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Wyścigowy sukces 
Madziary

sport str. 12

Marihuana
w Marcinowicach

wydarzenia str. 4

Chłopcy czekają 
na Iwonę

kultura str. 7

reklama	 R0807/17

reklama	 R0808/17

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

poszukuje pielęgniarki 
do pracy w systemie zmianowym

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

Zgłoś się do nas ! Czekamy na zgłoszenia tylko od poważnych i odpowiedzialnych osób.
Kontakt : lasova@mndk.cz

reklama	 R0810/17

reklama	 R0809/17

PRACA DLA OPIEKUNEK 
OSÓB STARSZYCH

W NIEMCZECH
• legalne zatrudnienie na umowę zlecenia (A1 i EKUZ)

• zarobki do 1500 Euro netto
• składki ZUS odprowadzane od kwoty 4263 zł

• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży

• sprawdzone i pewne oferty

WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)

58-100 Świdnica
e-mail: rekrutacja@work-care.pl

tel./fax: 74 853 70 54
tel. 74 633 20 81

www.work-care.pl

Zapraszamy do Centrum dietetycznego 
NATURHOUSE Wałbrzych ul. Główna 6 
oraz NATURHOUSE Świdnica Rynek 13

Nie czekaj, nie zwlekaj 
zadzwoń i zapisz się już dziś na wizytę z dietetykiem!!
WAŁBRZYCH 784 976 981 :: ŚWIDNICA 731 615 305

Prowadzimy:
 wspomaganie leczenia chorób dieto-zależnych, 
 kurację antycellulitowe,
 kuracje oczyszczające organizm,

odkwaszanie organizmu, 
 kuracje wzmacniające włosy skórę i paznokcie,
 kuracje wzmacniające organizm,
 kuracje obniżające poziom cholesterolu, glikemii,
 kurację regulujące odżywianie dzieci.

Kluczowa inwestycja 
w Śródmieściu Wałbrzycha, 
która pochłonęła 
ok. 10 mln zł toczy batalię  
o brukarskie buble. Miasto 
zapowiada kary, a wykonawca 
ma problem ze znalezieniem 
wykwalifikowanych i rzetelnych 
pracowników.

Więcej na str. 3

NIE dla bubli na pl. Solidarności

Dają po 5 tysięcy 
za pomysł

wydarzenia str. 8
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rozmowa tygodnia

kalendarium

W piątek,  6 października świę-
tujemy Międzynarodowy Dzień 
Uśmiechu. Tego dnia uśmiechać 
się będą m.in. świdnickie przed-
szkolaki, którym towarzyszyć 
będzie Magdalena Rumiancew 
– Wróblewska, radna Rady Miej-
skiej w Świdnicy. Osoba znana nie 
tylko z radosnego stylu bycia, ale 
przede wszystkim podkreślająca 
pozytywne aspekty bycia społecz-
nikiem. Jako inicjatorka Świdni-
ckiego Forum Kobiet promuje ak-
tywność pań i każdego roku szuka 
„Kobiet z Pasją”, które promuje 
jako wzór do naśladowania.

Jak pani spędzi ten uśmiechnięty 
dzień?
- Będę się uśmiechać, co robię zresztą 
tak często, jak tylko się da. Wezmę też 
udział w obchodach Międzynarodo-
wego Dnia Uśmiechu, które organizu-
ją świdnickie przedszkolaki. Wspólnie 
przejdziemy się po Rynku i będziemy 
wręczać dorosłym żółte Uśmiechnię-
te Buźki, które są symbolem radości, 
życzliwości i pozytywnego nastawie-
nia. Dzieci będą namawiały dorosłych, 
aby się więcej uśmiechali.  Warto wy-
mieniać się uśmiechami z sąsiadem, 
panią w sklepie, mijanymi na ulicy oso-
bami. Powinniśmy to robić przez cały 
rok. Śmiech to zdrowie, a osoby z po-
czuciem humoru przecież dłużej żyją.

Czy pani też czeka na Żółtą 
Uśmiechniętą Buźkę?
- Oczywiście! Chętnie przyjmę zna-
czek od przedszkolaków i będę go 
dumnie nosić na piersi. Ale, jak dobrze 
wiedzą moi bliscy,  dużo się uśmie-
cham.  Uważam, że szczery uśmiech 
pomaga w kontaktach międzyludz-
kich, przełamuje bariery. A śmiech 
działa antystresowo, poprawia na-
strój, a także stymuluje wydzielanie 
endorfin zwanych przecież hormona-
mi szczęścia. Lubię się śmiać i zarażać 
śmiechem innych. Staram się przeka-
zywać ludziom dobra energię, dzielić 
się miłością, którą w sobie noszę. Cie-
szę się z każdego mijającego dnia i po-
trafię doceniać to, co mnie spotyka.

Docenia pani także działalność in-
nych. W swej pracy społecznej nie-
sie pani też pozytywne przesłanie 

Z pasją i uśmiechem 
żyjemy dłużej

promocji aktywności kobiet. Co 
pani to daje?
-Niewątpliwie daje mi to satysfakcję. 
Podczas Świdnickiego Forum Kobiet, 
które w tym roku odbędzie się 24 li-
stopada, chcę podkreślać, że wszyst-
kie kobiety są wyjątkowe i wspaniałe. 
Niestety, często mają niskie poczucie 
wartości, nie znają swoich możliwości 
lub po prostu boją się zmienić swoje 
życie. ŚFK ma je zachęcić do podejmo-
wania decyzji, do rozwoju osobiste-
go, ma zwiększyć ich wiarę w siebie.  
Każda  z nas zasługuje na szczęście, 
ale o nie trzeba zawalczyć. Forum 
połączone jest z plebiscytem „Kobie-
ta z Pasją”, w którym nagradzamy m 
in. Supermenkę. Osobę, która mimo 
przeszkód życiowych lub ciężkiej cho-
roby, potrafi się uśmiechać, działa spo-
łecznie i pomaga innym. Te kobiety są 
wzorem do naśladowania i zależy mi 
bardzo, aby je eksponować.

A co prywatnie przynosi pani ra-
dość?
- Szczęście moich bliskich, ich uśmiech 
i zdrowie. A jeśli chodzi konkretnie 
o mnie, czyli mój czas tylko dla siebie, 
to niezwykłą radość sprawia mi jazda 
na motocyklu. To było moje marzenie 
od dzieciństwa, które wreszcie zrea-
lizowałam w ubiegłym roku. Podję-
łam heroiczne wyzwanie i zrobiłam 
prawo jazdy kat. A. Namówiłam też 
do tego mojego męża. I od tamtego 
roku, kiedy tylko znajdujemy chwilę, 
uciekamy na motor – każdy na swój. 
Teraz marzy mi się długa wyprawa 
motocyklowa. Gdyby to się udało, to 
bym dopiero miała uśmiech!

Dziękuję za rozmowę.
Karolina Lubczyńska

Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, 
szuka się ich, a one siedzą na nosie - Phil Bosmans

• 06 października 2017 - Światowy Dzień Uśmiechu, Światowy 
Dzień Mieszkalnictwa

 Imieniny: Artur, Brunon, Fryderyka
• 07 października 2017 - Dzień Tkaczki
 Imieniny: Justyna, Marek, Amelia
• 08 października 2017
 Imieniny: Laurencja, Pelagia, Brygida
• 09 października 2017 - Światowy Dzień Poczty i Znaczka 

Pocztowego, Międzynarodowy Dzień Pisania Listów
 Imieniny: Arnold, Dionizy
• 10 październik 2017 - Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Światowy Dzień Drzewa, 
Światowy Dzień Owsianki

 Imieniny: Daniel, Franciszek, Paulina
• 11 października 2017 - Międzynarodowy Dzień Ograniczania 

Klęsk Żywiołowych, Dzień Dziewczynek (Dziewcząt), 
Dzień Wychodzenia z Szafy

 Imieniny: Aldona, Brunon
• 12 października 2017 - Światowy Dzień Wzroku, Międzynarodowy 

Dzień Reumatyzmu, Dzień Bezpiecznego Komputera, Dzień Kolumba 
w Ameryce

 Imieniny: Maksymilian, Witold

Gdzie w weekend
MIEROSZÓW
06.10.2017 (piątek) godz. 20:00 - Koncert: Nullizmatyka, Piwnica pod Zielonym Kotem
WAŁBRZYCH
05 – 08.10.2017 - II Wałbrzyski Festiwal Folklorystyczny „Kopalnia Folkloru”,
06.10.2017 (piątek) godz. 20:00 - ANJA SEI - tribute to LANA DEL REY. Koncert poświęcony, 
jednej z najciekawszych wokalistek naszych czasów, który poprowadzi Anja Sei wraz 
z towarzyszącym zespołem, A PROPOS Wieniawskiego 82
07.10.2017 (sobota) godz. 10:00 - Atlanty dzieciom. Wałbrzyskie Wróbelki – 
Multimedialna Filia Biblioteki Podzamcze 
07.10.2017 (sobota) godz. 15:00 - Spotkanie z Józefem Wiłkomirskim, który opowiadac 
będzie o swoich muzycznych (i nie tylko) podróżach po świecie, Multimedialna Filia Biblioteki 
Podzamcze poprowadzona przez DJ Krzysztof
08.10.2017 (niedziela) godz. 12:30 - U/rodziny - spektakl familijny, 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
08.10.2017 (niedziela) godz. 16:00 - Kabaret Moralnego Niepokoju, 
Hala Widowiskowo Sportowa AQUA-ZDRÓJ
ZAMEK KSIĄŻ
06.10.2017 (piątek) godz. 20:30 - Nocne zwiedzanie Zamku Książ
07.10.2017 (sobota) godz. 21:30 - Nocne zwiedzanie Zamku Książ
8.10.2017 (niedziela) godz. 8:00 - The Castle Run, druga edycja imprezy biegowej 
z Zamkiem Książ w tle

ŚWIDNICA
06.10.2017 (piątek) godz. 10:00 - Akcja „Marsz Przedszkolaków 
– Uśmiech dla Świdnicy”, Rynek w Świdnicy
06.10.2017 (piątek) godz. 19:30 - Dom Kultury+ – Klasycznie też jest cool: 
koncert organowy, Kościół pw. św. Józefa
07.10.2017 (sobota) godz. 10:30 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w Akrobatyce Sportowej, Hala przy ul. Pionierów 29
07.10.2017 (sobota) godz. 12:00 - Alchemia teatralna – lekcja teatralna 
prof. M.Kocura „Laboratoria, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
07.10.2017 (sobota) godz. 15:30 - Mecz IV ligi piłki nożnej Polonia-Stal Ś-ca - Orzeł  OSIR Świdnica
08.10.2017 (niedziela) godz. 16:00 - „Muzyka w kościele ewangelickim – spotkanie 
połączone z demonstracją organów w Kościele Pokoju”, w ramach projektu „Spotkajmy się na 
placu Pokoju – Rok Reformacji”, pl. Pokoju
08.10.2017 (niedziela) godz. 17:00 - Koziołek Matołek - spektakl familijny, 
Sala teatralna ŚOK
JAROSZÓW
07.10.2017 (sobota) godz. 9:00 - V Jaroszowski Marszobieg Przełajowy
STRZEGOM
8.10.2017 (niedziela) godz. - Koncert Galowy „Polsko Moja”, Strzegomskie Centrum Kultury
01.10.2017 (niedziela) od godz. 8:00 Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, Rynek 
w Świdnicy
BOGUSZÓW-GORCE
30.09.2017 (sobota) godz. 14:00-20:00 „Co dwie głowy to nie jedna” 
– Boguszowskie Święto Plonów Jesiennych, Mały Rynek

reklama	 R0811/17

Koleje Dolnośląskie uzupełniają 
tabor. Dwa nowe składy zaczę-
ły wozić pasażerów na trasie 
Wrocław Główny – Jelenia Góra – 
Szklarska Poręba. To Spalinowe 
Zespoły Trakcyjne, które Koleje 
Dolnośląskie wynajęły od partne-
rów biznesowych i płacą za nie 6 
000 zł dziennie.

Decyzja zarządu Kolei Dolno-
śląskich o dzierżawie pojazdów jest 
spowodowana uszczupleniem ta-
boru spółki. W ostatnim czasie dwa 
nowoczesne Spalinowe Zespoły 
Trakcyjne uczestniczyły w wypad-
kach spowodowanych przez kie-
rowców, którzy wjechali pod koła 
pociągów na niestrzeżonych przejaz-
dach kolejowych. Dodatkowo sześć 
z wykorzystywanych przez Koleje 
Dolnośląskie pociągów spalinowych 
musi przejść do końca roku zaplano-
wane wcześniej okresowe przeglądy 
techniczne. Bez takich przeglądów 
pojazdy nie mogłyby przewozić pa-
sażerów. - Zdajemy sobie sprawę 
z oczekiwań naszych pasażerów 
dlatego zdecydowaliśmy się w trybie 
pilnym na dzierżawę dwóch pojaz-
dów ponieważ komfort podróżnych 
jest dla nas priorytetem – mówi Bo-
gusław Godlewski, rzecznik prasowy 
Kolei Dolnośląskich.

Koleje Dolnośląskie dysponują 
25 Spalinowymi Zespołami Trakcyj-

Nowe pociągi na trasie
nymi. Tabor przewoźnika do koń-
ca roku zwiększy się również o 11 
nowoczesnych pięcioczłonowych 

Elektrycznych Zespołów Trakcyj-
nych.

KaLu

Ordynator Ewa Fluder wraz 
z zespołem z Oddziału Okuli-
stycznego Szpitala im. dra Al-
freda Sokołowskiego w Wałbrzy-
chu otrzymała ,, Złote Serce”. 
W imieniu pacjentów oraz miesz-
kańców naszego miasta wręczył 
je Ryszard Nowak, wałbrzyski 
radny.

Złote serca to podziękowanie za 
okazane dobro oraz wielką  pomoc. 
Wałbrzyski radny Ryszard Nowak  
wręcza je już od  1998 roku.  - Pierw-
sze serca były srebrne. Otrzymało je 
kilka osób. Od kilkunastu lat przy 
dużym wsparciu wałbrzyskich złot-
ników są one złote. Wręczam je 
osobom, które niosą bezinteresow-
ną pomoc oraz dobro – mówił Ry-
szard Nowak. W ramach inicjatywy 
zostało przyznanych blisko 300 serc. 
Jedno z nich trafiło do lekarza, Ewy 

Ludzie o złotych sercach

Fluder. – Wręczam pani to Złote 
Serce na wniosek mieszkańców na-
szego miasta oraz pacjentów. Jest 
to wyróżnienie dla całego Oddziału 
Okulistycznego ponieważ dokonują 
tu państwo prawdziwych cudów – 
mówi radny. - To ogromne wyróż-

nienie. Jesteśmy nim bardzo zasko-
czeni. Ale to chyba oznacza, że nasza 
praca ma sens. Sama bym sobie na to 
nie zasłużyła. Jest to wspólna praca 
całego zespołu - mówiła Ewa Fluder, 
ordynator oddziału.

(MP)

Złote serca to podziękowanie za okazane dobro oraz wielką  pomoc



www.30minut.pl

Piątek, 6 października 2017
Nakład łączny

w październiku 67 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami wydarzenia 3

reklama	 R0812/17

STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

W środę 4 października w Czarnym Borze odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie inwestycji pn. „Przebudowa ulic 
XXX Lecia PRL (obecnie Główna) i ul. Wesołej w Czar-
nym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 367 oraz droga gminną 
dz. 406 do skrzyżowania z droga powiatową 3367D)”. 
Inwestycja ta prowadzona jest wspólnie przez Powiat Wał-
brzyski oraz gminę Czarny Bór i ma na celu poprawę warun-
ków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług 
publicznych i miejsc pracy poprzez przebudowę ok 1518 mb 
drogi powiatowej oraz ok 148 m drogi gminnej. Całkowita 
wartość zadania to prawie 4,3 mln. zł., w tym po ok. 800 tys. 
zł wkładu własnego włożyli partnerzy: Powiat Wałbrzyski oraz 
gmina Czarny Bór. Pozostała część współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

W trakcie uroczystości wójt gminy Adam Górecki wręczył na 
ręce wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego i Członka Zarządu 
Stanisława Janora oraz przedstawicieli wykonawcy robót pamiąt-
kowe tabliczki z rozpoczęcia inwestycji.

We wtorek 3 października z inicjatywy Starosty Wał-
brzyskiego Jacka Cichury w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości utworzenia tzw. klastra energetycz-
nego na ternie powiatu wałbrzyskiego. Klaster energetyczny 
to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących 
się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: 
energii elektrycznej, ciepła, chłodu i energii elektrycznej w trans-
porcie. Podmioty tworzące lub będące członkiem klastra energii 
mogą starać się o dofinansowanie budowy nowych lub zwiększe-
nie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór wniosków 
potrwa do 28.11.2017 r. Kwota środków przeznaczona na dofi-
nansowanie projektów w ramach konkursu to 200 mln zł. Temat 
ten jest atrakcyjny także z uwagi na przewidywane kolejne kon-
kursy z kwotą na dofinansowania wynoszącą ponad 1 mld zł.

W spotkaniu na zaproszenie starosty uczestniczyli włodarze 
gmin naszego powiatu  i lokalni przedsiębiorcy, zainteresowani 
utworzeniem klastra.

Kolejna wspólna inwestycja Powiatu Wałbrzyskiego
i gminy Czarny Bór rozpoczęta

Stworzą klaster 
energetyczny?

O realizację tej inwestycji w Powiecie Wałbrzyskim aktyw-
nie zabiegał radny powiatowy z terenu gminy – Członek Za-
rządu Powiatu Wałbrzyskiego  - Stanisław Janor. „Bardzo się 
cieszę z rozpoczęcia robót, bo po raz kolejny udaje nam się 
spełniać oczekiwania mieszkańców, którzy wielokrotnie zgła-
szali mi potrzebę modernizacji tej drogi. Dzięki temu poprawi 
się bezpieczeństwo mieszkańców i podniesie jakość podróżo-
wania przez centrum gminy” – powiedział Członek Zarządu 
Stanisław Janor .

reklama	 R0814/17

Uczniowie szczawieńskiego Ce-
ramika zdobywali wiedzę o ubez-
pieczeniach społecznych w niety-
powych okolicznościach - poza 
murami szkoły, w Multimedialnej 
Filii Bibliotecznej na Podzamczu, 
w otoczeniu wystawy historycz-
nej ,,Rzeczpospolita Ubezpie-
czonych”.

Wałbrzyski Oddział ZUS rozpo-
czął cykl czterech lekcji o ubezpie-
czeniach społecznych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Lekcje 
przygotowują uczniów do Olimpia-
dy ,,Warto wiedzieć więcej o ubez-
pieczeniach społecznych’’, która 
jest objęta patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Do projektu zgłosiło się już kilka-
naście szkół z terenu działania wał-
brzyskiego Oddziału ZUS, w tym 

Zespół Szkół im. Marii Skłodow-
skiej–Curie ze Szczawna Zdroju. 
Dzięki gościnności Marioli Kowal-
skiej, Kierownika Multimedialnej 
Filii Bibliotecznej, pierwsze zajęcia 
odbyły się w czytelni, w otoczeniu 
wystawy ,,Rzeczpospolita Ubezpie-
czonych” przygotowanej przez ZUS.

W czasie zajęć prowadzonych 
przez Magdalenę Walter, koordy-
natora ds. komunikacji społecznej 
i edukacji z wałbrzyskiego Oddziału 
ZUS, uczniowie dowiedzieli się jaki 
jest cel ubezpieczeń społecznych 
oraz poznali korzyści płynące z ob-
jęcia tymi ubezpieczeniami. Podczas 
kolejnych zajęć uczniowie będą 
uczyli się o przysługujących im pra-
wach do świadczeń oraz o obowiąz-
kach płatników. 

Nauczyciele, którzy chcą wziąć 
udział w ,,Lekcjach z ZUS” oraz 
zgłosić szkołę do Olimpiady, mogą 
liczyć na wsparcie koordynatora ds. 

,,Lekcje z ZUS” w Bibliotece na Podzamczu
komunikacji społecznej i edukacji. 
To pracownik oddziału ZUS, któ-
ry opiekuje się uczestnikami Lekcji. 

Szkoły mogą wysyłać zgłoszenia na 
adres: Magdalena.Walter@zus.pl do 
13 października 2017 r.
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TeraZ DWa PUNkTY
SPrZeDaŻY W WaŁBrZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie � rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OkNa, DrZWI, rOleTY 

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

Nie prześpij niższych cen  Promocyjne raty 1%
U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GraTIS

DrZWI
już od 950zł 
z montażem

OkNa
montaż gratis 

Dawniej Plac na Rozdrożu, dziś 
plac Solidarności, niezmiennie 
istotne miejsce dla wałbrzyskiej 
komunikacji miejskiej. W ostat-
nim czasie to jedna z kluczowych 
inwestycji w Śródmieściu Wał-
brzycha. Dzięki niej powstały 
dwa nowe ronda i sygnalizacja 
świetlna. Remont placu pochło-
nął około 10 mln zł. Z tego 85 
proc. stanowi dofinansowanie 
z funduszy Unii Europejskiej dla 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, resz-

NIE dla brukarskich bubli 
na pl. Solidarności

tę stanowi wkład własny gminy 
Wałbrzych.

Inwestycja rozpoczęła się na po-
czątku grudnia 2016 roku, a miała 
zakończyć się w czerwcu 2017 roku. 
Plac na Rozdrożu nową nazwę do-
stał podczas obchodów jubileuszu 
37. rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych. Uroczystość miała też 
definitywnie zakończyć prace bu-
dowlane w tym miejscu. Niestety te 
zostały przeprowadzone niestaran-
nie i od ponad miesiąca wykonawca 
poprawia niedoróbki powstałe pod-
czas rewitalizacji.

Są to m.in. nadkruszone, lub zbyt 
nisko osadzone krawężniki, krzywe 
chodniki i ruszająca się kostka bru-
kowa. Dopuszczenie tego miejsca 
do ruchu przed oficjalnym odbiorem 
placu przez miasto było spowodo-
wane zwiększeniem natężenia ru-
chu, na co wpływ miało m.in. rozpo-
częcie roku szkolnego.

 - Kostka granitowa została źle 
położona. Wykonawca będzie musiał 
ją zdjąć i ułożyć prawidłowo jeszcze 
raz, inaczej nie dokonamy odbioru 
technicznego inwestycji – wyjaśnia 
Bogusław Rogiński, zastępca dyrek-
tora Zarządu Dróg, Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Jak tłumaczy swoją niestaranność 
i opieszałość w usuwaniu fuszerki? 
Przede wszystkim trudnością w zna-
lezieniu wykwalifikowanych i rzetel-
nych pracowników.

-  Przebudowa placu, to kolejna 
inwestycja drogowa realizowana 
w Wałbrzychu, gdzie wykonawca 
ma problem z dotrzymaniem ter-
minu, bo na lokalnym rynku braku-
je wykwalifikowanych robotników, 
przede wszystkim brukarzy – pod-
kreśla prezydent Wałbrzycha dr 
Roman Szełemej, który nie zamierza 
jednak odpuścić wykonawcy i grozi 
nałożeniem kar umownych.

PaPu

Ostrzeżenie o silnym 
wietrze
Instytut Meteorologi i Gospodarki 
Wodnej ostrzega o silnym wietrze 
na Dolnym Śląsku. W piątek, 6 
października w regionie prognozo-
wane jest wystąpienie powiewów 
o średniej prędkości od 35km/h do 
50 km/h, z porywami do 95 km/h, 
a miejscami do 115 km/h.
W związku z tym warto zachować 
szczególną ostrożność. Wichu-
ra - wiatr o prędkości do 88 km/h 
jest zdolny łamać drzewa, zrywać 
dachówki i uszkadzać budynki. Wiatr 
wiejący do 102 km/h moze zrywać 
dachy, wyrywać drzewa z korzeniami 
czy łamać słupy energetyczne. Zja-
wisko stwarza zagrożenie zdrowia 
i życia ludzi.
Ochrona przed skutkami silnego 
wiatru:
- usuń z parapetów, balkonu, obej-
ścia wszystkie przedmioty, które 
mogą zostać porwane przez wiatr 
i stanowić zagrożenie
- zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje 
taka potrzeba dodatkowo je zabez-
piecz
- przygotuj oświetlenie zastępcze - 
latarki z zapasem baterii
- zapewnij bezpieczeństwo swoim 
zwierzętom, zwłaszcza tym przeby-
wającym na zewnątrz
- znajdź bezpieczne miejsce dla swo-
jego pojazdu - nie parkuj w pobliżu 
drzew, reklam, szyldów i słupów 
trakcji elektrycznej
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PEROGI sprawdź czy są najlepsze w mieście
Przy zamówieniu powyżej 40 zł 1l. Coca- Coli GRATIS 

po 17:00 w lokalu i na wynos 25% TANIEJ
(promocje nie łączą się ze sobą)

Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

lokal czynny: 
pon.- czw. 11-20, pt.-sob. 11-22

smacznie jak u mamy
OBIADY, PIEROGI, ZAPIEKANKI, MAKARONY, 

SAŁATKI, MIĘSA Z GRILLA

WWW.MAMUSKA.COM.PL      znajdź nas na FB

Piaskowa Góra, Podzamcze, 
Szczawienko, Strefa Ekonomiczna 

- GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 5 zł 
Biały Kamień, Stary Zdrój - 5 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 6 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa,  
Glinik, Gaj - 7 zł

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA: 

pon.-czw. 1200-2000, 
pt.-sob. 1200-2200

w dostawie również płatność kartą

HAPPY 
HOURS

DRUGA PIZZA 10 zł TANIEJ
ZUPA DNIA 

3,50 ZŁ
DANIE DNIA 

10,90 ZŁ
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Plantację konopi indyjskich 
ujawnili policjanci z powiatu 
świdnickiego, zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości narko-
tykowej. Krzaki rosły w szklarni, 
na tyłach ogrodu domu. „Ogrod-
nik” to  mężczyzna, który utrzy-
mywał, że uprawia tylko pomido-
ry. Teraz odpowie przed sądem 

za naruszenie przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomani. 

Funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdnicy na pod-
stawie materiałów operacyjnych 
ustalili, że na jednej z posesji na te-
renie gminy Marcinowice ma znaj-
dować się nielegalna uprawa konopi 

indyjskich. W trakcie prowadzonych 
w tej sprawie działań policjanci za-
trzymali 26 - latka, który w szklarni 
wśród krzaków pomidorów upra-
wiał marihuanę. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli w sumie 6 krzewów 
marihuany o wysokości około metra 
każda. 

KaLu

Marihuana w Marcinowicach

W świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za uprawę marihuany 
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

W ramach obchodów „Dnia Se-
niora” i „Światowego Dnia Mu-
zyki”, w niedzielę, 1 październi-
ka w Hali Stulecia we Wrocławiu 
obyło się spotkanie dolnośląskich 
seniorów.

Uczestniczyli w nim  również 
przedstawiciele Świdnicy z Rady Se-
niorów, Dziennego Domu „Senior-
-WIGOR”, Klubu Seniora z Zarzecza 
i Osiedla Młodych, Klubu Seniora 
„Pafalowcy”, Świdnickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów oraz Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Wschodnich.

Największą atrakcją wieczoru 
był koncert „Orkiestry Wszechcza-
sów” pod batutą Mariusza Dziubka, 
w programie „Od juniora do senio-
ra”. Koncert zgromadził około 6 ty-
sięcy uczestników. Odbyły się rów-
nież „Targi Senioralne”, w których 
prezentowała się Świdnica.

Seniorzy spotkali się 
we Wrocławiu

Uczestnicy wydarzenia mieli tak-
że okazję zwiedzić „Centrum Po-
znawcze Hali Stulecia”, „Kompleks 
Hali Stulecia”, „Ogród Japoński” 
oraz obejrzeć wystawę sztuki malar-

skiej i wysłuchać występów chórów 
senioralnych. „Dni Seniora” w Hali 
Stulecia zakończył pokaz multime-
dialny wrocławskiej fontanny.

PaPu

Świdniccy seniorzy na „Dniach Seniora” we Wrocławiu
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Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV ze zdjęciem na adres: 
sekretariat@30minut.pl z tematem: Konsultant reklamy.

nr tel. 531 407 736
Prosimy jednocześnie o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie przez Centrum sp. z o.o. Wydawcę 30 minut dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych 

Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883)”.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Tygodnik o największym nakładzie 
na terenie Wałbrzycha i Świdnicy 

poszukuje pracowników na stanowisko 

konsultant reklamy
na terenie Świdnicy i Strzegomia

Jeżeli lubisz: pracę w zespole, 
jesteś osobą kreatywną, komunikatywną i ambitną 

TA PRACA JEST DLA CIEBIE

W Witoldzie 
zatańczą 
dla Fundacji!
Już w najbliższą niedzielę, 8 
października 2017 r.  miłośnicy 
zwierząt oraz tańca wezmą udział 
w warsztatach charytatywnych 
DanceHall&Twerk w Centrum 
Witold w Boguszowie-Gorcach. 
Poprowadzi boguszowska 
tancerka Marta Świątek. Podczas 
imprezy trwającej od  godz. 11:00 
do 14:00 zbierane będą środki 
czystości, karma, koce, ręczniki, 
pościel. Materiały te zostaną 
przekazana Fundacji „Na Pomoc 
Zwierzętom”, która ma pod 
opieką blisko sto czworonogów. 
W bezpłatnych warsztatach udział 
może wziąć każdy, bez względu 
na wiek. Zapisy oraz szczegółowe 
informacje: mswiatek98@interia.
pl. Miejsce: CKK Witold, sala 
konferencyjna, ul. Traugutta 12 g 
w Boguszowie-Gorcach.

Artur Andrus 
w Świdnicy
Znany i lubiany dziennikarz, na 
co dzień redaktor trójkowej 
„Akademii rozrywki”, konferan-
sjer, komentator „Szkła kontak-
towego”, a wreszcie  - artysta 
kabaretowy Artur Andrus wystąpi  
w sali teatralnej świdnickie-
go Ośrodka Kultury. Na jego 
recital zapraszamy w piątek, 13 
października 2017 o godz. 18:00. 
Bilety: 60 zł (przedsprzedaż), 75 
zł (w dniu koncertu). Zawsze 
w czasie spotkań z publicznością 
Artur Andrus mówi i śpiewa. Na 
recital kabaretowy składają się 
bardzo różne utwory: inny tekst, 
inna muzyka, inny charakter, inna 
bajka, inna beczka, inna parafia. 
Ale wszystkie powstały mniej wię-
cej w tym samym celu. Dla żartu, 
a czasem nawet wygłupu. Jeśli da 
się przy nich uśmiechnąć – cel zo-
stanie osiągnięty. W piosenkach, 
wierszach, anegdotach autor 
opowiada o tym, co wcześniej 
zobaczył, usłyszał albo przeczytał. 
A czasem zmyślił. O smutnym 
tureckim ojcu, którego cyniczne 
córki wyjechały do Szwajcarii, 
o Bardotce zamawiającej w barze 
„Szalona krewetka” absynt 
z rumem, o nieświeżym kangurze 
w Watykanie i innych równie 
prawdopodobnych zjawiskach.

„Koziołek Matołek” 
na niedzielę
Spektakl familijny„Koziołek Mato-
łek” zagości w niedzielę o godz. 
17:00 na scenie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury (sala teatralna, 
Rynek 43). Koziołek Matołek to 
postać stworzona przez Kornela 
Makuszyńskiego i Mariana Walen-
tynowicza w jednej z pierwszych 
w Polsce historyjek obrazkowych 
dla dzieci w roku 1933. To nie-
wątpliwie postać kultowa, a jego 
historia należy do kanonu polskiej 
literatury dziecięcej. Uznawana 
jest za prekursorską w polskim 
komiksie. Bilety: 12 zł (parter) 
i 10 zł (balkon).

W najbliższy wtorek, 10 paździer-
nika o godz.  18:00 w Teatrze Lal-
ki i Aktora w Wałbrzychu wystąpi 
Res Factum ze specjalnym udzia-
łem Mariusza Szczygła. Artyści 
zapraszają na słowno – muzycz-
ne spotkanie sztuk pod hasłem 
„ Projekt Prawda – Muzycznie”, 
gdzie motywem przewodnim bę-
dzie „Projekt Prawda” znanego 
dziennikarza i reportażysty.

Zespół Res Factum powstał w 
2014 roku. Od tego czasu grupa 
zagrała kilkanaście koncertów, m.in. 
w warszawskim Faktycznym Domu 

Kultury, w Nawie Św. Jerzego w 
Oleśnicy i na scenie Forum Kultury 
w Oleśnicy, Festiwalu Czytania w 
Szczecinie. Projekt Prawda – Mu-
zycznie to rozwinięcie idei RES 
FACTUM, czyli słowno – muzycz-
nego spotkania sztuk, inspirowanego 
średniowieczną techniką kompozy-
torską, gdzie głos podstawowy wy-
znaczał ruch głosów pozostałych. Jak 
dotąd interpretowane były książki 
m.in: ”Papusza” Angeliki Kuźniak, 
„Jutro narysujemy śmierć” Woj-
ciecha Tochmana (laureata Premio 
Kapuściński Rzym 2016), „Wypala-

Centrum Ceramiki Unikatowej  
w Starej Kopalni w Wałbrzychu 
szykuje ostatnią w tym roku 
wystawę. Będzie nią ekspozycja 
rzeźb „Dolok” Michała Pusz-
czyńskiego. - Interesowała mnie 
maksymalna prostota formy, śla-
dy rąk na powierzchni, proporcje 
i rozmiar prac – mówi artysta, 
którego wernisaż prac odbędzie 
się już za tydzień. 

Najnowszy projekt Michała 
Puszczyńskiego to cykl masyw-
nych, monochromatycznych rzeźb 
ceramicznych, odnoszących się do 
pierwotnych form architektury. 
Uproszczone bryły, kontrast i skala 
prac budują wrażenie miasta lub też 
miejsca kultu, pełnego form, których 
funkcja została zapomniana a cel, dla 
którego były tworzone jest już nie-
znany. 

- „Dolok” to próba dotarcia do 
genezy ceramiki, rzeźby i architek-
tury, studium najprostszych form nie 
w poszukiwaniu perfekcji tylko eks-
presji- tego co można poczuć pra-
cując gołymi rękami z miękkim ma-
teriałem, który przy pomocy ognia 
zmienia się w kamień. Interesowała 
mnie maksymalna prostota formy, 
ślady rąk na powierzchni, propor-
cje i rozmiar prac. Skala jest taką 
samą wartością jak kolor czy kształt 
- zmienia całkowicie relację pomię-
dzy materią a człowiekiem – mówi 
o swojej wystawie Michał Puszczyń-
ski, który realizuje rzeźby, instalacje, 
wykorzystując ceramikę jako główne 
medium. Trzeba podkreślić, że uro-
dzony w 1976 roku Puszczyński to 
prekursor w Polsce wykorzystania 
dalekowschodnich metod wypalania 
ceramiki. Na swym koncie ma udział 
w ponad 200 wystawach, sympo-
zjach i projektach artystycznych 
w Europie , USA, Azji. 

Dolok zakończy sezon 
Wystawę „Dolok” będzie można 

oglądać codziennie od 12 październi-
ka 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. w ga-
lerii Centrum Ceramiki Unikatowej 
w Starej Kopalni w Wałbrzychu. 

Dodatkowym, unikatowym wy-
darzeniem będzie pokaz tworzenia 
rzeźby ceramicznej zaplanowa-
ny  w dniach 10-11 października 
w godz. 12:00-18:00 w Centrum 
Ceramiki Unikatowej, gdzie artysta 
będzie tworzył rzeźbę. Ten niezwy-
kły proces będzie mógł zobaczyć 
każdy. 

KaLu

Muzyczna prawda 
w Lalkach

nie traw” Wojciecha Jagielskiego, 
„Mokradełko” Katarzyny Surmiak 
– Domańskiej, „Encyklopedia pol-
skiej psychodelii. Od Mickiewicza 
do Masłowskiej, od Witkacego do 
street artu ”Kamila Sipowicza a teraz 
nadszedł czas na „Projekt Prawda” 
Mariusza Szczygła.

Wykonawcy: Mariusz Szczygieł – 
autor, słowo „na żywo”, Nina NU 
– wokal i cytra, Zuzanna Paluch – 
elektronikalia, Marcin Krzyżanowski 
– wiolonczela elektryczna.

Bilety: 30zł, rezerwacja i szczegó-
ły:  tel. 74 666 73 40.

red
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Noclegi Petrus

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

już od 30 zł za osobę

Caffe Grill
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

SZUKASZ PRACY z wynagrodzeniem wyższym 
od minimalnej krajowej? 

ZARABIAJ NAWET 3000 zł brutto 
z PREMIAMI i INNYMI DODATKAMI

PRACUJ Z NAMI
 

Zapewniamy darmowy transport do Wałbrzycha z Kamiennej Góry i Nowej Rudy 

691 551 679      I     walbrzych@hrglobal.pl

Gwarantujemy stabilne i stałe zatrudnienie

HR GLOBAL GROUP posiada certyfi kat nr 12576 Rejestru Agencji Zatrudnienia
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Wałbrzyski Teatr Dramatyczny 
przygotowuje  „Iwonę, księż-
niczkę Burgunda” Witolda 
Gombrowicza. Spektakl po la-
tach przerwy powróci na afisz, 
ale w kompletnie nowej odsło-
nie. Premiera już za tydzień. 
A w ten weekend zdominują 
„Cynkowi chłopcy” w reżyserii 
Jakuba Skrzywanka.

„Cynkowi chłopcy” to spektakl 
na podstawie reportażu laureatki 
Literackiej Nagrody Nobla – Swie-
tłany Aleksijewicz. – W każdej 
kolejnej książce z uporem robię 
to samo – zmniejszam historię 
do wymiarów człowieka – mówi 
autorka. Opisując radziecką inter-
wencję w Afganistanie przywołuje 
świadectwa weteranów, pielęgnia-
rek i matek, które odebrały ciała 
synów, wracające z wojny w cyn-
kowych trumnach. Zderza ze sobą 

nadzieje i zapał wojenny z poczu-
ciem bezsensu.

Historyczną wojnę w pełnym 
poezji i grozy Afganistanie młody 
reżyser Jakub Skrzywanek trak-
tuje jako punkt wyjścia do dys-
kusji o wojnie jako rozwiązaniu 
politycznym w ogóle. Wczasach 
pełnych kowbojów ochoczo gło-
szących wiarę w rozwiązania mi-
litarne, powstał spektakl antywo-
jenny, młodzieńczo pacyfistyczny 
i przewrotny.

„Cynkowych chłopców” zo-
baczymy na Scenie Kameralnej 
w piątek i sobotę (6-7 paździer-
nika) o godz. 19:00, a w niedzie-
lę (8 października) o godz. 18:00. 
Obsada: Karolina Krawiec, Rozalia 
Mierzicka, Irena Sierakowska, Ire-
na Wójcik, Michał Kosela, Piotr 
Mokrzycki, Dariusz Skowroński, 
Czesław Skwarek.

KaLu

Co się dzieje kiedy tracimy pra-
cę? Szukamy nowej! Ale droga, 
którą przemierzamy, aby zdobyć 
wymarzone stanowisko może 
być długa i wyboista, a i poszuki-
wania mozolne. 

W zabawny sposób o problemach 
opowiedzą aktorzy z Teatru Kome-

dia z Warszawy podczas „Ostrej jaz-
dy”. Zapraszamy na nią 18 paździer-
nika 2017 o godz. 18:00 do  Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie – Zdroju. 
Na scenie zobaczymy Julię Kamiń-
ską, Katarzynę żak, Mirosława Bakę, 
Jana Jankowskiego i Przemysława Sa-
dowskiego. 

red

Historię wesołej rodzinki 
i śmiesznych, absurdalnych ry-
tuałów, utrzymaną w konwencji 
klaunady, pantomimy, teatru 
ruchu  serwuje w najbliższą nie-
dzielę,  8 października o godz. 
12.30 Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu. Spektakl U/RODZINY 
to propozycja dla całych rodzin. 

Kto z nas nie lubi się śmiać, a tym bar-
dziej w dobrym towarzystwie,którym 
może być na przykład pewna wesoła 

rodzinka o dość zwariowanym i fry-
wolnym podejściu do życia. Rodzinka, 
opowiadająca swą historię gestem, 
ruchem, grymasem, mrugnięciem 
oczka. Takie są właśnie U/RODZINy 
– spektakl Eweliny Ciszewskiej. Reży-
serka zabiera nas do celowo przeryso-
wanego świata aby razem z widzem 
przyjrzeć się nam samym i wziąć „pod 
lupę” pewne dziwaczne zachowania. 

„U/RODZINy” są muzyczną 
opowieścią o dziecięcych emocjach, 
o budowaniu relacji między rodzeń-

stwem oraz o wzajemnych oczeki-
waniach. To  międzypokoleniowa 
humoreska o rodzinnej więzi, która 
zostaje wystawiona na próbę. To 
także pastisz obowiązujących metod 
wychowawczych i wszechobecnych 
telewizyjnych ikon takich, jak m.in. 
Perfekcyjna Pani Domu czy Super-
niania, zakropiony dawką humoru 
i refleksji.

Bilety:16 zł (dziecko), 18 zł (do-
rośli). 

PaPu

Pora na familijną pantomimę

Chłopcy czekają na Iwonę

Czeka nas antywojenny musical, 
Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
i manifest pokolenia „wojny z terrorem”

Będzie „Ostra jazda” 
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C +e

szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifi kacja wstępna 

• Kwalifi kacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifi kacja wstępna przyspieszona

• Szkolenia okresowe

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

Ekstra Pensja 
w Świdnicy
Środa, 27 września 2017 była 
niezwykle szczęśliwym dniem dla 
mieszkańca w Świdnicy. Ktoś cie-
szy się już kwotą 5 000 zł wypła-
caną regularnie każdego miesiąca 
przez 20 lat. Chodzi o główną 
wygraną w Ekstra Pensji. Szczęś-
liwiec zagrał w punkcie LOTTO 
przy ul. Długiej 40. Tego dnia 
padły też cztery główne wygrane 
w trzech grach, w tym w właśnie 
w Ekstra Pensji. We wrześniu 
było również pięć głównych 
wygranych w Kaskadzie – każda 
po 250 000 zł. Ostatnia z nich 
została odnotowana w kaliskiej 
kolekturze przy ul. Kanonickiej. 
Z kolei w losowaniu Mini Lotto 
odnotowano dwie wygrane po 
113 313,90 złotych – w Szczeci-
nie i w Kluczborku

Kto wywali graty?
Zbiórka odpadów wielkogabary-
towych szykuje się w Głuszycy. 
Podczas akcji „Wywalamy graty 
z chaty” organizowanej po raz 
kolejny przez Urząd Miejski 
w Głuszycy bezpłatnie pozbyć 
się będzie można  m.in. mebli, 
dywanów, opon samochodów 
osobowych (od osób fizycznych), 
sprzętu RTV i AGD (komplet-
ny), ceramiki sanitarnej itp. Nie 
odbierane będą gruz, papa, żużel, 
odpady budowlane itp. Zbiór-
ka przeprowadzona zostanie  
w dniach 23-27 października 2017 
w formie „wystawki” . „Graty” 
należy wystawić na 1 dzień przed 
planowaną zbiórką. Mieszkańcy 
zabudowy jednorodzinnej pro-
szeni są o wystawianie odpadów 
przed posesjami, a mieszkańcy 
zabudowy wielorodzinnej – przy 
pojemnikach na odpady.
Harmonogram zbiórki:
23 października – miasto Głuszyca
25 października – Grzmiąca, 
Łomnica
27 października – Kolce, Sierpni-
ca, Głuszyca Górna

Gwiazdy 
w  Świebodzicach
Olgierd Łukaszewicz, Anna 
Samusionek, Hubert Kułacz,  Jan 
Nowicki i Bogusław Linda pojawią 
się w Świebodzicach. Wszystko 
za sprawą 6. Festiwalu Aktor-
stwa Filmowego, zaplanowanego 
w dniach 15 - 16 października 
2017r. W planie jest cykl wyda-
rzeń z udziałem znakomitych 
artystów, wielkich osobowości 
polskiego kina. - Spotkałem 
się tu w ogromną życzliwością 
i otwartością burmistrza Bogdana 
Kożuchowicza, któremu pomysł 
zorganizowania w Świebodzicach 
wydarzeń w ramach FAF bardzo 
się spodobał, za co serdecznie 
dziękuję – mówi Stanisław Dzier-
niejko, dyrektor generalny festi-
walu. - Jesteśmy tam, gdzie nas 
chcą, gdzie dostrzegają potencjał 
takich wydarzeń. Cieszę się, że 
Świebodzice dołączyły do grona 
miast, które współuczestniczą 
w tworzeniu Festiwalu Aktorstwa 
Filmowego. To świetna promocja 
dla miasta. W 6. edycji FAF wy-
darzenia festiwalowe zagoszczą 
jeszcze we Wrocławiu i Bystrzycy 
Kłodzkiej. Wstęp na spotkania 
z artystami jest bezpłatny

Od 1 października 2017r. nastąpi-
ły zmiany w nocnej i świątecznej 
opiece zdrowotnej. Niektórym 
placówkom w regionie wygasły 
umowy na realizację świadczeń. 
Prezentujemy listę aktualnych 
podmiotów, do których zwrócić 
się można po pomoc od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 8.00 dnia następne-
go oraz całodobowo w dni usta-
wowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowa-
nia lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać się po 
pomoc do dowolnego punktu noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
niezależnie od tego, gdzie mieszka, 
i do którego lekarza/pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ) złożył swoją deklarację. Dy-
żurujący lekarz udziela porad w wa-
runkach ambulatoryjnych, w domu 
pacjenta (w przypadkach medycz-
nie uzasadnionych), a nawet telefo-
nicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki 
w nocy, w dni wolne i w święta moż-
na skorzystać w razie:

nagłego zachorowania, nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie 
ma objawów sugerujących bezpo-
średnie zagrożenie życia lub istotny 
uszczerbek zdrowia, a zastosowane 
środki domowe lub leki dostępne 
bez recepty nie przyniosły spodzie-
wanej poprawy albo gdy zachodzi 
obawa, że oczekiwanie na otwarcie 
przychodni może znacząco nieko-
rzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

PaPu

Nowe dyżury nocne i świąteczne
Od 1 października nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

 realizują m.in.:
NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie
Dzierżoniów, ul. Cicha 1, 74 834 41 29
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
Kłodzko, ul. Szpitalna 1a,  74 865 12 09,
Nowa Ruda,ul. Szpitalna 2, 74 872 40 04
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Świdnica, ul. Leśna 31,  74 66 22 780
Strzegom,  ul. Armii Krajowej 23, 74 662 29 70
Szpital Mikulicz
Świebodzice, ul. Skłodowskiej-Curie 3-7, 74 64 19 283
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy
im. E. Biernackiego
Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10, 74 88 77 167
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, 74 64 89 968
Szpital Św.Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
Ząbkowice Śląskie, ul. Bolesława Chrobrego 5,  74 6413410

Wystartował skierowany do 
wszystkich lokalnych społeczno-
ści w województwie nowy pro-
jekt „Dolnośląskie Małe Gran-
ty”. Jego celem jest aktywizacja 
mieszkańców regionu do działań 
na rzecz ich lokalnych wspólnot.

− Zależy nam na budowaniu tych 
najmniejszych, lokalnych społeczno-
ści w całym regionie. Nie ma zna-
czenia czy mieszkasz we Wrocławiu, 
Kłodzku, Bogatyni czy Kotowicach. 
Jeśli masz świetny pomysł, który 
zaangażuje twoich sąsiadów, to mo-
żesz otrzymać do 5 tysięcy złotych 
na jego realizację – mówi marszałek 
Cezary Przybylski.

Do programu można zgłaszać 
zarówno projekty kulturalne, spor-
towe, turystyczne czy społeczne. 
Mogą to być np. pikniki, warsztaty, 
akcje edukacyjne, wydarzenia kultu-
ralne, sportowe, działania dla mło-
dzieży czy działania dla seniorów. 
− Nie chcemy ograniczać inwencji 
Dolnoślązaków. Ważne, żeby pro-
ponowane inicjatywy aktywizowały 
i angażowały społeczności – mówi 
Jerzy Michalak, członek zarządu wo-
jewództwa.

Dają po 5 tysięcy za pomysł

Program ma na celu finansowe 
i merytoryczne wsparcie dla działań 
realizowanych samodzielnie przez 
mieszkańców Dolnego Śląska, któ-
re powinny odpowiadać na lokal-
ne potrzeby i być realizowane we 

współpracy z lokalną społecznością. 
Wsparcie finansowe jednego projek-
tu nie może przekroczyć 5 tys. zł, 
a minimalna kwota dofinansowania 
to jeden tysiąc złotych. Operatorem 
projektu jest Dolnośląska Federacja 

Organizacji Pozarządowych. Nabór 
wniosków rusza 9 października 2017 
r.  i  potrwa 2 tygodnie. Realizacja 
wybranych projektów  to okres od 
27 października do 10 grudnia 2017.

KaLu, fot. umwd.pl

„Dolnośląskie Małe Granty” to promocja lokalnych społeczności w całym regionie. Jeśli masz świetny pomysł, 
który zaangażuje twoich sąsiadów, to możesz otrzymać do 5 tysięcy złotych na jego realizację
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Będą nagrody za kibicowanie 
podczas 3. RST Półmaratonu 
Świdnickiego (4 listopada 2017r.). 
Jak wziąć udział w zabawie? Na-
leży zebrać minimum 5-osobową 
grupę osób i zgłosić swój udział. 
Za pomysłowość przewidziane są 
nagrody pieniężne od 300 zł do 
700 zł. Szukajcie przebrania, ma-
lujcie twarze, przygotujcie trans-
parenty i głośne instrumenty!

Organizatorami konkursu dla 
kibiców są  Świdnicka Grupa Bie-
gowa przy zaangażowaniu Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, Starostwa 
Powiatowego oraz Urzędu Gminy 
Wiejskiej. Zgłoszenia grup przyjmo-
wane będą do 20 października na 
adres mailowy: swidnickagrupabie-
gowa@gmail.co. Każda grupa musi 
mieć pełnoletniego przedstawiciela, 
który będzie ją reprezentował oraz 
pełnił opiekę nad niepełnoletnimi 
osobami. I oczywiście przygotować 
strefę kibica 4 listopada podczas 3. 
RST Półmaratonu Świdnickiego.

- 3. RST Półmaraton Świdnicki 
to nie tylko święto biegaczy, chce-
my, aby kibice bawili się promując 
radosną i pozytywną postawę, do-
pingując zawodnikom. Zapraszamy 
więc do wzięcia udziału w konkursie 
na najlepszą strefę kibica – zachęca 
Radosław Werner, kierownik Refe-
ratu Sportu Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy.

Za pomysłowość przewidziane są 
atrakcyjne nagrody. Dla najlepszych 
stref kibica na terenie miasta oraz 

Do 31 października mieszkańcy 
Wałbrzycha i okolic mogą wy-
bierać zwycięzców w progra-
mie „Decydujesz, pomagamy”. 
W regionie konkurują ze sobą: 
„Biblioteka pod Atlantami” 
oraz Stowarzyszenie Pomocy na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej. Jedna z nich otrzy-
ma grant na realizację swojego 
pomysłu.

Na potrzeby programu mapa Pol-
ski została podzielona na 125 mikro-
regionów. W każdym z nich Komisja 
Grantowa wybrała 2 lub 3 najlepsze 
pomysły. Teraz mieszkańcy danego 
regionu wyłonią zwycięzców wśród 
autorów projektów, które dotyczą 
edukacji, promocji zdrowego stylu 
życia, rewitalizacji przestrzeni miej-
skich, aktywizacji osób starszych 
i wielu innych.

W regionie w gronie finalistów 
znalazły się dwa projekty. Pierwszy 
to „Biblioteka pod Atlantami”, której 
misją jest rozwijanie i zaspokajanie 
potrzeb czytelniczych, edukacyj-
nych, kulturalnych oraz informacyj-
nych. Środki z grantu przeznaczy na 
utworzenie mobilnej czytelni, gdzie 
każdy będzie miał szansę na kontakt 
ze słowem pisanym.

Drugi - Stowarzyszenie Pomocy 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej, które prowadzi dzia-
łania w kierunku aktywizacji dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Środki z gran-
tu przeznaczy na pokazy filmowe 
dostosowane do wieku, rodzaju 
niesprawności oraz stanu psycho-
-fizycznego widzów.

O tym, który projekt zwycięży 
i otrzyma grant w wysokości 5000 
złotych, zdecydują mieszkańcy re-
gionu.

- Pierwsze dwie edycje progra-
mu pokazały nam jak wiele dobre-
go mieszkańcy są w stanie zrobić 
przy naszej pomocy. Fantastyczne 
inicjatywy, pozytywna energia i za-
angażowanie organizacji, mieszkań-
ców, klientów i pracowników Te-
sco  utwierdza nas w przekonaniu, 
że program jest potrzebny. Naszym 
zdaniem wszystkie projekty są wspa-
niałe, już nie możemy się doczekać 
rezultatów tej edycji  – mówi Daria 
Kulińska Członek Rady Fundacji Te-
sco.

Każdy może wziąć los w swoje 
ręce i oddać głos na inicjatywę, któ-
ra jego zdaniem najlepiej wesprze 
lokalne społeczności. Zasady gło-
sowania są bardzo proste. W każ-
dym sklepie Tesco klienci sieci za 
każde dokonane zakupy otrzymają 
specjalny żeton, który będą mo-
gli wrzucić do urny konkursowej 
z trzema przegrodami.  W ten 
sposób oddadzą głos na projekt, 
który ich zdaniem jest najlepszy 
i to właśnie on powinien otrzymać 
dofinansowanie na jego realizację. 
Zwycięży ten pomysł, który otrzy-
ma najwięcej głosów. Już w trakcie 
głosowania na stronie internetowej 
programu będzie można obserwo-
wać, jak radzą sobie finaliści w po-
szczególnych regionach. Finałowe 
wyniki i lista zwycięzców programu 
zostanie opublikowana po 13 listo-
pada 2017  na stronie: www.tesco.
pl/pomagamy.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. K.K. Baczyńskiego w Strzel-
cach włączyli się w obchody  Euro-
pejskiego Dnia Języków Obcych 
oraz Europejskiego Tygodnia 
Sportu. Przez cały wrzesień 
w szkole realizowany był projekt 
edukacyjny „Warto uczyć się ję-
zyków obcych”. A finał wydarzeń 
zwieńczyły „Klasowe biegi prze-
łajowe z zadaniami”.

Projekt edukacyjny „Warto uczyć 
się języków obcych” to inicjatywa 
nauczycielki języka angielskiego Mar-
ty Kondzior. Akcja zyskała wsparcie 
Barbary Skaczkowskiej, Naczelnika 
Wydziału Spraw Europejskich w De-
partamencie Współpracy Międzyna-
rodowej Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej- krajowego koordynatora do 
spraw Europejskiego Dnia Języków. 
Finał akcji był wyjątkowo spekta-
kularny i odbył się właśnie w Dniu 
Języków Obcych, czyli w środę, 26 
wrześni 2017. W Szkole Podstawo-
wej w Strzelcach odbyła się wtedy 
m.in. prezentacja materiałów wypra-
cowanych przez wszystkie klasy na 
godzinie wychowawczej, połączona 
z wystawą stoisk językowych. Hitem 
okazały się skecze językowe oraz wy-
stęp muzyczny. W kawiarence języ-
kowej można było napić się angielskiej 
herbatki i rozwiązać quizy dotyczące 
znajomości języków europejskich.

Dzień później, 27 września, społecz-
ność szkoły w Strzelcach przyłączyła się 

Europejski tydzień w Strzelcach

do aktywnych obchodów Europejskie-
go Tygodnia Sportu, promując kulturę 
fizyczną oraz wspólną aktywność dzie-
ci, rodziców i nauczycieli. „Klasowe 
biegi przełajowe z zadaniami”-  pod 
takim hasłem odbyła się impreza bie-
gowa popularyzująca  marszobieg, jako 
prostą formę aktywności ruchowej. 
Na przygotowane przez nauczycielkę 
wychowania fizycznego Joannę Przy-

borowską trasy biegowe, wystartowali 
wszyscy uczniowie  szkoły. Nie zabra-
kło oczywiście rodziców i nauczycieli. 
Dodatkowym elementem w czasie 
marszobiegu była umiejętność czytania 
mapy z trasą biegu oraz przystanki za-
daniowe, na których losowano zadanie 
sportowe, wykonywane przez wszyst-
kich biegnących.

KaLu

Zagłosuj, a najlepsi 
dostaną pieniądze

Kibicuj i zgarnij kasę!

gminy przewiduje się za zajęcie I 
miejsc po 700 zł, za II miejsca po 500 
zł i III miejsca po 300 zł.

Po zawodach, do 6 listopada, 
uczestnicy konkursu zobowiąza-
ni są do przekazania dokumentacji 
zdjęciowej na adres mailowy: swid-
nickagrupabiegowa@gmail.com. O 
wyborze nagrodzonych zadecyduje 
reprezentatywna grupa zawodników 
3. RST Półmaratonu Świdnickiego 
oraz komisja oceniająca, która osta-
tecznie ogłosi wyniki do 10 listopada

PaPu

Sprawdzian z pomysłowości 
w kibicowaniu już 4 listopada 
2017r. podczas  3. RST 
Półmaratonu Świdnickiego
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Za nami piąta już edycja Wał-
brzyskiego Marszu Seniora. 
Tegoroczne spotkanie odbyło 
się pod hasłem „Łączymy poko-
lenia” i przebiegło jak zawsze 
w bardzo radosnej atmosferze.  
Uczestnicy przebyli dwie trasy 
i spotkali się na terenie Zalewu 
w Starych Bogaczowicach. Nie 
zabrakło wspólnego biesiadowa-
nia, tańców, śpiewów, a także 
ciepłego posiłku.

Piąty, jubileuszowy Wałbrzyski 
Marsz Seniora "Łączymy pokolenia" 
odbył się 23 września 2017r., a zor-
ganizowany był przez Agnieszkę 
Kołacz-Leszczyńską Poseł na Sejm 
RP, Wiesława Kiliana Senatora RP, 
PTTK Odział Ziemi Wałbrzyskiej, 
Nadleśnictwo Wałbrzych, Towa-
rzystwo Upiększania Miasta Wał-
brzycha oraz Harcerzy Hufca ZHP 
Ziemi Wałbrzyskiej. Udział w wy-
darzeniu wzięło ponad 300 osób. 
Grupę turystów tworzyli nie tylko 
seniorzy, bo znalazła się w niej tak-

Wałbrzyski marsz do Starych-Bogaczowic

że liczna obsada młodzieży i dzieci. 
Uczestnicy mieli do wyboru dwie 
trasy przemarszu: Podzamcze - 
Stare Bogaczowice oraz Szczawno 

– Zdrój – Stare Bogaczowice. Obie 
prowadziły nad malowniczy Zalew 
do Starych Bogaczowic. Po przy-
byciu na wszystkich czekało mnó-

stwo atrakcji: wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku, prawdzi-
wa żołnierska grochówka, śpiewy 
i tańce, a także loteria, w której 

do wygrania były atrakcyjne nagro-
dy. Na finał marszu przybyli także 
radni z Wałbrzycha i Starych Boga-
czowic.

Góry Wałbrzyskie wzbogaciły 
się o nowy, atrakcyjny element 
zagospodarowania turystyczne-
go. Jest to platforma widokowa, 
która powstała nad kamienioło-
mem niedaleko Małego Wołowca 
w Wałbrzychu.

Z tego miejsce roztacza się niesa-
mowita panorama zarówno na Wał-
brzych, Góry Wałbrzyskie, jak i Góry 
Kamienne, a przy dobrej widoczności 
można podziwiać także grzbiet Karko-
noszy.  Wybudowanie punktu wido-
kowego w tym miejscu to efekt trój-
stronnego porozumienia  Wałbrzycha, 
Jedliny – Zdroju i Nadleśnictwa Wał-
brzych zawartego  w celu wspólnego 
zagospodarowania Gór Wałbrzyskich 
leżących na terenie dwóch jednostek 
administracyjnych. Taka sama platfor-

Ponad 20 000 wniosków emery-
talnych wpłynęło we wrześniu 
do placówek ZUS na Dolnym 
Śląsku. Do wałbrzyskiego od-
działu złożono 7 500 pierwszo-
razowych wniosków o emery-
turę. Jak wynika ze statystyk 
prawie 60 proc. przyszłych eme-
rytów to kobiety.

Od pierwszego września ZUS 
przyjmuje wnioski od osób, któ-
re mogą przejść na emeryturę po 
wprowadzeniu obniżonego wieku 
emerytalnego. W całej Polsce w cią-
gu miesiąca ZUS przyjął 275 728 
wniosków emerytalnych, w tym aż 
196 715 związanych z obniżeniem 
wieku emerytalnego. Na Dolnym 
Śląsku w trzecim kwartale tego roku 
do ZUS może wpłynąć dodatkowo 
27 161 wniosków o emeryturę. To 

efekt tego, że od 1 października zo-
stał przywrócony niższy niż obecnie 
obowiązujący wiek emerytalny. Dla 
mężczyzn jest to 65 lat, dla kobiet 
60. Według szacunków Zakładu 
w całym kraju w ostatnich trzech 
miesiącach tego roku ok. 331 tys. 
osób, osiągnie wiek emerytalny. - 
Po szturmie na ZUS w pierwszych 
dniach września obecnie codzien-
nie jest składanych coraz mniej 
wniosków – mówi Iwona Kowalska 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Dzisiaj średni 
czas oczekiwania w kolejce to za-
ledwie cztery minuty. Większość 
wniosków składają kobiety – dodaje 
rzeczniczka.

Wniosek o emeryturę można 
składać już na 30 dni przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego.

Więcej: www.zus.pl.

Szybciej 
na emeryturę?Nowy widok na Małym Wołowcu

ma widokowa powstała na górze Ja-
łowiec w Jedlinie Zdroju. Całość jest 
pozytywnym przykładem współpracy 
gmin i instytucji, z którego mogą ko-
rzystać mieszkańcy i turyści odwie-
dzający tę część Sudetów. W pobliżu 

jest realizowana budowa wieży wido-
kowej na najwyższym szczycie Gór 
Wałbrzyskich, czyli Borowej, która już 
wkrótce stanie się ważną dla tego ob-
szaru atrakcją turystyczną.

Red., Fot. Arkadiusz Grudzień

Malownicza panorama na Wałbrzych, Góry Wałbrzyskie i Góry Kamienne

Trwają prace ziemne związane 
z budową Centrum Przesiadko-
wego w Świebodzicach. Rów-
nolegle rozpoczęła się także 
budowa ścieżek rowerowych na 
terenie miasta. Oba zadania re-
alizowane są w ramach dużego 
projektu unijnego, dotyczące-
go ograniczania skutków niskiej 
emisji.

Prace będą trwały do przyszłe-
go roku, bo ich zakres jest bardzo 
duży. W przypadku Centrum Prze-
siadkowego dotyczą one w pierw-
szej kolejności budowy kanalizacji. 
Następnie wykonawca zajmie się 
nawierzchnią, budową parkingu, za-
tok autobusowych, zadaszonej wia-
ty i w końcowym etapie oświetlenia 
terenu.

- Plac zyska także nowe ogrodze-
nie, schody zewnętrzne i pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych. W ra-
mach zadania wybudowana zostanie 
wiata przystankowa i rowerowa, 
pojawią się estetyczne kosze na od-
padki, siedziska, słupki uliczne oraz 
zielony skwer- mówi Agnieszka 

Koniec z parkowaniem 
na Placu Dworcowym

Bielawska-Pękala, rzecznik praso-
wy Urzędu Miejskiego w Świebo-
dzicach.

Nie ma już możliwości parkowa-
nia na Placu Dworcowym. Z placu 
wieść będzie nowa ścieżka rowe-
rowa – budowa w sumie aż 2,5 km 
ścieżek dla jednośladów to kolejne 
zadanie, które właśnie się rozpoczę-
ło. Miłośnicy dwóch kółek znajdą je 
na ul. Kolejowej, Piasta, Mieszka I, 

Zwycięstwa, Stawowej, Świdnickiej 
i Park Miejski.

Łączna wartość projektu doty-
czącego ograniczania skutków ni-
skiej emisji, na które Gmina Świe-
bodzic otrzymała dofinansowanie 
unijne za pośrednictwem Aglome-
racji Wałbrzyskiej, to 7 433 750,56 
PLN. Dofinansowanie wyniesie 6 
110 786,96 PLN.

PaPu

Plac Dworcowy zyska m.in. nowe ogrodzenie, schody zewnętrzne 
i pochylnię dla osób niepełnosprawnych
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Galeria Skarbów Natury wraz ze 
ścieżką dydaktyczną opisującą 
dolnośląskie drzewa i ich owoce 
powstała w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzy-
chu. To część projektu „Misja 
Kosmiczny Ogród – nowa jakość 
edukacji przedszkolnej w sercu 
Wałbrzycha”. Projekt realizowa-
ny jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Dol-
ny Śląsk, priorytetu 10.1.4  Za-
pewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej – ZIT AW.

– W Kosmicznym Ogrodzie Gru-
pa Pierwiosnków założyła Galerię 
Skarbów Natury ze ścieżką dydak-
tyczną opisującą nasze, dolnośląskie 
drzewa i ich owoce. To też ogródek, 
w którym uprawiają  kwiaty i zioła. 
We wnęce okiennej zamieszczono 
układ słoneczny a na hortensji „za-
kwitły” jego planety – mówi Ewa 
Iwona Woźniak, Prezes Fundacji IN-
CEPTUM, realizującej projekt.

Z okazji otwarcia Kosmicznego 
Ogrodu przedszkolaki przygoto-
wały bogaty program artystyczny,  
a wszystko związane było tematycz-
nie z charakterem projektu.

Podczas wydarzenia rozstrzyg-
nięto konkurs na Eco Maskotkę dla 
przedszkoli z powiatu wałbrzyskiego. 
Zasady były proste: z pozornych od-
padów, takich jak na przykład butelki 
PET, rolki po papierze toaletowym 
czy ręcznikach papierowych, trzeba 
było stworzyć zabawkę. W konkur-
sie uczestniczyło 5 przedszkoli: ZSP 
nr1 z Sobięcina, ZSP nr2 na Gaju, 
Niepubliczne Przedszkola „Mikołaj” 
z Białego Kamienia i ze Strugi oraz 
Miejskie Przedszkole ze Szczawna – 
Zdroju. Jury oceniło 25 prac. I miejsce 
zdobył robot Macieja Czecha z ZSP 
nr1, II miejsce – kostka do gry grupy 
Starszaków z przedszkola w  Strudze,  
III miejsce – lala Emilki Macuk z ZSP 
nr2, IV – stonoga  Michała Kucharka 
z ZSO nr 1, V – maskotka Oli Góral - 
również z ZSP nr1.

Red., fot. Użyczone

W Świdnicy trwa właśnie gło-
sowanie w 4. edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Do tej pory 
w ramach akcji wydano już 50 
mln złotych! W tym roku na 
obywatelskie projekty czeka 1,6 
mln złotych. Od 2 do 15 paź-
dziernika świdniczanie mogą 
oddać głos korespondencyjnie, 
internetowo, bądź tradycyjnie 
w lokalu wyborczym. - Serdecz-
nie zachęcam więc świdniczan do 
głosowania na jedną z inwestycji 
w swojej dzielnicy. Mają Państwo 
realny wpływ na to, jak zmienia 
się miejska przestrzeń – dodaje 
Krystian Werecki, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Aktywności Oby-
watelskiej. Szczegóły na: www.
glosuj.swidnica.pl. 

Czwarta edycja budżetu party-
cypacyjnego to dobry moment na 
analizę i podsumowanie poprzed-
nich edycji. Nie tylko projekty, któ-
re wygrały głosowanie, doczekały 
się swojej realizacji. Wykonywane 
są także inne inwestycje w oparciu 
o listę zadań budżetu obywatelskie-
go, które sukcesywnie z roku na 
rok zmieniają oblicze miasta. Wiele 
chodników, placów zabaw, skwerów 
czy też innych obiektów, to ważne 
elementy naszego miejskiego kra-
jobrazu, które wcześniej nie miały 
szans na realizację.  

– Od początku, kiedy zaczęliśmy 
analizować temat budżetu obywatel-
skiego, przyglądaliśmy się wszystkim 
projektom składanym przez świdni-
czan. Zwłaszcza te zadania, które się 
powtarzały i które zyskiwały dużą 
liczbę głosów zostały potraktowane 
jako priorytetowe. Dziś okazuje się, 
że duża liczba pomysłów z poprzed-
nich edycji budżetu doczekała się już 
swojej realizacji, niezależnie od wy-
niku głosowania – mówi prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewska.

W latach 2013-2017 wykonano 
już ponad 150 różnych inwestycji na 
łączną kwotę przekraczającą 50 mi-
lionów złotych. Tak było na przykład 
ze schroniskiem dla bezdomnych 
zwierząt, które mimo że nie wygra-
ło w ogólnomiejskim głosowaniu, to 

ze względu na sygnalizowany od lat 
problem, wybudowano. Ponadto 
wykonano bardzo wiele projektów 
dotyczących remontów chodników, 
m.in. przy ul. Zwierzynieckiej, Sa-
perów, Kołłątaja, Korczaka, Waryń-
skiego, Dąbrowskiego, traktując to 
jako część normalnych zadań miasta.  

Warto też przypomnieć, że wiele 
projektów na listach dzielnicowych 
i ogólnomiejskich było niedoszaco-
wanych i wymagało poszerzenia za-
kresu – chodzi tu m.in. o plac Drzy-
mały czy skwer przy ulicy Wałowej. 
Jak podkreśla pani prezydent, trud-
no jest tworzyć nową infrastrukturę 
w oderwaniu od otoczenia – przy-
kładem jest właśnie plac Drzymały, 
który mimo pierwotnych szacunków 
w wysokości 200 tys. zł, zakończył 
się niemal trzykrotnie wyższą kwotą 
w realizacji. 

– Nowy skwer z zielenią i plac 
zabaw bez nowego oświetlenia i re-
witalizacji otoczenia mijałby się z ce-
lem. Niezbędne było w tym rejonie 
wykonanie także nowego oświet-
lenia, zatok parkingowych i innych 
prac, które łącznie składają się na 
obraz tego miejsca – mówi prezy-
dent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Wśród zadań, które zgłaszano 
do budżetu, a które zrealizowano 
w ostatnich latach, to często poja-
wiające inwestycje związane z bu-
dową bądź też rozbudową miejsc 
parkingowych. Wykonano je m.in. 
przy ul. Dąbrowskiego, Parkowej, 
przy skrzyżowaniu ulic Pobożnego 
i Odnowiciela. Budowa monitorin-
gu wizyjnego przy pl. Drzymały, na 
pl. Wolności, przy ul. Franciszkań-
skiej, a także remonty ulic między 
innymi: Letniej, Szczęśliwej i Legii 
Nadwiślańskiej to inwestycje, które 
znacząco wpłynęły na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców. Budowa 
wiat przystankowych w kilku loka-
lizacjach miasta, utwardzenie alejek 
na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego 
czy też adaptacja pomieszczeń w pa-
rafii przy ul. Rolniczej z przeznacze-
niem na klub seniora – to również 
projekty zrealizowane, które nie 
wygrały w głosowaniu. 

Red. 

50 milionów poszło 
do obywateli

Kosmiczny Ogródek w Wałbrzychu

Otwarcie Kosmicznego Ogródka połączono z rozstrzygnięciem konkursu na Eco Maskotkę
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE
Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
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info@hb.pl

Wykupiłeś stronę WWW na pierwszy rok za kilka złotych?

Zdziwiłeś się ceną odnowienia usług po roku?
Nie chcesz przepłacać? 
    Zapraszamy do nas! 
 Napisz na                          

 Z miłą  chęcią postaramy się pomóc Ci                              obniżyć koszty. 

reklama	 R0827/17

tion. Dzięki doskonałej serii, już na 
dwa wyścigi przed końcem sezonu 
zapewnił sobie 50-punktową prze-
wagę w klasyfikacji generalnej i mógł 
być pewny wywalczenia mistrzow-
skiego tytułu.

Zerwana linka gazu uniemożliwi-
ła kontynuację zwycięskiej serii, lecz 
nowy mistrz Polski odzyskał pierw-
szą lokatę w ostatnim wyścigu sezo-
nu, odnosząc tym samym swoje szó-
ste zwycięstwo w ośmiu wyścigach. 
28-latek zamknął sezon z dorobkiem 
168 punktów – o 75 więcej niż jego 
najbliższy rywal.

O ile klasa DN6 WSMP jest za-
rezerwowana dla samochodów hi-

storycznych, wyprodukowanych do 
1993 roku, to w Mistrzostwach Pol-
ski Wyścigu Godzinnego takie ogra-
niczenie nie obowiązują. Dlatego też 
Madziara musiał walczyć z konku-
rencją w dużo nowszych autach.

Do pierwszego wyścigu sezonu 
zakwalifikował się na trzeciej pozy-
cji, ale podczas 60-minutowej rywa-
lizacji przesunął się na drugą lokatę, 
pokonując na mecie ubiegłoroczne-
go mistrza Bartosza Krysmanna. Od 
drugiej rundy przejął on inicjatywę, 
odnosząc swoje pierwsze zwycię-
stwo w MPH i obejmując prowadze-
nie w klasyfikacji generalnej, którego 
nie oddał już do samego końca. Na 

Wyścigowy sukces Madziary

przestrzeni czterech wyścigów te-
gorocznego cyklu, odniósł dwa zwy-
cięstwa i zdobył mistrzostwo z prze-
wagą 8 punktów.

-To był dla mnie bardzo udany 
pierwszy pełny sezon w WSMP, 
w którym przekroczyliśmy wszelkie 
oczekiwania – komentuje Bartłomiej 
Madziara. -Przed pierwszym wyści-
giem miałem sporo obaw, a celem 
była walka o wygrane w wyścigach 
pod koniec roku. Nie spodziewałem 
się, że wyniki przyjdą tak szybko, 
w czym z pewnością pomógł mi ze-
spół i doskonale przygotowany sa-
mochód, za co chciałbym podzięko-
wać mojemu tacie. Mam nadzieję, że 
zobaczymy się na starcie kolejnego 

sezonu, na który szykujemy niespo-
dziankę - dodaje.

Choć plany na sezon 2018 nie 
są jeszcze sprecyzowane, Madzia-
ra zamierza kontynuować starty 
w WSMP i MPH, ale już w nowym 
samochodzie.

- Wykonałem ogromny postęp 
i wiele się nauczyłem. Chciałbym po-
dziękować Jackowi Sobczakowi za 
pomoc w nauce, cenne wskazówki 
dotyczące jazdy i strategii wyścigo-
wej, a także pracę włożoną przez 
niego i cały warsztat PSS w przygo-
towanie pięknego i bezawaryjnego 
auta – mówi 28-latek ze Szczawna 
– Zdroju.

Red

Otylia Jędrzejczak pojawi się 
w Wałbrzychu w ramach war-
sztatów Otylia Swim Tour. Już 
w sobotę, 7 października 2017 
w Centrum Aqua Zdrój uczestni-
cy w wieku od 9 do 14 lat będą 
doskonalić swoje umiejętności 
pod okiem Mistrzyni Olimpij-
skiej, reprezentantów Polski 
w pływaniu, doświadczonych tre-
nerów przygotowania motorycz-
nego oraz fizjoterapeutów.

Otylia Swim Tour to autorski cykl 
bezpłatnych warsztatów pływackich 
zainaugurowany przez Otylię Jędrzej-
czak w 2015 roku. Oprócz dosko-
nalenia technik pływackich, ważnymi 
punktami programu każdego spotka-
nia są warsztaty z psychologiem i die-
tetykiem, adresowane do rodziców, 
trenerów i nauczycieli wychowania 
fizycznego. Formuła projektu zakłada 
połączenie zajęć na basenie z ćwicze-
niami na sali gimnastycznej. Nowością 
zaplanowaną w tym sezonie dla dzieci 
i młodzieży są spotkania motywacyj-
ne z Otylią Jędrzejczak.

- Możliwość dzielenia się swoi-
mi umiejętnościami i pasją z dzieć-
mi i młodzieżą daje sportowcowi 
największą satysfakcję, również po 
zakończeniu kariery – mówi Otylia 
Jędrzejczak, pomysłodawczyni pro-
jektu Otylia Swim Tour. - Podczas 
każdej edycji projektu spotykam 
uzdolnione dzieci i fantastycznych 
rodziców, którzy wspierają swoje po-
ciechy w rozwoju i dążeniu do speł-

Otylia Jędrzejczak odwiedzi Aqua Zdrój
niania sportowych marzeń. Ale Oty-
lia Swim Tour to nie tylko pływanie. 
Jako organizatorzy, wspólnie z Mini-
sterstwem Sportu i Turystyki, chce-
my inspirować dzieci i młodzież do 
dokonywania właściwych wyborów, 

do odnoszenia się z szacunkiem do 
bliskich, do rywalizujących z nimi na 
turniejach zawodników. W ten spo-
sób wspieramy wychowanie przy-
szłych mistrzów życia. Bo właśnie 
„Zostań mistrzem życia” to hasło 

przewodnie Fundacji Otylii Jędrzej-
czak – dodaje. Zajęcia prowadzone 
przez Mistrzynię Olimpijską będzie 
można zobaczyć w sobotę, 7 paź-
dziernika w Parku Wodnym Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu. Wszyscy zain-

teresowani mogą również uczestni-
czyć w wykładach z udziałem Otylii 
Jędrzejczak, psychologa i dietetyka. 
Rejestracja uczestników odbywa się 
na stronie: www.otyliaswimtour.pl .

Red.

W pierwszym sezonie startów 
w Wyścigowych Samochodowych 
Mistrzostwach Polski, Bartło-
miej Madziara wywalczył dwa 
mistrzowskie tytuły. Mieszkaniec 
Szczawna-Zdroju zadebiutował 
w cyklu podczas ostatniej rundy 
sezonu 2016. Startował wtedy 
w BMW E30 318is, przygotowa-
nym przez podpoznański war-
sztat Precision Sport Service. Od 
razu stanął na podium w wyści-
gach sprinterskich Dywizji Naro-
dowej 6 WSMP oraz w klasie D4 
2000 Mistrzostw Polski Wyścigu 
Godzinnego MPH.

W sezonie 2017 Bartłomiej Ma-
dziara kontynuował starty w WSMP 
i MPH, łącząc je z okazjonalnymi 
występami w Górskich Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski (GSMP).

Do rozpoczynającego sezon 
DN6 majowego wyścigu na Torze 
Poznań, Madziara zakwalifikował się 
na drugim miejscu, lecz już na starcie 
objął on prowadzenie i nie oddał go 
do samego końca. Prezentował tem-
po nawet o półtorej sekundy lepsze 
od uzyskiwanego przez byłego mi-
strza serii Łukasza Raweckiego.

W kwalifikacjach do niedzielnego 
wyścigu, Madziara wywalczył swoje 
pierwsze w karierze Pole Position, 
pokonując Mariusza Pricopa różnicą 
0,129 sekundy. W wyścigu, musiał 
co prawda uznać wyższość swoje-
go bardziej doświadczonego kolegi, 
lecz uzyskał od niego lepszy czas jed-
nego okrążenia.

Drugie miejsce można było jed-
nak uznać za wypadek przy pracy, 
biorąc pod uwagę kolejne wystę-
py. Madziara zdominował bowiem 
czerwcowe i lipcowe rundy WSMP, 
wygrywając wszystkie cztery wyścigi 
i trzykrotnie zdobywając Pole Posi-

Choć plany na sezon 2018 nie są jeszcze sprecyzowane, Madziara 
zamierza kontynuować starty w WSMP i MPH, ale już w nowym 
samochodzie.

Bartłomiej Madziara wywalczył dwa mistrzowskie tytuły w sezonie 2017 
Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski
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Zadecydowała 
trzecia kwarta
Przez dwie ćwiartki koszykarze Górnika 
Trans.eu męczyli się z beniaminkiem 
z Pleszewa w II kolejce II ligi. Dość 
powiedzieć, iż na półmetku rywaliza-
cji wałbrzyszanie prowadzili u siebie 
jedynie 33:32. Wcześniejsze niedostatki 
w zupełności wynagrodziła nam jednak 
trzecia kwarta, którą podopieczni 
Marcina Radomskiego wygrali aż 33:9. 
W ostatniej ćwiartce na parkiecie 
pojawili się rezerwowi Górnika, którzy 
jednak nie mieli problemów z dowiezie-
niem zwycięstwa do końcowej syreny. 
W najbliższej odsłonie przeciwnikiem 
biało-niebieskich będą Muszkieterowie 
Nowa Sól, z którymi zmierzymy się 
w sobotę na wyjeździe. 
Górnik Trans.eu Wałbrzych – KS Kosz Pleszew 85:65 
(20:25, 13:7, 33:9, 19:24)
Górnik Trans.eu: Kruszczyński 21, Ratajczak 17, 
Wróbel 13, Glapiński 12, Makarczuk 11, Krzywdziński 
5, Durski 4, Kaczuga 2, Szymański 0. Trener: Marcin 
Radomski

W uzdrowisku też 
święto
Swoje powody do radości mają również 
III-ligowi koszykarze MKS-u Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój, którzy na in-
augurację sezonu gościli Franc Gardiner 
Polonię Świdnica. Początek rozgrywek 
wypadł całkiem okazale, gdyż chłopcy 
Michała Borzemskiego okazali się lepsi 
od ekipy Mieczysława Młynarskiego 
zwyciężając w uzdrowisku 71:57. Już 
jutro nasza drużyna po raz drugi z rzędu 
wystąpi przed własną publicznością, 
tym razem za sprawą konfrontacji z KK 
Oleśnica. Początek o godzinie 18 w hali 
przy ulicy Słonecznej 1a. 
MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój - Franc 
Gardiner Polonia Świdnica 71:57 (15:9, 19:18, 24:15, 
13:15)
Basket: Stochmiałek 16, Myślak 16, Józefowicz 9, 
Przydryga 9, Olszewski 7, Kołaczyński 6, Murzacz 4, 
Smoleń 2, Wackowski 2, Pilarczyk, Knach. Trener: 
Michał Borzemski
Franc Gardiner Polonia: Słobodzian 13, Kołodziej 
12, Okraszewski 9, Biernat 6, Pełka 5, Kaczmarczyk 
4, Sieńko 4, Poradzisz 2, Magyar 2, Hałdaś, Cisek. 
Trener: Mieczysław Młynarski

WALS czeka 
na chętnych
Na początku listopada rozpocznie się 
kolejny sezon WALS-a „Aqua-Zdrój”. 
Jak dotąd swój udział w rozgrywkach 
zadeklarowały cztery zespoły, tak więc 
pozostały jeszcze dwa wolne miejsca. 
Warto więc zgłosić swoją ekipę do 
ligi, w której występuje wielu byłych 
graczy Chełmca, Juventuru czy Victorii 
PWSZ Wałbrzych. Na zgłoszenia czeka 
Jarosław Dusza pod numerem telefonu 
502-266-840 lub adresem mailowym: 
duszajarek@wp.pl. 

Wpadka juniorów
Po serii udanych i zwycięskich spotkań 
juniorzy młodsi Górnika zanotowali 
wysoką porażkę we Wrocławiu. Po-
rażkę o tyle bolesną, iż nasi prowadzili 
1:0, a potem 2:1, aby przegrać aż 3:7. 
W sobotę po przymusowej pauzie do 
gry powrócą juniorzy starsi, którzy 
o godzinie 11 podejmą FC Wrocław 
Academy. Wspomniani juniorzy młodsi 
zaś o tej samej porze, ale na wyjeździe, 
sprawdzą Ślęzę Wrocław. 
WKS Śląsk Wrocław - Górnik Wałbrzych 7:3 (2:2)
Bramki: 0:1 Szymon Mitelsztet (8), 1:1 Mateusz 
Molenda (20), 1:2 Bartłomiej Trzop (21), 2:2 Igor 
Leśny (29), 3:2 Mateusz Molenda (47), 4:2 Maciej 
Michalak (51), 5:2 Krystian Pabiniak (63), 6:2 Maciej 
Głogowski (65), 7:2 Maciej Głogowski (74), 7:3 Michał 
Jaworski (80)
Górnik: Bińkowski, Zakamarek (41 Piechaczek), 
Igałowicz, Chałupka, Wujda (68 Budzyński), Mitelsztet 
(72 Sadowski), Grudziński (75 Baraniec), Okupny, 
Pyrdoł (68 Jaworski), Trzop (78 Walda), Załoziński. 
Trener: Marcin Domagała 

Bartłomiej Nowak

Niewiele ponad miesiąc temu 
rozpoczęli przygotowania do 
nowego sezonu I ligi, aby w mi-
nioną sobotę odnieść inaugura-
cyjne zwycięstwo. O kim mowa? 
O siatkarzach MKS-u Aqua-
-Zdrój Wałbrzych, którzy w I ko-
lejce pokonali AGH Kraków 3:2.   

Po wielu perypetiach związanych 
ze zgłoszeniem wałbrzyskiej dru-
żyny do rozgrywek I ligi w sierpniu 
nasi siatkarze już pod zmienioną na-
zwą i z nowym trenerem rozpoczęli 
przygotowania do rozgrywek. Nie 
da się ukryć, iż biorąc pod uwagę 
powyższe fakty obawialiśmy się ot-
wierającego sezon spotkania z aka-
demikami z Krakowa. 

Pierwszy set rozpoczął się od 
udanych ataków wałbrzyszan. Pod-
opieczni Janusza Bułkowskiego wy-
grywali 6:3, 8:6, a następnie 21:10 
i 24:21. Gdy wydawało się, iż rywal 
nie jest nam w stanie zagrozić, nastą-
pił niespodziewany i bolesny przestój 
w wykonaniu miejscowych. Na tyle 
bolesny, iż po kilku niewykorzysta-
nych setbolach goście zwyciężyli 
na przewagi do 28. Pechowo, ale 
i na własne życzenie przegrany po-
czątek spotkania nie pozostał bez 
wpływu na postawę siatkarzy Aqua-
-Zdroju w drugiej partii, która tym 
razem toczyła się pod znakiem lep-
szej gry przyjezdnych. Zespół AGH 
prowadził 5:1, a potem utrzymywał 
niewielką przewagę. Co prawda 
ambitnie walczący gospodarze zdo-
łali wyrównać przebieg rywalizacji 
(17:17), jednak po chwili nie ustrze-
gli się błędów, które „zaowocowały” 
przegraną 20:25. 

Jak się okazało, to był moment 
przełomowy tego spotkania, gdyż 
w trzeciej części chłopcy Bułkow-

Historyczna wygrana Aqua-Zdroju

Choć dwie pierwsze partie zakończyły się wygraną zespołu AGH Kraków, to jednak ostatecznie ze zwycięstwa 
cieszyli się siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój Wałbrzych, którzy na inaugurację nowego sezonu I ligi pokonali rywali 
z Grodu Kraka 3:2

skiego skutecznie postawili się 
przeciwnikowi. Mimo dość nie-
równej gry nasi zdołali odjechać 
na kilka „oczek” przyjezdnym pro-
wadząc w ostatnich fragmentach 
partii 22:17. Na spokojną końców-
kę nie mieliśmy jednak co liczyć 
– wykorzystując chwilowy kryzys 
w szeregach Aqua-Zdroju goście 
wyrównali stan partii doprowadza-
jąc do remisu po 23. Na szczęście 
dwie kolejne piłki należały do Pawła 
Olszewskiego i spółki, którzy zwy-
ciężając 25:23 przywrócili kibicom 
nadzieje na wygraną. Podbudowani 

zwycięskim setem nasi dobrze roz-
poczęli czwartą partię prowadząc 
5:4, a potem 10:8. Co prawda przy 
stanie 20:16 nastąpił tak dobrze 
już znany przestój, ale czas wzięty 
przez trenera Bułkowskiego przy-
niósł odpowiedni skutek, gdyż po 
czterech odsłonach mieliśmy remis 
2:2 i o zwycięzcy musiał zadecydo-
wać tie-break. 

Piąty set przyniósł nam prawdzi-
wą huśtawkę nastrojów. Niby nasi 
prowadzili (3:1, 8:6, 10:6), ale prze-
ciwnik nie zamierzał składać broni 
raz po raz niwelując straty do gospo-

darzy (6:6, 10:12). Wałbrzyszanie nie 
wypuścili jednak 2 punktów z rąk. 
Po skutecznej końcówce siatkarze 
MKS-u Aqua-Zdrój zwyciężyli 15:10, 
a cały mecz 3:2. W II kolejce nasza 
drużyna zmierzy się na wyjeździe 
z Krispolem Września, który przed 
tygodniem pokonał TSV Sanok 3:0. 

Bartłomiej Nowak 

MKS Aqua-Zdrój – AGH Kraków 3:2 (28:30, 20:25, 
25:23, 25:20, 15:10)
MKS Aqua-Zdrój: Linda, Zieliński, Orobko, Lipiński, 
Dzikowicz, Woźnica, Szydłowski (libero) oraz Goss, 
Dereń, Marszałek. Trener: Janusz Bułkowski

Czornij, Szymon Marczuk, Miko-
łaj Pers, Mateusz Słabiński, Bartosz 
Brzuzy, Bartłomiej Michalkiewicz, 
Tymoteusz Śliwakowski, Krzysztof 
Jowik) oraz Football Academy Wał-
brzych (Bartłomiej Rutkowski). 

Gospodarzem zawodów było 
Zagłębie, jednak to nie miejscowi 
odegrali główne role w turnieju. Naj-
lepszą i to zdecydowanie drużyną 
okazał się Zawisza Bydgoszcz, który 
odniósł sześć zwycięstw, zdobył 19 

Wałbrzyskie talenty eksplodowały

Wszyscy uczestnicy turnieju wzięli udział w testach sprawnościowych 
według ogólnoeuropejskiego wzoru Eurofit

goli nie tracąc przy tym nawet bram-
ki. Na szczęście wałbrzyszanie mają 
również czym się pochwalić, gdyż 
od fazy grupowej aż do spotkania fi-
nałowego nie przegrali meczu. Nasi 
potknęli się dopiero w pojedynku 
o 1. miejsce, w którym musieli uznać 
wyższość wspomnianego Zawiszy 
(0:3). Warto przy okazji dodać, iż 
wszyscy uczestnicy turnieju wzięli 
udział w testach sprawnościowych 
według ogólnoeuropejskiego wzoru 
Eurofit. 

Drugie miejsce wałbrzyszan jest 
sporym sukcesem zespołu AW, któ-
rego zapewne nie udałoby się osiąg-
nąć bez współpracy Górnika z trene-
rami: Markiem Figurskim z Baszty, 
Pawłem Piechockim z Football Aca-
demy, oraz Marianem Bachem, ko-
ordynatorem całego projektu. Wyżej 
wymienionym, jak i dyrekcji Publicz-
nej Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi Nr 26, Zarząd KP 
Górnik Wałbrzych składa serdeczne 
podziękowania za wsparcie. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Klasyfikacja końcowa 
1. Zawisza Bydgoszcz
2. Aglomeracja Wałbrzyska 
3. Zagłębie I Lubin
4. Ślęza Wrocław
Miejsca 5-8: Piast Żmigród, AP Falubaz Zielona Góra, 
UKP Zielona Góra, Zagłębie III Lubin
Miejsca 9-12: Amico Lubin, Miedź Legnica, KS 
Polkowice, Chrobry Głogów
Miejsca 13-16: Olympic Wrocław, Pogoń Świerzawa, 
Odra Świerzawa, Zagłębie II Lubin

Reprezentacja Aglomeracji Wał-
brzyskiej do lat 12 wzięła udział 
w turnieju pod patronatem Eks-
traklasy oraz Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki – Ekstra Talent. 
Z doskonałym skutkiem, należy 
dodać, gdyż zespół złożony z gra-
czy Górnika Wałbrzych, Baszty 
Wałbrzych oraz Football Acade-
my Wałbrzych zajął 2. miejsce 
ustępując jedynie Zawiszy Byd-
goszcz. 

„Ekstra Talent” to projekt przy-
gotowany przez Fundację Ekstra-
klasy wraz z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki. Jego celem jest między 
innymi wyłonienie najbardziej uta-
lentowanych piłkarzy w wieku do 12 
lat i młodszych. Do końca września 
rozegrano 16 turniejów, które odby-
ły się na obiektach ekstraklasowych 
zespołów (Zagłębia Lubin, Legii 
Warszawa, Lechii Gdańsk, Górnika 
Zabrze itd.), a łącznie do rywalizacji 
przystąpiło około trzech tysięcy mło-
dych graczy. 

Na zaproszenie organizatorów, 
których przedstawicielem był mię-
dzy innymi Jacek Bednarz, wielolet-
ni reprezentant kraju, w imprezie 
w Lubinie wystartowało 16 zespo-
łów, w tym ekipa Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Specjalnie podkreślamy tę 
nazwę, gdyż nasz zespół złożony był 
nie tylko z graczy Górnika Wałbrzych 
(Dominik Pytlak, Dominik Janik, Ja-
kub Szymaniak, Marcin Leszczyński), 
ale przede wszystkim najliczniejszej 
osobowo Baszty Wałbrzych (Adam 

Doskonały występ reprezentacji Aglomeracji Wałbrzyskiej zaowocował 
2. miejscem w silnie obsadzonym turnieju „Ekstra Talent” 
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

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 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TAnio! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

KREDYTY
• oferta wielu banków

• konsolidacje do 200 tys. zł 
bez zabezpieczeń 

i poręczycieli
• specjalna oferta 

dla emerytów, rencistów 
i rolników

• dla firm na oświadczenie
• pożyczki pozabankowe tylko 

sprawdzonych firm
• również dla osób 

obciążonych komorniczo
• wysoka przyznawalność
• chwilówki także dla osób 

bez dochodu
 ul. Broniewskiego 69 

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (50 m od Rynku), 

tel. 74 666 88 99 

Restauracja TAWERNA 
zaprasza 

na codziennie inny zestaw 
obiadowy w cenie 12 zł 

(do wyboru 3 zupy i 3 drugie dania)

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy, 

oraz inne imprezy okolicznościowe 

Tel. 782415380 Wałbrzych 

ul. Broniewskiego 65 D

 (obok marketu B1 dawny Real)

DREWno 

oPAŁoWE, 

KoMinKoWE, 

iGLASTE,

LiŚCiASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

reklama 
797 982 003

MZUK Sp. z o.o. poszukuje 
pracowników na  stanowisko:

Pracownik 
porządkowy

- umowa cywilno-prawna 
na okres 1 miesiąca

Zgłoszenia:
MZUK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 

58-300 Wałbrzych,
tel. 74 665 00 61 

w godz. od 7:00 do 15:00,
kadry@mzuk.com.pl

USŁUGI

(8) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFy, GARDEROBy, ZAMóWIENIA 
INDyWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLy.COM TEL. 607 
218 533

(11) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
By, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(2) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy 
Rezulak tek. 574 219 164

(1) SZyBKA POżyCZKA DO 25 000 ZŁ. 
609 432 928

(10) REMONTY KOMPLEKSOWO, 
TEL. 668 60 55 55 

(7) HyDRAULIK – TEL 506 754 379

(10) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

WYCiECZKi
Skalne Miasto - 14.10.2017, 

cena: 55 zł
 Saska Szwajcaria - 21.10.2017, 

cena: 99 zł
 Praga - 11.11.2017, cena: 89 zł

Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno - Zdr.
www.omnibus-szczawno.pl

693 333 563

Poszukujemy 
operatorów 

wózków widłowych
– Świdnica

Praca w systemie zmianowym.

Informacje 

pod nr tel.: 725-259-122

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIel 
WOrkOWaNY
Transport i zniesienie

GraTIS!
668-60-55-55

Praca od zaraz 
– Wałbrzych

Premie, dodatek absencyjny, 
100 % weekendy, 

dofinansowanie do posiłków.
Informacje 

pod nr tel.: 725-251-413

 I wiesz wszystko...
Od 2002 roku wzmacniamy markę naszych klientów

reklama@30minut.plwww.30minut.pl

Wydanie elektroniczneTygodnika 30minut 
dostępne również na stronie www.30minut.pl 

w zakładce e-gazeta
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w październiku 67 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami ogłoszenia drobne 15

(11) Remonty dachów, rynien, usuwa-
nie przecieków itp. Tel. 732 849 111

(12) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229

(10) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(10) ELEKTRYK 888 322 334

(10) 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-
660-38-43

(4) Naprawa, sprzedaż maszyn do szycia, 
domowe i przemysłowe. Sklep, części 
zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. 
Tel. 723-265-731 lub 74 664 27 70

(10) PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

(9) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyj-
nego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd 
do klienta. Kontakt: 505874992

(48) KOMPUTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjo-
nalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

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

PRACA

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za granicę: 
pracowników fizycznych; hodowli 
ostryg; produkcji; stajni; budowy dróg, 
monterów podłóg; okien; rusztowań; 
parapetów; ogrzewania; konstrukcji 
drewnianych; klimatyzacji; fasad; silosów, 
hydraulików, elektryków, spawaczy, cieśli, 
dekarzy, murarzy, zbrojarzy, wulkanizato-
rów, metalurgów, blacharzy, betoniarzy, 
stolarzy, ślusarzy, kamieniarzy, tynkarzy, 
malarzy, szpachlarzy, magazynierów, 
tokarzy, rzeźników, ogrodników, osób 
do sprzątania; zbioru pieczarek. Mile 
widziany j.obcy i własny samochód. mar-
keting@euro-kontakt.eu 570 358 344

(10) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Polsce 
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 , 
e-mail: serene27@wp.pl 

KUPIĘ

(4) Kupię Starocie : odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

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

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

PLAC MAGISTRACKI 5 

WAŁBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –PIASKOWA GóRA- mieszkanie 
56,52 m2 3 pokoje z kuchnią i łazienką, 5 
piętro, balkon, po remoncie  Cena: 169 
000 zł (nr: 2387)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

BON –ŚRóDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, po-

2123) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GóRA, 2 pokoje, 
36m2, 2 piętro z balkonem i ogrzewa-
niem miejskim PO REMONCIE Cena: 99 
000 do negocjacji (nr: 2123) (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl 

58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 

ZA GOTÓWKĘ!

PILNIE! DLA ZDECyDOWANyCH 
KLIENTóW POSZUKUJEMy MIESZKAŃ 
NA SPRZEDAż NA TERENIE WAŁ-
BRZyCHA!

BIAŁy KAMIEŃ- 71m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, WC, przedpokój. Miesz-
kanie na 2 piętrze, ogródek, prywatne 
miejsce parkingowe, do wprowadzenia. 
Cena: 139 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

BIAŁy KAMIEŃ- 36m2, pokój, garderoba, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, przed-
pokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na 
parterze, blisko mijanki. Cena: 59 900 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 
11 73

NOWE MIASTO- 42m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na wysokim parterze, do 
wprowadzenia, spokojna okolica. Cena: 
137 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 45m2, salon, 2 
sypialnie, kuchnia, łazienka z WC, 2 
przedpokoje, balkon. Mieszkanie na 
parterze, do odświeżenia. Cena: 130 000 
zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GóRA- 35m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie na 9 piętrze, do od-
świeżenia. Cena: 100 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 25m2, kawalerka z 
kuchnią, łazienka z WC, przedpokój, bal-
kon. Mieszkanie na 3 piętrze, do wpro-
wadzenia. Cena: 79 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- 28m2, kawalerka z 
widną kuchnią, łazienka z WC, przedpo-
kój, balkon. Mieszkanie na 4 piętrze, do 
wprowadzenia. Cena: 85 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC na korytarzu. Mieszkanie do 
odświeżenia, II  piętro, zadbana kamie-
nica. Cena: 43 000 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- 56m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na 1 piętrz, do odświeżenia. Cena: 69 999 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

ŚRóDMIEŚCIE- DOM- 160m2, 5 pokoi, 
kuchnia, 2 łazienki, przedpokój. Dom 
wolnostojący, podpiwniczony, garaż, 
ogród 1081m2, do wprowadzenia. Cena: 
479 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

BOGUSZóW GORCE- DOM, 190m2, 
5 pokoi, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Dom wolnostojący, zagospodarowana 
działka, 2 garaże, 2 lokale użytkowe. 
Cena: 269 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

BOGUSZóW GORCE- 91m2, salon z 
aneksem kuchennym i jadalnią, sypialnia 
z garderobą, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie po generalnym remoncie. 

Cena: 169 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

GŁUSZyCA- DZIAŁKA BUDOWLANA, 
1240m2, doprowadzone media, zielona 
okolica. Cena: 44 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

GŁUSZyCA- 40m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC. Mieszkanie na 1 piętrze, 
do wykończenia. Ogrzewanie gazowe, ni-
ski czynsz. Cena: 59 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

JEDLINA- ZDRóJ- 40m2, salon z anek-
sem kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na 1 piętrze, do 
odświeżenia. Cena: 57 000 zł do negocja-
cji. Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

JEDLINA- ZDRóJ- 53m2, 2 pokoje, 
kuchnia,łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na wysokim parterze, do od-
świeżenia. Cena: 78 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73

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

SADy GóRNE- 160m2, 5 pokoi, kuchnia, 
jadalnia, garderoba, ganek, wiatrołap, 
taras, balkon. Dom wolnostojący, do 
wprowadzenia, działka 1 ha. Cena: 465 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

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

SZCZAWNO- ZDRóJ- 87m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 2 
pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie 
na parterze z ogródkiem, do remontu. 
Cena: 99 900 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023

1. SOWA&VICTORIA Przytulne 
mieszkanie po remoncie na pograniczu 
Szczawna-Zdroju i Białego kamienia, 2 
pokoje, 39m2 w cenie 118,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie z po-
tencjałem na pograniczu Starego Zdroju 
i Białego Kamienia, świetna lokalizacja, 
50m2 w cenie 85,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Górny Sobięcin, 
przepiękna, zielona i spokojna okolica, 
2-pokojowe mieszkanie wraz z ogród-
kiem do wprowadzenia 119,000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój ( 
okolice Pałacu Jedlinka ) . Duża kawalerka 
( salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC oraz przedpokój ) - 35 
mkw, 1 piętro - cena 52 000 !Tel: 530-
913-259

5. SOWA&VICTORIA Konradów, Duży 
dom z piękną działką - 320 000 do nego-
cjacji! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 2 
pokoje + kuchnia otwarta na salon, po 
kapitalnym remoncie - 125 000 do nego-
cjacji ! Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie, Nowe Miasto, 56 m2, 2 
pokoje, do częściowego remontu, cena 
85 000 tys. zł, Cena do negocjacji Tel: 
519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie, Nowe Miasto, , 88 m2, 3 
pokoje, do remontu, cena 89 000 tys. zł, 
cena do negocjacji, Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie (kawalerka) na Szczawienku, 
28 m2, po kapitalnym remoncie, cena 88 
000 tys. zł, Tel.: 519-121-102

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

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

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Nowym Mieście, dwa pokoje, po kapi-
talnym remoncie 52m2 cena 136 tys do 
negocjacji Tel: 502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Piękne, dwu-
pokojowe, jasne mieszkanie w cichej i 
spokojnej okolicy Białego Kamienia. Po 
remoncie. 124 900zł. Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Luksusowy aparta-
ment w poniemieckiej willi w stylowej 
lokalizacji Szczawna Zdroju. 4 pokoje, 
balkon + ogród, Po remoncie z najwyż-
szej jakości materiałów. 116m2 cena 350 
000zł Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie Śród-
mieście 60 m, 2 pokoje plus antresola, do 
odświeżenia. Ogrzewanie węglowe. Cena 
150.000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 1 
pokój, łazienka Nowe Miasto. Kamienica 
po remoncie, I piętro 40.000 Tel: 506-
717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie w 
Centrum Wałbrzycha 62 m, 3 pokoje, 
duża widna łazienka. Po kapitalnym 
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Cena 
160.000 zł.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

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

20. SOWA & VICTORIA  Mieszkanie w 
spokojnej zielonej części Jedliny Zdrój, 
53m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc 
lokal do remontu cena 79000 Tel: 519-
121-104

Ul. Palisadowa nr 1

58-316 Wałbrzych

www.mentornieruchomosci.pl

PILNE 2 pokoje okolice Psiego Pola 45m2 
2 pokoje, parter do remontu 72 tysdo 
sporej negocjacji tel. 577-263-955

OKAZJA. Biały Kamień, 2 pokoje, 1 
piętro, czterorodzinna kamienica, dwa-
ogródki, świetna lokalizacja, OGRZEWA-
NIE GAZOWE, 37 m2. Cena 69.000zł.
Kontakt 535-311-265

Podzamcze, 2 pokoje, ROZKŁAD, 
40m2, balkon, Cena 109.000zł. Kon-
takt535-311-265

SZCZAWNO ZDRóJ, mieszkanie w 
atrakcyjnej lokalizacji. czterorodzinnaka-
mienica, 40 m2, dwa pokoje, ogrzewanie 
gazowe, rozkład pomieszczeń,160.000 
ZŁ do negocjacji, tel. 577-321-840

SZCZAWIENKO, KAWALERKA, 34 m2 
powierzchni użytkowej, 2 piętro, OKA-
ZyJNA CENA 43.000 zł, tel. 530 998 374

czekalnia, 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 –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, luksuso-
we 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 agro-
turystykę. Cena: 89 000 do negocjacji ( 
nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRóJ, mieszkanie 
z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z 
niezależnym wejściem, do wprowadzenia 
. Cena: 159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRóJ, 58 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. Cena: 169 
000 zł. Możliwa zamiana na Wrocław z 
dopłatą. ( nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON - 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 za-
budowie szeregowej, 119 m2, działka od 
170 do 220 m2. Garaż w bryle budynku. 
Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – OKOLICE ŚWIDNICy, dom wol-
nostojący w pięknej okolicy do wykoń-
czenia o pow. 156 m2, działka 2500 m2, 
5 pokoi, salon z kominkiem i tarasem, 2 
balkonyCena: 470 000 zł (nr: 2377) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy dom 
z ogrodem zimowym, 423 m2, 2 nieza-
leżne wejścia, działka 5000m2. Garaż na 
3 samochody,  6 pokoi, 4 łazienki, sauna, 
siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem wod-
nym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 2309) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRóDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
kuchnia w zabudowie, łazienka z wc i 
prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 2 
pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze piętro  
Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –ŚRóDMIEŚCIE, lokal na sprzedaż 
lub wynajem,100m2, okna PCV, ogrze-
wanie gazowe, w reprezentacyjnej kamie-
nicy Cena: 300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GóRA, mieszka-
nie 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: 

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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Nakład łączny

w październiku 67 000 egz.
od 2002 roku
razem z Wami16 promocja

reklama	 R0828/17

Ogłoszenie współfi nansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

DLA KOGO?
Konkurs skierowany jest  do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które planują 
realizację swoich projektów na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

NA CO?
Dofi nansowanie mogą uzyskać projekty polegające na:
– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług
– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia 

usług. 
Dofi nansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania 
innowacji produktowej lub innowacji procesowej. 

KIEDY?
Termin składania wniosków od 1 września 2017 r. do 28 grudnia 2017 r.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Więcej informacji, m. in. ogłoszenie o konkursie i jego regulamin, znajdziesz 
na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

Kontakt w sprawie konkursu:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
Tel. 74 84 74 150, faks. 74 84 74 151
ipaw@ipaw.walbrzych.eu 

Nabór wniosków
na projekty dofi nansowane z Funduszy Europejskich


