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Wałbrzyszanki
w Gruzji

Zielone pomysły
biznesowe
Dolnośląska agencja rozwoju regionalnego S.a. po raz czwarty już zorganizowała
finał polskiej edycji największego na świecie konkursu dla „zielonych pomysłów
biznesowych”. Decyzją jury pierwsze miejsce zdobył zespół Silencions.

wydarzenia str. 3

Odnaleźli zaginioną

wydarzenia str. 4

Pomogą oﬁarom
nawałnic

na etapie rekrutacji wyselekcjonowano 10 najbardziej obiecujących „zielonych pomysłów”

Czytaj na str. 3
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Czeska republika • Městská nemocnice, a.s. (Miejski szpital) w Dvoře Králové nad Labem

region str. 10

Polowanie
na Sokoła

poszukuje pielęgniarki
do pracy w systemie zmianowym
Oczekujemy:
• wykształcenie wyższe kierunkowe z tytułem pielęgniarki dyplomowanej lub licencjat pielęgniarstwa.
Oferujemy:
• umowę o prace na czeskich warunkach na 1 rok, następnie na czas nieokreślony,
• zakwaterowanie w hotelu na terenie szpitala,
• wynagrodzenie 25.000 koron czeskich,
• po 3 miesiącach pracy jednorazowy dodatek rekrutacyjny 20.000 koron czeskich,
• 25 dni płatnego urlopu,
• przyjemne środowisko pracy i kolektyw.

Zgłoś się do nas ! Czekamy na zgłoszenia tylko od poważnych i odpowiedzialnych osób.

sport str. 13

Kontakt : lasova@mndk.cz
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Zawód z pasją

Dlaczego taki zawód? Co nakłoniło Cię do tego, aby zostać
kierowcą Tira?
Fascynowało mnie to od dziecka.
Interesowały mnie wszystkie duże
samochody, ciężarówki. Zaglądałem do środka, podziwiałem
wnętrze. Chciałem spróbować,
zobaczyć jakie to uczucie jeździć
takim samochodem po innych państwach, po Europie.
Jest to praca, która może zmęczyć?
Jest to na pewno ciężka praca,
która męczy nie tylko fizyczne, ale
również i psychicznie, ale mi sprawia przyjemność i ze zmęczeniem
nie mam problemu.
Jak wygląda życie kierowcy?
Wszystko zależy od tego w jakiej
firmie się pracuje, gdzie się jeździ
i jaki towar wozi. Jest to jednak typ
pracy gdzie przez pewien czas nie
ma cię w domu.

Po raz trzeci mieszkańcy Gminy
Głuszyca i Gminy Nowa Ruda
i Gminy spotkali się na „Pikinku
bez granic”. We wspólnej zabawie mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin - tym razem
w Bartnicy przy pensjonacie "Pod
Dwiema Lipami" - uczestniczyli
wójt gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska i zastępca burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański.

Mnie nic nie męczy. Moją pasją
jest też zwiedzanie. Połączyłem
więc zawód z pasją. Kiedy mam
postój to nie spędzam go w ciężarówce tylko zwiedzam miasto
czy dany region, w którym aktualnie się znajduję. Kocham jeździć,
ale jestem kierowcą, który potrafi
zostawić ciężarówkę na trzy dni,
wsiąść w autobus, metro, pociąg
i jechać w miejsca, które mnie interesują.
Mówi się, że to niebezpieczny
zawód. Zgodzisz się z tym?
Słyszałem i ciągle słyszę dużo historii o różnych niebezpiecznych
sytuacjach w trasie. Osobiście nic
takiego mnie nie spotkało. Wydaje
mi się, że 90 procent to legendy
przekazywane z kierowców na kierowców. Zawodowo jeżdżę siedem lat i przez ten czas nie miałem
żadnych nieprzyjemności.
Każdy może wykonywać ten zawód?
Trzeba mieć predyspozycje. Osoba
na pewno musi być silna psychicznie, spokojna i przede wszystkim
odporna na stres. Sam gabaryt
i waga samochodu to niełatwa sztuka do opanowania.

Można powiedzieć, że Tir to
Twój drugi dom?
W chwili, gdy jestem w trasie to
tak, można tak powiedzieć. W samochodzie mam całe wyposażenie,
lodówkę, łóżko, inne urządzenia.

Liczysz kilometry? Wiesz ile dotąd przejechałeś?
Nie jestem w stanie tego zliczyć.
Średnio kierowca zawodowy robi
ok. 10 – 15 tysięcy kilometrów
miesięcznie. Ja jeżdżę około siedmiu lat, tu liczby mówią same za
siebie.

Co jest bardziej uciążliwe postój czy jazda?
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Bawili się bez granic

rozmowa tygodnia

Przewożą towar po niemal całym świecie. Jedzą, śpią, żyją
w swoich ciężarówkach, które są dla nich drugim domem.
O tym jak wygląda życie kierowcy Tira i o miłości do jazdy
opowiada Sławomir Dziubiński,
zawodowy kierowca.

Piątek, 25 sierpnia 2017

od 2002 roku
razem z Wami

Podczas pikniku zadebiutowała grupa seniorów biorąca udział
w zajęciach teatralnych prowadzonych przez Angelikę Jaśkiewicz
w Dziennym Domu Opieki Senior
+, działającym przy Fundacji Kato-

licka Inicjatywa "Berit" w Głuszycy.
Dwa skecze kabaretowe z programu
"Cicha woda, czyli prawdziwe oblicze seniora" rozbawiły zgromadzoną

publiczność. Uczestników pikniku do
tańca porwała Głuszycka Orkiestra
Dęta, grająca pod batutą Eugeniusza Lecia. Nie zabrakło także reprezentujących Gminę Głuszyca rękodzielników z Sierpnicy w osobach
Pań - Katarzyny Woźniak-Redlickiej
z "Barwnej Pracowni" oraz Agnieszki Rosińskiej ze świetlicy wiejskiej.
Obie Panie promowały prace wykonane metodą decoupage’u, a towarzyszyła im sołtys Sierpnicy Krystyna
Gołębiowska. Kolorowe poduszki
w kształcie serca przygotowały specjalnie na piknik seniorki z Klubu
"Relaks". Gminę Nowa Ruda reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich
z Bartnicy, Ludwikowic, Sokolca, Jugowa, Dzikowca i Woliborza.
(red)

Narodowe Czytanie
W sobotę 2 września o 11.00 na
Placu Kościelnym odbędzie się
wałbrzyska edycja Narodowego
Czytania. Fragmenty jednego
z najważniejszych polskich dramatów czytać będą przedstawiciele władz państwowych i miejskich, dyrektorzy wałbrzyskich
instytucji kultury i szkół oraz zaproszeni wałbrzyszanie.

Dodaje również, że w razie złej pogody czytanie odbędzie się w atrium
biblioteki. Zaproszeni goście czytać
będą wciąż aktualne, choć „wygłoszone” ponad sto lat temu kwestie
m.in. Czepca, Dziennikarza i Poety,
a o odpowiedni „weselny” nastrój
reklama

zadbają członkowie Zespołu Pieśni
i Tańca „Wałbrzych”. Każdy uczestnik Narodowego Czytania będzie
mógł przybić we własnym egzemplarzu książki okolicznościową pieczęć.
(red)
R0677/17

Już po raz szósty Biblioteka pod
Atlantami włącza się w organizację
Narodowego Czytania. Tym razem
narodową lekturą będzie „Wesele”.
Stanisława Wyspiańskiego. Tak do
wspólnej lektury zachęca Prezydent
RP Andrzej Duda „(…) warto po
raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał
w swoim życiu Wesele � tę piękną
pozycję naszej literatury przeczytać.
Przeczytać ją razem, przypomnieć
sobie te niezwykle ważne dla naszej
historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe
wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego.” - W poprzednich latach Narodowe Czytanie gościło w budynkach biblioteki i jej filii,
a także na scenie Teatru Dramatycznego. W tym roku postanowiliśmy
wyjść z lekturą w przestrzeń miejską,
na jeden z piękniejszych wałbrzyskich placów i tam, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, przeczytać fragmenty „Wesela” – mówi Arkadiusz
Łapka odpowiedzialny za promocję
działań Biblioteki pod Atlantami.

kalendarium
Wielki płomień rodzi się z małej iskry. — Dante
• 25 sierpnia 2017 – Dzień Polskiej Żywności
Imieniny – Ludwik, Luiza, Patrycja
• 26 sierpnia 2017 – Dzień Społecznego Bliźniaka
Imieniny – Aleksander, Maria, Sandra
• 27 sierpnia 2017 – Dzień Tira
Imieniny – Cezary, Józef, Monika
• 28 sierpnia 2017 – Dzień Lotnictwa, Światowy Dzień
Publicznego Czytania Komiksów
Imieniny – Aleksy, Augustyn, Patrycja
• 29 sierpnia 2017 – Dzień Strażnika Gminnego
i Miejskiego, Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu
wobec Prób Jądrowych
Imieniny – Beatrycze, Sabina
• 30 sierpnia 2017 – Międzynarodowy Dzień Pamięci
Osób Zaginionych, Dzień Taksówkarza
Imieniny – Feliks, Tekla
• 31 sierpnia 2017 – Dzień Solidarności i Wolności,
Święto Kawalerii Polskiej, Dzień Blogów
Imieniny – Bohdan, Rajmund

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
25.08.2017 (piątek) godz. 20:00 Evgen Malinowski – Syberyjski Bard śpiewa Wysockiego
i Okudżawę, A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
26.08.2017 (sobota) godz. 9:30 WSSE Aktywnie – Sportowe Lato, Hala lekkoatletyczna,
Wałbrzych – Nowe Miasto
26.08.2017 (sobota) godz.15:00 Metal Mine Festival, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
26.08.2017 (sobota) godz. 20:00 Taneczna Sobota: Największe wakacyjne hity
– prowadzi DJ Leon, A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
27.08.2017 (niedziela) godz. 7:15 Wycieczka: „Karkonosze”, Zbiórka: ul. Sikorskiego,
przystanek autobusu w kierunku Kamiennej Góry
SZCZAWNO-ZDRÓJ
26.08.2017 (sobota) godz. 19:30 Koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Krzyżowa – Music”
27.08.2017 (niedziela) godz. 12:00-20:00, Rodzinne EKO Piknikowanie na Słonecznej Polanie,
Słoneczna Polana
JEDLINA-ZDRÓJ
26.08.2017 (sobota) – 27.08.2017 (niedziela) Dni Jedliny-Zdroju
ŚWIEBODZICE
27.08.2017 (niedziela) godz. 17:00 – Spektakl dla dzieci – „Przygody Pingwina Pik Poka”,
Park Miejski – amfiteatr, Świebodzice
STRONIE ŚLĄSKIE
26.08.2017 (sobota) godz. 19:00 Ogólnopolski Teatr William-Es „Koncert Piosenek Filmowych”,
Kaplica św. Onufrego, ul. Sportowa 1
ŚWIDNICA
25.08.2017 (piątek) – 27.08.2017 (niedziela) godz. 10:00 XI Targi Zdrowej Żywności
„Zdrowie ma smak” + II Świdnicki Festiwal Dobrego Piwa

NOWA RUDA
27.08.2017 (niedziela) godz. 16:00 Ogólnopolski Teatr William-Es „Trzy Świnki”, MOK,
ul. Strzelecka 2A
TWIERDZA KŁODZKO, ul. Grodzisko 1, Kłodzko
26.08.2017 (sobota) godz. 22:00 Nocne zwiedzanie Twierdzy Kłodzko
JAWORZYNA ŚLĄSKA
26.08.2017 (sobota) – 27.08.2017 (niedziela) Wakacyjny Pociąg Muzealny,
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
JAWOR
25.08.2017 (piątek) – 27.08.2017 (niedziela) Święto Chleba i Piernika 2017
(gwiazdy: Natalia Nykiel i Grzegorz Hyży), Rynek w Jaworze
RADKÓW
27.08.2017 (niedziela) godz. 12:00 Dożynki Gminy Radków, Ścinawka Średnia
(kompleks sportowy przy ul. Mickiewicza)
PARK ZDROJOWY W CIEPLICACH
26.08.2017 (sobota) godz. 16:00 Zumba Fitness – „Koncertowo i Sportowo”
– w rytmie Michała Sikorskiego
27.08.2017 (niedziela) godz. 16:00 „Letni Koncert Wiedeński” – Straussowski Zespół Kameralny
WALIM
26.08.2017 (sobota) Zakończenie Wakacji – Festyn, Park Jordanowski
SOKOŁOWSKO Kinoteatr „Zdrowie”, ul. Główna 36
25.08.2017 (piątek) godz. 20:00 „Paterson”, reż. Jim Jarmusch, USA 2016, 113’
26.08.2017 (sobota) godz. 20:00 „Butterfly Kisses”, reż. Rafał Kapeliński, Wielka Brytania 2017, 89’
27.08.2017 (niedziela) godz. 12:00 Niedzielnie poranki filmowe – „Niedoparki”,
reż. Galina Miklinova, Czechy / Słowacja 2016, 83’
BOGUSZÓW-GORCE
26.08.2017 (sobota) godz. 15:00-21:00 Rodzinny Finał Wakacji, Teren Szybu WITOLD
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Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje

Nowa jakość w powiecie wałbrzyskim
Rozmowa ze starostą wałbrzyskim Jackiem Cichurą
Panie starosto, podkreślał Pan
niejednokrotnie, że kierowany przez Pana Zarząd Powiatu
wprowadza „nową jakość w powiecie wałbrzyskim”. Na czym
ona polega?
Jest to bardzo szerokie pojęcie i dotyczy ono wielu kwestii. Jako pierwsi
zerwaliśmy z fikcją panującą w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i podpisaliśmy umowę z firmą
zapewniającą nam sprzęt ciężki, lekki
i materiały niezbędne w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych, co
realnie poprawiło poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
W ubiegłym roku jako trzeci powiat
w Polsce i pierwszy na Dolnym Śląsku
wprowadziliśmy tzw. budżet partycypacyjny. Dzięki temu rozwiązaniu to

mieszkańcy zgłaszają swoje projekty
i głosując na nie wybierają te najlepsze
dla lokalnej społeczności. Postawiliśmy
na rozwój infrastruktury drogowej,
która pozostawiała wiele do życzenia.
W sumie od początku kadencji wyremontowaliśmy ok. 65 km dróg i 6
obiektów mostowych. Widać to gołym
okiem w każdej gminie powiatu - jadąc do pracy czy na wycieczkę z rodziną korzystamy z nowych nawierzchni
drogowych. Aktywnie wspieramy działalność sportową i kulturalną, organizując samodzielnie lub w partnerstwie
z gminami, stowarzyszeniami czy klubami sportowymi różne wydarzenia
i imprezy kulturalne i sportowe.
Te 65 km dróg to faktycznie imponujący wynik. Skąd bierzecie
Państwo środki na te inwestycje?
Budżet naszego Powiatu to ponad
50 mln zł., co oczywiście nie wystar-

czyłoby na pokrycie kosztów tych
wszystkich inwestycji, dlatego staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne.
W 2016 roku pozyskaliśmy blisko 4
mln zł na inwestycje w infrastrukturę
drogową, a w tym roku otrzymaliśmy
już ponad 2 mln 300 tys. zł, w tym
ponad 440 tys. zł teraz w sierpniu.
W lipcu odbierałem od wojewody
promesę na kwotę 1 mln 200 tys. zł,
z czego jestem bardzo dumny, bo było
to jedno z najwyższych dofinansowań.
Realizujemy też wspólnie z 3 gminami projekt Odnawialne Źródła Energii, zakładający pozyskiwanie energii
z fotowoltaiki o wartości prawie 4
mln. zł. To jest doskonały przykład tej
nowej jakości w zarządzaniu przeze
mnie powiatem wałbrzyskim – cały
nasz zespół ciężko pracuje i dzięki
temu pozyskujemy aktywnie środki
zewnętrzne i możemy kontynuować
boom inwestycyjny.

Zielone pomysły biznesowe

Czym się Pan kieruje w swojej
pracy jako menadżer?
Uważam, że cele, jakie stawiamy
przed sobą muszą być ambitne i do
ich realizacji potrzebny jest zespół dobrze współpracujących ludzi. Kieruję
się zasadą, że jak ktoś chce osiągnąć
cel to szuka sposobów jego realizacji,
a jak nie chce to szuka powodów by
tego celu nie zrealizować. Dlatego też
do Zarządu Powiatu dobrałem kompetentnych i ambitnych ludzi, którzy
podobnie jak ja nie boją się wyzwań,
wymagających podejmowania czasami bardzo trudnych decyzji. Podstawą
zarządzania jest umiejętny podział
obowiązków i kompetencji na poszczególnych pracowników, a następnie
sprawna kontrola menadżerska nad
ich realizacją. Nasza kadra kierownicza i pracownicy merytoryczni mają
jasno określone cele i zadania i są zaangażowani w wykonywaną pracę, co

Wałbrzyszanki
w Gruzji
Cztery młode wałbrzyszanki
wyruszyły na międzynarodowy
Festiwal Brave Kids do Gruzji
i zaprezentują polski folklor oraz
opowiedzą o Wałbrzychu.

Decyzją jury konkursu pierwsze miejsce zdobył zespół Silencions.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po raz
czwarty już zorganizowała finał
polskiej edycji największego na
świecie konkursu dla „zielonych
pomysłów biznesowych”. Decyzją jury pierwsze miejsce zdobył
zespół Silencions.
W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbył się krajowy finał konkursu ClimateLaunchpad
2017. Jest to największy na świecie
konkurs dla wczesnych pomysłów
biznesowych z zakresu ochrony
środowiska. W konkursie uczestniczy 36 partnerów instytucjonalnych
z 34 państw świata. W tym roku do
konkursu przyłączyli m.in. partnerzy
z Australii, Azerbejdżanu czy Izraela.
Spośród 29 zgłoszeń z całego kraju
DARR S.A. na etapie rekrutacji wyselekcjonował 10 najbardziej obiecujących „zielonych pomysłów”,
które dzięki wsparciu Climate-KIC
oraz pracowników Dolnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
rozwijały swoje pomysły biznesowe,
aby w sobotnim finale powalczyć
o możliwość reprezentowania Polski
podczas międzynarodowego finału
konkursu ClimateLauchpad 2017.
Tegoroczny finał konkursu odbędzie się w dniach 17-18 października

w Limassol (Cypr). Czwarta edycja,
tak jak wszystkie poprzednie udowodniły, że polscy młodzi przedsiębiorcy mają wiele ciekawych pomysłów biznesowych wdrażających
innowacje środowiskowe. Podczas
sobotniego konkursu zaprezentowano m.in. pomysły biznesowe
dotykające takich tematów jak: system do indukcyjnego ładowania
autobusów elektrycznych, zielone
ściany z wykorzystaniem odpadów
tekstylnych jako podłoża dla roślin,
system transportu samolotów na
lotniskach czy też zielone tunele dla
transportu szynowego. Decyzją jury
konkursu pierwsze miejsce zdobył
zespół Silencions. Ich unikalne rozwiązanie zapewnia znaczną redukcję hałasu i wibracji w obiektach
przemysłowych. Nowa struktura
materiałów wygłuszających zapewnia znaczącą redukcje kosztów materiałowych wykorzystywanych do
wygłuszania pomieszczeń. Drugie
miejsce jurorzy przyznali zespołowi
Bee Care System. System opracowany przez drużynę z Łodzi polega
na precyzyjnym podgrzewaniu uli
w celu eliminacji pasożytów, które
drastycznie zmniejszają populację
pszczół na całym świecie. Trzecie
miejsce w konkursie zajął zespół
Coffeelters, który planuje budowę

filtrów powietrza wykorzystując
odpady z kawy (fusy). Finał w Starej Kopalni oglądało ponad 40 gości.
Podczas gdy jury obradowało nad
wynikami, uczestnicy konkursu oraz
goście finału udali się na zwiedzanie
kompleksu Starej Kopalni. Miejsce w którym zorganizowano finał
nie jest przypadkowe – Wałbrzych
i Stara Kopalnią są bowiem symbolami transformacji gospodarki
w kierunku niskoemisyjnej. Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne
nagrody a wśród nich były: 2-dniowe szkolenie ufundowane przez EY
Academy of Business; promocja na
„największym” profilu społecznościowym oraz stronie internetowej
poświęconej tematyce Start upowej
nagroda ufundowana przez MAMSTARTUP. Każdy laureat otrzymał
dodatkowo Voucher podróżny
ufundowany przez sponsora głównego konkursu firmę DOZAMEL
Sp. z o.o. (zarządcę Wrocławskiego
Parku Przemysłowego), opracowanie graficzne finałowej prezentacji
ufundowane przez studio komunikacji wizualnej „trzypunkty” z Wrocławia oraz indywidualny coaching
z wystąpień publicznych w języku
angielskim ufundowany przez WeDo
Academy z Wrocławia.
(red)

przynosi wymierne efekty i bardzo im
za to dziękuję. Przy dobrze dobranym
kompetentnym zespole i umiejętnym
podziale zadań sukces jest gwarantowany.
Dziękuję za rozmowę.

To kontynuacja tegorocznej edycji programu dla dzieci, który na
przełomie czerwca i lipca odbył się
także po raz czwarty w Wałbrzychu.
Już w sierpniu, w regionie Samcche-Dżawachetia spotkają się uczestnicy z 6 grup artystycznych z różnych
stron świata. W sumie w gruzińskiej
odsłonie programu udział weźmie
31 uzdolnionych dzieci z 4 krajów:
Gruzji, Iranu, Izraela i Polski. - Brave
Kids w Gruzji to konsekwencja naszej wieloletniej współpracy z organizacjami z tego kraju – mówi Iwona
Stankova, koordynator gruzińskiej
części projektu Brave Kids. – Podobnie jak w Polsce, nie zabraknie
charakterystycznych dla Brave Kids
warsztatów artystycznych, pokazów grupowych, parad i spektakli.
To również fantastyczna okazja dla
dzieci, żeby poznać zupełnie inny
kraj i zdobyć nowe doświadczenia
– dodaje. Podobnie, jak w trakcie
polskiej edycji, w Gruzji zaangażowana zostanie lokalna społeczność
co pozwala wzajemnie poznać swoje
kultury oraz uczyć się życia w przy-

jaźni i różnorodności. W gruzińskiej
edycji projektu Brave Kids wezmą
udział młodzi tancerze z grupy
Dance Effort z Krakowa, a polski
folklor zaprezentują cztery utalentowane dziewczynki z Wałbrzyskiej
Szkoły Talentów przy Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury. Przyjadą tam
również muzycy z grupy Ukuleles
for Peace z Izraela, młode aktorki
z kilku irańskich miast skupionych
wokół organizacji Donya Children
Research Insitute oraz członkowie
dwóch lokalnych gruzińskich zespołów wokalno-tanecznych: Zarzma
i Szewardeni. W planie wydarzeń
jest m.in. pierwsza w historii parada
Brave Kids, która odbędzie się w pociągu. Dzieci w swoich tradycyjnych
strojach, z instrumentami przejadą
historyczną trasą pociągiem Kukushka (kukułka) łączącą Bakuriani
z Bordżomi. Następnie zaprezentują
swoje talenty i tradycje spacerując
w barwnym korowodzie ulicami
miasta Bordżomi. Liderki wałbrzyskiej grupy wezmą udział w zajęciach integracyjno-edukacyjnych dla
liderów i poprowadzą specjalne
warsztaty dla lokalnych dzieci. Z kolei Finałowy Spektakl Brave Kids zaplanowano na 28 sierpnia w Teatrze
w Achalciche.
(red)

Fot. (użyczone) Reprezentacja Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
to grupa czterech dziewczynek, które łączy muzyka, taniec oraz miłość
do polskiego folkloru

4 wydarzenia

Nakład łaczny
z.
w sierpniu 67 000 eg

Monitoring nagrał
rozbój

do 33 lat. Każdy z mężczyzn usłyszał
zarzut rozboju. Napastnicy decyzją
sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, natomiast za popełniony czyn grozi im kara pozbawienia wolności do lat 12.
(red)
R0680/17

MEDIACJA

To metoda rozwiązywania sporów.
Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we
wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.
Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie
umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne
(o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące
sporów sąsiedzkich.
Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.
Korzyści z mediacji:
- szybkość postępowania,
- zwrot 100% opłaty sądowej – jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy,
- zwrot 75% opłaty sądowej – jeśli dojdzie do ugody na dalszym etapie
postępowania sądowego.
- mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
- mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
- mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
- mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie
psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Dyżurny Komisariatu Policji
w Boguszowie Gorcach przyjął
zgłoszenie o zaginięciu 88 – letniej
kobiety. Z relacji syna wynikało, że
starsza pani wyszła z domu prawdopodobnie do pobliskiego sklepu i do
momentu zgłoszenia, nie powróciła
do miejsca zamieszkania. Z uwagi na
zagrożenie życia i zdrowia 88-latki
do działań poszukiwawczych skierowano zarówno funkcjonariuszy
będących w służbie, jaki i tych zmobilizowanych w trybie alarmowym.
Dodatkowo na miejsce przyjechali
policjanci będących w dyspozycji Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu. Do poszukiwań włączyła się również Wałbrzysko-Kłodzka grupa GOPR z psem tropiącym.
O prowadzonych działaniach poszukiwawczych powiadomiono szpitale, Pogotowie Ratunkowe, Straż
Miejską, korporacje taksówkarskie,
MPK oraz lokalnych przewoźników.
Funkcjonariusze z Boguszowa Gorc

(fot. Podglądowe) Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia 88-latki
do działań poszukiwawczych skierowano zarówno funkcjonariuszy
będących w służbie, jaki i tych zmobilizowanych w trybie alarmowym.

w trakcie przeszukania kompleksów leśnych, na kamienistej skarpie
zauważyli kobietę, której rysopis
odpowiadał zaginionej. Zmęczona
88-latka kurczowo trzymała się zarośli. Policjanci wspięli się na skarpę i pomogli wycieńczonej kobiecie

zejść na dół. Na miejsce wezwano
zespół Państwowego Ratownictw
Medycznego, który po przebadaniu
starszej pani stwierdził, że nie wymaga ona hospitalizacji. 88-latka została oddana pod opiekę synowi.
(red)

Podmieniali kody kreskowe
Dwaj mieszkańcy Jaworzyny
Śląskiej wpadli na pomysł, żeby
wspólnie w jednym z wałbrzyskich marketów podmienić kody
kreskowe produktów. Myśleli,
że wówczas koszty ich zakupów będą niższe, jednak zaraz
po zdarzeniu zostali zatrzymani
przez policję.
22-latek i 29-latek w godzinach
wieczornych zawitali do jednego
z wałbrzyskich supermarketów.
W koszyku mieli kilka taśm LED, zestaw wkrętaków i wkrętarkę. Kwota ich zakupów wyniosła blisko 730
zł, jednak jej nie uiścili, bo myśleli,
że poprzez naklejenie na produkty
innych kodów kreskowych suma ta
będzie znacznie mniejsza. Ochroniarze niezwłocznie zaalarmowali policjantów, którzy pojawili się na miejscu i zatrzymali sprawców. Jednego
z nich udało się znaleźć jeszcze na
terenie marketu, zaś drugi ze sprawców ukrywał się w zaparkowanym

Stowarzyszenie Sudeckie Centrum Mediacji
Jesteśmy wyspecjalizowanym Centrum Mediacji organizującym aktywność mediacyjną mediatorów i oferującym mediacje osobom prawnym
i fizycznym. Postępujemy zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie
Etycznym Mediatorów Polskich
Zapraszamy
Stowarzyszenie Sudeckie Centrum Mediacji
Telefon: 604 569 678 lub 784 679 722
e-mail: biuro@mediacje-sudety.org

www.30minut.pl

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 88-letniej mieszkanki Boguszowa Gorc. Kobieta,
cierpiąca na zaniki pamięci, wyszła z domu prawdopodobnie
do pobliskiego sklepu. Gdy nie
wróciła, zaniepokojona rodzina
powiadomiła o jej zginięciu Policję. Funkcjonariusze z Boguszowa Gorc przy wsparciu kolegów
z Wałbrzycha oraz ratowników
z Wałbrzysko-Kłodzkiej grupy
GOPR rozpoczęli intensywne poszukiwania. W niespełna godzinę
odnaleźli zaginioną kobietę.

Fot. (KMP Wałbrzych)

reklama

Piątek, 25 sierpnia 2017

Odnaleźli zaginioną

Wałbrzyscy policjanci zatrzymali
pięciu sprawców rozboju, który miał miejsce na wałbrzyskim
Rynku. Mężczyźni pobili przechodzącego obok nich 56-latka,
zabrali mu dokumenty oraz kartę do bankomatu. Rozbój został
w całości zarejestrowany przez
wałbrzyski monitoring.
Do rozboju doszło około godz. 3
nad ranem na wałbrzyskim Rynku.
Miejski monitoring zarejestrował
pięciu mężczyzn atakujących przechodzącego nieopodal nich 56-letniego mężczyznę. Napastnicy pobili
przechodnia i ukradli mu z kieszeni
kurtki dokumenty wraz z kartą bankomatową. Operator monitoringu
niezwłocznie poinformował dyżurnego wałbrzyskiej Komendy, a na
miejsce skierowany został policyjny
patrol. Po krótkiej penetracji terenu policjanci zatrzymali jednego ze
sprawców rozboju, który trafił do
policyjnego aresztu. Na podstawie
nagrania kryminalni wytypowali 4
pozostałych sprawców i kolejnego
dnia ich zatrzymali. Sprawcami byli
wałbrzyszanie w przedziale od 20

od 2002 roku
razem z Wami

Fot. (KMP Wałbrzych)

obok samochodzie. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono monitoring.
Straty zostały oszacowane przez
pracowników na kwotę ok. 430 zł.
Towar został w całości odzyskany,
reklama

a mężczyźni zatrzymani przez funkcjonariuszy. Za czyn, którego się
dopuścili odpowiedzą przed sądem.
Grozi im kara do 8 lat więzienia.
(opr.G)
R0679/17
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Nakład łaczny
z.
w sierpniu 67 000 eg

Reformy sądów
Inicjatywa
Polska
zaprasza
mieszkańców Wałbrzycha na
spotkanie, panel dyskusyjny dotyczący reformy sądownictwa
w Polsce, spotkanie odbędzie się
dzisiaj (25.08.2017r) o godzinie
18:30 w sali konferencyjnej hotelu IBIS w Wałbrzychu (obok Galerii Victoria).
- Dyskutowaliśmy na temat reformy sądów już w Gdyni, teraz czas
na Wałbrzych, będziemy rozmawiać
o reformie sądownictwa oraz problemach polskiego wymiaru sprawiedliwości. W spotkaniu wezmą

wydarzenia 5

od 2002 roku
razem z Wami

udział prawnicy, który przedstawią
obecną sytuację w polskim sądownictwie, opowiedzą o proponowanej
przez PiS reformie oraz zaprezentują założenia do reformy wymiaru sprawiedliwości proponowane
przez Inicjatywę Polska - mówi Mateusz Rambacher, koordynator Dolnośląski Inicjatywy Polska. - Zależy
Nam na tym, aby po udanych protestach pod sądami rozpocząć merytoryczną dyskusję, bo wymiar sprawiedliwości trzeba reformować,
to jest kwestia bezdyskusyjna, nie
w taki sposób w jaki chce to zrobić
PiS, ale reformy trzeba dokonać,

Wakacje pełne emocji
dodaje Rambacher. - Zapraszamy
do dyskusji wszystkich mieszkańców miasta, chcemy rozmawiać
na ten temat, chcemy edukować
społeczeństwo - mówi dr Małgorzata Beślerzewska, koordynatorka
IP w Wałbrzychu, warto również
zaznaczyć, że na spotkaniu obecni będą prawnicy, specjaliści w tej
dziedzinie, odwiedzi nas m.in. mec.
Adam Ostaszewski, prawnik, a także
wiceprzewodniczący Sejmiku województwa Zachodniopomorskiego,
jeden z liderów Inicjatywy Polska dodaje Beślerzewska.
(red)

Wyprawka
Plecak, piórnik, zeszyty, blok i
kredki znalazły się w wyprawkach, które otrzymały dzieci od
Rady Wspólnoty Samorządowej
Biały Kamień- Konradów.
Już po raz kolejny wspólnota Biały
Kamień - Konradów jest organizatorem akcji, której celem jest skompletowanie wyprawek dla dzieci. –Każdego roku, lista dzieci, które czekają
na wyprawkę jest długa. Zapisy zaczęły się już pod koniec czerwca.
W tym roku wydaliśmy ponad 150
wyprawek – mówi Ryszard Nowak, przewodniczący wałbrzyskiej
wspólnoty Biały Kamień- Konradów.
W wyprawce znalazły się między innymi plecak, zeszyty, piórnik, blok,
kredki. - Dzieci całe wakacje przygoreklama

Uczestników odwiedził policjant, który przybliżył zasady ruchu
oraz zachowania na drodze oraz zaprezentował wyposażenie policyjnego
radiowozu.

Za nami kolejny tydzień wakacji z boguszowskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji.
W wyprawce znajdą się między innymi plecak, zeszyty, piórnik, blok, kredki

towywały się do tych wyprawek. Rysowały i malowały kolorowe plecaki
jakie chciałyby dostać. Ta wyprawka
to dla nich forma nagrody za naukę
– mówi Nowak. Do akcji radnego
co roku przyłączają się ludzie dobrego serca. – Na moje prośby, jak co
roku odpowiedzieli przyjaciele dziel-

nicy Biały Kamień, którzy od lat nas
wspierają, a są to: Janusz Woźnicki,
Grzegorz Drzewiecki, Artur Zarzecki, samorządowcy, parlamentarzyści, zakłady koksownicze. Dziękuję
tym wszystkim, którzy okazali serce
– dodaje Ryszard Nowak.
(MP)

Podczas zajęć z cyklu akademii
rowerowej, uczestników odwiedził
policjant, który przybliżył zasady ruchu oraz zachowania na drodze oraz
zaprezentował wyposażenie policyjnego radiowozu. Z powodu opadów
deszczu gra terenowa zaplanowana
na stadionie w Boguszowie musiała
zostać przeniesiona pod dach - na

halę OSiR-u w Gorcach, jednak nikomu nie popsuło to zabawy, a po
deszczu udało się nawet zrobić ognisko. Z trzecią spośród czwartkowych
wycieczek młodzi wędrowcy dotarli
do Kłodzka, gdzie zwiedzali twierdzę, penetrowali chodniki kontrminerskie w twierdzy oraz Podziemną
Trasę Turystyczną zwaną także Trasą
Tysiąclecia. Na zakończenie tygodnia - tradycyjnie, wodne szaleństwo
w wałbrzyskim Aqua-Zdroju.
(red)
R0681/17

6 wydarzenia
sekund
Termomodernizacja

Gmina Jedlina-Zdrój pozyskała
środki w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w konkursie
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej”
na termomodernizację budynków
Urzędu Miasta oraz Gimnazjum
Miejskiego. W ramach prac
zmodernizowany zostanie system
grzewczy, wymienione stare okna
oraz ocieplone ściany. Na dachu
budynku urzędu zainstalowane
będą panele fotowoltaiczne. Dodatkowo przy budynku Urzędu
Miasta zostanie zbudowane nowe
wejście dla klientów bezpośrednio z parkingu wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych. Prace powinny zakończyć
się do końca października.
Termomodernizacja obecnego
budynku Gimnazjum przy ul.
Słowackiego 5 przewidziana jest
na przyszły rok.
(red)

Nakład łaczny
z.
w sierpniu 67 000 eg

od 2002 roku
razem z Wami
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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.

Zmiana godzin

W związku ze zbyt małą frekwencją w godzinach popołudniowych,
czas pracy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu w poniedziałki zostanie skrócony do godz. 13.30.
Od 1 września zapraszamy do
oddania krwi od poniedziałku
do piątku w godz. 7.00 – 13.30
i w pierwszą sobotę miesiąca
o 8.00-12.00.
(red)

Dodatkowy nabór

W związku z trwającym dodatkowym naborem wniosków na
stypendia sportowe za osiągnięcia w 2016 roku Urząd Miejski
informuję, że termin składania
wniosków został wydłużony do
dnia 31.08.2017r. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.
(red)

Cleo na koniec

W tym roku na zakończenie
wakacji przed wałbrzyską publicznością wystąpi Cleo - wokalistka,
autorka tekstów, malarka, projektantka. Autorka takich hitów jak
„Zabiorę nas”, „Na pół”, czy też
„N-O-C”. To będzie wyjątkowo
energetyczne zakończenie lata!
Występ gwiazdy rozpocznie
się o godz. 18:00. Wcześniej –
o godz. 16:00 zapraszamy na
Muzyczną Rozgrzewkę.
(red)

Turniej

Zapraszamy dorosłych piłkarzy
do uczestnictwa w Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda. Turniej
odbędzie się w sobotę 26 sierpnia
na boisku Orlik w Głuszycy przy
ul. Dolnej. Początek o godz.
17.00.
(red)

Więcej miejsca

Przed salą sołecką w Starych
Bogaczowicach widać już wyraźny postęp prac przy budowie
chodnika, który w połączeniu
z wcześniej wykonanym na tzw.
zakręcie znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Przeniesiono również boks na pojemniki
śmieciowe, co zwiększyło ilość
miejsc parkingowych.
(red)

Prezentowali Szczawno - Zdrój
Towarzystwo Miłośników Szczawna - Zdroju zwycięzcą w konkursie
,,Najciekawsze Stoisko Miejscowości”.
Lokalna Grupa Działania Kwiat
Lnu zaprosiła Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju, podobnie
jak wszystkich innych członków
tego stowarzyszenia, do uczestnictwa w konkursie na najciekawszą
prezentację miejscowości. Konkurs
został ogłoszony w ramach X Jarmarku Tkaczy Śląskich, który odbył
się w Chełmsku Śląskim. Zarząd
Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju zaprezentował swoją
miejscowość na przygotowanym
przez organizatorów stoisku w rynku w Chełmsku Śląskim. Ekspozycja
złożona była ze standów historycznych postaci związanych ze Szczawnem, publikacji dotyczących miasta;
reklamowali także szczawieńskie
wody mineralne i zabiegi kuracyjreklama
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Zespół Szkół Społecznych nr 1
nABÓR Do KLAS LiCEUM
• SPoŁECZnE LiCEUM oGÓLnoKSZTAŁCĄCE
• LiCEUM oGÓLnoKSZTAŁCĄCE DLA DoRoSŁYCH
W NASZYM LICEUM SKUTECZNIE UCZYMY DZIECI Z DYSGRAFIĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSKALKULIĄ

Gwarantujemy
• Naukę w kameralnych klasach
• Indywidualne podejście do ucznia

• Przyjazną i bezpieczną atmosferę
• Wysoką zdawalność na maturze

nABÓR Do KLASY iV oraz Vii SZKoŁY PoDSTAWoWEJ
Obawiasz się dużej szkoły dla Twojego dziecka?
Martwisz się, że nie poradzi sobie w nowej szkole?
Nie chcesz, aby zawsze stało z boku, bo inni mówią, że jest nieśmiałe?
Chcesz mieć pewność, że twoje dziecko będzie miało indywidualną opiekę?
Przyjdź do nas!

Gwarantujemy
• Rozszerzoną naukę dwóch języków
• Naukę przedmiotów artystycznych (taniec, garncarstwo, teatr)
• Indywidualne podejście, małe klasy
• Bezpośredni kontakt ze szkołą/wychowawcą
• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, taniec, sporty walki)
ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych,
tel. 74 840 2007, 606 370 956, email: slo@hm.pl

fot. (um Szczawno- zdrój) zarząd towarzystwa miłośników Szczawnazdroju zaprezentował swoją miejscowość na przygotowanym przez
organizatorów stoisku w rynku w chełmsku Śląskim

ne oferowane przez uzdrowisko.
W atrakcyjny sposób reklamowała
wody zdrojowe, przebrana za Wodziankę, Łucja Śmigielska – członek
Zarządu TMSZ, która na tę okazję
uszyła sobie strój. Na stoisku wyeksponowane były miniaturowe
ubiory zaprojektowane i uszyte
przez Łucję Śmigielską. Wśród nich
był m.in. strój w barwach szczawieńskich oraz mundur górniczy,
jako że Szczawno-Zdrój jest miastem eksploatującym źródła wód
mineralnych. W ciekawym programie Jarmarku wziął udział skarbnik
TMSZ, Kazimierz Kajrowicz, prezentujący w paradzie historycznej
strój opata. W promowaniu miasta
wzięła również udział znana szczawieńska artystka-malarka, Aleksandra Jenner, która wystawiła swoje
akwarele. Na miejscu namalowała
także dwa obrazki: szczawieńską
Wieżę Anny oraz Domki 12 Apostołów w Chełmsku Śląskim. Obie
akwarele podarowała gospodarzom
Jarmarku. Podczas trwania imprezy
do każdego z wystawców biorących udział w konkursie podchodzili

członkowie jury, a przedstawiciele
poszczególnych miast opowiadali o wystawie i o swoim mieście.
W chwili ogłoszenia konkursu
okazało się, że jurorzy najwięcej
walorów odnaleźli w prezentacji
miasta przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju i przyznali nam I miejsce.
W ocenianiu poszczególnych stanowisk brano pod uwagę m.in.:
zgodność z tradycją i historią,
promowanie lokalnych artystów,
pomysłowość, atrakcyjność prezentacji, możliwość rozpowszechnienia i wykorzystania do promocji
regionu, ocenę publiczności. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego
wyróżnienia, cieszymy się, że mamy
swój udział w reklamowaniu naszego pięknego i bogatego w ciekawą
historię miasta – mówili członkowie
Towarzystwa Miłośników Szczawna- Zdroju. Impreza w Chełmsku
Śląskim ma już swoją 10-letnią tradycję, jest współfinansowana ze
środków Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.
(red)
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Radny majorem Wojska Polskiego Dożynki z pierogami
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przewodnicząca RM Ramona
Bukowska, burmistrz Marek Fedoruk, zastępca Urszula Burek
oraz radni pogratulowali i wręczyli upominek radnemu Jackowi
Baranowi - z okazji jego awansu
na wyższy stopień wojskowy.
Jacek Baran jest oficerem zawodowym Wojska Polskiego i dotychczas pełnił służbę w randze kapitana,
w Wydziale Rekrutacji Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Kłodzku.
Z okazji Święta Wojska Polskiego
w dniu 14 sierpnia 2017 roku, podczas uroczystości na Placu Józefa
Piłsudskiego w Warszawie otrzymał
z rąk Ministra Obrony Narodowej
Antoniego Macierewicza, akt mianowania na stopień majora. Równo-

Jacek Baran jest oficerem zawodowym
Wojska Polskiego i dotychczas pełnił
służbę w randze kapitana

Rzeczką szanty płyną
Wspaniałe Zespoły, utalentowani
artyści, znane piosenki żeglarskie, pieśni kubryku i ballady
w najlepszym możliwym wykonaniu już w ostatnią sobotę
wakacji. - W sobotę 26 sierpnia
łączymy Góry z Morzem – zapowiadają organizatorzy.
Klimatyczny szantowy dzień
w Sowiej Grapie w w samym centrum gór sowich rozpocznie się
o godzinie 13.00. Jako pierwsza zaprezentuje się Grupa Szantowa Naj-

lepszy Tim ze Świebodzic. Po nich na
scenie zobaczymy Zespół Szantowy
Grupa Dużego Ryzyka Z Wałbrzycha. Koncert A Cappella zaserwuje
nam wspaniały zespół Banana Boat,
a zwieńczeniem wspólnego dnia
będą cudne i nieraz sentymentalne
chwile z Dominiką Żukowską i Andrzejem Koryckim. - Przybywajcie,
słuchajcie, śpiewajcie i odpoczywajcie razem z nami u podnóża Wielkiej
Sowy – zachęcają pomysłodawcy
spotkania. Wstęp wolny.
(red)

legle z awansem na wyższy
stopień wojskowy, zostaje
przeniesiony do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
we Wrocławiu. Poza służbą i obowiązkami radnego
uczestniczy w uroczystościach państwowych, miejskich i regionalnych. Spotyka
się z dziećmi i młodzieżą, popularyzując wiedzę związanych z tematyką wojskową.
Jest członkiem Wspierającym
- Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej
Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Wałbrzychu, koło
Piaskowa Góra oraz Towarzystwa Miłośników Szczawna - Zdroju.
(red)

Już za kilka dni na stadionie sportowym w Czarnym Borze odbędą się dożynki gminne połączone
ze świętem pieroga. Bogaty pogram imprezy przewiduje wiele
atrakcji.
Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców województwa. Na stoiska z pierogami
już od południa ustawiają się długie

kolejki, bo chętni nie tylko chcą degustować na miejscu, ale również
robią zapasy do domu. Uczestnicy
zmagać będą się w trzech kategoriach: profesjonaliści, instytucje i organizacje, amatorzy. Każdy będzie
miał możliwość nie tylko zaprezentowania umiejętności kulinarnych,
ale również sprzedaży swoich pierogów.
(red)

Eko Piknik
- W niedzielę. 27 sierpnia od
godz. 12:00 do 20:00 na Słonecznej Polanie połączymy edukację,
zabawę, sport i relaks- zapowiadają organizatorzy rodzinnego
pikniku w Szczawnie – Zdroju.
Atrakcje zapewnią zarówno miejskie instytucje oraz zaangażowani
w życie gminy przedsiębiorcy, jak
i współpracujące firmy z Wałbrzycha,

a także rękodzielnicy z całego Dolnego Śląska. - Będą warsztaty mydlarskie, nauka haftu, wspólne szycie
zabawek, a może krótki kurs tańca.
Ponadto konkurs wiedzy, przyrodniczy oraz plastyczny – zapowiadają
organizatorzy. Nie zabraknie również
wspólnego czytania i opowiadania
bajek, teatrzyku i spaceru dendrologicznego po Parku Zdrojowym.
(red)
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Pomoc materialna dla uczniów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że do 15 września 2017 roku
można składać wnioski, wraz
z wymaganymi dokumentami,
o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych na okres
szkolny 2017/2018. Wnioski
przyjmuje Biuro Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul.
Beethovena 1-2.
Świadczenia pomocy materialnej
przysługują uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom
kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia oraz
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczym do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym przysługują
również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień
szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium
szkolne mogą otrzymać uczniowie
znajdujący się w trudnej sytuacji

materialnej wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności z rodzin w których
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność lub brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
w których występuje alkoholizm lub
narkomania, niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być
udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza
szkołą oraz pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu podręczników. Stypendium szkolne może być
także udzielone uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom
kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania lub w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli prezydent
miasta uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa
wyżej, nie jest możliwe lub niecelowe. Stypendium szkolne może być
udzielone w jednej lub kilku formach
jednocześnie. Warunkiem ubiega-

nia się przez ucznia o przyznanie
stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy
materialnej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,
dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej
ucznia (stosownych zaświadczeń
o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego
gospodarstwa domowego). Druk
wniosku dostępny jest również na
stronie
www.mops.walbrzych.pl
w zakładce pomoc materialna dla
uczniów. W przypadku złożenia
wniosku w placówce oświatowej,
placówka ta przekazuje niezwłocznie wniosek Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
do rozpatrzenia. Termin składania
wniosków wyznaczono do dnia 15
września, a w przypadku słuchaczy
kolegiów, do 15 października danego roku.
Przypominamy, że pomoc materialna o charakterze socjalnym jest
udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca
taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
dokumentowania i przedstawiania
rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe
żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
(red)

Czasu coraz mniej
Już 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Złóż wniosek, aby nadal
otrzymywać świadczenie Rodzina 500+. Możesz to zrobić już
od 1 sierpnia, przez internet albo
we właściwym urzędzie.
Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie
na każde drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają
wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+

to wsparcie dla polskich rodzin
w częściowym pokryciu wydatków
związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze mogą
otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda
rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać
500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę
wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko. Dla ro-
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dzin z dzieckiem niepełnosprawnym
kryterium dochodowe jest wyższe
i wynosi 1200 zł netto.
Dodatkowe wsparcie w wysokości
500 zł mogą otrzymać także rodzinny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie otrzyma każda rodzina
bez względu na stan cywilny rodziców. Może otrzymać je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku
małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz

www.30minut.pl
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remax

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

(KRAZ 7765)

UWAGA KonKURS
Do wygrania
trzy podwójne wejściówki*
na IV Festiwal Krystyny Jandy,
który odbywać się w dniach 31.08 3.09.2017 r w Szczawnie Zdroju.
Wystarczy tylko w piątek
(25.08.2017) punktualnie
o godz. 12:00 wysłać hasło:
„Krystyna Janda”
na maila:
sekretariat@30minut.pl
oraz podać swoje imię,
nazwisko i nr telefonu.
Z laureatami skontaktujemy się
telefonicznie. Zapraszamy!
*wejściówki na wskazany
przez organizatora spektakl

rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. W przypadku rodziców
rozwiedzionych wsparcie otrzyma
ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Taki rodzic
zobowiązany jest przedstawić informację o tym, że otrzymuje na dziecko
alimenty lub, że wystąpił o ich ustalenie. Jeśli rodzice po równo dzielą się
opieką nad dzieckiem, oboje mają
prawo złożyć wniosek i otrzymają
wsparcie z uwzględnieniem okresu,
w którym sprawują opiekę. Aby korzystać ze świadczenia wychowawczego z programu ,,Rodzina 500+’’
trzeba co roku składać wniosek na
nowy okres świadczeniowy. Na okres
październik 2017 – wrzesień 2018
składanie wniosków jest możliwe od
1 sierpnia br.
Aktualnie dostępne wnioski
umożliwiają wnioskowanie na dwa
okresy świadczeniowe: dotychczasowy, który kończy się 30 września
br. – dla osób, które chcą jeszcze
otrzymać świadczenie za bieżący
okres oraz nowy, który obowiązuje od października 2017 do końca
września 2018 r. – dla osób, które

chcą otrzymywać świadczenie w kolejnym okresie. Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres
świadczeniowy zostanie złożony: do
31 sierpnia, przyznanie i wypłata
świadczenia za październik nastąpi
do 31 października, we wrześniu
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później
niż do 30 listopada, w październiku,
przyznanie i wypłata świadczenia
wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później
niż do 31 grudnia. Więcej informacji
na temat Programu Rodzina 500+,
możliwości złożenia wniosku oraz
szczegółów dotyczących warunków
przyznania świadczenia znajdziesz na
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej lub na portalu
Obywatel.gov.pl. Numery infolinii,
które zlokalizowane są w każdym
województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące. Aktualne numery infolinii można
znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
(red)
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I Letnia Akademia
Kontrabasowa
Do niedzieli, 27 sierpnia, w
Szczawnie Zdroju goszczą utalentowani kontrabasiści z Polski,
Hiszpanii, Kuby i Turcji, którzy
biorą udział w Letniej Akademii
Kontrabasowej
Jej ideę stworzenia zaproponowała dr hab. Irena Olkiewicz - wybitny
pedagog, adiunkt Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, dyrektor Artystyczny Światowych Festiwali Kontrabasowych,
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Kontrabasistów, wielokrotnie nagradzana za autorskie projekty kontrabasowe m.in. Wrocławską Nagrodą
Muzyczną. Bogaty program zajęć i
koncertów akademii oraz wyborny
dobór wykładowców wpłynął na
duże zainteresowanie uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni muzycznych, którzy biorą udział w
warsztatach doskonalących technikę
gry na kontrabasie i gitarze basowej.
Zajęcia prowadzą: dr hab. Irena Olkiewicz, mgr Grzegorz Frankowski
oraz mgr Kazimierz Cyna. Akompaniatorem akademii jest znakomity
pianista dr hab. Marek Werpulewski,
wykładowca Akademii Muzycznej
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. -

Muzyczne
zakończenie
wakacji
Paranoja Hotel (blues & rock),
Supernova (rock), Dersky x T-Black
(trap & Cloud rap) wystąpią w
niedzielę 3 września w Parku
Jordanowskim w Głuszycy w ramach
„Muzycznego Pożegnania Wakacji”.
Koncerty zespołów zaczynamy o godz.
17.00. Serdecznie zapraszamy.

(red)
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To cztery dni wypełnione koncertami muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, lekcjami mistrzowskimi
dla zaawansowanych, warsztatami
dla początkujących w grze na kontrabasie i gitarze basowej oraz prezentacjami instrumentów. Prezentacja możliwości kontrabasu zarówno
w warunkach plenerowych jak i w
salach koncertowych Teatru i Domu
Zdrojowego przybliża publiczności
wiedzę na temat tego niezwykłego
instrumentu - mówią organizatorzy.
Realizatorzy Letniej Akademii Kontrabasowej przygotowali także koncert - niespodziankę dla przedszkolaków połączony z konkursami pt.:
„Kontrabasowa przygoda”. Zostanie
on poprowadzony przez mgr Kazimierza Cynę – wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów
w dniu 25 sierpnia (piątek) o godz.
10:00, w Teatrze Zdrojowym. Organizatorami Letniej Akademii Kontrabasowej w Szczawnie Zdroju jest
Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów z siedzibą w Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu
oraz Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych
im. St.Moniuszki w Wałbrzychu.
(red)

Wernisaż Tomasza Gudzowatego
To już kolejny wybitny, polski fotograf, którego prace będziemy
w tym roku prezentować w Starej Kopalni.
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 do 15 października w godz.
10:00-18:00. 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 of
Photojournalism,
International Photography Awards,
B&W Spider Awards
i National Portrait
Gallery's Taylor Wessing Photographic
Portrait Prize. Podróżował do ponad
reklama

100 krajów na wszystkich kontynentach w ramach swoich projektów fotograficznych, realizując różne tematy,
ze szczególnym uwzględnieniem 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)
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Pomogą ofiarom nawałnic
Kwotę 30 tysięcy złotych, na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez nawałnice, chce przekazać Świdnica gminie Czersk
położonej na Pomorzu. Projekt
w tej sprawie przedłoży na dzisiejszej sesji radnym miasta prezydent Beta Moskal – Słaniewska.
Ostatnie nawałnice zniszczyły
setki domów, infrastrukturę i całe
połacie lasów na Pomorzu. Świdnica w geście solidarności przyłącza
się do pomocy poszkodowanym.
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej
w Świdnicy prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska przedłoży
projekt uchwały w sprawie finansowego wsparcia dla gminy Czersk
w wysokości 30 tysięcy złotych na
odbudowę infrastruktury. W wyniku
huraganu w dniu 11 sierpnia dziesięciotysięczny Czersk został jedną
z najbardziej poszkodowanych miejscowości w powiecie chojnickim
– zniszczonych zostało m.in. ponad
500 domów. - Z panią burmistrz
Czerska, Jolantą Fierek znamy się od
kilku lat. Spotykamy się w ramach
grupy burmistrzów, wójtów i prezydentów progresywnych, wspieramy się nawzajem doświadczeniem
i odwiedzamy nasze gminy. Stąd też,
kiedy tylko dowiedziałam się, że na
liście poszkodowanych miejscowości
jest właśnie Czersk, postanowiłam
poprosić wszystkich o pomoc tej
gminie – wyjaśnia prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.
Jednocześnie
od wtorku, 22 sierpnia w Świdnicy
trwa zbiórka najbardziej potrzebnych
rzeczy dla mieszkańców Czerska. Serdecznie zachęcamy Państwa do
włączenia się w akcję pomocy i przekazywanie: środków czystości, artykułów higienicznych, nowych ubrań
i butów, trwałych artykułów spożywczych z długą datą ważności, a także
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• BeZPIeCZeŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc
• JakOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

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
fot. (oSP czersk/um Świdnica) ostatnie nawałnice zniszczyły setki
domów, infrastrukturę i całe połacie lasów na Pomorzu.

wyprawek dla uczniów. Wszystko to
będzie można przynosić do Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 oraz do
Urzędu Miejskiego w Świdnicy – apelują wolontariusze. Prezydent Miasta,
Beata Moskal-Słaniewska zwróciła się
także do świdnickich przedsiębiorców i firm o przekazywanie darów
na rzecz poszkodowanych. Swoją
pomoc zadeklarował już Electrolux,
który przekaże 5 wolnostojących kuchenek. - 20 lat temu dotknęła nas
powódź stulecia. Pomoc dla Świdnicy płynęła z całej Polski i od naszych
partnerów zza granicy. Dziś możemy
choć w jakiejś części odwdzięczyć
się za tę pomoc - kończy prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
(red)
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Noclegi Petrus

już od 30 zł za osobę

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

Caffe Grill
Polecamy smaczne obiady

od 8 z³ (abonament)

Na miejscu i na wynos

ZAPRASZAMY

www.30minut.pl

• DOŚWIaDCZeNIe • na rynku od 1997 r.

Darowizny od osób fizycznych i prawnych
dla poszkodowanych przez nawałnicę
można wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Skórczu,
nr: 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009
z dopiskiem „Pomagamy ofiarom nawałnic”.

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

WWW.WalBrZYCH.NIerUCHOmOSCI.Pl,

BIUrO@SOWa.NIerUCHOmOŚCI.Pl

Rowery dla dzieci
Miasto Świdnica po raz drugi jest
partnerem akcji „Rower Pomaga” organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka z Bielska
- Białej. W zeszłym roku dzięki
zaangażowaniu
rowerzystów
udało się przekazać aż 5 rowerów dla dzieci z ubogich rodzin.
Świdnica zajęła drugie miejsce
pod względem wyjeżdżonych km
wśród podmiotów zgłoszonych
do akcji.
W tym roku już pięcioro dzieci
otrzymało swoje wymarzone jednoślady. Pierwszy przekazany został
Maksymilianowi w czasie Pikniku
Rowerowego „Świdnica na rowery”.
Kolejne cztery prezydent miasta,
Beata Moskal-Słaniewska wręczyła:
Wiktorii, Sarze, Nikodemowi i Brajanowi. Świdniczanie nie zwalniają
tempa i skutecznie walczą o kolejne
rowery. - Do tej pory przejechaliśmy
176 470 km i jest to drugie miejsce
spośród 42 podmiotów zgłoszonych
do wydarzenia – mówią zgodnie.
W 2017 roku akcja rozpoczęła się
w Świdnicy 10 marca. Potrwa do
końca września. W jej ramach każdy
rowerzysta może się przyczynić do
ofiarowania dziecku wymarzonego
roweru. Wystarczy wejść na stronę
internetową www.rowerpomaga.pl,
odszukać cel „Jeżdżę dla Świdnicy”

już pięć rowerów otrzymały świdnickie dzieci

i wpisać uczciwie ilość przejechanych na rowerze danego dnia kilometrów. Maksymalnie, raz dziennie
jedna osoba lub organizacja (np.
szkoła, klasa) może wpisać 300 km.
W tym roku Fundacja Arka podniosła
limit kilometrów upoważniających
gminę do odbioru roweru z 20 tys.
na 30 tys. Najwięcej km wyjeździli
uczestnicy 57 Zlotu Przodowników

Turystyki Kolarskiej PTTK oraz Paweł Wilk i Robert Rupnowski, którzy
okrążyli Polskę na rowerach po to,
żeby zebrać pieniądze dla ciężko
chorej Blanki. Do wspólnej zabawy
aktywnie włączyli się także uczestnicy Pikniku Rowerowego „Świdnica
na rowery” oraz indywidualni rowerzyści.
(red)

Nowe miejsca parkingowe
Przy ulicy Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Świdnicy trwają prace przy budowie nowych
miejsc parkingowych. To kolejny
etap zadania w ramach którego
poszerzany jest parking w tym
rejonie Osiedla Młodych.
Powstaną miejsca postojowe na
15 samochodów, droga manewrowa
z kostki brukowej betonowej oraz
schody terenowe łączące parking z
ul. Karola Marcinkowskiego. Roboty drogowe poprzedzone zostały
wykonaniem odwodnienia terenu.
Wykonawcą zadania, którego wartość wynosi ponad 76 tysięcy złotych

w Świdnicy, podobnie jak w wielu dużych miastach, brakuje miejsc
parkingowych

jest świdnicka firma Zakład Robót
Drogowych i Ogólnobudowlanych
“W&J” S.C. Maria Chorzemska Wie-

sław Chorzemski. Prace potrwają
do końca sierpnia br.
(red)
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Centrum Przesiadkowe
od września
Rozstrzygnięty jest już przetarg
na jedno z większych zadań, które gmina Świebodzice będzie realizować w ramach ograniczania
tzw. niskiej emisji. Szereg działań, mających wpływ na poprawę
jakości środowiska i życia mieszkańców, będzie realizowanych
przez miasto w ciągu najbliższych dwóch lat.
Budowa Centrum Przesiadkowego obejmie cały Plac Dworcowy,

znajdujący się przy dworcu PKP. Miejsce to bardzo się zmieni - w ramach
zadania planuje się przebudowę nawierzchni drogowej z wydzieleniem
placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem terenu; powstanie także zatoka
autobusowa, niezwykle potrzebna,
gdyż spod dworca odjeżdżają autobusy dalekobieżne. Wybudowane zostaną wygodne parkingi, chodniki oraz
zielony skwer. Plac zyska także nowe
ogrodzenie, schody zewnętrzne i po-

reklama

chylnię dla osób niepełnosprawnych.
Miłośnicy dwóch kółek będą mieli
także nowy odcinek ścieżki rowerowej. W ramach prac wybudowana
zostanie wiata przystankowa i rowerowa, pojawią się estetyczne kosze
na odpadki, siedziska, słupki uliczne.
W zakres działań wchodzi również
przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz
budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Wartość zadania to blisko 2,5 mln zł.
(red)

Flyadventure Szkoła Sportów Lotniczych przy współpracy z Towarzystwem Lotniczym w Świebodzicach
i Aeroklubem Ziemi Wałbrzyskiej oraz Jeleniogórskiej a także
Muzeum Modelarstwa i Lotnictwa w Miniaturze w Szczawnie-Zdroju organizuje wydarzenie pn.
„HANGGLIDING - 40 lat w Sudetach Poland 2017”.

Osiem boisk dosłownie kipiało
młodzieńczą energią, pasją i radością grania. Obok emocji sportowych
na uczestników Silesian Cup czekały dodatkowe atrakcje: miasteczko playstaton, dmuchańce, turniej
„Bramkarska Bitwa” czy pokazy

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

reklama

zapraszamy do udziału sympatyków i pasjonatów lotniarstwa.

Międzynarodowy Turniej Piłkarski
Rozgrywana
na
obiektach
Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji dwunasta edycja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Silesian Cup przyciągnęła
czterdzieści dziewięć zespołów
z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, łotwy i Czech. Po czterech
dniach gier rozdano pięć pucharów w kategoriach U 9, U 10,
U 11, U 12 i U 14.

R0689/17

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

Kolejny, lotniczy weekend

Imprez odbywa się w kilku miejscach,
w dniach od 25 do 27 sierpnia. W sobotę, 26 sierpnia, odbywać się będzie
szereg wydarzeń na naszym gminnym
lotnisku w Świebodzicach. Będą to: demonstracje lotni z lat 70-tych ubiegłego
wieku oraz najnowszych, loty holowane
i tandemowe, loty szybowcowe, paralotniarskie, samolotowe. Finałem imprezy
będzie wspólne spotkanie przy ognisku.
(red)
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piłkarskich trików w wykonaniu mistrza świata Pawła Skóry i mistrza
Polski Dawida Krzyżowskiego.
W kategorii U 9 w finale zameldowały się dwa zespoły Czernomorca
Odessa, które między sobą rozstrzygnęły kwestię podziału miejsc
1 i 2,. Trzeci stopień podium padł
łupem Gryfa Świdnica. Podopieczni Janusza Masnego w decydującym spotkaniu lepiej wykonywali
karne od Łotyszy z Dynamo Ryga.
W kategorii U 10 najbardziej okazały puchar trafił do Piotrcovii. Druga
lokata przypadła Czernomorcowi
Odessa, a trzecia GKS-owi Bełchatów. Kategorię U 11 zdominowała
ekipa Widoku Skierniewice, która
wygrała aż dziewięć z dziesięciu me-

czów. Na drugim stopniu podium
stanął białoruski FK Smorgon, a trzecie była Piotrcovia. Bardzo ciekawy
przebieg miała rywalizacja w kategorii U 12. W turnieju nie brakowało
niespodzianek. Wygrali Czesi z TJ
Sokol Olksany przed MKS-em Żory
i GKS-em I Bełchatów. Dopiero piątą
lokatą musieli zadowolić się piłkarze
Polonii-Stali Świdnica. Zespół Sebastiana Błaszczyka prezentował bodaj
najbardziej dojrzały futbol, ale w kluczowym momencie, dopadła go lekka zadyszka. Wreszcie w najstarszej
kategorii – U 14 najlepszy okazał się
GKS Bełchatów. Piłkarze z województwa łódzkiego wyprzedzili Dynamo Ryga i AP Żyrardów.
(red)
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Oferuje prasę
krajową i zagraniczną
Prenumerata,
sprzedaż do teczki!
Świdnica,
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

BiURo oGŁoSZEŃ

74 843 31 82

Wpłynęło kilkadziesiąt wniosków
Zakończono zbieranie wniosków do 4.edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli
65 propozycji projektów zadań
inwestycyjnych. Będą one teraz
sprawdzane przez Zespół Weryfikacyjny, zgodnie z zasadami
legalności, gospodarności i celowości. Ogłoszenie listy propozycji projektów inwestycyjnych,
które zostaną poddane konsultacjom społecznym, nastąpi do 18
września br.
- Po liczbie wniosków, jakie wpłynęły widać, że świdniczanie zdają so-

bie sprawę, że budżet partycypacyjny
to doskonałe narzędzie do wprowadzania realnych zmian w najbliższym
otoczeniu. Mamy nadzieję, że w tym
roku frekwencja w głosowaniu będzie wyższa niż w ostatnich latach,
dlatego też dużą wagę przykładamy
do promowania idei budżetu obywatelskiego zwłaszcza wśród młodzieży.
Dajemy też szerokie możliwości, jeśli
chodzi o samo głosowanie, będzie
można oddać głos korespondencyjnie, elektronicznie albo też osobiście
w wielu punktach na terenie miasta –
mówi Szymon Chojnowski, zastępca
prezydent Świdnicy. Wśród propo-

zycji zadań do realizacji znalazły się
m.in.: rozbudowa skateparku nad zalewem Witoszówka, budowa psiego
parku czy też mini miasteczka ruchu
drogowego. Najwięcej jest wniosków dotyczących budowy placów
zabaw oraz remontów chodników.
Pula pieniędzy na realizację projektów dzielnicowych przedstawia się
następująco: Centrum - 288 000,00
zł, Śródmieście - 256 000 zł, Osiedle Młodych Południe - 160 000 zł,
Osiedle Młodych Północ - 224 000
zł, Osiedle Zawiszów - 144 000
zł, Osiedle Zarzecze - 208 000 zł,
Dzielnica Kolonia - 32 000 zł, Dziel-

nica Południowa - 96 000,00 zł oraz
Dzielnica Zachodnia - 192 000 zł.
Dla dzielnicy, w której odnotowana
zostanie największa frekwencję przewidziano dodatkowy bonus pieniężny
w wysokości 30 tys. zł. Głosowanie
rozpocznie się 2 października i potrwa dwa tygodnie, czyli do 15 października. Odbywać się będzie ono
tak jak w zeszłym roku, czyli poprzez
oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach, a także w formie elektronicznej oraz korespondencyjnie.
Prawo do udziału w głosowaniu mają
mieszkańcy Świdnicy, zameldowani
na pobyt stały lub czasowy powyżej

3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok
życia. Przypomnijmy, że do tej pory
w ramach Budżetu Obywatelskiego
zrealizowano w mieście kilkadziesiąt
zadań, a wśród nich znalazły się m.in.:
rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, budowa kompleksów
sportowych przy Gimnazjum nr 2 i 4,
nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna pomiędzy ulicami Przemysłową
i Mazowiecką czy też remonty chodników przy ul. Tadeusza Kościuszki,
Henryka Pobożnego i Henryka Brodatego.
(red)
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Dobry czas dla Górnika Wałbrzych
Na pierwszy zespół Górnika
Wałbrzych podział punktów
z pierwszej kolejce podziałał
bardzo motywująco. I choć kolejny przeciwnik okazał się trudny i nie ułatwiał zbytnio zadania
Biało-niebieskim w drugiej kolejce zespół pokonał drużynę Sokół
Wielka Lipa 2:1 (1:0).
Bramki w meczu zdobyli Damian Migalski (22') oraz Jan Rytko
(63'). Kolejny mecz zaplanowany
jest na sobotę 26 sierpnia godz.
17:00 w Marcinowicach
gdzie

Górnik Wałbrzych podejmie zespół
Sokół Marcinowice. Również drużyna Młodzika pod opieką trenera
Mirosława Otoka może pochwalić
się sukcesami o randze krajowej
- zdobywając III miejsce w Młodzieżowym Pucharze Polski, który
odbył się 18-20.08.2017 r. w Toruniu. Nasza medalowa dziewiątka
w składzie:Dominik Pytlak, Jakub
Odwaga, Tomasz Wiliński, Miłosz
Wiliński, Eryk Migacz, Marcin Leszczyński, Kevin Błachotnik, Sebastian
Domek, Fabian Rogaczewski w pięknym stylu pokonali drużynę KS Sul-
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min w meczu o trzecie miejsce, zdobywając tym samym wymarzony
brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Najlepszym zawodnikiem turnieju został piłkarz Górnik
Wałbrzych - Fabian Rogaczewski.
Przypominamy, że jeszcze tylko
we wtorek oraz czwartek o godz.
16:00 na boisku przy kompleksie
sportowym Aqua-Zdrój odbędą się
darmowe treningi w ramach Akademii Piłkarskiej Górnika Wałbrzych.
Zapraszamy wszystkie dzieciaki, dla
których piłka to pasja.
(red)

Obiekt sportowy

(Foto: Aneta Serafin) Przypominamy, że jeszcze tylko we wtorek oraz czwartek o godz. 16:00 na boisku
przy kompleksie sportowym Aqua-Zdrój odbędą się darmowe treningi w ramach Akademii Piłkarskiej Górnika
Wałbrzych

Rekordowy Półmaraton
Ponad 2700 zawodniczek i zawodników ukończyło oba dystanse XVIII Toyota Półmaraton
Wałbrzych. To nowy rekord zawodów.
Impreza rośnie z roku na rok. Przy
reaktywacji biegu w 2012 roku zgłosiło się 555 startujących. Dwa lata temu
pobiegło już 1724 osób. W tym roku
już o tysiąc więcej. Gości było drugie tyle, więc Plac Magistracki i wałbrzyski Rynek zapełniły się po brzegi.
Emocje były zarówno na dystansie
10,5 km, jak i 21 km. Bieg główny
wygrali polska olimpijka Anna Rostkowska i Kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot. Krótszy dystans Paulina
Szarzyńska i Łukasz Kondratowicz.
Wysoko byli również wałbrzyszanie. Samochód Toyota Aygo wygrała biegaczka z Warszawy. Warto
wspomnieć również o zwycięzcach
grupowych. Sudeckie Wycieczki Biegowe zajęły trzecie miejsce w punktacji drużynowej 18 Toyota Półmaraton Wałbrzych. Przed nimi były
tylko ekipy Benedyk Team (trzej Kenijczycy plus Węgierka) oraz Świdnicka Grupa Biegowa. Trzecie miejsce
zajęły Sudeckie Wycieczki Biegowe,
które pobiegły w składzie: Marek
Swoboda (28. miejsce), Sebastian
Bański (32), Anna Grześkowiak (314)
i Marcin Dudziński (325). Natomiast
na czwartym miejscu uplasował się
Klub Biegacza Faurecia, który reprezentowali Jacek Baranowski (39), Paweł Strzelczyk (49), Marcin Kostasz
(84) i Kamil Pernej (347). Podczas
półmaratonu zostały wręczone także
nagrody indywidualne. Dla najlep-

Kolejne boisko sportowe powstaje w gminie Stare Bogaczowice.
W ubiegłym tygodniu zakończono budowę boisk w 3 sołectwach.
Aktualnie rozpoczęto prace nad
następnym. Tym razem wielofunk-

Fot. (Użyczone/polmaraton.walbrzych.pl) Na trasie można było zobaczyć
także samorządowców

szych wałbrzyszan nagrody odebrali:
Edyta Gardecka i Piotr Holly. Natomiast Galeria Victoria ufundowała
nagrody finansowe dla najlepszych
biegaczy Aglomeracji Wałbrzyskiej,

z rąk dyrektora tej firmy Grzegorza
Samczuka odebrali czeki Małgorzata Moczulska (Żarów) i Piotr Holly
(Wałbrzych).
(red)

Zwycięzcami mogą czuć się wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali
w półmaratonie

cyjny obiekt sportowy powstaje
w Nowych Bogaczowicach, już we
wrześniu mieszkańcy będą mogli
sprawdzić swoje umiejętności i kondycję na nowym boisku.
(red)
Fot. (UG Stare Bogaczowice)

II Waligóra Run Cross
W sobotę, 2 września, zapraszamy pasjonatów biegania po górach do Głuszycy na II ultramaraton i półmaraton górski Waligóra
Run Cross.
Zawodnicy ultramaratonu będą
mieli do pokonania trasę o długości
53 km z 2500 m podbiegów o nachyleniu ponad 45%. Trudy trasy rekompensują jednak piękne widoki.
Bieg jest zaliczany do klasyfikacji Ligi
Biegów Górskich i został
wyróżniony prestiżową
nagrodą Srebrna Kozica
w kategorii Organizacyjny Debiut Roku. Półmaraton Waligóra Run
Cross to jeden z najtrudniejszych półmaratonów w Polsce. Pokonując trasę o długości
25 km, będzie trzeba
wspinać się ostro pod
górę, gdyż suma pod-

biegów wynosi 750 m. Najtrudniejszy podbieg pod Waligórę (936 m
n.p.m.) ma prawie 45% nachylenia,
podobnie jak na Ruprechtickim Szpiczaku (880m), skąd zobaczyć można
piękną panoramę Karkonoszy i Gór
Stołowych. Niewątpliwą atrakcją biegu jest podbieg na Rogowiec (870 m
n.p.m.) z ruinami najwyżej położonego zamku w Polsce. Więcej o WRC
na stronie: www.waligoraruncross.pl
(red)
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Pobiły beniaminka i rekord
Choć piłkarki AZS-u PWSZ były
faworytem spotkania z beniaminkiem z Górzna, to chyba
mało kto się spodziewał, iż wałbrzyszanki wręcz rozstrzelają
rywalki. Po jednostronnym spotkaniu akademiczki rozbiły zespół
Unifreeze aż 9:0.
W dotychczasowej historii występów w Ekstralidze najwięcej bramek
wałbrzyszanki zdobyły w sezonie
2015/2016, kiedy to grając przed
własną publicznością w trzeciej kolejce rundy jesiennej pokonały GOSiR Piaseczno 6:1. W minioną sobotę
podopieczne Kamila Jasińskiego ustanowiły nowy rekord i ten w najbliższym czasie będzie zapewne trudno
pobić, gdyż naprawdę niewiele brakowało, aby w Górznie nasze panie
zanotowały dwucyfrowe zwycięstwo. Ostatecznie przyjezdne wygrały aż 9:0, co wywindowało je na
2. miejsce w tabeli, tuż za aktualnym
Mistrzem Polski – Medykiem Konin.
Królową polowania okazała się Dominika Dereń, która mając na swym
koncie trzy bramki skompletowała
hattricka. Niewiele gorsza okazał się
Julita Głąb, która dwukrotnie wpisała się na listę strzelców trafiając do
siatki swojego byłego zespołu. Pozostałe gole zdobyły: Klaudia Miłek,
Martyna Zańko, Małgorzata Mesjasz
oraz Sabina Ratajczak.
W najbliższej kolejce przeciwnikiem wałbrzyszanek będzie kolejny
beniaminek Ekstraligi, tym razem
z Radomia, który jednak radzi sobie
zdecydowanie lepiej aniżeli wspomniana ekipa z Górzna. W trzech

sekund
bowiem meczach drużyna Sportowej Czwórki zdobyła 4 punkty,
co daje jej 8. pozycję w klasyfikacji.
Mimo to wydaje się akademiczki nie
powinny mieć żadnych problemów
z odniesieniem kolejnego zwycięstwa, które byłoby optymistyczną
zapowiedzią przed zaplanowanym
na pierwszy weekend września wyjazdowym pojedynkiem z Medykiem. Na spotkanie z popularnymi
„Luksiarami”, w składzie których
można między innymi zauważyć byłą
zawodniczkę AZS-u PWSZ, Angelikę
Smagur, zapraszamy jutro o godzinie
16 na stadion przy ulicy Ratuszowej.
Bartłomiej Nowak

Choć królową polowania w Górznie okazała się Dominika Dereń, autorka
trzech bramek, to Klaudia Miłek również ma powody do zadowolenia –
nasza reprezentantka Polski zdobyła bowiem gola numer 3 dla AZS-u
PWSZ

Mimo absencji narzekającej na drobny uraz Oliwii Maciukiewicz nasze
akademiczki rozgromiły na wyjeździe Unifreeze Górzno 9:0

Unifreeze Górzno - AZS PWSZ Wałbrzych 0:9 (0:5)
Bramki: 0:1 Julita Głąb (9), 0:2 Dominik Dereń (20),
0:3 Klaudia Miłek (27), 0:4 Dominik Dereń (33), 0:5
Julita Głąb (45), 0:6 Dominika Dereń (49), 0:7 Martyna Zańko (77), 0:8 Małgorzata Mesjasz (86 – rz.k.),
0:9 Sabina Ratajczak (90+1).
AZS PWSZ: Dąbek, Mesjasz, Aszkiełowicz, Gradecka,
Kędzierska (60 Pluta), Rędzia, Dereń (60 Jędras), Głąb
(77 Klepatska), Ratajczak, Kowalczyk (68 Zańko),
Miłek (84 Rapacka). Trener: Kamil Jasiński
Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin
2. AZS PWSZ Wałbrzych
3. Górnik Łęczna
4. AZS UJ Kraków
5. UKS SMS Łódź
6. Czarni Sosnowiec
7. AZS Wrocław
8. Sportowa „4” Radom
9. Mitech Żywiec
10. Unifreeze Górzno
11. Olimpia Szczecin
12. AZS PSW B. Podlaska

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
7
7
6
5
5
4
4
1
1
0
0

15:0
14:2
9:3
4:2
9:3
5:3
10:4
3:5
1:9
0:17
4:15
0:11

Polowanie na Sokoła trwa
Piłkarze Górnika w pełni wykorzystali atut gry przed własną
publicznością pokonując w II odsłonie IV ligi Sokoła Wielka Lipa
2:1. Przed podopiecznymi Macieja Jaworskiego kolejny rywal
z „Sokołem” w nazwie, tym razem Marcinkowice – lider rozgrywek, z którym zmierzymy się
w sobotę na wyjeździe.
Po wyjazdowym remisie na inaugurację sezonu biało-niebiescy zanotowali pierwszą wygraną w rundzie

jesiennej pokonując na Ratuszowej
Sokoła Wielka Lipa 2:1. Pojedynek
stał pod znakiem przewagi gospodarzy, którzy do przerwy po strzale
Damiana Migalskiego prowadzili 1:0.
Choć w drugiej części przyjezdni
wyrównali stan rywalizacji, to jednak
ostatnie zdanie należało do Jana Rytko. W 64 minucie kapitan Górników
popisał się pięknym uderzeniem
z dystansu, po którym futbolówka wylądowała w samym okienku
bramki rywali i tym samym 3 punkty ekipy trenera Ryszarda Mordaka,

który zastąpił chorego Macieja Jaworskiego, stały się faktem.
Prawdziwe wyzwanie czeka
wałbrzyszan w III kolejce rundy
jesiennej. Najbliższym przeciwnikiem Górnika będzie bowiem Sokół
Marcinkowice, który z kompletem
punktów przewodzi IV-ligowej klasyfikacji. To jeden z dwóch, obok
Bielawianki Bielawa, zespołów, który
zanotował dwa zwycięstwa z rzędu.
Miejmy jednak nadzieję, iż nasi przerwą niezłą passę lidera wygrywa-

jąc na boisku rywala, dzięki czemu
awansują na podium rozgrywek.
Górnik Wałbrzych – Sokół Wielka Lipa 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Damian Migalski (22), 1:1 Michał Wróbel
(53 – rz.k.), 2:1 Jan Rytko (64)
Górnik: Jaroszewski, D. Michalak, Niemczyk,
Smoczyk, Krzymiński, Słapek, Rytko, Chajewski,
Młodziński (Sobiesierski 75), Bogacz (60 Rodziewicz),
Migalski (86 Gawlik). Trener: Ryszard Mordak (pod
nieobecność Macieja Jaworskiego)

Drugi z lokalnych przedstawicieli IV ligi, Górnik Boguszów-Gorce,
musiał tym razem przełknąć gorzką
pigułkę przegrywając na wyjeździe
z Apisem Jędrzychowice 0:4. Porażka beniaminka nie może jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
iż w składzie rywali występuje kilku
graczy, którzy w przeszłości stanowili
o sile Miedzi Legnica. Okazja do poprawienia dotychczasowego dorobku
punktowego nastąpi już w najbliższą
niedzielę, kiedy to chłopcy Rafała
Siczka podejmą Orlę Wąsosz, która podobnie jak boguszowianie ma
w swym dorobku 3 punkty. Początek
spotkania w Gorcach o godzinie 17.
Apis Jędrzychowice - Górnik Boguszów-Gorce 4:0
(2:0)
Bramki: 1:0 Patryk Bystrak (31), 2:0 Jakub
Chrzanowski (40), 3:0 Wojciech Glanc (62), 4:0 Jakub
Chrzanowski (69)
Górnik: Marcin Jaskółowski, Mariusz Błaszczak
(64 Jarosław Szczurek), Mateusz Jaskółowski (78
Łukasz Podgórski), Wojciech Klimek (46 Jarosław
Maliszewski), Mateusz Klimek (70 Wojciech Choiński),
Jarosław Pryk, Adrian Maliszewski (64 Patryk
Ostrowski), Ryszard Bejnarowicz, Konrad Zwolenik,
Kornel Duś, Dominik Woźniak (70 Maciej Rymarowicz).
Trener: Rafał Siczek

Pod nieobecność chorego Macieja Jaworskiego Górników do zwycięstwa poprowadził trener Ryszard Mordak

Bartłomiej Nowak

Udany start
Piotrowskiej
w Austrii

Miniony weekend Patrycja Piotrowska, zawodniczka KKW Superior
Wałbrzych, spędziła w Austrii, gdzie
wystartowała w 20. Internationales
MTB Cross Country „Rund um den
Roadlberg”. To był udany występ,
gdyż wałbrzyszanka zajęła wysokie 7.
miejsce. Jak przyznała, warunki atmosferyczne panujące w dniu wyścigu
były bardzo dobre, trasa trudna technicznie, ale w całości naturalna. Udział
w zawodach w Windersdorf był
ostatnim przetarciem Patrycji przed
zbliżającą się finałową edycją Pucharu
Świata we włoskim Val di Sole.

Dominacja „górali”
Superiora

Gdy Piotrowska ścigała się w Austrii,
jej klubowi koledzy sprawdzali swe
możliwości w zawodach XIII Grand
Prix MTB Solidarności w Jaworzynie
Śląskiej, które były jednocześnie
Otwartymi Mistrzostwami Dolnego
Śląska w kategoriach: masters, cyklosport, junior oraz juniorka. Występ
wałbrzyszan zaowocował kilkoma
miejscami na podium i tytułami
mistrzów i wicemistrzów Dolnego
Śląska, które przypadły Natalii Jeruzalskiej, Mariuszowi Piotrowskiemu oraz
Piotrowi Walerakowi.
Wyniki KKW Superior Wałbrzych
Mikołaj Piotrowski (kategoria 2005 – 2007)
– 8. miejsce
Paweł Bielecki (żak) – 2. miejsce
Paweł Wawrzyńczyk (żak) – 3. miejsce
Dorota Bielecka (juniorka młodsza) – 1. miejsce
Martyna Tomasik (juniorka młodsza) – 4. miejsce
Julia Tarnawska (juniorka młodsza) – 5. miejsce
Piotr Makowski (junior młodszy) – 6. miejsce
Jakub Borkowski (junior młodszy) – 8. miejsce
Natalia Jeruzalska (juniorka) – 1. miejsce
(mistrzyni Dolnego Śląska)
Kamil Tarnawski (junior) – 3. miejsce
Szymon Hyrlik (junior) – 5. miejsce
Mariusz Piotrowski (masters II) – 1. miejsce
(mistrz Dolnego Śląska)
Piotr Walerak (trener, cyklosport) – 2. miejsce
(wicemistrz Dolnego Śląska)

Wrzesień
z Pucharem Polski

Po rozegraniu spotkań na szczeblu
podokręgu i wyłonieniu zwycięzców,
którymi zostali Górnik Nowe Miasto
oraz Czarni Wałbrzych, Okręgowy
Związek Piłki Nożnej rozlosował pary
1/16 finału Pucharu Polski na szczeblu
okręgowym. W nadchodzących
rozgrywkach honoru naszego regionu
bronić będzie sześć zespołów, w tym
najwyżej sklasyfikowane: Górnik Wałbrzych oraz Górnik Boguszów-Gorce.
Pierwszy z wymienionych zagra na
wyjeździe z MKS-em Szczawno-Zdrój, a beniaminek IV ligi zmierzy
się, również na wyjeździe, z przedstawicielem podokręgu świdnickiego. Do
spotkań 1/16 PP dojdzie w środę 6 lub
13 września.
Puchar Polski na szczeblu okręgowym
Pary 1/16 finału:
LKS Bystrzyca Górna – Zdrój Jedlina-Zdrój, PPN
Świdnica 2 – Karolina Jaworzyna Śląska, Czarni
Wałbrzych – Polonia Stal Świdnica, Górnik Nowe
Miasto – Victoria Świebodzice, PPN Świdnica
1 – Górnik Boguszów-Gorce, MKS Szczawno-Zdrój
– Górnik Wałbrzych, Grom Witków – Zjednoczeni
Żarów, Granit Roztoka – AKS Strzegom, Piławianka
Piławianka Górna – Lechia Dzierżoniów, Skałki
Stolec – Piast Nowa Ruda, Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój – Nysa Kłodzko, Iskra Jaszkowa Dolna
– Bielawianka Bielawa, Kryształ Stronie Śląskie
– Victoria Tuszyn, ATS Wojbórz – Unia Bardo,
Ślęza Ciepłowody – Orzeł Ząbkowice Śląskie, Orzeł
Lubawka – Zamek Kamieniec Ząbkowicki

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

DIETY w chorobach
DIETY dla dzieci

(1) HYDRAULIKA 668 60 55 55

www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

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

przy ul. Wieniawskiego

(18) 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

reklama
797 982 003

(1) ELEKTRYK 888 322 334
(2) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(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
(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PO-

RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(15) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(4) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko,
profesjonalnie Wałbrzych ul.
Słowackiego 5,
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57

praca
(1) Firma ProCleaner poszukuje
personelu sprzątającego na obiekt
zlokalizowany w Biskupicach Podgórnych. Zapewniamy BEZPŁATNY
dojazd. Praca przy sprzątaniu biur
i hali magazynowej. Praca od 6 do
14 lub od 14 do 22- możliwość
uzgodnienia zmian. Zapraszamy do
kontaktu osoby zainteresowane
również posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności. Możliwość
zatrudnienia na umowę o pracę.
Kontakt: 533 123 444
(2) Zatrudnię elektryka, znajomość
czytania schematów, prawo jazdy
kat.B. tel. 608 614 930
(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za
granicę: brygadzistów, pomocników
budowlanych, pracowników hodowli ostryg; fizycznych; ziemnych;
drogowych; remontowych; budowy
dróg; do obsługi przecisku sterowanego; produkcji; winnicy; rolnych,
monterów klimatyzacji i wentylacji;
instalacji kanalizacyjnej; rusztowań;
konstrukcji budowlanych; silosów,
hydraulików, serwisantów, elektryków, elektromonterów, spawaczy,
cieśli, dekarzy, murarzy, ślusarzy,
zbrojarzy, blacharzy, betoniarzy, brukarzy, kamieniarzy, stolarzy, regipsiarzy, płytkarzy, tynkarzy, szpachlarzy,
malarzy, lakierników, mechaników
samochodowych, kombajnistów,
operatorów koparki; maszyny
drukarskiej, piekarzy, pokojówek,
ogrodników, osób do sprzątania;
zbioru winogron; pieczarek; oliwek;
pietruszki; sałaty. Mile widziany
j.obcy i własny samochód. marketing@euro-kontakt.eu 530 456 977
(1) Zbiór jabłek Francja 56 46 122 94
nabory1@epser.com
(1) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Pol-
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sce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

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

NIERUCHOMOŚCI
(3) Wynajmę pomieszczenia gospodarcze pod działalność. Tel. 795 602
683
(3) Wynajmę garaż, okolice Piaskowej Góry, tel. 795 602 683
Kawalerka do wynajęcia tel.693 339
693
(5) 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
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razem z Wami

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

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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