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Basket bliżej II ligi
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Espresso z Janem 
Nowickim
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Nullizmatyka wystąpi 
w Wałbrzychu

rozmowa str. 3

kultura str. 9

Handel ludźmi, czerpanie korzyści 
z cudzego nierządu, posiadanie broni 
palnej i narkotyków to tylko niektóre 
zarzuty, jakie usłyszeli podejrzani za-
trzymani przez Centralne Biuro Śled-
cze Policji.

Członkowie działającej od kilku lat  
w Wałbrzychu i okolicach grupy prze-
stępczej to pięciu mężczyzn i trzy kobiety. 
Policjanci z CBŚP, pod nadzorem proku-
ratury, rozpracowywali ich od 2015 roku. 
- Do pracy werbowano kobiety w trudnej 
sytuacji finansowej. Zdarzało się też, że 
stosowano wobec nich przemoc fizyczną - 
informuje kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik 
CBŚP. - Członkowie grupy zajmowali się 
handlem ludźmi, nakłanianiem i ułatwia-
niem prostytucji, zmuszaniem do jej upra-
wiania – dodaje. Podczas akcji, w której 
brało udział kilkudziesięciu policjantów za-
trzymano podejrzane osoby. Po przeszu-
kaniu mieszkań i domów policjanci znaleźli 
m.in. broń palną, paralizator, kij basebal-
lowy, marihuanę. Ponadto zabezpieczono 
także mienie o wartości około 160 000 zł.

Na podstawie zebranych dowodów 
prokurator z Dolnośląskiego Wydziału 

Szajka handlarzy 
ludźmi rozbita 

We wtorek, 13 lutego Krzysztof Dym-
kowski, znany Łowca Pedofilów, wspólnie 
z legnickimi policjantami zatrzymali 39 
- latka  podejrzanego o rozpowszechnia-
nie treści pornograficznych z udziałem 
małoletnich. Jest nim mieszkaniec Strze-
gomia. Mężczyznę schwytano na stacji 
paliw w Nowej Wsi Legnickiej. 

Pierwsza zasadzka na pedofila ze Strzego-
mia przygotowana została 8 miesięcy temu, 
jednak wtedy nie udało się złapać mężczyzny. 
We wtorek około godziny 20:00  podjęto ko-
lejną próbę. Kierowca tira został zwabiony na 
jedną ze stacji benzynowych w Nowej Wsi 
Legnickiej pod pretekstem randki z matką i jej 
12-letnią córką.  - Pedofil już stał pod stacją 
i gadał przez telefon. Na nasz sygnał przyje-
chała na stację agentka firmy Combat Security 
i weszła do środka, wtedy pedofil podszedł do 
kobiety, został błyskawicznie obezwładniony 
przez policjantów – opisuje środową akcję 
Dymkowski, jednocześnie dziękując za profe-
sjonalizm legnickim policjantom.

- Zatrzymany mężczyzna to 39-letni 
mieszkanie powiatu świdnickiego, podejrzany 
o rozpowszechnianie pornograficznych treści 
z udziałem małoletnich osób. To przestęp-
stwo jest zagrożone karą do 12 lat pozbawie-
nia wolności – mówi mł. asp. Jagoda Ekiert 
z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Podczas zatrzymania mężczyzna przyznał 
się, że 8 miesięcy temu we Wrocławiu próbo-
wał umówić się na seks z 14-latką. Filmik z ak-
cji zatrzymania pedofila ze Strzegomia można 
obejrzeć na kanale YouTube. 

KaLu

Zamiejscowego Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 
we Wrocławiu przedstawił zarzuty zwią-
zane z kierowaniem i udziałem w zorga-
nizowanej grupie przestępczej, handlem 
ludźmi, czerpaniem korzyści z cudzego 
nierządu, posiadaniem broni palnej i znacz-
nej ilości narkotyków. Lider grupy z prze-

stępczego procederu mógł zarobić nawet 
milion złotych. 

W rezultacie działań policji 1 osoba jest 
pod policyjnym dozorem a 7 osób zosta-
ło tymczasowo aresztowanych. Policjanci 
CBŚP we Wrocławiu nie wykluczają kolej-
nych zatrzymań w tej sprawie.

PaPu

Wpadł pedofil ze Strzegomia

Promocyjnie 
w uzdrowisku

wydarzenia str. 12

w uzdrowiskuw uzdrowisku



www.30minut.pl

Piątek, 16 lutego 2018
Nakład łączny

w lutym 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami2 co, gdzie, kiedy?

rozmowa tygodnia kalendarium

W Polsce już po raz 12 ob-
chodzimy Dzień Kota. W tym 
roku wypada 17 lutego. To 
okazja, by pomóc kotom wol-
no żyjącym i podopiecznym 
schronisk i przytulisk dla kotów 
(oczywiście jeśli ktoś nie robi 
tego na co dzień – do czego go-
rąco zachęcamy). Z okazji Dnia 
Kota rozmawiamy z Sylwią 
Kwiatkowską, lekarzem wete-
rynarii, specjalistą chorób psów 
i kotów, właścicielką Gabinetu 
Weterynaryjnego „SYLVET” ze 
Świebodzic. 

Czy to prawda, że koty są indy-
widualistami?
- Tak, koty są indywidualistami. 
Podążają własnymi ścieżkami. Po-
siadają inteligencję interpersonalną, 
co oznacza, że są kreatywne, ale 
zrobią tylko to co zechcą. W od-
różnieniu od psów, koty nie bar-
dzo daje się tresować. Oczywiście 
można je nauczyć aportować, cho-
dzić na smyczy itp., jednak należy 
pamiętać, że kot nie zareaguje na 
naszą komendę od razu. On musi 
sprawę przemyśleć. Koty to niesa-
mowite zwierzęta. Doświadczają 
bardzo silnych emocji. Aby je polu-
bić i docenić, należy zrozumieć ich 
zachowania.

Kiedy najlepiej sterylizować 
koty i psy? 
- Z reguły zabiegi sterylizacji prze-
prowadza się po osiągnięciu doj-
rzałości płciowej, czyli wystąpieniu 
cieczki u suki, rui u kotki. Można 
wykonać taki zabieg również u  
zwierząt niedojrzałych płciowo. 
W tym przypadku powinno się to 
uzgodnić z lekarzem prowadzą-
cym. Samce kastruje się z reguły 
w wieku 7-12 miesięcy. 

Jakie są korzyści zdrowotne ze 
sterylizacji zwierząt? 
- Sterylizacja i kastracja daje liczne 
korzyści zdrowotne, dlatego współ-
cześnie zaleca się ją większości zwie-
rząt. Przede wszystkim powyższe 
zabiegi zapobiegają niekontrolowa-
nemu i nieuzasadnionemu rozmna-
żaniu zwierząt. Taki zabieg eliminuje 
też uciążliwe objawy ciąży urojonej. 
Samica poddana zabiegowi nie jest 
narażona na wahania hormonalne 
i staje się stabilniejsza emocjonalnie. 
Kastracja przede wszystkim likwi-
duje ryzyko rozwoju schorzeń jąder 
i prostaty. Samiec nie ucieka i nie 
włóczy się, nie walczy z innymi psa-
mi, jest spokojniejszy. 

Mamy kota 
na punkcie kotów?
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• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

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

K R E D Y T Y

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

ul. Broniewskiego 69 
tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) 
tel. 74 666 88 99
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• PIĄTEK, 16 lutego 2018 
Imieniny: Daniel, Danuta, Samuel
Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli 
Przesyłek, Dzień Poczty Polskiej 
09:00- Spektakl pt. „Wróg”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
11:30 - Spektakl baletowy pt. „Z Ad@gio idziemy na bal do króla”, Teatr 
Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
16:00 - Wernisaż Roberta Urbańskiego, Galeria Mozaika, Nowa Ruda
16:30 - Akademia Młodego Artysty, Multimedialna Filia Biblioteczna, 
Wałbrzych
16:30 - Młodzieżowy Klub Książki. „Liberty. Jak zostałem szpiegiem” 
Andrei Portes, Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej Piaskowa Góra, Wałbrzych 
17:00 - Moje książki. Rozmowy o godnych polecenia nowościach 
wydawniczych, Filia nr 1 Biblioteki Miejskiej Nowe Miasto, Wałbrzych
18:00 - Flying Flower Show, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - Wystawa czasowa - Z drewna i gliny..., Muzeum Dawnego 
Kupiectwa, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „Cynkowi Chłopcy”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert Nullizmatyka, WOK Piaskowa Góra, Wałbrzych
20:00 - Nocne zwiedzanie, Zamku Książ, Wałbrzych

• SOBOTA, 17 lutego stycznia 20178 
Imieniny: Aleksy, Łukasz, Zbigniew
Dzień Kota 
08:00 - 4. Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta”, Gościniec Łomnica, Głuszyca
17:00 - Koncert Acid Drinkers, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, 
Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „Wróg”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
18:00 - Wieczór w Krainie Operetki, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - I liga piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - KSSPR Końskie, hala Zawiszów, 
Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „Cynkowi Chłopcy”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert Walentynkowy Anny Szarmach „Shades of Love”, 
A PROPOS, Wałbrzych
20:00 - Nocne zwiedzanie, Zamku Książ, Wałbrzych
22:00 - DJ Shaun Baker, In�nity Club, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 18 lutego 2018 
Imieniny: Konstancja, Sylwan
Dzień Baterii 
12:30 - Spektakl pt. „Wróg”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
13:00 - Zjazd na byle czym, Góra Dzikowiec, Boguszów-Gorce 
16:00 - Spektakl familijny pt. „Władca skarpetek”, sala teatralna Ośrodka 
Kultury, Świdnica  
18:00 - Wieczór w krainie operetki, Centrum Kultury, Strzegom
18:00 - III liga koszykówki: Franca Gardiner Polonia - Rio Team Złotoryja, 
hala Zawiszów, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Cynkowi Chłopcy”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 19 lutego 2018 
Imieniny: Konrada, Marceli
12:30- Spektakl pt. „Wróg”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:30 - Prelekcja Jerzego Grafa, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
19:00 - Koncert Marka Napiórkowskiego, A PROPOS, Wałbrzych

• WTOREK, 20 lutego 2018 
Imieniny: Leon, Zenobiusz
Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, 
Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 
09:00- Spektakl pt. „Wróg”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
19:00 - Koncert Philippe Lemm Trio, A PROPOS, Wałbrzych

• ŚRODA, 21 lutego 2018 
Imieniny: Feliks, Lena, Robert
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień 
Walki z Reżimem Kolonialnym, Międzynarodowy 
Dzień Przewodnika Turystycznego 
09:00 - Powiatowy konkurs językowy „Literowanie na śniadanie” 
dla uczniów szkół podstawowych, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
11:00- Spektakl pt. „Wróg”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
14:00 - Głośne czytanie kolejnych rozdziałów książki „Zemsta 
Koszmarnego Karolka” Francesci Simon, Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej 
Glinik Nowy, Wałbrzych 
16:00 - Dyktando w bibliotece, czyli język ma znaczenie, Filia nr 7 
Biblioteki Miejskiej Piaskowa Góra, Wałbrzych 
16:30 - Klub Czytających Rodzin. „Petronela z Jabłoniowego Sadu” Sabine 
Stading, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych

• CZWARTEK, 22 lutego 2018 
Imieniny: Małgorzata, Marta
Dzień Myśli Braterskiej, Europejski Dzień O�ar 
Przestępstw 
11:00- Spektakl pt. „Wróg”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Lekcja sztuki „W czym tańczyła Terpsychora? Kilka słów o historii 
tańca (i obuwia)” wygłosi Karolina Wycisk, III Liceum Ogólnokształcące, 
Świdnica 
16:00 - Dyskusyjny Klub Książki. „Tabloid. Śmierć w tytule” Piotra 
Głuchowskiego i Marcina Kowalskiego,  Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej 
Piaskowa Góra, Wałbrzych
17:00 - Słuchowisko „Opłata za powietrze”, Ośrodek Kultury, Świdnica
17:00 - Spotkanie Podróżnicze „W stronę Marrakeszu i nie tylko”, Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Performance „Przestrzeń głosu” – Alchemia teatralna, Ośrodek 
Kultury, Świdnica
18:00 - Spotkanie z geriatrą, Gimnazjum nr. 1, Świebodzice 
18:30 - Instalacja „Fotogra�czne Transformacje” Świdnickiej Fotogra�i 
Niezależnej, Ośrodek Kultury, Świdnica
19:00 - Koncert Karasiewicz Power Set, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów 
19:00 – Spektakl pt. „Fiszki Psychowienia” – Terminus A Quo, Ośrodek 
Kultury, Świdnica

„Uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem” 
- Stefan Garczyński 

Czy właściciele coraz częściej 
przychodzą do lekarza wete-
rynarii z błahostkami lub chcą 
„na siłę” suplementować dietę 
swoich czworonożnych pod-
opiecznych? 
- Świadomość właścicieli, dotyczą-
ca opieki nad pupilem jest coraz 
większa. Z drugiej strony rynek 
zoologiczny oferuje nam dużą gamę 
produktów dostępnych w sklepach 
a nawet w hipermarketach. Nie 
podawajmy sami  suplementów 
diety bez konsultacji z lekarzem 
weterynarii, który doradzi i od-
powiednio dobierze preparat do 
potrzeb zwierzęcia. Doboru  pre-
paratu dokonuje się po rozmowie 
z opiekunem. Ważne są również 
informacje takie, jak wiek, rasa, 
masa ciała, stan fizjologiczny czy 
też ew. problemy np. ze stawami, 
odpornością czy okrywą włosową. 
Należy zapamiętać ,że na efekty 
działania czasem trzeba poczekać 
nawet kilka tygodni. Jednocześnie 
nadmiar czy też nieprawidłowe 
proporcje składników mogą być 
szkodliwe.

Jak odpowiednio dbać o zwie-
rzęta domowe?
- Posiadanie zwierzaka to duża 
przyjemność, ale także to obo-
wiązek i odpowiedzialność. Każdy 
gatunek i każda rasa wymaga nie-
co innych warunków utrzymania. 
Podejmując się opieki nad danym 
zwierzęciem, powinniśmy spraw-
dzić, w jaki sposób należy je kar-
mić. Właściwy dobór pokarmu 
zapewni naszemu pupilowi pra-
widłowy rozwój, zdrowie, a także 
samopoczucie. Uważaj, żeby nie 
przekarmić pupila, bo może być to 
dla niego szkodliwe. Pamiętaj, żeby 
zawsze zapewnić zwierzakowi do-
stęp do czystej, świeżej wody.

Co warto wiedzieć przed wizytą 
w gabinecie weterynaryjnym?
Przed wizytą w gabinecie wete-
rynaryjnym nie należy podawać 
zwierzęciu  pokarmu. Koty oraz 
inne małe zwierzęta należy przy-
wozić wyłącznie w kontenerach 
transportowych lub klatkach. 
Wszystkie psy należy trzymać na 
smyczy, a te agresywne lub płochli-
we obowiązkowo powinny mieć 
założony kaganiec przed wejściem 
do gabinetu. Zmieniając lecznicę 
weterynaryjną należy zabrać kartę 
choroby pupila. 

Dziękuję za rozmowę 
Paulina Purgał



www.30minut.pl

Piątek, 16 lutego 2018
Nakład łączny

w lutym 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami rozmowa 3

Studio Espresso gościło w klubie muzycznym Level w Świdnicy za konsolą dj-ską

Z pasjonatem muzyki, DJ-em z kilkunastoletnim doświadczeniem i managerem klubu Level 

Zobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.com
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POSZERZAMY

Kiedy zrodziła się u Ciebie ta 
pasja do tworzenia muzyki oraz 
grania w klubach i na imprezach?

Tworzenie muzyki to może za 
duże słowo. Ja po prostu gram, 
muzykę, którą tworzą artyści. 
To było tak naprawdę w 1985 
roku, kiedy kończyłem szkołę. 
Nadarzyła się okazja zagrania 
w klubie, który lekko podupadał. 
Powiedziano mi, że jeśli postaw-
isz ten klub na nogi i zarobisz tak-
ie, a takie pieniądze. To bardziej 
chodziło o wyzwanie, czy sobie 
poradzę. Wtedy nie istniał inter-
net. Nie było tak łatwo o muzykę, 
jak obecnie. Naprawdę trzeba 
było się nabiegać. Kupowanie 
płyt, kaset w Empiku.

Winyli też?
Oczywiście. Jak najbardziej płyty 
winylowe i zgrywanie na kasety 
magnetofonowe lub szpulowe. 
Bo jeszcze wówczas grywałem 
muzykę ze szpuli. Nie wiem czy 
wszyscy pamiętają, ale było takie 
urządzenie z jednej i drugiej st-
rony szpula i taśma przechodziła 
(śmiech), i z tego też się grało. 
Stoimy właśnie przed konsolą dj-
ską. Mamy lewą i prawą stronę.

Czy jest to trudne urządzenie 
w obsłudze?

Z jednej strony mamy dek i z dru-
giej strony mamy dek.

To jest CD?

Nie, to już jest kontroler podłąc-
zony pod komputer. Obecnie 
wszystko poszło do przodu. 
Kiedyś nosiliśmy potężne ilości 
płyt winylowych czy płyt kom-
paktowych. W tej chwili jest to 
niepotrzebne, wystarczy laptop 
lub pen drive i tam jest wszystko. 
Jest to duże ułatwienie. Już nie 
musisz targać ogromnego samo-
chodu z płytami, masz tylko słuc-
hawki.

Jak się przygotowujesz na 
przykład do imprezy tematy-
cznej?

Rezydent, albo DJ, który grywa 
w klubach co piątek i sobotę musi 
już o tym myśleć, schodząc z kon-
soli w sobotę.

Czyli cały tydzień trzeba pracow-
ać?

Cały tydzień pracujemy na to, 
żeby impreza w klubie była 
udana. Czy nawet grając wesele, 
bo też są tacy DJ. To teraz jest 
popularne, w przeciwieństwie 
do orkiestry, DJ nie zafałszuje. 
DJ powinien przygotowywać się 
cały tydzień, ponieważ w ciągu 
tego czasu „wychodzi” mnóstwo 
muzyki. Zwłaszcza teraz, w do-
bie internetu. Grywasz również 
nie tylko w klubie, ale również 
na dużych imprezach. Czy sporą 
różnicą jest przygotować muzykę 
na dyskotekę, a na imprezę plen-
erową dla większej publiczności. 

Espresso z Janem Nowickim, czyli DJ-em Novicky

Jest różnica. Wydaje mi się, że 
jest. W klubie, takim małym jak 
ten, nie możemy grać muzyki 
Trance , bo ta potrzebuje prz-
estrzeni, żeby się „rozbiec”. Tu 
możemy grać utwory klubowe.

Czy masz jakieś swoje wzorce? 
Typu ATB ? Czy raczej kierujesz 
się własna intuicją ?

Kieruję się własną intuic-
ją, własnym gustem. Prawdę 
mówiąc, nie przywiązuję uwagi 
do tego, kto wykonuje ten ut-
wór. Niektórzy DJ-e „strzelają” 
nazwiskami, bo „to, a tamto”. Mi 
albo się podoba, albo nie podo-
ba.

Czyli musi mieć w sobie to 
przysłowiowe „coś”?

 Musi mieć to „coś”, co porusza. 
Ja sobie robię taką „track listę”. 
Zbieram w ciągu tygodnia, pow-
iedzmy, dwadzieścia utworów, 
które wydają mi się, że są fa-
jne. Gram je w czasie imprezy 
w piątek lub sobotę. I teraz wid-
zę, czy z tych dwudziestu przejdą 
wszystkie, czy ludzie zareagują na 
nie pozytywnie. Jeżeli przejdzie 
tylko dziesięć, to do pozostałych 
już nawet nie zaglądam.

A czy zdarzały Ci się imprezy, że 
podczas grania utworu sala robi 
się pusta i nikt nie chce tańczyć ?

Oczywiście, że tak. Nie czekam 
do końca utworu, żeby ludzi nie 
zamęczyć. Goście takie rzeczy źle 
odbierają: „O Jezu, co on gra?” .

Czy disco polo jest popularne 
w klubach ?

Jest popularne i w klubach, 
i na dyskotekach, i nie możemy 
bronić się od tego. Wiadomo, 
że niektórzy DJ-e, ci bardziej 
„techniczni”, nie zagrają takiego 
gatunku, ale nie ma się, co oszuki-
wać: jest to muzyka łatwa, lekka 
i przyjemna i trudno, żeby jej nie 
puszczać. W dużych klubach gra 
się to wszędzie. Wiadomo, że 
wszystko trzeba jakoś ograniczyć, 
wyważyć, choćby po to, by nie 
zrobił się klub disco polowy.

Czy jest jakaś szkoła dla DJ-ów? 
Jeden od drugiego się uczy ?

DJ powinien się całe życie edu-
kować. Jak ja zaczynałem, to nie 
było to takie proste. Jeśli chciałeś 
grać w klubie, to musiałeś przejść 
kurs, który trzeba było odnawiać. 
Ja szkolenie ukończyłem w 1987. 
Musiałem mieć wiedzę na temat 
różnych gatunków

Dziękuję za rozmowę.  
Paweł Szpur

W dalszej części wywiadu dowie-
cie się, co to jest retro przebój, 
czym zajmują się córki naszego 
gościa oraz jaka muzyka jest mu 
najbliższa.
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Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

na leczenie Dawida Kupisa 
z rozpoznaniem Zespołu Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Numer Fundacji „MERKURY” 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) : 

0000191584
…Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania. 

Kosztowne leczenie i długotrwała rehabilitacja 
to jedyna nadzieja dla naszego syna” 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspomagającym 
Dawida Kupisa!

Rodzice Dawida i Waldemar Weihs - Prezes Fundacji „Merkury” 
Ogłoszenie w całości jest � nansowane ze środków pozyskanych z 1%
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

REKLAMA	 R0100/18

O tym przekonali się uczestni-
cy koncertu o tym właśnie tytule, 
który odbył się 7 lutego w Starej 
Kopalni. Koncert przygotowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Fundacji „CLEVER” ze Starego 
Zdroju. Wychowankowie szko-
ły mieli okazje zaprezentować 
swoje umiejętności: aktorskie, 
recytatorskie, taneczno-wokalne, 
a także techniczne i organizacyj-
ne. Wśród licznie zgromadzonych 
gości nie zabrakło władz miasta 
i województwa, rodziców, dziad-
ków, a także przyjaciół szkoły. 

Koncert, w którym bierze udział 
cała szkoła, to element programu 
wychowawczego tej placówki. Po-
mysłodawcą tego wydarzenia jest 
Dyrektor Ewa Piątek, która pracuje 
w szkole od momentu jej powstania 
czyli już 27 lat. 

Co roku w przygotowaniu tego 
przedsięwzięcia bierze udział każdy 

Jak wygląda SZKOŁA MARZEŃ?

chętny uczeń, jedni występują na 
scenie, drudzy tworzą scenariusz, 
scenografię, a jeszcze inni pomagają 
przy realizacji technicznej przedsię-
wzięcia. Dzięki temu uczniowie uczą 
się współpracy w zespole, wytrwa-

łości, cierpliwości a przede wszyst-
kim tego, że każda nawet najmniej-
sza rola składa się na sukces całego 
projektu.

„Wyobraźcie sobie, że wszy-
scy nauczyciele znikają (….) 

a szkoła staje się wielkim planem 
filmowym”-  O takiej właśnie szkole 
marzeń, w której to uczeń jest re-
żyserem swojej edukacji opowiadali 
jej uczniowie. Uczniowie nie chcą 
być na co dzień biernymi odbior-
cami wiedzy przekazywanej przez 
nauczyciela, chcą mieć duży wpływ 
na przebieg zajęć i dobór źródeł 
wiedzy. Nauczyciel dla ucznia ma 
być tylko swoistym przewodnikiem. 

Dla przypomnienia Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole Fundacji 
CLEVER i Przedszkole (dawniej Ze-
spół Szkół Fundacji Szkoła Gminna 
Menadżersko-Księgowa) mieszczą-
ce się przy ul. Armii Krajowej 35 
to placówki, których największym 
atutem jest wysoka marka działal-
ności dydaktyczno-wychowawczej. 
Działalność ta uwzględnia nowe spo-
soby patrzenia na sposób nauczania, 
które od lat znajdują odzwierciedle-
nie w wysokich wynikach osiąganych 
przez uczniów tej szkoły. 

Od ponad dwudziestu lat, 
w Tłusty Czwartek do Boguszo-
wa-Gorc licznie zjeżdżają panie, 
aby hucznie obchodzić tradycyj-
ną Babską Biesiadę Combrową.

Boguszowski Comber, odbywają-
cy się w Szybie „Witold” to najstar-
sza i najbardziej popularna zabawa 
kostiumowa tego typu w regionie. 
Rokrocznie, zgodnie z prastarymi, 
combrowymi zasadami tłumnie bie-
siadują tu panie z całego powiatu 
wałbrzyskiego (i nie tylko).

Tegoroczna, XXIII Babska Biesia-
da odbyła się w klimacie baśniowym 
więc Boguszów-Gorce opanowały 
królewny, smerfetki, dobre wróż-
ki i pokraczne wiedźmy. Pojawiła 
się też Fiona, Czerwony Kapturek, 
szalony Kapelusznik, Kot w Butach, 
Cruella de Mon i wiele, wiele innych. 
Jak co roku były wspólne śpiewy, 
tańce z kukłą combrowąi frywolne 
konkursy. Nowicjuszki złożyły uro-
czystą przysięgę, a dla niepokornych 
przygotowano dyby, klęczenie na 

Biesiadowały baby!

grochu i wtrącanie do lochu. Odbył 
się też bajeczny turniej rycerski, a na 
śmiałków czekała podróż na latają-
cym dywanie.

Spokoju nie zaznali też zaprosze-
ni na biesiadę nieliczni mężczyźni. Jak 
tradycja każe obcięto im zwisy mę-
skie oraz przymuszono do złożenia 
przysięgi bezwzględnego posłuszeń-
stwa wobec zebranych na imprezie 
dam. 

KaLu



www.30minut.pl

Piątek, 16 lutego 2018
Nakład łączny

w lutym 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami wydarzenia 5

REKLAMA	 R0102/18

PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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 usuwanie tatuaży
 usuwanie owłosienia

laserowy
peeling
węglowy

Wałbrzych (Podzamcze), ul.Senatorska 28z, tel.: 791 916 787
www.kosmetykalaserowawalbrzych.pl 

FOTODEPILACJA OD 24,50 zł

sekund
Narkotyki 
w regionie
Aż 88 porcji narkotyków mieli 
handlarze, którzy działali na 
terenie gminy Świdnicy, Żarowa 
oraz Jaworzyny Śląskiej. W ręce 
policji wpadli sukcesywnie 
w dniach 9-10 lutego. Zatrzymani 
to czterej mężczyźni w wieku od 
20 do 26 lat.  Za naruszenie prze-
pisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii odpowiedzą teraz 
przed sądem. W świetle obo-
wiązującego prawa, za nielegalne 
posiadanie środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 
grozić im może kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Policja szuka ludzi
Dla tych, którzy chcą robić w ży-
ciu coś pożytecznego, czuć wy-
jątkowość swojej profesji i mieć 
stałość zatrudnienia wałbrzyska 
policja ma dobrą propozycję! 
Można zostać funkcjonariuszem 
i pełnić służbę w Komendzie 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 
Szczegółowe informacje doty-
czące rekrutacji można uzyskać 
w siedzibie KMP w Wałbrzychu 
(ul. Mazowiecka 2), na stronie 
internetowej komendy oraz pod 
numerem telefonu 74 84 20 701.

Kierowca 
bez uprawnień 
Policjanci zatrzymali 40-letnie-
go mieszkańca Wałbrzycha. 
Mężczyzna jechał samochodem 
osobowym pomimo orzeczonego 
dożywotniego sądowego zakazu 
kierowania wszelkimi pojazdami 
mechanicznymi. Dodatkowo 
był on poszukiwany do odbycia 
kary blisko 4 lat pozbawienia 
wolności. Mężczyznę zatrzymano 
i przewieziony do Aresztu Śled-
czego w Świdnicy. Za kierowanie 
pojazdem pomimo orzeczonego 
zakazu sądowego wałbrzysza-
ninowi grozi dodatkowa kara 
pozbawienia wolności do 5 lat.

Ponad stu przedstawicieli jed-
nostek samorządu terytorialne-
go wzięło udział w warsztatach 
dotyczących proponowanych 
przez Rząd RP nowych zasad 
wspierania inwestycji. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną „Invest Park”. 

Projekt pod nazwą „Polska Stre-
fa Inwestycji” zakłada objęcie całego 
obszaru inwestycyjnego kraju możli-
wością korzystania z preferencyjnych 
warunków prowadzenia działalności. 
Obecnie obszar ten ograniczony jest 
do tzw. „podstref”, których łączna 
powierzchnia nie może przekroczyć 
25 tys. ha. Kolejnym elementem 
zmian ma być wprowadzenie kryte-
riów uprawniających do zwolnień po-
datkowych w zależności od rozwoju 
gospodarczego regionów oraz poło-
żenie nacisku na inwestycje wyróżnia-
jące się pod kątem jakościowym. 

Startuje pływalnia
W poniedziałek, 19 lutego rusza 

zmodernizowany basen w Świe-
bodzicach. Z kolei 24 i 25 lutego 
niespodzianka dla najmłodszych! 
Dzieci do 16. roku życia mogą ko-
rzystać z pływalni bezpłatnie – po-
byt maksymalnie do 2 godzin.

W efekcie modernizacji wydzie-
lona została osobna strefa sauna-
rium i tężni solnej, wraz z basenem 
schładzającym i wytwornicą lodu. 
Są nowe natryski, toalety i szatnie, 
hol i elektroniczny system kasowy, 
a w strefie basenowej pojawiły się 
atrakcje dla dużych i małych.

Jedną z największych zmian jest 
niewątpliwie 12-osobowe jacuzzi, 
które wraz z drugą, mniejszą wanną, 
daje wspaniałe możliwości relaksu. 
A dla maluchów przygotowano wod-
ny plac zabaw: zabawny, kolorowy 
smok i krab, „psikające” wodą. Zmo-
dernizowana została także zjeżdżalnia 
oraz strefa hydromasaży w basenie 
rekreacyjnym. Modernizacja Wodne-
go Centrum Rekreacji w Świebodzi-
cach kosztowała ok. 2 mln zł.

Strefa szkoliła samorządy 

Obszar inwestycyjny kraju zo-
stanie przydzielony do spółek za-
rządzających specjalnymi strefami 
ekonomicznymi, którym zostaną 
przypisane konkretne powiaty. 
Zgodnie z propozycją, Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna dzia-
łać będzie na terenie 182 gmin po-
łożonych w województwach: dolno-
śląskim, opolskim i wielkopolskim. 

- Warsztaty miały przybliżyć 
przedstawicielom gmin nową formu-
łę funkcjonowania stref. Poświęcone 

były także omówieniu zasad przygo-
towania oferty inwestycyjnej, stan-
dardów obsługi przedsiębiorców 
oraz promowania terenów. Pro-
ponowane zmiany otwierają przed 
samorządami nowe możliwości po-
zyskiwania inwestycji, mogą również 
mieć znaczący wpływ na zrównowa-
żony rozwój kraju – wyjaśnia Jacek 
Serdeczny z Departamentu Komu-
nikacji i Marketingu z WSSE „Invest 
Park”. 

KaLu
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• leczenie 
zachowawcze

• chirurgia 
stomatologiczna

• protetyka 

• implantologia

PROFESJONALNA 
OPIEKA DENTYSTYCZNA 

gabinet:
ul. Broniewskiego 65 B
58-309 Wałbrzych

tel. 74/811 59 20
tel kom. 698 652 783

pogotowie stomatologiczne
tel kom. 698 652 783

UMOWA Z NFZ   I   system ratalny

lekarz stomatolog Hanna Tarnawska

Pobiegli po miłość
Po raz trzeci z okazji Walentynek 
w Walimiu odbyła się impreza 
„Kochaj w biegu”. Do pokonania 
było 2,5 lub 5 kilometrów. Dla 
długodystansowych zawodników 
przewidziane zostały pamiątkowe 
medale, na wszystkich natomiast 
czekał poczęstunek i gorące 
napoje. Jak podkreślali organi-
zatorzy, czyli Centrum Sportu 
i Rekreacji w Walimiu: „Nie liczy 
się miejsce, a udział”, tak więc 
mieszkańcy gminy nie zawiedli. 
Na starcie pojawiło się kilkadzie-
siąt osób, niezależnie od stanu 
zakochania.

Zmierz się 
z ortografią 
Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego Cen-
trum Kultury-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy organizuje 
w sobotę 24 lutego o godz. 10:00 
VI Dyktando Miejskie. Tym razem 
zaprasza do uczestnictwa miesz-
kańców powiatu wałbrzyskiego, 
którzy ukończyli 13 rok życia. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
21 lutego 2018 r. do godz. 17:00 
w siedzibie CK-MBP w Głuszycy 
przy ul. Grunwaldzkiej 26 oraz za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: ckmbp@interia.pl. Ilość 
miejsc ograniczona. O uczest-
nictwie w konkursie decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Sukcesy Biało-
Niebieskich
Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych 
już czuje wiosnę, chwyta wiatr 
w żagle i rozpoczyna działania. 
Ostatnie tygodnie dla Klubu, są 
bardzo pozytywne. Sparingi roz-
grywane w ramach przygotowań 
do rozgrywek zarówno w grupie 
seniorskiej, jak i młodzieżo-
wych, w najgorszych wypadkach 
kończą się remisami. Natomiast 
turnieje, w których udział biorą 
dzieci w ramach prowadzonej 
przez Klub Akademii Piłkar-
skiej kończą się najczęściej na 
podium. Tak było np. z Orlikami 
prowadzonymi przez trenera 
Jacka Fojny, którzy zdobyli 2. 
miejsce w Turnieju JAKO Polonia-
-Stal Świdnica Cup 2017/2018. 
W finale Biało-Niebieska drużyna 
spotkała się z zespołem FC 
Nachodzi. Spotkanie zakończyło 
się dopiero po 11 seriach rzutów 
karnych. Akademia Piłkarska Gór-
nik Wałbrzych wraz ze swoimi 
partnerami silnie stawia na rozwój 
dzieci i młodzieży w sporcie. 
Dlatego już od początku planuje 
organizację turniejów piłkarskich, 
które mają na celu popularyzację 
aktywności fizycznej, integrację 
wśród młodych zawodników 
oraz wpajanie zasad fair play 
od najmłodszych lat. Pierwsze 
zaplanowane  zawody odbędą się 
już w niedzielę, 18 lutego 2018 
r. o godz. 9:00 w hali sportowej 
w Centrum Sportowo-Konferen-
cyjnym Taiikun. Górnik Wałbrzych 
bardzo dziękuje Przedsiębiorstwu 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland za udostępnianie hali na 
rozgrywki młodych zawodników. 
Zachęcamy do śledzenia strony 
klubu oraz funpage.

Kilkuletnia praca przygoto-
wawcza zakończyła się sukcesem. 
Gmina Jedlina - Zdrój zajęła trze-
cie miejsca w konkursie na najlep-
sze projekty rewitalizacyjne Aglo-
meracji Wałbrzyskiej i uzyskała 
dofinansowanie w wysokości po-
nad 1,6 mln złotych z UE.

Jedlina-Zdrój jest jedyną gmi-
ną w powiecie wałbrzyskim, która 
otrzymała dofinansowanie. Całkowita 
wartość projektu to prawie 1,9 mln 
zł. W ramach tego projektu przewi-
duje się rewitalizację Alei Niepodle-
głości – wycinkę i ogławianie drzew, 
renowację alejek i terenów zielonych. 
Planowane jest również uporząd-
kowanie terenów nieutwardzonych 
w otoczeniu uzdrowiska i zbudo-
wanie dodatkowych miejsc posto-
jowych. Wyremontowana ma być 
ścieżka łącząca ul. Piastowską z ul. 
Piękną (tzw. „Basenowa”) oraz pobo-
cza ulicy Sienkiewicza. Całkowitemu 
przeobrażeniu ulegnie teren podwó-
rek przy ulicy Piastowskiej 35-41. 

Pierwsze prace nad przygoto-
waniem do rewitalizacji rozpoczę-
to już w roku 2014. Odbywały się 
spotkania z mieszkańcami, którym 
zaprezentowano przykładowe roz-
wiązania architektoniczne,  pasujące 
do stylu miasta. Kolejnym etapem 
porządkowania architektonicznego 
w Jedlinie-Zdroju było przygotowa-
nie do rewitalizacji uzdrowiskowej 
części miasta. Wreszcie opracowano 
Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-
-Zdrój. Obecnie trwają przygotowa-
nia do przetargu na wyłonienie wy-
konawcy. Planowane zakończenie 
całości inwestycji to pierwsza poło-
wa przyszłego roku. 

- Mamy nadzieję, że jest to do-
piero początek procesu rewitalizacji 
części uzdrowiskowej, a w dalszej 
perspektywie obejmie on resztę 
naszego miasta – mówił Burmistrz 
Leszek Orpel podczas narady z Za-
stępcą Burmistrza Romualdem Wy-
sockim i Przewodniczącym Komisji 
Uzdrowiskowej Markiem Resiakiem.

KaLu

Będzie rewitalizacja 
uzdrowiska 

Pomogą opiekunom
Wałbrzyskie Stowarzyszenie „ Radość Życia” ru-

sza z działaniami skierowanymi do opiekunów ro-
dzinnych. Projekt „Droga do Radości” ma zwrócić 
uwagę na to jak ważne jest zachowanie równowagi 
w życiu. - W bezpiecznej przestrzeni będziemy eduko-
wać opiekunów o ich prawach i możliwościach rozwijania 
zainteresowań. Będą też warsztaty z psychologiem, praw-
nikiem, lekarzem – zapowiada Wanda Radłowska, prze-
wodnicząca Stowarzyszenia „ Radość Życia”. W ramach 
projektu stworzony zostanie m.in. „Klub Opiekuna”.  
-Będzie to pewnego rodzaju grupa wsparcia, do której 
można przyjść z problemem. Podopiecznym w tym czasie 
zapewnimy opiekę przeszkolonych wolontariuszy. Razem 
wypracujemy Katalog Dobrych Praktyk dla opiekunów 
rodzinnych i wolontariuszy -  wylicza Wanda Radłowska, 
koordynująca „Drogę do Radości”. Dla realizowanego 
projektu bardzo ważne jest zaangażowanie wolontariu-
szy. Stowarzyszenie poszukuje do pomocy chętnych osób 
w wieku od 17 lat. Mile widziani są również seniorzy. Dla 
wszystkich przygotowano cykl szkoleń. Kontakt: 692 609 
556. 

Emeryci dostaną więcej
Więcej pieniędzy na swoim koncie zobaczą eme-

ryci już w marcu. W tym roku świadczenia wypła-
cane z ZUS wzrosną o 2,98 proc. Podwyżka wyni-
ka z tego, że wzrost wynagrodzeń był wyższy niż 
można było się spodziewać po pierwszych trzech 
kwartałach 2017 r. W rezultacie najniższa emerytura i 
renta wzrosną o 29,80 zł. To najwyższa waloryzacja od 5 
lat. W 2017 waloryzacja wynosiła bowiem zaledwie 0,44 
proc. Nie trzeba składać żadnego wniosku, ponieważ ZUS 
podwyższy wypłacaną rentę czy emeryturę z urzędu. Od 
marca najniższa emerytura wzrośnie z 1 tys. zł do 1029,80 
zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z 2257,64 do 2324,92 zł. Z kolei przeciętna ren-
ta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o 47,84 
zł, czyli z 1605,22 do 1653,06 zł. Przeciętna renta rodzin-
na z FUS wzrośnie o 57,05 zł - z 1914,46 do 1971,51 zł.

KaLu
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Ad@gio zaprasza 
na bal
Balet Śpiąca Królewna to bajka 
przedstawiona za pomocą magii 
tańca, pięknych kostiumów, 
scenografii oraz gry aktorskiej. 
Swoim urokiem zachwyca nie 
tylko dzieci, ale również młodzież 
i dorosłych. Idealna propozycja 
dla przedszkoli, szkół oraz grup 
zorganizowanych, dla każdego, 
kto chciałby chociaż na chwilę 
przenieść się do bajkowego 
świata. Najpiękniejsze fragmenty 
spektaklu będzie można zobaczyć 
już w ten piątek, 16 lutego o 9:30 
w Teatrze Zdrojowym Szczawno-
-Zdrój. O odpowiednią atmosferę 
zadba Orkiestra Symfoniczna, 
a treść bajki opowie zabawny 
Ad@gio - Jakub Grzybek. 

Flying Flower
Magiczno-akrobatyczne show, 
w którym wystąpią artyści 
z telewizyjnego programu „Mam 
Talent”. Niespotykany program 
podczas, którego widownia spot-
ka się z różnorodnym wydaniem 
akrobatyki, gimnastyki z ele-
mentami tańca i sztuki cyrkowej, 
a także magii i iluzji! To wszystko, 
16 lutego w Świdnickim Ośrod-
ku Kultury. Niespotykane show 
sprawdza się jako rozrywka dla 
całej rodziny!

Koncerty w Zamku 
Książ 
Sezon koncertowy w Zamku 
Książ trwa! Książęca Orkiestra 
Salonowa we współpracy z Filhar-
monią Sudecką zapraszają na Kon-
certy w Zamku Książ. Trzeci 
i czwarty koncert w wykonaniu 
Książęcej Orkiestry Salonowej. 
Niezwykły program muzyczny, 
niezapomniane brzmienia i pełna 
sala to już stałe elementy każdego 
występu muzycznego pod batutą 
dyrygenta, Jerzego Koska. 
Niedziela, 25 marca, godz. 18:00 
- Koncert w niedzielę palmową 
- Stabat Mater skomponowane 
przez G.B Pergolesiego na zamó-
wienie neapolitańskiego bractwa 
Cavalieri della Vergine dei Dolori. 
Kompozytor miał wtedy dwa-
dzieścia pięć lat, kilka sukcesów 
na polu opery i zaledwie parę 
miesięcy życia przed sobą.
Niedziela, 15 kwietnia, godz. 
18:00 - Prawdziwe wiosenny 
koncert - Wolfganga Amadeusa 
Mozarta.
Ceny biletów: 25 zł - wstęp na 
jeden koncert, 40 zł - karnet na 
obydwa koncerty
Bilety można zakupić poprzez 
internetowy system sprzeda-
ży www.bilety.ksiaz.walbrzych.
pl oraz w kasach biletowych 
w godzinach otwarcia zamku.

Zagubiona 
skarpetka 
Czy zdarzyło się wam kiedyś 
odkryć przy porannym ubiera-
niu, że druga skarpetka z pary 
zniknęła i nie chce się znaleźć? 
Co mogło się z nią stać? Może 
zginęła w praniu, pożarta przez 
pralkę? Odpowiedź na te pytania 
uzyskają widzowie, którzy 18 
lutego, o godzinie 16:00 przyj-
dą do świdnickiego teatru na  
spektakl pt. „Władca Skarpetek”. 
Niedzielne przedstawienie to nie 
tylko spotkanie z roztańczonymi 
i rozśpiewanymi przedmiotami 
codziennego użytku. To także po-
dróż przez świat pełen intrygują-
cych dźwięków, rytmów i muzyki, 
które towarzyszą bohaterowi 
oraz widzom przez cały spektakl.

Po wielkim sukcesie Dusznego 
kraju – pierwszej polskojęzycznej 
antologii tekstów Boba Dylana – 
Biuro Literackie otwiera nowy 
rok polską premierą Tarantuli. 
Autorem przekładu legendarnej 
książki, będącej „jazdą literacką 
kolejką górską na oślep”, jest 
wybitny znawca twórczości Boba 
Dylana Filip Łobodziński. Biblio-
teka pod Atlantami zaprasza 
w środę, 21 lutego o godz. 17:00 
na spotkanie z autorem książki. 

Filip Łobodziński jest dzienni-
karzem, muzykiem i tłumaczem 
z angielskiego, francuskiego, hiszpań-
skiego, katalońskiego, portugalskie-
go oraz ladino. Laureat Nagrody 
Instytutu Cervantesa w Warszawie 
w 2005 roku za najlepszy przekład 
literacki. Pracował jako dziennikarz 

(TVP, Polsat News, Trójka, Infora-
dio, „Non Stop”, „Rock’n’Roll”, „Ma-
china”, „Przekrój”, „Newsweek”). 
Obecnie prowadzi program telewi-
zyjny „Xięgarnia”. Współzałożyciel 
Zespołu Reprezentacyjnego (od 
1983, sześć płyt) oraz dylan.pl (od 
2014, jedna płyta), specjalizującego 
się w wykonywaniu jego przekładów 
piosenek Boba Dylana.

„Praca nad tą książką dobitnie po-
twierdziła moją intuicję, że przekład 
literacki to nie to samo, co tłumacze-
nie literatury” – przyznaje Łobodziń-
ski. „Musiałem wielokrotnie napisać 
niejako tekst na nowo od siebie, łapiąc 
trans i pozawerbalną energię z tekstu 
Dylana, a pomogły mi w tym inspiracje 
czerpane z wczesnych powieści Var-
gasa Llosy, poezji Ginsberga i pewne-
go fragmentu mikropowieści Stefana 
Themersona Kardynał Pölätüo„.

Reportaż laureatki Litera-
ckiej Nagrody Nobla – Swietłany 
Aleksijewicz w którym, opisała  
radziecką interwencję w Afga-
nistanie  - w interpelacji Jaku-
ba Skrzywanka, będzie można 
obejrzeć przez cały weekend 
w wałbrzyskim Teatrze Drama-
tycznym. Spektakl pt. „Cynkowi 
Chłopcy”. 

W swojej książce autorka przy-
wołuje świadectwa weteranów, 
pielęgniarek i matek, które odebra-
ły ciała synów, wracające z wojny 
w cynkowych trumnach. Zderza ze 
sobą nadzieje i zapał wojenny z po-
czuciem bezsensu.

„W każdej kolejnej książce z upo-
rem robię to samo – zmniejszam 
historię do wymiarów człowieka” – 
mówi Aleksijewicz. 

Historyczną wojnę w pełnym 
poezji i grozy Afganistanie debiu-
tujący reżyser traktuje jako punkt 
wyjścia do dyskusji o wojnie jako 
rozwiązaniu politycznym. W cza-
sach pełnych kowbojów ochoczo 
głoszących wiarę w rozwiązania 
militarne, przygotowany został 
spektakl antywojenny, młodzień-
czo pacyfistyczny i przewrotny. Jak 
zapowiadają twórcy, jest to anty-
wojenny musical, Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej i manifest pokolenia 
„wojny z terrorem”.

Łobodziński 
pod Atlantami 

Wałbrzyski raper i producent 
Nullo to postać, którą kojarzy 
większość fanów hip-hopu, cho-
ciaż nie tylko ich zainteresują 
nadchodzące koncerty Nulli-
zmatyki. Muzyk zagra w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury na 
Piaskowej Górze, już w ten pią-
tek o godzinie 20:00.  Na scenie 
wspomoże go wokalnie Pork Po-
res Porkinson a instrumentalnie 
pełen skład muzyków. 

Nullizmatyka to projekt Nullo, 
tworzony z utalentowanymi muzyka-
mi ze Świdnicy. Doświadczeni w wie-
lu gatunkach, na scenie uwalniają sty-
lowy rap przesiąknięty scratchami DJ 

Slime’a (Mistrz Polski DJ’ów IDA), ro-
ckowym brzmieniem gitary „Pablo” 
Sierakowskiego, funkowym groovem 
sekcji Rytmicznej (B. Bednarz (bas), 
M. Chochołek (perkusja)! Repertuar 
koncertu to najnowsze utwory Nullo 
(„Sky is the limit”, „Tu i teraz”) oraz 
nowe aranżacje kawałków z jego so-
lowego „SPG Dystrykt”, które nigdy 
wcześniej nie były wykonywane na 
żywo. W zróżnicowanym secie nie 
zabraknie też utworów m.in. Porka 
czy... Queen! Koncerty Nullizmatyki 
to nowy wymiar twórczości wałbrzy-
skiego rapera, ale nie jedyny. W grud-
niu ukazało się dwupłytowe, kolek-
cjonerskie wydanie “SPG Dystrykt” 
na winylu.

Zaczarowany wieczór w krai-
nie operetki to muzyczna podróż 
przepełniona humorem, barwny-
mi strojami, tańcem i przepięk-
nym śpiewem wybitnych soli-
stów, którzy na pewno zostawią 
publiczność z melodią na ustach. 
Towarzystwo Teatralne zapra-
sza w niedzielę, 18 lutego do 
strzegomskiego centrum kultury 
na niesamowity „Wieczór w kra-
inie operetki”.

Kiedy dorosłość puka do naszych 
drzwi i dostrzegamy wokół nas 
osoby, które pamiętają dawne cza-
sy zdajemy sobie sprawę, że może 

nadszedł ten moment, by spytać 
o historie naszej rodziny… Może 
odkryjemy, że płynie w nas błękitna 
krew? Kto wie? Opowieść o młodej 
dziewczynie, którą w barwną histo-
rię swoich przodków zabrała uko-
chana babcia. Przeglądając album 
rodzinny odkryły wiele sekretów, 
a babcia zdradziła Kasi ich najwięk-
szą tajemnicę. Podczas spektaklu 
usłyszymy utwory z „Zemsty Nieto-
perza” Straussa, „Wiedeńskiej Krwi” 
Straussa, „Clivii” Dostala, „Księż-
niczki Czardasza” Kalmana „Orfe-
usza w Piekle” Offenbacha i wiele 
innych porywających przebojów 
z operetek i oper.

Najnowszy spektakl wałbrzy-
skiego Teatru Lalki i Aktora pt. 
„Wróg”, podejmuje temat woj-
ny, ukazując jej nonsens i nie-
zawinione cierpienie zwykłych 
uczestników działań wojennych. 

Podczas spektaklu okazuje się, 
że żołnierze, mimo to, że walczą 

na wrogich frontach, mają te same 
marzenia, przemyślenia, podobną 
wrażliwość. Każdy z nich jest zwy-
czajnie człowiekiem. Wróg w prosty 
i wymowny sposób odkrywa ab-
surdalność wielu ludzkich mechani-
zmów dzięki czemu daje młodemu 
widzowi bodziec do krytycznego 
oglądu świata.

Antywojenny musical

„Cynkowi Chłopcy”
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Piątek, 16 lutego, godz. 19:00,  Scena Kameralna
Sobota, 17 lutego, godz. 19:00, Scena Kameralna
Niedziela, 18 lutego, godz. 18:00,  Scena Kameralna
Rezerwacja Biletów: Biuro Współpracy z Publicznością, tel. 74 648 
83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl

Nullizmatyka
WOK Piaskowa Góra. Piątek, 16 lutego, godz. 20:00
Bilety w dniu koncertu na bramce cena 30 zł

Wojenne losy

„Wróg” Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Piątek, 16 lutego, godz. 09:00. Sobota, 17 lutego, godz. 17:00.
Niedziela, 18 lutego, godz. 12:30. Wtorek, 20 lutego, godz. 09:00 i 
11:00. Środa, 21 lutego, godz. 09:00. Czwartek, 22 lutego, 
godz. 9:00. Rezerwacja: od pon. do czw. w godz. od 9:00 - 15:00, 
tel. 74 666 73 40, 533 300 421

Operetka 
w Strzegomiu 

Wieczór w krainie operetki
Niedziela, 18 lutego, godz. 18:00

Hip-hop zabrzmi 
w głośnikach
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Udany finisz siatkarzy
Na zakończenie rundy zasadniczej I ligi 
siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój wygrali 
z TSV Sanok 3:0. Co prawda do roze-
grania pozostała jeszcze jedna kolejka, 
ale swój mecz z SMS-em PZPS Spała 
wałbrzyszanie zaliczyli awansem po-
konując u siebie młodzież ze Spały 3:0. 
I choć oba zwycięskie wyniki nie zmie-
nią naszej pozycji w tabeli, to na pewno 
wzmocnią psychicznie podopiecznych 
Janusza Bułkowskiego przed zbliżającą 
się rundą play out, której stawką będzie 
utrzymanie w I lidze. 

MKS Aqua-Zdrój – TSV Sanok 3:0 (26:24, 25:14, 

26:24)

MKS Aqua-Zdrój: Lipiński, Linda, Orobko, Marszałek, 

Dzikowicz, Woźnica, Szydłowski (libero) oraz Buczek, 

Goss, Hudzik. Trener: Janusz Bułkowski

Postraszyły lidera
Po dziewięciu zwycięskich meczach bez 
straty choćby seta prowadzący w tabeli 
ESA Dolnośląskiej III Ligi Kobiet So-
bieski Oława w końcu znalazł godnego 
siebie rywala. Okazał się nim Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych, który w minionej 
kolejce przegrał u siebie z liderem 1:3. 
Końcowy wynik nie odzwierciedla prze-
biegu potyczki, gdyż niewiele brakowa-
ło, a z co najmniej 2 punktów cieszyłyby 
się gospodynie, które w pierwszej 
partii uległy na przewagi, a w czwar-
tym secie dopiero w samej końcówce 
musiały uznać wyższość Sobieskiego. 
Na kolejne spotkanie z udziałem ekipy 
Jacka Kurzawińskiego musimy zaczekać 
do ostatniej soboty lutego. Wtedy to 
nasze panie podejmą niżej notowanego 
sąsiada w tabeli, a więc UKS Ares LO 
Nowa Sól. Początek spotkania w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów o godzinie 17. 

Chełmiec Wodociągi Wałbrzych - Sobieski Oława 1:3 

(24:26, 19:25, 25:22, 23:25)

Chełmiec: Julia Rzeczycka, Martyna Urbanowska, 

Paulina Kądziołka, Aleksandra Lupa, Natalia Sławiń-

ska, Magdalena Zdebska, Paulina Szymańska (libero) 

oraz Judyta Rzeczycka, 11. Paulina Groń, Izabela 

Groń, Karolina Nowak. Trener: Jacek Kurzawiński

Zmiany na szczycie 
WALS-a

Tylko dwa mecze udało się rozegrać 
w ramach X kolejki Wałbrzyskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”. 
W pierwszym spotkaniu KP I przegrał 
z Domexem Volleyball Team Głuszyca 
0:3, a w następnym Dom Finansowy 
w identycznym stosunku pokonał Wo-
dociągi. Dzięki sobotniej wygranej ekipa 
Radosława Duszy awansowała na 1. 
miejsce WALS-a, ale nie wolno zapomi-
nać, iż nie doszedł do skutku pojedynek 
dotychczasowego lidera, PAP-Trans 
Chełmca, z PW Mabor, który przełożo-
no na czwartek, 15 lutego (zakończył 
się już po zamknięciu wydania). Jeśli 
Chełmiec okazał się wczoraj lepszy od 
Mabora, to powrócił na 1. pozycję w ta-
beli. W innym przypadku przynajmniej 
do następnej kolejki, która odbędzie się 
w sobotę 24 lutego, zespół DF utrzyma 
prowadzenie w klasyfikacji. 

Wyniki X kolejki:

KP I – Domex Volleyball Team Głuszyca 0:3, Dom 

Finansowy – Wodociągi 3:0

Tabela WALS-a

1. Dom Finansowy 10 21 21:9

2. PAP-Trans Chełmiec 8 19 19:5

3. PW Mabor 9 15 15:12

4. Domex Team Głuszyca 10 14 14:16

5. Wodociągi 10 9 9:21

6. KP I 9 6 6:21

Choć do zakończenia run-
dy zasadniczej III ligi pozostały 
jeszcze dwie kolejki, to nie mają 
one większego znaczenia dla 
koszykarzy MKS-u Mazbud Ba-
sket Szczawno-Zdrój. Wygraną 
z WSTK Wschowa podopieczni 
Michała Borzemskiego zagwa-
rantowali sobie miejsce na po-

dium, a zarazem udział w bara-
żach o II ligę. 

To nie był łatwy mecz dla szcza-
wieńskiej ekipy, która na półmetku 
rywalizacji przegrywała z WSTK 
różnicą 3 „oczek”. Zacięty przebieg 
spotkania nie może jednak dziwić, 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż 

ewentualna wygrana przedłużała 
szanse gości na wywalczenie miej-
sca w pierwszej „trójce” gwaran-
tującego udział w barażach o II ligę, 
a zarazem przekreślała identyczne 
marzenia Basketu. Na szczęście 
druga połowa meczu stała pod zna-
kiem lepszej postawych miejscowej 
drużyny, która napędzana przez naj-

Basket bliżej II ligi

Trzecie sparingowe zwycię-
stwo z rzędu odniósł Górnik 
Wałbrzych, który przed dwo-
ma dniami okazał się lepszy 
od MKS-u Szczawno-Zdrój. 
Z innych wyników na uwagę na 
pewno zasługuje nieoczekiwana 
wygrana Czarnych Wamag Wał-
brzych z Górnikiem Boguszów-
-Gorce. 

Po dwóch pierwszych porażkach 
biało-niebiescy w końcu rozwiąza-
li worek ze zwycięstwami. Jak już 
informowaliśmy, przed tygodniem 
wałbrzyszanie pokonali Górnika Bo-
guszów-Gorce 3:1, a w poprzednią 
sobotę jeszcze efektowniej, bo 5:0, 
odprawili autsajdera IV ligi grupy za-
chodniej – Olimpię Kamienna Góra. 

W minioną środę nasi mieli się 
zmierzyć z Karoliną Jaworzyna Ślą-
ska, ale na planach się skończyło, 
gdyż rywal nie zebrał składu i zre-
zygnował z przyjazdu na Ratuszową. 
W tej sytuacji działaczom Górnika 
udało się namówić sąsiada zza mie-
dzy, a więc MKS Szczawno-Zdrój. 
Pojedynek rozegrano w trudnych 
warunkach zimowych, co nie prze-
szkodziło jednak gospodarzom na 
zdobycie trzech goli. Jako pierwszy 
na listę strzelców wpisał się Damian 
Chajewski, a po nim bramkarza ze-
społu z uzdrowiska pokonali rów-
nież: Denis Dec oraz Mateusz Sobie-
sierski, co przełożyło się na końcowe 
zwycięstwo wałbrzyszan 3:0. Na 
usprawiedliwienie podopiecznych 
Piotra Borka należy jednak podać, iż 
jego MKS jest na początku przygoto-
wań do rundy wiosennej klasy okrę-
gowej, a potyczka z Górnika była 
dopiero drugim w tym roku spotka-
niem drużyny z uzdrowiska. 

W kolejnym sparingu, do któ-
rego dojdzie jutro o godzinie 13 na 

Górnicy się rozkręcają
płycie bocznej stadionu przy ulicy 
Ratuszowej, biało-niebiescy podej-
mą lidera IV ligi grupy zachodniej – 
Apis Jędrzychowice. I będzie to bez 
wątpienia mecz z podtekstami, gdyż 
w ostatnim czasie drużynę rywali 
zasiliło dwóch graczy, którzy jesz-
cze jesienią występowali w barwach 
Górnika. Mowa o Damianie Migal-
skim, a przede wszystkim Marcinie 
Gawliku, który był jedną z pierwszo-
planowych postaci naszego zespołu. 

Górnik Wałbrzych – MKS Szczawno-Zdrój 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Damian Chajewski, 2:0 Denis Dec, 3:0 
Mateusz Sobiesierski

Górnik Wałbrzych – Olimpia Kamienna Góra 5:0 (1:0)
Bramki: Denis Dec, zawodnik testowany 2, Miłosz 
Rodziewicz 2
Górnik: Jaroszewski, Michalak, zawodnik testowany, 
Mrowiec, Krzymiński, zawodnik testowany, Chajew-

ski, Błażyński, Rytko, zawodnik testoowany, Dec oraz 
Rojek, Ziobro, Rodziewicz. Trener: Maciej Jaworski 

Do sporej niespodzianki doszło 
w sobotę na Ratuszowej. Naprzeciw 
siebie stanęli: Czarni Wamag Wał-
brzych, a więc przedstawiciel klasy 
A, oraz broniący się przed spadkiem 
z IV ligi – Górnik Boguszów-Gorce. 
Gospodarze wygrali 3:1, mimo iż za-
ledwie kilka dni wcześniej powrócili 
do treningów. Jak jednak tłumaczył 
Rafał Siczek, opiekun boguszowian, 
jego podopieczni odczuwali tru-
dy wcześniejszych treningów oraz 
sparingu z Górnikiem Wałbrzych, 
co odbiło się na wyniku spotkania 
z Czarnymi. - Z drugiej strony, na-
wet słabsza postawa zawodników 
nie usprawiedliwia porażki ze znacz-
nie niżej notowanymi wałbrzysza-
nami -, przyznał trener Siczek. Nie 

ma jednak co rozpamiętywać wspo-
mnianej porażki, tym bardziej że już 
jutro boguszowian czeka kolejne 
spotkanie, tym razem z Olimpią Ka-
mienna Góra. Początek o godzinie 
17 na stadionie w Świebodzicach. 

Czarni Wamag Wałbrzych - Górnik Boguszów-Gorce 
3:1 (2:1)
Bramki: 1:0 Grzegorz Wroczyński, 1:1 Jarosław 
Maliszewski, 2:1 Maciej Łukasik, 3:1 Grzegorz 
Wroczyński
Czarni: Brzeziński, Sęk, Mudzin, Zawadzki, Chodacki, 
Wroczyński, Marszałek, Darmochwał, Nowicki, 
Misiak, Łukasik oraz zawodnik testowany, Kozłowski, 
zawodnik testowany. Trener: Marek Żamojcin
Górnik: bramkarz testowany, J. Pryk, zawodnik 
testowany, Z. Bejnarowicz, A. Maliszewski, Grzelak, 
M. Pryk, J. Maliszewski, R. Bejnarowicz, Woźniak, 
zawodnik testowany oraz Choiński, Stankiewicz, 
Ostrowski, Lic. Trener: Rafał Siczek

Bartłomiej Nowak

W trzech ostatnich sparingach piłkarze Górnika Wałbrzych zdobyli aż 11 goli tracąc przy tym zaledwie 1 bramkę

bardziej doświadczonych: Adriana 
Stochmiałka oraz Bartłomieja Józefo-
wicza, zdołała zwyciężyć 67:62. Ten 
wynik oznacza, iż nasi nie muszą się 
już oglądać na rywali, ale mogą roz-
począć przygotowania do odsłony 
barażowej o awans do II ligi. 

W następnej kolejce chłopcy Bo-
rzemskiego co prawda pauzują, ale 
ich planowa absencja nie wpłynie na 
pozycję w tabeli. Podobnie jak i wy-
nik kończącego rundę zasadniczą 
wyjazdowego spotkania z Chromi-
kiem Żary, który nie da się ukryć, iż 
jest faworytem pojedynku na szczy-
cie III ligi, do którego dojdzie w nie-
dzielę 25 lutego o godzinie 16.  

Bartłomiej Nowak

MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój – WSTK Wscho-
wa 67:62 (20:21, 14:16, 21:15, 12:10)
Mazbud Basket: Adrian Stochmiałek 20, Bartłomiej 
Józefowicz 16, Mateusz Myślak 16, Łukasz Kołaczyń-
ski 6, Przemysław Olszewski 4, Dawid Wackowski 
3, Oskar Pawlikowski 2, Mateusz Pilarczyk, Paweł 
Przydryga, Jakub Grabka. Trener: Michał Borzemski

Tabela III ligi
1. Basket Szczawno-Z. 15 26 +100
2. Chromik Żary 12 23 +297
3. KK Oleśnica 13 22 +98
4. WSTK Wschowa 14 22 -27
5. KKS Siechnice 13 18 -38
6. Chrobry XXI Kłodzko 14 18 -148
7. Rio Team Złotoryja 13 17 -74
8. Polonia Świdnica 12 16 -93
9. KKS Kobierzyce 12 14 -115

Koszykarze MKS-u Basket Mazbud Szczawno-Zdrój mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki wygranej z WSTK Wschowa 
ekipa z uzdrowiska zapewniła sobie udział w barażach o II ligę
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USŁUGI

(2) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981
(2) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(0) Remonty łazienek i mieszkań. 
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(19) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229
(2) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43
(2) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696
(2) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992
(32) KOMPUTERY,LAPTOPY-
-SERWIS-NAPRAWA Całodo-
bowo tel. 726-005-726 tanio, 
szybko, profesjonalnie Wałbrzych 
ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(2) PRACA opiekunki seniorów 
w Niemczech. Legalna praca, składki 

zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 

640 11 73

PODZAMCZE – 42m2, 2 pokoje, widna 

kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie 

na trzecim piętrze. Cena: 134 000 zł. Tel. 

502 549 553,  (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

SOBIĘCIN- 77,6m2, 2 pokoje,widna 

kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 

Mieszkanie do wprowadzenia, pierwsze 

piętro. Cena: 120 000 zł do negocjacji. 

Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ – 55,64m2,  2 pokoje, 

kuchnia,  łazienka z wc, przedpokój. 

Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena: 

95 000 zł. Tel: 513 130 023 ,  (74) 640 

11 73

NOWE MIASTO - 37m2, 2 pokoje, kuch-

nia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie na  

parterze.  Cena: 72 000 zł do negocjacji. 

Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 77m2, 2 pokoje, 

antresola, kuchnia, duża łazienka z WC, 

przedpokój, . Mieszkanie na trzecim 

piętrze. Cena: 125 000 zł do negocjacji. 

Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE – 61m2, dwupoziomowe 

mieszkanie, 3 pokoje, kuchnia z jadalnią, 

łazienka, z WC, przedpokój. Mieszkanie 

na czwartym piętrze. Do wprowadzenia. 

Cena: 178 000 zł do negocjacji. Tel: 513 

130 023 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, kuch-

nia, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie 

podłogowe. Wysoki standard. Mieszkanie 

na parterze. Cena: 218 000 zł do negocja-

cji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE- 88m2, 3 pokoje, kuch-

nia, łazienka z wc, przedpokój. Miesz-

kanie po remoncie, do wykończenia.. 

Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 165 

000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 

(74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ- 25m2, 1 pókoj, 

łazienka, przedpokój. Świetna lokalizacja, 

przy deptaku. Cena: 82 000 zł do nego-

cjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 53m2, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 

Mieszkanie na parterze. Do wprowadze-

nia. Cena: 149 000 zł do negocjacji. Tel: 

502 549 553, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 90m2, 3 pokoje, 

kuchnia z jadalnią, łazienka z WC, przed-

pokój. Mieszkanie na parterze. Cena: 180 

000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023,  

(74) 640 11 73

ZUS od średniej krajowej, dobra 
pensja w ramach jednej czytelnej 
umowy! Zadzwoń 789 218 008, 
Promedica24

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

KUPIĘ

(4) Kupię Starocie : odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 
PRL, wazony ze szkła kolorowe-
go i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(2) Kupię mieszkanie 3 pokojowe 
w wieżowcu. Jasna kuchnia duży 
balkon. Tel. 731 118 052

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

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

BIAŁY KAMIEŃ – 38m2, salon, 2 pokoje, 

kuchnia, przedpokój. Mieszkanie na trze-

cim piętrze. Mieszkanie do generalnego 

remontu. Cena: 40 000 zł do negocjacji. 

Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 67,7m2, 3 pokoje, kuch-

nia, łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie 

na  trzecim piętrze. Cena: 105 000 zł. 

Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 35m2,  2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszka-

nie na wysokim parterze. Mieszkanie po 

generalnym remoncie. Cena: 120 000 zł . 

Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 60m2, 3 pokoje , 

widna kuchnia, łazienka z WC, przed-

pokój. Mieszkanie na czwartym piętrze. 

Cena: 169 000 zł do negocjacji. Tel: 513 

130 023 , (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA - 32m2,  pokój, 

kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 

Mieszkanie na parterze. Cena: 75 000 

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

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

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

Tanie wczasy nad morzem
Już od 685 zł/os. 

za dziesięciodniowy pobyt 
z pełnym wyżywieniem

Więcej informacji w biurze 
i telefonicznie

Wycieczki Omnibus
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

693 333 563
www.omnibus-szczawno.pl

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

ALARMY-KAMERY

-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

Wałbrzych ul.Długa 3a

tel.608442204

SZYBKA
POŻYCZKA

DO 2000 ZŁ
Nawet w 24 H

Na dowolny cel
BEZ BIK I BIG

RÓWNIEŻ BEZ 
FORMALNEGO
ZATRUDNIENIA 

DZWOŃ
KATARZYNA 533 542 745
MARIUSZ 732 603 933
ŻANETA 697 513 198
ZOFIA 607 681 859
MARIA 793 868 287
ANDRZEJ 664 976 384

ŚWIDNICA
MARIUSZ 732 603 933
JULIA 514 045 453

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

OFERTY PRACY 
W HOLANDII

WYJAZDY „OD ZARAZ”!!

FLEXIBLE
Mazowiecka 3, Wałbrzych

Tel. 74 6661070

Dekoracja Kościoła 

tylko 250zł 
Napis LOVE/MIŁOŚĆ

Biały/Czerwony dywan

Bajkowa Ceremonia
536 736 796

www.facebook.com/
BajkowaCeremonia/
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