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Własny biznes nie jest
dla wybranych

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

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

wydarzenia str. 3

Espresso z Mateuszem
Mykytyszynem

Kolejny minister z regionu!
W poniedziałek, 18 grudnia nowy
premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoich współpracowników. Michał
Dworczyk, poseł okręgu wałbrzyskiego
objął funkcję szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, zastąpił na tym stanowisku Beatę Kempę. Dotychczas był wiceministrem obrony narodowej. Teraz do
obowiązków parlamentarzysty będzie
należało organizowanie obrad rządu.
Czytaj na str. 3
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Siódemka
z ciachem!
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co tam w szkole str. 13

Wałbrzych wciąż
niezdobyty

sport str. 17

KOLEJNE WYDANIE TYGODNIKA JUŻ 12 STYCZNIA 2018

2 co, gdzie, kiedy?

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

rozmowa tygodnia

Jakie są „możliwości”
waszych biustów?

Przyjaciel to ktoś, kto daje ci totalną swobodę bycia sobą - Jim Morrison
• PIĄTEK, 22 grudnia 2017
Imieniny: Honorata, Judyta, Zenon

• PIĄTEK, 29 grudnia 2017
Imieniny: Dominik, Tomasz

10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
16:30 - Spotkanie miłośników gier komputerowych N.E.R.D., Filia
Biblioteki na Podzamczu, Wałbrzych
19:00 - Świąteczne Wariacje - Koncert Bożonarodzeniowy ZPiT, WOK na
terenie Starej Kopalni, Wałbrzych

11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
21:00 - Koncert zespołu Piękni i Młodzi, Klub Muzyczny Level, Świdnica

09:00 - Halowy Turniej piłki nożnej – X Memoriał Józefa Urbanowicza,
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój, Wałbrzych
11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
15:30 - Moto-Gwiazdkowy Spot z BMW, Parking Ciepłownia, Świdnica
20:00 - DJ 600V, PAPUG PUB, Wałbrzych
20:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych
• NIEDZIELA, 24 grudnia 2017
Imieniny: Adam, Ewa
Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Raju
11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
• PONIEDZIAŁEK, 25 grudnia 2017
Imieniny: Eugenia, Mateusz
Boże Narodzenie

Czym jest braﬁtting i dlaczego
z roku na rok staje się coraz
bardziej popularny?
Brafitting powstał z połączenia
dwóch słów: „bra” i „fitting”, czyli
„biustonosz” i „dopasowanie”.
I tym właśnie jest – właściwym
dopasowaniem, zarówno rozmiaru, jak też kroju biustonosza.
Dlaczego staje się coraz bardziej
popularny? Prawdopodobnie dlatego, że pozwala wielu kobietom
poczuć się nareszcie komfortowo
i pięknie, obalając mity, że pewne
rozmiary „nie są produkowane”.
Każda z nas ma możliwość znaleźć taki biustonosz, który będzie
pasował idealnie, nie tylko do naszego biustu, ale również do całej
sylwetki.
Co jest najważniejsze w doborze stanika? Jakie są główne
zasady odpowiedniego doboru
biustonosza?
Według mnie najważniejszy
jest stabilny obwód, który nie
ma być ciasny, ale dopasowany
w taki sposób, aby spełniał swoją funkcję. To właśnie obwód
odpowiada w 80% za podtrzymanie biustu. Druga zasada to
fiszbiny, które mają okalać całą
pierś. Nie mogą być za wąskie,
ponieważ wtedy wpijają się
w tkankę piersiową, a to powoduje ucisk, ból i dyskomfort.
Najważniejsze? Stanik nie może
nam w żaden sposób robić
krzywdy. Piersi w całości mają
być „umieszczone” w miseczkach. Nie mają prawa „uciekać”
ani górą, ani bokiem pod pachę.
Jakie są najczęściej popełniane
błędy przy samodzielnym dobieraniu stanika?

Najczęstszy błąd to brak mierzenia stanika! Panie często
kupują biustonosz „na oko”,
a trzeba go przecież dobrać na
biust ;) Często w sklepach rozmiarówka jest bardzo uboga,
co powoduje, że Kobiety wychodzą z biustonoszem o wiele
za luźnym i z za małą miseczką.
Zdarza się też tak, że biustonosz jest niby ok, ale krój kompletnie nie pasuje nie tylko do
rozmiaru, kondycji, rozstawu
piersi, ale w ogóle do całej sylwetki. Trzeba dać sobie trochę
czasu i mierzyć do momentu,
w którym znajdziemy biustonosz naprawdę odpowiedni dla
siebie.
Czy to prawda że, źle dobrana
bielizna może wpłynąć na nasze
zdrowie?
Zdecydowanie tak! Za mała
miseczka to nie tylko za wąskie, wbijające się fiszbiny. To
również ucisk na piersi, na
węzły chłonne. Piersi mogą się
odparzać, a po wielu latach nieodwracalnie stracić kształt. Za
luźny obwód powoduje opadanie biustu w dół, co z kolei
może się przyczyniać do bólów
kręgosłupa. Właściwie dobrany
biustonosz na pewno wpłynie
pozytywnie na zdrowie. Przy
dużym biuście, który często
jest bardzo ciężki, dobranie
odpowiedniego stanika (stabilny obwód!) pozwala odciążyć
kręgosłup i zwiększa komfort
funkcjonowania w ciągu całego
dnia.
Drogie Panie, szukacie cudownych kreacji na Sylwestra i inne
okazje. Sprawdźcie wcześniej
jakie są „możliwości” waszych
biustów. Nie ma stanika, który
będzie leżał idealnie na każdej
z nas, ponieważ każda z nas jest
inna. Nie pozwólcie, żeby nieodpowiedni biustonosz zepsuł
ważną uroczystość czy świetną
imprezę.
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Lubczyńska
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kalendarium

• SOBOTA, 23 grudnia 2017
Imieniny: Sławomira, Wiktoria

Przed nami święta i sylwester, warto w tych dniach pamiętać o wyborze odpowiedniej
kreacji. O tym jak dopasować
bieliznę do wymarzonej sukienki i nie tylko, opowiada Iwona
Rodziewicz, profesjonalna braﬁtterka ze świdnickiego salonu
Braﬁtti.

Piątek, 22 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami

20:00 - Świąteczna edycja Nocnego Zwiedzania, Zamek Książ, Wałbrzych
21:00 - X-Mass Party, Klub Muzyczny Level, Świdnica
• WTOREK, 26 grudnia 2017
Imieniny: Dionizy, Szczepan
Boże Narodzenie
15:00 - Koncert świąteczny w wykonaniu Janusza Kity, Restauracja
Ciekawa, Jedlina-Zdrój
17:00 - Koncert na Boże Narodzenie, Kościół Pokoju, Świdnica
• ŚRODA, 27 grudnia 2017
Imieniny: Fabiola, Jan, Żaneta
Dzień Ryby, Międzynarodowy Dzień Solidarności
09:00 - XIV Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian WINTER CUP 2017,
Hala Sportowa Zawiszów, Świdnica
11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych

• SOBOTA, 30 grudnia 2017
Imieniny: Anizja, Eugeniusz
Dzień Serka Wiejskiego
10:00 - Wernisaż wystawy DEPERCEPCJE i koncert, Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia, Wałbrzych
11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
18:00 - Koncert Sylwestrowy 2017, Wiesław Ochman i jego przyjaciele,
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua-Zdrój, Wałbrzych
• NIEDZIELA, 31 grudnia 2017
Imieniny: Melania, Sylwester, Sylwestra
Sylwester, Dzień bez Bielizny
11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
18:00 - Pociąg Sylwestrowy Industrial, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna
Śląska
18:00 - Sylwestrowa Wielka Gala Operetki, Musicalu i Tańca, Ośrodek
Kultury, Świdnica
19:00 - Impreza Sylwestrowa, Hala Aqua Zdrój, Wałbrzych
22:30 - Laserowy Sylwester, Rynek, Świebodzice
• PONIEDZIAŁEK, 1 stycznia 2018
Imieniny: Mieczysław, Mieczysława, Mieszko
Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju, Dzień Domeny
Publicznej, Światowy Dzień Kaca
09:15 - Wystawa Zbigniew Cybulski – życie i gra. Opowieść o legendzie
polskiego kina, Miejskie Muzeum, Dzierżoniów
• WTOREK, 2 stycznia 2018
Imieniny: Abel, Izydor, Makary
09:15 - Wystawa Zbigniew Cybulski – życie i gra. Opowieść o legendzie
polskiego kina, Miejskie Muzeum, Dzierżoniów
• ŚRODA, 3 stycznia 2018
Imieniny: Daniel, Genowefa, Zdzisława
Dzień Słomki do Picia
09:15 - Wystawa Zbigniew Cybulski – życie i gra. Opowieść o legendzie
polskiego kina, Miejskie Muzeum, Dzierżoniów

• CZWARTEK, 28 grudnia 2017
Imieniny: Antoni, Teofila
Dzień Gry w Karty, Międzynarodowy Dzień
Pocałunku

• CZWARTEK, 4 stycznia 2018
Imieniny: Aniela, Eugeniusz, Rygobert
Światowy Dzień Braille’a

11:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
17:00 - Zimowe rockowania, Centrum Kultury, Strzegom

09:15 - Wystawa Zbigniew Cybulski – życie i gra. Opowieść o legendzie
polskiego kina, Miejskie Muzeum, Dzierżoniów
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Droga z Walimia do Glinna otwarta po remoncie

Most w Łomnicy wyremontowany

Droga z Walimia do Glinna
była najgorszą drogą na Dolnym
Śląsku. Nie remontowana przez
ostatnie 30 lat doczekała się
wreszcie nowej nawierzchni.
Droga wyremontowana została
ze środków Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości 279 347,26 zł oraz
z dotacji z rezerwy celowej z budżetu
państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
w kwocie 991 801 zł. Wyremontowano odcinek o długości 2, 326 km,
w który wbudowano na wyrównanie nawierzchni aż 700 ton masy!!
Następnie położono dwie warstwy
masy bitumicznej co dało łącznie 9
cm grubości. W ramach zdania udrożnione zostały rowy na długości 2 km
i wyremontowane zostały przepusty.
Wykonano poszerzenia jezdni i zjazdy. Bez środków z budżetu państwa
remont tej drogi w takim zakresie
nie byłby możliwy do zrealizowania

Zakończona została kolejna inwestycja drogowa
w Powiecie Wałbrzyskim.
Wspólnie z Nadleśnictwem
Wałbrzyskim Powiat wyremontował most w miejscowości Łomnica w gminie Głuszyca. Remont mostu był bardzo
istotny ze względu na specyfikę drogi, którą przecina. To
szlak transportowy dla Lasów
Państwowych, wywożony jest
tędy materiał pozyskany przy
pracach leśnych, ale również
korzystają z tej przeprawy
mieszkańcy i turyści. Po remoncie nośność mostu wynosi
40 ton. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych dofinansowały inwestycję kwotą 230 538 zł. Pozostałą
część budowy wartej 337 000 zł dołożył Powiat Wałbrzyski.-” W przyszłym
roku nie zwolnimy tempa. - mówi wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. Będą
kolejne remonty zarówno mostów i jak i dróg powiatowych.”
Remontem mostu żywo interesowała się radna Powiatu Wałbrzyskiego
Pani Grażyna Owczarek.

przez Powiat Wałbrzyski. „Przekazujemy na ręce pana Wojewody Kamila
Zielińskiego podziękowania dla Rządu RP za wsparcie tej inwestycji ,był
bowiem taki czas że z uwagi na jej
katastrofalny stan Zarząd Powiatu był
zmuszony do jej wyłączenia z użytkowania na dwa miesiące. Dziś mamy

kolejną piękna drogę w powiecie”
-podkreślił wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
Przy odbiorze drogi obecny był
Wicewojewoda Dolnośląski Kamil
Krzysztof Zieliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Józef Piksa.

Kolejny minister z regionu!
Sensacyjna zmiana w szefa
rządu, przyniosła regionowi wałbrzyskiemu kolejnego ministra.
- Zmiany w państwie, które tworzą jak najlepsze perspektywy
rozwoju dla ludzi, miejsca pracy,
mieszkania, wyższe wynagrodzenia. Nad tym pracuje cała Rada
Ministrów i klub parlamentarny
PiS – tłumaczył w poniedziałek

nowy premier Mateusz Morawiecki.
Na fali „nowego” na szerokie wody
wypływa teraz poseł ziemi wałbrzyskiej Michał Dworczyk, który jest parlamentarzystą od 2015 roku. W latach
2015-2017 był przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami
za Granicą, a od 1 marca 2017 sprawował funkcję Sekretarza Stanu w MON,

de wszystkim jest to wyzwanie i zobowiązanie do służby na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. Z całym zespołem
współpracowników zrobimy wszystko, żeby Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewniła sprawną obsługę
i sprawne działanie rządu - powiedział
w trakcie konferencji prasowej Michał
Dworczyk.
Dadajmy, że stanowisko Ministra
Edukacji w nowym rządzie Morawieckiego utrzymała Anna Zalewska, poseł okręgu wałbrzyskiego.
PaPu, fot. użyczone

gdzie zainicjował projekty Legii Akademickiej, klas mundurowych czy strzelnicy w każdym powiecie. Nadzorował
ponadto proces budowy Wojsk Obrony Terytorialnej. - Chciałbym bardzo
podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ścisłemu
kierownictwu politycznemu partii za
zaufanie, którym zostałem obdarzony.
Ta funkcja to wielki zaszczyt, ale prze-

Za ponad 5 milionów złotych Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, wesprze ponad 60 nowych firm.
Każdy nowy przedsiębiorca może otrzymać w ramach projektu pomoc sięgającą nawet 57 000 złotych.

Własny biznes nie jest dla wybranych 2
Właśnie rusza rekrutacja do projektu,
współfinansowanego z funduszy unijnych
pn. Własny biznes nie jest dla wybranych
2. – To kompleksowy program wspierający tworzenie oraz działalność na rynku
jednoosobowych działalności gospodarczych. Projekt realizowany jest w szerokim
partnerstwie podmiotów z dwóch sektorów- mówi Arkadiusz Czocher prezes stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej
w Wałbrzychu. W skład partnerstwa wchodzą organizacje pozarządowe oraz Powiatowe Urzędy Pracy z Wałbrzycha, i Ząbkowic Śląskich. O dotacje na uruchomienie
własnej firmy mogą starać się osoby niepracujące z terenu kilku dolnośląskich powiatów. – Takie osoby muszą być zamieszkiwać
na terenie powiatów na terenie powiatów
jaworskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego,
górowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego- mówi Czocher. Uczestnicy projektu z najlepszymi pomysłami na
własny biznes otrzymają do 46 000 złotych
na zakupy niezbędne do uruchomienia
ich firmy, zwrot kosztów wydatkowanych
na składki ZUS oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze przez pierwsze 12 miesięcy
działalności nowej firmy. – Nie ma większych ograniczeń związanych z zakupami
do firmy. Muszą one być niezbędne do jej

Przed otrzymaniem dotacji uczestnicy projektu przechodzą obowiązkowy cykl szkoleń biznesowych
działania na rynku gospodarczym oraz muszą być kupowane za rynkowe ceny- mówi
Maria Kamińska koordynatorka projektu
z ramienia Forum Aktywności Lokalnej.
Dowolny jest także rodzaj planowanej do
uruchomienia działalności. Najważniejsze,
aby firma utrzymała się na rynku i miała
szanse na rozwój swoich produktów i usług.
Szczegółowe informacje na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej
oraz zasad udzielania dotacji na założe-

nie własnej firmy uczestnicy dotowanego
przez Unię Europejską projektu otrzymają
podczas szkoleń z ekspertami. Osoby zainteresowane otrzymaniem bezzwrotnych
dotacji, mogą już dzisiaj skontaktować się
z Sudeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Wałbrzychu pod numerem telefonu 74
8480100 i sprawdzić szczegółowe warunki
udzielania wsparcia projektowego. –To jedna z ostatnich, takich okazji na otrzymanie
bezzwrotnego wsparcia na uruchomienie

własnego biznesu- mówi Arkadiusz Czocher. Unia Europejska preferuje raczej tzw.
instrumenty zwrotne czyli na przykład
pożyczki i raczej takich form wsparcia powinniśmy się przede wszystkim spodziewać w najbliższych latach- dodaje dyrektor
Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości
w Wałbrzychu inkubuje i wspiera w chwili
obecnej prawie 200 jednoosobowych firm.
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Świąt pełnych radości,
ciepła i niepowtarzalnej,
rodzinnej atmosfery.
a także pomyślności
i samych sukcesów
w Nowym 2018 Roku
Wszystkim
swoim klientom
życzy
Grupa EK’s Polska

Łaskawy sąd dla świdnickiego
taksówkarza
Po prawie czterech latach
Marek G. usłyszał wyrok. Podczas rozprawy śledczy udowodnili, że pod wpływem działania
amfetaminy wjechał na przejście
dla pieszych i zabił młodą 29- letnią Ewelinę Pawiłowicz. Świdnicki taksówkarz skazany został na
dwa lata pozbawienia wolności
w zawieszeniu na pięć lat. Mężczyźnie zabrano prawo jazdy na
dwa lata, ma także zapłacić część
kosztów sądowych oraz 5 tysięcy
złotych zadośćuczynienia.
Do tragicznego zdarzenia doszło
w lutym 2014 roku. Kobieta wraz
z bratem wracała z rodzinnego spotkania. Dziewczyna weszła na przejście dla pieszych przy ul. Esperantystów w Świdnicy. Gdy zbliżała się do
wysepki, najechał na nią samochód.

Wszystko działo się na oczach brata.
Dziewczyna zginęła na miejscu.
-W świetle badań jakie obowiązują w Polsce oskarżony był po użyciu
substancji z rodziny amfetamin. Aby
przyjąć, że narkotyk miał wpływ na
sprawność motoryczną powinny występować tego objawy. Lekarz, który badał oskarżonego nie stwierdził,
aby jego zachowanie odbiegało od
normy. To, że narkotyk jest obecny
w organizmie nie oznacza także, że
jest aktywny. Sąd przyjął, że Marek
G., jechał za szybko, bo z prędkością
84 km/h, czyli dużo powyżej obowiązujących w tym miejscu przepisów. Biegły wskazał, że jeśli oskarżony jechałby z dozwoloną prędkością
być może do tego strasznego wypadku w ogóle by nie doszło. Przekroczenie prędkości zdaniem sądu
nie było jednak skutkiem spożycia
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Czechy teraz bliżej?

przez niego substancji zabronionej.
Czyn z art.178 a p 1 kk. sąd zaliczył
jako wykroczenie i ze względu na
przedawnienie zostało ono umorzone. Zachowanie pani Pawiłowicz
również nie było takie jak powinno
być. Wskazuje na to zapis monitoringu, z którego wynika jednoznacznie,
że piesza wtargnęła na przejście. Jest
to dowód obiektywny. Reasumując:
oskarżony Marek G., zasługuje na
zawieszenie kary. Zdaniem sądu jest
ona adekwatna do zarzucanego czynu - mówiła w uzasadnieniu wyroku
sędzia Małgorzata Skiba.
Rodzina poszkodowanej już dziś
zapowiedziała złożenie zażalenia. Wychodzi na to, że można zabić kogoś na przejściu po narkotykach i jest
się wolnym. To kpina – podsumował
wyrok brat zmarłej.
KaLu
R1082/17

Tańsze bilety, więcej połączeń, brak dodatkowych opłat.
To wszystko czeka na pasażerów
Kolei Dolnośląskich wybierających się do Czech. Od kilku dni
mieszkańcy regionu mogą korzystać z trzech ofert, które ułatwiają podróżowanie do naszych
południowych sąsiadów.
Nowy rozkład jazdy pociągów
to nowe możliwości dla Dolnoślązaków, którzy z Wrocławia do Pragi
będą mogli dojechać, kupując tylko
jeden bilet za 50 zł. Specjalne ceny
biletów obowiązują w pociągach Kolei Dolnośląskich oraz Českých drah
a.s. Dodatkową atrakcją są darmowe
bilety dla dzieci poniżej 6 roku życia
i 50% zniżki dla dzieci w wieku od 6
do 15 lat. Nie jest to czasowa promocja, ale stała oferta obowiązująca
w każdy dzień tygodnia, przez cały
rok.

Toyota zmienia świat
Są wyniki VIII edycji Funduszu
Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Ogłoszono je 19
grudnia w siedzibie Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. W tym roku do komisji
oceniającej wpłynęło 11 wniosków o łącznej wartości projektów ponad 260 tys. zł, w ramach
których wnioskowano o dotacje
o wartości blisko 180 tys. zł.
Komisja Dotacyjna podjęła decyzję o przyznaniu 5 dotacji o łącznej
wartości 80 tys. zł. Organizacje, które otrzymają dotację na realizację
wnioskowanych zadań w 2018 r. to:
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
w Wałbrzychu - projekt : „Geogródek - skalny ogródek dydaktyczny”,
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu
- projekt: „Eko-Astro- Lab”, Gminne
Centrum Biblioteczno – Kulturalne
w Starych Bogaczowicach - projekt:
„Miasteczko dzieci”, Wałbrzyska
Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu - projekt:
„ART SQUARE – skwer artystyczny
w Wałbrzychu”, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu projekt: „Ogród sensoryczny”.

Piątek, 22 grudnia 2017
www.30minut.pl
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Studio Espresso gościło w restauracji Bohema w Szczawnie-Zdrój

Zobacz Studio Espresso:

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

z Mateuszem Mykytyszynem

Z prezesem Fundacji Księżnej Daisy von Pless rozmawia Paweł Szpur
Mateusz, jak to jest, przestać być
dziennikarzem i usiąść po drugiej
stronie podczas wywiadu?
Myślę, że do wszystkiego trzeba
dojrzeć. Miło wspominam czas,
kiedy pracowałem w Nowych
Wiadomościach Wałbrzyskich,
Telewizji Wałbrzych, Radiu
Wałbrzych. To był koniec lat
dziewięćdziesiątych, początek
lat dwutysięcznych. Zupełnie
inaczej wyglądał „światek medialny”, zupełnie inaczej wyglądały realia: polskie, europejskie,
a przede wszystkim wałbrzyskie.
Decyzja o założeniu Fundacji
Księżnej Daisy von Pless i rozstaniu się z zawodem dziennikarza,
powodowana była moim pięcioletnim pobytem na emigracji.
Kiedy wróciłem z USA, już nie
było tak samo, nie czułem tego
bakcyla. Praca lokalnego dziennikarza jest dobra dla młodych
ludzi.

Pamiętam jeszcze ten okres, kiedy przychodziłeś na sesję Rady
Miejskiej Wałbrzycha.
Tak, ale już nie chciałem pisać
o lokalnej polityce. Wiedziałem,
że jest to temat nudny i wyeksploatowany. Postanowiłem pisać
o tym, co mnie najbardziej fascynuje i sprawia mi frajdę. O lokalnej historii. Tak powstał cykl
o Hohbergach, ukazujący się co
tydzień w Nowych Wiadomościach Wałbrzyskich, który stał
się podstawą do mojego bloga:
daisyvonpless.worldpress.com.
I właśnie na bazie tego cyklu i bloga, narodził się pomysł założenia
Fundacji Księżnej Daisy von Pless.
A gdzie? W kuchni Michała Wyszowskiego! To był mój najlepszy
przyjaciel, dziś już nieżyjący redaktor gazet: NWW, Tygodnika
Wałbrzyskiego i Polskiego Radia
Wrocław. To on powiedział „Dlaczego nie?”

Mateusz, nie przesadzaj. Młody
przecież jeszcze jesteś.
Dobijam czterdziestki.

Ciężko było ci znaleźć fundatorów, pieniądze i zaplecze? Czy
odwrotnie? Fakt, że byłeś dziennikarzem, znałeś lokalne środowisko, sprawił, że łatwiej wystartowałeś?
Z pewnością to drugie. Tak jak
wspominałeś, to że miałem kontakty z ludźmi, którzy przede
wszystkim pracują naukowo,
bardzo mi pomogło. Znajomość

Nie widać po tobie.
Dziękuję, to miłe, co mówisz.
Fundacja Księżnej Daisy to chyba
był pomysł na dalszą część mojego życia. Po powrocie ze Stanów
jeszcze na „moment” wróciłem
do gazety i telewizji.
REKLAMA

przedsiębiorców, biznesmenów,
pozwoliła z kolei na zbudowanie dużej bazy fundatorów. Bo
Fundację Księżnej Daisy w 2012
roku powołały osoby fizyczne
i prawne. Są to: Zamek Książ
w Wałbrzychu, DARR, pan Janusz Seńczuk, pan Krzysztof
Brosig, pan Jerzy Świteńki i moja
skromna osoba. A założenie
fundacji to nie jest wielki koszt.
Liczy się to, co później z tą fundacją się dzieje.
Czy kapitał zakładowy, który
sobie założyłeś podczas powoływania fundacji wystarczył na zrealizowanie początkowych celów?
Wyprodukowanie
materiałów,
wydrukowanie pism etc ?
Nasza fundacja prowadzi głównie
działalność edukacyjną i wydawniczą. Zajmujemy się spotkaniami
historycznymi, edukujemy każdą
grupę wiekową. Oczywiście pieniędzy zawsze jest za mało. My
mieliśmy bardzo gorący start, ponieważ okazało się, że miesiąc po
zarejestrowaniu fundacji, zgłosił się
do nas prywatny kolekcjoner, który był w posiadaniu oryginalnych
listów Księżnej Daisy. Zostały one
wywiezione po 1945 roku z archiwum książańskiego. Były tam listy
między innymi do monarchów
europejskich, do Króla Edwarda
VII, cesarza Niemiec Wilhelma II.

Od Prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, Mateusz Mykytyszyn
otrzymał dyplom z okazji 5-lecia istnienia fundacji Daisy

Okazało się, że musimy pozyskać
nagle pięć tysięcy euro na wykup
tej korespondencji.
A dlaczego chociażby te listy
trzeba było wykupywać ? Nie powinny pod względem prawnym
zostać zwrócone, na przykład
rodzinie?
To jest tylko dobra wola sprzedawcy. My wiemy jak to się stało, że listy wyjechały. Dziadek
kolekcjonera był pisarzem, który
pracował nad powieścią, tu na
Dolnym Śląsku. Kiedy stacjonowały u nas wojska radzieckie,
tuż po ich wyjeździe zamek był
opustoszały, a te dokumenty walały się po podłodze. On je zebrał
i tłumaczył, że je w ten sposób
ocalił. A jego wnuk już nie ma
tego sentymentu i postanowił je
sprzedać fundacji. Dzięki naszym
darczyńcom, zgromadziliśmy te

pieniądze na wykup listów. 2013
rok został ogłoszony rokiem
księżnej Daisy na Dolnym Śląsku, bo właśnie wtedy minęła sto
czterdziesta rocznica jej urodzin
i siedemdziesiąta rocznica śmierci. W Wałbrzychu otworzyliśmy
wystawę tych listów, udało nam
się je tutaj sprowadzić, pokazać
je w Zamku Książ i założyć wydawnictwo/wydać publikację z tej
okazji. W niemal każdej organizacji pozarządowej jest tak, że tych
pieniędzy jest za mało.
Dziękuję za rozmowę.
Paweł Szpur
W dalszej części wywiadu dowiecie
się skąd Mateusz czerpie wiedzę na
temat historii regionu i Księżnej Daisy
oraz Hohbergów. A także, jakie fazy
zniszczenia miał Zamek Książ i po co
Mateusz pojechał do Kanady. Sprawdź
na youtube.
R1083/17
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Sierpnica z nowym mostem
Tempo inwestycji w Powiecie
Wałbrzyskim nie spada. To już 5
obiekt mostowy, wyremontowany w tym roku. 13 grudnia 2017
r. zakończono remont mostu
w Sierpnicy, w ciągu drogi powiatowej 3377D. Nośność mostu
klasy A, wynosi aż 50 ton. Koszt
remontu mostu wyniósł 340
739,85 zł, z czego powiat pozyskał na realizację tej inwestycji
doﬁnansowanie w wysokości 68
623 zł z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
- Inwestycja ma znaczące znaczenie dla ruchu turystycznego, ponieważ stanowi jedyny dojazd do Pod-

Powstający w Głuszycy film
opowiadał będzie o tajemnicach
Riese i Niemiec z czasów II wojny światowej, a nakręcone zdjęcia
przy okazji ukażą walory głuszyckiej
ziemi. W prace nad projektem zaREKLAMA

www.30minut.pl
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SKLEP MEDYCZNY

Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J.
Ul. Grodzka 73 w Wałbrzychu. Tel. 746669949.
E-mail: sklep@przychodniaspecjalistyczna.com.pl

ziemnego Miasta Osówka. Droga
jest intensywnie użytkowana przez
turystów oraz mieszkańców – mówi
wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. Dodaj-

my, że O remont mostu zabiegała
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek KaLu
fot. użyczone

History Channel w Głuszycy
Amerykańska stacja History Channel na terenie Gminy
Głuszyca realizowała zdjęcia do
swojej nowej produkcji. Ambasadorem History Channel w Polsce
jest znana dziennikarka i autorka wielu książek o tematyce poszukiwań skarbów oraz historii
i legend dolnośląskich zamków
- Joanna Lamparska, która także
pojawiła się w Głuszycy. Gminę
odwiedziła również grupa gości
z wrocławskiego „Studia W”.

Piątek, 22 grudnia 2017
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angażowanie były osoby z naszej
Gminy - Prezes Podziemnego Miasta Osówka Zdzisław Łazanowski,
który udostępnił podziemia Osówki
i dzięki temu może uda się zgłębić
zagadkę uskoku oraz Grzegorz Borensztajn, który na potrzeby filmu
dokonał prac badawczych na „siłowni” oraz uzupełnił opis nieznanych wyrobisk przy ul. Piastowskiej
w Głuszycy.

Prowadzący program - Mike
Scott i Luke Mahoney - byli zaskoczeni pięknem głuszyckich krajobrazów i gościnnością mieszkańców, bo
- jak sami zaznaczyli - wszędzie spotykała ich szczera sympatia, a ekipę
można było spotkać w wielu miejscach Głuszycy – np. wieczorem na
stawach.
PaPu
fot. użyczone

Oferujemy pomoc:
• w profilaktyce przeciwodleżynowej – wysokiej jakości
materace przeciwodleżynowe
• w doborze zaopatrzenia przy inkontynencji
- pieluchomajtki, pielęgnacja skóry osób pieluchowanych,
cewniki urologiczne
• w doborze pomocniczych środków ortopedycznych
- wytrzymałe kule, laski, poręczne chodziki
oraz funkcjonalne wózki inwalidzkie
• w indywidualnym dopasowaniu miękkich stabilizatorów
przy usprawnianiu po wielotygodniowym opatrunku
gipsowym, kontuzjach podczas treningu, itp.
• w zaopatrzeniu Pań po zabiegu mastektomii – wysokiej
jakości protezy piersi całościowe, częściowe
oraz zaopatrzenie w bieliznę szanowanych firm
oraz dobór peruk
• w doborze sprzętu rehabilitacyjnego do samodzielnych
ćwiczeń w domu – rower magnetyczny, rotor kończyn
dolnych i górnych, różnego rodzaju piłki rehabilitacyjne.
Dbając o Państwa dobro, zdrowie oraz zadowolenie gromadzimy
artykuły medyczne znanych i cenionych producentów m.in.
Medel, Microlife, Omron, Novama, Qmed, Medi, Reh4mat, Aries,
Pani Teresa, Seni, Tena, Anita, Alles, Vermeiren.
UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
gwarantujemy bezpłatną dostawę do domu na terenie
Podzamcza.
R1085/17
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Zadbają o ﬁnanse Twojej ﬁrmy
WBR Spółka z o.o. znajdujące się przy ulicy Wrocławskiej 113/11e w Wałbrzychu
- najlepszym biurem rachunkowym na Dolnym Śląsku
roku 2017 wg Dziennika Gazeta Prawna.

wych, rozliczeń z podatku VAT,
spraw
kadrowo-płacowych,
sporządzanie deklaracji PFRON,
sporządzanie zeznań rocznych,
jak również pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności
gospodarczej i wypełnianiu wnioREKLAMA

Biuro rachunkowe działa od
2009 r. - Naszym głównym celem jest wysoki profesjonalizm
świadczonych usług oraz stałe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co pozwala nam lepiej
dbać o interesy naszych Klientów – mówią właściciele. Spółka zajmuje się kompleksową
obsługą rachunkowo-księgową
oraz kadrowo-płacową małych
i średnich firm o różnym profilu
działalności, jak i formie prawnej.
- Naszymi klientami są zarówno
jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe oraz
spółki prawa handlowego. Jesteśmy elastyczni oraz upraszczamy
zasady współpracy, pozostając
otwarci na oczekiwania naszych
Klientów- zachęcają właściciele.
Zakres świadczonych przez biuro usług obejmuje: prowadzenie
podatkowej księgi przychodów
i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), ksiąg rachunko-

Walim rozbłysnął
Jeszcze jaśniej niż w roku ubiegłym świeci Gmina Walim w okresie
świąteczno-noworocznym. Gwiazdki, śnieżynki, kurtyna i inne dekoracje
upiększyły gminę bardziej okazale niż
dotychczas. W większości miejscowości zamontowane zostały iluminacje
świetlne. Zawisły one nad drogami, na
latarniach przydrożnych i na ścianie jednego z budynków w samym Walimiu.

Żywe Betlejem
W czasie świąt Bożego Narodzenia oraz w uroczystość Trzech Króli
plac przy kościele pw. Chrystusa Króla
w Głuszycy po raz kolejny zamieni się
w miasteczko z czasów narodzin Jezusa Chrystusa. W drewnianych chatach będzie można zobaczyć aktorów
wykonujących tradycyjne czynności.
Dodatkową atrakcją będą zagrody
z żywymi zwierzętami oraz betlejemska gospoda serwująca ciepłe potrawy
i napoje. Organizatorami wydarzenia
są parafia Chrystusa Króla w Głuszycy,
Gmina Głuszyca oraz Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit.

Świątecznie
z Marcinem Lutrem
Tuż przed Bożym Narodzeniem
uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych podczas corocznej gali zaprezentowali tradycje
świąt protestanckich. Przedstawiciele z obszaru powiatu świdnickiego
z gmin, placówek oświatowych, medycznych, stowarzyszeń, kościołów,
służb mundurowych i innych instytucji spotkali się w sali bankietowej
świdnickiego Hotelu Pod Wierzbą.

sków o dotacje np. do PUP. - Oddając księgowość i kadry w nasze
ręce mogą Państwo skoncentrować się na rozwoju swojej firmy
i spać spokojnie nie martwiąc się
o ,,papierkową robotę” - przekonują właściciele.
R1086/17
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Najlepsz
ZAKRES USŁUG:
- księga przychodów i rozchodów
- ewidencja przychodów (ryczałt)
- księgi rachunkowe
- rozliczenia z podatku VAT
- sprawy kadrowo-płacowe
- deklaracje PFRON
i wiele innych…

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!
ul. Wrocławska 113/11e
58-306 Wałbrzych

tel. 74/666-66-22 / 575-113-215
e-mail: biuro@wbr.com.pl

Świdnicki opłatek
Z inicjatywy prezydent miasta, Beaty
Moskal-Słaniewskiej w czwartek, 14 grudnia
w restauracji Hotelu Esperanto w Świdnicy
odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym
uczestniczyło ponad sto osób.
Na świdnicki opłatek zaproszono podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
rodziny wielodzietne, osoby samotne, niepełnosprawne, harcerzy z 43 ŚDH NS „Świetliki”

i kombatantów. Organizatorem uroczystości był
Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy oraz miasto
Świdnica. W trakcie uroczystej kolacji zaśpiewał
chór Pryma Voce z III Liceum Ogólnokształcącego pod kierownictwem Joanny Janas. Nie zabrakło również niespodzianek i prezentów. Mikołaj
wręczył dzieciom zabawki i słodycze, a osobom
dorosłym paczki świąteczne.
KaLu
fot. użyczone
REKLAMA

UWAGA KONKURS
Wygraj zaproszenie dla dwóch osób na Galowy Koncert
Sylwestrowy Wiesław Ochman i przyjaciele, który odbędzie
się 30.12.2017 w Aqua Zdroju
Wystarczy, że w piątek 22.12.2017 punktualnie o godz. 12:00
wyślesz e-mail pod adres sekretariat@30minut.pl z hasłem
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, podaj swoje imię,
nazwisko i nr telefonu.
Wygrywa pierwsze pięć osób.

szrocik szpargalek

R1087/17

Zdrowych, Spokojnych
i Wesołych
Świąt Bożego
Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku 2018

życzą właściciele
Szrocika Szpargałka

SZROCIK SZPARGAŁEK

(Meble,porcelana,ciuchy...
Giełda w jednym miejscu...)
Chrobrego 14 były sklep z odzieżą używaną
czynne : PN -PT 10-17 SOB 10-15.

8 promocja
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OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W WAŁBRZYCHU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracownika socjalnego.
Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, politologia, psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku) lub studia ukończone na kierunku praca socjalna.
Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mops.walbrzych.
pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Termin
składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2018 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).
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Zostań specjalistą THOR®

Monter instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych(m/k)

R1090/17

Zostań specjalistą THOR®

Monter instalacji wentylacyjnych(m/k)

Cieszymy się na Państwa aplikacje !

Monter rurociągów(m/k)

THOR ®-ﬁrma specjalizująca się w dostarczaniu wykwaliﬁkowanego personelu. Od 19 lat wspieramy naszych klientów z segmentu techniki w budynkach i techniki zasilaniazarówno przy dużych projektach, jak i przy mniejszych inwestycjach. Obecnie mamy ponad 1000 pracowników, którzy pracują w całych Niemczech. Chcesz dołączyć do THOR®?
Wymagania
• dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje np. jako monter instalacji
gazowych , grzewczych lub sanitarnych i/lub wieloletnie
doświadczenie na podobnym stanowisku
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomość j.niemieckiego/angielskiego (mile widziana)
Pakiet pracowniczy THOR®
• umowa o pracę na czas nie określony
• atrakcyjne wynagrodzenie +diety
• do 30 dni urlopu w roku
• dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
• wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
• odzież robocza od Engelbert strauss®
• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną kartą
paliwową
• kursy j.niemieckiego/angielskiego w naszym oddziale we
Wrocławiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii THOR®
• zakładowe zabezpieczenie emerytalne
• PLUS CARD- status pacjenta prywatnego
• organizacja noclegu w miejscu
• indywidualna osoba do kontaktu także w weekendy
• Sponsoring klubów przez ﬁrmę THOR®
• Atrakcyjne premie w sklepie ﬁrmowym THOR&more

Cieszymy się na Państwa aplikacje !

Wymagania
• dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje np.jako monter instalacji
chłodniczych, wentylacyjnych i/lub wieloletnie doświadczenie
praktyczne w tej dziedzinie (chętnie także dyplom mechanika
konstrukcji lub ślusarza)
• możliwe dodatkowe kwaliﬁkacje ,jak spawanie PPS,instalacje
w pomieszczeniach czystych,lutowanie lutem twardym lub
technika pneumatyczna
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomość j.niemieckiego/angielskiego (mile widziana)
Pakiet pracowniczy THOR®
• umowa o pracę na czas nie określony
• atrakcyjne wynagrodzenie +diety
• do 30 dni urlopu w roku
• dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
• wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
• odzież robocza od Engelbert strauss®
• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną kartą
paliwową
• kursy j.niemieckiego/angielskiego w naszym oddziale we
Wrocławiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii THOR®
• zakładowe zabezpieczenie emerytalne
• PLUS CARD- status pacjenta prywatnego
• organizacja noclegu w miejscu
• indywidualna osoba do kontaktu także w weekendy
• Sponsoring klubów przez ﬁrmę THOR®
• Atrakcyjne premie w sklepie ﬁrmowym THOR&more

Wymagania
• dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje np.jako monter przewodów
rurowych wentylacyjnych i/lub wieloletnie doświadczenie
zawodowe w tej dziedzinie
• doświadczenie w budowie elektrowni jest dodatkowym atutem
• w miarę możliwości dodatkowe kwaliﬁkacje, jak aktualne
uprawnienia spawacza (spawanie łukiem elektrycznym,E,TIG,
spawanie metodą lustrzaną-z badaniem radiologicznym).
Spawacze rurociągów muszą być w stanie spawać rury o
średnicy od 100 do 350 mm
• ewentualne posiadanie paszportu bezpieczeństwa SCC i SGU
• czytanie rysunków izometrycznych
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomość j.niemieckiego/angielskiego (mile widziana)
Pakiet pracowniczy THOR®
• umowa o pracę na czas nie określony
• atrakcyjne wynagrodzenie +diety
• do 30 dni urlopu w roku
• dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
• wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
• odzież robocza od Engelbert strauss®
• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną kartą
paliwową
• kursy j.niemieckiego/angielskiego w naszym oddziale we
Wrocławiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii THOR®
• zakładowe zabezpieczenie emerytalne
• PLUS CARD- status pacjenta prywatnego
• organizacja noclegu w miejscu
• indywidualna osoba do kontaktu także w weekendy
• Sponsoring klubów przez ﬁrmę THOR®
• Atrakcyjne premie w sklepie ﬁrmowym THOR&more

www.THORmontagen.de

THOR Industriemontagen GmbH &Co.KG Wrocławski Park Biznesu, Ul.Strzegomska 56b, 53-611 Wrocław
Tel.71 725 85 11 // +49 152/535 473 86, Faks: +49 3605/ 200 677-30, e-mail:m.kwietniewski@THORmontagen.de, b.nedzka@THORmontagen.de
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12 co tam w szkole
sekund
Zdolna i jedyna
w powiecie

Sukcesem dla uczennicy klasy
drugiej oddziałów gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej w Marcinowicach - Anastazji Lato zakończył się
powiatowy etap konkursu z Dolny
Ślązak Gimnazjalista. Anastazja
awansowała do etapu finałowego
konkursu – bloku humanistycznego
z języka polskiego i historii w roku
szkolnym 2017/2018. Znalazła się
ona wśród 49 uczniów dolnośląskich szkół, którzy będą rywalizować w finale o tytuł laureata.

Z wizytą
w krwiodawstwie

W środę, 13 grudnia w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” uczniowie
klas VII ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wałbrzychu wybrali się
z wizytą do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu. Celem spotkania było zapoznanie uczniów
z zagadnieniami pozyskiwania
krwi od osób zdrowych na rzecz
osób wymagających transfuzji krwi
oraz przedstawienie problematyki
produkcji preparatów krwiopochodnych. Spotkanie miało również
na celu uwrażliwienie młodych
ludzi na niesienie pomocy osobom
potrzebującym i poszkodowanym
w wypadkach.

Na pomoc
zwierzętom!

Wolontariat szkolny ‘’Ósemeczka’’
działający w Szkole Podstawowej
nr 21 w Wałbrzychu, prowadził
zbiórkę karmy, koców oraz zabawek dla psów i kotów w klasach
4-6. Podczas akcji udało się uzbierać
kilka dużych worków suchej karmy
dla psów i kotów, ok.20 puszek
większych i mniejszych, żwirek oraz
koce. Przyniesiona przez uczniów
karma, żwirek i koce odebrał ze
szkoły wolontariusz fundacji ‘’Na
Pomoc”. Niniejsza fundacja działa
na terenie Boguszowa –Gorc, Wałbrzycha oraz wiosek wokół Wałbrzycha. Ma pod swoimi skrzydłami wiele uratowanych zwierząt;
niektóre odebrane z interwencji,
z domu gdzie były bite, głodzone
lub trzymane w nieodpowiednich
warunkach, a także zwierzęta znalezione na ulicy, głodne, zmarznięte
i potrzebujące pomocy.

Spotkanie z Faurecią

W grudniowy piątek uczniowie klas
III oraz IV e Szkoły Podstawowej nr
15 wzięli udział w spotkaniu z pracownikami wałbrzyskiej Faureci.
Warsztaty połączone z pokazem
multimedialnym były nie lada gratką
dla młodych fanów motoryzacji.
Dowiedzieliśmy się, że Faurecia jest
6. na świecie producentem wyposażenia samochodowego, zajmującym
się czterema kluczowymi dziedzinami biznesu: fotele samochodowe, technologie kontroli emisji
spalin, wnętrza samochodowe oraz
zewnętrzne moduły samochodowe.
Faurecia zatrudnia 103 000 pracowników w 34 krajach, w 330 zakładach produkcyjnych oraz 30 ośrodkach badawczo-rozwojowych. Na
zakończenie spotkania odbył się
konkurs, dla najbardziej aktywnych
czekały wspaniałe nagrody

Nakład łączny
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Górnik odwiedził
dzieci
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Najwyższe wyniki nauczania!

TRWA NABÓR
na rok szkolny
2018/2019

W ramach lekcji:
2 języki obce
szachy
basen, taniec
Z okazji niedawnej Barbórki, 18 grudnia do przedszkolaków z Przedszkola
Fundacji CLEVER zawitał Pan Józef. Podczas wizyty zasłużony
górnik opowiadał dzieciom jak wygląda praca w kopalni. Wszyscy
z zaciekawieniem słuchali opowieści o Skarbniku, który strzeże skarbu
głęboko pod ziemią i czuwa nad bezpieczeństwem ciężko pracujących
górników. Przedszkolaki zadawały mnóstwo pytań Panu Józefowi, który
z ochotą odpowiadał na każde z nich.

KaLu
fot.użyczone

PROFESJONALNA KADRA
Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER
Wałbrzych, ul.Armii Krajowej 35b, 58-302

f: SzkołaPodstawowaFundacjiClever • www.szkolaclever.pl

Poznawali „Piastowskie korzenie”
Konkurs plastyczny, wykłady
historyczne, zwiedzanie znanych
pomników historii regionu oraz
wydanie albumu to działania,
w których uczestniczyła głuszycka młodzież z Gimnazjum
Publicznego w Głuszycy podczas
prawie trzymiesięcznej realizacji
projektu „Piastowskie korzenie”. Mamy nadzieję, że dzięki
podjętej inicjatywie historia Piastów żyjących niegdyś na naszych
ziemiach stała się bliższa młodemu pokoleniu głuszyczan.
Gimnazjaliści rozpoczęli cykl wyjazdów edukacyjnych od zwiedzenia zamku Książ, gdzie brali udział
w lekcji muzealnej i poznali historię
zamku od najdawniejszych czasów
do dnia dzisiejszego. Zwiedzili również najważniejsze komnaty i sale
oraz tarasy zamkowe Książa. W cza-

sie kolejnego wyjazdu uczniowie odwiedzili zamek Grodno. Ogromne
wrażenie wywarło na młodzieży poznanie historii Opactwa Cystersów
w Krzeszowie. Gimnazjaliści z zaciekawieniem słuchali opowieści przewodnika podczas zwiedzania kościoła Bractwa Św. Józefa z pięknymi
obrazami Willmana, malarza reprezentującego śląski barok, a także
kościoła klasztornego oraz Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich.
Wycieczki edukacyjne zakończyły się
zwiedzaniem zamku w Bolkowie ze
średniowieczną twierdzą i skarbcem
Piastów świdnicko-jaworskich.
Uczniowie
Gimnazjum Publicznego w Głuszycy wzięli także
udział w konkursie plastycznym pn.
„Piastowskie korzenie”. Zwyciężyła praca wykonana przez Roksanę
Twaróg, drugie miejsce zajęli Dominika Cieślak i Jakub Kadłubski, a trze-

cie Dariusz Grabowy i Zuzanna Bogdan. Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Szymon Grabicki, Oliwia Zaborowska, Maria Brzozowska, Klaudia Słomiana, Damian Twaróg, Christian
Rolbiecki, Nina Banaś, Laura Linder,
Patrycja Michalec, Sara Bazela, Kamila Jasińska. Laureatów konkursu

nagrodzono ciekawymi książkami
i albumami o tematyce historycznej.
Zwieńczeniem działań podejmowanych przez młodzież było wydanie albumu prezentującego prace
uczestników konkursu plastycznego.
PaPu
fot. użyczone

Młodzieżowi radni zaprzysiężeni!
miasta omówił ponadto realizację
najważniejszych tegorocznych inwestycji na terenie naszej gminy.
W wyniku głosowania okazało
się, że nowym przewodniczącym
MRM została Wiktoria Łobodziec
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Strzegomiu. Jej rywalami byli: Kacper Gregorczyk, Malwina Ryż i Maria Lemańska. Na stanowisko wiceprzewodniczących wybrano: Pawła
Balawendera (ZSO) i Roksanę Chodorowską (PSP Jaroszów). Na sekretarza powołano Julię Kowalczyk (PSP
Jaroszów).
KaLu
fot. użyczone

Wybór
przewodniczącego,
zastępców i sekretarza zdominował pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu
kadencji 2017-2019, która odbyła się 12 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu.
Premierowe posiedzenie poprzedziły wewnętrzne wybory w 11
okręgach szkolnych, które wyłoniły 24 radnych. Burmistrz Zbigniew
Suchyta witając nowo wybranych
radnych, pogratulował im wyboru i zachęcił do ścisłej współpracy
z władzami samorządowymi. Wyjaśnił im również, dlaczego ta kadencja
różni się od trzech poprzednich.
– W tej radzie po raz pierwszy
są uczniowie zarówno z piątej klasy
szkoły podstawowej, jak też z klas
licealnych. Jest to związane z reformą oświaty, która weszła w życie 1 września tego roku. W latach
poprzednich członkami rady byli
gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – podkreślał burmistrz Zbigniew Suchyta. Włodarz

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Strzegomiu (kadencja 2017-2019)
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu: Wiktoria
Łobodziec,Paweł Balawender
Zespół Szkół w Strzegomiu: Dominik Fornal, Artur Hendżak
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu: Maria Lemańska,
Eryk Manulik, Malwina Ryż
Wiktor Strzyżewski
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu: Piotr Basiński,
Sebastian Gmyrek, Kacper Gregorczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu: Emilia Gucwa, Oliwier
Kanikuła, Adam Kiełbasa, Adam Witkowski
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach: Małgorzata Wójtowicz
Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie: Karol Jaszowski,
Katarzyna Ślemp
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach: Nadia Figurak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie: Roksana Chodorowska,
Julia Kowalczyk, Klaudia Goldian
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy: Alicja Głuszczak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy: Michał Leniuch
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Kolorowe kodowanie
Do klasy 2a Szkoły Podstawowej
w Jaroszowie zawitał niezwykły gość:
malutki robot - Ozobot.
To robot, który podąża za linią (linefollower) dzięki sensorom umieszczonym
na jego spodzie. Oznacza to, że można narysować trasę, po której będzie się przemieszczał.
Dzięki robotowi i kilku kolorowym
mazakom lekcja zamieniła się w lekcje
programowania. Radość uczniów była
ogromna, bo była to lekcja wielkiej frajdy.
Ilość zabawy i nauki była nieograniczona,
tak jak nieograniczona jest kreatywność
dzieci związana z rysowaniem i planowaniem tras, po których może jeździć Ozobot.

Prezenty od serca
Misie, gry, puzzle, kolorowanki,
książki i wiele innych prezentów, zebranych przez ludzi wielkiego serca,
pojechało do podopiecznych wrocławskiej kliniki Przylądek Nadziei. Ponad
350 zabawek zebrano w ramach akcji, organizowanej już po raz kolejny
przez Publiczną Szkołę Podstawową
Integracyjną w Świebodzicach.
Finał akcji odbył się w poniedziałkowe
przedpołudnie. I jak rok temu szkolny hol
zamienił się w kolorowy kram z zabawkami. Zebrali je przede wszystkim uczniowie
szkoły, a do zbiórki drugi rok z rzędu przyłączyli się pracownicy Urzędu Miejskiego,
którzy także przekazali zabawki i pluszaki.
- To piękna akcja, w której uczestniczymy z wielką radością. Dziękuję wszystkim, którzy się do niej przyłączyli. W taki
prosty sposób mogliśmy podarować chorym dzieciom troszkę radości, a wraz
z tymi zabawkami przesłać im nadzieję
i nasze dobre myśli na te nadchodzące
święta – mówi Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, który wziął udział wziął
w uroczystym podsumowaniu akcji.
REKLAMA
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Siódemka z ciachem!
Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu znowu sięgnął do tradycji.
Prawie po dwudziestu latach placówka postanowiła reaktywować
działalność spółdzielni uczniowskiej i w 24 listopada, zaczęła ona
swoją karierę pod nazwą „PoProstuCiacho”. Zgodnie z deﬁnicją spółdzielnie uczniowskie to
mikroprzedsiębiorstwa społeczne prowadzone na terenie danej
szkoły przez uczniów pod opieką
nauczyciela.
W latach 60. i 70., w murach
ówczesnych szkół gastronomicznej
i ekonomicznej, działały spółdzielnie
uczniowskie pod nazwami „Młodość” i „Zorza”. Główną działalnością spółdzielni było prowadzenie
sklepików szkolnych i przygotowywanie śniadań dla uczniów i pracowników szkoły. W latach późniejszych
spółdzielnie zostały zastąpione przez
warsztaty szkolne, które działały do
1998 roku.
Spółdzielnia „PoProstuCiacho”
powstała w ramach projektu „Kuźnia Uczniowskiej Przedsiębiorczości
Społecznej” dofinansowanego ze

środków Programu Fundusz Inicjatyw Europejskich, a jest realizowany
przez Kuźnię Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu oraz Fundację „Jagniątków”
z siedzibą w Jeleniej Górze. Dzięki
temu projektowi spółdzielnia otrzymała wsparcie finansowe w wysokości ok. 3 tys. zł na rozpoczęcie działalności, zakup potrzebnego sprzętu
i surowców.
Spółdzielnię tworzą uczniowie
drugiej klasy, kształcący się w zawodach kucharz i cukiernik. Już w grudniu spółdzielnia zaznaczyła swoje istnienie, organizując trzy wydarzenia
dla lokalnego środowiska: przygotowanie cateringu podczas uroczystości przyznania uczniom i studentom stypendiów Prezydenta Miasta
Wałbrzycha - Romana Szełemeja;
zorganizowanie warsztatów z dekorowania ciastek świątecznych dla
pensjonariuszy Domu Seniora - Rusinowa oraz przeprowadzenie zajęć
cukierniczych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej mieszczącej się
w PSP nr 21 na Podzamczu.
KaLu
fot. użyczone
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14 wydarzenia
sekund
Ukradł koszyk
zakupów

Policjanci zespołu operacyjno-rozpoznawczego Komisariatu
Policji w Wałbrzychu zatrzymali
złodzieja, który dwukrotnie
w ostatnich tygodniach dokonał
kradzieży w jednym z marketów
na terenie centrum Wałbrzycha.
Funkcjonariusze o pierwszej
kradzieży zostali poinformowani
3 listopada. Wtedy to mężczyzna
wyszedł ze sklepu z koszykiem
pełnym produktów spożywczych
oraz alkoholowych, nie płacąc za
nie. Straty przez właściciela oszacowane zostały na kwotę 550 złotych. Jak ustalili policjanci podczas
czynności procesowych, wałbrzyszanin dokonał drugiego podobnego czynu w tym samym miejscu
13 grudnia. 22-latek przyznał się
do zarzucanych mu czynów. Za
kradzieże grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

Ukrainka okradła
rodaka

51-letnia obywatelka Ukrainy
ukradł portfel z dużą ilością
gotówki. Do zdarzenia doszło
w niedzielę, 17 grudnia w Zagórzu Śląskim. Kobieta wykorzystał
nieuwagę swojego rodaka i ukradła mu portfel z pieniędzmi, w którym było blisko 5,5 tys. złotych.
Ukrainka podczas przesłuchania
przyznał się do zarzucanych mu
czynów. Za kradzież odpowie
teraz przed sądem. Grozi jej
do kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
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Kolejni pijani
kierowcy

Mimo apeli Policji wciąż nie
brakuje osób, którzy wsiadają
za kierownicę na tzw. podwójnym gazie 19 grudnia, świdniccy
policjanci wyeliminowali z ruchu
dwóch pijanych kierowców.
Pierwszy 55-latek kierował samochodem osobowym mając ponad
0,8 promila w organizmie. Kolejny
„drogowy as”, to 30-latka zatrzymana do kontroli drogowej, który
prowadził auto mając ponad 2,7
promila w organizmie. W świetle
obowiązujących przepisów za
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości
lub po użyciu innego, podobnie
działającego środka, grozi kara do
2 lat pozbawienia wolności, kara
grzywny oraz zakaz prowadzenia
pojazdów

www.30minut.pl
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remax

PRACA

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich

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

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

 kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE
(KRAZ 7765)

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Biało – Niebieski Mikołaj Czekają na adopcję
Działająca w Wałbrzychu Fundacja JAMHUDY Molosowy Azyl
Północy zrobiła świąteczną akcję promującą adopcję zwierząt.
W sesji zdjęciowej przy choince
udział wziął Paweł Krysiak Rajdowy Mistrz Polski. Sportowiec prezentował podopiecznych Fundacji, którzy czekają na nowe domy.

Ukradł rejestrator

Wałbrzyszanin odpowie przed
sądem za kradzież rejestratora samochodowego, której dokonał 14
grudnia w jednym ze sklepów na
Sobięcinie. W trakcie czynności
procesowych sprawca przyznał
się do zarzucanych mu czynów.
Policjanci dokonali przeszukania
mieszkania złodzieja, w którym
ujawnili skradzione mienie, a następnie przekazali je właścicielowi. 27-latek stanie teraz przed
sądem. Za kradzież grozi mu kara
pozbawienia wolności do lat 5.

Piątek, 22 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

Od siedmiu lat kibice Górnika
Wałbrzych organizują akcję o nazwie „Biało-Niebieski Mikołaj”.
To już kolejny rok, kiedy pracownicy wałbrzyskiego Oddziału
ZUS również wzięli udział w tym
szlachetnym przedsięwzięciu. Udało
się zgromadzić sporą ilość artykułów

spożywczych, środków czystości
i zabawek. Efekty zbiórki zostały
przewiezione do Domu Dziecka
,,Czwórka” w Wałbrzychu. Dzięki
zbiórce podopieczni Domu Dziecka
otrzymali kolejne świąteczne paczki
od Biało-Niebieskiego Mikołaja.
PaPu
fot. użyczone
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pierogi palce lizać
ZUPA DNIA
3,50 ZŁ
DANIE DNIA
10,90 ZŁ

smacznie jak u mamy
SPRAWDŹ CZY MAMY

NAJLEPSZE PIEROGI
• NA MIEJSCU • NA WYNOS • NA DOWÓZ • DO DOMU • DO PRACY

PRZYJDŹ LUB DZWOŃ
Piaskowa Góra,
DOWÓZ 74 300 32 31
ul. Broniewskiego 71, DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA:
lokal czynny:
pon.-sob. 11.00-17.00

pon.-sob. 12.00-17.00

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

w dostawie również płatność kartą

WWW.MAMUSKA.COM.PL

znajdź nas na FB

- Posiadanie zwierząt to duża
odpowiedzialność, a ludzie często decyzję o zakupie czy wzięciu
czworonoga podejmują niestety
spontanicznie. Sam ostatnio doświadczyłem takiej lekkomyślności,
bo ktoś podrzucił nam do ogrodu
2-miesięcznego psiaka. Maluch na
szczęście trafił pod dobry adres i
znalazł u nas dom – opowiada Paweł, który dodaje, że jest jeszcze
posiadaczem 3 kotów. - Sesja wywarła na mnie ogromne wrażenie,
bo każdy z psiaków, z którymi się
tutaj spotkałem ma za sobą ciężką

przeszłość – dodaje. Obecnie pod
opieką Fundacji JAMHUDY znajduje się ponad 20 psów i kilkanaście
kotów. Wszystkie szukają domów.
Zwierzęta prezentowane są m.in. na
profilu społecznościowym facebook.
com/Jamhudy. Kontakt: 724 658 000
KaLu, fot. użyczone
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MZUK Sp. z o.o. poszukuje
pracowników na stanowisko:

• OPERATOR
KOSIARKI
• DRWAL

z ukończonym kursem obsługi kos spalinowych
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

Piątek, 22 grudnia 2017
www.30minut.pl
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16 kultura

Nakład łączny
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Straszą też w święta

Arie na koniec roku

Poniedziałkowe Nocne Zwiedzanie Zamku Książ, będzie
zaaranżowane przez Grincha
i utrzymane w klimacie Burtona!
Jako prezent uczestnicy otrzymają solidną dawkę strachu.

Wielka Sylwestrowa Gala
Operetki, Musicalu i Tańca czeka
na świdniczan.

Organizatorzy pokażą bardziej
duże zęby, aniżeli kolorowe bombki. Na szczęście do odważnych świat
należy dlatego 25 grudnia w Zamku

Książ zbiorą się najodważniejsze osoby! Nie zabraknie adrenaliny, duchów
i mrocznego świątecznego klimatu!
Cena biletu (edycja specjalna): 55
zł od osoby (w przypadku rezerwacji przez internet), 60 zł zł od osoby
(w przypadku zakupu biletu w kasie
biletowej w godzinach otwarcia zamku). Liczba miejsc ograniczona!
KaLu
fot. użyczone

W sylwestrowy wieczór o godz.
18:00 w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury, niczym wielobarwne serpentyny, wić się będą znane
melodie: Usta milczą dusza śpiewa,
Wielka sława to żart, Artystki z Variete, Przetańczyć całą noc, Gdybym
był bogaczem, przeplatane porywającymi i zmysłowymi tańcami niczym
z baśni tysiąca i jednej nocy. A a to
wszystko w oprawie stylowych, bajkowych kostiumów. Koncert potrwa
100 minut. Bilety: 85 zł - normalny,
75 zł ulgowy.
W koncercie biorą udział: Dorota
Ujda-Jankiewicz (sopran, kierownictwo artystyczne i reżyseria), Andrzej Jankiewicz (tenor, prowadzenie
koncertu), Mirosław owczarek (baryton), Małgorzata Pluta „Mahtab”
(taniec orientalny, choreografia),

Piątek, 22 grudnia 2017
www.30minut.pl

Sylwester
w pociągu
Niezwykła przygoda w ostatni dzień roku! Tym razem lokomotywa parowa TKt48-18 wraz
zabytkowym składem wyjedzie
na tory, aby zapewnić wszystkim
uczestnikom fantastyczną zabawę w sylwestrową noc.

Anna Jankiewicz „Alshira” (taniec
orientalny), Klaudyna Wojcieszczak
(taniec towarzyski, choreografia),
Jakub Majak (taniec towarzyski, choreografia).
PaPu
fot. użyczone

Bez wątpienia będzie to prawdziwa industrialna noc. Zabytkowa lokomotywa zabierze pasażerów z Jaworzyny Śląskiej i przejedzie przez
Świdnicę, Świebodzice i Wałbrzych
do Boguszowa - Gorc. Przewiezie
gości wprost do Centrum Kongresowego „Witold”. Tam dla 150 osób
w eleganckiej scenerii w Restauracji
Witold odbędzie się zabawa sylwestrowa. Wyśmienite menu, wytrawne alkohole, wspaniała muzyka, pokaz fajerwerków oraz kłęby dymu
z TKt-ki.
KaLu

Kopalnia żegna rok 2017 artystycznie!
Tuż przed końcem roku, bo 28
grudnia o godz. 18:00 w Galerii Starej Kopalni otwarta zostanie ekspozycja DEPERCEPCJE. To zbiorowa
wystawa malarstwa, rysunku oraz
obiektów świetlnych, w której udział
wezmą Marlena Promna, Piotr Saul,
Luiza Zimerman, Michał Węgrzyn,
Karolina Balcer oraz Katarzyna Tomaszewska.
W ramach wystawy artyści zaprezentują sześć odmiennych przejawów de-

percepcji. Tytułowe pojęcie odnosi się
do dekonstrukcji w ramach percepcji i do
tego, że możliwe formy jej interpretacji
i kreacji nie mają praktycznie ograniczeń.
Słowo depercepcja, które nie funkcjonuje
powszechnie w języku powstało w rezultacie namysłu nad dekonstrukcją w kontekście imaginacyjnego lub iluzyjnego
przekształcenia rzeczywistości. Podczas
gdy dekonstrukcja odnosi się do treści,
depercepcja odnosi się do formy w granicach naoczności.

To nie koniec atrakcji w ramach wydarzenia. Tego wieczoru zagrają również dwa zespoły: The Perceptos i Połykacze pereł z Odry.
Na wystawę Stara Kopalnia zaprasza
wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we
Wrocławiu. Prace młodych artystów będzie można oglądać codziennie w godz.
10:00-18:00 do 30 stycznia 2018 r.
Wstęp wolny.
PaPu
fot. użyczone
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GALOWY KONCERT SYLWESTROWY

WIESŁAW OCHMAN
I JEGO PRZYJACIELE
30 grudnia 2017r. godz. 18:00 AQUA ZDRÓJ
Wiesław Ochman to światowej sławy tenor, którego droga artystyczna wiodła od Opery Śląskiej po najsławniejsze sceny operowe świata: Teatr Bolszoj, La Scala, Opera Paryska,
Metropolitan Opera i wiele innych. „O mało nie wyrosłem na chuligana” – wyznał kiedyś
w wywiadzie. Wychowywał się bowiem na warszawskiej Pradze, na Ząbkowickiej słynącej
z ferajny, która nie lubiła żartować Mimo to zdołał ukończyć szkoły i dotrzeć na studia …
na Wydział Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Edukację wokalną rozpoczął dopiero na II roku studiów ceramicznych. Jeszcze nie wierzył, że śpiew będzie jego
profesją. Po ukończeniu studiów otrzymał propozycję pracy w Operze Śląskiej. I w ten
oto sposób rozpoczął swoją największą przygodę życiową. Choć musiał trochę poczekać
na sukcesy światowe (druga połowa lat 60.), to na najsłynniejsze estrady i sceny operowe
wkraczał już z bardzo dobrym przygotowaniem i potężnym repertuarem.
Zakończenie roku jest zawsze okazją do wspaniałej zabawy w gronie bliskich, przyjaciół i znajomych. Wszystkich, którzy zechcą spędzić ten wyjątkowy w roku wieczór inaczej
niż w klubach huczących od głośnej muzyki, rozkoszując się raczej bogatą harmonią najpiękniejszych melodii, niż głośnym hałasem dyskotekowych przebojów zapraszamy na
wspaniały Galowy Koncert Sylwestrowy. Wieczór będzie się mienił dowcipem, humorem
i ciekawymi anegdotami opowiadanymi przez gospodarza koncertu – Wiesława Ochmana. Wszystko to okraszone zostanie najpiękniejszymi pieśniami, ariami i duetami operetkowymi i znanymi utworami w wykonaniu solistów: Aleksandry Stokłosa (sopran),
Renaty Dobosz (mezzosopran) i Macieja Komandera (tenor) oraz Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego.
Życzymy Państwu szampańskiej zabawy w doborowym towarzystwie i przy dźwiękach znanych i lubianych melodii.
Bilety dostępne w kasie biletowej: tel. 74 842-38-93, mailowo: bilety@filharmonia-sudecka.pl oraz na stronie interticket.pl w cenie od 70 do 150 zł.
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Wałbrzych wciąż niezdobyty
Twierdza Wałbrzych nadal
poza zasięgiem rywali. W niedzielę o sile Górnika Trans.eu przed
własną publicznością przekonał
się dotychczasowy współlider II
ligi koszykarzy – Exact System
Śląsk Wrocław, który przegrał
z biało-niebieskimi 64:66.
Jak na konfrontację dwóch czołowych zespołów rozgrywek pojedynek w Hali Wałbrzyskich Mistrzów
miał niezwykle zacięty charakter.
Może nie był to basket najwyższych
lotów, gdyż błędów z obu stron nie
brakowało, ale emocjami można by
obdzielić kilka ligowych spotkań.
Co prawda po pierwszej kwarcie
miejscowi prowadzili 21:15, jednak
później wynik rywalizacji najczęściej
oscylował wokół remisu. Na początku czwartej kwarty nasi wygrywali
55:47, gdy zryw rywali, a zarazem
niespodziewany przestój gospodarzy, przyniosły wrocławianom
11 „oczek” z rzędu. Końcówka to
prawdziwy horror, który komplet
publiczności oglądał na stojąco. W 36
minucie przegrywaliśmy 55:58, a zaledwie 120 sekund przed końcowa
syreną 57:64. Mimo bardzo trudnej
sytuacji miejscowi nie zwiesili głów,
ale rzucili się do walki o zachowanie miana niepokonanego u siebie
zespołu. Sygnał do ataku w tak ważnym momencie dał ten, na którego
można zawsze liczyć, a więc kapitan
Górnika – Rafał Glapiński, który celnie przymierzył z dystansu. Chwilę później wyczyn starszego kolegi
skopiował Damian Durski i na kilkadziesiąt sekund przed końcem pojedynku gospodarze wrócili do gry
o zwycięstwo (65:64). Mający nóż
na gardle koszykarze Śląska nie wytrzymali presji gubiąc piłkę w ataku,
a faulowany Tomasz Krzywdziński
wykorzystał jeden rzut wolny i tym

i w efekcie ich awans na 1. miejsce
w tabeli. Na szczęście tylko na kilka dni, gdyż bez względu na rezultat
sobotniego spotkania w Pleszewie
Górnicy wejdą w Nowy Rok na wygodnym fotelu lidera.
Bartłomiej Nowak
Górnik Trans.eu Wałbrzych - Exact Systems Śląsk
Wrocław 66:64 (21:15, 13:16, 12:14, 20:19)
Górnik Trans.eu: Rafał Glapiński 19 (3x3), Tomasz
Krzywdziński 16, Bartłomiej Ratajczak 11, Damian
Durski 9 (1), Hubert Kruszczyński 6 (2), Marcin Wróbel 5 (1), Marcin Jeziorowski, Dawid Tyszka, Łukasz
Makarczuk. Trener: Marcin Radomski

Tabela II ligi
1. AZS Politechnika Opolska
2. Górnik Wałbrzych
3. Śląsk Wrocław
4. Sudety J. Góra
5. Kosz Pleszew
6. WKK Wrocław
7. Stal Ostrów Wlk.
8. AZS Częstochowa
9. Rawia Rawicz
10. Muszkieterowie N. Sól
11. Gimbasket Wrocław
12. MKS Otmuchów
13. SMK Lubin
14. Polkąty Kąty Wr.

15
14
15
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
13

26
26
26
23
23
22
21
21
20
19
19
17
16
15

Lekki niedosyt
+217
+179
+141
+15
+94
+14
+69
-22
-8
-91
-169
-129
-291
-109

Koniec pucharowej przygody
Mimo ambitnej walki siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój przegrali z Krispolem Września 0:3
i odpadli z rozgrywek o Puchar
Polski. Szkoda wtorkowej porażki, gdyż wydaje się, iż wyżej notowany rywal był po raz kolejny
do ogrania.

Pierwszy set dawał miejscowym
nadzieje na uzyskanie wygranej
w trzeciej w tym sezonie konfrontacji obu zespołów, gdyż gra toczyła się pod lekkie dyktando naszych.
Tak było do stanu po 17. Od tego
jednak wyniku do głosu doszli wyżej
notowani przyjezdni, którzy wyko-

rzystując większe doświadczenie
wygrali 25:23. Podobny przebieg
miał kolejny set. Po początkowym
remisie 4:4 później znów lepiej prezentowali się chłopcy Janusza Bułkowskiego. Siatkarze Aqua-Zdroju
prowadzili 14:11, 18:16, a następnie
20:17. I gdy wszystko przemawiało

Mimo ambitnej walki siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój przegrali z Krispolem Września 0:3 i odpadli z rozgrywek
o Puchar Polski

Basket prowadzi
mimo pauzy

Choć w minionej kolejce III ligi zabrakło
koszykarzy MKS-u Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój, to jednak podopieczni Michała Borzemskiego zachowali
1. miejsce w klasyfikacji rozgrywek.
W sobotę zespół z uzdrowiska miał
w planach pojedynek z UKS-em
Rio Team Złotoryja, ale spotkanie
zostało przełożone na 20 stycznia.
W ciekawym z punktu widzenia kibica
szczawieńskiej drużyny meczu Chromik
Żary rozgromił wyżej notowany KK
Oleśnica różnicą aż 37 punktów. Mimo
wysokiego zwycięstwa Chromik nadal
plasuje się na 3. pozycji, ale nie wolno
zapominać, iż Rafał Niesobski i spółka
mają o jedno spotkanie rozegrane mniej
aniżeli nasz Mazbud Basket. Kolejny
pojedynek Bartłomiej Józefowicz i jego
koledzy rozegrają już po Nowym Roku.
W Święto Trzech Króli nasi zmierzą się
z beniaminkiem III ligi – Chrobym XXI
Kłodzko.
Tabela III ligi
1. Mazbud Basket
10
18 +94
2. KK Oleśnica
11
18 +61
3. Chromik Żary
9
17 +225
4. KKS Siechnice
11
16
-17
5. WSTK Wschowa
10
15
-56
6. Chrobry XXI Kłodzko
10
13
-74
7. Rio Team Złotoryja
9
12
-51
8. Polonia Świdnica
9
12
-74
9. KKS Kobierzyce
9
11 -108

Sygnał do ataku w trudnym dla Górnika momencie dał ten, na którego można zawsze liczyć, a więc kapitan
Górnika – Rafał Glapiński

samym siódmy triumf naszych w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów stał się faktem.
Co ciekawe, niedzielny mecz
nie był ostatnim wałbrzyszan w tym
roku. Jutro (!) bowiem podopiecznych Marcina Radomskiego czeka
wyjazdowa potyczka z zajmującym
5. miejsce Koszem Pleszew, a zatem można się spodziewać trudnej
walki o kolejny komplet punktów.
W ramach XV kolejki rozegrano już
pojedynek Śląska Wrocław z Weegree AZS-em Politechnika Opolska,
który przyniósł wygraną gości 86:73

sekund

za wałbrzyszanami, podopieczni Mariana Kardasa zwarli szyki i po zaciętej końcówce zwyciężyli na przewagi
do 24.
Pechowa porażka odbiła się
czkawką w trzeciej, niestety, ostatniej odsłonie spotkania. Goście
szybko uzyskali bezpieczną przewagę (5:0), a następnie bez większych
problemów kontrolowali przebieg
partii. Ostatecznie Krispol wygrał
do 18, a cały mecz 3:0 i to drużyna
z Wrześni wystąpi w VI rundzie Pucharu Polski, w której zmierzy się
z przedstawicielem PlusLigi.
Czasu na odpoczynek wałbrzyszanie mieli bardzo niewiele, gdyż
wczoraj awansem w ramach XVII
kolejki I ligi zmierzyli się na wyjeździe z wiceliderem klasyfikacji, AZSem Częstochowa. Niestety, spotkanie zakończyło się po zamknięciu
wydania, tak więc wynik potyczki
przekażemy w kolejnym wydaniu
„30 minut”.
Bartłomiej Nowak
Puchar Polski
V runda
MKS Aqua-Zdrój – Krispol Września 0:3 (23:25,
24:26, 18:25)
MKS Aqua-Zdrój: Goss, Orobko, Dzikowicz, Lipiński,
Woźnica, Zieliński, Dereń (libero) oraz Marszałek,
Hudzik. Trener: Janusz Bułkowski
Lechia Tomaszów Mazowiecki – AZS PWSZ Stal Nysa
1:3 (21:25, 25:22, 22:25, 22:25)

Tylko jeden, a może aż jeden punkt
wywalczyły siatkarki Chełmca Wodociągów w zapowiadanym przez nas przed
tygodniem wyjazdowym spotkaniu
z wyżej notowanym AZS-em AWF Piko
Sport Wrocław. Z jednej bowiem strony
wałbrzyszanki przegrywały po trzech
setach 1:2, a dodatkowo w czwartej
partii rywalki prowadziły 24:19 i były
o krok od zwycięstwa za 3 punkty.
Z drugiej jednak strony, jak wskazywał
trener Jacek Kurzawiński, doprowadzając do praktycznie niemożliwej
wygranej we wspomnianej czwartej
odsłonie, jego podopieczne powinny
były wykorzystać rozbicie psychiczne
wrocławianek i tym samym przechylić
szalę rywalizacji na swoją korzyść. Tak
się jednak nie stało, gdyż akademiczki
zdołały się podnieść po nokautującym
ciosie i ostatecznie wygrały tie-break’a 15:11, a całe spotkanie 3:2.
AZS AWF Piko Sport Wrocław - Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 24:26, 15:11)
Chełmiec Wodociągi: Zdebska, Szymańska, Sławińska, P. Groń, P. Pawelska, P. Urbanowska, E. Pawelska
(libero) oraz Smernicka, I. Groń, Judyta Rzeczycka.
Trener: Jacek Kurzawiński
Tabela III ligi
1. Sobieski Oława
6
18 18:0
2. Ziemia Milicka
5
12 14:6
3. AZS AWF Wrocław
6
11 14:10
4. UKS Ares N. Sól
6
10 13:11
5. Chełmiec Wodociągi
6
9 12:11
6. Volley Głogów
5
6
6:9
7. UKPS Lubin
6
2 3:17
8. IKS Jelenia Góra
6
1 2:18

Mistrz potwierdził
dominację

W spotkaniu na szczycie Wałbrzyskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” aktualny mistrz, Pap-Trans
Chełmiec, pewnie pokonał prowadzący dotychczas w tabeli PW Mabor
3:0. Dzięki wygranej Piotr Wierzbicki
i spółka powrócili na fotel lidera
WALS-a mimo jednego meczu rozegranego mniej aniżeli czołówka rozgrywek.
Wyniki V kolejki
Dom Finansowy – Wodociągi 2:1, KP I – Domex
Volleyball Team Głuszyca 1:2, PAP-Trans Chełmiec
– PW Mabor 3:0
Tabela WALS-a
1. PAP-Trans Chełmiec
4
11 11:1
2. PW Mabor
5
9
9:6
3. Dom Finansowy
5
8
8:7
4. Domex Team Głuszyca
5
7
7:8
5. Wodociągi
5
4 4:11
6. KP I
4
3
3:9
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Uprzejmie informujemy, z dniem 31 grudnia 2017 roku
firma Nieruchomości Morawiec, Zbigniew Morawiec, z siedzibą
w Wałbrzychu, przy ul. Głównej nr 11/22A, funkcjonująca
w ramach Grupy WGN, kończy swoją działalność.
W związku z powyższym umowy pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami zostają rozwiązane. Dziękujemy naszym
Klientom za współpracę i zaufanie.
Życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego
Nowego Roku.
Z poważaniem,
Zbigniew Morawiec.

DIETETYK KLINICZNY

SKUP AUT Żywe choinki,
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
Wycieczki OMNIBUS
Sylwester
w Pradze - Express
Cena: 99 zł
www.omnibus-szczawno.pl
tel.: 693 333 563
Szczawno, ul. Kościuszki 14

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

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006
PANELE
PODŁOGOWE!
ZADZWOŃ
– PRZYJEDZIEMY!
Wałbrzych i okolice
Bezpłatnie ze wzorów
paneli

pomiar – wycena – montaż
GRATIS!
Tel. 605-062-642

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

na terenie
Wałbrzycha

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

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

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL
WORKOWANY
Transport i zniesienie
GRATIS!
668-60-55-55

SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

DIETY dla dzieci

Wałbrzych ul.Długa 3a

www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

TEL. 605 062 642
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

-MONITORING IP

DIETY w chorobach
Tel.506 460 576

DOWÓZ GRATIS

ALARMY-KAMERY

tel.608442204

BIURO
OGŁOSZEŃ

797 981 518

Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25

SZYBKA
POŻYCZKA
DO 2000 ZŁ
Nawet w 24 H
Na dowolny cel
BEZ BIK I BIG

RÓWNIEŻ BEZ FORMALNEGO
ZATRUDNIENIA

DZWOŃ

Katarzyna 533542745
Mariusz 732603933
Maria 793868287;
Zofia 607681859;
Beata 732649843;
Andrzej 664976384;
Adrian 882494773

USŁUGI
(0) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY,
ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
-TANIO! WWW.MEBLE-IBG.
WEEBLY.COM TEL. 607 218 533
(2) Szybka pożyczka do 25 000 zł.
609 432 928
(2) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(`) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(0) REMONTY KOMPLEKSOWO, TEL. 668 60 55 55
(1) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55
(1) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111

(2) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(0) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(0) ELEKTRYK 888 322 334
(0) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(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
(0) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PO-

Piątek, 22 grudnia 2017
www.30minut.pl

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

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

dom, działka .2500m2. Obiekt idealny
na agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09

PRACA

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

(1) PRACA opiekunki seniorów
w Niemczech. Legalna praca, składki
ZUS od średniej krajowej, dobra
pensja w ramach jednej czytelnej
umowy! Zadzwoń 509 892 436,
Promedica24
(0) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ
(1) Sprzedam kaseton dł. 4mb
x0,60m, ledy,950,-zł. inf. WGN
Główna 11, 698 175 285
(1) Sprzedam meble biurowe: 3
biurka, szafy i inne. Inf. 698 175 285,
WGN W-ch, Główna 11.

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

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

PLAC MAGISTRACKI 5
WAŁBRZYCH
www.bon-nieruchomosci.pl
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy,
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc,
poczekalnia, ogrzewanie elektryczne.
Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr:
1124) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie
w wysokim standardzie w nowym
budownictwie w spokojnej okolicy
z ogródkiem. Mieszkanie w pełni
rozkładowe z wyposażeniem, 4 piętro,
52m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz balkon.
Cena:175 000zł (nr:2420) -(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, luksusowe mieszkanie z kominkiem i miejscem
rekreacyjnym, 68 m2, 3pokoje,1
piętro, Cena: 280 000 zł, (nr:2384 ) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji na
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od 15 lat
razem z Wami

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 – OKOLICE ŚWIDNICY, dom
wolnostojący w pięknej okolicy do
wykończenia o pow. 156 m2, działka
2500 m2, 5 pokoi, salon z kominkiem
i tarasem, 2 balkony Cena: 470 000 zł
(nr: 2377) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423 m2,
2 niezależne wejścia, działka 5000m2.
Garaż na 3 samochody, 6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2
z oczkiem wodnym Cena: 1 490 000
zł (nr: 2309) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym biurze!
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, kuchnia w zabudowie,
łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89 000tys.(2286)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON –WALIM mieszkanie, 56m2, 2
pokoje, jasna kuchnia, pierwsze piętro
Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - (74) 666
66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na sprzedaż lub wynajem,100m2, okna PCV,
ogrzewanie gazowe, w reprezentacyjnej kamienicy Cena: 300 000 zł (nr:
2161) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie
do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena:
109 000 zł (nr.2334) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy
piękny dom na wynajem w zabudowie
szeregowej 120 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 – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie 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
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ mieszkanie do wprowadzenia w sąsiedztwie
deptaka i parku o pow. 60 m2 na
parterze 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC i przedpokojem z ogrzewaniem
gazowym CENA: 1389 000 zł (nr:
2417) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

Mieszkanie na wysokim parterze, do
odświeżenia. Cena: 78 000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73
www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
BIAŁY KAMIEŃ- 40m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Mieszkanie
na 1 piętrze. Cena: 115 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640
11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 36m2, pokój, garderoba, kuchnia z oknem, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na parterze, blisko mijanki.
Cena: 59 900 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023, (74) 640 11 73
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: 502 549 553,
(74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 35m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
balkon. Mieszkanie na 9 piętrze, do
odświeżenia. Cena: 100 000 zł do
negocjacji. Tel: 535 407 270, (74) 640
11 73
PIASKOWA GÓRA- 29,5m2, 2 pokoje
z kuchnią, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na 5 piętrze, do wprowadzenia. Cena: 105 000 zł do negocjacji.
Tel: 535 407 270, (74) 640 11 73
PODGÓRZE – 36m2, duży pokój,
pomieszczenie gospodarcze, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Ogrzewanie
piecem kaﬂowym. Mieszkanie do
odświeżenia. Cena: 55 000 zł. Tel: 502
668 974, (74) 640 11 73
SOBIĘCIN- 41,9m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, dwa pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie na II piętrze. Cena:
120 000 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: 513 130 023, (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- 103,4m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze,
mieszkanie dwupoziomowe. Cena: 119
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, niski czynsz. Cena: 59 000 zł
do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74)
640 11 73
JEDLINA- ZDRÓJ- 40m2, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie na 1
piętrze, do odświeżenia. Cena: 52 000
zł do negocjacji. Tel: 502 549 553, (74)
640 11 73
JEDLINA- ZDRÓJ- 53m2, 2 pokoje,
kuchnia,łazienka z WC, przedpokój.

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

12. SOWA&VICTORIA Gorce, 2
pokoje w nowym budownictwie, do
częściowego remontu, 45m2, 75000zł
do negocjacji Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Kozice, 45m2,
dwa pokoje po częściowym remoncie,
dużo zieleni wokół. Cena: 79000zł do
negocjacji Tel: 502-665-504

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: 502 668
974 , (74) 640 11 73

14.SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie na Nowym Mieście
po kapitalnym remoncie, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka po kapitalnym remoncie. BEZCZYNSZOWE. 129 000zł / do
negocjacji Tel: 502-665-504

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

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
44m2 Osiedle Górnicze, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka,wysoki parter,
ogrzewanie gazowe. Cena 92.000 Tel:
506-717-014

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

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie,
Śródmieście, 3 pokoje. Po kapitalnym
remoncie, ogrzewanie gazowe. Cena
135.000 Tel: 506-717-014

1. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położona działka budowlana na Piaskowej Górze. Możliwość zabudowy
wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej.
Idealna nieruchomość pod inwestycję.
Cena: 95000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Pogranicze
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje, 68
m2 z balkonem do wprowadzenia.
140,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie,
Nowe Miasto, wysoki parter, 40 m2,
duży pokój, duża kuchnia, do kapitalnego remontu. Cena 53.000 Tel:
506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Ładne duże
trzypokojowe mieszkanie po remoncie na Nowym Mieście. powierzchnia
79m2, cena 127000 Tel: 519-121-104
19. SOWA & VICTORIA Mieszkanie po
remoncie na Podzamczu w czteropiętrowym bloku. 3 piętro, 54 m2, cena
165000 zł Tel. 519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
do remontu w spokojnej części Jedliny
Zdrój. 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc. Budynek po remoncie. 53m2,
cena 79000. Tel: 519-121-104

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2-pokojowe mieszkanie z widną
kuchnią. I piętro po remoncie, w cenie
119,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel :
502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Duże, dwupokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią,
ogrzewanie CO gazowe w dzielnicy
Rusinowa. Cena: 129000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA HIT OFERTA! Mieroszów, dom do kapitalnego
remontu z działką 2500 m2. Cena:
69,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
mieszkanie bezczynszowe w bliźniaku, wraz z przynależną działką. Cena
165,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel.
530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 3
pokojowe mieszkanie w bloku na III
piętrze, 60 m2 do odświeżenia w cenie
169,000 zł. Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice,
Dom wolnostojący z działką o powierzchni 653 m2, w cenie 70,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Biały Kamień
kawalerka o powierzchni 29 m2 do
odświeżenia. Cena: 49,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie na Białym Kamieniu, do
wprowadzenia, z możliwością zrobienia trzech. 56m2 cena 156tys. Boczna
ulica, zadbana kamienica.
Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkania w stanie deweloperskim na
Piaskowej Górze. Tel: 502-657-353

Ul. Palisadowa nr 1
58-316 Wałbrzych
www.mentornieruchomosci.pl
DZIŚ POLECAMY!”
PODZAMCZE mieszkanie NA
DRUGIM PIĘTRZE W BLOKU
CZTEROPIĘTROWYM po termomodernizacji, 51,5 m2, dwa pokoje,
rozkład pomieszczeń, standard do
wprowadzenia, kuchnia w zabudowie
w cenie, 155.000 ZŁ do negocjacji, tel.
577-263-955
OKAZJA! PODZAMCZE, 48m2, 2
pokoje, balkon, niski czynsz, parter,
rozkład pomieszczeń, duża piwnica,
ŚWIETNA LOKALIZACJA, Palisadowa
w czteropiętrowcu, Cena : 118 000zł,
kontakt: 535-285-514
Okazja! KAWALERKA PO REMONCIE NA PIASKOWEJ GÓRZE, 18m2,
balkon, wysoki parter, standard do
wejścia. 59tyś. Tel: 535-311-265
OSIEDLE GÓRNICZE!, ATRAKCYJNA
OFERTA, przestronne mieszkanie, 2
pokoje, 53 m2, rozkładowe, 1 PIĘTRO,
balkon, ogrzewanie gazowe, blok po
termomodernizacji, 129.000 ZŁ do
negocjacji, tel. 535-285-514
PILNIE!, POSZUKUJEMY MIESZKAŃ
NA SPRZEDAŻ NA TERENIE PODZAMCZA I PIASKOWEJ GÓRY, tel.
535-285-514

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 797 981 518, 797 982 003, NAPISZ e-mail: reklama@30minut.pl
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