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Młodzicy 
na poprawę humoru

sport str. 13

Rozmowa 
z Anną Żabską, 
dyrektor 
Starej 
Kopalni

rozmowa tygodnia str. 2

Komedia bardzo 
romantyczna

kultura str. 11

reklama	 R0874/17

reklama	 R0876/17

TEL1. +48 533 103 636 (Paweł)   TEL2. +48 791 986 067 (Michał)

- GWARANTUJEMY BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- BEZ LIMITU KILOMETRÓW
- BEZ DODATKOWYCH OPŁAT PRZY WYJAZADACH ZA GRANICE

UL.  B OC ZNA 1 ,    58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

WAŁBRZYCH i OKOLICE

NOWE SAMOCHODY

reklama	 R0875/17

reklama	 R0877/17

Zamów telefonicznie! tel. 537 480 468

Wybierz jedną 
z oferowanych 
przez nas diet. 

Podaj adres 
i termin 
dostawy.

Dokonaj 
płatności 
i ciesz się 
zdrowymi 
posiłkami!

W listopadzie atrakcyjne promocje !
email: DoFiLand@wp.pl

WAŁBRZYCH, UL.WIENIAWSKIEGO 19, TEL. 535 092 242
Zapraszamy: pon-sob od 9:00 do 20:00, niedz od 10:00 do 19:00

POSZUKUJESZ PRACY? 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

WYPRZEDAŻ 
OD -30 % DO -50 % 

DUŻO NOWEJ KOLEKCJI  JESIENNO-ZIMOWEJ 

Wałbrzych ma nowe przedszkole
Wałbrzyskie maluchy w wieku 
od 3 do 6 lat mogą już uczęszczać 
do nowego przedszkola 
samorządowego. Rodzice 
ponoszą tu jedynie koszt 
wyżywienia dziecka. Placówka 
mieści się przy ul. 11 Listopada 
75. Prowadzą ją wspólnie 
Fundacja Rozwoju Europejskiego 
oraz dyrekcja Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 4.

Czytaj na str. 3

Głuszyckie szkoły 
produkują energię

co tam w szkole str. 9
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rozmowa tygodnia kalendarium

Stara Kopalnia to kultural-
ne serce Wałbrzycha, jedna 
z największych atrakcji tury-
styki poprzemysłowej w Polsce, 
centrum galeryjno-wystawien-
nicze, centrum eventowe, ale 
także prężnie rozwijający się 
ośrodek konferencyjny. Doda-
jąc do tego także bogatą ofer-
tę zajęć edukacyjnych, trudno 
wskazać inny obiekt na Dolnym 
Śląsku, pełniący tak różnorod-
ne, komplementarne funkcje. 
Jej oferta staje się coraz bogat-
sza, a instytucja odbiera kolej-
ne nagrody. Rozmowa z Anną 
Żabską, dyrektor Centrum Na-
uki i Sztuki „Stara Kopalnia” 
w Wałbrzychu. 

Co otwiera Dolnośląski Klucz 
Sukcesu?

Niewątpliwie drzwi do dalszego 
rozwoju. Stara Kopalnia otrzy-
mała wyróżnienie w kategorii 
„dla najlepszego przedsięwzięcia 
turystycznego lub organizatora 
masowych imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych lub sportowych”. 
Uzyskany tytuł jest dowodem na 
rosnącą pozycję Starej Kopalni na 
mapie regionalnych atrakcji tury-
styczno-kulturalnych. Cieszymy 
się, że nasze codzienne zaanga-
żowanie w budowę coraz atrak-
cyjniejszej oferty Starej Kopalni 
zostało dostrzeżone i docenione, 
także we Wrocławiu.

Czy wałbrzyszanie chętnie bio-
rą udział w waszych imprezach?

Rosnąca z roku na rok frekwencja 
uczestników, podczas wydarzeń 
organizowanych przez Starą Ko-
palnię, jednoznacznie potwierdza 
coraz większą popularność naszej 
oferty, dzięki której przyciągamy 
zwiększającą się liczbę wałbrzy-
szan. Jest to zasługą nie tylko 
wysokiej jakości wydarzeń odby-
wających się w Starej Kopalni, ale 
także szerokiego ich wyboru: od 
wystaw ceramiki, fotografii  czy 
malarstwa, przez koncerty, spot-
kania autorskie, plenerowe im-
prezy, kameralne wydarzenia, za-
jęcia edukacyjne czy artystyczne 
warsztaty. Wybór jest naprawdę 
ogromny, każdy może znaleźć dla 
siebie coś interesującego.

W listopadzie Stara Kopalnia 
będzie obchodzić swoje 3 uro-
dziny. 

Gdy z końcem 2014 roku reakty-
wowaliśmy działalność Starej Ko-
palni po ponad 5 latach prac rewi-
talizacyjnych można powiedzieć, 
że startowaliśmy z zupełnie nową 
instytucją, niż ta, która w 2009 

Mix przemysłu, 
kultury i rozrywki

roku wkroczyła w intensywny 
czas działań remontowych. 9 li-
stopada 2014 roku otworzyły 
się zupełnie nowe możliwości, 
szanse i wyzwania. Oczywiście 
w początkowym okresie, jako 
zupełnie nowy obiekt korzystali-
śmy ze swoistej „premii nowości” 
szczególnie wśród wałbrzyszan, 
budząc naturalne zainteresowa-
nie samym faktem powstanie 
nowej, miejskiej instytucji. Jed-
nakże tym, co przyświecało nam 
jako cel od samego początku było 
przekonanie, że tylko wszech-
stronna, profesjonalna oraz sta-
le wzbogacana oferta, w pełni 
wykorzystująca potencjał Starej 
Kopalni skierowana zarówno do 
wałbrzyszan jak i turystów może 
zapewnić nam oczekiwany, fre-
kwencyjny sukces. Biorąc pod 
uwagę, iż z roku na rok naszej 
krótkiej historii notujemy dwu-
cyfrowy wzrost odwiedzających 
mogę śmiało powiedzieć, że nasz 
ambitny plan realizujemy z na-
wiązką.

Czy niebawem czeka nas jesz-
cze więcej zabawy? 

Z okazji zbliżającego się Hallo-
ween będzie trochę straszyć. 
Mamy „Duchy w kopalni” czyli, 
zabawę dla dzieci i dorosłych. 
W grudniu czeka nas najważ-
niejsze wydarzenie, tj. Festiwal 
Tradycji Górniczych Barbórka 
2017. Program imprezy został 
w tym roku wzbogacony o kolej-
ne atrakcje, które już rozpoczną 
się w listopadzie. Dla dzieci po-
nownie organizujemy Biesiadę 
Szkolną, dla pań Comber a dla pa-
nów Karczmę górniczą. Oczywi-
ście od 1 do 4 grudnia kalendarz 
imprez w ramach Festiwalu jest 
bogaty. Już niedługo pojawi się 
szczegółowy program. Wszyst-
kich zapraszam do śledzenia na-
szego profilu na facebooku, by 
być na bieżąco ze wszystkimi 
wydarzeniami organizowanymi 
w Starej Kopalni. 

Dziękuję za rozmowę.
Karolina Lubczyńska

• PIĄTEK, 27 październik 2017 
Imieniny: Iwona, Manfred, Sabina
Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 
10:00 - Spacer śladami bohaterów świdnickich powieści historyczno-
kryminalnych „Tajemnice ulicy Pańskiej” i „Niebieskie zakony” Wojciecha 
Korycińskiego, I Liceum Ogólnokształcące, Świdnica
11:00 - Czytanie – podróżowanie poprowadzi Urszula Raczkowska, 
Przedszkole Miejskie  nr 15, Świdnica
18:00 - Liga Damska „SkinEffect” - Runda druga, Squash Club, Wałbrzych
18:00 - Wernisaż wystawy Tomasza Gudzowatego Closer, Ośrodek Kultury, 
Świdnica
18:30 - Koncert Anny Micińskiej  „Nowa szkoła w czterech żywiołach”, 
Klub Bolko, Świdnica
19:00 - Wielka Gala Zespołu Mazowsze, Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
„Aqua Zdrój”, Wałbrzych
19:15 - Świdnicka Scena Literacka – Natalia Waligóra, Paweł Buczma, 
Grzegorz Skoczylas, Mateusz Masłowski, Klub Bolko, Świdnica
20:00 - W Starym Kinie z muzyką na żywo- trio A.Waśniewskiego, 
A PROPOS, Wałbrzych

• SOBOTA, 28 październik 2017 
Imieniny: Szymon, Tadeusz
Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów, 
Światowy Dzień Animacji 
5:00 - Hirudoterapia-leczenie za pomocą pijawek, MedCosmetic Instytut 
Urody, Bielawa
09:00 - Autumn Silesian Cup, stadion OSiR, Świdnica
10:00 - ALTER ART PHOTO: warsztat technologiczny-mokry kolodion, 
WOK na terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
10:00 - Warsztat „Warsztat typografa” poprowadzi Paweł Pluta, 
Galeria Fotografii Rynek 43, Świdnica
10:30 -  Koncert ALFA I OMEGA „W Jedności”, Kościół Jeruzalem, 
Kamienna Góra
11:00 - Czytanie sceniczne przeboju wydawnictwa DWIE SIOSTRY: 
„W morze!”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
11:00 - Zabawa ze sztuką, WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych
12:00 - Puchar Świdnickiego Dzika w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 
Galeria Świdnicka, Świdnica
12:30 - Familijne warsztaty konstrukcyjno-manualne inspirowane książką 
dla dzieci poprowadzą Małgorzata Ochenduszko i Marta Ciućka, Galeria 
Fotografii Rynek 43, Świdnica
17:00 - Familijny Salon Poezji – „Baśnie świdnickie”, Muzeum Dawnego 
Kupiectwa, Świdnica
18:00 - Duchy w Kopalni. Straszna zabawa z Rodziną Addamsów, 
Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
18:00 - Wystawa fotografii Andrzeja Staniewicza, WOK na terenie Starej 
Kopalni, Wałbrzych
18:00 – Spektakl Lilka, cud miłości, Teatr Miejski, Świdnica
20:00 - Nocne Zwiedzanie Zamku Książ, Wałbrzych
20:00 - Halloweenowa Fiesta Latynoska - Salsamania & Salsa Ole, 
A PROPOS, Wałbrzych
20:00 - Koncert NUT CANE, Piwnica pod Zielonym Kotem, Mieroszów

• NIEDZIELA, 29 październik 2017 
Imieniny: Narcyz, Teodor, Wioletta
Międzynarodowy Dzień Łuszczycy
09:00 - Autumn Silesian Cup, stadion OSiR, Świdnica
10:00 - Pałacowe Bieganie, Pałac Jedlinka, Jedlina-Zdrój
10:00 - Grand Prix Dolnego Śląska w Brydżu Sportowym Par oraz Turniej 
Brydża Sportowego dla Amatorów, Urząd Miasta, Dzierżoniów
10:00 - ALTER ART PHOTO: warsztat technologiczny-mokry kolodion, WOK 
na terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
10:03 - Pociąg FrankenStain, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska
13:00 - STRASZNIE FAJNY DZIEŃ, Galeria Świdnicka, Świdnica
18:00 - Upiorki w Operze – kabaretowy spektakl muzyczny, Teatr Miejski, 
Świdnica
19:00 - Polowanie na Czarownice - Halloween dla rodzin z dziećmi, Zamek 
Książ, Wałbrzych
19:30 – Spektakl KAPELUSZ PANI WRONY, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
20:00 - Koncert Opiłki, PAPUG PUB, Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 30 październik 2017 
Imieniny: Edmund, Przemysław
Święto Napojów Wyskokowych, Dzień Spódnicy
09.00 - Spotkanie z górami – Piotr Snopczyński, I Liceum Ogólnokształcące, 
Świdnica
11.00 - Spotkanie z górami – Piotr Snopczyński, II Liceum Ogólnokształcące, 
Świdnica
11.00 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Góry, moja pasja 
– Klub Bolko, Świdnica
17.00 - Świdniczanie dla świdniczan – wspomnienia z wypraw, prezentacje 
mieszkańców – Klub Bolko, Świdnica

• WTOREK, 31 październik 2017 
Imieniny: Antonin, Augusta
Halloween, Światowy Dzień Oszczędzania, 
Dzień Rozrzutności 
09:00 - Spotkanie z górami – Piotr Snopczyński, III Liceum 
Ogólnokształcące, Świdnica
09:00 - Konkurs fotograficzny „Czytanie nie ma granic”, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. C. K. Norwida, Świdnica
20:00 - Zamek Czaszek - Halloween dla dorosłych, Zamek Książ, Wałbrzych
20:00 - Nocny Maraton Filmowy, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, Bielawa
20:00 - IV Edycja Halloween w Arado - „Sektor 161B”, Projekt Arado - 
zaginione laboratorium Hitlera, Kamienna Góra

• ŚRODA 1 listopad 2017 
Imieniny: Seweryn
Wszystkich Świętych, Światowy Dzień Wegan
17:00 - Koncert na Święto Wszystkich Świętych Thomas i  Magdalena 
Cornelius, Kościół Pokoju, Świdnica

• CZWARTEK, 2 listopad 2017 
Imieniny: Bohdan, Jerzy
Zaduszki, Międzynarodowy Dzień Ukrócenia 
Bezkarności za Zbrodnie Przeciwko Dziennikarzom
17:00 – Spotkanie z filmem górskim, Klub Bolko, Świdnica
17:00- VI Świdnickie Koncerty Zaduszne, Cerkiew św. Mikołaja, Świdnica

reklama	 R0878/17

„Co należy zrobić po upadku? To co robią dzieci: podnieść się.”
Aldous Huxley



www.30minut.pl

Piątek, 27 października 2017
Nakład łączny

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

reklama	 R0879/17

STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Zakończyła się budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej w Starym 
Lesieńcu w Boguszowie - Gorcach. 
Inwestycja kosztowała 164 900 zł 
i w całości sfinansowana została ze 
środków własnych Powiatu Wał-
brzyskiego. 

- Dzięki dobrej współpracy z wła-
dzami gminy Boguszów – Gorce, które 
podjęły decyzję o dofinansowaniu kwotą 
150 000 zł remontu drogi powiatowej 
3397D w Kuźnicach, powstały oszczęd-
ności, które wykorzystaliśmy jako wkład 
własny do remontu 571 metrów bie-
żących chodnika w Starym Lesieńcu 
- mówi Wicestarosta Krzysztof Kwiat-
kowski. - Na remontowanym odcin-
ku wykonana została opaska/stopnica, 
a nowy chodnik przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych- dodaje. 

O remonty i inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie gminy Boguszów – Gorce zabie-
gają wspólnie, pochodzący z tego okręgu wyborczego członkowie Zarządu - Starosta Jacek Ci-
chura, Mirosław Potapowicz oraz radny Krzysztof Krajewski. - Poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców i użytkowników dróg jest dla nas sprawą priorytetową – zaznaczają panowie. - Potrzeby 
są znacznie większe niż możliwości, ale staramy się systematycznie remontować infrastrukturę 
drogową powiatu. To ważne dla rozwoju turystyki, gospodarki i atrakcyjności powiatu wałbrzy-
skiego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdro-
ju oraz Zarząd powiatu wałbrzyskiego 
w dniu 28 października 2017 r. zapra-
szają na obchody Jubileuszu 70-lecia 
szkoły. 

W uroczystościach swój udział zapowie-
dzieli m.in. Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska, Wicewojewoda Dolno-
śląski Kamil Krzysztof Zieliński, parlamen-
tarzyści, włodarze gmin, przedstawiciele 
związków zawodowych, dyrektorzy szkół, 
emerytowani nauczyciele, absolwenci szko-
ły. Jubileusz rozpoczyna się uroczystą mszą 

św. o godz. 9.30 w kościele pod wezwaniem 
WNMP w Szczawnie-Zdroju. O godz. 11.30 
odbędą się oficjalne uroczystości w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie - Zdroju, wzbo-
gacone programem artystycznym przygo-
towanym przez młodzież szkoły. Od godz. 
15.00 szkoła zostanie udostępniona dla 
zwiedzających. W programie także okolicz-
nościowe spotkania uczestników jubileuszu 
i składanie kwiatów na grobach zmarłych 
nauczycieli. Uwieńczeniem jubileuszu jest 
bal absolwentów. Wszystkich sympatyków 
szkoły, uczniów, absolwentów i rodziców 
serdecznie zapraszamy. 

Jest nowy chodnik w Starym Lesieńcu Jubileusz Ceramika

EUROMAR
           Świat Okien

POLAND

ul. Wrocławska 130, 58-306 Wałbrzych, tel. +48 608 361 632, 
e-mail: euromarokna@gmail.com, www.euromarokna.eu

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 
i skorzystania z darmowej wyceny.

reklama	 R0880/17

Rusza nowy 
cykl wywiadów 
przy współpracy 
z tygodnikiem „30 Minut”.
Studio Espresso to rozmowy 
prowadzone z mieszkańcami Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, którzy mają ciekawe pasje 
bądź działają na rzecz innych. 
Z naszymi gośćmi spotykamy się 
w kawiarniach.
Oglądajcie nas na Facebook 
i YouTube oraz czytajcie 
w tygodniku „30 Minut”

Start 
2 listopada na       i 

10 listopada w

2 listopada na       i 

Świdnica bierze udział w projek-
cie „Nie emigruję – tu zostaję”, 
mającym na celu aktywizację 
zawodową podopiecznych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. W ramach programu 
przewidywane jest zatrudnienie 
16 osób.

Koszt realizacji tego przedsię-
wzięcia to około 260 tys. zł, z czego 
200 tys. zł stanowi dofinansowanie 
z funduszy europejskich. Realizo-
wany jest on we współpracy z Fun-
dacją Rozwoju Ekonomii Społecznej 
z Wałbrzycha oraz Regionalnym 
Centrum Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych.

Przedsięwzięcie obejmuje akty-
wizację społeczno – zawodową osób 
bezrobotnych i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. W ramach 
wsparcia otrzymają one opracowany 
przy współpracy z coachem, psycho-
logiem i doradcą zawodowym indy-
widualny plan rozwoju oraz sześcio-
miesięczny staż pozwalający zdobyć 
doświadczenie zawodowe i prak-
tyczne umiejętności. Staże realizo-
wane będą w jednostkach miejskich.

Uczestnicy programu uzyskają 
też wsparcie w postaci doradztwa 
specjalistycznego -psychologiczne-
go, rodzinnego i prawnego. Wraz 
z najbliższą rodziną wezmą także 
udział w zajęciach Klubu Wolonta-
riusza. Osoby te uczestniczyć będą 
w kursach kompetencji społecz-
nych, niezbędnych na rynku pracy 
i do utrzymania zatrudnienia oraz 
w szkoleniach podnoszących kom-
petencje lub kwalifikacje zawodowe.

Otrzymają też stypendia szkole-
niowe, a po zakończonym stażu pra-
codawcy zapewnią im zatrudnienie 
na co najmniej 3 miesiące w wysoko-
ści minimum pół etatu.

KaLu

Aktywizują 
podopiecznych 
MOPS

Wałbrzyskie maluchy w wieku od 
3 do 6 lat mogą już uczęszczać do 
nowego przedszkola samorządo-
wego. Rodzice ponoszą tu jedynie 
koszt wyżywienia dziecka. Pla-
cówka mieści się przy ul. 11 Li-
stopada 75. Prowadzą ją wspólnie 
Fundacja Rozwoju Europejskiego 
oraz dyrekcja Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 4.

Dawny Gminny Zespół Szkół nr 2 
w Wałbrzychu, w którym funkcjono-
wała Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 22 oraz Publiczne Gimnazjum nr 
2, obecnie ma nową nazwę - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny nr 4. Od 
środy, 25 października w kompleksie 
oficjalnie funkcjonuje przedszkole sa-
morządowe.

-Placówka ma 3 oddziały, a opie-
ką objętych jest 72 dzieci. Docelo-
wo, od września 2018,  rozszerzymy 

Wałbrzych ma nowe przedszkole

swoją działalność do 4 oddziałów i 90 
podopiecznych – mówi Mariola Rzą-
sowska, dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzychu. 
Obecnie w całym zespole edukację 
pobiera 468 uczniów i przedszkola-
ków.

Przedszkole powstało dzięki ad-
aptacji części budynku szkolnego. 

Inwestycja kosztowała gminę Wał-
brzych ok. 440 tys. zł. Prace trwały 
niespełna 2 miesiące.

-Stworzenie kolejnego przedszko-
la w Wałbrzychu i z kolei w budynku  
szkoły, to z jednej strony odpowiedź 
na niż demograficzny, a z drugiej na 
reformę edukacji – podkreśla prezy-
dent Wałbrzycha Roman Szełemej, 

który uczestniczył w uroczystym 
otwarciu placówki. - Zależy nam na 
dobrej edukacji młodych wałbrzy-
szan i już zapowiadamy, że czynimy 
starania o uruchomienie kolejnych 
przedszkoli samorządowych. Przy-
mierzamy się do podobnej adaptacji 
w budynku po Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Limanowskiego – dodaje.

Przez prawie rok przedszkole 
przy ul. 11-listopada 75 prowadziła 
będzie Fundacja Rozwoju Europej-
skiego, która następnie placówkę cał-
kowicie przekaże Zespołowi Szkolno 
– Przedszkolnemu nr 4.

W tym przedszkolu obecnie rodzi-
ce maluchów pokrywają jedynie koszt 
wyżywienia, który wynosi 7zł za dzień. 
W planie jest, aby od września 2018 
roku darmowe było 5 godzin dziennie 
dla każdego malucha, a każda dodat-
kowa godzina kosztowała 1 zł.

PaPu

fot. użyczone Mateusz Gerwatowski, Patryka Molka
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III Silesian Autumn Cup
28.10 - sobota
9:00 – otwarcie turnieju (boisko B)
10:00-1630 – mecze
29.10 - niedziela
9;00-15:30 – mecze

KATEGORIA U 8 (mecze 2x15 min)
Grupa I: Gryf I Świdnica, KGHM 
Zagłębie Lubin, AP Gliwice, Gol 
Opole, SK Hranice (Czechy), Spiders 
Krapkowice
Grupa II: Gryf II Świdnica, FK Mińsk 
(Białoruś), AP Dzierżoniów, AP 
Football Wrocław, AKS Strzegom, KS 
Polkowice
Grupa III: FK Mińsk II (Białoruś), 
Polonia-Stal Świdnica, WKS Śląsk 
Wrocław, Lechia Dzierżoniów, AP 
Leszno, AP Brzeg Dolny

KATEGORIA U 10 (mecze 2x20 min)
Grupa I: Gryf I Świdnica, FK Mińska 
(Białoruś), FA Leszno II, KKS Kalisz, 
AP Brzeg Dolny, Spiders Krapkowice, 
Wratislavia
Grupa II: Gryf II Świdnica, FA Leszno 
I, AP Dzierżoniów, AP Football 
Wrocław, DUSSZ Osipowiczi 
(Białoruś), KS Polkowice, Gryf III 
Świdnica

KATEGORIA U 12 (mecze 2x20 min)
Grupa I: Gryf I Świdnica, Orbita 
Mińsk (Białoruś), AP Gliwice, AP 
Brzeg Dolny, AP Gliwice, Spiders 
Krapkowice
Grupa II: Polonia-Stal Świdnica, 
FA Leszno, WKS Śląsk Wrocław, SK 
Hranice (Czechy), DUSSZ Osipowiczi, 
Falubaz Zielona Góra

POSZERZAMY

reklama	 R0882/17

reklama	 R0881/17

Rodzina piłkarskich turniejów marki Sile-
sian Cup rozrasta się. Przed nami trzecia 
jesienna edycja. W rozgrywanym 28 i 29 
października na obiektach Świdnickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji Silesian 
Autumn Cup zaprezentuje się ponad 
czterdzieści zespołów z Polski, Białorusi 
i Czech!

Turniej odbędzie się w trzech kategoriach 
wiekowych: U 8, U 10 i U 12. Na liście zgło-
szeń nie brakuje uznanych marek. W dwóch 
kategoriach wystąpi białoruski FK Mińsk, 
którego seniorski zespół występuje w ekstra-
klasie. W kategorii U 8 zagra Zagłębie Lubin, 
a w U 12 – WKS Śląsk Wrocław. Do Świdnicy 
przyjedzie też wiele uznanych szkółek piłkar-

Wielkie dziecięce granie

skich z Polski oraz Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego z białoruskiego Osipowiczi. Świdnica 
będzie reprezentowana przez sześć drużyn 
Gryfa i dwie Polonii-Stali.

Głównym organizatorem Autumn Silesian 
Cup jest Gryf Świdnica.

Więcej informacji: www.silesiancup.pl/
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• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

• Kredyty dla FIRM 
(wystarczy 1 zł dochodu na PIT)

K R E DYTY

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

ul. Broniewskiego 69 

tel. 74 663 80 30

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) 

tel. 74 666 88 99

reklama	 R0883/17

reklama	 R0884/17

Zadzwoń do ZUS
Zastanawiasz się czy przejść na 
emeryturę w związku z obniżeniem 
wieku emerytalnego czy pracować 
dłużej? A może prowadzisz własną 
firmę i chcesz wiedzieć, jakie zmia-
ny czekają cię od stycznia 2018 r.? 
Odpowiedzi na te nurtujące pytania 
możesz uzyskać od ekspertów 
ZUS, którzy są do dyspozycji 
w czasie dyżuru telefonicznego 
w kłodzkim Inspektoracie. W środę, 
15 listopada będzie można poroz-
mawiać z Agnieszka Puk-Michalak 
o zmianach w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w nowym 
roku. Pytania w kwestii „Zmian 
w przepisach prawa wchodzących 
w życie od 01 stycznia 2018r. dla 
płatników składek – e-Składka” 
można kierować w godz. 10: 00 
-13: 00, tel.  74 649 75 48. Z kolei 
w kolejną środę, 22 listopada Aldo-
na Darmetko wyjaśni wątpliwości 
związane z obniżonym wiekiem 
emerytalnym. Jej dyżur zaplanowa-
no również w godz. 10: 00 - 13: 00, 
tel. 74 649 75 30.

Z Atlantów na K2
W piątek, 3 listopada o godz. 
17:00 gościem Multimedialnej Filii 
Bibliotecznej na Podzamczu będzie 
legenda polskiego i światowego 
himalaizmu Krzysztof Wielicki. 
Spotkanie odbędzie się tuż przed 
planowaną na przełom 2017 i 2018 
roku narodową wyprawą na ostatni 
niezdobyty zimą ośmiotysięcznik 
K2, więc w rozmowie nie zabraknie 
pytań o przygotowania, skład i szan-
se na zdobycie szczytu. Ponadto 
mowa będzie o zdobywaniu Korony 
Himalajów i Karakorum, o innych 
legendarnych himalaistach, jak Jerzy 
Kukuczka czy Wanda Rutkiewicz 
oraz o tym, jak wałbrzyszanie przy-
czynili się do zdobycia pierwszego 
ośmiotysięcznika zimą. Krzysztof 
Wielicki – polski wspinacz, taternik, 
alpinista i himalaista. Pierwszy 
zdobywca ośmiotysięcznika zimą 
(Mount Everest) oraz pierwszy 
zimowy zdobywca Kanczendzongi 
i Lhotse, piąty zdobywca Korony 
Himalajów i Karakorum, kierownik 
wielu wypraw, m.in. na Broad Peak 
i K2, autor książki „Mój wybór”.

Boisko jak nowe
Jeszcze w tym roku zostanie oddana 
do użytku nowa nawierzchnia boi-
ska sportowego w Komorowie. In-
westycja realizowana jest w ramach 
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi”. Jej całkowity koszt szacowany 
jest na ponad 127 tys zł. Prace będą 
realizowane do końca października 
i związane będą z przebudową 
boiska wraz z wymianą elementów 
wyposażenia. Całkowita wartość 
projektu wyniesie ponad 127 tys. 
zł z czego 30 tys. zł to kwota 
przyznanej dotacji, w ramach 
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi”.- Zależy nam na kontynuacji 
dziedzictwa kulturowego poprzez 
poprawę warunków treningowych 
i meczowych zawodników klubu 
LKS „Błękitni” Komorów, który 
funkcjonuje od roku 1950. Wykona-
nie części prac objętych projektem, 
polegających na montażu bramek 
sportowych wykonanych zostanie 
bezpośrednio przez mieszkańców, 
co przyczyni się do ich integracji 
– podkreśla wójt gminy Świdnica 
Teresa Mazurek.

Od wtorku, 31 października 
wprowadzone zostaną zmiany 
w organizacji ruchu w okolicach 
świdnickich cmentarzy.

Przypominamy, że trwają prace 
drogowe przy ul. Przyjaźni, z uwa-
gi jednak na zbliżające się świę-
to przejazd w tym rejonie miasta 
będzie możliwy. Ruch pojazdów 
w rejonie ulic: Śląska - Przyjaźni 
– Zielona będzie odbywał się po 
trójkącie tworzonym przez te ulice 
- jednokierunkowo. Taka organiza-
cja ruchu zaplanowana jest aż do 5 
listopada. Po tym terminie wpro-
wadzone zostaną zmiany związane 
z kolejnym etapem prac przy ul. 
Przyjaźni.

Świdniczanie będą mogli dojść 
na cmentarz przy ul. Brzozowej 
od strony parkingu przy ul. Ślą-
skiej lub ulicą Brzozową. Wjazd 
w ulicę Brzozową od 27 paź-
dziernika do 2 listopada będzie 
otwarty tylko dla pojazdów służb 
miejskich i niepełnosprawnych. 
Parkingi dodatkowe zlokalizowa-
ne zostaną:  
- na łączce – dojazd z parkingu przy 
ul. Śląskiej (wyjazd wyłącznie w pra-
wo),

- na ul. Sportowej - parkowanie jed-
nostronne,
- na ul. Bokserskiej - parkowanie jed-
nostronne,
- na części ul. Śląskiej (od ul. Zielonej 
do ul. Przyjaźni) - parkowanie jedno-
stronne.

W rejonie cmentarza przy ul. 
Słowiańskiej obowiązywał będzie 
zakaz zatrzymywania się na jezdni. 
Dopuszczone będzie parkowanie 
pojazdów na trawie, na poboczu 
po stronie przeciwnej do cmenta-
rza oraz pomiędzy wiaduktem a ul. 
Bobrzańską. Podobnie sytuacja wy-
glądać będzie również przy ul. Bo-
brzańskiej (na odcinku do ul. Trze-
boszańskiej), tam również parkować 
będzie można tylko na poboczu.

Przy ul. Kazimierza Odnowiciela, 
blisko bramy wejściowej na cmen-
tarz, zlokalizowany będzie tymczaso-
wy przystanek dla autobusów MPK. 
W rejonie tego cmentarza organizacja 
ruchu pozostanie bez zmian.

W środę, 1 listopada przejazd 
autobusami będzie bezpłatny dla 
wszystkich pasażerów. Przygotowa-
ny został również specjalny rozkład 
jazdy o zwiększonej częstotliwości 
kursowania linii komunikacyjnych 
obsługujących rejon cmentarzy.

Zmiany w organizacji 
ruchu w Świdnicy

To pierwsza renowacja sarkofagu 
w regionie. W krypcie rodu Hoch-
begów, znajdującej się przy kościele 
pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach, 
stanął w pełni odnowiony sarkofag, 
w którym spoczywa Zuzanna Jadwi-
ga Schaffgotch, druga żona Hansa 
Heinricha I Hochberga.

- To był ogromny nakład prac konser-
watorskich i rekonstrukcyjnych, łącznie 
ze wzmocnieniem konstrukcji i odtwo-
rzeniem polichromii. Prace trwały cztery 
miesiące, to pierwsze takie zadanie na 
terenie delegatury wałbrzyskiej, z czego 
ogromnie się cieszę – mówi Maria Ptak, 

Kierownik wałbrzyskiej delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Na konserwację pierwszego sarkofa-
gu parafia pozyskała dotację z Minister-
stwa Kultury. Koszt renowacji zabytko-
wej trumny to ok. 80 tys.  zł. - Dzięki 
konserwacji, odtworzeniu inskrypcji, 
możemy poznać jeszcze bardziej histo-
rię rodu Hochbergów. Na obu burtach 
sarkofagu umieszczone są herby rodo-
we i inskrypcje, mówiące wiele o prze-
szłości rodu, koligacjach rodzinnych, 
itd. – mówi Tomasz Trzos, konserwator 
dzieł sztuki z pracowni konserwatorskiej 
w Tychach, który prowadził prace reno-
wacyjne.

PaPu, fot. użyczone

Bezcenny sarkofag odnowiony
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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

reklama	 R0885/17

Telefon wpadł Ci do wody? Masz 
rozbity wyświetlacz? A może 
bateria przestała ładować? Od-
wiedź profesjonalny serwis tele-
foniczny w Wałbrzychu. Oni mają 
na to sposób. W swojej ofercie 
posiadają miedzy innymi akceso-
ria do telefonów komórkowych: 
baterie, ładowarki, zestawy słu-
chawkowe, pokrowce, hartowa-
ne szkła ochronne z montażem 
gratis, folie na wyświetlacze 
i wiele innych. 

-W wielu przypadkach groźnie 
wyglądające uszkodzenie telefonu 
można usunąć niewielkim kosztem. 
Nie tracąc zapisanych na nim zdjęć, 
kontaktów i wielu innych ważnych 
informacji. Nasza firma powstała 
2003 roku. W przeciągu tych lat 
otworzyliśmy sieć sklepów deta-
licznych oraz profesjonalny serwis 

Mijanka - Biały Kamień . ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
tel: 74 667-15-00

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00, Sobota nieczynne

Oddział Tesco - Nowy pasaż - Szczawno-Zdrój
partner Teletorium . wyspa nr 14 przy Aptece

tel: 74 667-53-55
Poniedziałek - Sobota 9:00 - 21:00, Niedziela 10:00 - 18:00

Oddział Piaskowa Góra
ul. Kusocińskiego . plac targowy Abakus

(na przeciw wjazdu na B1, przy postoju TAXI)
tel: 74 666-07-07

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 17:00, Sobota 10:00 - 14:00

uratują Twój telefon!

Uratują Twój telefon

telefonów komórkowych. Dzięki 
naszemu doświadczeniumożemy 
przyjmować do naprawy  telefony 
wszystkich marek znajdujących się 
na rynku – zachęcają właściciele. 
W ich ofercie znajdują się baterie, 
ładowarki, zestawy słuchawko-
we, pokrowce, hartowane szkła 
ochronne z montażem gratis ,folie 
na wyświetlacze i wiele innych.W 
naszej ofercie znajdują się wszystkie 
akcesoria do telefonów komórko-
wych (baterie, ładowarki, zestawy 

słuchawkowe, pokrowce, folie na 
wyświetlacze) NOKIA, SONY, MO-
TOROLA, SAMSUNG, SONY, LG, 
APPLE, HUAWEI. - Telefony i ak-
cesoria dostępne w naszej ofercie 
są odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie rynku, zarówno Klientów indy-
widualnych jak i firm. Obserwując 
zmiany na rynku i rozwój techno-
logii nasz asortyment nieustannie 
rozszerzamy. Na życzenie Klientów 
realizujemy również nietypowe za-
mówienia – dodają właściciele. 

	 R0887/17

Wyrazy szczerego żalu 
i współczucia dla

Doroty Kowal
z powodu śmierci 

Mamy 

składają
dyrektor Jarosław Buzarewicz,

pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych”

oraz Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 

Można składać wnioski o rekom-
pensatę z tytułu utraty prawa do 
bezpłatnego węgla.

- Weszła ustawa, która zakłada 
jednorazową wypłatę rekompensaty 
za utracone prawo do świadczenia 
w wysokości 10 tysięcy złotych netto. 
Aby otrzymać rekompensatę upraw-
niona osoba będzie musiała wypełnić 
wniosek  – informuje Izabela Katarzy-
na Mrzygłocka Poseł na Sejm RP, któ-
ra zaangażowana była w pozytywne 
zakończenie prac nad ustawą. O re-
kompensatę mogą ubiegać się emeryci 
i renciści, którzy mieli ustalone prawo 
do deputatu, a którym świadczenie za-
wiesiły spółki węglowe. Uprawnione 
będą też wdowy oraz sieroty otrzy-
mujące renty po górnikach. Rekom-
pensaty nie otrzymają osoby, które 
pobierają świadczenie z ZUS. Wzór 
wniosku dostępny jest m.in. w siedzi-
bie biura poselskiego I. K. Mrzygłockiej 
w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 3.

Jak co roku o tej porze, Straż Miej-
ska w Świdnicy zintensyfikowała kon-
trole na świdnickich cmentarzach. 
Każdego dnia coraz więcej ludzi od-
wiedza i porządkuje nagrobki swoich 
bliskich. Warto przypomnieć podsta-
wowe zasady bezpieczeństwa zwią-
zane z przebywaniem w miejscach 
odosobnionych oraz przy wykonywa-
niu prac porządkowych.

- Należy pamiętać przede wszystkim 
o nadzorze swoich rzeczy, które zabie-
ramy ze sobą na cmentarz. W momen-
cie wykonywania porządków, czyszcze-
nia nagrobków, odchodzenia do miejsc 
ujęcia wody, zbierania liści i innych 
śmieci często nie zwracamy uwagi na 
odłożoną na ławkę torebkę, płaszcz czy 
kurtkę, a to dogodny moment dla zło-
dzieja, by pozbawić nas wartościowych 

rzeczy. Pamiętajmy zatem, aby oczy 
mieć dookoła głowy. Nie zabierajmy ze 
sobą na cmentarz ani pieniędzy, ani bi-
żuterii. Nie chowajmy do torebek, sia-
tek i plecaków żadnych wartościowych 
przedmiotów. Telefon komórkowy 
trzymajmy zawsze przy sobie. W sytu-
acji zagrożenia zawsze będziemy mogli 
z niego skorzystać – wyliczają świdniccy 
strażnicy.

Cmentarz pod okiem strażnika

Odbierz 
rekompensatę
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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

OGŁOSZeNIe	WŁaSNe

Setki wydarzeń, miliony uczest-
ników, 160 państw. W dniach od 
13 do 19 listopada odbędzie się 
Światowy Tydzień Przedsiębior-
czości. Największe na świecie 
wydarzenie promujące przedsię-
biorczość, jako postawę i podej-
mowanie biznesowych inicjatyw.

Światowy Tydzień Przedsiębior-
czości to międzynarodowy projekt 
promujący świadomy rozwój, ak-
tywną postawę wobec życia i po-
dejmowanie inicjatyw biznesowych. 
Organizowany jest już od 2008 roku.  

- W tym roku obchodzimy dzie-
siątą rocznicę Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. W Wałbrzychu 
w to wydarzenie angażujemy się po 
raz trzeci. Organizatorem tegorocz-
nego są Dolnośląscy Pracodawcy 
– regionalny związek Konfederacji 
Lewiatan wspólnie z Dolnośląską 
Agencją Rozwoju Regionalnego – 
mówi Marcelina Palonek, dyrektor 
biura Dolnośląskich Pracodawców.

Co roku w listopadzie  organiza-
cje, instytucje i firmy, którym zależy 
na rozwijaniu przedsiębiorczości, 
organizują bezpłatne szkolenia, war-
sztaty i debaty.

- Z myślą o rozwijaniu przed-
siębiorczości przygotowujemy cykl 
szkoleń doskonalących kompeten-
cje w takich obszarach jak sprzedaż, 
BHP czy kompetencje  społeczne. 
Są one skierowane do pracodaw-
ców i ich pracowników z Dolnego 
Śląska – mówi Marcelina Palonek. 
- W tym roku nasze działania będą 
odbywały się dwutorowo. Pierwsza 
cześć to wparcie szkoleniowe, które 
organizowane będzie we Wrocła-

Będą świętować przedsiębiorcy 
nie udzieli odpowiedzi na pytania: 
O czym należy pamiętać przekłada-
jąc cele sprzedażowe na działania 
sprzedażowe? Jak motywująco de-
legować odpowiedzialność za wy-
nik sprzedażowy? Jak reagować by 
osiągnąć plan sprzedaży? Kolejne to 
warsztaty ,,Głuchy pracownik – fak-
ty i mity” (15.11.2017 , godz. 10:00). 
Warsztaty poświęcone są osobom 

głuchym jako potencjalnym pracow-
nikom. Ich celem jest zachęcenie  
i przygotowanie pracodawców do 
zatrudniania osób głuchych / nie-
dosłyszących. Ostatnie szkolenie 
„Legalność zatrudnienia w świetle 
przepisów prawa na tle unijnych dy-
rektyw” (14.11.2017, godz. 10:00). 
Szkolenie ma na celu promowanie 
wymiany wiedzy i informacji w celu 

szerzenia dobrych praktyk w zakre-
sie legalności zatrudnienia w firmach 
w świetle przepisów prawa na tle 
unijnych dyrektyw. – Zachęcamy 
przedsiębiorców do wzięcia udzia-
łu w Tygodniu Przedsiębiorczości. 
Udział we wszystkich wydarzeniach 
jest bezpłatny. Liczba miejsc jest 
ograniczona – dodaje dyrektor. 

Magda Przepiórka

Fot. (użyczone) 
- W Wałbrzychu Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości odbywać 
się będzie po raz trzeci - mówi 
Marcelina Palonek

wiu. Tam dla pracodawców zostanie 
przygotowany wykład między innymi 
o rekrutacji w przedsiębiorstwach 
i rynkach pracy oraz szkolenie po-
ruszające problematykę ochrony da-
nych osobowych wraz ze zmianami 
w przepisach - dodaje dyrektor biura 
Dolnośląskich Pracodawców.

W Szczawnie - Zdroju zorga-
nizowane zostaną trzy spotkania. 
Pierwsze z nich to szkolenie pn. 
,,Skuteczne zarządzanie sprzedażą” 
(16.11.2017, godz.  10:00). Szkole-
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ul. Limanowskiego 6
odwiedź nas lub zadzwoń
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Śniadanie dało moc
Jaką rolę w naszym organizmie 
pełnią witaminy a, b, c, d i e oraz 
w jakich produktach występują 
dowiedziały się dzieci z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 15 
w Wałbrzychu. Szkoła brała udział 
w ogólnopolskiej akcji ,,Śniadanie 
daje moc”. - Śniadanie to najważ-
niejszy posiłek dnia. Daje nam 
energię na cały dzień, poprawia 
pracę mózgu, wpływa na naszą 
koncentrację i daje siłę na zaba-
wę. Dlatego też uczniowie naszej 
szkoły od pierwszej klasy uczą 
się zdrowo odżywiać. W związku 
z tym klasy I-III wzięły udział 
w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie 
daje moc”. W naszej placówce 
zorganizowanej pod hasłem „Śnia-
daniowy Piknik”- mówi Elżbieta 
Motylińska.

Zdobywają 
Hiszpanię
Uczniowie Zespołu Szkół 
Politechnicznych ,,Energetyk” 
odbywają miesięcznie praktyki 
zawodowe w Hiszpanii. Wyjazd 
został zrealizowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
projektu ,,Mobilni Zawodo-
wo”. Uczniowie ,,Energetyka” 
czterech specjalności (technik 
informatyk, technik organizacji 
reklamy, technik elektronik oraz 
technik urządzeń i systemów 
energii odnawialnej) wyjechali na 
miesięczne praktyki zawodowe 
do Hiszpanii. Młodzież spędza 
czas nie tylko na nauce zawodu, 
ale również poznając miejscową 
kulturę i obyczaje. Uczniowie 
pracują w prywatnych firmach, 
naprawiają konsole, testują gry, 
serwisują panele słoneczne, kon-
figurują serwery, przygotowują 
reklamy oraz zajmują się grafiką. 

Lepiej widoczni
Przy nowo powstałym przej-
ściu dla pieszych przy ul. Oczki 
Wałbrzychu odbyła się  akcja, 
propagująca bezpieczną drogę do 
szkoły, w szczególności w okresie 
jesienno-zimowym.  W środę, 
25 października 2017r.  działania 
radnego Anatola Szpura, który  
zorganizował akcję, wspierali 
policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu oraz nauczy-
ciele i dzieci z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 3. Mimo 
obfitych opadów deszczu, fre-
kwencja dopisała. Każde dziecko, 
które w tym czasie szło na lekcje, 
otrzymało odblaskową opaskę. 
Policjanci instruowali najmłod-
szych jak bezpiecznie poruszać 
się w obrębie pasa drogowego 
i przejść dla pieszych.  -Cieszę się, 
że dzieci tak kreatywnie i chętnie 
uczestniczyli w tym przedsię-
wzięciu. Dziękuję, policjanotom, 
rodzicom, dzieciom i szkole za 
pomoc i wsparcie. Mam nadzie-
ję, że dzięki opaskom nasi piesi 
będą lepiej widoczni w okresie 
jesienno-zimowym - mówi radny 
Rady Miejskiej, Anatol Szpur.

Zespół Szkół Nr 7 im. Komisji 
Edukacji Narodowej świętował 
jubileusz 60 - lecia istnienia. Uro-
czysta Gala odbyła się na terenie 
Starej Kopalni, która była współ-
organizatorem przedsięwzięcia.

W uroczystościach wzięli udział 
dawni pracownicy oraz absolwenci 
- uczestnicy III Zjazdu Absolwentów 
„Ekonomika-Gastronomika”. Wspa-
niałe przemowy, podziękowania 
i wyjątkowy występ uczniów, przez 
dwie godziny skupiły uwagę zapro-
szonych gości. Uroczystości zakoń-
czyły się „Biesiadą Absolwentów”, 
którą wspólnie z uczniami przygoto-
wała firma „Biesiada”- partner szkoły 
od 10 lat. 

- Czuję się wyróżniona, że to 
właśnie mnie przypadł zaszczyt or-
ganizacji tego święta. Nasza szkoła 
stworzyła bogatą tradycję, swój kli-
mat i przede wszystkim połączyła 

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 37 z Oddziałami 
Sportowymi obchodzili Świato-
wy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Tego dnia szkolne korytarze 
ozdobione zostały przykładami 
z tabliczki mnożenia, które każdy 
w czasie przerwy mógł rozwiązać. 
W klasach odbywały się konkursy, 
których celem był wybór Eksper-
ta Tabliczki Mnożenia. Brali w nich 
udział uczniowie klas III -VII. Nie 
tylko uczniowie popisywali się zna-
jomością mnożenia. Największą ra-
dość sprawiło dzieciom odpytywa-
nie dorosłych. - Możemy z radością 
ogłosić, że wszyscy nauczyciele i pra-
cownicy naszej szkoły zdobyli tytuł 
Eksperta Tabliczki Mnożenia- mówi 
Jolanta Jaroń z PSP nr 37.

Matematyczni 
eksperci

Huczne 60-lecie ekonomika

kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, 
pracowników oraz uczniów i absol-
wentów. Wychowankowie szkoły, 
którzy opuścili i nadal opuszcza-
ją mury, niejednokrotnie napawali 

dumą i dzisiaj są największym pre-
zentem, jaki otrzymuje nasza Jubilat-
ka- mówiła Katarzyna Nieć, dyrek-
tor szkoły. - Dzisiejsza uroczystość 
mogła się odbyć dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu całej społeczności 
szkolnej: uczniów, nauczycieli, pra-
cowników administracji i obsługi, 
rodziców oraz przyjaciół szkoły. Or-
ganizacja takiej imprezy to ogrom 
pracy dla wielu osób. Chciałabym im 
dzisiaj powiedzieć skromne: „dzię-
kuję”. Tej uroczystości nie byłoby 
także gdyby nie hojność sponsorów 
– przyjaciół szkoły, a są nimi : Gmina 
Wałbrzych, Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu, Tygodnik „30 mi-
nut”, telewizja „DAMI”, „Stara Ko-
palnia”, Wałbrzyskie Centrum Spor-
towo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ, 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, firmy: 
Kaufland, Librus, Bogler, Rotech, 
Biesiada, Jana Opakowania, Aljo, 
Jacek i Agatka, Młyn „Staniszewski 
i Wspólnicy”, Centrum Ogrodnicze 
MAR – dodaje dyrektor.

Magda Przepiórka
Fot. (użyczone)

Energetyk na językach?
Popularyzowanie wiedzy o języ-
ku polskim, uświadomienie, że 
jest on elementem kultury i toż-
samości narodowej oraz wzbu-
dzanie odpowiedzialności za ja-
kość współczesnej polszczyzny 
były celem XII Konkursu Wiedzy 
o Języku Polskim, który odbył się 
w Zespole Szkół Politechnicz-
nych ,,Energetyk” w Wałbrzy-
chu.

Konkurs odbył się w ramach Dol-
nośląskiego Festiwalu Nauki. Do 
udziału zgłosiło się 33 uczestników 
z klas gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z 11 szkół powiatu wał-
brzyskiego. Rywalizacje przebiegały 
dwuetapowo. W pierwszym ucznio-

wie pisali test z wiedzy o języku pol-
skim. Jego zwycięzcy (w liczbie 24 
uczniów z 8 szkół) zakwalifikowali 
się do części drugiej- oratorskiej. 
Poniżej wyniki.

- Konkurs był znakomitą okazją 
do tego, aby pokazać, jak ważne są 
działania polonistek Zespołu Szkół 
Politechnicznych „Energetyk” wyni-
kające z troski o podniesienie rangi 
języka polskiego jako przedmiotu 
nauczania we współczesnej szkole. 
Coraz częściej zauważa się w wy-
powiedziach Polaków mniejszą dba-
łość o kulturę języka. Obserwacja ta 
dotyczy telewizji, radia, prasy, Inter-
netu, urzędów czy instytucji publicz-
nych, w tym szkoły Zapominamy, że 
język świadczy o kulturze osobistej 

człowieka, a ta uzewnętrznia się w 
sposobie mówienia i pisania, w do-
borze słów, w poprawnej odmianie 
wyrazów, w zgodnej z normą  bu-

dowie zdań, w starannej wymowie, 
wreszcie w takim operowaniu gło-
sem, aby nie nużyć słuchacza – mówi 
Jola Urbańska z ,,Energetyka”. 

Wyniki konkursu
Szkoły gimnazjalne
I miejsce- Zespół Szkół nr 2 - Gimnazjum nr 13
Dominika Wanago, Jakub Anioła, Andrzej Krzyśków,  opiekunowie: Janina Chochłakiewicz, Bogumiła Wierzbicka
II miejsce-Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26
Hanna Drzewiecka, Hanna Lupierz, Paulina Marcińczyk- opiekunowie: Anna Nahorecka, Ewa Topa, Sylwia Aftyka- Łoda
III miejsce- GZSzP- Gimnazjum W Czarnym Borze-
 Wiktoria Buzarewicz, Amelia Górecka, Kinga Gondek- opiekun: Krystyna Koralewska
IV miejsce- Zespół Szkół nr 1-Gimnazjum nr 12
Nina Kuś,Jakub Skorut, Jakub Święch- opiekun:  Magdalena Janczak
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce- Zespół Szkół nr 1- I LO
Olga Pyka,Magdalena Małowska, Jakub Boroń, opiekun: Magdalena Ilnicka-Janczak
II miejsce- Zespół Szkół nr 2-II LO
Barbara Jabłońska,Wiktoria Chort, Abigail Połeć, opiekunowie: Dorota Wołodkiewicz, Mariola Wróbel
III miejsce- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”
Kornelia Gondek, Kamil Kłosowski, Damian Zawolski, opiekunowie: Monika Ciągło, Marta Piwowar, Agnieszka 
Kaczmarek
IV miejsce- Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju
Natalia Guz, Aleksandra Koncewicz, Marta Chmielewska- opiekun: Sylwia Wiśniowska-Augustyn.
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Gmina Głuszyca zakończyła re-
alizację projektu „Eko Głuszyca 
- tu mieszkam, tu żyję” - Mon-
taż instalacji OZE na budynkach 
szkolnych”. Systemy fotowolta-
iczne do produkcji energii elek-
trycznej zostały zainstalowane 
na budynkach Szkoły Podstawo-
wej nr 2,  Szkoły Podstawowej nr 
3 oraz Gimnazjum Publicznego 
w Głuszycy. 

Ponadto w budynkach Gimna-
zjum Publicznego i Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zamontowane zostały 
także powietrzne pompy ciepła do 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej, 
co przyczynia się do zmniejszenia 
zużycia gazu, którym zasilane są sy-
stemy grzewcze szkół.

- Celem wykorzystania instalacji 
OZE do produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej jest zmniejszenie emi-
sji zanieczyszczeń przenikających 
do atmosfery. Projekt ma również 

Głuszyckie szkoły produkują 
energię

pozytywny wpływ na realizację za-
sady zrównoważonego rozwoju, 
gdyż jego głównym założeniem jest 
ochrona środowiska, a co za tym 
idzie cennych walorów środowisko-
wych na terenie Gminy Głuszyca.– 
tłumaczy burmistrz Roman Głód. 

 Przypomnijmy, że na realizację 
zadania „Eko Głuszyca – tu miesz-
kam, tu żyję– montaż instalacji OZE 
na budynkach szkolnych” Gmina 
Głuszyca pozyskała dofinansowane 
w wysokości 422.603,00 zł z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Dolnośląskiego. 
Całkowita wartość zadania wynosi 
497.180,00 zł. 

Pracę instalacji systemów foto-
woltaicznych na budynkach placó-
wek oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Głuszyca obserwo-
wać można na stronie:  www.oze.
inteleko.pl/gluszyca. Strona projek-
tu „EKO GŁUSZYCA - TU MIESZ-
KAM, TU ŻYJĘ”:  www.euprojekty.
pl/gluszyca/. 

PaPu 
fot. użyczone

VII Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia odbył się w Miejskiej 
Szkole Podstawowej w Szczaw-
nie-Zdroju. Akcja miała poka-
zać, że nauka tabliczki mnożenia 
może być przyjemna, a utrwala-
jąc ją można nieźle się bawić.

Uczniowie na Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia przygotowali pla-
katy, rekwizyty, ozdobili oba budynki 
szkolne tematycznymi dekoracjami. 
Przez cały tydzień tabliczka mnożenia 
towarzyszyła wszystkim na lekcjach. 
Młodsi uczniowie przygotowali ry-
mowanki pozwalające zapamiętać 
trudne przykłady. Na zajęciach po-
znali ciekawe sposoby na pamięciowe 
opanowanie mnożenia, grali w „tab-
liczkowe” bingo. Uczniowie klas star-
szych rozwiązywali łamigłówki ma-
tematyczno – logiczne, utrwalające 
tabliczkę mnożenia. Uczniowie klas 
IV-VI na lekcjach matematyki zdawali 
egzamin pisemny ze znajomości tab-
liczki mnożenia. Gdy wynik egzaminu 
był pozytywny otrzymywali certyfikat 
Eksperta Tabliczki Mnożenia 2017. 
Nieco inaczej egzaminowanie prze-

biegało w klasach starszych. Tam 
komisja egzaminacyjna przepytywała 
wszystkich uczniów w szkole. Z rela-
cji komisji wiemy, że prawie wszyscy 
uczniowie zdali egzamin i otrzymali 
certyfikat. Uczniowie, którym się nie 
powiodło za pierwszym razem mieli 
możliwość podejść do egzaminu jesz-
cze raz. Następnie Patrol Egzamina-
cyjny przepytywał dorosłych pracow-
ników szkoły. Zwieńczeniem dnia 
było wyjście uczniów do centrum 
Szczawna-Zdroju w celu przeegza-
minowania ze znajomości tabliczki 
mnożenia pracowników Urzędu 
Miejskiego, mieszkańców oraz ku-
racjuszy Szczawna- Zdroju. - Tego-
roczne odchody VII Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia możemy uznać za 
bardzo udane. Dziękujemy wszyst-
kim uczniom współorganizatorom 
za dobrze wykonaną pracę, a ucz-
niom i nauczycielom naszej szkoły za 
piękne włączenie się w akcję. Jeżeli 
zorganizowanie tego dnia sprawiło, 
że każdy z nas utrwalił sobie choćby 
jeden przykład tabliczki mnożenia,  
było warto – mówią nauczyciele ze 
szczawieńskiej podstawówki. 

Tabliczkomania 
w Szczawnie-Zdroju W październiku w Zespole Szkół 

Nr 3 w Wałbrzychu odbywały się 
Kopernikalia. To już piąta edycja 
imprezy poświęconej Mikołajowi 
Kopernikowi. 

W ramach przedsięwzięcia prze-
prowadzono szereg imprez i kon-
kursów o charakterze poznawczym, 
artystycznym i sportowym. Niektóre 
działania kierowane były również do 
wychowanków i uczniów wałbrzy-
skich przedszkoli i szkół podstawo-
wych. 

Wśród zorganizowanych im-
prez obyły się między innymi: Noc 
z gwiazdami (czyli obserwacja nieba 
– zajęcia w obserwatorium astro-
nomicznym przy Prywatnym Lice-
um Sióstr Niepokalanek, projekcja 

Kosmicznie w Trójce

filmów o tematyce astronomicznej, 
astro quizy), Konkurs Wiedzy o Ko-
perniku, akcja pod nazwą „Oko to za 
mało” - tworzenie przez klasy mode-

li przyrządów astronomicznych oraz 
„Kolaż selfie z Kopernikiem”. Na fi-
nał imprezy uczniowie przygotowali 
specjalny program artystyczny.  

W Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 15 w Wałbrzychu odbył się 
Dzień Głośnego Czytania z twór-
czością Wandy Chotomskiej. 

Tegoroczne obchody Dnia Głoś-
nego Czytania w całości poświecone 
zostały pamięci  Wandy Chotomskiej 
(1929 – 2017). Ta niezwykle cenio-
na i popularna autorka dla dzieci, 

zmarła kilka miesięcy temu. Swoim 
czytelnikom pozostawiła ponad 200 
książek, wiele pięknych wierszy oraz 
scenariusze licznych programów 
telewizyjnych. Wanda Chodowska 
była pomysłodawczynią Orderu 
Uśmiechu oraz Dnia Dziadka i Dnia 
Taty. W zajęciach głośnego czytania 
uczestniczyli uczniowie klas II i III, 
którzy po wysłuchaniu wierszy i frag-

mentów opowiadań mogli również 
obejrzeć wystawę książek autorstwa 
Wandy Chotomskiej. Jedna z  nich 
przykuwała szczególną uwagę. Na 
stronie tytułowej zawierała dedyka-
cję autorki dla szkolnej biblioteki,, 
piętnastki”. Była to pamiątka sprzed 
kliku lat kiedy to w ramach projektu 
czytelniczego „Z książką na waliz-
kach” pisarka gościła w Wałbrzychu.

Czytali Chotomską

Uczniowie klasy VII Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Głuszycy od-
wiedzili tamtejszy Urząd Miejski 
i spotkali się z burmistrzem Ro-
manem Głodem. 

Młodzież poznała podstawy syste-
mu samorządu lokalnego w Polsce 
oraz zadania, którymi zajmują się wła-
dze samorządu gminnego.  Uczniów 

najbardziej interesowały gminne in-
westycje, zarówno te wykonywane 
aktualnie - tak jak budowa basenu 
Delfinek, jak i planowane w najbliż-
szym czasie – budowa skate parku 
w Parku Jordanowskim. Spotkanie z 
burmistrzem było również okazją do 
bliższego poznania pracy wykonywa-
nej na co dzień przez samorząd gmin-
ny na rzecz lokalnej społeczności.

Lekcja samorządności
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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

reklama	 R0893/17

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 !

reklama	 R0892/17

Oferuje prasę 
krajową i zagraniczną

Prenumerata, 
sprzedaż do teczki!

Świdnica, 
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

reklama	 R0894/17

Duchy w Starej 
Kopalni
Gdy w sobotę, 28 października 
zapadnie zmrok, a przestrzeń 
rozświetlą światła świec w Starej 
Kopalni rozgoszczą się duchy 
i… rodzina Addamsów, która 
zabierze do swoich lochów. Aby 
się z nich wydostać trzeba będzie 
się trochę postarać.  Podczas  
imprezy „Duchy w Kopalni. 
Straszna zabawa z Rodziną 
Addamsów” uczestnicy przygo-
tują dyniowe lampiony, zabiorą 
halloweenowe odznaki i wejdą do 
gry. W której każdy jest uczestni-
kiem i decyduje o dalszych losach 
zabawy. W trakcie ucieczki będą 
musieli rozwiązać zagadki Mortici, 
pokonać labirynty Wujka Festera 
oraz przyrządzić eliksir ze zwa-
riowaną Babcią...A to nie koniec 
emocjonujących przeżyć. O pełne 
przeżyć i emocji działania zadba 
Grupa Teatralna Żarówka.
Zapisy: marketing1@starakopal-
nia.pl, tel. 74 667 09 15. Koszt: 40 
zł/os. Obowiązują przebrania.

Polowanie 
na Czarownice
Nadchodzi najmroczniejsza noc 
w ciągu roku i nie warto siedzieć 
w domu, gdy wybije północ. 
W niedzielę, 29 października 
w Zamku Książ zbiorą się wszyst-
kie istoty paranormalne z oko-
licznych lasów, wzgórz i krain. Po 
zmroku odważni wyruszą w po-
szukiwaniu Czarownic. Będzie 
strasznie? Duchy, stwory i upiory 
nocy kryją się w każdym zakamar-
ku, a w tą czarną niedzielę będzie 
ich w pobliżu szczególnie dużo. 
Organizatorzy zabiorą uczestni-
ków tam gdzie baliby się wejść 
za dnia.  -Dla tych którzy przejdą 
całą trasę przygotowaliśmy małe 
niespodzianki, dzięki którym nie 
wyjdziecie z Zamku z pustymi rę-
kami. Strach, który przeżyjecie na 
początku, osłodzimy pod koniec- 
zapewniają organizatorzy

Pociąg FrankenStain
Kolejowe Halloween z Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa w Jawo-
rzynie Śląskiej. W niedzielę,  29 
października pociąg Franken-
Stain wyrusza w wycieczkę do 
Ząbkowic Śląskich. Miasta które 
od II połowie XIII w. aż do 1945 
r. nosiły nazwę Frankenstein. 
Nazwę tę „przywieźli” praw-
dopodobnie ze sobą pierwsi 
osadnicy - założyciele miasta, 
pochodzący z Frankonii . Słowo 
Frankenstein kojarzone jest obec-
nie z potworem Frankenstein’em 
z powieści Marii Shelley oraz 
z filmami grozy, które powstały 
na podstawie tej powieści. Rodzi 
się więc pytanie - czy istnieje 
jakiś związek pomiędzy nazwą 
miasta Frankenstein, a potworem 
Frankenstein’em? Odpowiedź na 
to pytanie otrzymają pasażerowie 
strasznego pociągu. Szczegóły: 
www.muzeumtechniki.pl. 

KaLu

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
wspólnie z Lasami Państwowymi 
Nadleśnictwem Świdnica prze-
prowadził remont dwóch zabyt-
kowych mostów w miejscowości 
Michałkowa w gminie Walim. Cał-
kowity koszt inwestycji wynosił 
214 730,68 zł,  z czego Nadleśni-
ctwo Świdnica dołożyło 100 tys. zł.

Remonty były podyktowane 
zniszczeniami dokonanymi między 
innymi przez ciężki sprzęt leśny, 
który korzysta z dróg powiatowych 
przy transporcie drzewa. - Mosty 
po remoncie maja wyższą klasę noś-

ności wynosi ona 40 ton- tłumaczy 
Krzysztof Kwiatkowski , Wicestaro-
sta Powiatu wałbrzyskiego – Obiek-
ty zlokalizowane na trasie Michałko-
wa – Glinno wymagały interwencji 
i naprawy. Opady deszczu, zalega-
jący śnieg, zmienne warunki atmo-
sferyczne wpływają na szybszą eks-
ploatację nawierzchni. Powiat może 
się pochwalić ogromnym sukcesem, 
mamy już wyremontowane 74 km 
dróg i 7 mostów. Do końca roku pla-
nuję wykonać jeszcze remont mo-
stów w Łomnicy i Sierpnicy – dodaje 
wicestarosta.

PaPu

Świdnicki budżet obywatel-
ski rozstrzygnięty. Mieszkańcy 
Świdnicy zdecydowali, które 
projekty powinny zostać zreali-
zowane w ramach IV edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego. Tego-
roczna edycja przyniosła wzrost 
frekwencji o 20% w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. 

W urnach, za pośrednictwem in-
ternetu lub korespondencyjnie swój 
głos oddało 4932 osoby, co stanowi 

10,4% uprawnionych do głosowa-
nia.  - Konsultacje społeczne, jakim 
jest budżet obywatelski, po raz ko-
lejny pokazały nam czego mieszkańcy 
Świdnicy oczekują w swoim najbliż-
szym otoczeniu. Decyzja o zmianach 
w regulaminie i rezygnacja z projek-
tów ogólnomiejskich, pomimo nega-
tywnych ocen niektórych środowisk, 
jak widać była słuszna. Świadczy 
o tym wzrost frekwencji w głosowa-
niu w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
co napawa optymizmem. Widać, 

Powiat remontuje 
mosty

fot. użyczone

Świdniczanie wybrali 

że mieszkańcy chętniej angażują się 
w projekty w ich bezpośrednim są-
siedztwie. Cały czas pracujemy nad 
formułą budżetu obywatelskiego, aby 

udział świdniczan w głosowaniu był 
coraz większy – mówi Szymon Choj-
nowski, zastępca prezydenta miasta.

KaLu

Zwycięskie projekty 
Budżetu Obywatelskiego w Świdnicy

1. Okręg I – Centrum
Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim 

nr 4 – 670 głosów (kwota: 250 000 zł)

2. Okręg II – Śródmieście
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim 

Nr 6 – 266 głosów (kwota: 200 000 zł)

3. Okręg III – Osiedle Młodych Południe
Remont najbardziej zniszczonych chodników miejskich 

przy ulicach: Ignacego Prądzyńskiego, gen. Jarosława 

Dąbrowskiego, Karola Marcinkowskiego, Emilii Plater, 

Jana Riedla, Walerego Wróblewskiego, Ludwika 

Waryńskiego, Placu Józefa Piłsudskiego – 123 głosy 

(kwota: 160 000 zł)

4. Okręg IV – Osiedle Młodych Północ
Remont najbardziej zniszczonych chodników miejskich 

w dzielnicy – 66 głosów (kwota: 224 000 zł)

5. Okręg V – Osiedle Zawiszów
Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych 
– teren zlokalizowany za pawilonem ”Czerwona 
Torebka” – 134 głosy (kwota: 144 000 zł)

6. Okręg VI – Dzielnica Kolonia
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Willowej/Szarych 
Szeregów wraz z montażem ławek, tablicy informacyj-
nej oraz koszy ulicznych na odpady – 
8 głosów (kwota: 32 000 zł)
7. Okręg VII – Osiedle Zarzecze
Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawo-
wej Nr 6 – siłownia zewnętrzna, StreetWorkout – 
200 głosów (kwota: 208 000 zł)

8. Okręg VIII – Dzielnica Południowa
Zatoka Kraszowice – Wielopokoleniowe Centrum Inte-
gracyjno- Sportowe – 486 głosów (kwota: 96 000 zł)

9. Okręg IX – Dzielnica Zachodnia
Plac zabaw dla dzieci – róg ulic Marii Skłodowskiej-
-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego – 
272 głosy (kwota: 140 000 zł)
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Po długiej przerwie na scenę Te-
atru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
powraca spektakl w reżyserii 
Laury Słabińskiej „Kapelusz Pani 
Wrony”. Przedstawienie odbę-
dzie się w niedzielę 29 paździer-
nika o godz. 12:30.

Na jednym z tradycyjnych spot-
kań pod dębem Pani Wrona nie po-

jawia się, bo skradziono jej kapelusz. 
Przyjaciele wpadają na pomysł, by 
poprosić o pomoc Detektywa Bar-
nabę, który natychmiast rozpoczyna 
poszukiwania. Uczestniczą w nich 
wszyscy mieszkańcy lasu – czy to do-
browolnie, czy też wywołani przez 
Barnabę na przesłuchanie. Przed-
stawienie kierowane jest do rodziny 
z dziećmi w wieku 4+.

Nie ma bardziej uniwersalnego 
i zarazem banalnego tematu niż 
miłość, lecz chociaż wszystkie hi-
storie miłosne wydają się podob-
ne, każda z nich jest inna. Teatr 
Dramatyczny im. J. Szaniawskie-
go zaprasza w piątek i sobotę 
na sztukę, w której miłość jest 
najważniejsza. Historia zwykła 
a zarazem niezwykła, komiczna 
i dramatyczna, zabawna i smut-
na… jak samo życie.

„Przyszedł mężczyzna do kobie-
ty”, czyli mężczyzna po przejściach 
i kobieta z przeszłością. Wzruszają-

ca komedia o miłości, poszukiwaniu 
zrozumienia i bliskości drugiego 
człowieka. Historia o potarganych 
życiem ludziach, których smutne 
i powszechne troski przemieniają 
się w namiętne uczucie. Ich miłość 
jest dowodem na to, że życie bez 
ukochanej osoby jest jałowe i smut-
ne. To sztuka o każdym z nas. Być 
może stanie się pomocna w rozwią-
zaniu naszych uczuciowych dylema-
tów.

Spektakl realizowany przez Irenę 
Wójcik i Piotra Tokarza w ramach 
Sceny Inicjatyw Aktorskich.

KaLu

Tragiczny czy komiczny 
Billy Boom?
Po sukcesach w rodzimej Szwecji, 
spektakl „Billy Boom”wyruszył 
w międzynarodową trasę pod-
czas której odwiedzi między 
innymi Polskę. W poniedziałek 
w ramach cyklu „Goście Sza-
niawskiego”, widzowie zobaczą 
osobisty monodram podejmują-
cy temat norm społecznych, płci 
i seksualności. 

Monodram „Billy Bloom - samot-
ny jak Bóg” w reżyserii tandemu 
FREDRIK LUNDQVIST/JOSÉPHINE 
WISTEDT jest sceniczną adaptacją 
fragmentów w dużej mierze auto-
biograficznej powieści „Freak Show” 
autorstwa Jamesa St. Jamesa, jednej 
z kluczowych postaci nowojorskiego 
ruchu „Club Kids” zapoczątkowane-
go pod koniec lat 80.

Tragikomiczna sztuka opowiada 
o nastolatku, który po latach spędzo-
nych w domu z matką - jego głów-
nym źródłem inspiracji, domową 
nauczycielką oraz jedyną przyjaciół-
ką - ma nagle zacząć naukę w szkole, 
w nowym mieście. Jego plany, żeby 

zasłynąć jako drag queen nie ułatwia-
ją mu kontaktów z konserwatywny-
mi dorosłymi i bezlitosnymi rówieś-
nikami. Billy wierzy jednak, że przy 
pomocy „urody, poczucia humoru 

i wprawnej stylizacji peruk” można 
zmienić świat. Przełamywanie norm 
niesie jednak za sobą szereg konse-
kwencji.

KaLu

BILLY BLOOM - SAMOTNY JAK BÓG
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
poniedziałek, 30 października godz. 19:00, scena kameralna 
Cena biletu: 11 zł

Komedia bardzo 
romantyczna

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
piątek, 27 października, godz. 19:00 
sobota, 28 października, godz. 19:30

Wielkie poszukiwanie 
kapelusza

KAPELUSZ PANI WRONY
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Bilety: 16zł (dzieci), 18zł (dorośli)
Rezerwacja od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 – 
15:00, tel. 74 666 73 40, 533 300 421.
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Bez straty punktu
Rywalizacji III-ligowych koszykarzy 
ton nadaje ekipa ze Szczawna-Zdroju. 
W dotychczasowych czterech meczach 
miejscowy Mazbud Basket zanotował 
komplet zwycięstw, dzięki czemu 
z dorobkiem 8 punktów plasuje się na 
czele rozgrywek. W minioną niedzielę 
podopieczni Michała Borzemskiego 
odprawili beniaminka z Kłodzka 81:57, 
a najlepszym strzelcem gospodarzy 
okazał się doświadczony Bartłomiej Jó-
zefowicz, autor 14 „oczek”. W kolejnej 
odsłonie lidera czeka dość łatwy rywal, 
KKS Kobierzyce, który zamyka ligową 
tabelę. 

MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój - Chrobry XXI 
Kłodzko 81:57 (18:15, 19:16, 28:9, 16:17)
Mazbud Basket: Bartłomiej Józefowicz 14, Łukasz 
Kołaczyński 13, Adrian Stochmiałek 10, Przemysław 
Olszewski 9, Hubert Murzacz 8, Mateusz Pilarczyk 8, 
Paweł Przydryga 7, Mateusz Myślak 6, Paweł Smoleń 
4, Dawid Wackowski 2, Tomasz Knach. Trener: Michał 
Borzemski

Tabela III ligi
1, Basket Szczawno 4 8 +62
2. WSTK Wschowa 4 7 -4
3. KK Oleśnica 4 6 +20
4. Chromik Żary 3 5 +46
5. KKS Siechnice 3 5 +15
6. Rio Team Złotoryja 4 5 -27
7. Polonia Świdnica 3 4 -47
8. Chrobry Kłodzko 3 3 -42
9. KKS Kobierzyce 2 2 -23

Odprawić sąsiada
Po dwutygodniowej przerwie po-
wracamy na boiska Ekstraligi kobiet. 
Najbliższym rywalem AZS-u PWSZ 
będzie plasujący się „oczko” niżej w kla-
syfikacji UKS SMS Łódź. Zapowiada 
się zacięta walka, gdyż wspomniane 
zespoły dzieli zaledwie 1 punkt na 
korzyść drużyny Kamila Jasińskiego. 
Do sobotniego meczu akademiczki 
przystąpią podbudowane sporym 
sukcesem, bo niedawnym, wyjazdowym 
zwycięstwem na boisku wicemistrza 
Polski – Górnika Łęczna, tak więc po 
cichu liczymy na potwierdzenie świetnej 
dyspozycji w konfrontacji z ekipą Marka 
Chojnackiego. Początek spotkania na 
Ratuszowej jutro o godzinie 11. 

Przed szczytem II ligi
Już jutro czeka nas prawdziwa koszy-
karska uczta, naprzeciw siebie staną 
bowiem dwie najlepsze obecnie druży-
ny II ligi. O godzinie 16.30 prowadzący 
w tabeli Górnik Trans.eu podejmie 
wicelidera, AZS Politechnikę Opolską. 
Wydaje się, iż faworytem sobotniej 
potyczki są biało-niebiescy, którzy 
przed tygodniem zanotowali dwie 
ważne, wyjazdowe wygrane. Najpierw 
pokonali MKS Otmuchów, a w sobotę 
okazali się lepsi w derby Dolnego Śląska 
w meczu z Sudetami Jelenia Góra. Na 
ciekawie zapowiadającą się rywalizację 
na szczycie rozgrywek zapraszamy do 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.  

Sudety Jelenia Góra – Górnik Trans.eu Wałbrzych 
68:83 (11:21, 16:15, 22:23, 19:24)
Górnik Trans.eu: Wróbel 19, Glapiński 17, Durski 
15, Ratajczak 10, Kruszczyński 13, Krzywdziński 9, 
Jeziorowski 0, Kaczuga. Trener: Marcin Radomski

Tabela II ligi
1. Górnik Wałbrzych 6 11 +78
2. AZS Politechnika Opolska 6 10 +96
3. Śląsk Wrocław 5 10 +41
4. WKK Wrocław 6 10 +37
5. Kosz Pleszew 6 10 +27
6. AZS Częstochowa 6 10 +13
7. Gimbasket Wrocław 6 9 -72
8. Stal Ostrów Wlk. 5 8 +39
9. Polkąty Kąty Wr. 6 8 -2
10. Rawia Rawicz 6 8 -3
11. Sudety J. Góra 6 8 -20
12. MKS Otmuchów 6 7 -58
13. SMK Lubin 6 7 -75
14. Muszkieterowie N. Sól 6 7 -101

Bartłomiej Nowak 

Wyjazd piłkarzy Górnika Wał-
brzych do Oleśnicy przyniósł 
wstydliwą wpadkę biało-nie-
bieskich. Podopieczni Macieja 
Jaworskiego przegrali bowiem 
z ostatnią drużyną rozgrywek 
0:3, co tym bardziej szokuje, iż 
dla gospodarzy było to pierwsze 
zwycięstwo w obecnym sezonie. 
Na szczęście nasze humory po-
prawili najmłodsi, bo młodzicy 
Górnika, którzy zajęli 2. miejsce 
na finiszu Ligi Terenowej. 

Choć od wyjazdu do Oleśnicy 
minął niemal tydzień, to nie sposób 
przemilczeć fatalnego występu wał-
brzyszan, którzy przegrali z miejsco-
wą Pogonią 0:3. To niezwykle bo-
lesna porażka, jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, iż w dziesięciu wcześ-
niejszych meczach rywal wywalczył 
jedynie 2 punkty i zdobył zaledwie 7 
goli. W powyższej sytuacji blamaż to 
najdelikatniejsze określenie postawy 
Górników, którzy wydawali się zde-
cydowanym faworytem wyjazdowej 
potyczki, a jednak wrócili do Wał-
brzycha na tarczy. 

Okazja do rehabilitacji nastąpi 
już jutro. Kolejnym przeciwnikiem 
chłopców Jaworskiego będzie Unia 
Bardo, która w dotychczasowych 
meczach zdobyła 15 „oczek”, a 
więc 4 mniej od biało-niebieskich, 
co plasuje ich na 10. pozycji. Pomni 
niedawnego, kiepskiego występu 
Górników w Oleśnicy powstrzy-
mamy się tym razem od wskazania 
pewniaka do zwycięstwa, choć nie 
da się ukryć, iż liczymy na sukces 

Młodzicy na poprawę humoru

Młodzi podopieczni Mirosława Otoka zajęli 2. miejsce na finiszu Terenowej Ligi Młodzików

wałbrzyszan. Początek spotkania na 
Ratuszowej o godzinie 14. 

Pogoń Oleśnica – Górnik Wałbrzych 3:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Karol Siódmiak (54), 2:0 Maciej Sepe-
towski (75), 3:0 Adrian Miodek (76)
Górnik: Jaroszewski, Gawlik, Michalak, Smoczyk, 
Niemczyk, Krzymiński, Chajewski, Słapek (68 Rodzie-
wicz), Rytko, Bogacz (68 Dec), Sobiesierski. Trener: 
Maciej Jaworski

W znacznie lepszych humorach 
miniony weekend kończyli młodzi-
cy Górnika, którzy zajęli doskonałe 
2. miejsce w Lidze Terenowej. To 
świetny wynik zespołu trenera Mi-
rosława Otoka, w składzie którego 

nie brakuje zawodników kandydują-
cych do gry w ekipie uczestniczącej 
w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi 
Młodzików. - Mimo że sezon roz-
poczęliśmy od porażki z Górnikiem 
Nowe Miasto, to z każdym meczem 
prezentowaliśmy się coraz lepiej. 
Zwycięstwa z AZS-em PWSZ Wał-
brzych, Szczytem Boguszów-Gorce 
oraz Włókniarzem Głuszyca sprawi-
ły, że znaleźliśmy się w czubie tabe-
li. Jak to w sporcie bywa, drużynie 
przytrafiły się również niespodzie-
wane porażki, na przykład z Victorią 
Wałbrzych, jednak w kolejnych po-
tyczkach mogliśmy zaobserwować 
spore zaangażowanie oraz ambicję 

młodych zawodników. Dwie kolejne 
wygrane z Lubawką oraz Czarnym 
Borem dały nam w rezultacie 2. 
miejsce w lidze -, podsumował tre-
ner Otok. 

Warto w tym miejscu odnoto-
wać, iż za wspomnianym sukcesem 
Górnika stali: Jakub Odwaga, Mate-
usz Jarzyński, Maksymilian Siodłak, 
Alan Raczyński, Alan Mróz (kapitan), 
Paweł Racja, Jakub Szymaniak, Kamil 
Siodłak, Dawid Zalewski, Szymon 
Kamiński, Daniel Hurtig, Robert Lip-
ski, Ksawery Kossakowski, Szymon 
Lityński oraz Marcin Leszczyński. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Po trzech porażkach z rzędu 
siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój w 
końcu wzbogacili się o 3 punkty. 
I być może wałbrzyszanie na tym 
nie poprzestaną, gdyż kolejnym 
rywalem podopiecznych Janu-
sza Bułkowskiego będzie mający 
zaledwie 1 punkt więcej – AZS 
Częstochowa. 

Siatkarze Aqua-Zdroju nie zmar-
nowali okazji i wizytę ostatniej w 
tabeli ekipy z Sulęcina przekuli na 

pierwsze w tym sezonie zwycię-
stwo za 3 punkty. Choć rywal starał 
się jak mógł i momentami prowadził 
całkiem wyrównaną walkę z wał-
brzyszanami, to jednak musiał uznać 
wyższość gospodarzy, którzy nie 
wypuścili wygranej z rąk pokonując 
ambitnych, ale nieco słabszych spor-
towo przyjezdnych 3:0. Bohaterem 
pojedynku okazał się młody Jędrzej 
Goss, którego skuteczne ataki siały 
spustoszenie w szeregach autsajde-
ra. Nic zatem dziwnego, iż 21-latek 

został uznany za gracza meczu, a 
nagrodę wałbrzyszaninowi wręczyła 
obecna na spotkaniu Iwona Kraw-
czyk, wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego. 

Niedawny, choć historyczny 
triumf Aqua-Zdroju, przeszedł już 
do historii. Obecnie liczy się jedy-
nie najbliższy pojedynek, w którym 
chłopcy Bułkowskiego nie są na stra-
conej pozycji w walce o pełną pulę. 
Sobotnim rywalem naszych jest bo-
wiem spadkowicz z PlusLigi – AZS 

Pójść za ciosem
Częstochowa, który w klasyfikacji 
wyprzedza wałbrzyszan o zaledwie 
1 punkt. Zapowiada się ciekawa i 
zacięta rywalizacja, a nadchodzącej 
konfrontacji dodatkowego smaczku 
dodaje fakt, iż trenerem gości jest 
Krzysztof Stelmach, a więc były za-
wodnik Chełmca Wałbrzych, który 
jednak największe sportowe sukcesy 
odnosił pod Jasną Górą. Do rywali-
zacji Aqua-Zdroju z AZS-em dojdzie 
w jutrzejszy wieczór w hali przy ulicy 
Ratuszowej. Wejściówki dostępne są 
w cenach: 5 złotych (ulgowy), 10 
złotych (normalny) oraz 5 złotych 
(rodzinny – minimum 3 osoby). Bi-
lety można zakupić w hotelu Aqua-
-Zdrój, pizzeriach „Happy Day” przy 
ulicy Palisadowej 47b oraz Lewar-
towskiego 1, a także piwiarni „Pod 
Wierzbami” przy ulicy Broniewskie-
go 33a na Piaskowej Górze. 

tekst i fot. Bartłomiej Nowak 

MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – Olimpia Sulęcin 3:0 
(25:21, 25:16, 25:23)
MKS Aqua-Zdrój: Orobko, Dzikowicz, Lipiński, Goss, 
Woźnica, Zieliński, Szydłowski (libero) oraz Marsza-
łek, Linda, Buczek. Trener: Janusz Bułkowski

Tabela I ligi
1. Krispol Września 5 14 15:5
2. Ślepsk Suwałki 5 13 14:6
3. AGH Kraków 5 10 13:9
4. KPS Siedlce 5 9 11:6
5. Norwid Częstochowa 5 9 11:9
6. Lechia Tomaszów Maz. 5 9 11:10
7. Stal Nysa 5 8 11:9
8. TSV Sanok 5 7 9:10
9. AZS Częstochowa 5 6 8:11
10. Aqua-Zdrój Wałbrzych 5 5 9:11
11. SMS PZPS Spała 5 0 3:15
12. Olimpia Sulęcin 5 0 1:15Choć nie obyło się bez błędów, to jednak MKS Aqua-Zdrój pokonał rywali z Sulęcina 3:0
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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 

DREWno 

oPAŁoWE, 

KoMinKoWE, 

iGLASTE,

LiŚCiASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

USłUGI

(5) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607 
218 533

(6) STOMATOLOG NFZ – BEZ KO-
LEJKI – 74 842 24 14 

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

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

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

(4) HYDRAULIK – TEL 506 754 379

(8) Projekty budowlane tel. 668 60 
55 55

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

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

(7) HYDRAULIKA 668 60 55 55

(7) ELEKTRYK 888 322 334

(7) 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

(1) Naprawa, sprzedaż maszyn do szycia, 
domowe i przemysłowe. Sklep, części 

zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. 
Tel. 723-265-731 lub 74 664 27 70

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

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

(45) 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) Zatrudnię mechanika samochodowe-
go o specjalności samochody osobowe

i dostawcze z doświadczeniem w zawo-
dzie  tel. kont. 606 891 024

(0) OPIEKUN/KA SENIORA. Pracuj w 
Niemczech z Promedica24. Nie znasz 
języka niemieckiego? Zapraszamy na 
kursy od podstaw w Wałbrzychu, bez 
żadnych kosztów. Po kursie praca 
gwarantowana! Czekamy na Ciebie tel. 
509 892 436

(0) Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek 
seniorów, praca w Niemczech, szybkie 
wyjazdy, akceptujemy język na poziomie 
podstawowym. Tylko teraz Bonus 300 
Euro za wyjazd w październiku. Promedi-
ca24, zadzwoń 509 892 436

(0) Anglia- zatrudnimy do opieki nad se-
niorami, wynagrodzenie do 1200 Funtów 
netto. Promedica24 tel. 509 892 436

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

KUPIĘ

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

WYCiECZKi
Praga - 11.11.17 i 3.12.17 

(cena: 89 zł)

Berlin - 2.12.17 (cena: 140 zł)

Wiedeń - 9.12.17 (cena: 170 zł)

Drezno - 10.12.17 (cena: 110 zł)
Wycieczki OMNNIBUS

693 333 563, 

www.omnibus-szczawno.pl

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

 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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NIERUCHOMOŚCI

(4) Do wynajęcia pokoje, tel. 693 06 
94 86

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

(7) 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 –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, po-
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

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- 39m2, 2 pokoje, aneks 
kuchenny, przedpokój. Mieszkanie na 
drugim pietrze, do remontu, spokojna 
okolica. Cena: 29 000 zł. 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- 29,5m2, 2 pokoje 
z kuchnią, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na 5 piętrze, do wprowadze-
nia. Cena: 105 000 zł do negocjacji. Tel: 
509 180 718, (74) 640 11 73

PODGÓRZE – 36m2, duży pokój, 
pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój. Ogrzewanie piecem 
kaflowym. Mieszkanie do odświeżenia. 
Cena: 55 000 zł. 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- 34m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na 5 piętrze, do wprowadzenia. Cena: 76 
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(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- 103,4m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze, mieszkanie 
dwupoziomowe. Cena: 119 000 zł do ne-
gocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

GŁUSZYCA- DOM, 150m2, 6 pokoi, 
kuchnia, łazienka oraz wc. Ogrzewanie 
piecem kaflowym. Dom do remontu. 
Cena: 260 000 zł do negocjacji. Tel: 535 
407 270 , (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: 52 000 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- 58m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze z ogródkiem, do 
remontu. Cena: 149 000 zł do negocjacji. 
Tel: 535 407 270,  (74) 640 11 73

 

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 2 
pokojowe, rozkładowe mieszkanie na 
Osiedlu Piastowskim. 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 Świebodzice, 3-po-
kojowe mieszkanie wraz z murowanym 
garażem i ogródkiem w bardzo cichej i 
atrakcyjnej lokalizacji! CENA DO NEGO-
CJAJCI! Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kompletnie wykończony dom w Świebo-
dzicach na strzeżonym osiedlu ( 5 pokoi, 
garaż ) - cena 699 000 do negocjacji ! 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  Dom w malowni-
czej miejscowości Łomnica, działka 1330 
mkw - cena 289 000 do negocjacji. Tel. 
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 3 
pokojowe mieszkanie na parterze, 73,98 
m2 do odświeżenia, w cenie 165,000 zł. 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice, 
Dom wolnostojący z działką o po-
wierzchni 653 m2, w cenie 70,000 zł. 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 2 pokojowe 
mieszkanie na Piaskowej Górze, do 
częściowego remontu, cena: 119 000 do 
zdecydowanej negocjacji. Tel. 502-665-
504

13. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie poło-
żone mieszkanie po kapitalnym remoncie 
na Rusinowie, 2 pokoje, jasne kuchnia, 
łazienka, przedpokój cena: 120 000 Tel: 
502-665-504

14.SOWA&VICTORIA 64m2, 3 pokoje, 
jasna kuchnia, osobno toaleta i WC, nowe 
budownictwo w centrum, atrakcyjna 
lokalizacja, po kapitalnym remoncie, 
OKAZJA! 159 000zł Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie w doskonałej części Piaskowej 
Góry. Dwa słoneczne pokoje, widna 
kuchnia, łazienka z natryskiem 38 m. 
Piękne widoki, 9 piętro. Cena 115 000 
możliwość zamiany na 3 pokoje Tel: 
506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
mieszkanie na Nowym Mieście 48 m, 
dwa pokoje, widna kuchnia, łazienka do 
zrobienia, I piętro, środkowe mieszkanie, 
ogrzewanie elektryczne. Cena 60 000 zł. 
Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 3 
pokoje, Śródmieście, 60 m, III piętro, 
ogrzewanie węglowe. Cena 150.000 Tel: 
506-717-014

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Podgórzu po kapitalnym remoncie w 6 
-rodzinnym budynku, 4 pokoje, kuchnia 
,łazienka z wc, ogrzewanie co gazowe i 
kominek z nawiewem, 92m2, 199000zł 
Tel: 519-121-104

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
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58-316 Wałbrzych

www.mentornieruchomosci.pl

OKAZJA!, czterorodzinna kamienica, 
przydomowy ogródek, 2 pokoje (MOŻ-
LIWOŚĆ ZROBIENIA TRZECIEGO Z 
MANSARDY – MIESZKANIE DWUZPO-
ZIOMOWE), 58,0 m2, 1 piętro, świetna 
lokalizacja, cisza i spokój, 52.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

2 pokoje po remoncie, Podzamcze, 
48,00m2 z dużym balkonem, wysoki 
parter. Cena 155.000zł. Kontakt 535-
311-265

Okazja! Świebodzice, świetna lokalizacja. 
MIESZKANIE BEZCZYNSZOWE, 58m2, 
3 pokoje, 2 ogródki, murowany garaż. 
165tyś Do negocjacji. Tel: 535-311-265

SUPER OFERTA! SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z TARASEM I  OGRÓDKIEM, 
w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI, 98 m2, 
cztery pokoje, rozkład pomieszczeń, 
ogrzewanie gazowe,  259.000 ZŁ, tel. 
577-321-840

Nowe Miasto PO REMONCIE, 32m2 
– dwa pokoje z aneksem kuchennym, 
spokojna okolica, ogrzewanie gazowe, 
kilkurodzinna kamienica, Cena: 69 000 zł,  
tel.530-998-374

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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy 
piękny dom na wynajem w zabudowie 
szeregowej120 m2, 4 pokoje, garaż, 
ogród CENA: 2900 zł/mc(nr: 2389) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie po 
remoncie 2 pokoje, duża jasna kuchnia, 
jasna łazienka, przedpokój. Ogrzewanie 
gazowe (nr: 2152) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – BIAŁY KAMIEŃ parter, miesz-
kanie 58,9 m2, 2 pokoje, jasna kuch-
nia, łazienki z wanną, osobnego WC, 
przedpokoju, balkonu, piwnicy i ogrodu. 
Ogrzewanie miejskie, CENA: 119 000 zł. 
(nr: 2187) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, kawalerka po 
remoncie 25 m2 z jasną kuchnią, łazienką 
z WC i balkonem CENA: 85 000 zł (nr: 
2304) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe miesz-
kanie o powierzchni 179 m2, 6 pokoi, 
kuchnia, dwie toalety na mieszkanie bądź 
siedzibę firmy CENA: 398 000 zł (nr: 
2327) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 
80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 
210 000 zł (nr: 2381) (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- 37m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, WC, przedpokój. Mieszka-
nie na 2 piętrze, ogródek. Cena: 69 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

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



www.30minut.pl

Piątek, 27 października 2017
Nakład łączny

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