może odetchnąć z ulgą – na inaugurację
IV ligi jego Górnik Boguszów-Gorce okazał się lepszy od Sparty Grębocice

Lekki falstart
W takich słowach można opisać
pierwsze w nowym sezonie klasy
okręgowej występy Zdroju Jedlina-Zdrój oraz MKS-u Szczawno-Zdrój. Obie bowiem drużyny
musiały uznać wyższość rywali,
Zdrój – Granitu Roztoka, a „Mineralni” - piłkarzy z Kamieńca
Ząbkowickiego.
Na inaugurację „okręgówki” jedlińska drużyna udała się do Roztoki
na mecz z Granitem. Spotkanie zakończyło się dość nieoczekiwanie,
bo wygraną miejscowych. Jedyną
bramkę zanotował Kamil Orda, który celnym strzałem z rzutu wolnego
pokonał bramkarza z uzdrowiska.
O sporym pechu mogą mówić
gracze drugiego naszego przedstawiciela w „okręgówce”. Mimo
prowadzenia 1:0 „Mineralni” przegrali u siebie z Zamkiem Kamieniec
Ząbkowicki 2:3 tracąc decydującego
o remisie gola w doliczonym czasie
meczu. Porażka chłopców Resela
jest tym boleśniejsza, iż rywali kilka razy uratowały słupek oraz poprzeczka, a w samej końcówce idealnej okazji nie wykorzystał Marcin
Łysakowski, po której nastąpiła brzemienna w skutkach kontra Zamku.
Nadchodząca kolejka „okręgówki’ została tradycyjnie już podzielona
na dwa dni, a nasze zespoły wyjdą na
boisko w sobotę. O godzinie 17 dojdzie do derby uzdrowisk pomiędzy

Pogonią ZEM Duszniki-Zdrój a MKSem. O tej samej porze rozpocznie
się również ciekawie zapowiadająca
się rywalizacja Zdroju z Zamkiem,
a więc niedawnym pogromcą szczawieńskiej ekipy.
MKS Szczawno-Zdrój
– Zamek Kamieniec Ząbkowicki 2:3 (1:2)
Bramki: 1:0 Filip Brzeziński (10), 1:1 Mateusz
Sopuch (20), 1:2 Dariusz Mieszkalski (24), 2:2 Błażej
Gromniak (75), 2:3 Dariusz Mieszkalski (90+3)
MKS: Marcin Wojciechowski, Maciej Brzeziński (64
Damian Parzych), Filip Brzeziński, Tomasz Czechura

(70 Damian Kacica), Błażej Gromniak, Marcin
Łysakowski, Radosław Mordal (64 Jakub Borek), Alan
Mordasiewicz, Tomasz Rutkowski (88 Aleksander
Jurkowski), Jacek Stawiński, Patryk Szkudlarek.
Trener: Tomasz Resel
Granit Roztoka – Zdrój Jedlina-Zdrój 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 Kamil Orda (38)
Zdrój: Łukasz Gut, Łukasz Samiec, Piotr Siara, Vaclav
Pohl (65 Konrad Karkułowski), Rafał Lipiński (46
Dawid Skarbiński), Mateusz Kałwak, Maciej Kwiatkowski, Paweł Zasada (46 Damian Kraus), Maciej
Piwoński, Robert Kubowicz, Bartosz Chabrowski.
Trener: Radosław Kwiatkowski

Bramka Błażeja Gromniaka (z prawej) nie pomogła. Jego MKS SzczawnoZdrój przegrał z Zamkiem Kamieniec Ząbkowicki 2:3

W najbliższy weekend piłkarskie
zmagania rozpoczną zespoły niżej
notowane, a więc przedstawiciele
klas A: i B. Na wyższym szczeblu
szczególnie uważnie przyglądać się
będziemy Górnikowi Nowe Miasto,
który w cuglach zdobył mistrzostwo
klasy B. Na najniższym poziomie
uwagę przyciągają rezerwy Górnika Wałbrzych, które po kilku latach
przerwy zostały zgłoszone do rozgrywek.
Klasa A
Plan I kolejki
Sobota – 19 sierpnia, godz. 17:
Pogoń Pieszyce – Czarni Wałbrzych
Górnik Nowe Miasto – Błękitni Słotwina
Niedziela – 20 sierpnia, godz. 17:
Włókniarz Głuszyca – Biały Orzeł Mieroszów
Sudety Dziećmorowice – Boxmet Piskorzów
Podgórze Wałbrzych – Dabro-Bau Makowice
KS Walim – Unia Bogaczowice
Kłos Lutomia – Iskra Witków Śląski
Klasa B
Plan I kolejki
Niedziela – 20 sierpnia, godz. 11:
Grom Panków – Zieloni Mrowiny
Zagłębie Wałbrzych – MKS II Szczawno-Zdrój
Tęcza Bolesławice – Zryw Łażany
Nysa Kłaczyna – Sokół Kostrza
Błyskawica Kalno – LKS Piotrowice Świdnicki
Huragan Olszany – Płomień Dobromierz
Karolina II Jaworzyna Śląska – Górnik II Wałbrzych,
godz. 17
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Bez bramek
z Czarnymi

Choć nowy sezon Ekstraligi piłkarki
AZS-u PWSZ rozpoczęły od pewnej
wygranej w Szczecinie, to w kolejnym
spotkaniu podzieliły się punktami z tak
niewygodnymi dla nas Czarnymi Sosnowiec. Być może wynik konfrontacji
z jednym z faworytów rozgrywek byłby
inny, gdyby nie absencja narzekających
na drobne urazy Oliwii Maciukiewicz
oraz Jolanty Siwińskiej. Z drugiej strony
bezbramkowy remis nie jest niespodzianką, gdyż na sześć dotychczasowych spotkań aż pięć nie przyniosło
rozstrzygnięcia. W kolejnym pojedynku
podopieczne Kamila Jasińskiego zmierzą
się z beniaminkiem Ekstraligi – Unifreeze Górzno, a do spotkania dojdzie
w sobotę o godzinie 13 na wyjeździe.
Ekstraliga kobiet
II kolejka
AZS PWSZ Wałbrzych – Czarni Sosnowiec 0:0
AZS PWSZ: Dąbek, Gradecka, Mesjasz, Kędziarska,
Dereń (86 Pluta), Rędzia, Ratajczak, Aszkiełowicz,
Kowalczyk (60 Głąb), Zańko, Miłek. Trener: Kamil
Jasiński
Pozostałe wyniki:
Górnik Łęczna – AZS PSW Biała Podlaska 4:0, AZS UJ
Kraków – Medyk Konin 0:2, Mitech Żywiec – Sportowa Czwórka Radom 1:2, AZS Wrocław – Unifreeze
Górzno 8:0, UKS SMS Łódź – Olimpia Szczecin 6:0
Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin
3
9 15:0
2. UKS SMS Łódź
2
4
7:1
3. Górnik Łęczna
2
4
5:1
4. AZS PWSZ Wałbrzych
2
4
5:2
5. Czarni Sosnowiec
2
4
3:1
6. AZS Wrocław
2
3
9:3
7. AZS UJ Kraków
2
3
3:2
8. Sportowa Czwórka
2
3
2:5
9. Mitech Żywiec
3
1
1:9
10. Unifreeze Górzno
2
1
0:8
11. Olimpia Szczecin
2
0 2:11
12. AZS PSW B. Podlaska
2
0 0:10

Pucharowe przetarcia
Za nami pierwsze mecze Pucharu Polski. Rozgrywki na szczeblu podokręgu
przyniosły wygrane Górnika Nowe
Miasto oraz Czarnych Wałbrzych, które
awansowały do kolejnej fazy PP, tym
razem okręgowej.
I runda
Niedziela - 13 sierpnia:
Zagłębie Wałbrzych – Podgórze Wałbrzych 1:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Sylwester Dębski (13), 1:1 Sebastian
Sabiniarz (60), 1:2 Przemysław Koszyka (70), 1:3
Przemysław Koszyka (87)
Podgórze: R. Koszyka, J. Hertmanowicz, Wroczyński,
Koper (46 Paduch), P. Koszyka, Sysiak, Sajdak, M.
Hertmanowicz, S. Dębski, M. Dębski (57 Mocydlarz),
Szymański. Trener: Paweł Majewski
II runda
Wtorek – 15 sierpnia:
KS Walim - Czarni Wałbrzych 2:5 (1:2)
Bramki dla Czarnych: Maciej Łukasik, Dawid Darmochwał, Grzegorz Wroczyński 2, Łukasz Misiak
Czarni: R. Brzeziński, Kumor, Sęk, Darmochwał,
Gołek, G. Wroczyński (85 Kozłowski), Janiak, Misiak
(44 Nowicki), Marosz, Łukasik, Konsewicz. Trener:
Marek Żamojcin
Podgórze Wałbrzych
- Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 2:10
Bramki: Michał Dębski oraz Kamil Mocydlarz –
Podgórze oraz Damian Wolkenstein 3, Mateusz Wroczyński 2, Robert Dziewoński 2, Marcin Wroczyński,
Mariusz Fedycki, Sebastian Misiułajtys – Górnik NM
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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
UZALEŻNIEŃ, ESPERAL
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

Tanie wczasy
nad morzem
z dojazdem z Wałbrzycha
(pełne wyżywienie)
3 - 10.09.2017
Cena: 719 zł
Wycieczki OMNIBUS
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
(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30

TEL.696-473-695

tel. 74 666 88 99

(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

uszczelki na nowe.

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

w Wałbrzychu.
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466

(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne
stolarskie. TANIO tel. 692
123 981
(7) PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ „Miotełka Wałbrzych”,
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673
485
(1) Remonty kompleksowo, tel. 668 60 55 55
(13) HYDRAULIK – TEL 506 754
379
(2) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55
(2) MEBLE NA WYMIAR - kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne -TANIO! www.meble-ibg.weebly.
com TEL. 607 218 533
(2) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111

DIETY dla dzieci

(2) HYDRAULIKA 668 60 55 55

SKUP AUT

reklama
797 982 003

RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(16) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(5) 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

usługi

DIETY w chorobach

www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

przy ul. Wieniawskiego

(19) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229

Tel.506 460 576

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich

marketu budowlanego

ul. Broniewskiego 69

- ZA GOTÓWKĘ
Restauracja TAWERNA
zaprasza
na codziennie inny zestaw
obiadowy w cenie 12 zł

Zatrudnimy do sprzątania

(2) ELEKTRYK 888 322 334
(3) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(0) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(3) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PO-

praca
(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za
granicę: brygadzistów, pomocników budowlanych, pracowników fizycznych; ziemnych; budowy dróg;
do obsługi przecisku sterowanego; produkcji; winnicy; rolnych,
monterów klimatyzacji i wentylacji;
instalacji kanalizacyjnej; rusztowań; konstrukcji budowlanych;
silosów, hydraulików, elektryków,
elektromonterów, spawaczy, cieśli,
dekarzy, murarzy, ślusarzy, zbrojarzy, blacharzy, betoniarzy, brukarzy,
kamieniarzy, stolarzy, regipsiarzy,
płytkarzy, tynkarzy, szpachlarzy,
malarzy, lakierników, mechaników
samochodowych, operatorów
koparki; maszyny drukarskiej,
piekarzy, pokojówek, osób do
sprzątania; zbioru pieczarek; jabłek; oliwek; pietruszki; sałaty. Mile
widziany j.obcy i własny samochód.
marketing@euro-kontakt.eu
530 456 977
(1) Zbiór winogron praca za
granicą 733 380 450 marketing5@
euro-kontakt.eu
(2) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

wypoczynek
(3) Domki, pokój w domu z osobnym wejściem nad jeziorem Wicko,2
km od morza w Jezierzanach -już od
35 zł. kontakt: Domki u Jana tel. 604
821 470

kupię
(3) Kupię Starocie : odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery

Piątek, 18 sierpnia 2017
www.30minut.pl
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z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne.
Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI
Kawalerka do wynajęcia tel.693 339
693
(6) 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

od 2002 roku
razem z Wami

i kominek, dzialka 600 m2 Cena: 420
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!
HIT! SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC na koryta-

ogłoszenia drobne 15
PCV. Cena: 55 000 zł do negocjacji.
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

stara część, Pow. 56,90 m2, po re-

SZCZAWIENKO- 41m2, salon z
aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na parterze, ogrzewanie gazowe,
po generalnym remoncie. Cena: 120
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73

519-121-102

ŚRóDMIEŚCIE- 45m2, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, przedpokój, balkon. Mieszkanie do generalnego remontu, II piętro kamienicy.
Cena: 50 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73

10. SOWA&VICTORIA Dwupo-

kanie 4 pokoje w domu 4- rodzin-

BIAŁy KAMIEŃ- 55 m2, dwupoziomowe, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z
WC, przedpokój, taras. Mieszkanie
do wprowadzenia, IV piętro. Cena:
154 900 zł do negocjacji. Tel: 502
668 974, (74) 640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- 78m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, osobno WC,
przedpokój. Mieszkanie na parterze,
do generalnego remontu, ogrzewanie gazowe. Cena: 110 000 zł do
negocjacji. Tel: 535 407 270, (74)
640 11 73

GóRNy SOBIĘCIN- 32m2, pokój
z kuchnią. Mieszkanie na I piętrze,
do generalnego remontu, niskie
koszty utrzymania. Cena: 30 000 zł
do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74)
640 11 73

BOGUSZóW GORCE- 40m2, 2
pokoje, kuchnia, przedpokój, WC na
korytarzu. Mieszkanie do generalnego remontu, II piętro kamienicy.
Cena: 49 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73

NOWE MIASTO- 90m2, salon, 2
sypialnie, kuchnia, łazienka z WC z
oknem, przedpokój. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie, ogrzewanie gazowe. Cena: 280 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

MIEROSZóW- 60m2, 2 pokoje,
kuchnia, WC, przedpokój. Mieszkanie do generalnego remontu,
wymieniona stolarka okienna. Cena:
49 500 zł do negocjacji. Tel: 502 549
553, (74) 640 11 73

LOKAL DO WyNAJĘCIA PIASKOWA GóRA!!! 70m2, parter w pobliżu
B1, duże witryny, po remoncie,
czynsz najmu 3300 zł/ brutto. Tel:
513 130 023, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 44m2, 3
pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie do
wprowadzenia, I piętro kamienicy,
ogrzewanie gazowe. Cena: 129 000
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718,
(74) 640 11 73

rzu. Mieszkanie do odświeżenia, II
piętro, zadbana kamienica. Cena: 39
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: 59 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- mieszkania w stanie
deweloperskim, 1 wolne na I piętrze,
3 na parterze z osobnymi wejściami.
Cena od 2 6000/m2, powierzchnie
71, 86, 96 m2. Tel: 502 549 553,
(74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 30m2, 2 pokoje,
kuchnia we wnęce, łazienka z WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie do
odświeżenia, w ścisłym centrum, V
piętro. Cena: 110 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73
PIASKOWA GóRA- 26m2, kawalerka, kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie, III piętro z IV.
Cena: 98 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
PIASKOWA GóRA- 34m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
balkon., piwnica. Mieszkanie do
remontu, III piętro z IV. Cena: 84 990
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718,
(74) 640 11 73
PIASKOWA GóRA- 53m2, 3 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC z
oknem, przedpokój, balkon. Mieszkanie do wprowadzenia, IV piętro.
Cena: 139 000 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553, (74) 640 11 73
RUSINOWA- 85m2, 4 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 2
przedpokoje. Mieszkanie w dobrym
stanie, parter kamienicy. Cena: 99
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668
974, (74) 640 11 73
STARy ZDRóJ- 34m2, pokój,
kuchnia, łazienka z WC. Mieszkanie
po remoncie, w cenie wyposażenia,
II piętro kamienicy. Cena: 65 000 zł
do negocjacji. Tel: 535 407 270, (74)
640 11 73
STARy ZDRóJ- 31m2, przestronna
kawalerka, kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie do
remontu, ogrzewanie gazowe, okna

moncie, CENA 165.000 tys. zł, Tel:
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie ŚRóDMIEŚCIE, Pow.
97,12 m2, do odświeżenia, CENA
139.000 tys. zł,, Tel.: 519-121-102
kojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie w bocznej ulicy Nowego
Miasta. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Gaj - miesznym, 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

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

apartament w Szczawnie Zdroju, poniemiecka willa, apartament 116m2
+ ogrod, po kapitalnym remoncie
z odtworzeniem detali architektonicznych, możliwość dokupienia

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

garażu. Cena: 350 000zł Tel: 502-

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

Szczawno Zdrój z balkonem I piętro

4. SOWA&VICTORIA Szczawno-Zdrój , kawalerka do remontu z CO
gazowym - cena 45 000 do negocjacji
! ! Tel: 530-913-259

ju. Powierzchnie od 1500 m2 do

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto
- 4 pokoje po kapitalnym remoncie
, 84 mkw - 187 000 ! Tel: 530-913259

18. SOWA & VICTORIA Miesz-

6. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje po remoncie z jasną
kuchnią - cena 135 000 do negocjacji
! Tel. 530-913-259

665-504
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
43 m, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe
cena 100.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położone działki w Szczawnie-Zdro1900 m2. W cenie 100 zł. Za 1 m2.
Tel: 506-717-014
kanie 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.

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Piaskowej Górze,
Pow. 55 m2, CENA 169.000 tys zł,
Tel: 519-121-102

519-121-104

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Piaskowej Górze/

w pełni rozkładowe, 2 piętro, 36m2

20. SOWA&VICTORIA Podzamcze
mieszkanie do remontu 2 pokoje
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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