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• ZATRUDNI SPAWACZY

WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA

• ORGANIZUJE KURSY NA SPAWACZA

Przeszkolimy osoby chętne do pracy na stanowisku spawacz (metodą MAG)
• Po odbytym kursie i uzyskaniu książeczki spawacza gwarantujemy pracę • Wysokie zarobki • Możliwość zakwaterowania
Możliwość zorganizowania transportu do/ i z pracy

Ludzie z klisz

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 694 363 204; 71/3909121; e-mail: biuro@wsp-miroslawice.pl

wydarzenia str. 4

Zabytkowa rozpiska

Duży krok w sprawie
budowy obwodnicy
Są wymierne efekty działań osób, które złożyły swoje podpisy pod petycją do najwyższych władz państwowych
w sprawie budowy wałbrzyskiej obwodnicy z jej tzw. szczawieńskim łącznikiem. Stowarzyszenie Kocham
Szczawno-zdrój, które było inicjatorem tej akcji, właśnie otrzymało pismo od ministra infrastruktury
Czytaj na str. 3
i budownictwa, z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej petycji.
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wydarzenia str. 6

Czadowe dożynki

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

poszukuje pielęgniarki
do pracy w systemie zmianowym
region str. 20

Akademiczki
postraszyły
mistrzynie

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.

Kontakt : lasova@mndk.cz

sport str. 21

MAGAZYN Galerii Victoria
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Czysty uśmiech

Piątek, 8 września 2017

od 2002 roku
razem z Wami

www.30minut.pl

Narodowe czytanie
W ponad 2 tys. miejsc w Polsce
odbyło się wspólne czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
Akcja ma coraz większy zasięg i
jest już wpisana w krajobraz kulturalny polskiej rzeczywistości.
To jest bardzo ważna akcja, dlatego seniorzy z Klubu Senior Wigor
w Szczawnie-Zdroju aktywnie w niej
uczestniczyli. Seniorzy otrzymali zaproszenie na wspólne czytanie zorganizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną "Biblioteka
pod Atlantami" w Wałbrzychu. - Było
wspaniale. O weselny nastrój zadbali
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca

Według Światowej Federacji
Dentystycznej aż 90% populacji zmaga się z problemami dotyczącymi jamy ustnej. O tym
jak ważne jest dbanie o higienę
jamy ustnej opowiada Karolina Kolenkiewicz, higienistka
stomatologiczna z A2 Clinic
w Wałbrzychu.
Na czym polega prawidłowa higiena jamy ustnej?
Składa się na nią kilka czynności.
Głównie kontrolne, regularne
wizyty u stomatologa oraz wizyty u higienisty stomatologicznej,
która odpowiedzialna jest za tak
zwane profesjonalne oczyszczanie zębów, szkliwa, przestrzeni
międzyzębowych z osadu i przebarwień. Usuwa kamień, piaskuje
i poleruje zęby. Jeżeli dołączymy
do tego kilka prostych, codziennych czynności takich jak dokładne szczotkowanie zębów, stosowanie nici dentystycznej znacznie
obniżymy ryzyko chorób, próchnicy oraz innych problemów
jamy ustnej. Wszystko w rękach
pacjenta. To on musi zrozumieć
na czym polega prawidłowa pielęgnacja oraz musi trzymać się
pewnych zasad.
Jak prawidłowo szczotkujemy
zęby?
Są różne techniki szczotkowania.
U siebie w gabinecie pomagam
w poznaniu właściwej techniki
oraz wskazuje miejsca w jamie
ustnej, na które należy zwrócić
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szczególną uwagę czy to podczas
szczotkowania czy używania nici
dentystycznej. Wszystko zależy
od tego jaki mamy stan przyzębia.
Szczoteczka elektryczna czy
manualna?
Jedna i druga jest dobra. Elektryczną dokładniej umyjemy zęby,
natomiast najważniejsze są chęci.
Szczoteczkę powinniśmy wymieniać raz na miesiąc, po chorobach
jamy ustnej i po każdym czyszczeniu u higienistki żeby nie przenosić bakterii.
Czy zaleca się stosowanie nici
dentystycznej?
Tak, ja zalecam nitkowanie zębów. Uważam, że jest ważne tak
jak ich szczotkowanie. Nitkując
zęby pozbywamy się płytki nazębnej z przestrzeni międzyzębowych. Jednak wiele osób robi to
w sposób nieumiejętny, niewłaściwy przez co uszkadza dziąsła
i przestrzenie międzyzębowe.
Wybór pasty ma znaczenie?
Oczywiście, że tak. Wyróżniamy pasty do zębów wybielające,
zwalczające kamień nazębny, odświeżające oddech, na podrażnione dziąsła, pasy dla dzieci. Każda
z nich ma spełnić swoje zdanie,
więc warto zastanowić się nad ich
wyborem lub poprosi o pomoc
swojego stomatologa lub higienistkę.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

Festyn
w Strudze
W Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Strudze rozpoczęto
uroczysty festyn sołecki w Strudze. Mszę poprowadził gościnie
ksiądz infułat Józef Strugarek.
Po mszy goście oraz mieszkańcy
wsi Struga i okolic udali się na boisko, gdzie odbywał się festyn, na
którym było wiele zabaw, występów
artystycznych w wykonaniu zespołu
Dobromierzanie, a także przez dzieci i młodzież ze Strugi. Miłą niespodzianką było czytanie fragmentów
"Wesela" przez wójta Gminy Stare
Bogaczowice Mirosława Lech, zastępcę wójta Bogdana Stochaja, Agnieszkę Wieczorek, Pana Krzysztofa
Wieczorek, dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach
Adriana Furmaniaka, radne Gminy
Stare |Bogaczowice ze wsi Struga
Emilię Kmieci oraz Izabelę Kamińską, oraz przez młodzież wsi Struga,
Agatę Pelc, Milenę Pelc i Michała
Pelc. Na obchodach nie brakowało
również pysznego jedzenia, gdzie
można było skosztować smacznego
bigosu. Wszystkich biorących udział
w imprezie zainteresowała wystawa
zdjęć i albumów dotyczących historii
Strugi, które przygotowała pedagog
Jadwiga Tryniecka oraz zachwycano
się wykonaną przez Annę Zakręt
miniaturą Szkoły Podstawowej w
Strudze. - Było pysznie, smacznie i
zabawnie. Dziękujemy wszystkim za
przybycie – mówią organizatorzy.
(red)

o weselny nastrój zadbali członkowie zespołu Pieśni i tańca "wałbrzych

"Wałbrzych". Zaproszeni goście czytali wciąż aktualne kwestie między
innymi Czepca, Dziennikarza, Poety
i Pana Młodego. "Wesele" to dramat
o polskiej zbiorowości. Pokazuje
wewnętrzne konﬂikty, różne emocje, myśli, nadzieje i niepokoje. Każdy uczestnik Narodowego Czytania
mógł przybić we własnym egzempla-

rzu książki okolicznościową pieczęć i
otrzymał pamiątkową kartkę. Akcja
Narodowego Czytania w "Bibliotece pod Atlantami" była wspaniale
zorganizowana. Bardzo dziękujemy
za zaproszenie i mamy nadzieję na
kolejne w przyszłym roku – mówią
zgodnie uczestnicy.
(red)
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kalendarium
Wszyscy chcą stać przy sterze. Nikt nie chce wiosłować. — Valeriu Butulescu
• 08 września 2017 – Dzień Dobrych Wiadomości,
Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, Dzień Marzyciela,
Światowy Dzień Fizjoterapii
Imieniny – Adrianna, Maria, Radosław
• 09 września 2017 – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy,
Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania,
Światowy Dzień FAS
Imieniny – Piotr, Sergiusz
• 10 września 2017 – Światowy Dzień Zapobiegania
Samobójstwom
Imieniny – Łukasz, Mikołaj, Sebastian
• 11 września 2017 – Dzień Histerii i Egocentryzmu w USA
Imieniny – Dagna, Jacek, Prot
• 12 września 2017 – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej,
Święto Wojsk Lądowych
Imieniny – Gwidon, Maja, Maria
• 13 września 2017 – Dzień Programisty, Dzień Całowania
Chłopaków w Usta
Imieniny – Filip, Jan Chryzostom
• 14 września 2017 – Wspomnienie Podwyższenia Krzyża
Świętego
Imieniny – Bernard, Roksana

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
08.09.2017 (piątek) godz. 16:30 Bajkowy Klub Malucha – Inauguracyjne Spotkanie,
Biblioteka pod Atlantami, Filia nr 7, Piaskowa Góra
08.09.2017 (piątek) godz. 16:30 Akademia Młodego Artysty – Wakacyjne wspomnienia,
Biblioteka pod Atlantami, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze
08.09.2017 (piątek) godz. 17:00 Wernisaż wystawy minerałów „Zauroczeni naturą” z okazji jubileuszu
40-lecia Oddziału Sudeckiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia
08.09.2017 (piątek) godz. 20:00 Święto Bluesa (manów) The Stars’i & Paranoja Hotel, A PROPOS,
ul. Wieniawskiego 82
08.09.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne odkrywanie Starej Kopalni, Stara Kopalnia
09.09.2017 (sobota) Bike Maraton Wałbrzych, Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój,
ul. Ratuszowa 6
09.09.2017 (sobota) godz. 10:00 Wspólne Śpiewanie dzieci 5-10 lat z Wałbrzyskimi Wróbelkami
i Małgorzatą Wiłkomirską, Biblioteka pod Atlantami, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze
09.09.2017 (sobota) godz. 15:00 Muzyczne Podróże. Spotkanie z Józefem Wiłkomirskim, Biblioteka
pod Atlantami, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze
09.09.2017 (sobota) godz. 16:00-18:00 Muzyczna Wrześniówka, Plac Magistracki, Wałbrzych
09.09.2017 (sobota) godz. 18:00-19:00 Wernisaż wystawy Leokadii Gerot – malarstwo,
WOK na terenie Starej Kopalni
09.09.2017 (sobota) godz. 20:00 Muzyka lat ’60 ’70 ’80 – prowadzi DJ MORAS, A PROPOS,
ul. Wieniawskiego 82
10.09.2017 (niedziela) Górski Półmaraton Wałbrzych Górska Dziesiątka, Centrum Aktywnego
Wypoczynku Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6
10.09.2017 (niedziela) godz. 7:40 Wycieczka „Góry Kaczawskie”, Wałbrzyski Klub Wędrowców, zbiórka:
Dworzec PKP Wałbrzych Miasto
10.09.2017 (niedziela) godz. 11:00 Spacer śladami wałbrzyskiego przemysłu, Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia

10.09.2017 (niedziela) godz. 12:30-16:30 Święto ulicy Słowackiego, ul. Słowackiego
ŚWIEBODZICE
09.09.2017 (sobota) Liga MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej
09.09.2017 (sobota) godz. 11:00 Dzień Sportu, Orlik, ul. Rekreacyjna 1, Świebodzice
ŚWIDNICA
08.09.2017 (sobota) godz. 20:30 Nocny Koncert Lokomotyw, Stacja Kolejowa Świdnica Miasto
09.09.2017 (niedziela) godz. 10:00-18:00 Sprzątanie Fleszy Nowomłyńskiej + prezentacje
historyczno-edukacyjne, Flesza Nowomłyńska, Al. Brzozowa, Świdnica
09.09.2017 (niedziela) godz. 12:00-14:00 Prelekcje w Muzeum Dawnego Kupiectwa: „Huta Idy i Marii.
Krajobraz Dziedzictwa” oraz „Klucz do Śląska – Dzieje oblężeń Twierdzy Świdnickiej, Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, Świdnica
09.09.2017 (niedziela) godz. 19:00 I Liga Piłki Ręcznej: ŚKPR Świdnica vs MTS Chrzanów, Hala
Zawiszów
STARE BOGACZOWICE
09.09.2017 (sobota) Dożynki Powiatowo-Gminne (na stadionie)
JAWORZYNA ŚLĄSKA
08.09.2017 (piątek) – 10.09.2017 (niedziela) godz. 10:00 Gala Parowozów 2017, Muzeum Kolejnictwa
Jaworzyna Śląska
09.09.2017 (sobota) godz. 10:07 i 14:52 Przejazd Wakacyjnego Pociągu Muzealnego Jaworzyna Śl.
– Świdnica – Krzyżowa – Dzierżoniów,
09.09.2017 (sobota) godz. 14:00 „Bocznicowanie 2017” – Inscenizacja wypadku kolejowego
+ przejazdy drezynami, Przejazd kolejowy, ul. Spółdzielcza, Jaworzyna Śląska
JEDLINA-ZDRÓJ
10.09.2017 (niedziela) Ogólnopolskie Zawody Rzutowe dla dzieci

Piątek, 8 września 2017
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Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje

Przekazanie sprzętu dla OSP Gorce w ramach budżetu
partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego
W sobotę 2 września na terenie
remizy OSP Gorce odbyło się
uroczyste przekazanie strażakom sprzętu zakupionego dla
OSP Gorce w ramach projektu
pn. ”Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców miasta Boguszowa – Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież
ochronną Jednostkę OSP Oddział Gorce ul. T. Kościuszki 12A
w Boguszowie – Gorcach”.
Strażacki projekt w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego
zwyciężył, uzyskując 1693 głosy
mieszkańców. Wartość projektu to

41 500 zł, za które zakupiono między innymi kamerę termowizyjną,
odzież ochronną i sprzęt ratowniczy.
W uroczystości uczestniczyli : Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura, Członek Zarządu Stanisław Janor oraz
radni Leonard Górski i Marek Tarnacki, Komendant Miejski PSP bryg.
mgr inż. Krzysztof Szyszka, Prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Bogdan Stochaj, Członek Zarządu
Powiatowego ZOSP RP Piotr Zimnicki, a także licznie przybyli strażacy,
mieszkańcy dzielnicy Gorce i przedstawiciele instytucji i firm wspierających OSP.
„Gratuluję Strażakom ogromnego zaangażowania w ten projekt, już w ubiegłym roku miałem

przyjemność przekazywać Quada
dla OSP w Boguszowie, a dzisiaj
możemy doposażyć druhów z OSP
w Gorcach. Bezpieczeństwo jest
najważniejsze, dlatego powiat wałbrzyski wspiera wszystkie działania
mające na celu jego poprawę. Dzisiaj jestem tym bardziej dumny, że
to sami mieszkańcy zadecydowali
o przekazaniu tych środków w ramach budżetu partycypacyjnego na
poprawę bezpieczeństwa poprzez
wsparcie OSP Gorce. Dziękuję
w imieniu swoim, Zarządu i Rady
Powiatu za Wasze zaangażowanie
w ratowanie ludzkiego życia i mienia i życzę jednocześnie, aby sytuacji w których będziecie zmuszeniu
korzystać z tego sprzętu, było jak

najmniej” – powiedział starosta Jacek Cichura.
W trakcie uroczystości wręczono
również podziękowania przyjacio-

łom OSP i młodym adeptom strażackiego fachu , a najmłodsi uczestnicy uroczystości otrzymali medale
"Przyjaciel Strażaka".

Duży krok w sprawie budowy obwodnicy
Są wymierne efekty działań osób,
które złożyły swoje podpisy pod
petycją do najwyższych władz
państwowych w sprawie budowy
wałbrzyskiej obwodnicy z jej tzw.
szczawieńskim łącznikiem. Stowarzyszenie Kocham Szczawno-Zdrój, które było inicjatorem tej
akcji, właśnie otrzymało pismo od
Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z informacją o pozytywnym
rozpatrzeniu złożonej petycji.
Na początku lipca pojawiła się
informacja o tym, że plan budowy
obwodnicy Wałbrzycha może nie zostać zrealizowany. Powodem tego był
brak zarezerwowania odpowiednich
środków finansowych na odcinek
biegnący przez Szczawno - Zdrój.
Gdyby taki scenariusz ziścił się, oznaczałoby to poważne konsekwencje
dla Szczawna Zdroju, łącznie z najgorszym - utratą statusu uzdrowiska.
Działacze stowarzyszenia Kocham
Szczawno Zdrój zorganizowali publiczną akcję zbierania podpisów pod
petycją skierowaną do Pani Premier,
Ministra Rozwoju i GDDKIA, której
celem było zabezpieczenia odpowiednich środków i przekazania ich
na wybudowanie odcinka obwodnicy, przecinającego teren Szczawna
Zdroju. -To była sprawna akcja, wykorzystująca dostępne dla mieszkańców, narzędzia prawne. Aktywność
osób zainteresowanych tym tematem
była naprawdę duża, a tak krótkim
okresie. To dzięki współpracy wielu
środowisk, udaje się tą sprawę posuwać do przodu - mówi Arkadiusz
Czocher, prezes stowarzyszenia
Kocham Szczawno-Zdrój. W ostatnim tygodniu władze stowarzyszenia
odebrały pismo z odpowiedzią na
petycję, którą przysłało Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa. - Rokowania są optymistyczne - mówi zaangażowany w akcję Michał Broda ze
Szczawna-Zdroju. W piśmie czytamy
m.in., że 2 sierpnia 2017 uzgodniono
aneks nr 2 dla programu inwestycji
„przedmiotowego zadania” i dzięki temu GDDKIA posiada formalną
podstawę do zabezpieczenia w swoim budżecie środków koniecznych do
rozpoczęcia realizacji pozamiejskiego
odcinka obwodnicy. Działacze stowa-

rzyszenia Kocham Szczawno Zdrój
nie kryją zadowolenia z takiego obrotu sprawy. – To jest naprawdę najważniejsza w chwili obecnej sprawa
dla uzdrowiska, dobrze, że wszystko
idzie w dobrym kierunku - podkreśla
Piotr Cugowski ze stowarzyszenia
Kocham Szczawno-Zdrój. – Bardzo
dziękujemy wszystkim tym osobom,
które rozumiejąc powagę sprawy,
chętnie podpisywały się pod petycją
w tej sprawie - zaznacza Arkadiusz
Czocher. - Po raz kolejny współpraca
daje wymierne efekty - dodaje prezes
stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój. Teraz już na szczeblu ministerialnym, nic nie stoi na przeszkodzie,
aby Główna Dyrekcja Krajowych
i Autostrad zabezpieczyła pieniądze
na budowę tzw. szczawieńskiego
łącznika i aby cała inwestycja na którą Gmina Wałbrzych pozyskała około
300 milionów złotych z funduszy unijnych, mogła być realizowana.
(red)

Duży krok w sprawie budowy obwodnicy
reklama
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TYDZIEŃ URODY W A2 CLINIC
od 11 do 15 września

wszystkie zabiegi kosmetyczne

- 20%

Umów się już dziś tel. 74 666 8 777, 666 704 707/ www.a2clinic.pl/ ul.Broniewskiego 87a
Liczba miejsc ograniczona
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Ludzie z klisz

Pierogowe dożynki

Film dokumentalny w reżyserii Mateusza Kudły, pt. “Ludzie
z klisz” został zaprezentowany
na festiwalu produkcji telewizyjnych w Cannes i walczy o nagrodę Złotego Delfina. To kolejna
sposobność do zdobycia międzynarodowego wyróżnienia.

Pierogowa Chata (profesjonaliści), Przedszkole z Czarnego
Boru (instytucje i organizacje)
oraz Malwina Lutkiewicz (amatorzy) zwycięzcami poszczególnych kategorii w kolejnej edycji
Festiwalu Pieroga. Zdaniem jury
najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowało sołectwo Witków.

Wcześniej, film zdobył nagrodę
Gold Plaque na 53. Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym w ChicagoPrzypomnijmy, że obraz w reż.
Mateusza Kudły przedstawia historię
odnalezienia 120 klisz fotograficznych. Na strychu w jednym z walimskich mieszkań w starych walizkach
znajdowało się pudełko z kliszami
fotograficznymi z lat 1947 – 1952.
Autorem zdjęć okazał się pierwszy
powojenny osadnik Walimia Filip
Rozbicki, nieżyjący już organista koś-

cielny. Łukasz Kazek, pasjonat historii Dolnego Śląska, postanowił opublikować klisze w Internecie. Postacie
z wykonanych po wojnie fotografii,
przypominają sobie okoliczności ich
powstania. Uchwycony negatywem
świat odżywa, niezwykłe historie
ludzi z klisz opisuje prasa, a wspomnienia uwiecznionych przez Filipa
Rozbickiego bohaterów fotografii
trafiły na deski teatru w spektaklu
muzycznym pt. „Polska 120”. - Zdjęcia realizowano miedzy innymi na
terenie Gminy Walim, rozmówcami
byli również mieszkańcy naszej małej ojczyzny, wielu z nich już odeszło
na wieczny spoczynek. Pozostały
jednak nagrania jako świadectwo
ich historii mówionej, którą zawsze
przybliżać będę – podkreśla Łukasz
Kazek.
(red)

Autorem zdjęć okazał się pierwszy powojenny osadnik Walimia Filip
Rozbicki, nieżyjący już organista kościelny
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Tegoroczne obchody dożynkowe
w Czarnym Borze rozpoczęły się
mszą świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przewodniczył jej proboszcz ks. Paweł
Oskwarek, a kazanie wygłosił proboszcz parafii z Witkowa ks. Janusz
Ospa. Po mszy świętej barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami
Czarnego Boru na stadion sportowy.
Uroczystości na stadionie rozpoczęły się od Misterium Chleba, podczas
którego Starostowie tegorocznych
dożynek Mariola i Krzysztof Barnachowie przekazali wójtowi gminy
Adamowi Góreckiemu symboliczny
bochen chleba, który następnie został podzielony pomiędzy wszystkich
zebranych na stadionie. – Chleb nigdy się nie znudzi, nie narzekamy na
jego smak, ciężko na niego pracujemy i to właśnie chleb daje najwięcej
siły. Bez ciężkiej pracy nie będzie
chleba, dlatego mimo, iż dzisiejsze
święto jest świętem rolników, to
każdy kto pracuje na chleb jest dzisiaj gospodarzem. Bez pracy nie ma
chleba – podkreślił wójt Adam Górecki dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych gminnych dożynek.
Wójt przywitał przybyłych na czar-
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Wśród profesjonalistów wygrała Pierogowa Chata.

noborskie święto gości, wśród nich
parlamentarzystów, władze powiatu
wałbrzyskiego i kamiennogórskiego,
jak również wójtów i burmistrzów
sąsiednich gmin. Następnie sołectwa zaprezentowały swoje wieńce
dożynkowe w konkursie na najpiękniejszy wieniec. Komisja w składzie:
ks. Paweł Oskwarek, poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, oraz Magdalena Szczurowska – asystent minister oświaty Anny Zalewskiej,
oceniali nie tylko pomysł i estetykę
wykonania wieńców, ale także sposób jego prezentacji i zdecydowali,
iż pierwsze miejsce w konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy
w tym roku należy się sołectwu Witków. Wyróżnienia otrzymało sołectwo Borówno i sołectwo Jaczków,
a nagrodę specjalną Wójta Gminy
Sołectwo Czarny Bór. Następnie
komisja w składzie wicestarosta
wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski,
dyrektor GZSPzP Anna Dziewit i ks.
Piotr Żukowski wyłoniła zwycięz-

ców konkursu na najsmaczniejsze
pierogi. Wśród profesjonalistów
wygrała Pierogowa Chata, drugie
miejsce zajęła Stołówka z Czarnego
Boru a trzecie Hotel Maria. W kategorii instytucje i organizacje wygrało Przedszkole z Czarnego Boru,
drugie miejsce zajął UKN Melafir,
a trzecie Klub Seniora z Witkowa.
Wśród amatorów bezkonkurencyjna
okazała się kolejny raz Malwina Lutkiewicz (z d. Pogwizd), drugie miejsce zajęła Wiesława Wilk, a trzecie
Sylwia Piksa. Zebranym na stadionie
swymi występami umilały czas zespoły Janicki, Grzędowianki i Radość.
Dzieci e bawiły się w sianie oraz na
dmuchańcach i innych przygotowanych dla nich atrakcjach. O godzinie
20:00 rozpoczął się występ gwiazdy
wieczoru, zespołu Claudi, a po występie atrakcją był pokaz sztucznych
ogni. Świetne humory dopisywały
i zebrani na stadionie świętowali do
późnych godzin nocnych.
(red)
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Najlepszy Ośrodek Szkolenia
Kierowców dla Ciebie!
Myślisz o karierze zawodowego kierowcy? Chciałbyś zdobyć
nowe kwalifikacje? Ośrodek
Szkolenia Kierowców Sztymala
to wykwalifikowana kadra przyjazna kursantowi, prowadząca szkolenia na nowoczesnym
sprzęcie.
Szkoła Jazdy Sztymala to wykwalifikowana kadra instruktorów
i wykładowców, która za cel stawia
sobie jak najlepsze wyszkolenie osób
ubiegających się o prawo jazdy. Każdego roku uczestniczy w szkoleniach
i kursach, aby pogłębiać wiedzę i
podnosić swoje kwalifikacje, co pozwala im na jeszcze lepsze szkolenie
kandydatów na kierowców.
Dzięki dużemu zaangażowaniu i
pasji kadry instruktorskiej, oraz sumienności kursantów osiągają coraz
lepsze wyniki. O wysokiej zdawalno-
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Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C +e

ści świadczą liczne nagrody i wyróżnienia między innymi od Prezydenta
Miasta Wałbrzycha, czy Dyrektora
WORD Wałbrzych. Szkoła Jazdy
cztery lata z rzędu osiągała najwyż-

szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifikacja wstępna
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona
• Szkolenia okresowe

szą zdawalność wśród szkół nauki
jazdy w powiecie wałbrzyskim, a
instruktorzy otrzymali indywidualne
wyróżnienia. Samochody szkoły Jazdy Sztymala odpowiadają tym, z któ-

Zapraszamy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Sztymala
ul.Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/640-15-15, 600-15-61-15,
e-mail: biuro@sztymala.pl
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9:00-17:00, w piątki 9:00-15:00
rymi kursanci spotkają się podczas
egzaminu państwowego w WORD,
co z pewnością ułatwi opanowanie
stresu i pomoże w osiągnięciu pozytywnego wyniku.
Jeśli zatem myślą Państwo o karierze zawodowego kierowcy warto
skorzystać z kursów oferowanych
przez szkołę. Wiedza, która zostaje
przekazana nie jest oparta jedynie na
suchej teorii, lecz na bogatych doświadczeniach i praktyce.
Po ukończonych kursach na wyższe kategorie pracownicy pomagają

w otrzymaniu potrzebnych świadectw kwalifikacji do przewozu osób
lub rzeczy, aby kursant stał się pełnoprawnym kierowcą zawodowym.
Jeżeli ktoś wykonuje już zawodowo przewóz drogowy szkoła zaprasza na szkolenia okresowe obowiązkowe co 5 lat.
W Szkole Jazdy Sztymala w cenie
kursu otrzyma się gwarancję profesjonalizmu. Z nimi nie tylko zda
się egzamin ale również uzyskasz
wiedzę i umiejętność bycia dobrym
kierowcą.

reklama

R0721/17

NOWa kOlekCJa
DUŻY WYBÓr !
PROMOCJA NA WYBRANE
ARTYKUŁY OD -30% DO -50%

TUNIKI
DZIECIĘCE

- 50%

SWETRY
DZIECIĘCE

- 50%

BLUZA
DAMSKA
DUŻY WYBÓR OBUWIA !

WaŁBrZYCH, Ul.WIeNIaWSkIeGO 19, Tel. 535 092 242
Zapraszamy: pon-sob od 9:00 do 20:00, niedz od 10:00 do 19:00

10zł

POSZUKUJESZ PRACY?
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!
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Górale na Start

Już w sobotę i niedzielę 16 i 17
września w Boguszowie-Gorcach
szykuje się gorący rowerowy
weekend. Na stadionie przy ul.
Kusocińskiego zagości po raz
kolejny jedna z edycji cyklu Górale na Start. Impreza rowerowa
w randze Pucharu Polski w MTB
XCO po raz kolejny rozegrana
zostanie na leśnej trasie uznawanej przez wielu zawodników za
jedną z najciekawszych w Polsce.
Podczas dwudniowej imprezy
swoje możliwości sprawdzić będą
mogli zawodowcy oraz amatorzy
kolarstwa górskiego oraz dzieci.
Mile widziani wszystkich fani
dwóch kółek do udziału w imprezie i kibicowania.
(red)
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LUDZIE • PRACA • KWALIFIKACJE

Kolejny spacer
historyczny

W sobotę 9 września o godz.
10.00 mieszkańcy Wałbrzycha,
sympatycy Białego Kamienia oraz
miłośnicy spacerów historycznych, będą mogli wziąć udział
w spacerze po miejscach objętych
rewitalizacją, który poprowadzi
Mateusz Mykytyszyn, Prezes
Fundacji Księżnej Daisy von Pless.
Będzie to kolejna okazja do bezpośredniego spotkania się, wspólnego odkrywania tajemnic Białego
Kamienia oraz porozmawiania
o historii i przyszłości dzielnicy.
Spacer rozpocznie się o godz.
10.00 przy Dyskoncie Biedronka
w Szczawnie-Zdroju (ul. Solicka).
Trasa spaceru zakończy się
o godz. 12.00, na placu Kołłątaja,
przy budynkach MZB sp. z o.o.
oraz PSP nr 6 i tam rozpocznie
się świętowanie Urodzin Ulicy
Andersa urodzinowym tortem.
Czekają liczne niespodzianki,
m.in.: koncert muzyczny Fundacji
„Na Szlaku”, pokaz tańca uczniów
PSP nr 6, pokaz futbolu amerykańskiego KFA Miners Krause
Wałbrzych, IKARUS Mobilne
Centrum Promocji, mini wystawa zabytkowych aut i motorów,
animacje, konkursy z nagrodami,
malowanie buziek, bańki mydlane.
Organizatorami spaceru są:
Gmina Wałbrzych – Biuro ds.
Rewitalizacji Miasta, Partnerstwo
Lokalne na rzecz Białego Kamienia: PSP nr 6, PSP nr 2, RWS
Białego Kamienia, „Biblioteka pod
Atlantami” Filia Biały Kamień,
MOPS w Wałbrzychu, MOTO-WETERAN Wałbrzych. Współorganizatorzy: MZB Sp. z o.o., STARA KOPALNIA Centrum Nauki
i Sztuki, AQUA ZDRÓJ Centrum
Aktywnego Wypoczynku.
(red)
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SEKA S.A. zaprasza do udziału w projekcie:
Zawód z perspektywami – kurs spawania MAG z uprawnieniami
Dla mieszkańców obszaru ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (pierwszeństwo dla kobiet)

SPAWACZ MAG

JEŻELI:
>> zapraszamy kobiety do wzięcia udziału w szkoleniu
>> mieszkasz na terenie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,
>> jesteś osobą pełnoletnią,
>> posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
>> zgłaszasz się na kurs z własnej inicjatywy
Oferujemy szkolenia:
• Spawanie metodą MAG 136
Dodatkowo: kurs cięcia termicznego,
płomiennego prostowania lub lutowania twardego

INFORMACJE I ZAPISY:
www.efs.seka.pl
Punkt rekrutacyjny OKZ
w Wałbrzychu
tel. 74 848 12 77
Zapraszamy również
do kontaktu z biurem
projektu SEKA S.A.

Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień
honorowanych na terenie UE.

Tel. 71 738 38 00
e-mail:
spawacz.walbrzych@seka.pl

Miejsce realizacji szkoleń: WAŁBRZYCH

Witaj szkoło
Po wprowadzeniu reformy po
raz pierwszy swoją działalność
rozpoczęła ośmioletnia Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum
w Jedlinie–Zdroju.
Rok szkolny rozpoczął się apelem
na boisku wielofunkcyjnym przy budynku szkolnym „A” przy ulicy Jana
Pawła II 5. Przybyłych gości powitała
dyrektor Katarzyna Lepis. Następnie
wraz z burmistrzem Miasta Jedlina-Zdrój Panem Leszkiem Orplem
i wicedyrektorem Barbara Jakacką
- powitani w sposób szczególny zostali pierwszoklasiści, którzy
przedstawili się swoimi imionami
społeczności szkolnej. Burmistrz
i ksiądz prałat Ryszard Uryga w swoich wystąpieniach życzyli sukcesów
w nowym roku szkolnym uczniom
jak również ich rodzicom. Szesnastu
uczniów z rąk dyrektora i burmistrza
otrzymało stypendia naukowe, arty-

W szczególny sposób powitani zostali pierwszoklasiści, którzy przedstawili się swoimi imionami społeczności
szkolnej.

styczne i sportowe za swoje osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.
Na zakończenie dyrektor szkoły po-

Zabytkowa rozpiska
pod belką
Podczas prac remontowych przy wieży w kościele w Grzędach odnaleziony
został pod jedną z belek
dokument
pochodzący
z 1939 r. z miesięcy poprzedzających wybuch II
wojny światowej.
Dokument zawiera rozpiskę nabożeństw letnich
z tego okresu w rejonie wałbrzyskim, m.in. w Grzędach,
Czarnym Borze, Jedlinie
Zdroju, Dziećmorowicach, Mieroszowie, Jabłowie i Wałbrzychu. Znalezisko
zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Dokument wykonany jest z bardzo
dobrego jak na tamte czasy papieru, z nadrukami w stylu gotyckim, posiada
tylko małe zadarcia na rogach, które mogły powstać w wyniku przytwierdzenia do tablicy ogłoszeń. Proboszcz ks. Paweł Oskawrek cieszy się ze
znaleziska, ponieważ jest to swego rodzaju znalezisko historyczne. Odnaleziony dokument zostanie oprawiony w ramkę i wyeksponowany w kościele
w Grzędach.
(red)

informowała o sposobie organizacji
szkoły w nowym roku szkolnym
i przedstawiła wychowawców klas

20 funkcjonujących oddziałów na terenie szkoły.
(red)
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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)
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Festiwal Kieślowskiego

reklama

R0724/17

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!

Śmieszno-smutne historie o trudach i pięknie codzienności, narodowych traumach i wchodzeniu w dojrzałe życie. Rozpoczyna
się 7. Edycja Sokołowsko Festiwal
Filmowy Hommage � Kieślowski,
który zgłębia tajniki sztuki ironii
i humoru w europejskim kinie.
Co roku od 2011 roku Sokołowsko, malownicza miejscowość koło
Wałbrzycha i miejsce ważne w życiu
Krzysztofa Kieślowskiego, obchodzi
święto kina. W tym roku, od 7 do
10 września, festiwal odsłoni tajniki
sztuki humoru i (auto)ironii w kinie polskim lat dziewięćdziesiątych.
Wybitni polscy twórcy filmowi: Kazimierz Kutz, Krzysztof Piesiewicz
i Zbigniew Zamachowski w rozmowach po filmach „Biały” (1994),
„Zawrócony” (1994) i „Dekalog,
Dziesięć” (1988) odniosą się do tła
reklama

historyczno-społecznego, w jakim
tworzyli swoje filmy i rzeczywistości tamtych lat. W rozmowach wokół tych i innych filmów opowiedzą
także, jak postrzegają dzisiaj wpływ
polityki, sztuki i kultury na swoje życie, wybory etyczne i artystyczne.
„Najbardziej lubię widzów, którzy
mówią mi, że film jest o nich albo że
coś dla nich znaczył, i takich, w których coś zmienił” – tak Krzysztof
Kieślowski mówił w swej rozmowie
z Danutą Stok o transformacyjnej
mocy, jaką ma sztuka i najważniejszej więzi, jaką jest relacja człowiek
– człowiek. Festiwal, podejmując tę
myśl, zaprosił twórców i ich filmy do
Sokołowska w przekonaniu, że mają
one w sobie siłę i przekaz potrafiący
zmienić na moment nasze postrzeganie oraz patrzeć i żyć – uważniej.
Gościem specjalnym siódmej edycji
będzie jeden z najbardziej znanych

i lubianych aktorów, wyjątkowe
zjawisko w kinie polskim i aktor
Teatru Narodowego: Zbigniew Zamachowski. O jego poszukiwaniach
artystycznych,
niezapomnianych
kreacjach i doświadczeniach w pracy z Krzysztofem Kieślowskim, ale
przede wszystkim z jego przyjacielem i mentorem czasu młodości,
Kazimierzem Kutzem i współpracy
z reżyserami zagranicznymi, rozmawiać będą Dorota Paciarelli,
Kazimierz Kutz i inni zaproszeni
goście. Projekcje festiwalowe odbywać się będą w opisanym przez
Kieślowskiego w jego „Autobiografii” Kinoteatrze ZDROWIE, w sali
multimedialnej Laboratorium Kultury Fundacji IN SITU i w kinie plenerowym przed byłym Sanatorium
dr. Brehmera. Pokazom towarzyszą
spotkania z twórcami i filmoznawcami, krytykami filmowymi, debaty

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

z udziałem reżyserów, scenarzystów, aktorów, montażystów i producentów prezentowanych filmów
oraz z przyjaciółmi Kieślowskiego,
wśród których w tym roku będą
m.in. Krzysztof Zanussi, Andrzej
Titkow i Piotr Jaxa. Panel dyskusyjny „Remanent kina czeskiego” jest
podziękowaniem festiwalu za tegoroczny „Remanent kina polskiego”,
który poprowadził Petr Vlcek w ramach 43. Edycji Summer Film School
w Uherske Hradiste z Maciejem

Pieprzycą, Adamem Krukiem, Włodzimierzem Niederhasuem i Dorotą
Paciarelli. Rozmowa o kinie czeskim
dedykowana jest cenionej na całym
świecie czeskiej poezji codzienności
i próbą znalezienia odpowiedzi na
pytanie, jakie jest dzisiaj młode kino
czeskie. Jak co roku gościem festiwalu będzie pani Maria Kieślowska,
żona Krzysztofa Kieślowskiego, która od roku 2011 sprawuje patronat
honorowy nad festiwalem.
(red)
R0725/17
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Przedszkole w bibliotece
Przedszkolaki oraz ich rodzice po raz pierwszy mieli okazję
zobaczyć jak wyglądają oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5
im. Bronisława Malinowskiego
mieszczące się w budynku byłej
biblioteki przy ul. Broniewskiego
w Boguszowie-Gorcach.
Jasne, przestronne sale, duży
hol, nowe kolorowe zabawki oraz
atrakcyjne pomoce dydaktyczne – z tym wszystkim w piątek, 1
września, mogły zapoznać się dzieci
i dorośli, którzy wzięli udział w Dniu
Otwartym zorganizowanym w oddziałach przedszkolnych w Boguszowie-Gorcach. Nowe oddziały
przedszkolne od dawna budziły
zainteresowanie mieszkańców, którzy właśnie w ten dzień mieli okazję
zobaczyć efekty przeprowadzonych
prac na własne oczy. Dzieci, które
rozpoczną w tym miejscu swoją
edukację, zwiedziły wyremontowane i przystosowane dla nich sale
w towarzystwie pani dyrektor, Katarzyny Kawki oraz pań nauczycielek. Gości witali także Burmistrz
Miasta, Waldemar Kujawa i Prze-

Piątek, 8 września 2017
www.30minut.pl
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Dzieci, które rozpoczną w tym miejscu swoją edukację, zwiedziły
wyremontowane i przystosowane dla nich sale w towarzystwie pani
dyrektor, Katarzyny Kawki oraz pań nauczycielek

wodnicząca Rady Miejskiej, Sylwia
Dąbrowska. Wiele dzieci skorzystało już z nowych zabawek i z zaangażowaniem zapełniało przygotowane

na stolikach kolorowanki. Nowe
wnętrza zwiedzili także zaciekawieni rodzice i dziadkowie.
(red)

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

BIUrO@SOWa.NIerUCHOmOŚCI.Pl

Edward Lutczyn
pod Atlantami
W piątek 15 września o godz.
18.00 w Galerii pod Atlantami
odbędzie się wernisaż wystawy „Edward Lutczyn. Stare i…
nowe”. Ekspozycja składa się
z plansz pokazujących przebieg
kariery oraz z oryginalnych prac
artysty: ilustracji, rysunków satyrycznych i plakatów. Natomiast
16 września o godz. 11.00 w Galerii pod Atlantami odbędzie się
otwarte spotkanie warsztatowe
z Edwardem Lutczynem, podczas którego artysta będzie rysował wraz z publicznością.
Już kilka pokoleń czytelników
bawi i zaskakuje pomysłowością
w ciągu wielu lat wspaniałej kariery
rysownika. To, że dzieje się tak do
dziś, udowodni również nasza wystawa. Na retrospekcji ujrzymy wiele jego twórczych twarzy: Lutczyn
– przyjaciel dzieci, Lutczyn – satyryk,
nie omijający żadnych tematów. Ale
także Lutczyn jako projektant czy
plakacista. Wystawa ma za zadanie
zaprezentować go jako wszechstronnego artystę, wspaniałego
erudytę o niesamowitym warsztacie graficznym. Do obejrzenia duża
ilość oryginałów, z których część
pokazana zostanie po raz pierwszy
publicznie. Prace od czasów dzieciństwa do premierowych. Dokładny,
właściwie precyzyjny (nigdy nie zdarzyło mu się, aby rysując źle wymierzył i zabrakło miejsca na papierze,
i obojętne jest mu, z którego miejsca
zaczyna rysować: czy od nosa, czy
od butów…), ale i wszechobecny
artystycznie. Działa na różnorodnych, czasem zaskakujących polach.
Pełni również zaszczytną funkcję
Doradcy Rzecznika Praw Dziecka.
Jest autorem projektów plakatów
teatralnych, filmowych, reklamowych, znaków graficznych, okładek
płyt, komiksów, rysunków satyrycznych, ilustracji… Właściwie lista
jest bardzo długa – reasumując - od
znaczków pocztowych do czołówek
programów telewizyjnych. Ma w dorobku ponad 60 wystaw indywidualnych. Brał udział w 120 zbiorowych.

fot. (użyczone) edward Lutczyndokładny, właściwie precyzyjny
i wszechobecny artystycznie

Imponująca jest liczba nagród i wyróżnień. Złote, Srebrne i Brązowe
Szpilki, Najpopularniejszy Rysownik
w ankiecie Szpilek, najlepszy plakat
miesiąca (październik 1978), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za
najlepszą książkę (1985), wyróżnienie honorowe dyrektora Muzeum
Karykatury w konkursie „Posterunek Satyry”, nagroda Biblioteki Raczyńskich za najlepsze ilustracje do
książki dla dzieci (2004). Czytając
powyższe można odnieść wrażenie,
że to artysta idealny. Czyżby był pozbawiony jakichkolwiek wad? Proponuję na to pytanie odpowiedzieć sobie samemu. Wystarczy tylko spełnić
jedno zadanie. Mianowicie obejrzeć
wystawę, gdzie o Lutczynie wszystko…, no może prawie wszystko…
Zostawimy jakieś tajemnice. Kto
wie, może artysta sam o nich opowie
i chociaż część z nich odsłoni podczas autorskiego spotkania. Proszę
szykować pytania. Na każdy temat.
(red)
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Modnie jesienią

ZAPRASZAMY…

Wraz z nadchodzącą jesienią czas na zmiany w naszej garderobie.
Wszystkim wybierającym się na zakupy do Naszej Galerii polecamy zwrócić
uwagę na to, co będzie modne w nadchodzącym sezonie. W ten sposób
zaoszczędzimy czas i pieniądze. Czy czekają nas same nowości,
a może niektóre z tendencji będą jedynie powtórką?
Podpowiadamy- wszyscy Ci,
którzy w ubiegłym roku byli na
bieżąco z modowymi trendami,

mogą odetchnąć z ulgą. Wiele
trendów nadal będzie obowiązywać. Zanim jednak wybierze-

my się na zakupy warto pogłębić wiedzę na temat nowinek ze
świata mody. Jesienno-zimowe

trendy to mieszanka prostych,
ale wyrafinowanych krojów.
Nadal w trendach będzie aksamit, tym razem jednak w bardziej szlachetnym wydaniu.
Materiał ten nosić będziemy
wieczorem, na wielkie wyjście,
najlepiej w odcieniu złotej
musztardy. Modne będą również hafty i sukienki niczym
z Podhala. Na wybiegach
kolekcji jesienno- zimowych
ponownie pojawiły się przezroczyste, zmysłowe koronki
oraz bieliźniane detale. Prawdziwym topem nadchodzącego sezonu będzie jednak
kożuch. To on jesienią i zimą
2017/2018 ma ocieplić nam
wyjścia z domu w ultrakrótkich
lakierowanych
sukienkach.
Dominujący kolor? Oczywiście
czerwień ! To niezaprzeczalnie
najmodniejszy kolor sezonu
jesień-zima 2017/2017. Nosimy go od stóp do głów, na
wieczorowych sukniach, garniturach, płaszczach i koszulach.
Mocno trzyma się także czekoladowy brąz i srebro. Must
havem tego sezonu są także
wzory. Projektanci chętnie
nadrukowali na swoje ubrania szarą kratę, kwiaty wyglądające jak z obicia babcinego
tapczanu oraz cały kosmos.
W kolekcjach najlepszych marek hafty układają się w gwiazdozbiory, planety, a nawet całe
galaktyki.
Nadchodzącego
sezonu nie obędziecie się bez
stylowego nakrycia głowy. Do
wyboru będą kaszkiety (nonszalancko noszone do męskiej
marynarki), futrzana czapka
albo beret. Odnośnie dodatków nadal modne będą chokery, ale w bardziej biżuteryjnej
odsłonie. Do tego wszystkiego
torba listonosza - i w drogę!
Oczywiście do Galerii Victoria.
Serdecznie zapraszamy!

... na ciekawą fotorelację
z pełnego emocji i wrażeń ostatniego weekendu.
Zobacz jak podczas Victoria
Pumptrack
profesjonalni
polscy zawodnicy w tej dyscyplinie prezentowali swoje niezwykłe umiejętności.

Str. 3

... na jesienno- zimowe zakupy do naszych salonów.
Witryny sklepowe już od
jakiegoś czasu prezentują
swoje najnowsze kolekcje
mody. Widoczne są w bogatej ofercie ubrań, butów
oraz nietuzinkowych dodatków . Salony kuszą nas
również swoimi promocjami
i sezonowymi obniżkami.

Str. 4, 6
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VICTORIA PUMPTRACK
JUŻ ZA NAMI
Nie od dziś wiadomo, że lato sprzyja aktywnościom. Jazda na rowerze, hulajnodze, deskorolce czy rolkach, to nie tylko ekstremalne emocje,
ale też świetna zabawa!
W ostatni weekend wakacji w Galerii Victoria odbyło się wydarzenie pod nazwą Victoria Pumptrack.
Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli profesjonaliści, najlepsi polscy zawodnicy, którzy zaprezen-

towali swoje umiejętności na torze. W programie
nie zabrakło zarówno zawodów i warsztatów dla
najmłodszych, jak i konkursów dla starszych zawodników i całych rodzin.
Zwieńczeniem wydarzenia były koncerty gwiazd Antka Smykiewicza i Patryka Kumóra. Po zakończonym show, artyści spotkali się z fanami, pozowali do
wspólnych zdjęć oraz wręczali autografy.

3
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Akcja rabatowa C&A od 14.09 do 26.09 !
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Lookbook marki MOHITO
Najdłuższy dzień w roku, paryskie
Muzeum Mody, za obiektywem
utalentowana Sonia Szóstak - w takich okolicznościach powstał najnowszy lookbook marki MOHITO
Granat, khaki, szarość, subtelny róż i
lawenda to kolory tej jesieni. Pojawią
się także motywy kwiatowe na ciemnych tkaninach, które doskonale ożywią cięższą garderobę. Dominującym
motywem będzie męska kratka, dodająca kobiecym stylizacjom lekkiej
nonszalancji.
Styl paryżanek uwielbiają kobiety na
całym świecie. Ich swoboda w łączeniu
stylów, lekkość i niebywały szyk zainspirowały główną stylistkę MOHITO
do stworzenia głównych sylwetek lookbooka. Warstwowość, nieoczywiste
połączenia, wyraźne podkreślenie talii
to ich cechy charakterystyczne. Mocno eksponowanym detalem są perły,
które ozdobiły wszystkie elementy garderoby. Ten stosunkowo nowy trend
pojawił się na wybiegach od Paryża po
Nowy Jork, dlatego nie mogło zabraknąć go w kolekcji. Na uwagę zasługują
efektowne akcesoria – etole ze sztucznego futra, berety, duże kolczyki i małe
torebki z lśniącymi akcentami. Serdecznie zapraszamy do salonu Mohito
w Galerii Victoria.

Jesienna strona House
Niespotykana energia, poczucie humoru i dystans połączone z naturalnością i niewymuszonym charakterem to elementy które wyróżniają najnowszą kolekcję House jesień 2017 oraz
towarzyszącą jej kampanię. Marka skierowana
do modnych, świadomych siebie młodych ludzi, którzy cenią fakt, że mogą być sobą po raz
kolejny zaskakuje wyczuciem trendów i inteligentnym dowcipem.

Najnowsza kolekcja to mieszanka trendów i must-have’ów w najlepszym wydaniu. Jesienny kobiecy outfit według House powinien być warstwowy
- stylizacje inspirują do łączenia delikatnych, romantycznych sukienek ozdobionych falbaniastymi
rękawami z punkowymi ramoneskami i mocnymi
rockowymi akcesoriami. Dla mężczyzn House przygotował swobodny sportowy look, ale w nowoczesnej, miejskiej odsłonie. Obowiązkowym elementem

w jesiennej szafie jest jeans - katany, koszule, spodnie. W tym sezonie modny
chłopak może pozwolić sobie na denimowy total look i uzupełnić go wełnianą czapką typu beanie oraz modnymi
skórzanymi traperami. Dla trendy dziewczyn House przygotował oversizowe
jeansowe kurtki z przetarciami, haftami
i patchami, które doskonale komponują
się ze spódnicami mini i spodniami typu
mama jeans. Kolekcji towarzyszy kampania składająca się z trzech pełnych humoru i pozytywnej energii filmów, które
w kreatywny sposób pokazują zalety
shoppingu online i jednocześnie promują najnowszą kolekcję.
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POLECA
Błękitne sny

Michalak Katarzyna

Trzy przyjaciółki, trzej bracia, trzy historie, jedno zakończenie. Czy
będzie ono szczęśliwe? Los zdecyduje. Leśna Polana to więcej niż
dom, to bezpieczna przystań. Tutaj wszystko się zaczęło i tu wszystko się skończy. Jednak droga do ostoi spokoju nie jest prosta. Los
nadal doświadcza tych, których kochamy. Majka i Marcin trafiają do
szpitala w stanie krytycznym. Z nim jest lepiej, on przeżyje, ale ona…
Julia i Patryk zostają obdarowani najcenniejszym skarbem. Jednak ona nie jest gotowa na takie szczęście, zaś on sam przyjąć go nie może. Gabriela i Wiktor mają szansę
na stworzenie kochającej się rodziny. Lecz ona potrzebuje czasu, on zaś czekał wystarczająco długo…

Viridian (edycja limitowana z autografem)

Closterkeller

Po sześciu latach od wydania ostatniego, legenda polskiego rocka
- Closterkeller – zapowiada premierę swojego dziesiątego albumu
studyjnego pod tytułem „Viridian”. Materiał został zarejestrowany
w studio „Kultowe” Adama Toczko. Będzie to pierwszy album w nowym, odmłodzonym składzie Closterkeller, gdzie w studio zadebiutował m.in. syn
Anji Orthodox, perkusista Adam Najman. Obok nich zespół tworzą: klawiszowiec
Michał Rollinger, basista Aleksander Gruszka, oraz nowy, młody gitarzysta Michał
Jarominek.

Balerina

Summer

Porywająca animowana opowieść współtwórców „Madagaskaru,
„Kung Fu Pandy” i „Króla Lwa” oraz producentów „Nietykalnych”.
11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem, ucieka
z sierocińca, by spróbować sił w paryskiej szkole baletu. Dzięki swej
pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzydła dawnej
gwiazdy baletu Madame Odetty, która otworzy przed dziewczynką magiczny świat
tańca i muzyki. Wielkie plany małej Felicji może pokrzyżować jej największa rywalka
– podstępna Kamila, której matka nie cofnie się przed niczym, by utorować córce
drogę do kariery.

NASZA VICTORIA
Oﬁcjalny miesięcznik
informacyjno reklamowy Galerii Victoria
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
www.30minut.pl
sekretariat@30minut.pl
Nakład 19 000 egzemplarzy
Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Ludowa 1C/111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 74 843 31 82
tel.: 535 771 144, 530 741 382
www.30minut.pl
e-mail: reklama@30minut.pl

CENTRUM
sp. z o.o.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
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Wesele w Głuszycy

reklama

Noclegi Petrus

Chochoły, słomiane wieńce, kolorowe kwiaty i wstążki, stół nakryty białym obrusem, a na nim
wiejskie specjały… Taka scenerię przygotowano w Głuszycy
w czasie VI edycji „Narodowego
Czytania” - Ogólnokrajowej Akcji Czytelniczej pod honorowym
patronatem Pary Prezydenckiej.
Tegoroczną lekturą było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Dramat powstał na kanwie autentycznego wydarzenia - wesela
poety i dramaturga Lucjana Rydla
z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic.
Głuszycka uroczystość rozpoczęła
się w sali widowiskowej Centrum
Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Przy stole, niczym
na wiejskim weselu w Bronowicach,
zasiedli główni bohaterowie wydarzenia. Dialogi weselnych gości
przeplatane były utworami granymi
na skrzypcach w wykonaniu Roberta
Delegiewicza oraz wspólnym śpiewem wszystkich uczestników. Gdy

R0727/17

już od 30 zł za osobę

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

Caffe Grill
fot. (um Głuszyca) Dialogi weselnych gości przeplatane były utworami
granymi na skrzypcach

wybrzmiały ostatnie słowa dramatu
na scenie wystąpiła Natalia Schubert w etiudzie tanecznej do „Pieśni
Chochoła” w choreografii Jadwigi
Schwebs-Kostkiewicz. Dalsza część
spotkania i rozmowy przy „weselnym” stole odbyły się przy dźwiękach skrzypiec. Uczestnicy głuszyckiej odsłony Narodowego Czytania

na pamiątkę otrzymali okolicznościowe zakładki do książek. Scenariusz uroczystości przygotowała Renata Sokołowska – kierownik MBP.
Imprezę prowadziły: Dyrektor CK-MBP Monika Kulus i Renata Sokołowska przy wsparciu Barbary Walczak – pracownika MBP.
(red)

Polecamy smaczne obiady
ju¿

od 8 z³ (abonament)

Na miejscu i na wynos

ZAPRASZAMY

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

Weekend otwarcia w Szaniawskim
W Teatrze Dramatycznym im.
J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
odbędzie się inauguracja 54. sezonu artystycznego 2017/2018
Na Zachodzie bez zmian?
W dniach 8-10 września na Szaniawski Showcase II - karnet na 3
spektakle w cenie 45 zł i czytanie
za złotówkę.
Na Zachodzie bez zmian? pytać
będzie o nowy kanon, będzie „rozpychać się” wśród kanonów, i dlatego obok adaptacji XIX-wiecznej
powieści i klasycznego dramatu,
zobaczymy spektakl na podstawie 400-stronicowego komiksu
i kultowej strony internetowej. Ale
wszystkiego od razu zdradzać nie
można. Na otwarcie trzy najnowsze premiery, zupełnie nowy cykl
czytań, uruchomienie programu
Conrad / Szaniawski, który będzie
towarzyszył nam do końca 2017
roku. W pierwszy teatralny weekend po wakacyjnej przerwie Teatr
zaprasza na Szaniawski Showcase
II, w trakcie którego zobaczymy:
psceniczną przedstawienia ,,Łauma,
czyli czarownica” w reżyserii Magdaleny Miklasz o Dorotce, która
opuszcza Warszawę, by na krańcach
Polski odkryć świat pełen duchów,
zjaw i dzikich stworów. Spektakl
jak najbardziej rodzinny zobaczyć
można 8 września (piątek) o godz.
18:00. ,,Kokaina i Sprawiedliwość dla
Wszystkich” w reż. Szymona Kaczmarka, to spektakl nieobawiający się
podejmowania trudnych tematów,
a jednocześnie w sposób przystępny
i z poczuciem humoru, opowiadający o narkotykach, zasadach wolnego
handlu i o tym, kto nie dostaje pieniędzy, żeby banany były tak tanie.
Wyprodukowane wspólnie z kaliskim Teatrem im. W. Bogusławskiego przedstawienie można zobaczyć
8 września (piątek) o godzinie 19:30
oraz 9 września (sobota) o godz.
20:00. W przedstawieniu ,,Gdyby
Pina nie paliła, to by żyła” wałbrzyscy
aktorzy pod okiem choreografa i reżysera Cezarego Tomaszewskiego
staną się na chwilę tancerzami w jednym z najsłynniejszych teatrów tańca na świecie. Jeden z największych
przebojów poprzedniego sezonu

– w niedzielę, 10 września o godz.
18:00. Ponadto w sobotę w „Szaniawskim” otwarcie nowego cyklu
Streszczamy się! Najważniejsze teksty literatury, kanon szkolnych lektur
w interpretacji wałbrzyskiego zespołu i głośnych polskich reżyserów.
Start już 9 września o godz. 18:00.
Wojciech Faruga (twórca głośnych
przedstawień „Betlejem polskie”
oraz „Balladyna. Kwiaty ciebie nie
obronią”) przygotuje performatywne czytanie na podstawie fragmentów „Dżumy” Alberta Camus – z komentarzem i opracowaniem.
(red)

fot. (b. maz) w przedstawieniu
,,Gdyby Pina nie paliła, to by żyła”
wałbrzyscy aktorzy staną się na
chwilę tancerzami w jednym z
najsłynniejszych teatrów tańca
na świecie

WYNIKI KONKURSU
WYGRAJ
SZKOLNĄ WYPRAWKĘ

Laureatami konkursu „Szkolna Wyprawka” organizowanego przez Tygodnik 30 minut zostali:
• Sebastian z Wałbrzycha, 7 lat • Emilia z Wałbrzycha, 6 lat
• Kuba z Wałbrzycha, 7 lat • Julia z Wałbrzycha, 5 lat
• Maja z Boguszowa Gorc, 10 lat • Natalia z Wałbrzycha, 7 lat
Nagrody, szkolne wyprawki zostały ufundowane przez firmę Cersanit III
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!!
Sponsorem nagród jest
Cersanit III S.A. Wałbrzych

Organizatorem jest
Tygodnik 30 minut

18 kultura
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Wycieczki edukacyjne
dla uczniów
Już 1 września rozpoczyna się II
edycja Programu edukacyjnego
Tesco „Od uprawy do potrawy”.
Na dzieci z Wałbrzycha i okolic
czeka wiele atrakcji, a wśród
nich kolejne, dobrze już znane „Ekspedycje Smaków”, czyli
darmowe wycieczki edukacyjne
skierowane do uczniów szkół
podstawowych, które w niestandardowy sposób przekonują
najmłodszych do zdrowego odżywiania.
Wycieczki prowadzane są przez
przeszkolonych w tym celu pracowników sklepów Tesco przy ul.
Łączyńskiego 44, którzy pokazują,
że zdrowe odżywianie może być
ciekawe, a przyswajanie zdrowej
piramidy żywieniowej może być
świetną zabawą. Podczas Ekspedycji
najmłodsi samodzielnie odkrywają,
badają i wyciągają własne wnioski.
Próbują nowych smaków, których
nigdy wcześniej nie chcieli lub nie
mieli okazji spróbować, łamią szyfry

etykiet i zgłębiają tajniki zdrowego
odżywiania. Po zakończeniu wycieczki wszystkie dzieci otrzymują
książeczki z zadaniami do wykonania
w domu, dzięki czemu do procesu
nauki włączają się również rodzice.
Pierwsza edycja Programu zakończyła się wielkim sukcesem. - Mieliśmy okazję gościć w naszych sklepach prawie 7 000 uczniów, a liczba
chętnych do udziału w Ekspedycjach
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W kolejnej edycji więc z radością zwiększamy liczbę sklepów
biorących udział w programie, by
móc spotkać się z kolejnymi grupami
uczniów. – przyznaje Daria Kulińska,
Dyrektor Działu Komunikacji Tesco
Polska. Nowym elementem Programu, w który mogą zaangażować się
szkoły są „Kluby Niemarnowania”.
Klub może założyć grupa uczniów
pod opieką nauczyciela, której misją
jest prowadzenie w swojej szkole
działań propagujących ideę niemarnowania. Zadaniem każdego Klubu
jest stworzenie Banku wymiany ka-
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI
napek, czyli miejsca, w którym uczniowie mogą zostawić swoje kanapki,
a wziąć inne pozostawione przez uczniów. Kluby mają na celu w ciekawy
sposób pokazać uczniom, że w łatwy
sposób można ograniczyć marnowanie żywności. Szkoły, które zaangażują się w Kluby Niemarnowania mogą
powalczyć również o nagrody w konkursie – Warsztaty kulinarne, zestawy
do założenia ogródka szkolnego oraz
bony do wykorzystania na dowolny
cel. Jest to kolejna z inicjatyw Tesco,
obok programu przekazywania nadwyżek żywności ze sklepów, produktów Doskonale Niedoskonałe
(Perfectly Imperfect) oraz zbiórek
żywności, wspierająca walkę z marnowaniem żywności. Do programu
może dołączyć każda szkoła podstawowa. Możliwość zapisania się
na Ekspedycje oraz założenie Klubu Niemarnowania dostępna jest
na stronie internetowej programu
www.oduprawydopotrawy.pl od 1
września 2017 roku.
(red)

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

Krajobraz
Dziedzictwa
W sobotę i niedzielę 1617.09.2017 w Pałacu Struga
odbędą się obchody 25 Europejskich Dni Dziedzictwa . W ciągu
2 dni będą miały miejsce 3 niezwykłe wydarzenia.
Od 16 do 17 września w godzinach
11:00-18:00 odbędzie się Kiermasz
Regionalny przygotowany wspólnie
z gminą Stare Bogaczowice. Na kiermaszu swoje wyroby i produkty będą
prezentować i sprzedawać lokalni rzemieślnicy, artyści i producenci
produktów ekologicznych (ceramika,
biżuteria, hafty, regionalne pierniki,
miody, jaja, pieczywo itp.) . Będą także warsztaty dekorowania pierników
karkonoskich. W sobotę 16.09.2017
o godzinie 18:00 w ramach II Festi-

walu Teatralnego wystawione zostaną 2 spektakle Teatru Aftycznego
z Zespołu Szkół z Oddziałami integracyjnymi z Wałbrzycha w reżyserii
Sylwii Aftyki-Łody: „A jedyna broń...
to liczba” i „Oto człowiek” - wstęp
wolny. W niedzielę 17.09.2917 o godzinie 18:00 odbędzie się prelekcja
Hannibala Smoke pt.: „Najpiękniejsza
katastrofa świata - zagłada pejzażu
kulturowego na Dolnym Śląsku”.
Po prelekcji będzie można zakupić
najnowszą książkę-bestseller z autografem autora: „Niewidzialne miasto
- Wrocław, który przestał istnieć”
- wstęp wolny. Teatr i prelekcja są
bezpłatne, a sala kominkowa w pałacu niewielka, warto więc wcześniej
zarezerwować miejsca.
(red)
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Podziękowali za plony
Społeczność rolnicza Cierni wraz
z władzami województwa, miasta, duchowieństwem i zaproszonymi mieszkańcami świętowała
i dziękowała za zebrane plony.
Uroczystości odbyły się na boisku
gminnym. Rozpoczęła je msza święta
dziękczynna, koncelebrowana przez
proboszcza parafii w Cierniach, księdza Witolda Wojewódkę oraz księdza Józefa Siemasza, dziekana Dekanatu Świebodzice. W uroczystej
eucharystii udział wzięli: Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof
Zieliński, Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz z małżonką, Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn z małżonką, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Jan Klepiec i Zdzisław Pantal, a także radni
miejscy – Teresa Małecka, Sławomir
Łukawski i Jerzy Kirklo. Nie zabrakło także dyrektorów miejskich
jednostek: Agnieszki Gielaty z Miejskiego Domu Kultury oraz Janusza
Zielińskiego z OSiR Świebodzice Sp.
z o.o., dyrektorów szkół, instytucji
miejskich, itp. Honory gospodarzy
pełnili starostowie dożynek: Paulina

- wielki szacunek i wielkie podziękowania dla wszystkich rolników. jest
mi bardzo miło, że mogę tu być z wami – podkreślał wicewojewoda.

Stolarczyk i Przemysław Siamburski.
Homilię wygłosił zaproszony na uroczystość ksiądz Tomasz, odnosząc
się do znaczenia i wartości chleba –

Czadowe dożynki
Tegoroczne Te Deum wyśpiewane Bogu za dar zebranych plonów wybrzmiało w Lutomi Dolnej i Lutomi Górnej na dożynkach
gminnych, które w tym roku były
dożynkami diecezjalnymi. uroczystej liturgii przewodniczył J.E.
Ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec
– biskup świdnicki.
Święto Plonów rozpoczęła msza
święta polowa na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.
W homilii Ordynariusz Diecezji
Świdnickiej przypomniał troskę
i przywiązanie rolników do ziemi.
Nim przeżyjemy tradycyjne misterium chleba, chcemy i my Bogu
podziękować w czasie tej Eucharystii za nowy chleb, za żywność,
która będzie podtrzymywać życie.
Dlaczego mamy dziękować Bogu,
a nie tylko rolnikom? Bo to Bóg
daje nam zdrowie i siły do pracy.
reklama

To od Niego zależą także warunki
pogodowe. Na zakończenie homilii biskup świdnicki podziękował
uczestnikom dożynek za obecność,
piękne wieńce i świadectwo wiary. Następnie barwny dożynkowy
korowód, przy akompaniamencie
orkiestry przemaszerował na teren
boiska sportowego w Lutomi Górrnej, gdzie odbywała się dalsza część
świętowania. Zaproszenie do wspólnego dziękczynienia i świętowania
za plony w gminie Świdnica przyjęli
m.in. minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska, parlamentarzyści:
Izabela Katarzyna-Mrzygłocka, Ireneusz Zyska, Wiesław Kilian, panie
i panowanie samorządowcy: Roman
Szełemej prezydent Wałbrzycha,
Beata Moskal-Słaniewska prezydent
Świdnicy, Władysław Gołębiowski
wójt gminy Marcinowice, Teresa Olkiewicz wójt gminy Udanin, Bożena
Drożdż – dyrektor instytucji Pośred-

w wymiarze dosłownym, jak i symbolicznym. Wicewojewoda podkreślał, że powrócił do miejsca, które
kojarzy mu się z najlepszymi czasami

niczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
a także prezesi, naczelnicy, dyrektorzy Urzędu Pracy, ZUS, kancelarii
notarialnych banków, stowarzyszeń,
fundacji, kombatanci z którymi na co
dzień współpracuje Urząd Gminy
Świdnica. Starostami tegorocznych
dożynek byli Piotr Błaszko i Lucyna
Mroczek. Historię dożynkowych
tradycji i zwyczajów zaprezentował
tańcem i śpiewem: Ludowo-Estradowy Zespół Mokrzeszów, który
przygotował tegoroczne Misterium
Chleba. Starostowie dożynek wręczyli wójt gminy Teresie Mazurek
oraz minister Edukacji Narodowej
Annie Zalewskiej - bochny chleba
upieczone z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. - Dożynkowe
święto w naszej tradycji to czas
radości i podziękowań Panu Bogu
za plony, a ludziom za trud. To najważniejsze święto w naszej gminie
- rolniczej gminie. Obrzęd dożyn-

– dzieciństwem. - Gaude Mater Polonia, raduj się Matko Polsko, że Polska właśnie na tradycjach rolniczych
jest zbudowana. Wielki szacunek
i wielkie podziękowania dla wszystkich rolników. Jest mi bardzo miło,
że mogę tu być z Wami – podkreślał
wicewojewoda. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz tradycyjnie przedstawił swoiste sprawozdanie z tego,
co w ostatnich miesiącach ważnego
wydarzyło się w mieście. - Drodzy
rolnicy, gospodarze, goście. Tradycyjnie dzień dziękczynienia za plony
to także dzień podziękowania Bogu
i ludziom za obfitości. Ale to także
dzień, w którym składam sprawozdanie z działań w ostatnich miesiącach. Miniony rok w życiu miasta to
jakby dwie prędkości: z jednej strony
szok, ból, po ogromnej tragedii, jaką
była katastrofa budowlana, w której
zginęło 6 osób, w tym dwoje dzieci.
Z drugiej strony wyjątkowo wytężony czas pracy i niespotykana w historii Świebodzic skala inwestycji – mówił Bogdan Kożuchowicz.
Burmistrz odniósł się do szeregu
nowych zadań, z zakresu m. in. termomodernizacji szkół, niskiej emisji,

budowy Centrum Przesiadkowego, czy zakupu kolejnego autobusu
miejskiego, a także zapełnienia w stu
procentach świebodzickiej Podstrefy
ekonomicznej. - Wypełnienie naszej
strefy inwestorami było możliwe
dzięki Wam, drodzy mieszkańcy
Cierni, bo, co zawsze podkreślam,
to z Waszej ojcowizny. To Wy podzieliliście się miastem swoją ziemią,
by tam inwestorzy mogli wybudować swoje zakłady, a mieszkańcy
Świebodzic znaleźć pracę. Bardzo za
to dziękuję – podkreślił burmistrz.
Dożynki były okazją do radosnego
świętowania i wspólnej zabawy. Wystąpiły lokalne zespoły folklorystyczne, gospodynie z Cierni serwowały
domowe wypieki, smalec z ogórkiem. Wieczorem odbyły się koncerty – wystąpiła m. in. Kasia Lipert
a zwieńczeniem dożynkowej zabawy był pokaz sztucznych ogni. Jak
zawsze rolnicy zadbali o dożynkowe
dekoracje – największe wrażenie robił imponujący wieniec, wniesiony na
ołtarz polowy. Przez cały wrzesień
można podziwiać piękny wystrój
kościoła parafialnego w Cierniach.
(red)

Gwiazdą tegorocznych dożynek wojewódzkich był czadomen.

kowy to przede wszystkim święto
ziemi, która po raz kolejny niezawodnie obdarował nas plonami. Ten
rok dla naszych rolników był dobry.
Nie dotknęła nas żadna klęska. Plony średnie, ale myślę, że mamy się
z czego cieszyć. Poziom rolnictwa
w naszej gminie jest wyróżniający,
dzięki przedsiębiorczości, ciężkiej
pracy rolników i przedsiębiorców
rolnych. Trudno w tym dniu nie
R0730/17

Wykupiłeś stronę WWW na pierwszy rok za kilka złotych?
Zdziwiłeś się ceną odnowienia usług po roku?
Nie chcesz przepłacać?
Zapraszamy do nas!
Napisz na info@hb.pl
Z miłą chęcią postaramy się pomóc Ci obniżyć koszty.

wspomnieć o mieszkańcach Pomorza i Kujaw., którym huragan zniszczył nie tylko plony, ale pozbawił wiele rodzin dachu nad głową. Będziemy
się z nimi dzielić- my z gminą Sulęczyno na Kaszubach. Nie mogą z tą
tragedią być zostawieni sami sobie.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych
dożynek. Przede wszystkim mieszkańcom Lutomi Górnej i Dolnej,
staroście, starościnie dożynek, KGW
Lutomia, zespołowi Kądziołeczka,
strażakom, sportowcom, pracownikom szkoły, Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji, pracownikom gminy, sołectwom za piękne
wieńce dożynkowe, stragany i włożoną pracę. Dajecie nam wszystkim
możliwość przeżywania tego dnia
godnie i z radością – mówiła w okolicznościowym przemówieniu wójt
gminy Teresa Mazurek Dożynkowe
bochny chleba wójt gminy Teresa
Mazurek dzieliła wspólnie z ks. bp
Ignacym Decem, tak aby nikomu go
nie brakowało. Tradycyjnie już podczas dożynek wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa,
które otrzymali: Stanisław Tarczyński
(Lutomia Górna), Jarosław Szczypek
(Lutomia Górna), Zbigniew Kłosowski (Lutomia Górna), Andrzej Paruch
(Stachowice 11), Zbigniew Lasko
(Lutomia Mała),
Grzegorz Brzyk
(Lutomia Dolna), Marek Musiał (Bystrzyca Górna). W części artystycznej przygotowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
wystąpiły zespoły: „Kądziołeczka”,
„Stokrotki”, „A to Heca”, „Ale Babki” oraz „Rozśpiewane Dzieciaki
Gminy Świdnica” ze swoją kolejną
płytą „Mosty ponad słowami”.
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sekund
Pierwsza wygrana
Miners'ów

Z sześciu lokalnych zespołów
uczestników Pucharu Polski na
szczeblu okręgowym do kolejnej
rundy awansowały trzy drużyny. Swoje wtorkowe i środowe
mecze wygrały między innymi
Górnik Wałbrzych, Górnik Nowe
Miasto oraz Górnik Boguszów-Gorce. Z rozgrywkami pożegnały się zaś Zdrój Jedlina-Zdrój,
MKS Szczawno-Zdrój oraz Czarni Wamag Wałbrzych.
Jako pierwszy awans do 1/8 zapewnił sobie wałbrzyski Górnik,
który we wtorek po dość jednostronnym meczu okazał się zdecydowanie lepszy od sąsiada zza między,
czyli MKS-u Szczawno-Zdrój. Środa
przyniosła kolejne mecze z udziałem
naszych drużyn. Górnik Nowe Miasto przeważał w konfrontacji z wyżej notowaną Victorią Świebodzice,
a jednak spotkanie zakończyło się
bezbramkowym remisem i o zwycięzcy musiały zadecydować rzuty
karne. Te lepiej wykonywał zespół
z Nowego Miasta, a bohaterem miejscowych okazał się Kamil Jankowski,
który przy stanie 8:7 dla Górnika
obronił „jedenastkę” rywali. Do kolejnej odsłony awansował również
Górnik Boguszów-Gorce, który bez
większych problemów odprawił na
wyjeździe PUO Wiśniowa 7:4.
Bartłomiej Nowak
Puchar Polski
1/16 finału na szczeblu okręgowym
MKS Szczawno-Zdrój – Górnik Wałbrzych 1:6 (0:4)
Bramki: Robert Koźlak – MKS oraz Damian Migalski
2, Damian Bogacz 2, Mateusz Biskup, Mateusz
Krzymiński – Górnik
MKS: Marcin Gratkowski, Mateusz Korulczyk, Błażej
Gromniak, Patryk Szkudlarek, Damian Parzych, Tomasz
Czechura, Marcin Łysakowski, Michał Korościk, Jacek

Po dwóch inauguracyjnych porażkach
z Wizards Opole oraz Snakes Bielawa
nasza drużyna futbolu amerykańskiego
Miners Wałbrzych odniosła pierwsze
zwycięstwo w rozgrywkach Grupy
Południowej PLFA 8. Łupem Michała
Borzemskiego i spółki padł zespół
Raptors Racibórz, z którym wałbrzyszanie wygrali 14:2.
Tabela Grupy Południowej
1. Snakes Bielawa 3 mecze
2. Wizards Opole
2
3. Miners Wałbrzych
3
4. Raptors Racibórz
2

Tenisowe Mistrzostwa
Wałbrzycha

Ambicja i wola walki na niewiele się zdały – Czarni Wałbrzych przegrali z Polonią Stalą Świdnica 0:9

Stawiński, Jakub Borek, Filip Brzeziński oraz Robert
Koźlak, Alan Mordasiewicz. Trener: Tomasz Resel
Górnik: Bartłomiej Ziobro, Dariusz Michalak, Marcin
Smoczyk, Piotr Rojek, Artur Słapek, Jan Rytko,
Mateusz Krzymiński, Damian Chajewski, Damian Bogacz, Kamil Młodziński, Damian Migalski oraz Jakub
Jędras, Mateusz Biskup, Adrian Przybysz, Mateusz
Sobiesierski. Trener: Maciej Jaworski
Pozostałe wyniki:
LKS Bystrzyca Górna – Zdrój Jedlina-Zdrój 5:4,
Klubokawiarnia Roztocznik – Karolina Jaworzyna

Śląska 0:4, Czarni Wamag Wałbrzych – Polonia Stal
Świdnica 0:9, Górnik Nowe Miasto – Victoria Świebodzice 0:0, rzuty karne 8:7, PUO Wiśniowa – Górnik
Boguszów-Gorce 4:7, Grom Witków – Zjednoczeni
Żarów 4:2, Granit Roztoka – AKS Strzegom 1:5,
Piławianka Piława Górna – Lechia Dzierżoniów 1:6,
Skałki Stolec – Piast Nowa Ruda 2:2, rzuty karne
4:3, Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój – Nysa Kłodzko 0:6,
Iskra Jaszkowa Dolna – Bielawianka Bielawa 0:5,
ATS Wojbórz – Unia Bardo 2:9, Orzeł Lubawka –
Zamek Kamieniec Ząbkowicki (mecz się nie odbył).
Spotkania: Kryształ Stronie Śląskie – Victoria Tuszyn

oraz Ślęża Ciepłowody – Orzeł Ząbkowice Śląskie,
odbędą się w środę 13 września.
Pary 1/8 Pucharu Polski
LKS Bystrzyca Górna – Karolina Jaworzyna Śląska,
Górnik Nowe Miasto – Polonia Stal Świdnica, Górnik
Boguszów-Gorce – Górnik Wałbrzych, Grom Witków
– AKS Strzegom, Skałki Stolec – Lechia Dzierżoniów,
Nysa Kłodzko – Bielawianka Bielawa, Kryształ Stronie Śląskie/Victoria Tuszyn – Unia Bardo, Ślęża/Orzeł
Ząbkowice Śl. - Orzeł Lubawka/Zamek Kamieniec
Ząbkowicki.

Akademiczki postraszyły Mistrzynie Polski
Nieoczekiwany przebieg miał
niedzielny pojedynek dwóch czołowych zespołów Ekstraligi. Do
przerwy Medyk Konin wygrywał
z AZS-em PWSZ 4:0, jednak
druga połowa przyniosła piękny
zryw wałbrzyszanek, które ostatecznie przegrały jedynie 3:4.
Po pierwszej odsłonie nic nie
wskazywało na późniejsze emocje.
Akademiczki przegrywały bowiem
0:4 tracąc pierwszego gola po zaledwie 120 sekundach walki, a kolejnego w 6 minucie. Dalsze fragmen-

3 zwycięstwa
1
1
0

ty odsłony nie poprawiły naszego
humoru, gdyż w 36 minucie Lilyana
Kostova znalazła się oko w oko z Andżeliką Dąbek i po raz drugi wpisała
się na listę strzelców. Wysokie prowadzenie gospodyń na półmetku
ustaliła celnym strzałem Natalia Pakulska.
- Przegrywając 0:4 trudno o mądre słowa. Powiedziałem więc, że
nie mamy nic do stracenia zachęcając zarazem dziewczyny do podjęcia
rękawicy i powalczenia z Mistrzyniami Polski -, przyznał trener Kamil
Jasiński. Na efekty mobilizacji wał-

brzyszanek musieliśmy czekać niemal pół godziny, gdyż w 71 minucie
kontaktowe trafienie zaliczyła Anna
Rędzia. To był gol, który poderwał
nasze panie, gdyż już w 75 minucie
przegrywaliśmy 2:4 po precyzyjnym
uderzeniu z lewej nogi Julity Głąb.
Przyjezdne rzuciły się do kolejnych
ataków i w 83 minucie doszły Medyka na zaledwie jedną bramkę po
ładnym lobie niezwykle skutecznej
w obecnym sezonie Dominik Dereń.
Niestety, choć bezcenny remis był
na wyciągnięcie, to jednak piłkarki
AZS-u PWSZ musiały się obejść ze

smakiem, gdyż do wyrównania zabrakło już czasu.
W VI kolejce akademiczki podejmą jedną z najsłabszych drużyn
rozgrywek – AZS PSW Biała Podlaska. Warto jednak mieć w pamięci wiosenną potyczkę obu ekip
w Wałbrzychu, która mimo niskiej
pozycji rywalek przyniosła wygraną
1:0 przyjezdnych, co znacznie skomplikowało szanse ekipy Jasińskiego
na wywalczenie brązowego medalu
Mistrzostwa Polski. Na ten mecz zapraszamy w sobotę o godzinie 16 na
Ratuszową.
Bartłomiej Nowak
Medyk Konin – AZS PWSZ Wałbrzych 4:3 (4:0)
Bramki: 1:0 Lilyana Kostova (2), 2:0 Patrycja
Balcerzak (6), 3:0 Lilyana Kostova (36), 4:0 Natalia
Pakulska (43), 4:1 Anna Rędzia (71), 4:2 Julita Głąb
(75), 4:3 Dominika Dereń (83)
AZS PWSZ: Dąbek, Gradecka, Siwińska (46 Głąb),
Mesjasz, Aszkiełowicz, Kędzierska, Dereń, Ratajczak,
Rędzia, Miłek, Rapacka (46 Szewczuk). Trener: Kamil
Jasiński

Do przerwy akademiczki przegrywały w Koninie 0:4 po między innymi dwóch trafieniach Lilyany Kostovej (przy piłce)

Tabela Ekstraligi
1. Górnik Łęczna
2. Medyk Konin
3. UKS SMS Łódź
4. AZS PWSZ Wałbrzych
5. AZS UJ Kraków
6. Czarni Sosnowiec
7. Sportowa „4” Radom
8. AZS Wrocław
9. Mitech Żywiec
10. Olimpia Szczecin
11. AZS PSW B. Podlaska
12. Unifreeze Górzno

5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

13
12
11
10
9
8
4
4
4
3
3
1

16:3
19:3
22:3
21:9
5:8
7:4
6:15
11:6
4:11
8:19
3:15
2:28

W najbliższy weekend na kortach
WKT Atri Wałbrzych w Parku Sobieskiego rozegrane zostaną Tenisowe
Mistrzostwa Wałbrzycha Amatorów
i Seniorów. Pierwotnie impreza
miała się odbyć w miniony weekend,
jednak ze względu na niepewną aurę
organizatorzy postanowili przenieść
zawody na 9 i 10 września. Zapisy do
mistrzostw przyjmowane będą dzisiaj
do godziny 18 pod numerem telefonu:
602-792-890 lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: witold_klimkow@gazeta.pl. Wpisowe dla zawodników zrzeszonych wynosi 45 złotych,
dla graczy NST (niestowarzyszonych)
– 60 złotych, a rywalizacja toczyć się
będzie w trzech kategoriach wiekowych: +40 lat, +50 lat oraz open.
Początek turnieju w sobotę o godzinie
9, a zakończenie mistrzostw zaplanowano na niedzielę, godz. 14.

Juniorzy w kratkę

O ile juniorzy starsi Górnika Wałbrzych dość dobrze rozpoczęli zmagania w tegorocznej edycji dolnośląskiej ligi, o tyle ich młodsi koledzy nie
mogą jak dotąd złapać wiatru w żagle.
Pierwsi z wymienionych mają za sobą
trzy mecze rundy jesiennej, w których
zdobyli 6 „oczek”, w tym w sobotę
wygrali na wyjeździe z groźną Miedzią
Legnica 2:1, dzięki czemu plasują się
tuż za podium klasyfikacji DLJS. Jak
wspomnieliśmy, znacznie mniej powodów do radości mają juniorzy młodsi,
którzy w trzech meczach wywalczyli zaledwie 1 punkt i w rezultacie
okupują 14. miejsce w tabeli DLJM.
W najbliższej kolejce dobrze spisujący
się podopieczni Jacka Fojny podejmą Lechię Dzierżoniów – początek
w sobotę o godzinie 11 na Ratuszowej. Chłopcy Marcina Domagały
wyjeżdżają zaś do Jawora na spotkanie
z tamtejszą Kuźnią.
Dolnośląska liga juniorów starszych
III kolejka
Miedź Legnica - Górnik Wałbrzych 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Piotr Krawczyk (21), 0:2 Kacper
Wiśniewski (57), 1:2 Mikołaj Ułasiewicz (70)
Górnik: Bartłomiej Ziobro, Dawid Kokoszka, Patryk
Rękawek, Mateusz Biskup, Jakub Jędras, Radosław
Marciniak, Kacper Wiśniewski, Alan Sowik, Adrian
Przybysz, Michał Zaremba, Piotr Krawczyk. Trener:
Jacek Fojna
Dolnośląska liga juniorów młodszych
IV kolejka
Górnik Wałbrzych - Lechia Dzierżoniów 0:4 (0:3)
Bramki: 0:1 Bartłomiej Siwiński (4), 0:2 Łukasz
Sztuka (10), 0:3 Bartłomiej Sobczyński (40), 0:4
Kacper Cymerman (57)
Górnik: Patryk Bińkowski, Szymon Mitelsztet
(68 Michał Pazik), Kacper Walda (41 Jakub
Piechaczek), Piotr Chałupka, Dominik Igałowicz
(62 Marcel Grudziński), Michał Krynicki, Bartosz
Okupny, Adrian Pyrdoł (60 Piotr Wujda), Bartłomiej
Trzop (65 Jakub Sadowski), Szymon Zakamarek (53
Emil Grzelczyk), Antoni Załoziński. Trener: Marcin
Domagała

Bartłomiej Nowak
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reklama
797 982 003

ELEKTRYK
Instalacje elektryczne, awarie!!!
-prowadzenie nowych instalacji elektrycznych
-remont i modernizacja istniejącej instalacji
elektrycznej
-montaż lamp, gniazd, wyłączników
-wymiana wyłączników, gniazdek,
bezpieczników, skrzynek bezpiecznikowych
-montaż instalacji LAN i TV-SAT,
-podłączanie płyt indukcyjnych, ceramicznych
i wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego

Tel. 795 445 732

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

WYCIECZKI
Praga: 30.09.17, cena: 89 zł
Praga 2 dni: 23-24.09.17,
cena: 239 zł
Warszawa 3 dni: 6 - 8.10.17,
cena: 469 zł
Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno
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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

usługi

znajomość czytania
schematów elektrycznych,
prawo jazdy kat.B .

tel. 608614930

tynkarzy, płytkarzy, malarzy,
sucha zabudowa, pomocników
budowlanych

do pracy w Niemczech
– Tel. 601 992 445
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696

(4) PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ „Miotełka Wałbrzych”,
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673
485
(4) Remonty kompleksowo, tel. 668 60 55 55

(2) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko,
profesjonalnie Wałbrzych ul.
Słowackiego 5,
www.speed24h.info

(11) HYDRAULIK – TEL 506 754
379

Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57

(4) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55
(12) MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, garderoby,
zamówienia indywidualne
-TANIO! www.meble-ibg.
weebly.com TEL. 607 218 533
(4) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111

(4) HYDRAULIKA 668 60 55 55

elektromechanika

budowlanych-murarzy,

(13) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992

DIETY dla dzieci

Zatrudnię

Zatrudnimy
pracowników

(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne
stolarskie. TANIO tel. 692
123 981

DIETY w chorobach

www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

SKUP AUT

Konkurencyjne ceny, bezpłatny
dojazd do klienta. Tel . 505 263 013

(16) 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

- wymiana zaworów termostatycznych
przy grzejnikach
- wymiana wodomierzy
bez konieczności zakręcania wody w pionie
- usuwanie grzejników

ul. Broniewskiego 69

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

Całoroczna wymiana grzejników
bez konieczności spuszczania
wody z instalacji C.O. w bloku,
kamienicy itp.

(4) ELEKTRYK 888 322 334
(4) 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
(8) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(4) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PO-

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

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

NIERuCHOMOŚCI
(12) Sprzedam działki budowlane
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul.
Orkana 103, tel. 600 851 189
(1) Wynajmę pomieszczenia gospodarcze pod działalność. Tel. 795 602
683
(1) Wynajmę garaż, okolice Piaskowej Góry, tel. 795 602 683

od 2002 roku
razem z Wami

1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
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

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

BON – 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

PLAC MAGISTRACKI 5
WAłBRZYCH
www.bon-nieruchomosci.pl

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 –PIASKOWA GÓRA- mieszkanie 56,52 m2 3 pokoje
z kuchnią i łazienką, 5 piętro, balkon, po remoncie Cena: 169 000 zł
(nr: 2387)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –Oferta tylko w naszym biurze! ulica BARDOWSKIEGO mieszkanie 41m2, rozkładowe do własnej
aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna
kuchnia , niski czynsz Cena:79 000zł
(nr:2323) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – BIAŁy KAMIEŃ- OKAZJA
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Bliskie okolice
Szczawna, po remoncie, ogrzewanie
CO. Cena: 41 000 zł (numer: 2194)
-(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2, 3
pokoje, 1 piętro, balkon, do własnej
aranżacji. Cena : 119 000 zł (nr:
2386) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
luksusowe mieszkanie z kominkiem
i miejscem rekreacyjnym, 68 m2,
3pokoje,1 piętro, Cena: 280 000
zł, (nr:2384 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – GRZĘDy-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji
na dom, działka .2500m2. Obiekt
idealny na agroturystykę. Cena: 89
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z niezależnym wejściem,
do wprowadzenia . Cena: 159 000
zł ( nr: 2297)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58
m2, 3 pokoje, garderoba, kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( nr:

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

zadbana kamienica. Cena: 59900 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 61,71m2, pokój,
kuchnia, łazienka z WC, balkon,
taras, przedpokój. Mieszkanie do
wprowadzenia, na 4 piętrze, . Cena:
59 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- OKOLICE BEMA,
61 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój, balkon, taras.
Mieszkanie do odświeżenia, teren
ogrodzony. Cena: 69 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 71m2, 3 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka, osobno
WC, przedpokój. Mieszkanie do
wprowadzenia, II piętro, ogródek,
miejsce parkingowe. Cena: 139 000
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974,
(74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 39m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
duży balkon. Mieszkanie po generalnym remoncie, ogrzewanie miejskie.
Cena: 129 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 37m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie do remontu, ogrzewanie
gazowe, ogródek. Cena: 76 000 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 95m2, 4 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na I piętrze zadbanej
kamienicy, zielona okolica. Cena: 190
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73
NOWE MIASTO- 70 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na I piętrze,
do odświeżenia. Cena: 135 000 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73

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

PIASKOWA GÓRA- 55m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
piwnica. Mieszkanie do odświeżenia,
w wieżowcu. Cena: 100 000 zł do
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74)
640 11 73

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

PODZAMCZE- 36m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój, balkon, piwnica. Mieszkanie do wprowadzenia, na parterze.
Cena: 97 500 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553, (74) 640 11 73

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

STARy ZDRÓJ- 30,82m2, 1 pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC.
Nieruchomość z potencjałem, do
remontu. Cicha okolica. Cena: 55
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKuPuJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PILNIE! DLA ZDECyDOWANyCH
KLIENTÓW POSZUKUJEMy
MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ NA
TERENIE WAŁBRZyCHA!
HIT! BIAŁy KAMIEŃ – 36,10m2,
pokój, garderoba, kuchnia, łazienka z
WC, przedpokój. Do wprowadzenia,

BOGUSZÓW GORCE- 40m2, 2
pokoje, kuchnia, przedpokój, WC
na korytarzu. Możliwość utworzenia WC we wnątrz. Mieszkanie do
remontu, na II piętrze. 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, I piętro.
Cena: 49 500 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553, (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 60m2, 2
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka
z WC, przedpokój, duża piwnica.
Mieszkanie do wprowadzenia,
wysoki parter. Cena: 185 000 zł do

ogłoszenia drobne 23
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73

remoncie w bocznej ulicy Nowego
Miasta. Tel: 502-657-353

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 35m2, 1
pokój, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na parterze,
do wprowadzenia, ogródek. Cena:
85 000 zł do negocjacji. Tel: 535 407
270, (74) 640 11 73

11. SOWA&VICTORIA Piękne,
po remoncie, gotowe do wprowadzenia mieszkanie w centrum
Boguszowa,92m2 za 169 tys. Tel:
502-657-353

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 58m2, 2
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie do
odświeżenia, ogródek. Cena: 159
000 zł do negocjacji. Tel: 535 407
270, (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 91m2, 3
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie do
wprowadzenia, na I piętrze, ogródek. Cena: 350 000 zł do negocjacji.
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE- 35m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój, piwnica. Mieszkanie do
wprowadzenia. Cena: 110 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
BOGUSZÓW GORCE- DOM,
250m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, 2
przedpokoje. Dom podpiwniczony, 2
garaże, 2 lokale usługowe. Cena: 360
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- DOM, 70m2,
zabudowa szeregowa. 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje, garaż. Cena: 300 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73

12. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w willowej części
Szczawna Zdroju. po kapitalnym
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel:
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Piękne,
dwupokojowe, jasne mieszkanie
w cichej i spokojnej okolicy Białego
Kamienia. Po remoncie. 124 900zł.
Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Luksusowy apartament w poniemieckiej
willi w stylowej lokalizacji Szczawna
Zdroju. 4 pokoje, balkon + ogród,
Po remoncie z najwyższej jakości
materiałów. 116m2 cena 350 000zł
Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Czarny Bór pow. 37 m do remontu 2
pokoje, kuchnia, wc. Ładna i spokojna lokalizacja, pod domem ogródek.
Cena 62.000 Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Kawalerka
do remontu Biały Kamień 52.000
Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
55m dwa pokoje, duża kuchnia, I piętro z ogrodem. Jedlina Zdrój 110.000
Tel: 506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie Sokołowsko. 48m2 2
pokoje, 3 piętro cena 115000 Tel:
519-121-104

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, komfortowy dom z 2016 roku
w świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki
standard. Zapraszam na prezentację.
Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Piastowskie, 52m2 do wprowadzenia w cenie 175,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70
m2 3 pokoje w cenie 65000 zł. DO
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Szczawno Zdrój, wyremontowana kawalerka
29 mkw w bardzo dobrej lokalizacji cena 85 000 ! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Gorce, zielona okolica, mieszkanie 2- pokojowe
z CO gazowym, do wprowadzenia
- cena 75 000 do negocjacji ! Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Podgórze,
skrajny szereg o powierzchni 136
mkw z działką 700 mkw i dwoma
garażami w cenie 260 000 ! Tel. 530913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Białym Kamieniu,
dwupoziomowe, Pow. 78 m2, CENA
190.000 tys zł, Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Podgórzu, dwupoziomowe, ogródek, osobne wejście,
Pow. 98,71 m2, CENA 145.000 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

19. SOWA & VICTORIA Podzamcze
mieszkanie w pełni rozkładowe 2
pokoje, jasna kuchnia, łazienka osobno z wc, duży balkon. 40m2 cena
119000 Tel. 519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie dwupoziomowe na Osiedlu
Piastowskim w Świebodzicach 61m2
3 pokoje cena 228000

ul. Palisadowa nr 1
58-316 Wałbrzych
www.mentornieruchomosci.pl
Podzamcze, 3 pokoje, 62,80m2
z dużym balkonem, 2 piętro, DO
WPROWADZENIA. Cena 169.000zł.
Kontakt 535-311-265
Podzamcze, 4 pokoje, 83 m2,
balkon, 2 piętro, kuchnia w zabudowie w cenie, PO REMONCIE. Cena
239.000zł Kontakt 530-998-374
PODZAMCZE, DWA POKOJE, 5
PIĘTRO, winda, 35,5 m2, 110 tys.
zł, atrakcyjna lokalizacja, mieszkanie
ładne, gotowe do wprowadzenia.
Kontakt 535-285-514
BIAŁy KAMIEŃ, świetna lokalizacja
- okolice Bema, 2 pokoje, 47 m2,
parter, Z OGRÓDKIEM, cena 69.000
zł, Kontakt: 577-263-955
SZCZAWIENKO, ŚWIETNA LOKALIZACJA, ULICA DĄBROWSKIEJ,
34m2, 1 piętro w bloku dwupiętrowym po termomodernizacji, 79
900zł kontakt: 530 998 374

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 74 843 31 82, 797 982 003, NAPISZ e-mail: reklama@30minut.pl
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W RAmAch pROfIlAkTykI OfERujEmy

Bezpłatne konsultacje

stomatologiczne
Ilość miejsc ograniczona! Program trwa do 30 września 2017.

www.A2Clinic.pl
74 666 8 777
ul. Broniewskiego 87 A
Wałbrzych, dz. Piaskowa Góra
CZYNNE
pon. – piąt. 8.00 do 20.00
sob. 9.00 do 14.00
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