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

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

Otwarcie ulic
Blisko 5 milionów złotych kosztowała przebudowa ulic Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu. Drugi etap prac planowany jest w 2018 roku.

wydarzenia str. 3

Kwiatowe ulice

Kończy się pierwszy etap prac prowadzonych przy ul. Nałkowskiej i Hirszfelda. W ramach inwestycji powstało blisko 300 miejsc
parkingowych. Kolejne powstaną w przyszłym roku. - Remont ulicy
Nałkowskiej i Hirszfelda dobiega końca. W ramach tego zadania
wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników, zainstalowano
małą infrastrukturę oraz zadbano o otoczenie drogi i chodników.
Wybudowano ścieżkę rowerową, nowy parking oraz bezpieczne
przejście do szkoły. Wymieniliśmy całą podziemną infrastrukturę
komunalną tak, aby efekt był trwały, na wiele lat. Wykonane prace

pochłonęły z budżetu Miasta Wałbrzych 4,8 mln. zł. Podstawowym
celem tych robót było poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie ochrony terenów zielonych i wprowadzenie
czytelnych rozwiązań komunikacyjnych, co w konsekwencji powinno przynieść zdecydowaną poprawę komfortu życia mieszkańców.
Proszę o poszanowanie naszego wspólnego dobra i niedopuszczanie do jego niszczenia. Szczególnie proszę o szanowanie terenów
zielonych, drzew i krzewów. Przepraszamy za utrudnienia w trakcie budowy drogi – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
W związku z oddaniem do użytku ulic Nałkowskiej i Hirszfelda na
terenie Państwowej Szkoły Podstawowej nr 15 odbył się specjalnie
zorganizowany festyn.
(MP)
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kursy kategorii: B, C, C +E, kwalifikacje wstępne, szkolenia okresowe

wydarzenia str. 6

Odrestaurowali
kolumnę

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
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WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP. Z O.O.
Mirosławice, ul. Lotnicza 18, 55-050 Sobótka
www.wsp-miroslawice.pl

• ZATRUDNI SPAWACZY

• 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

region str. 12

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

Górnicy grają dalej

sport str. 13
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rozmowa tygodnia

Nużeniec

od 2002 roku
razem z Wami

Co to jest nużeniec?
Jest to pajęczak, roztocze, które
bytuje wszędzie. Jaja tego pasożyta roznoszą się z kurzem oraz
powietrzem. Wywołuje chorobę o nazwie nużyca. Może być
ludzki oraz zwierzęcy.
Jakie są objawy zakażenia?
U niektórych może przebiegać bezobjawowo. Natomiast
u tych co wywołuje objawy
może pojawić się zaczerwienienie, suchość, łuszczenie,
swędzenie a nawet łaskotanie
skóry, wyprysk, grudki i krostki
przypominające trądzik. Dlatego często bywa mylony czy
to z trądzikiem różowatym czy
pospolitym.
Gdzie się znajduje?
Nużeniec żyje w mieszkach
włosowych i gruczołach łojowych skóry, czoła, policzków
i rzęs. Głównie znajduje się między brwiami, przy nosie, a także
w samych brwiach oraz rzęsach
dając często dolegliwości takie
jak suchość oka, łuski na brzegach powiek, ropną wydzielinę
myloną z alergicznym zapaleniem powierzchni oka. Może
znajdować się również w okolicy narządów płciowych.
Jak możemy się zarazić?
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Warto się uczyć
Aż 17 osób z gminy Mieroszów
odebrało w drugim półroczu
roku szkolnego certyﬁkaty stypendialne dla uczniów, którzy
osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz odznaczają się
wzorowym zachowaniem.
Uroczyste przekazanie stypendiów miało miejsce w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego. Burmistrz Marcin Raczyński wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Chmielnicką
pogratulowali wszystkim uczniom
oraz rodzicom i nauczycielom, którzy
również mają swój wkład w sukcesy
podopiecznych. Życzyli m.in. dalszego rozwoju osobistego, nieustającej

Często bywa mylony z trądzikiem różowatym oraz pospolitym. Jego wykrycie jest szybkie
i bezbolesne. O tym jak wygląda badanie i czym jest nużeniec
opowiada biolog z laboratorium
Histotest w Wałbrzychu.

Piątek, 22 września 2017

Do zarażenia może dojść podczas bezpośredniego kontaktu.
Przez używanie czy dotykanie
tych samych rzeczy, co osoba chora (ręczników, odzieży
czy kosmetyków). Bardzo łatwo można zarazić się również
w pracowniach mikroskopowych. Wiele osób jest nosicielem nużeńców. Odsetek ludzi
zakażonych wzrasta wraz z wiekiem. W grupie zwiększonego
ryzyka znajdują się alergicy, osoby starsze, osoby z osłabioną
odpornością, zaburzeniami gospodarki lipidowej lub hormonalnej, narażone na ciągły stres.
Jak możemy wykryć nużeńca?
Najlepiej udać się do dobrego
gabinetu kosmetologicznego,
gdzie pobiera się zeskrobinę ze
zmian skórnych. Do tego kilka
rzęs lub brwi. Nasze laboratorium współpracuje z A2 Clinic
w Wałbrzychu. Pobrany materiał zostaje nam przesłany do
badania. Ważne jest, aby w dniu
badania nie oczyszczać ani nie
smarować skóry żadnymi kosmetykami. Badanie jest bezbolesne i szybkie, a w dodatku
niewiele kosztuje.
Jak wygląda leczenie?
Lekarz może przepisać kremy
bądź maści. Natomiast ważna
jest odpowiednia pielęgnacja
skóry przez mycie i peelingi .
O tym zapewne poinformuje
nas osoba odpowiedzialna za
pobranie materiału.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka
Fot. (nuzeniec.com.pl)

Warto
tam być
Festiwal przetwórstwa domowego – to wydarzenie kulinarne,
organizowane przez Zajazd Hubert w odpowiedzi na spustoszenie, jakie czyni postęp techniczny
i zabieganie życia codziennego
w naszej kuchni.

Burmistrz Marcin Raczyński wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej
Marią Chmielnicką pogratulowali wszystkim uczniom oraz rodzicom
i nauczycielom, którzy również mają swój wkład w sukcesy
podopiecznych.

ciekawości świata i niegasnących
chęci oraz zapału do dalszego zgłębiania wiedzy. - To niezwykle ważne momenty nie tylko dla uczniów,
ale także dla rodziców, nauczycieli
i władz samorządowych. Młodzi
ludzie, osiągający wysokie wyniki
w nauce są dumą dla całej gminy –
podkreślali zgromadzeni. W II półroczu roku szkolnego 2017/2018
wśród wyróżniających się uczniów
znalazło się 17 osób. Ze Szkoły Podstawowej w Mieroszowie stypendia
otrzymali: Anna Gajewska, Kacper
Woszczek, Agata Woszczek, Zofia
reklama

Musiał, Kamil Różnowicz, Oliwia
Głodek, Weronika Przewłocka oraz
Adam Chowanek. Ze Szkoły Podstawowej w Kowalowej wyróżnieni
zostali: Michał Gruszka, Filip Maślankiewicz, Marianna Kłysz, Wojciech
Szwarczyński. Z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Sokołowsku
wśród wyróżnionych znaleźli się:
Hanna Marciuniuk, Jakub Marciniuk
oraz Mikołaj Szychowiak, a z Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego stypendia odebrały Nikola
Busz oraz Katarzyna Garnecka.
(opr. red)
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- W zapomnienie odchodzą przepisy naszych dziadków, a przygotowanie czy też przechowanie żywności bez elektryczności wydaje się
niemożliwe. Festiwal ten ma na celu
popularyzację i promocję domowego, naturalnego przetwórstwa oraz
tradycji wytwarzania regionalnych
przysmaków według zachowanych
receptur sprzed pokoleń – mówią
organizatorzy, którzy zapraszają 23
września o godzinie 13:00 do Zajazdu Hubert w Walimiu na kolejną
edycję imprezy. Podczas poprzednich edycji nie zabrakło kolorowych
jarmarków z rękodziełem oraz domowymi przetworami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Niepowtarzalne zapachy, które roznosiły się po okolicy, przyciągnęły
wielu amatorów staropolskiej kuchni. Na miejscu można było spróbować m.in. zupy kminkowej , grochu
z kapustą oraz pierogów z płuckami.
Ponadto goście dowiedzieli się, jak
domowym sposobem, zbudować
ekologiczną i niezawodną wędzarnię, która jest marzeniem każdego
działkowicza.
(opr. Red)

kalendarium
Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy nie można już nic dodać,
ale kiedy nie można nic ująć. — Antoine de Saint-Exupery
• 22 września 2017 – Światowy Dzień Nosorożca, Dzień Ćwiczenia
Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy, Światowy Dzień bez
Samochodu
Imieniny – Joachim, Maurycy, Tomasz
• 23 września 2017 – Dzień Spadającego Liścia
Imieniny – Bogusław, Tekla
• 24 września 2017 – Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka
Migowego, Światowy Dzień Rzek, Światowy Dzień Serca,
Święto Infrastruktury Wojskowej
Imieniny – Gerard, Gerarda
• 25 września 2017 – Światowy Dzień Farmaceuty, Dzień Budowlańca
Imieniny – Aurelia, Kleofas
• 26 września 2017 – Ogólnopolski Dzień Aptekarza, Światowy
Dzień Antykoncepcji, Światowy Dzień Królika, Europejski Dzień
Języków (Międzynarodowy Dzień Języków Obcych)
Imieniny – Cyprian, Damian, Justyna
• 27 września 2017 – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego,
Światowy Dzień Turystyki
Imieniny – Gaja, Wincenty
• 28 września 2017 – Światowy Dzień Morza, Światowy Dzień
Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka
Imieniny – Marek, Wacław

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH
22.09.2017 (piątek) godz. 17:00 Klub Czytających Rodzin,
Biblioteka pod Atlantami
22.09.2017 (piątek) godz. 16:00, 21:00-9:00 Noc w Bibliotece,
Miejska Biblioteka Publiczna um. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju
22.09.2017 (piątek) godz. 17:00 Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.
„Skaza” Ceceli Ahern, Biblioteka pod Atlantami, Filia nr 7 (Piaskowa Góra)
22.09.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne Odkrywanie Starej Kopalni,
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
23.09.2017 (sobota) godz. 18:00-19:00 2 Biennale Fotografii
Krajoznawczej, Wałbrzyski Ośrodek Kultury
23.09.2017 (sobota) godz. 20:00 Gorączka sobotniej nocy
– prowadzi DJ Darecki, Klub A’PROPOS
ZAMEK KSIĄŻ
22.09.2017 (piątek) godz. 21:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ
ŚWIDNICA
22.09.2017 (piątek) godz. 11:00 „Klasyczne też jest cool”
– koncert organowy, Kościół Pokoju w Świdnicy

22.09.2017 (piątek) godz. 18:00 Koncert - Krzysztof Kurnyta,
Restauracja Manufaktura, ul. Bystrzycka 22, Świdnica
23.09.2017 (sobota) godz. 17:00 Spotkanie z Joanną Kulig i Maciejem
Bochniakiem, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18, Świdnica
23.09.2017 (sobota) – 24.09.2017 (niedziela) godz. 9:00-16:00 VIII
Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Judo, Świdnica Hala Zawiszów
JEDLINA-ZDRÓJ
22.09.2017 (piątek) – 24.09.2017 (niedziela) godz. 11:30
Oktoberfest – Święto Piwa, Browar Jedlinka, Jedlina-Zdrój
23.09.2017 (sobota) godz. 9:00 Sobotnie warsztaty Jogi,
Hala Spacerowa w Parku Zdrojowym, Jedlina-Zdrój
Teatr Lalki i Aktora
22.09.2017 (piątek) godz. 10:30-12:10 „Ronja, córka zbójnika”
– spektakl konkursowy – Teatr PINOKIO w Łodzi (duża scena)
22.09.2017 (piątek) godz. 13:00-14:00 „Gary Rondel” – czytanie per
formatywne
22.09.2017 (piątek) godz. 18:00 „Zrozumieć Giaura” – spektakl
24.09.2017 (niedziela) godz. 12:30 „AFROAZJA”
Zamek Czocha
22.09.2017 (piątek) Nocne Zwiedzanie Zamku Czocha

Piątek, 22 września 2017
www.30minut.pl
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Zawodniczka ze Szczawna - Zdroju
Mistrzynią Świata w Ujeżdżaniu bez Ogłowia

Dom Dziecka w Jedlinie
– Zdroju poszukuje
wychowawców

W rozegranych w ubiegły weekend Mistrzostwach Świata w Ujeżdżaniu bez Ogłowia we
Wrocławiu mieszkanka naszego powiatu – Julia Nowak ze Szczawna – Zdroju
– wywalczyła Mistrzostwo
Świata w kategorii Trail
oraz trzecie miejsce w kategorii Western Horsmanship.
W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Spraw Społecznych i Promocji
Powiatu – Julia odebrała list gratulacyjny od Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz radnych.
Zarząd Powiatu ufundował również młodej Mistrzyni nagrodę sportową.
Julia była najmłodszą zawodniczką na Mistrzostwach. Na co dzień trenuje w Stajni MOGADOR. Do zawodów wrocławskich przygotowywała się pół roku a konno jeździ od piątego roku życia.
„Bardzo się cieszę że mamy tak utalentowaną młodzież w naszym powiecie. Gratuluję
serdecznie Julii i życzę dalszych sukcesów” – powiedział starosta Jacek Cichura.

Dom Dziecka w Jedlinie – Zdroju posiada 2
wolne etaty na stanowisku WyCHOWAWCy.
Wymagania stawiane kandydatom: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,
pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na
dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
Praca jest dwuzmianowa w godzinach od
14.00 do 22.00 i od 22.00 do 8.00, a w dni wolne
i święta trzyzmianowa w godzinach od 8.00 do
14.00, od 14.00 do 22.00 i od 22.00 do 8.00.
Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) można składać osobiście lub przesłać
na adres: Dom Dziecka w Jedlinie –Zdroju, ul.
Chojnowska 13, 58-330 Jedlina – Zdrój lub przesłać na adres email: ddjedlina1@wp.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 74 847 18 66

Trójstronne porozumienie
Trójstronne porozumienie ,,Wałbrzych- studiuj, pracuj, mieszkaj” zostało podpisane przez
państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu, miasto
Wałbrzych oraz fabrykę NSK.
Celem projektu jest współpraca
w zakresie prowadzenia wspólnych działań promujących Wałbrzych jako miasta atrakcyjnego
pod względem zamieszkania,
studiowania i pracy zawodowej.
To pierwszy w historii naszego
miasta projekt, gdy pod wspólnym
szyldem różne jednostki (miasto,
publiczna uczelnia oraz duża fabryka
zlokalizowana w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) planują
wspólnie zachęcać młodych ludzi do
związania swoich losów z Wałbrzychem.- Konsekwentnie staramy się
zachęcić młodych ludzi do życia,
studiowania i powrotów do naszego
miasta. Wielkim atutem Wałbrzycha
jest stale rozwijający się nowoczesny
przemysł – mówił Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha. „Wałbrzych –
studiuj, pracuj, mieszkaj!”, to wspólny projekt miasta Wałbrzych, PWSZ
Wałbrzych oraz fabryki NSK, jednego
z wiodących na świecie producentów
łożysk tocznych oraz rozwiązań w
zakresie techniki liniowej i układów
kierowniczych – Cieszę się, że nasza firma może brać udział w takim
przedsięwzięciu, w takiej promocji.
Jest to w pewien sposób także układ
w stronę naszych pracowników. Zależy nam na tym , aby kadry wykwalifikowane które są w naszym mieście
tutaj zostały. Ale idą krok dalej zależy
nam na innej kwestii ,aby kadry i ludzie przyje zdali do Wałbrzycha. Ten
krok będzie służył nam wszystkim
ponieważ w Wałbrzychu jest wielu
przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność – mówił Andrzej
Gajdziński z zarządu NSK Steering
Systems Europe. Celem projektu jest
współpraca w zakresie prowadzenia
wspólnych działań promujących Wałbrzych jako miasta atrakcyjnego pod
względem zamieszkania, studiowania
i pracy zawodowej. – Zaczynamy od
edukacji. Projekt skierowany jest ty-

Celem projektu jest współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych działań promujących Wałbrzych

powo promocyjnie i marketingowo, aby
wypromować trzech partnerów. Zaczynamy od udziału w targach edukacyjnych.
Starujemy do Wrocławia, następnie Łódź.
Skupiamy się na budowaniu wizerunku w
Internecie, tworzymy profil na mediach
społecznościowych. Od wiosny startujemy znów z duża inicjatywą targową w
Polsce i na Ukrainie. Tam szykujemy ukraińsko - języczne wersje naszych informatorów i ulotek. Potrzebujemy studentów
z Polski, NSK potrzebuje pracowników,
a Wałbrzych jako miasto potrzebuje ludzi
do mieszkania. To jest głównym celem
naszego projektu – mówił Edward Szewczak, rzecznik prasowy PWSZ w Wałbrzychu. Sygnatariuszami porozumienia byli:
ze strony Gminy Wałbrzych prezydent
Roman Szełemej, dr Małgorzata Babińska
prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
PWSZ AS oraz Andrzej Gajdziński z zarządu NSK Steering Systems Europe.
(MP)
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Og�omne podziękowania dla wszystkich Przyjaciół Wałbrzycha,
a szczególnie

Pani Prezes Rady Minist�ów Beat� Szydło
Panów Minist�ów Mateusza Morawieckiego,
Andrzeja Adamczyka oraz Michała Dworczyka

za doprowadzenie do podpisania umowy na doﬁnansowanie
budowy Obwodnicy Wałbrzycha – dł�go oczekiwanego
największego wyzwania inwest�cyjnego naszego miasta
radny Województ�a Dolnośląskiego – dr Piot� Sosiński (Klub PiS)

4 wydarzenia
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Dni Otwarte
w A2 Clinic

Co wyróżnia A2 Clinic?
Gdybym miała wymienić jedną rzecz, z pewnością byłaby to
kompleksowość. Fakt, że w jednym miejscu znajdują się specjareklama
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remax

PRACA
w Niemczech

Kompleksowość wyróżnia ich
na tle innych przychodni w Wałbrzychu. O tym jak szeroki jest
ich pakiet usług i co oferują swoim pacjentom opowiada Anna
Krawczyk- Jagmin, stomatolog,
lekarz medycyny estetycznej,
współwłaścicielka A2 Clinic w
Wałbrzychu.
Jaka idea przyświeca Dniom Otwartym organizowanym w A2
Clinic?
Postanowiliśmy zorganizować dni
otwarte ponieważ bardzo zależy
nam na uzmysłowieniu pacjentom
jak ważna jest profilaktyka. Doszliśmy do wniosku, że wrzesień
będzie dobrym momentem – dla
wielu to miesiąc nowych początków i wyzwań. Niektórzy postanawiają coś zmienić w swoim
wyglądzie, ale nie do końca wiedzą od czego zacząć. My wychodzimy im naprzeciw, ponieważ
z doświadczenia wiemy, że taka
krótka, bezpłatna konsultacja jest
pierwszym krokiem do spektakularnej metamorfozy.
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dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
liści z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji,
również mikroskopowej, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji
jest naszym ogromnym atutem.
Zresztą od samego początku naszym celem było stworzenie zespołu specjalistów w swojej dziedzinie: neurochirurga, ortopedy,
endokrynologa, gastroenterologa, fizjoterapeuty, psychoterapeuty czy dietetyka. Poza tym posiadamy nowoczesną pracownię
RTG, w której wykonujemy zdjęcia zarówno punktowe jaki i pantomofraficzne i cefalometryczne.
Czyli A2 Clinic to nie tylko stomatologia…

Zgadza się. Obecnie duży nacisk
kładzie się na interdyscyplinarność i holistyczne podejście do
pacjenta.
Co ma Pani na myśli?
Mam na myśli patrzenie na pacjenta nie tylko przez pryzmat
swojej specjalizacji. Posłużę się
przykładem pacjentki, która
zgłosiła się do mnie na konsultację z medycyny estetycznej
ponieważ chciała pozbyć się
opadających kącików ust. Oczywiście mogłam zaproponować
jej podniesienie kącików za pomocą kwasu hialuronowego. Ale
to właśnie holistyczne, czyli całościowe podejście do pacjenta

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
skłoniło mnie do głębszej analizy.
Okazało się, że ten defekt spowodowany był brakiem częściowego uzębienia i obniżeniem się
zgryzu. Wystarczyło wykonać
protezę częściową oraz serię zabiegów ujędrniających aby uzyskać piękny, naturalny i trwały
efekt odmłodzonej, elastycznej i
sprężystej skóry twarzy.
Czego może spodziewać się pacjent podczas wizyty w A2 Clinic?

(KRAZ 7765)

Powinien spodziewać się, że stomatologia w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Czego nie powinien się spodziewać? – Bólu.
Wielu osobom dentysta kojarzy
się właśnie z bólem. Zależy nam,
żeby walczyć z tym stereotypem. Nie taki wilk straszny – po
pierwszej wizycie pacjenci przekonują się, że jesteśmy naprawdę fajni.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka
R0767/17
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sekund
Odnaleźli
zaginionego

Fundacja „Merkury” prowadzi w Wałbrzychu Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy
dla organizacji pozarządowych.
Świadczymy usługi doradcze osobiście w naszym lokalu w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10,
telefonicznie - nr 74 666 22 00, mailowo: dpkd.walbrzych@merkury.org.pl lub mobilnie w siedzibie organizacji.
Doradztwo świadczymy przede wszystkim w obszarach:

a) pozyskiwania funduszy na działania
(źródła krajowe i zagraniczne),
b) pisania i rozliczania projektów,
c) sprawozdawczości,
d) księgowości dla organizacji pozarządowych,
e) aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych
oraz środowisk lokalnych,

f ) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania
i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia
bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy
między organizacjami pozarządowymi a instytucjami
publicznymi.
Zapraszamy na dyżury:
w środy w godz. 14:00-19:00, w czwartki w godz. 9:00-14:00

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy realizowany jest w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego - projektu Dolnośląskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych w partnerstwie z 13 organizacjami, dofinansowanego ze środków budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Rodzinny piknik za nami
Uroczysta parada hubertowska i masz święta, pokazy konne, gry i zabawy na stoiskach
Lasów Państwowych – to tylko
część atrakcji, jakie towarzyszyły 3 edycji Pikniku Rodzinnego
w Szczawnie – Zdroju.
Uroczyste otwarcie pikniku
miało miejsce w południe w Hali

Spacerowej w Szczawne – Zdroju.
Następnie uczestnicy wzięli dział
w hubertowskiej mszy, której towarzyszyła oprawa muzyczna Zespołu
Sygnalistów Myśliwskich „Odgłosy
Kniei” oraz pocztów sztandarowych okręgu wałbrzyskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Mszy
przewodniczył i okolicznościową
homilię wygłosił ks. dr Radosław Ki-

Pomimo iż powinni zakończyć służbę
dużo, dużo wcześniej, zostali na drugą
zmianę i wraz z kilkudziesięcioosobową grupą policjantów przez kilka
godzin prowadzili intensywne poszukiwania. Trzech policjantów Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
w Wałbrzychu może być z siebie
dumnych. Odnaleźli zaginionego we
wtorek, skrajnie wyczerpanego 79-latka. St. sierż. Leszek Szubicki, sierż.
szt. Jarosław Kowalczyk oraz sierż.
szt. Bartłomiej Mazur to funkcjonariusze z kilkuletnim stażem. Kiedy
są potrzebni, zawsze na pierwszym
miejscu stawiają dobro obywateli. Tak
było i w tym przypadku. Pomimo iż
powinni być w swoich domach kilka
godzin wcześniej, wzięli udział w działaniach i przyczynili się do odnalezienia
zaginionego mężczyzny. Funkcjonariusze przez kilka godzin przeszukiwali
rejon ul. Reja oraz ul. Ludowej w Wałbrzychu. Poszukiwania nie przynosiły
skutku, ale mundurowi nie poddawali
się i pomimo zbliżającego się zmroku,
niskiej temperatury oraz zmęczenia
rozpoczęli działania w rejonie łąk
pomiędzy ul. Ludową, a ul. Wysockiego w Wałbrzychu. Około godziny
19:30 wszyscy mogli odetchnąć
z ulgą. W toku wnikliwej penetracji
terenu policjanci ruchu drogowego
odnaleźli mężczyznę, który rysopisem przypominał osobę zaginioną.
W pierwszej kolejności sprawdzili oni
czynności życiowe poszkodowanego.
Okazało się, że żyje, ale jest skrajnie
wyczerpany. Mundurowi niezwłocznie wezwali ratowników GOPR-u.
Ci natomiast pomogli ewakuować
mężczyznę w bezpieczne miejsce,
a Zespół Ratownictwa Medycznego
szybko udzielił mu profesjonalnej
pomocy medycznej. - Podziękowania
za profesjonalne działania należą się
wszystkim policjantom, wałbrzyskiej
grupie GOPR, Straży Miejskiej w Wałbrzychu, Pogotowiu Ratunkowemu
w Wałbrzychu, mediom które wsparły
działania policji oraz mieszkańcom
Wałbrzycha pomagającym w odnalezieniu mężczyzny – mówią osoby
uczestniczące w akcji.

(red)

Festiwal pstrąga

Podczas pikniku można było zobaczyć zarówno młodych,
jak i doświadczonych jeźdźców.

Dzieci i rodzinnych chętnie brały udział w konkursach przygotowanych
przez Lasy Państwowe

siel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej, członek koła łowieckiego.
Po jej zakończeniu na zgormadzonych czekała pierwsza niespodzianka. Był nią pokaz psów ras myśliwskich, który każdego roku przyciąga
nie tylko miłośników czworonogów
i myślistwa. Następnie uczestnicy
przeszli w barwnym korowodzie
do kompleksu Dworzysko. Tam
czekały na nich kolejne atrakcje.
Jedną z ich były pokazy konne.

W akcji można było zobaczyć zarówno młodych, jak i doświadczonych jeźdźców, którzy pokonywali
kolejno zawieszone przeszkody.
Nie mniejszym zainteresowanie
cieszył się pokaz sztuki przyrządzania dziczyzny, który zaprezentował
szef kuchni Wojciech Harapkiewicz
i Waldemr Hołówka. Na zakończenie goście mogli pobawić się przy
muzyce zespołu Electric Roosters.
(MB)

Łowiska Pstrąga „Złota Woda”
w Łomnicy w niedzielę 1 października
stanie się miasteczkiem zawodów III
biegu na szczyt Rogowca. W oczekiwaniu na zawodników w godz.
11.00-14.00 zapraszamy na II Festiwal
Pstrąga. Oprócz degustacji pstrągów
przygotowano szereg atrakcji dla
dzieci - malowanie twarzy, kolorowe
warkoczyki, zabawy z chustą Klanza
i na dmuchanym zamku. Poza tym
dzieciom lubiącym ruch i aktywność
na świeżym powietrzu proponujemy
udział w grach i zabawach sportowych, które poprowadzi Fundacja
Jawor. Zgłoszenia do udziału w zabawach sportowych w głuszyckich szkołach i w przedszkolach. Na imprezę
towarzyszącą trzeciemu biegowi
Uphill Rogowiec zapraszają: burmistrz
Głuszycy Roman Głód, Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Centrum
Kultury-MBP, Łowisko Pstrągów
"Złota Woda" w Łomnicy.

(opr. red)
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Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień

BEZPŁATNE WIZYTY LEKARZA PSYCHIATRY W DOMU PACJENTA
BEZPŁATNE WIZYTY PSYCHOLOGA W DOMU PACJENTA
Rejestracja telefoniczna: 74 665-66-88, 841-53-56, 841-54-66

6 wydarzenia
sekund
Wygrała pogoda

Zagórze Śląskie zwycięzcą XII Międzywiejskich Zamieszkach Sprawnościowych Na placu przy hali sportowej
w Walimiu, po raz dwunasty, do
współzawodnictwa i dobrej zabawy
stanęły sołectwa Gminy Walim
podczas “Międzywiejskich Zamieszek
Sprawnościowych o Złoty Sierp”.
Punktualnie o godzinie 15.00 współorganizatorzy zmagań w składzie
Zuzanna Bodurka Przewodnicząca
Rady Gminy Walim, Paweł Brzozowski Dyrektor Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu, Artur Jarczok
Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu oraz Maria Radlińska Sołtys
wsi Walim, powitali wszystkie przybyłe i w pełni zmotywowane drużyny.
Pomimo ogromnego ducha walki,
zapału, świetnych humorów i chęci
zmierzenia się w poszczególnych
konkurencjach wygrała….pogoda.
Decyzję o odwołaniu konkurencji
sportowych podjęto jednomyślnie
w dbałości o bezpieczeństwo i dobro
zawodników. Spośród jedenastu
konkurencji, zawodnikom było dane
zmierzyć się tylko w rywalizacji na najlepiej przygotowane stoisko sołeckie.
Komisja oceniająca stoiska, której
przewodniczył Paweł Brzozowski nie
miała prostego zadania, gdyż pomimo
niedogodności, przybyłe sołectwa
dokładały wszelkich starań, aby
zaprezentować się jak najlepiej. I tak
– I miejsce, a tym samym kartę podarunkową o wartości 500 zł oraz vouchery upoważniające do zwiedzenia
Pałacu Jedlinka przyznano sołectwu
Zagórze Śląskie pod przewodnictwem
Zdzisławy Wasilewicz – Pietrzyk.
Bon pieniężny o wartości 400 zł za
zajęcie II miejsca powędrował w ręce
Mieczysława Sidora zagrzewającego
do walki społeczność Niedźwiedzicy.
Na III pozycji uplasowało się sołectwo
Walim z Marią Radlińską na czele i tym
samym zdobyło kartę podarunkową
o wartości 300 zł. IV miejsce i możliwość dokonania zakupu prezentów
za kwotę 200 zł dla wsi Jugowice
przekazano Tomaszowi Sobczykowi,
zaś ostatnie miejsce wraz z drobnymi
upominkami przypadło sołectwu Olszyniec. Wszystkie drużyny otrzymały
także pamiątkowe dyplomy oraz
medale.

(opr.red)

Wizyta
wicemarszałek

Rozmowa o rozwoju regionu była
głównym celem wizyty wicemarszałek
województwa dolnośląskiego Iwony
Krawczyk w gminie Czarny Bór.
Podczas rozmowy z zaproszonym
gościem Adam Górecki, wójt Czarnego Boru, zwrócił uwagę na fatalny stan
nawierzchni drogi wojewódzkiej DW
367 na odcinku Czarny Bór-Kamienna
Góra. Wicemarszałek obiecała mieć
na uwadze ten problem. Rozmawiano
również o potrzebie doposażenia
infrastruktury sportowej na terenie
gminy. - Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do wzmocnienia
potencjału i roli gminnej biblioteki
publicznej. Stworzono tu nowoczesne
centrum dostępu do wiedzy i kultury.
Miejsce to jest wspaniałym ośrodkiem
życia społecznego mieszkańców
gminy Czarny Bór. – napisała na
jednym z portali społecznościowych,
po odwiedzeniu Biblioteki i Centrum
Kultury w Czarnym Borze, wicemarszałek Iwona Krawczyk. Pogratulowała wójtowi zarówno samego
pomysłu stworzenia wyróżniającego
się centrum biblioteczno-kulturalnego
jak i jego realizacji.

(opr. red)
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Kwiatowe ulice
w Głuszycy
Lawendowa zamiast Adolfa Warskiego i Tulipanowa zamiast Janka Krasickiego, Od środy weszły
w życie uchwały Rady Miejskiej
w Głuszycy w sprawie zmian
nazw ulic w naszej gminie.
Przypomnijmy: Zmiany nazw ulic
związane są w związku z wejściem
w życie Ustawy z dnia 1 kwietnia
2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.
744 z późn. zm.) nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie
mogą upamiętniać osób, organizacji,
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wydarzeń lub dat symbolizujących
komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju
propagować. Przeglądu nazw ulicy
w Głuszycy dokonano w maju. Po
zapoznaniu się z opiniami Instytutu
Pamięci Narodowej dotyczącymi
nazw ulic Pionierów i Dąbrowskiego Komisja uznała, że opinie te nie
wskazują na konieczność zmian
wspomnianych powyżej nazw ulic.
Do zmiany nazw ulic Komisja wyznaczyła ulice Janka Krasickiego i Adolfa Warskiego i zaproponowała po
cztery nowe nazwy dla każdej z ulic.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ograniczonych
do mieszkańców ww. ulic większością ważnie oddanych głosów wybrano nowe nazwy ulic: Lawendową
dla ulicy Adolfa Warskiego oraz Tu-

Lawendowa zamiast Adolfa Warskiego i Tulipanowa zamiast Janka
Krasickiego. Od środy w Głuszycy obowiązują nowe nazwy ulic.

lipanowa dla ulicy Janka Krasickiego.
Warto podkreślić, że zmiana nazwy
dokonana na podstawie ustawy nie
ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zgodnie z art. 89 ustawy o dowodach osobistych, adres
miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym nie potwierdza już adresu miejsca zameldowania, zaś zmiana tego adresu
nie stanowi podstawy do wymiany
dokumentu. W związku z powyż-

reklama

szym posiadacz dowodu osobistego
wydanego według starego wzoru nie
ma obowiązku wymiany dowodu na
nowy, a nawet nie ma uprawnienia
żądania jego wymiany w przypadku
zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody
nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki),
które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania
wymagają aktualnie zaświadczeń
wydawanych przez właściwe urzędy.
(opr. red)
R0771/17

Unia Europejska wsparła
wałbrzyską drukarnię
Unowocześnienie linii produkującej
opakowania w wałbrzyskiej firmie Bimart S.C., to efekt dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych w ramach
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Bimart S.C. istnieje od ponad dwudziestu lat, i jak można przeczytać na stronie
internetowej firmy, „nie stoi w miejscu”.
- Zajmujemy się działalnością wydawniczą, mamy nowoczesną drukarnię, a trzy
lata temu zajęliśmy się produkcją opakowań. W ten sposób dostosowujemy
się do potrzeb rynku i rozwijamy nasze
przedsiębiorstwo - mówi Piotr Sokołowski, współwłaściciel. Żeby przez 2o lat
funkcjonować w przy coraz wyższych
oczekiwaniach klientów, trzeba łączyć
nowoczesną technikę z umiejętnościami
i doświadczeniem ludzi. Niezbędny jest
sprzęt wysokiej klasy oraz materiały najlepszego gatunku - pewne i sprawdzone
w praktyce. Należy unikać „drobnych

oszczędności”, które obniżają jakość
produktu i bardzo szybką „mszczą się”
powodując utratę klienta.
Zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz fachowość i upór wałbrzyskich przedsiębiorców jednak nie
wystarczy. Aby utrzymać się na rynku
potrzebne są nowe inwestycje, a te są
możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej. - Uzyskanie dofinansowania nie
jest procesem łatwym, ale jak pokazuje
przykład naszej firmy, pieniądze czekają
na przedsiębiorców. Staramy się korzystać ze wszystkich możliwości, jakie są
oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Bardzo trudno byłoby nam
poszerzyć wachlarz usług bez wsparcia
z zewnątrz. Prawdopodobnie nie moglibyśmy sobie pozwolić na takie unowocześnienie parku maszynowego - mówi
Mariusz Mulawa, drugi ze współwłaścicieli wałbrzyskiego Bimartu S.C.

Firma realizuje projekt „Zmiana procesu produkcyjnego w Bimart S.C. poprzez wdrożenie nowego rozwiązania
technologicznego z zastosowaniem automatu sztancującego z hot-sztampingiem” w ramach Osi Priorytetowej nr 1
„Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług
w MSP” Poddziałania nr 1.5.2 Wsparcie
innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizacja projektu
będzie kosztowała 963 694 zł, z czego
dotacja unijna wynosi 332 865 zł.
Uzyskane wsparcie pozwoliło na zakup nowoczesnego urządzenia związanego z procesem produkcji opakowań,
dzięki czemu firma będzie mogła sprostać oczekiwaniom większej liczby wymagających klientów.
TS
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Karta z wakacji
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SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Blisko 400 prac plastycznych
wpłynęło na konkurs plastyczny
,,Kartka z wakacji”. Jego organizatorami byli Katarzyna Izabela
Mrzygłocka Poseł na Sejm RP
oraz Wiesław Kilian Senator RP.
Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 4
powiatów (wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego oraz
ząbkowickiego). Spośród niespełna
390 nadesłanych prac plastycznych
jury nagrodziło oraz wyróżniło 32.
Katarzyna Mrzygłocką oraz Wiesław
Kilian nie kryli zadowolenia z wysokiej frekwencji. – Kartek z wakacji
dostaliśmy w tym roku wyjątkowo
dużo, z najróżniejszych zakątków,
ale także z pięknych okolic. Każda
z tych kartek, pozdrowień jest dla
nas równie wspaniała. Dziś mogliśmy
choć części z nadawców tych kartek
osobiście podziękować. Ogromne

• DOŚWIADCZENIE • na rynku od 1997 r.
• BEZPIECZEŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc
Fot. (użyczone) Jury nagrodziło oraz wyróżniło 32 prace plastyczne

brawa należą się również opiekunom oraz rodzicom, którzy wspaniale zmotywowali najmłodszych
– podkreślali parlamentarzyści.
Młodzi zaskakiwali pomysłowością
oraz starannością wykonania prac.
Część z nich zostanie oprawiona
i podarowana partnerom konkursu,
dzięki którym laureaci mogą cieszyć

się pięknymi nagrodami. Wręczenie
nagród laureatom I edycji konkursu
plastycznego odbyło się w Ośrodku
Społeczno- Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze”.
O oprawę artystyczną zadbały maluchy z Niepublicznego Przedszkola
„Agatka” w Wałbrzychu.
(opr.MP).

Policjanci prowadzą kampanię
Wraz z początkiem roku szkolnego zainaugurowana została
akcja w ramach dużej kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo
przez cały rok szkolny”. W spotkaniach z dziećmi udział biorą
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
We wrześniu 2017 roku rozpoczęła się kolejna odsłona działań zainicjowanych przez MSWiA „Kręci mnie

bezpieczeństwo”. Tym razem po części związanej z wakacyjnym spędzaniem czasu nad wodą, przyszła pora
na bezpieczeństwo w szkole. Akcja
skierowana jest głównie do uczniów
podstawówek, a jej zadaniem kształtowanie i propagowanie pozytywnych
postaw wśród uczniów, a także kontynuowanie i zacieśnianie współpracy
Policji z placówkami oświatowymi. Na
potrzeby kampanii został opracowany
kalendarz profilaktyczny, w którym

zaznaczone zostały daty związane
z różnymi zagadnieniami z obszaru
bezpieczeństwa. W ramach działań
funkcjonariusze dostarczą do wszystkich szkół podstawowych specjalne
plakaty promujące akcję, a w trakcie
roku szkolnego 2017/2018 będą oni
odwiedzać uczniów i przekazywać im
wiedzę na temat poszczególnych zagrożeń oraz sposobów zabezpieczenia się przed nimi.
(red)

• 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
WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,

BIURO@SOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL

Odnawiają plac
Zakończył się pierwszy etap modernizacji placu zabaw przy ul.
Ogrodowej w Głuszycy.
W pierwszej kolejności teren
placu został odwodniony i wyrównywany. Wykonano chodnik z
kostki brukowej oraz zamontowano ławki i lampy oświetleniowe. -

Aby mieszkańcy - i starsi, i młodsi
- mogli aktywnie spędzać czas na
świeżym powietrzu, zamontowane
zostały urządzenia siłowni plenerowej oraz wielofunkcyjny trzywieżowy zestaw rekreacyjny dla
dzieci. – mówi burmistrz Roman
Głód.
(opr. red)
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UWAGA KONKURS
Zapraszamy szkoły z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego do udziału w konkursie pn.

„SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W MOJEJ SZKOLE”
Warunki udziału w konkursie:
1. Zgoda dyrekcji szkoły na utworzenie spółdzielni uczniowskiej
2. grupa inicjatywna uczniów –założycieli spółdzielni uczniowskiej
min. 10 osób
3. nauczyciel chętny do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni,
który ukończy szkolenie oferowane w ramach projektu*
4. złożenie pomysłu na działalność spółdzielni uczniowskiej
do dnia 20 października 2017 r., na formularzu dostępnym
na str. www.jagniatkow.org.pl
Oferujemy:
1. szkolenie nauczycieli – przyszłych opiekunów spółdzielni
(warunek udziału w konkursie). Szkolenie odbędzie się
w dniach 6-8 października 2017 w Hotelu Dębowy w Bielawie.
Zgłoszenia nauczycieli na szkolenie przyjmujemy
do dnia 29.09.2017 r do godz. 16:00
2. Warsztaty dla uczniów, których pomysły zostaną wyłonione
do dofinansowania

Więcej informacji
Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Beethovena 10, Wałbrzych
tel. 74 666 22 06 oraz na stronie www.jagniatkow.org.pl

3. pomoc i doradztwo przy założeniu i działalności spółdzielni
uczniowskiej
4. do 2 tysięcy zł na start spółdzielni i 2 tysięcy zł na inicjatywę
lokalną spółdzielni uczniowskiej
Harmonogram działań:
1. Szkolenie dla nauczycieli – opiekunów spółdzielni
uczniowskiej -6-8.10.2017 –
2. Składanie pomysłów na działalność spółdzielni uczniowskiej
do 20.10.2017 r
3. Ogłoszenie wyników konkursu – 31.10.2017 r
4. Warsztaty z wybranymi grupami inicjatywnymi – 4 listopad 2017,
Austeria Krokus, Rzeczka
5. Tworzenie spółdzielni uczniowskich - listopad 2017
6. Realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej –
listopad /grudzień 2017
7. Wsparcie doradcze i opieka nad spółdzielniami uczniowskimi –
listopad /grudzień 2017

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Piątek, 22 września 2017
www.30minut.pl

Nakład łączny
z.
we wrześniu 83 000 eg

reklama

od 2002 roku
razem z Wami

promocja 9
R0775/17

Inteferie

Sport Hotel
BORNIT
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Wystawa w Głuszycy
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Ciekawe rysunki, pastele i akwarele z górskimi pejzażami i tematyką dowolną - efekt
twórczych działań podczas polsko-czeskich
plenerów - zobaczyć można było na wystawie zorganizowanej w galerii Centrum Kultury w Głuszycy.
-Cieszymy się, że uczestnictwo w plenerach
malarskich wpłynęło na rozwój artystycznych
uzdolnień mieszkańców Głuszycy i Rokytnic. Mam
nadzieję, że wiele osób będzie dalej kontynuowało swoją przygodę z malarstwem i rysunkiemdodał Grzegorz Szymański. Najciekawsze prace
uwiecznione zostały w specjalnie wydanym albumie, który podczas wystawy otrzymali uczestnicy
artystycznego, transgranicznego przedsięwzięcia.
Realizacja pierwszego wspólnego projektu partnerskich gmin Głuszycy i Rokytnic w Orlickich
Górach pn. „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich”
została dofinansowana z Funduszu Mikroprojek-

Fot. (UM Głuszyca)

tów Euroregionu Glacensis INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w kwocie ok. 56 000 zł.
(red)

Ocieplają budynki
Wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku wykonano między innymi w ramach prac
remontowych w gminie Walim.
Gmina Walim, realizując rozpoczęte w roku
bieżącym wieloetapowe zadanie pn. “Ocieplenie
budynków komunalnych wielorodzinnych”, zakończyła prace remontowe pierwszego budynku
mieszkalnego, położonego w Dziećmorowicach
przy ulicy Bystrzyckiej 48. W ramach tego zadania wykonano m.in.: wymianę stolarki okiennej oraz ocieplenie budynku wraz z położeniem
nowej elewacji zewnętrznej. Prace remontowe
wykonują osoby zatrudnione przez Urząd Gminy
Walim w porozumieniu z Fundacją “Razem”, realizatorem projektu pn. “Wspieramy skutecznie
od A do Z- atrudnienia”, która przeszkoliła osoby

Fot. (UG Walim)

trwale bezrobotne, aktywizując ich tym samym
do pracy.
(red)

Projekt „Aktywny obywatel to świadome społeczeństwo” jest współﬁnansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Kinoteatr Zdrowie
W najbliższy weekend od 22- 24
września w Kinoteatr Zdrowie
Sokołowsko przygotował trzy
pokazy ﬁlmowe.
W ramach cyklu „Międzypokoleniowych Projekcji Filmowych”
zaprezentowany zostanie film wyjaśniający przyczyny sukcesu pisarza
Michela Houllebecqa „Przeżyć: mereklama

toda Houllebecqa”. W sobotę czeka
na widzów „Ostatnie tango”, wyprodukowane przez Wima Wendersa, a podczas „Niedzielnego Poranka
Filmowego” pokazana zostanie holenderska „Zielona szkoła”. Kinoteatr Zdrowie Sokołowsko został
reaktywowany po ponad 20 latach
przez Fundację Sztuki Współczesnej
IN SITU. Bilety kosztują 10 zł (ulgo-

Fot. (użyczone) Argentyńskie
tango to taniec pełen
namiętności, zmysłowości
i erotyki

we dla dzieci, młodzieży i seniorów)
i 12 zł (normalne).
(opr. MP)
Szczegółowy repertuar z opisami:
22.09 | 19:00 “Przeżyć: metoda Houellebecqa”, reż.
Arno Hagers, Erik Lieshout, Reinier van Brummelen,
Holandia 2016, 70’
W 1991 roku nikomu wówczas nieznany Michel
Houellebecq opublikował esej „Rester vivant” (ang.

„To Stay Alive”). Był wówczas pogrążonym w depresji
rozwodnikiem, administratorem sieci komputerowej,
próbującym swoich sił w poezji. Zapewne nie śniło
mu się, że za parę lat zostanie jedną z największych
gwiazd światowej literatury, niemalże prorokiem
R0777/17

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.

pokolenia singli, dla jednych wieszczem moralnego
upadku Zachodu, dla innych ostatnim sprawiedliwym,
walczącym o jego przyszłość – pisarzem, do którego
przyznaje się zarówno lewica jak i prawica, a każda
z zupełnie innych powodów.
23.09 | 19:00 “Ostatnie tango”, reż. German Kral,
Argentyna/Niemcy 2016, 85’
Argentyńskie tango to taniec pełen namiętności,
zmysłowości i erotyki. Nikt nie rozumie tego lepiej niż
Maria Nieves i Juan Carlos Copes. Przez dekady byli
najsłynniejszą para tańczącą tango; parą, która też
całkowicie zrewolucjonizowała ten styl tańca. Dziś,
jako osiemdziesięciolatkowie, mają już dawno za sobą
nie tylko niezwykłą karierę, ale też burzliwą miłość
i wspólne życie. Nakłonienie tej pary do ponownego
występu było nie lada wyzwaniem, przed którym
stanął reżyser. Ich filmowy portret zachwyca ciekawą
formą retrospekcji, brawurowymi sekwencjami
tanecznymi i porywającą ścieżką dźwiękową. O wyjątkowości „Ostatniego tanga� świadczy również fakt,
że współproducentem filmu jest sam Wim Wenders.
24.09 | 12:00 “Zielona szkoła”, reż. Simone van
Dusseldorp, Holandia 2016, 80’
OPIS: Ośmioletnia Meral przenosi się z rodziną do
innego miasta. Oznacza to dla niej zmianę szkoły.
Dziewczynka próbuje nawiązać pierwsze przyjaźnie
przed wyjazdem na jesienny obóz. Jest to jednak
trudniejsze niż jej się zdawało. Dużo łatwiej udało
jej się nawiązać więź z małą białą myszką, która
zamieszkuje z nią jej nowy pokój. Meral nazwała
swoją przyjaciółkę Pipip. Postanawia zabrać myszkę
na obóz w obawie, że dzikiego lokatora odkryją jej
rodzice. Dzięki myszce dziewczynka szybko zdobywa
uznanie kolegów. Niestety, chwila nieuwagi wystarcza aby Pipip została porwana przez sowę. Meral
wraz z kolegami wyrusza na wyprawę ratunkową
do lasu, podczas której pozna siłę prawdziwej
przyjaźni.
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Addamsowie
Spektakl dla żywych, martwych
i niezdecydowanych. W piątkę
29 września o godzinie 18.00
w WOK na terenie Starej Kopalni odbędzie się spektakl pn.,,
Rodzina Addamsów” przygotowany przez Młodzieżowy Teatr
Żarówka.
Addamsowie ponownie otwierają swe bramy. Rodzina, która
kocha wszystko co cmentarne,
w wyniku źle podsłuchanej rozmowy telefonicznej, ściąga do swojej
posiadłości największe, jej zdaniem, okropieństwo-Ciotkę Eleonorę. Prawdziwe problemy zaczynają się, gdy próbuje się jej pozbyć,
a ich „mały potwór” wymyka się
spod kontroli. Spektakl ubrany

w czarny humor, oryginalna scenografia i piosenki wplecione w fabułę
wprowadzą widza do mrocznego
świata Addamsów. - Jesteśmy niezależną grupą teatralną działającą
w Wałbrzychu. Udzielamy się w życiu kulturalnym miasta, promując
sztukę jak również nasze miasto.
We wrześniu wystawiamy naszą
ostatnią sztukę, która jest ukoronowaniem naszej działalności na
terenie miasta. Sztuka nasza będzie
wystawiona na Starej Kopalni we
współpracy ze Starą Kopalnią oraz
Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.
Na realizację spektaklu otrzymaliśmy stypendium Prezydenta Miasta
Wałbrzycha, reszta wydatków została pokryta z naszych prywatnych
pieniędzy. Scenografia robi wraże-

reklama

Wzruszający spektakl dla całych
rodzin. Oparta na kultowej „Książce wszystkich rzeczy” opowieść
o 9-letnim Thomasie, którego rodzina skrywa pewien sekret. „Książkę
wszystkich rzeczy” pokochały dzieci
na całym świecie. Stworzona przez
holenderskiego pisarza Guusa Kuijera opowieść uderza dojrzałością,
odwagą i subtelnością jednocześnie.
Powstały na jej podstawie spektakl
„Tutaj jest wszystko” w reżyserii
Magdaleny Miklasz jest pierwszą
sceniczną adaptacją utworu w Polsce. Spektakl „Tutaj jest wszystko”
otrzymał Ziarenko, czyli nagrodę Juniorów Jurorów podczas Festiwalu
Korczak 2016. Przeżycia głównego
bohatera mieszają się ze światem
jego wyobrażeń, który stanowi sferę
ucieczki od rzeczywistych problemów. Przygody Thomasa toczą się
niejako pod ogólnym hasłem „poszukiwania szczęścia” jako konstruowania świadomości. To poszukiwanie
jest też rodzajem oporu wobec otareklama

czającej go sytuacji. Thomas widzi
to, czego inni zobaczyć nie mogą.
I właśnie ten, odkształcony w wy-

R0778/17

Noclegi Petrus

już od 30 zł za osobę

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

Caffe Grill
nie, czego dowodem jest przystąpienie do tego projektu Starej Kopalni – mówi Denis Owsianny.
(opr.MP)

Polecamy smaczne obiady
ju¿

od 8 z³ (abonament)

Na miejscu i na wynos

,,Tutaj jest wszystko”
Już ponad 50 razy w Wałbrzychu!
Na deskach Szaniawskiego spektakl pn. „Tutaj jest wszystko”.
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ZAPRASZAMY
obraźni Thomasa świat, jest główną
inspiracją spektaklu. Spektakl zrealizowano w ramach Konkursu im. Jana

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

Dormana. Konkurs organizowany jest przez
Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współfinansowanie ze
środków z budżetu
Województwa Dolnośląskiego. Na spektakl
dostępny jest Bilet Familijny w cenie 12 zł
od osoby (co najmniej
jedna osoba poniżej 18.
roku życia).
(opr. MP)

Fot. (T. Bejnarowicz) Niesamowita historia, na podstawie kultowej „Książki wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera, którą pokochały
już dzieci i młodzież w całej Europie

23 września 2017
/ godz. 18:00 / Duża Scena
24 września 2017
/ godz. 18:00 / Duża Scena
Rezerwacja biletów:
Biuro Współpracy
z Publicznością
/ tel. 74 648 83 01 (do 03)
R0779/17
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Rowerzyści przejęli miasto
Kolejna, udana edycja Happeningu Rowerowego w Świebodzicach już za nami. W poniedziałek, 18 września, Rynek zapełnił
się rowerzystami, a w ramach
wydarzenia odbyło się mnóstwo
atrakcji, zabaw i pokazów.
Uczestników powitał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Dziękuję,
że z roku na rok jest nas coraz więcej, i to od najmłodszych po seniorów – podkreślał burmistrz. – Warto
promować jazdę na rowerze, bo
przecież w dzisiejszym świecie, tak
zagęszczonym od ilości samochodów, ta idea ma niezwykłe znaczenie – zaznaczał burmistrz, który tego

dnia także przyjechał do urzędu na
rowerze i wraz z innymi uczestnikami wziął udział w tradycyjnej paradzie wokół ratusza. Na rowerze
przejechał także zastępca burmistrza
Krystian Wołoszyn, nauczyciele ze
szkół, opiekunowie, siostry z Domu
Pomocy Społecznej dla dzieci i wielu mieszkańców naszego miasta. Na
placu przed magistratem rozłożyło
się miasteczko ruchu drogowego,
gdzie można było sprawdzić swoją
znajomość przepisów; policja jak co
roku znakowała rowery, do swojego
stanowisko zapraszał także Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Stowarzyszenie „Rowerowe
Świebodzice” zaprosiło wszystkich

Trzymamy kciuki
Utalentowane
gimnastyczki
z gminy Świdnica, wchodzące
w skład „Trio Elegance Akrokar”
walczą o fundusze na wyjazd do
Las Vegas.
Dziewczęta, na co dzień, trenują
w MKS Polonia Świdnica, pod czujnym okiem Anny Kozieł i mają liczne
nagrody i wyróżnienia, m.in. złoty

medal na zawodach w Turynie we
Włoszech. - Każdy wyjazd młodych
zawodniczek dostarcza nam wielu
niezapomnianych wrażeń i emocji.
Cieszy szczególnie, kiedy zdobywają
miejsca na podium, a tych powodów
do dumy w ostatnich 2 latach było
szczególnie dużo- podkreśla wójt
gminy Teresa Mazurek.
(red)

do bicia rekordu w jeździe na trenażerach – udało się w sumie przejechać 145 km, a młodzi zawodnicy
z klubu Taekwondo THAI PAN pokazali wspaniałe umiejętności. Niewątpliwie największą atrakcją był
pokaz jazdy na rowerze i monocyklu
w wykonaniu dwóch utytułowanych
zawodników, Mistrzów Polski i Europy w swoich dyscyplinach: Jonasza
Pakulskiego i Aleksandra Parulskiego. Jonasz Pakulski jest uczestnikiem X edycji programu Mam talent
i prawdziwym akrobatą, jeśli chodzi
o jazdę na rowerze. Podczas happeningu pokazał niezwykłe umiejętności – skok wzwyż na rowerze,
piruety, skoki na jednym kole. Już
po pierwszym triku zgromadzeni
na Rynku widzowie zrobili jedno,
wielkie „WOW”. Podziw i gorące
oklaski wzbudziły także umiejętności
Aleksa Parulskiego, który na swoim
monocyklu (czyli „rowerze” jednokołowym, bez kierownicy), również
wykonywał zaskakujące sztuczki.
Kolejna edycja już za rok.
(opr. Red)
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

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

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

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

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

www.30minut.pl
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Oferuje prasę
krajową i zagraniczną
Prenumerata,
sprzedaż do teczki!
Świdnica,
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

Świdnicki dzień bez samochodu
Prezydent
Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska
zaprasza
do udziału w akcji „Świdnicki
dzień bez samochodu". Każdy,
kto zostawi dzisiaj samochód
na parkingu i odbędzie podróż
autobusem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ma
szansę wygrać cenne nagrody
ufundowane przez miasto oraz
MPK.
Wystarczy kupić bilet, skasować
go i przesłać numer biletu (lub paragonu) na adres: konkursy@mpk.
swidnica.pl wraz z numerem rejestracyjnym swojego samochodu,
oraz imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym. - Jeśli do maila
będzie dołączonych nieco wrażeń
z jazdy autobusem, będzie nam miło.
Skorzystamy z nich, przy zachowaniu anonimowości autora, na naszym

Młode zawodniczki mają na koncie liczne nagrody i wyróżnienia,
m.in. złoty medal na zawodach w Turynie we Włoszech

Piątek, 22 września 2017

profilu FB, a ich twórca zyska szansę na dodatkową nagrodę - mówią
organizatorzy. Można zarejestrować
od jednego do dziesięciu biletów
skasowanych tego dnia. Dlaczego
dziesięć? - Bo jeśli w średniej klasy
samochodzie jest pięć miejsc siedzących, to zależy nam na tym, żeby
wszyscy potencjalni pasażerowie
osobówki zasmakowali w „Dniu
bez samochodu” podróży komunikacją publiczną – wyjaśniają pomysłodawcy akcji, którzy na zgłoszenia
czekają do 30 września. Losowanie
nagród odbędzie się 4 października.
A co można będzie wygrać? Nagrodą główną jest tablet Samsung Galaxy Tab, dodatkowo dla kolejnych
uczestników dwa dyski przenośne
Seagate Expansion Portable 2TB
USB 3.0, trzy pamięci ﬂash Toshiba
Hayabusa 64GB USB 2.0, dziesięć
albumów o katedrze świdnickiej

oraz pięć biletów miesięcznych. Dodatkową nagrodę – bilet miesięczny
otrzyma osoba, której recenzja zamieszona na FB uzyska najwięcej polubień. Warunkiem odbioru nagrody
jest okazanie skasowanych biletów
(lub kupionych u kierowcy paragonów) z wybitą datą 22 września
2017 roku, z numerami zgodnymi ze
zgłoszonymi oraz ważnego dowodu
rejestracyjnego. Innym elementem
„Świdnickiego dnia bez samochodu”
będzie badanie ankietowe: pracownicy Wydziału Transportu Urzędu
Miejskiego w Świdnicy przeprowadzą krótkie ankietowanie pasażerów, zadając dwa pytania: Jak często korzysta Pani/Pan z komunikacji
miejskiej oraz z jakiej trasy przejazdu
najczęściej Pani/Pan korzysta?. Każda
osoba, która weźmie udział w ankietowaniu otrzyma miejski gadżet.
(red)

Odrestaurowali kolumnę
Świdniczanie oraz turyści odwiedzający miasto mogą od niedawna podziwiać odrestaurowaną
Kolumnę Świętej Trójcy w Rynku. Już niedługo swój blask odzyska także rzeźba św. Floriana,
znajdująca się przy wejściu do
Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Koszt odnowy zabytków wyniesie około 125 tys. zł, z czego 40
tys. zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie.
Kolumna Świętej Trójcy została oczyszczona z zanieczyszczeń.
Osłabione partie kamienia zostały wzmocnione, a wszelkie ubytki uzupełnione. Przeprowadzono
również konserwację elementów
metalowych kolumny, a także polichromowanych kartuszy z inskrypcją
i herbami. Dodatkowo obiekt został
poddany hydrofobizacji, aby uodpornić kamień przed negatywnym
skutkiem opadów deszczu. Prace
renowacyjne rozpoczęły się z kolei
przy rzeźbie św. Floriana. Zostanie
ona oczyszczona ze wszelkich za-

Koszt odnowy zabytków wyniesie
około 125 tys. zł

nieczyszczeń, uzupełnione zostaną także ubytki oraz impregnacja
wzmacniająca kamień. Dodatkowo
przeprowadzona zostanie naprawa
fundamentów oraz izolacji poziomej.- Od lat inwestujemy w poprawę estetyki w zabytkowym centrum

miasta, mając na uwadze nie tylko
potencjał turystyczny tego miejsca,
ale przede wszystkim próbę zachowania dziedzictwa historycznego Świdnicy. Wspieramy remonty
kamienic z budżetu miasta, pozyskujemy dodatkowe pieniądze na
renowacje rzeźb, kolumn, a nawet
kamiennych fontann, których remont rozpocznie się w przyszłym
roku. Jesteśmy przekonani, że nasze
działania przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego w mieście,
a świdnicki Rynek zachowa swój
blask dla kolejnych pokoleń – mówi
Szymon Chojnowski, zastępca prezydent miasta. Prace konserwatorskie na wspomnianych zabytkach
powinny zakończyć się do października tego roku. Prowadzi je wyłoniona w przetargu firma Restoart Sp.
z o.o. z Wrocławia. Nadzór nad ich
prawidłowym wykonaniem sprawuje Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a ze strony miasta
Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków, Barbara
Sawicka.
(red)
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Górnicy grają dalej

sekund
powiadający się pojedynek. Rywalem
Górnika będzie bowiem prowadzony przez Roberta Bubnowicza AKS
Strzegom mający w swych szeregach
między innymi Marcina Morawskiego,
Dominika Radziemskiego czy Kamila
Sadowskiego.
Bartłomiej Nowak
Puchar Polski
1/8 finału na szczeblu okręgowym
Górnik Boguszów-Gorce
– Górnik Wałbrzych 1:3 (1:1)
Bramki: 0:1 Denis Dec, 1:1 Jarosław Maliszewski,
1:2 Kamil Młodziński, 1:3 Kacper Niemczyk
Górnik BG: Marcin Jaskółowski, Błaszczak, Marut, W.
Klimek, Mateusz Jaskółowski, P. Klimek, Zwolenik,
Bejnarowicz, Choiński, Duś, J. Maliszewski oraz A.
Maliszewski, Ostrowski, Lic, M. Klimek. Trener:
Rafał Siczek
Górnik: Ziobro, Michalak, Smoczyk, Niemczyk,
Krzymiński, Słapek, Rytko, Chajewski, Rojek, Dec,
Rodziewicz oraz Gawlik, Jędras, Bogacz, Młodziński,
Sobiesierski, Jaroszewski. Trener: Maciej Jaworski

Wynik przegranego 1:5 pucharowego spotkania Górnika Nowe Miasto z Polonią-Stalą Świdnica nie oddaje
przebiegu meczu, który do przerwy toczył się pod dyktando wałbrzyszan

Z trzech lokalnych zespołów,
uczestników Pucharu Polski na
szczeblu okręgowym, do kolejnej
rundy awansował jedynie Górnik
Wałbrzych. W górniczej rywalizacji biało-niebiescy okazali się
lepsi od IV-ligowców z Boguszowa-Gorc, z którymi wygrali 3:1.
Środowe mecze wyłoniły siedem
zespołów, które awansowały do
ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. Ósmą, ostatnią ekipę
poznamy w przyszłym tygodniu, gdyż
spotkanie Kryształu Stronie Śląskie
z Unią Bardo odbędzie się 27 września. Z punktu widzenia lokalnego kibica najważniejsze były dwa spotkania,
na stadionie na Nowym Mieście oraz
w Boguszowie-Gorcach. Na pierw-

szym obiekcie doszło do pojedynku
beniaminka klasy A, miejscowego
Górnika Nowe Miasto, z przedstawicielem IV ligi – Polonią-Stalą Świdnica.
Do przerwy trudno było się dopatrzyć przewagi gości. - Wręcz
odwrotnie. Mimo że zagraliśmy bez
ośmiu podstawowych graczy, to
stworzyliśmy trzy stuprocentowe
okazje strzeleckie, na które rywal
odpowiedział zaledwie jedną „setką”
-, przyznał Sebastian Raciniewski,
trener Górnika Nowe Miasto. Tym
samym na półmetku pucharowych
zmagań mieliśmy bezbramkowy remis. Po zmianie stron wyżej notowani przyjezdni wzięli się do solidniejszej pracy, czego efektem było 5
trafień świdniczan przy honorowym
golu Mateusza Wroczyńskiego. - Kto

jednak wie, jak potoczyłyby się losy
meczu, gdybyśmy się wykazali nieco
lepszą skutecznością -, powiedział
Raciniewski.
Niespodzianki nie było również
w Boguszowie-Gorcach, gdzie kibice
byli świadkami konfrontacji przedstawicieli dwóch różnych grup IV
ligi. Lepsi okazali się piłkarze Górnika
Wałbrzych, choć do przerwy biało-niebiescy jedynie remisowali 1:1.
Wynik potyczki otworzył Denis Dec,
a do remisu doprowadził Jarosław Maliszewski. W drugiej połowie wicelider
grupy wschodniej dwukrotnie skarcił
defensywę boguszowian i w rezultacie zwyciężył 3:1. Tym samym podopieczni Macieja Jaworskiego awansowali do ćwierćfinału, w którym czeka
nas kolejny niezwykle ciekawie za-

Górnik Nowe Miasto
– Polonia-Stal Świdnica 1:5 (0:0)
Bramki: 0:1 Szymon Tragarz, 0:2 Kamil Szczygieł,
0:3 Robert Myrta, 0:4 Kamil Szczygieł, 1:4 Mateusz
Wroczyński, 1:5 Bartłomiej Skowroński
Górnik NM: Jankowski, Ł. Misiułajtys, Stec, Dziewoński, Marcin Wroczyński, Woźniak, K. Misiak, Rosiński,
S. Misiułajtys, Raciniewski, Wolkenstein oraz Mateusz
Wroczyński, Łaski, D. Misiak, Kasperek. Trener:
Sebastian Raciniewski
LKS Bystrzyca Górna – Karolina Jaworzyna
Śląska 0:1, Skałki Stolec – Lechia Dzierżoniów 1:8,
Nysa Kłodzko – Bielawianka Bielawa 4:2, Orzeł
Lubawka – Orzeł Ząbkowice Śląskie 1:8. Spotkanie:
Kryształ Stronie Śląskie – Unia Bardo, odbędzie się
27 września.
Pary 1/4 finału
Środa – 4 lub 11 października:
Karolina Jaworzyna Śląska – Polonia-Stal Świdnica
Górnik Wałbrzych – AKS Strzegom
Lechia Dzierżoniów – Nysa Kłodzko
Kryształ/Unia – Orzeł Ząbkowice Śląskie

Przebudzenie „Mineralnych”
Po czterech porażkach i remisie
MKS Szczawno-Zdrój w końcu pokusił się o pierwszy w tym
sezonie komplet punktów. Nie
mogło być jednak inaczej, skoro
rywalem chłopców Tomasza Resela była bardzo słabo spisująca
się w klasie okręgowej – Victoria
Świebodzice.
Wyjazdowym
zwycięstwem
z Victorią Świebodzice zakończyła
się kiepska passa piłkarzy z uzdrowiska. Kiepska, a zarazem naprawdę
pechowa, gdyż w obecnym sezonie
MKS przegrał cztery spotkania, ale
wszystkie różnicą jednej bramki. Na
szczęście piłkarska fortuna wreszcie
uśmiechnęła się do podopiecznych
Tomasza Resela, o czym świadczy
wynik niedawnej sąsiedzkiej potyczki, wysoko wygranej przez przyjezdnych 6:1.
W jeszcze lepszych nastrojach są
tymczasem gracze Zdroju Jedlina-Zdrój, którzy zdążyli już zapomnieć
o inauguracyjnej porażce z Granitem Roztoka. W kolejnych bowiem
spotkaniach ekipa trenera Radosława Kwiatkowskiego zanotowała aż
cztery zwycięstwa, a w wyjazdowej
rywalizacji z Piastem Nowa Ruda
zanotowała cenny remis. Powyższe
wyniki przełożyły się na wysokie, bo
3. miejsce jedlinian, którzy zaledwie

1 punktem ustępują wiceliderowi
z Żarowa oraz 5 „oczkami” przegrywają z mającym na swym koncie
komplet zwycięstw – Gromem Witków.
Przed nami kolejna odsłona „okręgówki”, a jej wydarzeniem będzie
zapewne ligowa konfrontacja wspomnianych drużyn, czyli MKS-u oraz
Zdroju. Na derby uzdrowisk zapraszamy w sobotę o godzinie 16 na kameralny obiekt przy ulicy Topolowej
5 w Szczawnie-Zdroju.
Bartłomiej Nowak
Zdrój Jedlina-Zdrój - Victoria Tuszyn 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 Mateusz Kałwak (40)

Zdrój: Patryk Perlak, Piotr Siara, Mateusz Trojak,
Maciej Kwiatkowski, Łukasz Samiec, Mateusz
Kałwak (80 Ireneusz Włochowski), Rafał Lipiński
(90+2 Dominik Tłuścik), Maciej Kulpa (75 Dawid
Skarbiński), Maciej Piwoński, Paweł Zasada (84 Rafał
Chabrowski). Bartosz Chabrowski. Trener: Radosław
Kwiatkowski
Victoria Świebodzice
– MKS Szczawno-Zdrój 1:6 (0:4)
Bramki: 0:1 Tomasz Lewandowski (3), 0:2 Błażej
Gromniak (11), 0:3 Dorian Laskowski (16 – br. sam.),
0:4 Marcin Łysakowski (35), 1:4 Łukasz Galasiński
(48), 1:5 Filip Brzeziński (67), 1:6 Marcin Łysakowski
(88)
MKS: Marcin Wojciechowski, Jakub Borek, Bartosz
Roszak, Błażej Gromniak, Michał Korościk (62

Radosław Mordal), Tomasz Lewandowski (85 Robert
Koźlak), Damian Parzych, Jacek Stawiński, Tomasz
Czechura (85 Tomasz Rutkowski), Marcin Łysakowski,
Filip Brzeziński. Trener: Tomasz Resel
Tabela
1. Grom Witków
2. Zjednoczeni Żarów
3. Zdrój Jedlina-Z.
4. Piast N. Ruda
5. Kryształ S. Śląskie
6. Skałki Stolec
7. LKS Bystrzyca G.
8. Victoria Tuszyn
9. Granit Roztoka
10. Zamek K. Ząbkowicki
11. Iskra J. Dolna
12. Pogoń Duszniki-Z.
13. Orzeł Lubawka
14. MKS Szczawno-Z.
15. Victoria Świebodzice
16. Piławianka P. Górna

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
14
13
13
12
11
10
9
9
7
5
4
4
4
3
1

18:6
16:7
17:8
14:12
23:8
17:6
8:7
10:8
8:7
12:21
15:13
6:18
11:23
15:14
3:27
10:18

Plan VII kolejki
Sobota – 23 września, godz. 16:
Piast Nowa Ruda – Grom Witków, godz. 12
Victoria Tuszyn – Zjednoczeni Żarów
MKS Szczawno-Zdrój – Zdrój Jedlina-Zdrój
Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój – Kryształ Stronie Śląskie
Piławianka Piława Górna – Iskra Jaszkowa Dolna

Wysoka wygrana w Świebodzicach przerwała fatalną passę Roberta
Koźlaka (w wyskoku) i jego kolegów z MKS-u Szczawno-Zdrój

Niedziela – 24 września, godz. 16:
Granit Roztoka – Skałki Stolec
Orzeł Lubawka – Victoria Świebodzice
Zamek Kamieniec Ząbkowicki – LKS Bystrzyca Górna

Choć przegrali,
to wygrali

Niecodzienny finał miał niedzielny
pojedynek Dolnośląskiej Ligi Juniorów
Młodszych pomiędzy zespołem KS
Oława oraz Górnikiem Wałbrzych.
Mimo niezłej postawy przyjezdni
przegrali z czołową ekipą ligi 0:1. Jak
się jednak okazało, w składzie rywali
wystąpił nieuprawniony zawodnik, co
wychwycili zarówno wałbrzyszanie
jak i sędziowie. W tej sytuacji decyzja
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
mogła być tylko jedna – walkower dla
podopiecznych Marcina Domagały,
którzy dzięki wygranej przy zielonym
stoliku awansowali na 9. miejsce
w tabeli DLJM. Nie powiodło się za to
juniorom starszym, którzy występując przed własną publicznością
przegrali z rówieśnikami z Oławy 1:3.
W najbliższej odsłonie DLJS Górnicy
zagrają na wyjeździe z Karkonoszami
Jelenia Góra, początek w sobotę o godzinie 11. Juniorzy młodsi
podejmą zaś Konfeks Legnica, a do
pojedynku dojdzie jutro o godzinie 15
na Ratuszowej.
Dolnośląska liga juniorów starszych
Górnik Wałbrzych - KS Oława 1:3 (1:1)
Bramki: 1:0 Kacper Wiśniewski (10), 1:1 Jakub
Skorupa (26), 1:2 Bartłomiej Musiał (74), 1:3
Bartłomiej Musiał (79)
Czerwona kartka: Miłosz Rodziewicz (90+1) –
Górnik
Górnik: Kamil Reczulski, Michał Zaremba, Alan
Sowik, Radosław Marciniak, Jakub Jędras (46
Adrian Przybysz), Mateusz Drążek, Mateusz Biskup
(46 Miłosz Rodziewicz), Kacper Wiśniewski, Piotr
Sudor, Dawid Kokoszka, Piotr Krawczyk. Trener:
Jacek Fojna
Dolnośląska liga juniorów młodszych
KS Oława - Górnik Wałbrzych 0:3 (walkower)
Górnik: Patryk Bińkowski, Dominik Igałowicz, Piotr
Chałupka, Szymon Mitelsztat, Bartosz Okupny,
Szymon Zakamarek (55 Jakub Piechaczek), Adrian
Pyrdoł (60 Michał Pazik), Antoni Załoziński, Bartłomiej Trzop (73 Michał Jaworski), Michał Krynicki
(57 Piotr Wujda), Antoni Załoziński. Trener: Marcin
Domagała

Śląsk Wrocław
na początek

Od spotkania z zespołem Exact
Systems Śląsk Wrocław koszykarze
Górnika Trans.eu Wałbrzych rozpoczynają kolejny sezon występów na
II-ligowym poziomie. Ten pojedynek
zaplanowano na niedzielę godzinę
16. Przed własną publicznością
podopieczni Marcina Radomskiego
zaprezentują się w sobotę 30 września, kiedy to w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów podejmą KS Kosz Pleszew.

Triumf gospodarzy

Z udziałem pięciu zespołów w hali
w Szczawnie-Zdroju rozegrano
Turniej Koszykówki Roto Cup 2017
chłopców rocznika 2005 i młodszych. Mimo porażki z WKS-em Śląsk
najlepszą drużyną zawodów okazał
się miejscowy MKS Basket, który na
podium imprezy wyprzedził Nysę
Kłodzko oraz KOSiR Kobierzyce.
Roto Cup 2017
Wyniki turnieju:
KOSiR Kobierzyce - MKS Nysa Kłodzko 36:40, Polonia Świdnica - WKS Śląsk Wrocław 20:54, Nysa Śląsk 40:36, MKS Basket Szczawno-Zdrój - KOSiR
38:36, Śląsk - Basket 44:24, Polonia - Nysa 18:42,
Basket - Polonia 56:10, KOSiR - Śląsk 36:26,
Polonia - KOSiR 12:42, Nysa - Basket 28:42
Klasyfikacja końcowa
1. MKS Basket Szczawno-Zdrój
2. MKS Nysa Kłodzko
3. KOSiR Kobierzyce
4. WKS Śląsk Wrocław
5. Polonia Świdnica

Bartłomiej Nowak

14 ogłoszenia

Nakład łączny
z.
we wrzesniu 83 000 eg

od 2002 roku
razem z Wami

Piątek, 22 września 2017
www.30minut.pl

I wiesz wszystko...
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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

reklama@30minut.pl

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
DIETY w chorobach
DIETY dla dzieci
Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

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

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

osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności
do sprzątania marketu
przy ul. Łączyńskiego
w Szczawnie Zdroju.
Kontakt 601 156 466

ul. Broniewskiego 69

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

ZATRUDNIMY

Zatrudnię
elektromechanika
na stanowisko serwisanta
urządzeń dźwignicowych.
Znajomość czytania schematów
elektrycznych, prawo jazdy kat.B,
uprawnienia SEP do 1 kV.

tel. 608 614 930

usługi
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne
stolarskie. TANIO tel. 692
123 981
(4) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(2) PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ „Miotełka Wałbrzych”,
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673
485
(3) Szybka pożyczka do 25
000 zł. 609 432 928
(2) Remonty kompleksowo, tel. 668 60 55 55

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL
WORKOWANY
Transport i zniesienie
GRATIS!
668-60-55-55
(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(11) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(50) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info

(9) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

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

(2) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55

sprzedam

(10) MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, garderoby,
zamówienia indywidualne
-TANIO! www.meble-ibg.
weebly.com TEL. 607 218 533
(2) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111
(14) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(2) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(2) 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
(6) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70

(1) Sprzedam mieszkanie w Szczawnie Zdroju, centrum – deptak,
2 pokoje, 51 m2 oraz MEBLE
PONIEMIECKIE 100-LETNIE
KOMPLET. Tel. 74 664 75 38

praca
(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za
granicę: pomocników budowlanych,
pracowników fizycznych; produkcji;
stajni; produkcji, monterów podłóg;
okien; rusztowań; ogrzewania; konstrukcji stalowych; drewnianych; klimatyzacji, hydraulików, elektryków,
spawaczy, cieśli, dekarzy, murarzy,
zbrojarzy, wulkanizatorów, metalurgów, blacharzy, betoniarzy, brukarzy,
kamieniarzy, stolarzy, regipsiarzy,
płytkarzy, tynkarzy, malarzy, lakierników, magazynierów, operatorów koparki, tokarzy, rzeźników, kucharzy,
ogrodników, osób do zbioru jabłek;
pieczarek. Mile widziany j.obcy i
własny samochód. marketing@euro-kontakt.eu 530 456 977
(2) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Pol-
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Nakład łączny
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sce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

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
(2): Sprzedam tanio mieszkanie
do remontu 65 m2 w Śródmieściu. Tel. 608 557 295

000 zł. Możliwa zamiana na Wrocław z
dopłatą. ( nr: 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

(10) Sprzedam działki budowlane
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul.
Orkana 103, tel. 600 851 189

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

(1) 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 –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

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

ogłoszenia drobne 15

od 2002 roku
razem z Wami

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!

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

PILNIE! DLA ZDECyDOWANyCH
KLIENTÓW POSZUKUJEMy MIESZKAŃ
NA SPRZEDAŻ NA TERENIE WAŁBRZyCHA!

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

HIT! PIASKOWA GÓRA – 45,00m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Do wprowadzenia, nowe budownictwo. Cena: 130 000 zł do negocjacji. Tel:
509 180 718, (74) 640 11 73

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC. Cena: 169

BIAŁy KAMIEŃ- 36,10m2, pokój, garderoba, widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do wprowadze-

nia, parter. . Cena: 59 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 94 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, piwnica
i ogródek. Mieszkanie do wprowadzenia.
Cena: 150 000 zł do negocjacji. Tel: 502
668 974, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 71m2, duży pokój,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Stan
deweloperski, apartamentowiec. Parter,
miejsce parkingowe,ładna okolica. Cena:
140 000 zł do negocjacji. Tel: 502 549
553, (74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 32,74m2, pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie do
remontu, ogrzewanie węglowe. Cena: 64
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974,
(74) 640 11 73
BIAŁy KAMIEŃ- 70m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie do remontu z potencjałem.
Cena: 76 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 40m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka, WC, przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na
IV piętrze bloku 4-piętrowego, zielona
okolica. Cena: 125 000 zł do negocjacji.
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 87m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Przynależne 2 pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie na parterze, bezczynszowe, do remontu,ogródek. Cena: 99 900
zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73

spokojnej okolicy Białego Kamienia. Po

ŚWIEBODZICE- 50,50m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie do wprowadzenia. Cena: 98
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974,
(74) 640 11 73

szej jakości materiałów. 116m2 cena 350

PIASKOWA GÓRA DOM, 293m2, 3
pokoje, kuchnia (możliwość zrobienia
drugiej), łazienka. Dom podpiwniczony,
garaże, ogródek. Okolica cicha i spokojna.
Cena: 300 000 zł do negocjacji. Tel: 502
668 974, (74) 640 11 73
KONRADÓW- DOM,
200m2,wolnostojący. Możliwość utworzenia trzech mieszkań.7 pokoi, kuchnia,
łazienka z WC. Działka ogrodzona,na
terenie stodoła, garaż. Zielona okolica.
Cena: 229 000 zł do negocjacji. Tel: 502
668 974, (74) 640 11 73

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 najwyż000zł Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie Śródmieście 60 m, 2 pokoje plus antresola, do
odświeżenia. Ogrzewanie węglowe. Cena
150.000 Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie Czarny Bór 2 pokoje do remontu. Ogrzewanie piecowe. Ogródek pod domem. Cena
47.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie Biały
Kamień kawalerka 38m, do remontu.
Cena 52.000 Tel: 506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Podgórzu po kapitalnym remoncie w 6
-rodzinnym budynku, 4 pokoje, kuchnia
,łazienka z wc, ogrzewanie co gazowe i
kominek z nawiewem, 92m2, 199000zł
Tel: 519-121-104

NOWE MIASTO- 48m2, 2 pokoje, duża
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na I piętrze, po generalnym
remoncie. Cena: 150 000 zł do negocjacji.
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
komfortowy dom z 2016 roku w świetnej
lokalizacji. Bardzo wysoki standard.
Zapraszam na prezentację. Tel: 502-657640

PIASKOWA GÓRA- 37m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia, I
piętro. Cena: 114 500 zł do negocjacji.
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

2. SOWA&VICTORIA Rusinowa, 4-pokojowe mieszkanie o powierzchni 85m2, w
cenie 99,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640

20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie w

3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70 m2 3
pokoje w cenie 62000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

121-104

PODZAMCZE- 37,70m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przedpokój, piwnica. Mieszkanie do wprowadzenia, po remoncie. Wyposażenie w
cenie. Cena: 140 000 zł do negocjacji.
Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73
STARy ZDRÓJ- 38,00m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, przedpokój, łazienka
z WC z oknem, spiżarka. Nieruchomość
po remoncie. Cicha okolica. Cena: 95 000
zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
BOGUSZÓW GORCE, KUZNICE85m2, 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Mieszkanie do remontu, na
III piętrze. Cena: 70 000 zł do negocjacji.
Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73
JEDLINA ZDRÓJ- 70m2, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka,WC, przedpokój,
dodatkowo schowek i pom. gospodarcze.
Przynależy piwnica i komórka. Mieszkanie
do odświeżenia, II piętro. Cena: 100 000
zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, (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
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- 60m2, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój, duża piwnica. Mieszkanie do
wprowadzenia, wysoki parter. Cena: 185
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023,
(74) 640 11 73

19. SOWA & VICTORIA Dom typu
bliźniak do remontu na Piaskowej
Górze,powierzchnia 120m2, działka
550m2, cena 469000 Tel. 519-121-104

spokojnej zielonej części Jedliny Zdrój,
53m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
lokal do remontu cena 79000 Tel: 519-

4. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
piękna okolica - 2 pokoje po kapitalnym
remoncie, CO gazowe, 1 piętro - 129
000 do negocjacji Tel: 530-913-259

Ul. Palisadowa nr 1

5. SOWA&VICTORIA Konradów, Duży
dom z piękną działką - 320 000 do
negocjacji!
Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 2
pokoje + kuchnia otwarta na salon, po
kapitalnym remoncie - 125 000 do negocjacji ! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 4
pokoje w nowym budownictwie, 89 m2,
w cenie 187,000 zł. DO NEGOCJACJI
Tel: 519-121-102

58-316 Wałbrzych
www.mentornieruchomosci.pl
Podzamcze, 3 pokoje, 62,80m2 z dużym
balkonem, 2 piętro, DO WPROWADZENIA. Cena 169.000zł. Kontakt 535-311265
ŚLICZNE MIESZKANIE W BOGUSZOWIE-GORCACH, 3 pokoje, 91
m2, OGRÓDEK, 2 piętro, ogrzewanie
gazowe, kominek, po remoncie, do

8. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 57
m2, dwa pokoje, 165,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102

wprowadzenia. Cena 169.000zł Kontakt

9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 88
m2,trzy pokoje do częściowego remontu,
w cenie

STOJĄCy, 7 pokoi, 268 m2 powierzchni

89,000 zł. Tel.: 519-121-102

trzy balkony, taras, dodatkowo 150 m2

10. SOWA&VICTORIA dom w zabudowie szeregowej na Piaskowej Górze Tel:
502-657-353

strychu do aranżacji, działka 1111 m2,

11. SOWA&VICTORIA Duże mieszkanie w Świebodzicach do własnej
aranżacji,110m2, cena 159 tys. Tel:
502-657-353

PIASKOWA GÓRA, dwa pokoje z

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Nowym Mieście, dwa pokoje, po kapitalnym remoncie 52m2 cena 136 tys do
negocjacji Tel: 502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Piękne, dwupokojowe, jasne mieszkanie w cichej i

535-311-265
OKAZJA! LUKSUSOWy DOM WOLNOużytkowej, po gruntownym remoncie,
piękne widoki na krajobraz górzysty,

ogrodzona, OKAZyJNA CENA 500.000,
tel. 535-285-514

ogrzewaniem miejskim, 2 piętro w czteropiętrowcu, balkon, 33 m2 80.000 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

16 promocja

Nakład łączny
z.
we wrzesniu 83 000 eg

od 2002 roku
razem z Wami

Piątek, 22 września 2017
www.30minut.pl

reklama
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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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