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Czy w Wałbrzychu powstanie odkryta pływalnia? Jeśli tak, to gdzie?
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Pijana przyjechała
po pijanego

W czasie upałów, jak bumerang powraca temat braku odkrytej pływalni
w Wałbrzychu. Praktycznie wszystkie,
co trzeba podkreślić - dużo mniejsze
miejscowości w okolicy posiadają takie
obiekty. Wałbrzych nie ma zewnętrznego basenu od 2014 roku, kiedy to
z powodu złego stanu technicznego,
zamknięto kompleks w dzielnicy Rusinowa. Wiele lat wcześniej podobny
los spotkał basen na Nowym Mieście.
Biuro Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim i prezydent dr Roman Szełemej
pytają właśnie wałbrzyszan czy odkryta pływalnia jest im potrzebna i gdzie
miałaby powstać.
Biuro Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ruszyło z internetową ankietą dla mieszkańców dotyczącą
odkrytego basenu. Jak zaznaczają, chodzi
przede wszystkim o wysondowanie czy
taki obiekt jest w ogóle potrzebny wałbrzyszanom. A dopiero w dalszej kolejności pytają, gdzie miałby być zlokalizowany.
Zupełnie hipotetycznie wskazują dwie
możliwe lokalizacje. Pierwsza usytuowana jest w dzielnicy Biały Kamień, tuż obok
Centrum Aktywnego Wypoczynku „Aqua
Zdrój”. Druga to niczym powrót do historii, czyli Nowe Miasto i lokalizacja w pobliżu Hali Lekkoatletycznej.
- Jak widzimy, temat wzbudził gorącą
dyskusję na portalach społecznościowych.
Pierwsze wnioski są takie, że Wałbrzych
chce odkrytej pływalni. Nie chodzi tu już
o samą możliwość korzystania z pływalni,
bo taką w bardzo komfortowych warunkach daje „Aqua Zdrój”, lecz o formę rekreacji i spędzania wolnego czasu w okresie letnim. Ankieta, którą uruchomiliśmy
nie jest deklaracją wiążącą, należy ją traktować wyłącznie w kategoriach sondy –

Lokalizacja w dzielnicy Biały Kamień, tuż obok „Aqua Zdroju”

tłumaczy Arkadiusz Grudzień z Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu. - Jednak co
trzeba podkreślić, obecnie budowa takiego basenu to nie jest już wielomilionowa
inwestycja. Zmieniły się technologie budowy takich obiektów, co znacznie też obniżyło koszty. Wałbrzych ma wiele planów
rozwojowych i komfort życia mieszkańców jest w nich istotną sprawą.
Jak wynika ze wstępnego rozeznania,
dotychczas większość wałbrzyszan opo-

wiada się za odkrytą pływalnią w dzielnicy
Biały Kamień. Obecnie zagłosowało na nią
aż 67% aktywnych użytkowników na portalu Facebook, którzy śledzą stronę „Akcja rewitalizacja: Wałbrzych”. Pod opublikowanym postem rozgorzała dyskusja,
w której jest blisko tysiąc komentarzy.
Wyniki ankiety zostaną przekazane
Prezydentowi Miasta oraz Radnym Rady
Miejskiej.
Iwona Petryla
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rozmowa tygodnia

„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali” - św. Jan Paweł II

30 lipca

27 lipca

PONIEDZIAŁEK

PIĄTEK

Grecja to ulubiony kierunek wakacyjnych wyjazdów
wałbrzyszan. Mimo zatrważających doniesień, nie słabnie
nim zainteresowanie. - Grecja
to duży kraj w większości wyspiarski. Pożary w Grecji nie są
czymś nowym. Każdego roku
palą się z powodu suszy gaje
oliwne i tereny niezamieszkałe, często niedostępne. Jednak w pozostałych regionach,
w tym na wyspach tj. Kreta, Rodos, Zakynthos, Kos, Kefalonia,
Skiathos czy Mykonos, gdzie
skupia się większość ruchu turystycznego, nie ma w tej chwili
zagrożenia pożarami – podkreśla Norbert Wawrzyniak właściciel Biura Podróży „Wakacyjny Świat”, doradca turystyczny.

Czy faktycznie najtańsze wakacje można kupić w internecie?

www.30minut.pl

kalendarium

Króluje Grecja,
powraca Egipt

Gdzie najchętniej wyjeżdżają
wałbrzyszanie?
Najchętniej wybieranym kierunkiem wakacyjnym jest Grecja
– szczególnie wyspy. Kraj ten
od zawsze, urzeka nieodpartym
urokiem, wyśmienitą kuchnią,
wielowiekową historią i kulturą.
Każda wyspa posiada swój niepowtarzalny charakter i zapierające dech pejzaże. Poza Grecją,
Wałbrzyszanie chętnie wybierają Chorwację – oferty z dojazdem własnym lub autokarowe.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się Turcja. Jej oferta
skierowana jest przede wszystkim na turystykę rodzinną. Od
standardu hoteli, klubów dla
dzieci (0-14 lat) przez towarzyszącą infrastrukturę – parki
wodne, baseny, animacje, plaże
czy sporty wodne. Hotele proponują wyszukane i zróżnicowane wyżywienie oraz wiele
atrakcji. Hiszpania od zawsze
jest na liście kierunków wybieranych przez Wałbrzyszan, jednak ceny nie są niskie, a oferta
często nieadekwatna do jakości,
standardu hoteli. Ciekawostką
jest powrót kierunków takich
jak: Egipt i Tunezja. Północna
Afryka ponownie otwiera się
na turystów, proponuję wysoką jakość i przystępne ceny.
Oba kraje odwiedziliśmy w tym
roku po 13 latach. Zwiedziliśmy
Tunezyjską linię brzegową, od
Monastyru do Tabarki, która
zachwyca piaskowymi plażami
i panującym spokojem.

Piątek, 27 lipca 2018
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Imieniny: Julita, Piotr, Leopold
Międzynarodowy Dzień Sernika,
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

Imieniny: Julia, Natalia, Feliks
Dzień Administratora
9:00 - Wakacje z WOK- eko olimpiada, WOK, Piaskowa Góra, Wałbrzych
19:00 - Koncert „Lata dwudzieste, lata trzydzieste’’, Teatr Zdrojowy,
Szczawno - Zdrój
19:30 - XIX Festiwal Bachowski, Kościół Pokoju, Świdnica
20:00 - Koncert - Warkocz & Friends Klezmer Night Session, A’propos
Club, Wałbrzych
21:00 - Nocne Zwiedzanie Zamku Książ, Wałbrzych

9:00 - Wakacje z Wok - kosmiczne warsztaty, WOK, Piaskowa Góra, Wałbrzych
10:30 - Zajęcia manualne/artystyczne oraz gry i zabawy sportowo rekreacyjne, Hala sportowa Boguszów - Gorce
11:00 - „ Lubuskie atrakcje turystyczne’’ - zajęcia literackie, gry i zabawy
edukacyjne, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze, Wałbrzych

31 lipca
WTOREK

28 lipca
SOBOTA

Mit – wszyscy sprzedawcy mają
takie same ceny. Żyjemy w czasach, gdzie każda chwila spędzona w domu z rodziną jest na
wagę złota. Planujemy z wielką
precyzją, każdy dzień, każdy
zakup, szanujemy każdą wolną
chwilę. Ciężko pracujemy, aby
móc wyjechać przynajmniej raz
w roku z rodziną na wakacje
i poddać się urokowi letniego
wypoczynku. Jednak, za nim
tam wyjedziemy, marnujemy
wiele godzin na poszukiwaniach
najlepszej oferty w internecie.
Wybrane analizujemy, oglądamy
prezentowane zdjęcia, czytamy
opinie, przeliczamy koszty…
i na końcu okazuje się, że ten
anonimowy sprzedawca nie
zadbał o kilka szczegółów np.
wizy, parking i ubezpieczenie.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura turystycznego?
Popieramy kontakt osobisty
i biura stacjonarne. Dlaczego?
Ponieważ nie należy tracić cennego czasu na zadania, które
doradcy turystyczni wykonają
za Państwa. To oni, przeszukają
i zaprezentują wybrane oferty.
Skompletują niezbędne dokumenty, pomogą w wyborze terminu, odpowiedniego ubezpieczenia i parkingu. Zaprezentują
zdjęcia wykonane w obiektach,
w których przebywali, podczas
wyjazdów szkoleniowych. Opowiedzą o ludziach tam spotkanych, o atmosferze, pogodzie
i o tym, że podróżowanie to
pasja, którą jest zaraźliwa.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Petryla
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Agencja Pracy FLEXONE

PRACA

PRZY PRODUKCJI W HOLANDII
Pakowanie sortowanie owoców i warzyw
Prace magazynowe, zbieranie zamówień.

Ul. Mazowiecka 3 • Wałbrzych • Centrum OK (1 piętro)
Tel. 74 666 10 70 • e-mail:kontakt@flexone.pl

Imieniny: Tina, Wiktor, Antoni
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby,
Dzień Kultu Masy Mięśniowej
9:30 -„ Biegaj - Zapobiegaj’’, Hala Lekkoatletyczna, Nowe Miasto, Wałbrzych
12:00 - Festiwal Food Truck, Rynek, Świdnica
12:30 - Poznaj księcia Bolka - spacer tematyczny Katedra – Rynek,
pl. św. Małgorzaty, Świdnica
14:30 - Mistrzostwa Polski w Four Cross, Szczawno - Zdrój
20:00 - Robert Bachara - Muzyka dawna, Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca, Świdnica
21:00 - Koszmar tego lata - edycja specjalna Nocnego Zwiedzania,
Zamek Książ, Wałbrzych

29 lipca
NIEDZIELA

Imieniny: Helena, Ignacy, Adam
Dzień Skarbowości
8:00 - Wakacje z Wok – sudecka zagroda, wycieczka autokarowa Dobków
9:30 - Turniej Piłki Nożnej drużyn 5 osobowych, Boisko ORLIK,
Boguszów - Gorce
11:00 - „Najciekawsze jeziora na świecie’’- prezentacja multimedialna,
Multimedialna Filia Biblioteczna , Podzamcze, Wałbrzych

1 sierpnia
ŚRODA

Imieniny: Alfons, Justyn, Aleksander
Światowy Dzień Karmienia Piersią, Narodowy
Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
8:00 -XIII SILESIAN CUP, OSiR, Świdnica
10:00 -Wystawa fotografii, Wieża Ratuszowa, Rynek, Świdnica
11:00 - Projekcja bajki - „Robin Hood’’,Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze, Wałbrzych

2 sierpnia

Imieniny: Marta, Olaf, Antonin
Światowy Dzień Tygrysa, Dzień Samotnych
8:00 - Książęcy Rajd Rowerowy nad Jeziorko Daisy, start przed
Domem Wycieczkowym, OSIR, Świdnica
9:00 - „Trenuj z Prezydentem’’- Biedronka, ul. Niepodległości, Wałbrzych
10:00 -„Wakacje w Muzeum Porcelany’’– warsztaty artystyczne, Wałbrzych
20:00 - Lautten Compagney – muzyka klasyczna, Parafia św.
Oblubieńca, Świdnica

CZWARTEK

Imieniny: Gustaw, Karina, Alfreda
Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów
9:00 -Wakacje z Wok - obserwatorium astronomiczne, Wałbrzych
20:00 - Sasha Boole - Muzyka Folk& Etno , A’ propos Club, Wałbrzych
17:00 - Projekcja Filmu „1920 Bitwa Warszawska’’ w „Kinie Wolność”,
Biblioteka Miejska, Świebodzice
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STARE I DROGIE
KREDYTY

ZAMIEŃ NA TAŃSZY
I ZYSKAJ DODATKOWĄ
GOTÓWKĘ

74 666 88 99
LUB 74 663 80 30
Fines Operator Bankowy Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69
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tel.: 797 981 518,
tel.: 531 407 736,
e-mail: sekretariat@30minut.pl,
www.30minut.pl
Redaktor Naczelny: Iwona Petryla
Redaguje zespół: Karolina Lubczyńska,
Paulina Purgał, Anna Plath-Murawska,
Bartłomiej Nowak, Marcin Klat,
Marcin Białas, Paweł Szpur
e-mail: redakcja@30minut.pl,
Foto: Agencja Art-A, użyczone
oraz archiwum redakcji
Dział Handlowy:
531 407 736, 797 982 003
e-mail: reklama@30minut.pl,
promocja@30minut.pl
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
POLSKA PRESS Sp. z o.o.,
Drukarnia w Sosnowcu
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ

Piątek, 27 lipca 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w lipcu 67 000 egz.

rozmowa 3

od 15 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w Kawiarni Bohema
w Szczawnie Zdroju w Parku Zdrojowym

Zobacz Studio Espresso:

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

z dr Piotrem Cugowskim
z doktorem nauk politycznych, działaczem społecznym i współzałożycielem stowarzyszenia Kocham
Szczawno-Zdrój rozmawia Paweł Szpur
Czy łączysz swoją pracę zawodową z byciem doktorem nauk
politycznych?
Nie, nie łączę, ale przez dziesięć
lat akademickich dodatkowo zajmowałem się kształtowaniem
młodzieży, pracując w jednej
z wałbrzyskich wyższych szkół.

Jesteś współautorem ostatniego
spaceru historycznego szlakiem
romansów. Dlaczego taki pomysł?
Ten pomysł miał na celu pobudzić
lokalne społeczeństwo. Mamy tutaj pomysł na retro gminę. Nie na
skansen gminy tylko retro gminę.

Mocno angażujesz się w życie
społeczne. Jesteś współzałożycielem stowarzyszenia „Kocham
Szczawno-Zdrój”. Jak do tego
doszło?
Tak, właściwie przez dzieci
(śmiech). Moja córka i córka Arka
Czochera chodziły do jednego
przedszkola. Tam się spotkaliśmy
i tak, od słowa do słowa, powstało stowarzyszenie.
Macie za sobą różne spektakularne działania. Powiedz, czy
liczenie przejeżdżających samochodów przez uzdrowisko jest
pasjonujące?
Dwa razy w życiu - liczyłem auta.
Od tego zaczynaliśmy swoją działalność. Chcieliśmy sprawdzić, ile
samochodów przejeżdża przez
Szczawno.
Co było tego powodem?
Wystarczy spojrzeć na rejestracje
pojazdów. Generalnie - wałbrzyskie.
Czyli na chwilę obecną Szczawno-Zdrój pełni funkcję obwodnicy Wałbrzycha?
Tak, dokładnie. Mamy dwie arterie biegnące do największej „sypialni” Wałbrzycha, jedna z nich
wiedzie właśnie przez Szczawno-Zdrój.

wieński”. Jak wpadliście na ten
pomysł i realizację?
To było wtedy, gdy okazało się,
że brakuje pieniędzy na około
800 metrów przebiegających
przez Szczawno-Zdrój.
A samorząd Szczawna nie mógł
wyłożyć pieniędzy na swoją
część?
Nie krytykując nikogo, powiem,
że samorząd w Szczawnie-Zdroju powinien zabiegać o tę
obwodnicę od wielu wielu lat,

równie aktywnie jak Wałbrzych.
Tak chyba do końca nie było.
Nie słyszeliśmy, żeby ktoś wystąpił z taką inicjatywą. Pewnie
budżet uzdrowiska mógłby tego
nie dźwignąć. Natomiast my się
szybko skrzyknęliśmy, przygotowaliśmy listę poparcia, poszliśmy
do ludzi i odnieśliśmy sukces.
Obserwowałem to z boku i byłem zaskoczony, że ministerstwo
pozytywnie odpisało na Waszą
petycję.

REKLAMA

A co z akcją sprzątania Wzgórza Gedymina? Przecież tam jest
czysto.
Nie jest czysto, uwierz. Do tej akcji włączyli się nie tylko koleżanki
i koledzy ze stowarzyszenia, ale
również mieszkańcy Wałbrzycha.
Kiedy padł ten pomysł sprzątania,
to ja byłem do niego sceptycznie
nastawiony. Powiedziałem dokładnie tak jak Ty: „Przecież tam
jest czysto”. Zebraliśmy wówczas kilkadziesiąt worków śmieci.
I myślę, że to nie było wszystko.
Czy w Szczawnie-Zdroju twoim zdaniem są potrzebne takie
same akcje sprzątania jak w Wałbrzychu?
Myślę, że tak. Zwłaszcza, że jesteśmy w uzdrowisku. A ludzie
są tylko ludźmi. Mimo tego, że
są kosze na śmieci, niestety nie
wrzucamy do nich naszych odpadów.
Chcę się jeszcze zapytać o waszą
skuteczną akcję zbierania podpisów pod petycją o budowę obwodnicy Wałbrzycha, a dokładnie
o odcinek tak zwany „Szcza-

transferową. Nie obrażając się na
mieszkańców Wałbrzycha, których serdecznie do nas zapraszamy. Urodziłem się w Wałbrzychu,
a mieszkańcem Szczawna-Zdrój
jestem od kilkunastu lat. A Wałbrzyszanie mają tylko dwa wyjścia:
albo jechać ulicą Wrocławską, albo
Andersa i przez Szczawno.

R0522/18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

ogłasza nabór
do pracy na stanowisko

To nie pierwsza nasza akcja,
kiedy coś, że tak się wyrażę oddolnie, potrafimy coś zrobić.
Choć powiem, że robiliśmy to
z takim przekonaniem, by zaznaczyć, że coś nam się nie podoba.
Być może za mało wierzyliśmy
w swoje umiejętności.
Czy budowa obwodnicy ratuje
waszą „uzdrowiskowość”?
Nadal jest zagrożone z powodu
złego stanu powietrza. Szczawno-Zdrój nie może być drogą

Na czym to polega?
Każdy z nas był kiedyś w skansenie
i widział, że tam się nic nie dzieje.
Można tam pooglądać, jak to było
kiedyś. Z kolei retro to tak jak
z meblami w tym stylu. Czasem
kupujemy je do naszych mieszkań.
I to ma właśnie być takie cool.
To ma tak wyglądać: połączenie
współczesności z przeszłością. Bo
my jesteśmy dumni z naszej historii i tego miejsca. Chcemy jednocześnie być nowoczesną gminą,
która pokazuje swoja historię.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu o tym,
ile czasu zajmuje realizacja projektu
spacerów historycznych od momentu
napisania do jego rozliczenia. A także: na czym polegał program „Młody
Obywatel”, którego autorem jest doktor Piotr Cugowski. Nasz gość zdradzi
również, jak wyglądało jego zaangażowanie w akcję roznoszenia pocztówek
mieszkańcom Szczawna-Zdroju.
Pełen wywiad możecie na https://
www.facebook.com/studio.espresso.
ofﬁcial
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KREDYTY BANKOWE
- GOTÓWKOWE
- MIESZKANIOWE
- SAMOCHODOWE
- KONSOLIDACYJNE

POŻYCZKI POZABANKOWE
- DŁUGOTERMINOWE

INFORMATYKA

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Szczegółowe informacje na stronie
internetowej http://bip.mops.walbrzych.pl/
w zakładce:
Nabór do pracy – Aktualne rekrutacje

FINANSOWANIE DLA FIRM

- SPRZEDAŻ
- KUPNO
- ZAMIANA

tel. 793 793 005 tel. 531 483 291
Czynne od 9:00 do 16:00
Ul. Piotra Wysockiego 2/2

INLAND POMPY CIEPŁA I doradztwo • sprzedaż • montaż • serwis I tel. 725 113 777
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Agencja Zatrudnienia Kbti Poland (cert. 9154)
ul. Broniewskiego 1B, Wałbrzych (dzielnica Piaskowa Góra)
rekrutacja@kbti.pl
Tel. 790 66 22 92, 796 66 22 92

533 587 333
@QUEENSWALBRZYCH

PRACA W POLSCE
- praca w Wałbrzychu: pracownik fizyczny
- praca w Żarowie: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, ustawiacz wtryskarek
- praca w okolicach Kłodzka: pracownik produkcji, pracownik logistyki, magazynier, pracownik
utrzymania ruchu

PRACA ZA GRANICĄ
POSIADAMY RÓWNIEŻ OFERTY BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ORAZ DLA PAR

HOLANDIA
- Pracownik produkcji (pakowanie warzyw i owoców, podwieszanie metalowych części,
krojenie i pakowanie warzyw, pakowanie sałatek i wędlin, mechaniczne dojenie krów)
- Prace w dziale logistyki (operator wózka widłowego, order picker – zbieranie zamówień,
magazynier)
- Prace szklarniowe i na polu (sortowanie i sadzenie cebulek, zrywanie kwiatów,
praca przy pomidorach, pielęgnacja kwiatów, zrywanie papryki i pomidorów)
- Branża motoryzacyjna (lakiernik, blacharz, pomocnik lakiernika, mechanik, kontrola jakości)
- Spawacze, Szlifierze
- Prace budowlane (prace rozbiórkowe, murarz, montaż okien, budowa nowych obiektów)

CZECHY

MANICURE, PEDICURE I PRZEBIJANIE USZU, PEERCING

REZERWACJA TERMINU

MANUALNE I PRZY UŻYCIU NOWOCZESNEGO SPRZĘTU

PIELĘGNACYJNE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO

NOWOŚĆ!

WAŁBRZYCH | PIASKOWA GÓRA
| UL. DŁUGA 5A
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- Branża motoryzacyjna (montaż, obsługa wózków widłowych, magazynier)

Pasikowski kręci w Głuszycy
Filmowa kamera znów zagościła w Głuszycy. W poniedziałek,
23 lipca od wczesnych godzin
porannych, przy ul. Dworcowej
powstawały sceny do najnowszej
produkcji ﬁlmu „Kurier” w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Nowa praca twórcy "Jacka
Stronga" to sensacyjna historia
szpiegowska, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami: misją
Jana
Nowaka-Jeziorańskiego,
"Kuriera z Warszawy".
Film „Kurier” to wspólny projekt
Władysława Pasikowskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego, który
dofinansował go Polski Instytut Sztuki
Filmowej. Akcja filmu rozgrywa się
latem 1944 roku. Główne role zagrają Philippe Tłokiński, Patrycja Volny,
Julie Engelbrecht i Grzegorz Małecki.
W obsadzie filmu są też Jan Frycz

i Jakub Wesołowski. -Naszym celem
jest opowiedzenie sensacyjnej, lecz
opartej na życiu historii, której scenarzyści Jamesa Bonda pewnie by nie
wymyślili, opowiedzenie jej przy tym
w maksymalnie nowoczesny sposób,
korzystając z osiągnięć nowej stylistyki filmów przygodowo-sensacyjnych"
– mówi o swym dziele reżyser i scenarzysta Władysław Pasikowski.
Zdjęcia do filmu kręcone są głównie w Warszawie i Łodzi. Kolejnym,
kluczowym planem stała się jednak
Głuszyca. Tu ujęcia powstają przy ul.
Dworcowej. Sceny, w których wzięło udział blisko 150 statystów, nawiązywały do wydarzeń z okresu II
wojny światowej. Nad prawidłowym
przebiegiem pracy produkcyjnej
czuwała głuszycka Ochotnicza Straż
Pożarna, która odpowiednio nadzorowała i kierowała ruchem podczas
realizacji zdjęć.

Koniec wszystkich zdjęć do „Kuriera” planowany jest na sierpień,
a film ma trafić do kin w 2019 roku.
Jan Nowak-Jeziorański urodził się jako Zdzisław Jeziorański
15 maja 1913 roku. Jan Nowak to
jeden z jego pseudonimów okupacyjnych. Brał udział w kampanii
wrześniowej, potem zaangażował
się w działalność konspiracyjną - był
członkiem Związku Walki Zbrojnej i żołnierzem Armii Krajowej.
Uczestniczył m.in. w Akcji "N",
w ramach której kolportowano
wśród Niemców antyhitlerowskie
materiały propagandowe w języku

niemieckim. Odbył pięć wypraw
na trasie Warszawa-Londyn, jako
kurier Komendanta Głównego AK
i jego łącznik z londyńskim rządem
RP. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji powstańców
przedostał się do Londynu, a po
zakończeniu wojny zdecydował się
pozostać za granicą. W Londynie od
1948 roku pracował w Radiu BBC,
a następnie w Radiu Wolna Europa.
Później zamieszkał w USA, gdzie
aktywnie włączył się w życie Polonii. Do Polski wrócił w 2002 roku.
Zmarł w 2005 roku.
Apla

Piątek, 27 lipca 2018
www.30minut.pl
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Adwokat radzi:

1. Co zrobić kiedy kontrahent zalega z płatnościami? Jak odzyskać należności? Jakie skuteczne działania poczynić?
Jeśli kontrahent, pomimo upływu terminu płatności swoich zobowiązań ich nie uregulował, należałoby wysłać do niego drogą pocztową wezwanie do zapłaty. Dla celów dowodowych najlepiej uczynić to przesyłką poleconą. Jeśli pomimo wezwania klient dalej nie uregulował swoich
zobowiązań, należy wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko niemu do sądu - jeżeli oba
podmioty, czyli zarówno powód jak i pozwany prowadzą działalność gospodarczą właściwym
będzie wydział gospodarczy sądu.
2. O co sąd zapyta mnie na sprawie rozwodowej? Jestem w trakcie rozwodu, to już nasza
druga rozprawa dotycząca ustalenia alimentów oraz ich wysokości. O co zapyta mnie
i mojego męża sad? Jak uzyskać korzystne dla dzieci alimenty?
Sąd nigdy nie ma ściśle sprecyzowanych pytań, które musi zadać przesłuchując strony, bądź
świadków. Najważniejsze w tej kwestii jest to co sąd chce ustalić i aby to uczynić zadaje określone
pytania. W sprawie o rozwód połączonej z ustaleniem obowiązku alimentacyjnego na dziecko,
sąd na pewno będzie chciał ustalić termin rozkładu pożycia małżeńskiego, przyczyny tego rozkładu, czy istnieją widoki na przyszłość dla trwającego małżeństwa, a także potwierdzić szereg
okoliczności które były wskazywane przez Państwa w pozwie i odpowiedzi na pozew. Jeśli chodzi
o ustalenie alimentów to najważniejsze dla Sądu jest ustalenie wydatków jakie są ponoszone na
dziecko, należy zatem przedstawić sądowi dowody wpłat, faktury i wszelkie zakupy jakie czynio-

ne są na rzecz dziecka. Po ustaleniu ile dziecko miesięcznie „ kosztuje”
rodzica sąd dokonuje podziału tych kosztów pomiędzy rodziców, mając na uwadze ich możliwości finansowe i osobiste starania rodzica,
przy którym pozostanie dziecko po rozwodzie.
3. Podział majątku. Od 15 lat jestem zameldowana w domu, który mój mąż dostał od rodziców aktem notarialnym w trakcie
naszego małżeństwa. Teraz chcemy się rozwieść. Czy coś mi
się należny z tego tytułu pomimo, że przez cały ten czas razem
płaciliśmy za rachunki oraz przeprowadzone remonty?
W opisanym przypadku, należy wskazać, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą m. in. przedmioty majątkowe nabyte
przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Wynika z tego, że jeśli w akcie notarialnym ustanawiającym darowiznę na rzecz Pani męża,
Rodzice nie złożyli oświadczenia, w którym przekazywaliby nieruchomość do majątku wspólnego małżonków, to taka nieruchomość wchodzi tylko do majątku osobistego Pani męża. On
jest jej wyłącznym właścicielem i nie podlega ona podziałowi. W kwestii remontów może Pani
żądać zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość, która nie była Pani własnością, jednak
uiszczanie opłat eksploatacyjnych nie podlega podziałowi, gdyż uznaję się, że takie działania to
wzajemne starania stron w utrzymaniu rodziny.

Chcesz zadać pytanie Pani adwokat? Napisz do nas, opisz krótko swoją sytuację, czekamy na Twoje pytania: sekretariat@30minut.pl

PORAD PRAWNYCH UDZIELA ADWOKAT KATARZYNA STUCHŁY
Chcesz mieć wyższą
emeryturę?
Zadzwoń do ZUS
ZUS kończy wysyłkę listów do
prawie półtora miliona dolnoślązaków. Zawierają one informację
o tym, ile pieniędzy mamy zgromadzonych na naszych kontach
emerytalnych i jaka jest prognozowana wysokość naszej przyszłej emerytury.
W całym kraju przesyłki zostały
wysłane do 19 mln Polaków, którzy
choć jeden grosz mają na swoim
emerytalnym koncie. Warto przeczytać listy zanim wylądują w szufladzie. To my sami mamy wpływ na
to, ile uzbieramy na kontach w ZUS.
Decyduje ilość przepracowanych lat
i wysokość wynagrodzenia. - Jeśli
dostałeś list z ZUS z prognozą twojej przyszłej emerytury i nie podoba
ci się wyliczona kwota, zadzwoń do
nas. Jeśli nie wiesz, co zrobić żeby
twoja emerytura była wyższa - nasi
konsultanci powiedzą ci, od czego
zależy jej wysokość i co masz zrobić
żeby była wyższa. Dla mieszkańców
Dolnego Śląska uruchamiany specjalną emerytalną infolinię. Przez trzy
dni nasi najlepsi eksperci emerytalni
czekają na telefony od Dolnoślązaków – zachęca Iwona E. Kowalska,
rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
(piw)
Emerytalna infolinia ZUS
poniedziałek, 30 lipca
Oddział ZUS w Wałbrzychu,
w godz. 8.00 – 14.00
tel. 74 6497 179
tel. 74 6497 269
środa, 1 sierpnia
Oddział ZUS we Wrocławiu,
w godz. 13.00 -14.00
tel. 71 36 06 125
czwartek, 2 sierpnia
Oddział ZUS w Legnicy,
w godz. 8.00 -15.00
tel. 76 876 43 80
tel. 76 876 43 81

Kolejne rowery dla świdniczan
Świdnica już po raz trzeci jest
partnerem akcji „Rower Pomaga”, organizowanej przez Fundację Ekologiczną „Arka” z Bielska – Białej. Miasto dwa lata
z rzędu zajęło drugie miejsce
spośród podmiotów zgłoszonych
do akcji. W 2016 roku rowerzyści wspólnie przejechali 105 000
km, a dzieci z ubogich rodzin
otrzymały 5 rowerów. Natomiast
w 2017 roku udało się wywalczyć
aż 7 jednośladów!
Świdniczanie nie zwalniają tempa
i skutecznie walczą o kolejne rowery. Do tej pory przejechano już 296
007 km, dzięki czemu kolejne dzieci
otrzymały swoje wymarzone „dwa
kółka”. Prezydent Świdnicy, Bea-

ta Moskal-Słaniewska wręczyła je
ostatnio Klaudii i Wiktorii.
W tym roku organizator ponownie podniósł poprzeczkę. Dziecko
z domu dziecka lub świetlicy środowiskowej otrzyma wymarzony
rower, dopiero po przejechaniu
przez rowerzystów wspólnie 100
000 kilometrów. Zachęcamy więc
serdecznie do wypraw rowerowych
i rejestrowania przejechanych kilometrów. Przypomnijmy, że można
je wpisywać na stronie internetowej
www.rowerpomaga.pl wybierając
cel „Jeżdżę dla dzieci ze Świdnicy”
lub poprzez aplikację Endomondo
pod linkiem: https://www.endomondo.com/challenges/36334159.
17 września we współpracy
z Fundacją Ekologiczną „Arka” zor-
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Szukasz
pracownika?
Zadzwoń!
Pośredniczymy
w zatrudnianiu.
MyJob

Upper Job http://upperjob.pl/szukam-pracownika/

Tel. 602 376 974

ganizowany zostanie festyn rowerowy podczas którego nastąpi podsumowanie akcji „Rower Pomaga”
oraz wręczenie upominków i gadżetów dla najbardziej aktywnych

rowerzystów. Szczegóły podamy już
niebawem. Akcja zbierania kilometrów potrwa w Świdnicy do końca
września.
Apla
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Rybaczówka
Smażalnia Gorce
ul. Zachodnia 17
Urokliwe ustronie
na obrzeżach cywilizacji.

JUŻ OTWARTE 12.00 - 19.00

Tylko świeże ryby.
Dla smakoszy pstrąg
i ryby morskie.
A dla dzieci pyszna
polędwica z dorsza.

INLAND POMPY CIEPŁA I doradztwo • sprzedaż • montaż • serwis I tel. 725 113 777
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Gmina Świdnica ma ścieżkę
2,4 km tyle dokładnie ma
pierwsza w gminie Świdnica
nowa droga rowerowa łącząca
3 sołectwa: Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa i miasto Świdnica.
Już niebawem nowa trasa może
łączyć się z siecią dróg rowerowych w gminie Jaworzyna Śląska
i w gminie Żarów.
Droga w całości wykonana została z mieszanki mineralno-bitumicznej. Od wyremontowanej jezdni
została oddzielona w sposób trwały pasem zieleni oraz nawierzchnią
z kostki betonowej w terenach zabudowanych. Inwestycji towarzyszyła przebudowa i budowa zatok
autobusowych oraz montaż nowych wiat przystankowych. Budowa drogi jest pierwszym zadaniem
realizowanym w ramach projektu
zmierzającego do ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
- 11 lipca 2018 zakończyliśmy
budowę drogi rowerowej na odcinku Wiśniowa – miasto Świdnica.
Jest to pierwszy etap większego
zadania realizowanego na terenie
Gminy w ramach projektu zmierzającego do ograniczenia niskiej emisji
w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Następnym etapem projektu będzie wymiana oświetlenia na
oprawy energooszczędne typu LED
w części miejscowości z terenu naszej gminy.Droga o łącznej długości
blisko 2,5 km została wykonana z nawierzchni asfaltowej o szerokość 2
metrów i jest przeznaczona dla ruch
dwukierunkowego
rowerzystów.
Ponadto w ramach zadania prze-
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PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

budowano 5 zatok autobusowych,
które wyposażono w nowe wiaty
przystankowe. Głównym wykonawca robót była firma BUDIMEX S.A.
z siedzibą w Warszawie. Dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość
podczas budowy, bowiem nasze
zadanie inwestycyjne realizowaliśmy
pomiędzy 12 września 2017 r. a 11
lipca br. To sporo czasu, ale z pewnością teraz każdy doceni walory
użytkowe nowej drogi rowerowej.
Przede wszystkim możliwość bezpiecznego poruszanie się rowerem,
porównując wcześniejsze rozwiązania dla rowerzystów – podkreślała
wójt Teresa Mazurek.
Wartość wykonanych prac wyniosła 1,6 mln zł. Projekt w 85%
kosztów kwalifikowanych został
współfinansowany ze środków Re-

gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego pozyskanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
(piw)

Premie do 150 EUR !
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
(KRAZ 7765)

Chcą remontu Kopernika
Inicjatywa Polska w Wałbrzychu
przesłała wniosek do prezydenta Romana Szełemeja, w którym
prosi o modernizację pomnika Mikołaja Kopernika w parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie.
Chodzi dokładnie o przeznaczenie
kwoty 150 tys. zł ze środków rezerwy budżetowej na ten cel.

- Inicjatywa Polska w Wałbrzychu
zauważa krok w dobrą stronę, jakim
była modernizacja jednej z alejek parku,
jednak aby stopniowo odzyskiwał on
swój blask potrzeba znacznie większych
nakładów finansowych - mowi Mateusz
Rambacher, szef struktur wojewódzkich
IP - dlatego proponujemy na początek
środki z rezerwy budżetowej, a w dal-

REKLAMA

szej perspektywie zmiana strategii inwestycyjnej miasta i zminimalizowanie
inwestycji na Piaskowej Górze czy Podzamczy do koniecznego minimum i skierowanie znacznego strumienia środków
na takie dzielnice jak Sobięcin, Biały Kamień, Podgórze, Konradów czy Stary
Zdrój - dodaje Rambacher.
Apla
R0530/18

Szkoły policealne, czyli szybko i skutecznie
We współczesnym świecie
czas jest cenniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Przyspieszył
proces zdobywania i przekazywania informacji, przyspieszyła
technologia, a co za tym idzie
– tempo życia. Dlatego coraz
częściej pada pytanie – dlaczego
nie przyspieszyć procesu edukacji? Szkoły policealne uczące
praktycznych,
nowoczesnych
i pożądanych umiejętności są odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku pracy. Dlaczego
warto wybrać ten typ edukacji?
Zostań praktykiem
Pięcioletnie studia nie zawsze
okazują się najlepszym rozwiązaniem. Zawody praktyczne wymagają
przecież przede wszystkim ćwiczenia
umiejętności, a nie długich i żmudnych godzin spędzonych w salach
wykładowych. Czasami intensywny
rok czy dwa lata praktycznych zajęć
w zakresie kosmetyki czy grafiki
komputerowej dają lepsze efekty niż
długoletnie studia. A co najważniejsze – szybko zdobyte uprawnienia
pozwalają dużo łatwiej znaleźć pracę
w wymarzonym zawodzie.
Nie rezygnuj z marzeń
Wchodząc na ścieżkę kariery zawodowej młodzi ludzie często wybierają kierunek, z którego potem
nie są w pełni zadowoleni. Takie
sytuacje nie są niczym wyjątkowym.
Pasje odkrywamy w sobie przez całe
życie, a przecież od dawna wiadomo, że przepisem na szczęście jest

robienie tego, co się kocha i… zarabianie na tym.
Na szczęście szkoły policealne nie
mają ograniczeń wiekowych. Dlatego przy tej formie kształcenia zmiana
branży jest łatwa, szybka i skuteczna. Niejednokrotnie wystarczy jeden rok, by zupełnie zmienić swoje
życie. Często nawet dorośli ludzie
z wieloletnią karierą zawodową
wracają do edukacji, by spróbować
sił w innej pracy lub uzupełnić CV
o nowe umiejętności.
Odkryj nowoczesną edukację
Szkoły policealne prowadzone są
w taki sposób, by usprawnić, ułatwić
i uprzyjemnić edukację. Nie chodzi
tylko o profesjonalnie wyposażone
pracownie, czy wykwalifikowaną,
przyjazną kadrę praktyków, ale także o innowacyjne podejście do zarządzania placówką oraz nowoczesny tryb prowadzenia zajęć.
Szkoły wyznające takie zasady są
doceniane przez Unię Europejską,
dlatego mogą liczyć na dofinansowanie. Dzięki temu rozwój placówek
jest stały, a oferta przez nie przygotowana często zawiera darmowe
pozycje.
Dodatkowym atutem szkół
policealnych jest łączenie edukacji stacjonarnej z kursami on-line.
– Jeśli w programie znajdują się zajęcia, które nie wymagają fizycznej
obecności, przeprowadzamy je za
pośrednictwem Internetu – mówi
Paweł Sakowski dyrektor Szkoły
Policealnej TEB Edukacja w Poznaniu. – Taka elastyczność ułatwia za-

planowanie dnia naszym dorosłym
uczniom i przekonuje do nas także
nowych klientów.
Zostań doceniony przez
pracodawcę
Dobry wybór szkoły policealnej
to gwarancja współpracy z najlepszymi profesjonalnymi markami i to
już na etapie edukacji. Doceniane firmy potrzebują profesjonalnie przygotowanych pracowników, dlatego

coraz częściej obejmują patronatem
wybrane placówki. Tak jest na przykład w szkołach policealnych TEB
Edukacja, których partnerami są
uznane brandy takie jak: Microsoft,
Canon, Schwarzkopf, Kryolan czy
Bielenda. Przygotowanie do zawodu
pod okiem profesjonalistów i według programu stworzonego w konsultacji z najważniejszymi firmami
w branży pozwala być spokojnym
o jakość kształcenia i dalszą karierę.

Jak widać szkoły policealne coraz
rzadziej traktowane są jako plan awaryjny, a raczej z rozmysłem wybierane jako alternatywne rozwiązanie dla
często zbyt teoretycznych i długotrwałych zajęć w szkołach wyższych.
Na korzyść szkolnictwa policealnego
przemawia także bogactwo oferty. W
Wałbrzychu i Świdnicy TEB Edukacja
oferuje ponad 50 kierunków! Wymarzony zawód teraz to tylko kwestia
(krótkiego) czasu!

BEZPŁATNA GAZETA
MIESZKAŃCÓW
DLA MIESZKAŃCÓW
WYDAWANA
PRZEZ STOWARZYSZENIE
„KOCHAM
SZCZAWNO-ZDRÓJ”

Twój głos jest ważny
Stowarzyszenie „Kocham Szczawno–Zdrój” planuje kolejne inicjatywy,
które mają integrować Mieszkańców i promować gminę.
O tym jak budować aktywną organizację bez pieniędzy rozmawiamy
z Arkadiuszem Czocherem, prezesem stowarzyszenia.
Duża część Mieszkańców
i gości odwiedzających uzdrowisko
uczestniczyła w różnych
wydarzeniach organizowanych przez
wasze stowarzyszenie.
• Stowarzyszenie „Kocham–Szczawno–Zdrój” działa już prawie cztery
lata, rzeczywiście duża część osób
spotkała się z naszymi inicjatywami,
choć nie wszyscy zdają sobie z tego
sprawę.

Wiele osób może zwyczajnie nie mieć
czasu na działalność społeczną.
• Tak i nie mam zamiaru nikogo za to
oceniać negatywnie. Tak, jak mówiłem wcześniej: każdy z nas jest inny
i to szanuję. Sam mam rodzinę – żonę
i córkę i chciałbym im poświęcać jak
najwięcej czasu..

Jedną z ostatnich inicjatyw jest
wydawanie gazety?
• Gazeta ma pokazywać działania
stowarzyszenia, ale nie po to, żeby
się chwalić, bo nie odczuwamy takiej
potrzeby. Chodzi nam o dotarcie do
większej ilości osób, które – tak jak
my – chcą poświęcić swój czas, działając wspólnie dla naszego miasta.
Chcecie zwiększyć liczbę członków
stowarzyszenia?
• Niekoniecznie, nie zależy nam na
stworzeniu licznej organizacji, tylko
na nowych, ciekawych pomysłach,
które będzie można realizować. Dlatego chcemy pokazać, że nasze stowarzyszenie ma na koncie sukcesy
i zaprasza różnych ludzi do współpracy. To nie wiąże się z koniecznością przystąpienia do organizacji.
Zresztą jesteśmy stowarzyszeniem
zwykłym, co oznacza, że nie ma tu
żadnych płatnych stanowisk, a podejmowane przez nas inicjatywy nie
generują zysków.
To dość nietypowe w dzisiejszych
czasach. Poświęcacie prywatny czas
pracując bez wynagrodzenia?
• Tak, mamy z tego ogromną satysfakcję. Pokazujemy, że nie trzeba
wielkich pieniędzy, żeby organizować ciekawe akcje i skutecznie promować Szczawno–Zdrój. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że osób,
które chcą działać, jest całkiem sporo. Trzeba tylko do nich dotrzeć i wy-

rozumieć drugiego człowieka. Kiedy zbieraliśmy podpisy dotyczące
obwodnicy, nie wszyscy członkowie
stowarzyszenia dobrze czuli się w roli
osób zaczepiających ludzi na ulicy
i nikt ich do tego nie zmuszał. Za to
świetnie poradzili sobie przy innych
inicjatywach, na przykład w przygotowaniu spacerów historycznych czy
święta latawców. Wracając do celowości wydawania gazety: im większa
grupa będzie wspierała nasze inicjatywy, tym więcej różnych umiejętności i wiedzy będziemy mogli wykorzystać dla rozwoju Szczawna–Zdroju.

Arkadiusz Czocher, prezes stowarzyszenia „Kocham Szczawno–Zdrój”
słuchać, bo każdy widzi aktywność
inaczej, jedni wolą posadzić kwiaty
inni poprowadzić zajęcia dla dzieci,
a jeszcze inni mają świetny pomysł
na pozyskanie pieniędzy w ramach
środków unijnych.
To dlaczego takich inicjatyw jak
wasze stowarzyszenie jest mało?
• Społeczeństwo obywatelskie buduje się bardzo powoli. W trakcie
wyborów samorządowych czy parlamentarnych wiele mówi się o demokracji, ale mam wrażenie, że zaraz
po objęciu władzy większość osób
dopada jakaś dziwna choroba – są
przekonani o swojej nieomylności
i mają najlepsze pomysły. To duży
błąd, bo takie podejście zniechęca
społeczników. Osobiście zachęcam
wszystkich nawet do niewielkiej
aktywności, mamy głosowania dotyczące wyboru władz, ale i takie jak

budżet obywatelski. Każdy głos jest
ważny.
Skąd takie doświadczenia?
• Pracuję w sektorze organizacji pozarządowych. Tu liczy się ciężka praca,
ale i pomysł. Dlatego właśnie w stowarzyszeniach czy fundacjach dobrze rozumiemy zwrot „kapitał ludzki”. Im więcej osób zajmuje się jakimś
problemem już na etapie wstępnego
planowania, tym lepszy jest efekt.
Każdy głos w dyskusji jest ważny
i buduje określony kapitał. Uważam,
że tak powinno być również w firmach prywatnych czy samorządach.
Każdy z nas ma konkretne umiejętności i trzeba je wykorzystywać.
To wiąże się również z szacunkiem
dla drugiego człowieka.
• Oczywiście. Z jednej strony warto
słuchać różnych opinii, ale trzeba też

Udaje się?
• Przy organizacji wielu inicjatyw
w ramach stowarzyszenia pracujemy
wspólnie. W ten sposób spędzamy razem czas, a jednocześnie mamy wielką
satysfakcję, widząc efekty. To o wiele
lepsze niż wspólny seans przed telewizorem, choć i taki sposób spędzania
czasu niekiedy jest potrzebny.
Jakie działania stowarzyszenie
podejmie w najbliższym czasie?
• Będziemy kontynuować „spacery
historyczne”. Dzięki głosom Mieszkańców udało nam się pozyskać na
ten cel pieniądze z Powiatu Wałbrzyskiego. Chcemy również, aby urodzinowe śniadania patronów poszczególnych ulic na stałe wpisały się w
kalendarz spotkań Mieszkańców, bo
w ten sposób budują się relacje sąsiedzkie. Od kilku miesięcy pracujemy nad strategią rozwoju gminy, jesteśmy po pierwszych konsultacjach.
Ze wstępnymi efektami naszych
działań można zapoznać się w tym
wydawnictwie, gdzie przedstawiamy
również osoby zaangażowane w projekt. Więcej na temat naszych działań
można zobaczyć na facebook.
Dziękuję za rozmowę, red

Konkrety dla Szczawna-Zdroju
Kilkanaście miesięcy trwało przygotowanie przez członków stowarzyszenia „Kocham Szczawno-Zdrój” głównych założeń Planu Rozwoju
Szczawna-Zdroju. Dokument składający się z 10 filarów tematycznych
zawiera pogrupowane pomysły na inwestycje i działania, które mają poprawić jakość życia Mieszkańców i mogą skierować uzdrowiskową gminę na ścieżkę rozwoju opartego o wykorzystanie lokalnego potencjału.
Zanim powstał Program Rozwoju Szczawna- Zdroju działacze organizacji przeprowadzili wśród Mieszkańców bezpośrednie badanie ankietowe, internetowe badania ankietowe, wywiady bezpośrednie z liderami opinii, warsztaty tematyczne z lokalnymi liderami oraz 2 dniowe
warsztaty członków stowarzyszenia „Kocham Szczawno-Zdrój”, w celu
przygotowania głównych założeń programu. W konsekwencji powstał
dokument zawierający około 100 przepracowanych pomysłów, który
jest bezpośrednio związany z oczekiwaniami ankietowanych Mieszkańców Szczawna-Zdroju. Prezentujemy główne założenia opracowanego
programu.
1. Inwestycje gminne
• Budowa nowej szkoły, która poprawi jakość edukacji dzieci i młodzieży
ze Szczawna-Zdroju.
• Budowa centrum rekreacyjnego Wodny Park Zabaw dla rodzin, łączącego w sobie
funkcje edukacyjne z wodnym placem zabaw dla dzieci i ich rodzin.
• Remonty oraz termomodernizacje budynków komunalnych i wspieranie działań
remontowo-termomodernizacyjnych w pozostałych budynkach mieszkalnych na
terenie gminy.
• Remonty dróg lokalnych, w szczególności kompleksowy remont ulicy Chopina.
• Stworzenie zewnętrznych, wielofunkcyjnych parkingów, które pozwolą
na wyprowadzenie części pojazdów naszych Gości poza teren ścisłego centrum.
• Modernizacja miejskiego targowiska.
• Podjęcie działań zmierzających do zagospodarowanie nasypu kolejowego
wiodącego pomiędzy Szczawnem-Zdrój, a Wałbrzychem (i pozostałymi, sąsiednimi
gminami z terenu aglomeracji wałbrzyskiej) na ścieżkę spacerowo - rowerową
z elementami edukacji ekologicznej. Stworzenie tzw. rowerowej obwodnicy
Szczawna- Zdroju.
2. Wsparcie jakości życia Mieszkańców Szczawna-Zdroju
• Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług lekarskich dla Mieszkańców
gminy.

Poznaj swoich sąsiadów
Michał Broda – Mieszkaniec ulicy Prusa w Szczawnie-Zdroju.
Dumny ojciec trójki pociech- bliźniaczek Blanki i Nadii oraz
syna Ksawerego. Ukończył studia podyplomowe na Polsko
Amerykańskiej Szkole Biznesu - Central Connecticut State University USA o specjalności Executive Master of Business. Wcześniej absolwent kierunku administracja publiczna
w PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz kierunku
stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim.
Aktywnie realizuje się w sektorze organizacji pozarządowych. Jest prezesem stowarzyszenia Absolwentów PWSZ AS
w Wałbrzychu oraz stowarzyszenia Szczawno-Zdrój Możliwości. Doświadczenie zawodowe zdobywa na stanowiskach menagerskich w polskich
i międzynarodowych firmach farmaceutycznych oraz medycznych. Z umiłowaniem
degustuje kuchnię polską z tradycyjnym kotletem schabowym, kapustą zasmażaną
lub świeżą mizerią z dodatkiem ziemniaków, zwłaszcza kiedy jest to poprzedzone
domowym rosołem. W Szczawnie-Zdroju najbardziej podoba mu się jego historia,
która doprowadziła do tego, że możemy mieszkać w miasteczku/uzdrowisku pełnym
parków i kamienic. W którym przebywali znani ludzie, które zachowało swój cichy
spokojny uzdrowiskowy klimat.
Małgorzata Zbirek - rodowita Mieszkanka Szczawna-Zdroju.
Od 56 lat mieszka przy ulicy Obrońców Westerplatte. Od 30
lat jest związana zawodowo ze spółką akcyjną Uzdrowisko
Szczawno – Jedlina. Za swój największy sukces zawodowy
uznaje udział w pracach „Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich”
NSZZ Solidarność w latach 1996-2005, nad ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” zmieniająca ustawę z 1964 roku, która weszła w życie 28.07.2005
roku. Jej największą miłością są wnuki Kinga, Julian i Wiktor.
Z pasją fotografuje ich dorastanie. Obiektyw swojego aparatu fotograficznego kieruje także na koty. Ma już pokaźną kolekcję zdjęć obrazujących życie jej kotów – Koko i Mimi. W kuchni preferuje zupę jarzynową z młodych
wiosennych warzyw. Gdy odwiedzają ją znajomi próbuje zauroczyć ich swoją miejscowością. Zwraca uwagę na piękne położenie Szczawna-Zdroju oraz różnorodność krajobrazów o każdej porze roku. Uwielbia w Szczawnie-Zdroju przełom maja
i czerwca kiedy kwitną tutaj rododendrony.

• Wdrażanie programów ochrony zdrowia w oparciu o zdiagnozowane, występujące
najczęściej u Mieszkańców Szczawna- Zdroju, jednostki chorobowe.
• Uruchomienie systemu dopłaty do badań okresowych dla dorosłych Mieszkańców
gminy.
• Uruchomienie programu rehabilitacji dla potrzebujących Mieszkańców gminy
w Uzdrowisku.
• Uruchomienie zintegrowanego programu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży
w oparciu o zasoby gminy
• Uruchomienie programu asystentury osobistej dla osób z niepełnosprawnościami
w gminie
• Przywrócenie działalności banku żywności na terenie Szczawna-Zdroju
we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
• Uruchomienie program wsparcia aktywności Seniorów w formie Karty Seniora,
dzięki czemu osoby w wieku senioralnym będą korzystały ze zniżek w instytucjach
kultury i u Partnerów akcji - w tym u lokalnych przedsiębiorców, również spoza
terenu gminy.
3. Współzarządzanie, samorządność, partycypacja Mieszkańców
• Uruchomienie gminnego budżetu partycypacyjnego.
• Zmiana statutu gminy w zakresie zapewnienia Mieszkańcom prawa do wnoszenia
inicjatywy uchwałodawczej
• Uruchomienie video-relacji z obrad Rady Gminy w internecie
• Stworzenie mównicy obywatelskiej dostępnej dla Mieszkańców podczas każdej
sesji Rady Miejskiej.
• Powołanie do życia Rady Ulic, jako ciała konsultacyjno-doradcze dla władz
miejskich.
• Stworzenie centrum wspierania działań lokalnych oferującego pakiet bezpłatnych
usług doradczych dla Mieszkańców oraz NGO wspomagającego procesy
obywatelskiej aktywności, realizacji projektów, poszukiwania źródeł finansowania
tych pomysłów, pisania projektów
4. Bezpieczeństwo w gminie
• Budowa nowej jakości monitoringu miejskiego poprzez stworzenie rozproszonego
centrum monitoringowego oraz zwiększenie ilości nowych kamer w sieci
monitorującej miasto.
• Uruchomienie radarowych ograniczników prędkości na głównych ulicach
Szczawna- Zdroju.
• Poprawa jakość działania oraz zwiększenie liczby patroli straży miejskiej i policji
w gminie
• Wsparcie pracy strażników miejskich poprzez zakup elektrycznych rowerów
i uruchomienie rowerowych patroli straży miejskiej.

Patryk Maćkowiak – mieszkaniec ulicy Akacjowej w Szczawnie-Zdroju. Legitymuje się wyższym wykształceniem (licencjat)
zdobytym na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ukończył
tam kierunek psychologia biznesu. Po studiach rozpoczął pracę
w wymarzonej, ogólnoświatowej korporacji. Pełnił tam funkcję
specjalisty do spraw podwykonawców części samochodowych,
dzięki czemu zwiedził ponad 150 największych fabryk z branży samochodowej w Polsce i Czechach. Pomimo to wolał jednak
wrócić i osiąść w rodzinnym Szczawnie-Zdroju. Uruchomił tutaj
działalność gospodarczą i poświecił się jej rozwojowi. Jest specjalistą w obsłudze stron Internetowych. W ramach hobby steruje
dronami wyścigowymi o wadze 300 gram, które osiągają prędkość ponad 200km/h w 4
sekundy ! Dodatkowo posiada odpowiednie świadectwo kwalifikacji, które pozwala mu
wykonywać legalne loty dronami. Jest „szczurem lądowy” z papierami sternika jachtu
morskiego. Uwielbia pływać łodziami na żaglach typu omega, na zalewie w pobliskim
Mietkowie. Podniebienie „łaskocze” potrawami, które przygotowuje wraz ze swoją wybranką, która jednocześnie jest jego największą miłością. W Szczawnie-Zdroju najbardziej lubi uśpiony potencjał, który drzemie w turystyce i sporcie. Wierzy, że infrastruktura rowerowa, park wodny, oraz integracja Mieszkańców zbuduje sukces Szczawna.
Marzy mu się turystyczne uzdrowisko z odbudowaną historią, ścieżką zdrowia i nowymi
tężniami, a to wszystko otoczone trasami rowerowymi.
Piotr Cugowski – mieszkaniec ulicy Mickiewicza. Doktor nauk
humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce, specjalista
w zakresie ubezpieczeń społecznych zatrudniony w ZUS. Autor publikacji z zakresu życia politycznego w Rzeczypospolitej. Wzięty panelista wielu dyskusji naukowych podczas ogólnopolskich konferencji tematycznych. Zgodnie z kierunkiem
wykształcenia najbardziej pociągają go zagadnienia związane
z życiem politycznym zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Lubi powieści sensacyjne i literaturę faktu. W wolnych chwilach spaceruje- przeważnie po
górach. Jego największą miłością są żona Ela i córka Zofia. Gdy
im na chwilę zniknie, angażuje się w życie społeczne regionu działając w różnych organizacjach pozarządowych. Szybko nie wyjdzie z kuchni, jeśli na stole stoją placki
ziemniaczane. W Szczawnie-Zdroju od zawsze podziwia architekturę, doskonałą lokalizację, a przede wszystkim życzliwych ludzi, których spotyka tutaj już od 13-stu lat.
Poleca innym uzdrowisko jako doskonałą bazę wypadową do zwiedzania okolicznych
atrakcji turystycznych. Przekonuje też, iż w Szczawnie-Zdroju jest jedna z najlepszych
baz gastronomicznych w regionie.

Konkrety dla Szczawna-Zdroju
5. Edukacja i oświata
• Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.
• Utworzenie w gminie żłobka lub co najmniej klubu dziecięcego obejmującego
opieką dzieci do lat 3
• Walka z wykluczeniem cyfrowym Mieszkańców gminy oraz utworzenie
co najmniej 3 pracowni komputerowych w różnych częściach miasta,
w których realizowane będą programy edukacyjne z zakresu informatyki
dla najmłodszych i starszych Mieszkańców Szczawna - Zdroju.
• Zmniejszenie opłat stałych za dostęp do edukacji przedszkolnej
przy jednoczesnym poszerzeniu oferty edukacyjnej dla najmłodszych.
• Bezpłatny dojazd do szkoły dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym
• Uruchomienie oraz wsparcie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci
ze Szczawna-Zdroju poza gminą.
6. Ekologia
• Wdrożenie gminnego programu antysmogowego, związanego z wymianą pieców
w połączeniu z programem osłonowym zawierającym.in. dopłaty do surowca
spalanego (gazu) dla najuboższych, którzy zdecydują się na wymianę starych
pieców oraz szeroką akcją edukacyjną poświęconą ochronie czystego powietrza
w gminie
• Zgodnie z wymogami prawa - uruchomienie strefy niskiej emisji – tj. zakaz wjazdu
do ścisłego centrum miasta dla pojazdów niespełniających norm ekologicznych
lub za wysoką opłatą dla samochodów ( zakaz nie będzie dotyczył Mieszkańców).
System rozliczany będzie wyemitowanymi przez gminę winietkami.
• Wspieranie wszelkich działań związanych z budową wałbrzyskiej obwodnicy
zmierzające do wyprowadzenia większości ruchu samochodowego z centrum
Szczawna- Zdroju w szczególności z ulic Chopina, Mickiewicza, Słowackiego
oraz Kolejowej
• Wprowadzenie stałych akcje zbiórek elektro-śmieci na terenie gminy.
• Przywrócenie lęgowiska łabędzi w Parku Szwedzkim.
7. Poprawa infrastruktury technicznej w gminie
• Rewitalizacja ścieżki zdrowia na pograniczu Parku Zdrojowego i Wzgórza
Gedymina.
• Budowa sieci punktów do obsługi rowerów tzw. stacji rowerowych SOS-klucze,
pompka itp.
• Poprawa ogólnej infrastruktury gminnej dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy
remont drogi, budynku itp. musi być połączony z udogodnieniami dla OzN.
• Zagospodarowanie dachu hali sportowej przy ul Słonecznej na potrzeby
pozyskania energii elektrycznej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych
lub solarów oraz pozyskiwania wody opadowej na potrzeby nawadniania boisk.
• Poprawa i budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie Szczawna- Zdroju.

Poznaj swoich sąsiadów
Henryk Hammer - Mieszkaniec ulicy Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju. W 1977 roku obronił tytuł magistra inżyniera na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Specjalista
w tematach związanych z elektrowniami wodnymi. W ramach
hobby podróżuje prywatnie. Ma za sobą wyprawy od Kanady
po Azję, aż do Australii i Skandynawii po południowe zakątki Europy. Postawił sobie za cel odwiedzić wszystkie latarnie
morskie na polskim wybrzeżu oraz zwiedzić jak najwięcej polskich uzdrowisk. W przeszłości, jako pilot wycieczek zagranicznych podróżował z turystami po całej Europie. Zbiera starocie,
głównie wyroby z porcelany, szkła oraz drewniane figurki ptaków z okresu międzywojennego lub lat powojennych. Uwielbia kuchnię swojej żony,
zwłaszcza gotowane przez nią zupy. W dzieciństwie przyjeżdżał do Szczawna-Zdroju
z rodzicami z Wałbrzycha. Przeważnie w niedzielę, aby spacerować po parkach. Urzekła go atmosfera kurortu. Po latach zamieszkał tu na stałe.
Agnieszka Pisarska – absolwentka Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Mieszkanka ulicy Kwiatowej w Szczawnie-Zdroju. Dumna mama 9-cio letniej córki Hani.
Przewodnicząca Rady Rodziców w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju. Zaangażowana w rozwój lokalnej
społeczności. Współautorka projektu „Uniwersytet Dziecięcy
w Szczawnie –Zdroju”, wygranego i zrealizowanego w ramach
Budżetu Partycypacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w 2016 roku. Dzięki realizacji projektu do miejskiej
szkoły zostały zakupione 2 tablice multimedialne z osprzętem
oraz zorganizowano warsztaty naukowe dla uczniów. Wartość
projektu wyniosła ponad 15 000 złotych. Na co dzień pochłonięta pasją pieczenia
i tworzenia autorskich ciast i tortów okolicznościowych. Ostatnio można ją spotkać na
ekstremalnych zawodach biegowych, gdzie pobija swoje kolejne rekordy. Od urodzenia Mieszkanka Szczawna- Zdroju. Patriotyzmu i miłości do naszego miasta nauczył
ją dziadek- Jan Pisarski- lokalny działacz pozarządowy, autor 2 książek o Szczawnie-Zdroju. Agnieszka uwielbia biegać. Jeździ na rowerze, odwiedza siłownię. Dodatkowo
od 13-stego roku życia jeździ konno. Dzięki takiej aktywności fizycznej, czasami może
“pochłonąć” ulubioną potrawę jaką jest torcik bezowy. W Szczawnie–Zdroju uwielbia parki, lasy, otaczającą ludzi przyrodę. Cieszy się, że może mieszkać w miasteczku
uzdrowiskowym, które ma bardzo ciekawa historię.

8. Gospodarka lokalna
• Wprowadzenie w życie programu pn. Lokalny przedsiębiorca - opracowanego
przy współpracy z przedsiębiorcami ze Szczawna- Zdroju, którego celem
ma być poprawa warunków funkcjonowania lokalnego biznesu w połączeniu
z podniesieniem jakości życia Mieszkańców gminy oraz wprowadzenie ulg
podatkowych dla tych przedsiębiorców, którzy inwestują w Szczawnie-Zdroju
i tworzą nowe miejsca pracy dla Mieszkańców gminy.
• Stworzenie profesjonalnego centrum pozyskiwania środków zewnętrznych
w tym pochodzących z Unii Europejskiej na wspieranie zadań inwestycyjnych
gminy oraz pomoc lokalnym przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym
w procesach aplikowania o środki zewnętrzne
• Opracowanie i wdrożenie systemu zachęt inwestycyjnych i rozwojowych dla firm
związanych z segmentem rozwoju turystyki ( m.in. hotelarstwo, wellnes i spa,
usługi gastronomiczne, usługi biur podróży, usługi przewodnickie)
• Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez zlecanie zadań z budżetu gminy
z wykorzystaniem klauzul społecznych oraz premiujących firmy, które zatrudniają
Mieszkańców Szczawnie-Zdroju poszukujących zatrudnienia.
• Zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do współpracy i robieniu biznesu
przy okazji lokalnych imprez typu Dni Szczawnie-Zdroju i innych eventów.
• Powołanie do życia na terenie gminy gospodarstwa pomocniczego.
9. Promocja gminy
• Utworzenie w strukturach gminnego gospodarstwa pomocniczego Biura Promocji
Gminy, które zajmować będzie się koordynacją działań promocyjnych oraz
organizacją imprez na terenie gminy we współpracy z gestorami bazy kulinarnej
i noclegowej w Szczawnie-Zdroju. Biuro promocji wdrażać będzie i pozyskiwać
środki zewnętrzne na pomysły promocyjne inspirowane przez Gminę.
• Prowadzenie działań promocyjnych gminy zmierzających do zachęcania osób
zamieszkujących naszą gminę do zameldowania się w Szczawnie -Zdroju.
• Przygotowanie i rozwijanie trwałych produktów turystycznych
charakterystycznych dla gminy np. retro gmina, spacerowe szlaki tematyczne,
produkt regionalny.
• Obecność Szczawna- Zdroju na tematycznych ogólnopolskich i zagranicznych
tematycznych targach związanych z rozwojem turystyki oraz zdrowego stylu życia.
• Opracowanie i wdrożenie strategię wykorzystującej do promocji miejsca jakim
są elementy architektury miejskiej typu ronda, Park Zdrojowy, ogólnodostępne
deptaki, przystanki autobusowe.
• Inicjowanie akcji promocyjnych wpływających na podniesienie atrakcyjności
gminy oraz gwarantujących dodatkowe dochody lokalnym przedsiębiorcom
i Mieszkańcom (np. Szczawno-Zdrój za 50%).
• Przygotowanie różnotematycznych materiałów ( publikatorów, gadżetów itp.)
promujących gminę i jej atrakcje.

Agnieszka Wilk - szczęśliwa mama 12 letniej Nikol. Od 2001
roku na stałe związana ze Szczawne–Zdrój. Mieszka przy ulicy
Równoległej. Do niedawna zajmowała się pomocą i opieką nad
osobami starszymi, głównie na terenie uzdrowiska. 3 miesiące
temu postawiła na próbę stworzenia własnej firmy, przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Dzięki swojemu uporowi, dzisiaj
może już mówić o pierwszych sukcesach na tym polu. Zdobyła
unijną dotację i tworzy profesjonalną firmę, która świadczyć będzie szerokorozumiane usługi sprzątające. W wolnych chwilach
pisze wiersze, na razie „do szuflady”. Uwielbia makaron z owocami morza oraz ostre sałatki ziemniaczane i warzywne z serem
feta. Bardzo dobrze czuje się w kuchni, gdzie może te potrawy przyrządzić sama. Podkreśla, że jej życiowym priorytetem jest rodzina i pomoc innym ludziom. Z najbliższymi
najchętniej aktywnie wypoczywa. Lubi pływać na basenie. Szczawno-Zdrój kocha za to,
że kiedy przepełni ją zmęczenie, może usiąść w parku obok tryskających fontann i słuchając śpiewu ptaków. Codziennie zatrzymuje swój wzrok na zegarze zlokalizowanym
na Wieży Annie. Tam też w pierwszej kolejności zabiera swoich znajomych, gdy ją odwiedzają w Szczawnie-Zdroju. Później „ciągnie” ich do Parku Szwedzkiego i dalej do
Dworzyska. Cichutko marzy o podróży dookoła świata, ale gdyby wygrała w totolotka, to
najpierw wybudowałaby w Szczawnie-Zdroju nowoczesną szkołę i dom opieki dla osób
starszych, tych których nie stać na prywatny pobyt w podobnych ośrodkach.
Błażej Kołodziej – od urodzenia Mieszkaniec Szczawna-Zdroju.
Może niektórzy pamiętają małego blondyna biegającego codziennie po deptaku przy ulicy Kościuszki? To właśnie Błażej.
W przeszłości laureat V Dolnośląskiej Gali Talentów, organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Prezentował
tam swoje umiejętności z zakresu elektroniki i robotyki. Jako
siedemnastolatek był zaskoczony, że to co robi może kogoś zainteresować. Dzisiaj, mając 20 lat, stawia już pierwsze kroki jako
przedsiębiorca. Interesuje się szeroko pojętymi zagadnieniami
związanymi z lotnictwem. Ulubiona potrawa Błażeja? Szybko
zjedzona średnia pizza peperoni. Kocha Szczawno-Zdrój. Najbardziej lubi w naszym miasteczku „slow life” – spokojne życie które panuje w mieście.
Ceni sobie możliwość rozmowy z sąsiadami podczas zakupów w warzywniaku, fakt, że
wszystkich tutaj zna. Działa aktywnie w organizacjach pozarządowych. Koordynował
powstanie niezależnej grupy Młodzi Dla Szczawna. Chce zmieniać świat i ma ku temu
wielki potencjał. Kiedy zaprasza do Szczawna-Zdroju swoich znajomych, przekonuje
ich, że nie ma drugiego, takiego miejsca na świecie

Konkrety dla Szczawna-Zdroju
10. Aktywny wypoczynek i sport na terenie gminy
WIOSNA
• Wspólne śniadanie wielkanocne dla Mieszkańców, połączone z celebrowaniem
świąt Wielkiej Nocy.
• Inauguracja sezonu rowerowego.
• Uruchomienie turystycznych przewozów rikszami po uzdrowisku.
LATO
• Organizacja w Szczawnie-Zdroju Uzdrowiskowego Festiwalu gofrów i bitej
śmietany.
• Organizacja festiwalu sztuk ulicznych: kuglarze, śpiewacy, czarodzieje, tancerze
• Organizacja międzynarodowego zlotu Zakochanych w Szczawnie-Zdroju - byłych
i obecnych Mieszkańców uzdrowiska.
JESIEŃ
• Organizacja tematycznych spacerów historycznych
• Organizacja akcji lokalnych restauratorów Szczawno-Zdrój za 50%
• Jesienne turnieje sportowe na gminnych boiskach.
ZIMA
• Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym.
• Retro biegi w strojach z dawnych epok dla narciarzy, biegaczy i ich rodzin.
• Halowe zawody sportowe dla dzieci i młodzieży.

Poznaj swoich sąsiadów
Dorota Wołoszyn-Pusłowska - aktywna Mieszkanka Szczawna-Zdroju angażująca się w przygotowanie i realizację wielu lokalnych inicjatyw. Jest współautorką pierwszego zwycięskiego
projektu w naszym mieście, realizowanego z funduszu budżetu partycypacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Dzięki tej inicjatywie uczniowie z miejskiej szkoły korzystali
bezpłatnie z dodatkowych zajęć tematycznych w ramach dziecięcego uniwersytetu, a placówka wyposażona została w nowe
tablice multimedialne i komputery. Autorki projektu zachęciły do głosownia na swój pomysł ponad 400 Mieszkańców
Szczawna-Zdroju. Wykształcenie wyższe zdobywała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie w 1996 roku uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Akademii
Górniczo Hutniczej w Krakowie o specjalności marketing internetowy. Obecnie jest
doktorantką na kierunku: Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
W przeszłości pracowała jako rehabilitant w Uzdrowisku w Szczawnie-Zdroju, następnie w edukacji na uczelni wyższej, jako kierownik w dziale studiów podyplomowych.
Obecnie pracuje w kancelarii komorniczej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kocha góry, szczególnie pobliskie Karkonosze. Interesuje się kulturą oraz sztuką. Osiąga równowagę i spokój ducha ćwicząc
tai chi. Uwielbia potrawy z ogrodowego grilla: karkówkę, steki oraz grilowane warzywa. W Szczawnie-Zdroju podziwia architekturę uzdrowiskową. Urzeka ją Pijalnia
Wód Mineralnych oraz Hala Spacerowa położone w centrum Parku Zdrojowego. Swoich znajomych zaprasza tutaj, aby mogli zobaczyć urokliwy zdrój, pięknie położony
wśród gór, bogaty w zabytkowe obiekty i pensjonaty, które stanowią nadal nieodkryty potencjał tego miejsca.
Tomasz Żukowski – zatwardziały motocyklista, Mieszkaniec
ulicy 3 maja w Szczawnie-Zdroju Wykształcenie zdobywał
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha
i Szczawna- Zdroju. Od roku w rozwoju rodzinnego biznesu
pomaga mu żona Katarzyna. Dumny jest także ze swojego
syna Mateusza. Najbardziej interesuje się sportem i motoryzacją. Dzięki swojemu hobby obejrzał wiele rajdów samochodowych w Polsce i kilka eliminacji do samochodowych mistrzostw świata na terenie całej Europy. Potrawą, której nigdy
nie odmówi jest meksykańska fasolka po bretońsku – czyli
chili. W Szczawnie-Zdroju urzekają go cięgle na nowo odkrywane historyczne tajemnice uzdrowiska. Znajomym, którzy go odwiedzają najchętniej opowiada o historii
Szczawna- Zdroju , siedząc na ławce w Parku Szwedzkim.
Dominik Małkowski - mieszkaniec ulicy Kolejowej w Szczawnie-Zdroju. Magister prawa i absolwent podyplomowych
studiów na Polsko Amerykańskiej Szkole Biznesu - Central
Connecticut State University o specjalności Executive Master
of Business Administration. Posiada bogate doświadczenie
zawodowe na stanowiskach handlowych i managerskich zdobyte w międzynarodowych instytucjach finansowych i firmach
z sektora usług. Zafascynowany sztukami walki. Posiadacz
czarnego pasa w Karate Kyokushinkai oraz stopnia Combat
Tech II w stylu Defendo Alliance. Wolny czas wykorzystuje na
czytanie książek, samodokształcanie się oraz zabawy z dwiema córkami-Igą i Jagodą i wyprawy rodzinne po dolnośląskich szlakach. Potrafi i lubi
gotować. Głównie potrawy kuchni włoskiej. Uwielbia spaghetti oraz risotto z grzybami. W Szczawnie- Zdroju lubi otwartość Mieszkańców si sąsiadów oraz wszechobecną zieleń. Ma wrażenie, że czas biegnie tutaj wolniej, co pozwala mu zwolnić, aby poskładać myśli i odpocząć. Kiedy oprowadza po Szczawnie-Zdroju swoich znajomych
i przyjaciół zwraca uwagę na uzdrowiskową architekturę, lecznicze wody oraz rzadko
odwiedzane zakamarki Parku Zdrojowego.

Basen
w Szczawnie-Zdroju
stał się znanym
w regionie obrazem
fatalnej decyzji władz
samorządowych.
Tymczasem obecnie
na całym świecie takie
obiekty przyciągają
rzesze turystów
i ograniczają koszty
ich eksploatacji.

Edyta Pantol – od urodzenia mieszkanka Szczawna-Zdroju.
Początkowo na ulicy Sienkiewicza. Dzisiaj przy ulicy Ułanów
Nadwiślańskich. Ma za sobą studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie zdobyła tytuł magister filologii polskiej. Na
co dzień aktywna nauczycielka języka polskiego, historii oraz
edukacji wczesnoszkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej
w Szczawnie-Zdroju. Zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Autorka i realizatorka wielu ciekawych
projektów dla młodzieży. Miłośniczka filmów oraz podróży
dalekich i bliskich. Najchętniej maszeruje po górach. Zajada
się makaronami w różnej postaci. W Szczawnie-Zdroju urzeka
ją malowniczość miejscowości uciekającej od wielkomiejskiego zgiełku. Zakochana w historii uzdrowiska i jego wyjątkowych klimacie. Kiedy zaprasza tutaj swoich
znajomych zawsze pokazuje im pobliskie góry i zaprasza na spacer głównym deptakiem w Szczawnie-Zdroju.
Piotr Sawicki – W Szczawnie-Zdroju od 14-stu lat. Mieszkaniec ulicy Bohaterów Warszawy. Aktywnie uczestniczył
w akcji obrony swojej ulicy przed nadmiernym ruchem samochodowym w związku z przedłużającym się remontem
ulicy Mickiewicza oraz planowanymi zmianami ruchu drogowego w Szczawnie-Zdroju. Ten incydent, pokazał mu, że
warto i trzeba angażować się w sprawy lokalnej społeczności. Przeprowadzając się do Szczawna- Zdroju zrealizował
jedno ze swoich młodzieńczych marzeń. Ukończył Akademię
Ekonomiczną we Wrocławiu. Jego specjalnością jest szeroko
rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem. Od ponad 20 lat
pracuje na różnych stanowiskach kierowniczych w firmach z branży medialnej, finansowej i edukacyjnej o zasięgu krajowym. Obecnie jest dyrektorem szkoły języków obcych Empik School. Lubi wyzwania związane z osiąganiem celów. Czerpie inspirację ze spotkań z ciekawymi ludźmi. Wśród swoich zainteresowań na, na
pierwszych miejscach wymienia: bursztyny i kettlebell (ćwiczenia ciężarami kulowymi). Uwielbia polskie morze. Jest też fanem piw regionalnych i rzemieślniczych,
produkowanych naturalnymi metodami. Buszując po kuchni, najchętniej zatrzymuje się, aby zjeść jajecznicę na boczku i pieczarkach z ogóreczkiem małosolnym. Gdy
zaprasza swoich znajomych do Szczawna- Zdroju przekonuję ich faktem, iż jest to
prawdziwa perła regionu, którą należy odwiedzić. Przeważnie prowadzi ich do parków z fontannami.
Urszula Dąbrowska – Mieszkanka ulicy Sienkiewicza
w Szczawnie-Zdroju. W przeszłości pełniła funkcję terenowego opiekuna społecznego. Realizowała się też jako aktywna
radna miejska. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz zasad funkcjonowania samorządu lokalnego zdobyte w czasach aktywności zawodowej w Miejskim
Zakładzie Budynków. Obecnie na emeryturze. Dzisiaj swoją
aktywność przekłada na pomoc swoim sąsiadom w sprawach
urzędowych. Dodatkowo jest bardzo zaangażowana od ponad
4 lat w działalność w stowarzyszeniu Kocham Szczawno-Zdrój.
Jest jedną z liderek akcji zbierania podpisów w 2016 roku
w sprawie nieprzesuwania strefy A uzdrowiska przez władze miejskie SzczawnaZdroju. Współorganizatorka sąsiedzkiego śniadania urodzinowego na jej ukochanej
ulicy Sienkiewicza. Jej determinacja doprowadziła do rozbiórki „Krakowianki”, który
to obiekt stanowił poważne zagrożenie dla życia ludzi i szpecił centrum uzdrowiska.
Bardzo lubi słuchać dobrej muzyki i kocha zwierzęta. Potrafi grać na saksofonie. Dużo
czasu poświęca na pielęgnację i spacery z Fredzią. Fredzia jest jej ukochaną suczką
rasy York ShireTerrier Uwielbia potrawy, które smakiem przypominają jej dzieciństwo
i kuchenne specjały przygotowywane przez babcię Marię. Najbardziej prażuchy oraz
rosół gotowany z dodatkiem świeżutkich warzyw. Gdy odwiedza ją syn Jan, najczęściej spacerują w stronę Teatru Zdrojowego. Innym, swoim znajomym poleca Szczawna- Zdrój ze względu na położenie naszego miasta
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Nakład łączny
w lipcu 67 000 egz.

Zrób mammografię!
We wrześniu w Walimiu będzie można
wykonać bezpłatne badanie mammograﬁczne w mobilnej pracowni tzw. mammobusie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca
zamieszkania. Warto wizytę zarezerwować już teraz. Rejestracja pod nr tel. 58
666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/
formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Mammobus stanie w Walimiu 13 września 2018 przy Centrum Sportu i Rekreacji, ul.
Boczna 8A. Do jego odwiedzenia i wykonania
mammografii zachęcamy panie w wieku 50 –
69 lat. Badanie jest bezpłatne - refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest
wymagane skierowanie lekarskie. Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu
4 zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na
rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych
(guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo

wydarzenia 11

od 15 lat
razem z Wami
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wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one
wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub
badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal
100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
Zatrważające jest to, że tylko niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku
na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo
Zdrowia. - To niewielki odsetek w porównaniu
do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu
jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie dla zdrowia
i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety
w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania – podkreśla Anna
Niemirska z grupy LUX MED.
(piw)
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Skorzystaj z przejażdżki retro pojazdem
Obsługujemy:
śluby,
komunie,
eventy
tematyczne,
sesje zdjęciowe,
kursy rekreacyjne.

Zadzwoń po szczegóły i zarezerwuj termin

Przedsiębiorstwo społeczne Inkubator Pomysłów I tel. 695 378 997

12 wydarzenia
sekund
Pijacka wycieczka

22 lipca funkcjonariusze z Wałbrzycha zostali powiadomieni,
że po parkingach w dzielnicy
Piaskowa Góra jeździ samochód
osobowy, którego kierowca
prawdopodobnie jest nietrzeźwy. W momencie zatrzymania
podejrzanego pojazdu okazało
się, iż za jego kierownicą siedział
29-letni wałbrzyszanin, od
którego czuć było wyraźną woń
alkoholu. Z uwagi na to,że pijany
kierowca odmówił poddania się
badaniu alkomatem, w szpitalu
została pobrana mu krew, którą
zabezpieczono do dalszych badań.
W toku prowadzonych czynności wyszło na jaw, że mężczyzna aby „doskonalić” technikę
jazdy, zabrał samochód swojego
wujka. Ponadto w czasie pijanego
rajdu spowodował dwie kolizje
z prawidłowo zaparkowanymi
innymi pojazdami. Za popełnione
przestępstwa grozi mu kara do 5
lat pozbawienia wolności. Będzie
musiał również zapłacić za wyrządzone szkody.

Alkohol górą!

Między 20 a 22 lipca wałbrzyscy
policjanci zatrzymali aż 14 nietrzeźwych kierujących. Rekordzistami pod względem posiadanych
promili okazali się między innymi:
41-wałbrzyszanin, który kierował
samochodem osobowym mając
blisko 3 promile alkoholu w organizmie oraz 54-letni mieszkaniec
Wałbrzycha, który wsiadł za
kółko mając „tylko” 2,56 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu w porównaniu do swojego
poprzednika.

Okazyjna kradzież

20 lipca funkcjonariusze z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu
zatrzymali do kontroli samochód
osobowy, którym podróżowało
trzech świdniczan w wieku 18,19
i 24-lata. Podczas kontroli ujawnili
między innymi: biżuterię, pieniądze i laptopy. Z uwagi na fakt, że
istniało podejrzenie, że mogą one
pochodzić z przestępstwa, cała
trójka trafiła do policyjnego aresztu.
W trakcie prowadzonego śledztwa
udało się ustalić, że skradzione
mianie zostało przywłaszczone
w trakcie domówki. Zorganizowały ją poprzedniej nocy młode
świdniczanki podczas nieobecności
swoich rodziców. Straty złodziejskiej działalności przestępców
zostaną oszacowane po powrocie
właścicieli mienia z urlopu.

Nakład łączny
w lipcu 67 000 egz.
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OBIADY DOMOWE

MISJA SZKOŁY

„Jesteśmy w świecie,
świat jest tu”

ZAPRASZAMY
w godz. 7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku
Wałbrzych
(siedziba TAURON)
ul. Wysockiego 11
W RAMACH LEKCJI:
2 języki obce
szachy
taniec
basen

Wałbrzych,
ul. Armii Krajowej 35b
www.szkolaclever.pl

BIESIADA zapewnia CATERING
Kuchnia typowa polska
przyjmujemy zamówienia na wyroby garmażeryjne
mail: biesiadah@gmail.com
tel. kom. 607-087-927

Skuteczna, profesjonalna kadra

Pijana przyjechała po pijanego
Do nietypowej sytuacji doszło
w miniony poniedziałek, podczas
prowadzonych przez policjantów
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu działań „Trzeźwy poranek”. Pojazd kierowany przez
nietrzeźwego mężczyznę przyjechała zabezpieczyć małżonka.
I nie było by w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że kobieta także
znajdowała się od wpływem alkoholu. Teraz oboje staną przed
sądem.
Funkcjonariusze
wałbrzyskiej
„drogówki” w miniony poniedziałek na ul. Orkana w Wałbrzychu,
w kierunku wyjazdu na Pogorzałę,
przeprowadzili akcję „Trzeźwy poranek”. W godzinach od 5:00 do
9:00 mundurowi zatrzymali 5 kierujących znajdujących się w stanie
nietrzeźwości, bądź po użyciu alkoholu. - Jednym z zatrzymanych nieREKLAMA

trzeźwych kierujących był 50-letni
mieszkaniec powiatu świdnickiego.
U mężczyzny badanie wykazało 0,63
promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 50-latkowi prawo
jazdy z uprawnieniami kat. A, B, C
i D, a na miejsce kontroli zabezpieczyć pojazd przyjechała innym
samochodem małżonka kierującego – relacjonuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu sierż. szt. Marcin Świeży.
- Policjanci w każdym przypadku
sprawdzają stan trzeźwości osoby,
której mają przekazać pojazd osoby
nietrzeźwej – dodaje.
Okazało się, że tym razem 48-latka także kierowała samochodem
pod wpływem alkoholu. U kobiety
badanie wykazało 0,71 promila tej
substancji w organizmie. Tym samym 48-latka utraciła uprawnienia
kat. B, a oba samochody trafiły na
lawetę. Koszty związane z ich transportem ponieść musieli właściciele. R0535/18

Czy Ty potraﬁsz z zimna
zrobić ciepło? Bo my TAK!

To jednak nie koniec konsekwencji jazdy pod wpływem
alkoholu. Przypominamy, że
każdy kierujący zatrzymany
pojazdem mechanicznym
w stanie nietrzeźwości musi
się liczyć z karą pozbawienia wolności do lat 2, nawet dożywotnim zakazem
kierowania pojazdami oraz
wysoką grzywną – zwraca
uwagę sierż. szt. Marcin
Świeży.
(piw)

Posiedzi za haracz?
W minioną sobotę przed południem jeden z wałbrzyskich
przedsiębiorców otrzymał telefon z pogróżkami. Nieznany mu
mężczyzna zażądał 500 złotych
pod groźbą zamachu na jego
lokal usytuowany w dzielnicy
Nowe Miasto.
Przestraszony mężczyzna postanowił zgłosić sprawę Policji, a funkcjonariusze drugiego komisariatu
niezwłocznie rozpoczęli działania
operacyjne w celu ustalenia, kto

próbował dokonać wymuszenia rozbójniczego. W ciągu kilkudziesięciu
minut policjanci namierzyli telefon
sprawcy, a następnie dzielnicowi
z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu
zatrzymali w miejscu zamieszkania
podejrzewanego o ten czyn 25-letniego wałbrzyszanina.
Mężczyzna w trakcie czynności
procesowych przyznał się do winy.
Funkcjonariuszom oświadczył, że
chciał tylko zrobić głupi żart. Teraz
za swój czyn może trafić za kraty
więzienia nawet na 10 lat.

Pchnęła nożem

Znalezione nie
kradzione

18 lipca roztargniona mieszkanka
Wałbrzycha zostawiła kartę płatniczą w sklepie. Znalazca karty
nie zamierzał jej jednak w uczciwy sposób zwrócić właścicielce.
Wręcz przeciwnie! Dokonał
nią 11 płatności zbliżeniowych,
powodując straty w kwocie
335,23 zł. Dzięki szczegółowym
nagraniom z monitoringu, nieuczciwego znalazcę karty udało
się namierzyć. Okazał się nim
31-letni mieszkaniec Wałbrzycha,
który przyznał się do przestępstwa przywłaszczenia karty i do
wielokrotnego jej użycia. Grozi
mu kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

Piątek, 27 lipca 2018

od 15 lat
razem z Wami

Pompa ciepła zamontowana w twoim domu zapewni
ogrzanie w zimie, a w lecie przyjemnie schłodzi.
Pomyśl jakie oszczędności da Ci pompa ciepła
przez cały rok dzięki niskim kosztom eksploatacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 725 113 777
Zyskasz czas i pewność, że wszystko się dzieje pod opieką
fachowca. Firma INLAND zapewnia doradztwo,
sprzedaż, montaż oraz serwis pomp ciepła ﬁrmy Viessmann.

W trakcie pijackiej imprezy,
która ostatecznie skończyła się
awanturą, 40-letnia wałbrzyszanka ugodziła nożem swojego
męża. Po zdarzeniu uciekła do
koleżanki. Rana okazała się niegroźna. Mężczyźnie udzielono
pomocy medycznej i wypuszczono go do domu.
21 lipca oficer dyżurny wałbrzyskiej komendy został powiadomiony,
że w jednym z mieszkań w Rynku
doszło do pchnięcia nożem. Jak się
okazało, sprawczyni tego czynu to
40-letnia kobieta spożywająca alkohol w towarzystwie swojego 47-letniego małżonka.

Jak wynika z ustaleń, w pewnym
momencie doszło do kłótni między
małżonkami. To wtedy pijana kobieta sięgnęła po nóż i ugodziła męża
w udo. Następnie uciekła z mieszkania. Mężczyzna trafił do szpitala i po
udzieleniu mu odpowiedniej pomocy
medycznej został wypuszczony do
domu. Natomiast sprawczyni zdarzenia została zatrzymana w mieszkaniu swojej koleżanki. Z uwagi na
fakt, iż miała ona ponad 1,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu
została umieszczona w policyjnym
areszcie. Za popełniony czyn grozi
jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Apla

Piątek, 27 lipca 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w lipcu 67 000 egz.

kultura 13

od 15 lat
razem z Wami

Witold na pirackiej łajbie

sekund
Warkocz i Klezmer

Kolejne zajęcia wakacyjne w Szybie Witold za
nami. W środę, 25 lipca dzieciaki bawiły się „Na
pirackiej łajbie”. Pod okiem Piratki musiały odnaleźć wskazówki, które prowadziły do skarbu.

W piątek, 27 lipca o godz. 20:00
w wałbrzyskim Clubie A'propos
odbędzie się koncert zatytułowany Warkocz & Friends Klezmer
Night Session. To koncert
będący połączeniem tradycyjnych klezmerskich brzmień
z jazzem. Melodie żydowskie
zagrane z tradycyjnymi, stylowymi
improwizacjami jak i nowoczesnymi w klimacie jazzowym, dają
niespotykane dotąd oryginalne
brzmienie. Projekt ten jest
początkiem planowanej trasy
w USA. Zagrają między innymi:
Ela Sokołowska (skrzypce, altówka), Remik Knapik (keyboards),
Bartek "Warkocz" Warkoczyński
(klarnet, pianino), Michał Kuźnicki
(kontrabas), Bartek "Sidu" Libera
(perkusja). Bilety: 30zł przedsprzedaż, 35zł w dniu koncertu.

Jak się ostatecznie okazało Piratka przechytrzyła
dzieciaki i ukryła skarb w innym miejscu niż wskazywała mapa. Musiała za to wykonać karne zadanie wymyślone przez jakże zgraną grupę młodych piratów.
Najmłodsze pociechy miasta Boguszowa wykonywały
różnorodne zadania. Musiały upodobnić się do piratów,
brały udział w pirackiej bitwie a także zmierzyły swoje siły z rekinami. Zwieńczeniem zabaw była walka o
przetrwanie z wielkimi morskimi potworami, które jak
się okazało były ogromnymi bańkami mydlanymi. Podczas zabaw nie brakowało uśmiechu. Dzieciaki wykazały się odwagą, sprytem i pomysłowością.
W wakacyjnym czasie króluję tematyczne zajęcia w
Szybie Witold. Kolejne już 8 sierpnia w godz. 11:00
-14:00. Odbędą się pod hasłem „Z wizytą na Safari”.
Szczegóły tel.: 512 088 565 lub 74 880 15 27.

„Zrąb” na ogromną skalę
Do 10 września w Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
oglądać można Ogólnopolską
Wystawę Rzeźby „Zrąb”. Ekspozycja, która prezentuje prace
kilkudziesięciu artystów, została przygotowana przy wsparciu
Galerii Sztuki BWA w Wałbrzychu, Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wstęp
bezpłatny.
Wystawa „Zrąb” to pierwsza
w tej skali ogólnopolska prezentacja współczesnej rzeźby zarówno
w Wałbrzychu, jak i na terenie całego województwa Dolnośląskiego.
To bezprecedensowe dla regionu
wydarzenie odsłania obszerne spektrum artystycznych kreacji kilku
pokoleń współcześnie działających
rzeźbiarzy, których nazwiska na
stałe już utrwaliły się w kanonie najważniejszych twórców i pedagogów
związanych z tą wyjątkową dziedziną
sztuki.
Organizatorzy do udziału w wystawie zaprosili wybitnych rzeźbiarzy
i autorów genetycznie wywodzących

swą twórczość z rzeźby, związanych
ze środowiskami Wrocławia, Warszawy, Poznania, Gdańska, Nowego
Sącza, Cieszyna, Sokołowska, Zakopanego. Artyści prezentują swoje
dzieła w kilku salach galeryjnych oraz
w przestrzeni zewnętrznej kompleksu Starej Kopalni.

Jednym z istotnych elementów
uzasadniających organizację tej wystawy jest ukazanie wielowymiarowości polskiej tradycji rzeźbiarskiej
w zakresie jej nurtów i poszukiwań
formalnych. Dla mieszkańców Wałbrzycha i ludzi spoza tego miasta,
którzy zdecydują się obejrzeć wysta-

Kulinarna impreza
wę, będzie to z pewnością przeżycie
mogące zarówno poruszać wrażliwość, jak i inicjować refleksję nad
językiem współczesnej sztuki.
Artyści prezentujący swe prace
na Ogólnopolskiej Wystawie Rzeźby „Zrąb”: Maciej Albrzykowski,
Marcin Berdyszak, Mariusz Białecki, Bożenna Biskupska, Anna Bujak, Hubert Bujak, Paweł Czekański, Tomasz Domański, Mateusz
Dworski, Jerzy Fober, Matěj Frank,
Karolina Freino, Ryszard Gluza, Roland Grabkowski, Magdalena Grzybowska, Alojzy Gryt, Jacek Jagielski,
Janusz Jasiński, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Katarzyna Józefowicz, Wojciech Małek, Małgorzata
Kazimierczak, Katarzyna Koczyńska-Kielan, Mariusz Kosiba, Janusz
Kucharski, Jan Kucz, Stanisław Kulon, Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic,
Wojciech Małek, Marcin Michalak,
Tomasz Opania, Ludmiła Ostrogórska, Leon Podsiadły, Marek Sienkiewicz, Michał Staszczak, Andrzej
Szarek, Katarzyna Szarek, Karol
Szostak, Karolina Szymanowska,
Tomasz Tomaszewski, Igor Wójcik,
Aleksander Zyśko.
(piw)

Książ wciąż pełen tajemnic
Zbliża się kolejna, czwarta już
edycja Dolnośląskiego Festiwalu
Tajemnic. Za niespełna dwa tygodnie (11 i 12 sierpnia) Zamek
Książ w Wałbrzychu ponownie
stanie się miejscem niezwykłych
wydarzeń. „Sto tajemnic na stulecie” – pod takim hasłem odbędą się w tym roku rekonstrukcje
historyczne, prelekcje, spotkania
oraz dyskusje o tajemnicach historii, skarbach, archeologii, eksploracji, zamkach i pałacach.
W tym roku cały Wałbrzych jest
miastem tajemnic. Dolnośląski Festiwal Tajemnic poprzedzi Prolog – to
część miejskich wydarzeń z tajemniczego Wałbrzycha. Muzeum Porcelany, Biblioteka pod Atlantami,
Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia we współpracy z Zamkiem Książ

w Wałbrzychu przygotowała przedfestiwalowy program wydarzeń, który
rozpocznie się 6 sierpnia i potrwa do
10 sierpnia. W ramach Prologu będzie można wziąć udział w ciekawych
prelekcjach, warsztatach, grach terenowych, nocnym zwiedzaniu, a także
specjalnym pokazie kina plenerowego.
W dniach 11 i 12 sierpnia Zamek
Książ w Wałbrzychu zaprasza na
spotkania z odkrywcami tajemnic,
widowiskami historycznymi, warsztatami antropologicznymi, a także
pokazami mody historycznej. W programie przewidziano również szereg
atrakcji dla dzieci, a wśród nich między innymi: gry rycerskie, malowanie
tarcz, koron i szyszaków oraz grę
terenową. W ramach sobotnich wydarzeń festiwalowych odbędzie się
również specjalna kolacja degustacyjna w dawnej kuchni Hochbergów
z menu, które pozostanie tajemni-

cą… oraz nocne zwiedzania zamku
Książ – specjalna edycja pełna zagadek i eksploracji nieodkrytych dotąd
zakamarków zamku.
Szczegółowy program festiwalu
wypełnia wiele atrakcji. Poszczególne wydarzenia rozgrywały się będą
zarówno zamku jak i na dziedzińcu.

W sobotę, 28 lipca o godz. 12:00
na świdnickim rynku pojawią się
food trucki. Wszystko za sprawą
Festiwal Food Truck. To przede
wszystkim znakomita wyprawa
do świata różnorodnych smaków.
Kulinarna podróż po wszystkich
kontynentach świata, gdzie każdy
nawet najbardziej wymagający
smakosze znajdą coś dla siebie.
Nie zabraknie również kuchni
świata okraszonej wspaniałym
piwem kraftowym.

Strzegom na ludowo

Zbliża się 27. edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
w Strzegomiu. W dniach 9-12
sierpnia przed publicznością
zaprezentują się miedzy innymi
zespoły z Kazachstanu, Serbii, Panamy, Korei Południowej, Ukrainy
czy Włoch. Nie zabraknie również zespołów z Polski: Zespół
Pieni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
oraz gospodarza festiwalu Zespołu Folklorystycznego Kostrzanie.
W niedzielę, 12 sierpnia o godz.
20:30 zaplanowano koncert
gwiazdy, którą będzie zespół Blue
Cafe. Szczegółowy program na
www.strzegom.pl

Koszmar tego lata

Warto zwrócić uwagę, że sobota,
11 sierpnia to dzień widowisk historycznych z punktem kulminacyjnym
o godz. 14:15, czyli „Walką o tajne
archiwa – wrzesień 1939”.
Szczegółowe informacje orz bilety na www.ksiaz.walbrzych.pl.
Apla

W sobotę, 28 lipca specjalna
edysja Nocnego Zwiedzania
Zamku Książ. Lato już "w pełni",
a lipiec powoli się kończy. Właśnie
wtedy parada zjaw i upiorów
w Książu staje się jeszcze huczniejsza!! Noce już dawno nie były
tak mroczne, ale Wy, odważni
podróżnicy, nie boicie się ciemności? No, chyba że wiecie, co się
w niej kryje...
Zakupu biletów można dokonać
poprzez internetowy system
na stronie www.bilety.ksiaz.
walbrzych.pl lub bezpośrednio
w kasie biletowej w Zamku Książ.
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!
Uwaga! Liczba miejsc w każdej
grupie jest ograniczona!

INLAND POMPY CIEPŁA I doradztwo • sprzedaż • montaż • serwis I tel. 725 113 777

14 sport
sekund
Akademiczki
w ćwierćfinale ME

Za nami pierwsze mecze rozgrywanych
w Portugalii Akademickich Mistrzostw
Europy w futsalu, w których uczestniczy
reprezentacja Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
Podopieczne Kamila Jasińskiego rozegrały
jak dotąd trzy spotkania. W pierwszym
pojedynku nasze panie rozjechały
Uniwersytet Techniczno-Technologiczny
z Tel Awiwu 13:1, aby w kolejnym meczu
grupowym przegrać z broniącymi tytułu
piłkarkami Uniwersytetu Politechnicznego
z Moskwy 1:10. Tym samym Polki zajęły
2. miejsce w grupie i musiały wziąć udział
w barażu, którego stawką był awans do
ćwierćfinału mistrzostw. Środowe spotkanie z Uniwersytetem Berno stało pod
znakiem pełnej dominacji naszej drużyny,
która pokonała Szwajcarki aż 8:0, dzięki
czemu zameldowała się w najlepszej
„ósemce” zawodów. Kolejnym przeciwnikiem PWSZ Wałbrzych były gospodynie,
przedstawicielki Uniwersytetu Coimbra.
Niestety, wczorajsza potyczka o awans
do półfinału AME zakończyła się już po
zamknięciu wydania, dlatego o jej wyniku
i końcowej pozycji zespołu trenera Jasińskiego poinformujemy za tydzień.

Kluczyński
na podium OTK

Mamy dobre wieści dla fanów Klubu
Tenisowego Szczawno-Zdrój. Tym
razem za sprawą Jana Kluczyńskiego,
która świetnie wypadł w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Poznaniu. W grze pojedynczej przedstawiciel
klubu z uzdrowiska dotarł do ścisłego
finału zajmując ostatecznie 2. pozycję
po porażce z Mateuszem Lange. Niemal
równie dobrze Kluczyńskiemu poszło
w deblu, w którym występując w parze
z Filipem Makiełą wywalczył miejsce na
najniższym stopniu podium.

„Bundesliga” startuje
najpóźniej

Z tygodnia na tydzień poznajemy
kolejne terminarze rozgrywek prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w Wałbrzych. Najpóźniej, bo
dopiero 26 sierpnia, do walki o ligowe
punkty przystąpią uczestnicy klasy B.
Wałbrzyska grupa „Bundesligi” liczy 14
drużyn – w tym gronie pozostał zaledwie jeden przedstawiciel regionu, gdyż
po awansie na wyższy szczebel Zagłębia
Wałbrzych oraz rezerw Górnika Wałbrzych naszego honoru bronić będzie
MKS II Szczawno-Zdrój.
Plan I kolejki klasy B
Niedziela – 26 sierpnia, godz. 11:
Tęcza Bolesławice – Zryw Łażany
Karolina II Jaworzyna Śląska – Błyskawica Kalno
Huragan Olszany – AKS II Strzegom
Nysa Kłaczyna – MKS II Szczawno-Zdrój
Płomień Dobromierz – Zieloni Mokrzeszów
Sokół Kostrza – Zieloni Mrowiny
LKS Piotrowice Świdnickie – Grom Panków

Dobry prognostyk
przed Mistrzostwami
Świata

Reprezentacja Polski zajęła 2. miejsce
w IV Międzynarodowym Turnieju Koszykówki na Wózkach, który w minionym
tygodniu rozegrano w hali Aqua-Zdroju.
To doskonały wynik biało-czerwonych,
dla których był to jeden z ostatnich
sprawdzianów przed sierpniowymi
Mistrzostwami Świata w Niemczech,
o czym najlepiej świadczy fakt, iż na
otwarcie zawodów podopieczni Piotra
Łuszyńskiego pokonali Turcję, a więc
aktualnego Mistrza Europy 69:68.
Ostatecznie Polacy uplasowali się na
2. pozycji ustępując jedynie Wielkiej
Brytanii, a przed Turcją oraz Kanadą
i Niemcami.

Nakład łączny
w lipcu 67 000 egz.
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Powstrzymali III-ligowca
Kilka dni po sparingu ze Ślęzą
Wrocław piłkarze Górnika zmierzyli się z kolejnym III-ligowcem.
Środowe spotkanie kontrolne
stało pod znakiem znacznie lepszej aniżeli przed tygodniem postawy wałbrzyszan, którzy zremisowali na wyjeździe z Lechią
Dzierżoniów 1:1.
Kolejny III-ligowiec stanął na
drodze biało-niebieskich w ramach
przygotowań naszej drużyny do IV
ligi. Mowa o Lechii Dzierżoniów,
która w pierwszym sparingu przegrała z Foto-Higieną Gać aż 0:10.
Wałbrzyszanie tymczasem nie dali
rady Ślęzie Wrocław ulegając u siebie 0:3.
Środowa potyczka obu drużyn miała dwa różne oblicza. Do
przerwy lepiej prezentowali się
podopieczni Jacka Fojny, którzy za
sprawą celnego strzału Damiana
Chajewskiego w 33 minucie wyszli
na jednobramkowe prowadzenie.
Niestety, mimo co najmniej dwóch
„setek” oraz trafienia w słupek na

cimki, Tomasza Wepy, Sławomira
Orzecha oraz Mateusza Sawickiego,
w składzie Górnika można było również zauważyć kolejnego z nowych
– Szymona Tragarza. To 19-letni pomocnik, który do Wałbrzycha przyszedł z Polonii-Stali Świdnica. Warto
również podkreślić, iż działacze klubu bliscy są sfinalizowania rozmów
z testowanym bramkarzem, który
wystąpił w obu ostatnich sparingach
Górnika.
Bartłomiej Nowak
Celny strzał z rzutu wolnego Damiana Chajewskiego otworzył wynik
środowej potyczki z Lechią Dzierżoniów

półmetku konfrontacji mieliśmy
remis, gdyż tuż przed zejściem do
szatni testowanego bramkarza naszej drużyny pokonał Marcin Buryło.
Po zmianie stron role się odwróciły, gdyż to wyżej notowani gospodarze dyktowali warunki rywalizacji.
- Chłopcy stopniowo tracili siły, a od
70 minuty praktycznie „odcięło im
prąd”, co należy tłumaczyć ciężkimi

treningami, meczami rozgrywanymi
co kilka dni oraz upalną pogodą -,
przyznał trener Fojna. Na szczęście
rosnąca przewaga miejscowych nie
przełożyła się na zwycięską bramkę,
gdyż mimo sporego zmęczenia wałbrzyszanie utrzymali remis do końcowego gwizdka arbitra.
Oprócz zapowiadanych przez nas
przed tygodniem Michała Oświę-

Lechia Dzierżoniów – Górnik Wałbrzych 1:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Damian Chajewski (33), 1:1 Marcin
Buryło (44)
Górnik: bramkarz testowany, Rytko (46 Tobiasz),
Michalak, Orzech (46 Smoczyk), Krzymiński, Tragarz
(60 Dec), Oświęcimka, Wepa, Sawicki, Chajewski (60
Bogacz), Woźniak (60 Krawczyk). Trener: Jacek Fojna
Następne mecze
Sobota – 28 lipca, godz. 11:
Górnik Wałbrzych – Orkan Szczedrzykowice
Środa – 1 sierpnia, godz. 18:
Górnik Wałbrzych – Olimpia Kowary

Zagłębie zaczęło od wygranej
Lokalne zespoły niższych
szczebli rozpoczęły przygotowania do zbliżających się rozgrywek. Swoje pierwsze, zwycięskie
sparingi mają za sobą Zagłębie
Wałbrzych oraz Zdrój Jedlina-Zdrój.
Pierwsza z wymienionych powyżej drużyn zmierzyła się z Zielonymi
Mokrzeszów, którzy po czteroletniej przerwie reaktywowali zespół
seniorów i w sierpniu przystąpią do
rozgrywek klasy B. Mimo przewagi
wałbrzyszan pierwsze trafienia należały do rywali, którzy po golach
Konrada Andruszko oraz Pawła Kozioła prowadzili 2:0. Zimny prysznic
przydał się podopiecznym Marka
Carewicza, którzy kolejne dogodne
okazje w końcu zamienili na bramki. Kontaktowe trafienie zanotował
Maciej Maciejczyk, a po nim na listę
strzelców wpisali się: Łukasz Wojciechowski (z rzutu karnego) oraz Sebastian Sabiniarz. Tym samym rozegrany systemem 3x30 minut sparing
na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego zakończył się wygraną beniaminka klasy A 3:2.
Po raz ostatni Zagłębie występowało w klasie A w sezonie
2012/2013, tak więc po pięciu latach
zielono-czarni ponownie witają się

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

z „serie A”. Przygotowania do rozgrywek ekipa Marka Carewicza rozpoczęła już w połowie lipca trenując
na obiekcie przy ulicy Dąbrowskiego dwa razy w tygodniu, we wtorki
i czwartki. Jak poinformował oficjalny portal klubu, trzech zawodników
zgłosiło chęć odejścia, natomiast po
stronie wzmocnień należy wspomnieć o powrocie z wypożyczenia
do Sudetów Dziećmorowice – Patryka Hebela czy byłego trampkarza
Zagłębia – Kamila Pietruszki. I to
zapewne nie koniec, gdyż najprawdopodobniej w najbliższym okresie kolejni gracze wzmocnią wałbrzyszan. W planach nasi mają trzy
sparingi. O wygranej konfrontacji
z Zielonymi Mokrzeszów już wspomnieliśmy, a przed zespołem sprawdziany z Bobrem Marciszów oraz
rezerwami MKS-u Szczawno-Zdrój.
Swój pierwszy mecz w klasie A zielono-czarni rozegrają w niedzielę 12
sierpnia na wyjeździe z Darborem
Bolesławice, a już kilka dni później,
bo 15 sierpnia gościć będą Wierzbiankę Wierzbna w ramach spotkania I rundy Pucharu Polski.
Zagłębie Wałbrzych – Zieloni Mokrzeszów 3:2
Bramki: Maciej Maciejczyk, Łukasz Wojciechowski,
Sebastian Sabiniarz – Zagłębie oraz Konrad Andruszko, Paweł Kozioł – Zieloni

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695

Od wygranej w spotkaniu kontrolnym piłkarze Zagłębia Wałbrzych
rozpoczęli przygotowania do pierwszego po kilku latach przerwy sezonu
w klasie A

Do nowego sezonu, ale w klasie
okręgowej przygotowują się tymczasem piłkarze Zdroju Jedlina-Zdrój. Po kilku dniach treningów
podopieczni Radosława Kwiatkowskiego rozegrali pierwsze spotkanie
kontrolne, w którym pokonali na
wyjeździe spadkowicza z IV ligi –
Olimpię Kamienna Góra 5:2. Bramki dla przyjezdnych zdobyli: Paweł
Kryska 3 oraz Mateusz Kałwak 2.
Następnym przeciwnikiem Zdroju
będzie Unia Bardo. Jeśli nic się nie
zmieni, to do pojedynku obu drużyn

dojdzie jutro o godzinie 16.30 w Jedlinie-Zdroju.

TANIE WCZASY
NAD MORZEM

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

z dojazdem autokarem
Rewal - 26.08-2.9.2018
w cenie: 789 zł
Rewal lub Pogorzelica
- 2.09 - 9.09.2018 w cenie od:749 zł
Informacje i zapisy:
Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
tel.: 690 821 421
www.omnibus-szczawno.pl

Olimpia Kamienna Góra - Zdrój Jedlina-Zdrój 2:5
(1:4, 1:5)
Bramki dla Zdroju: Paweł Kryska 3,
Mateusz Kałwak 2.
Zdrój: Michał Trzepak, Damian Samiec, Łukasz
Samiec, Mateusz Trojak, Zawodnik Testowany,
Zawodnik Testowany, Rafał Lipiński, Paweł Zasada,
Mateusz Kałwak, Dominik Tłuścik, Paweł Kryska, oraz
Arkadiusz Wtulich. Trener: Radosław Kwiatkowski
fot. archiwum

Bartłomiej Nowak

ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

INLAND POMPY CIEPŁA I doradztwo • sprzedaż • montaż • serwis I tel. 725 113 777
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Wynajmę
busa
Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

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

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

9 osób
(nowy Opel Vivaro)

Tel. 503 056 260
Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.
pobrania w domu pacjenta,

mgr analityki medycznej

Bogdan Leśniak
tel. 604-770-599,
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Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego
na obiekcie wielkopowierzchniowym w Wałbrzychu. Osoby
posiadające traktory z pługami
i rozsiewaczami lub koparko
ładowarki z pługiem proszone są
o kontakt pod nr telefonu
725-075-509. Współpraca na
cały sezon 2018/19

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

WSZYWANIE

Emeryci, renciści osoby
pracujące
Szybka pożyczka bez BIK I BIG
do 25 000 zł

ESPERALU
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI
(5) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY,
ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(5) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE,
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607
218 533
(1) HYDRAULIKA, KANALIZACJA,
CO i GAZ. TEL. 506 206 102
(5) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy
Rezulak tek. 574 219 164
(21) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(5) 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

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25

Minimum formalności.
Decyzja w 15 minut .
Dojazd do klienta
Wałbrzych i okolice
Zadzwoń lub napisz SMS
o treści „KASA”.
609 432 928

(5) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(5) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd
do klienta. Kontakt: 505874992
(11) 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

PRACA
(1) Kucharz z doświadczeniem do kuchni
w szpitalu w Świdnicy Umowa cywilno-prawna, stabilna praca, gwarancja wypłacalności. Tel. 663 100 245
(1) Pomoc kuchenna z doświadczeniem
lub bez do kuchni w szpitalu w Świdnicy.
Umowa cywilno-prawna, stabilna praca,

(1) Dietetyk / intendent-magazynier z doświadczeniem lub bez do kuchni w szpitalu w Świdnicy. Umowa cywilno-prawna,
stabilna praca, gwarancja wypłacalności.
Tel. 663 100 245
(1) Kierowca z doświadczeniem do pracy
w kateringu, kuchnia w szpitalu w Świdnicy. Umowa cywilno-prawna, stabilna
praca, gwarancja wypłacalności. Tel. 663
100 245
(2) Poszukuję do sprzątania pań i panów,
rencistów, emerytów, osoby niepełnosprawne. Praca na cały etat. Tel. 603 396
891 p.Marek, dzwonić od poniedziałku do
piątku w godz. 8-16.
(1) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych, 606829141
(2) Szukam pracownika do naprawy
dachu. Tel. 795 602 683
(5) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

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

WYNAJMĘ
(2) Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 602
683
(1) Do wynajęcia pokoje dla pracowników. Tel. 693 06 94 86

NIERUCHOMOŚCI

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
ŚRÓDMIEŚCIE – 30m2, trzecie piętro, jeden
pokój, kuchnia. Mieszkanie do generalnego
remontu. Cena: 16 900 zł. Tel: 513 130 023,
(74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 51,90m2, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na drugim piętrze.
Cena: 72 000 zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640
11 73
PIASKOWA GÓRA- 42m2, dwa pokoje, widna
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie
trzecim piętrze. Mieszkanie do wprowadzenia.

PRACA DLA CIEBIE

PRACA

Pracownik Działu Utrzymania Ruchu - ELEKTRYK
• Podłączanie, uruchamianie i naprawa maszyn i urządzeń
• Posiadanie uprawnień o mocy do 1Kv
• Gwarantujemy stabilne zatrudnienie – umowa o pracę z Firmą
LAPP Insulators Sp. z o.o. Jedlina Zdrój, ul. B. Chrobrego 7,
telefon : 74 845 55 41 wew. 201

ZATRUDNIMY OD ZARAZ
osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności

do sprzątania marketu przy
ul. Wałbrzyskiej
w Świebodzicach.

Kontakt
pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466

PRACA W NIEMCZECH
OPIEKUN SENIORÓW

12 000 PLN
W DWA MIESIĄCE*
BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA
NASZYCH OPIEKUNEK
*szczegóły: WWW.PROMEDICA24.PL

tel. 789 218 008
tel. 509 892 436

Cena: 119 000 zł . Tel: 513 130 023, (74) 640
11 73
PIASKOWA GÓRA- 45m2, jeden pokój,
kuchnia, przedpokój, wc na korytarzu, istnieje
możliwość zrobienia w mieszkaniu. Mieszkanie
na drugim piętrze. Cena: 65 000 zł. Tel: 502
668 974 , (74) 640 11 73
PODZAMCZE – 64m2, 3 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, balkon.
Mieszkanie na czwartym piętrze. Cena: 178
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74)
640 11 73
PODZAMCZE – 48m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na trzecim
piętrze. Cena: 169 000 zł. Tel. 513 130 023,
(74) 640 11 73
PODGÓRZE – 42m2, 2 pokoje, widna kuchnia,
garaż oraz ogródek, dwie piwnice. Mieszkanie
przeznaczone do remontu. Cena: 39 000 zł Tel.
513 130 023, (74) 640 11 73
PODGÓRZE - 41m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze.
Ogrzewanie węglowe. Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ – 51m2, mieszkanie dwupoziomowe - pokój, salon z widna kuchnia, łazienka
z wc, przedpokój. Mieszkanie na pierwszym
piętrze. Cena: 154 000 zł. Tel: 502 668 974 ,
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 35m2, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Mieszkanie na drugim
piętrze. Brak ogrzewania. Mieszkanie do małego remontu. Cena: 62 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974 , (74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 85m2, 3 pokoje, kuchnia,
duża łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
na drugim piętrze. Mieszkanie po generalnym
remoncie. Cena: 265 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974, (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE – 29m2, jeden pokój, kuchnia,
brak łazienki. Mieszkanie do generalnego remontu. Mieszkanie na parterze. Cena: 39 999 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Ogrzewanie podłogowe.
Wysoki standard. Mieszkanie na parterze.
Cena: 218 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
SZCZAWIENKO – 42m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na
parterze. Mieszkanie do wprowadzenia. Cena:
75 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
SOBIĘCIN- 54,06m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, wc na korytarzu istnieje
możliwość przyłączenia do mieszkania, piwnica.
Mieszkanie do remontu. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena 85 000 zł. Tel: 513 130 023 , (74)
640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 130m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze.
Mieszkanie na trzecim piętrze. Do generalnego
remontu. Cena: 99 000 zł do negocjacji. Tel:
513 130 023, (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 90m2, 3 pokoje, kuchnia
z jadalnią, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na parterze. Cena: 180 000 zł do negocjacji.
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami WILLA, Al. Wyzwolenia 3/2 58-300 Wałbrzych tel.74 666
42 42, kom.507 153 166,
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willanieruchomosciwalbrzych.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu, 4 pokoje,
85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie,
ogród, osobne wejście, cena 189 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pok, 41m2, po remoncie, Podzamcze, cena 159 tys.zł. 1 piętro, 74
666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na Nowym Mieście, po remoncie, 82m2, parter, cena 160 tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje, Boguszów
Gorce, Kuźnice, 52 m2, cena 75000zł. 1 piętro,
stan b.dobry, co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgórzu,
38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, po
remoncie, 48m2 , 152tys.zł. 4 piętro (4), 74
666 42 42, 881 763 300.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro, cena 65 tys.zł. cicha okolica
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, B.Kamień okolice Bema, 1 piętro, 44,06m2, cena 75 tys.zł. Co
gaz, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w B.Gorcach,
37m2, 1 piętro, cena 42 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje w Śródmieściu,
93m2, 2 piętro, do remontu, cena 119 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy w Śródmieściu, 2 pokoje,
60m2, 2 piętro, co gaz, stan b.dobry, cena 110
tys.zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Podzamcze,
35m2, 5 piętro, cena 135 tys.zł. 74 666 42 42,
881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 63m2, Śródmieście przy ul. Wyzwolenia, 1p. po remoncie, co
gaz, cena 129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, B.Gorce,
41,4m2, parter, ogródek, cena 45 tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy pół domu po remoncie na
Poniatowie 4 pokoje, 120m2, działka 550m2,
cena 480 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę na B.Kamieniu,
32m2, 3p, co gaz, stan dobry, 59 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście, 3 pokoje.
73m2, 2 piętro, co gaz, cena 123 tys.zł. 666 42
42, 881 424 100.
WILLA - Sprzedamy mieszkanie Szczawno
Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje, 108m2, 3
piętro, 275tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
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