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Na szczycie góry Kazbek stanęli 
Magdalena Bany, Jacek Fabiś, Tadeusz 
Piotrowicz i Marcin Walewski. Zdoby-
cie góry zimą w tak szybkim tempie to 
niewątpliwie wielki sukces polskich al-
pinistów. Grupa swój wysiłek dedykuje 
podopiecznym świdnickiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, 
które zajmuje się osobami terminalnie 
chorymi na nowotwory. Równocześnie 
do akcji jest prowadzona zbiórka pie-
niędzy.

Akcja Charytatywna – wejście na Kaz-
bek trwa od 10 marca 2018 roku, kiedy 
to grupa, w której skład wchodzi dwóch 
świdniczan: Andrzej Sawicki oraz Marcin 
Walewski wyleciała z Polski do Gruzji. Tam 
z Tbilisi przetransportowała się do Kazbe-
gi, skąd 12 marca wyruszyła z zamiarem 
zdobycia szczytu. Ekipa musiała zmierzyć 
się z trudnymi warunkami atmosferyczny-
mi, co opóźniło próbę ataku szczytowego 
o jeden dzień. Finalnie na szczyt drugiej 
najwyższej góry Gruzji zespół w składzie: 
Magdalena Bany, Jacek Fabiś, Tadeusz 

Kazbek zdobyty!

Piotrowicz i Marcin Walewski wyruszył 
o poranku 18 marca. O 14:45 czasu pol-
skiego Polacy stanęli na szczycie. Niestety 
nie dołączył do nich kierownik wyprawy – 

Andrzej Sawicki, który od początku akcji 
zmagał się z chorobą. Uczestnicy rozpo-
częli schodzenie, planowo do bazy w Kaz-
begi powinni dotrzeć 22 marca.

Stara Kopalnia i Zamek Książ będą miej-
scami projekcji filmowych, koncertów, re-
citali i spotkań publiczności z artystami. 
Dla młodzieży, która chce zgłębić warsztat 
reżyserski, odbędę się zajęcia z twórcami 
filmowymi, a najmłodsi zostaną wciągnięci 
do wspólnej zabawy z aktorami w przed-
szkolach.

11. FRF rozpocznie się w piątek 1 
czerwca uroczystą galą w  Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia.  Jej honorowymi 
gośćmi będą Agata Kulesza, która odbie-
rze nagrodę  za twórczą współpracę akto-
ra z reżyserem, a także Jan Jakub Kolski, 
któremu przypadnie tegoroczny Kryszta-
łowy Dzik za wybitne osiągnięcia w reży-
serii filmowej. Przypomnijmy, do tej pory 
nagrodami specjalnymi FRF wyróżnieni zo-
stali  m.in. Sylwester Chęciński, Krzysztof 
Zanussi, Janusz Morgenstern, Kazimierz 
Kutz, Janusz Zaorski, Jerzy Hoffman, Beata 
Tyszkiewicz, Katarzyna Figura, Bogusław 
Linda, Janusz Gajos, Artur Żmijewski oraz 
Robert Więckiewicz.

Doroczne święto filmu, publiczności 
i reżyserów jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska i je-
dynym w Europie świętem reżyserów. To 
okazja do prezentacji dobrego kina, spot-
kań z twórcami i dyskusji artystów z pub-
licznością.

-Każde miasto ma swoją specyfikę, 
indywidualną publiczność. Bardzo jeste-
śmy ciekawi jak nasza propozycja zosta-

Wałbrzych polskim 
Hollywood?

nie przyjęta w Wałbrzychu. Dla nas jako 
organizatorów to nowe wyzwanie, ale 
bardzo się cieszymy, że festiwal się roz-
wija i może gościć w kolejnych miejscach 
Dolnego Śląska – mówi Stanisław Dzier-
niejko, dyrektor Festiwalu Reżyserii Fil-
mowej. Wydarzenie co roku przyciąga 

największe postaci świata filmu i gromadzi 
ogromną widownię. Festiwal ma na celu 
uhonorowanie najwybitniejszych twórców 
filmowych i najlepsze dzieła, jak również 
aktorów, z którymi w opinii reżyserów, 
najlepiej się współpracuje.

PaPu

Po Świdnicy, Jeleniej Górze i Głogowie jedno z najlepszych wydarzeń kulturalnych 
– Festiwal Reżyserii Filmowej – w tym roku dotrze do Wałbrzycha, który na kilka dni 
zamieni się w stolicę filmu. 
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„Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy” 
- Ęric- Emmanuel Schmitt

• PIĄTEK, 23 marca 2018 
Imieniny: Oktawian, Pelagia, Turybiusz
Światowy Dzień Meteorologii, Dzień Windy, 
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Święto Służby 
Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych
09:00 - Finał Konkursu Recytatorskiego z okazji 225 rocznicy urodzin Aleksandra 
Fredry, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
10:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - „Inauguracja sezonu turystycznego 2018”, Centrum Kultury, Boguszów
11:00 - Spektakl pt. „LORD JIM. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”, 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
16:00 - Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. „Każdego dnia” Davida Levithana, 
Filia 1 Nowe Miasto, Wałbrzych 
16:00 - Klub Gier Planszowych. Rodzinne, Filia nr 7 Piaskowa Góra, Wałbrzych 
16:30 - Kabaret Nowaki - Śmiechokalipsa, Teatr Miejski, Jawor
17:00 - Koncert wiosenny uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów, Ośrodek 
Kultury, Wałbrzych
17:30 - Widowisko Taneczne W Wykonaniu Zespołów „Krąg” oraz „Mokrzeszów”, 
Sala Teatralna ŚOK, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „LORD JIM. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”, 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert zespołu Pudełko Zapałek, A Propos, Wałbrzych
20:00 - Koncert Dezertera, Ośrodek Kultury, Wałbrzych

• SOBOTA, 24 marca 2018 
Imieniny: Bertrada, Szymon
Narodowy Dzień Życia, Światowy Dzień Gruźlicy, 
Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych, 
Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej 
Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności O�ar 
07:00 - XXX Rajd Książęcy – Złoty Stok i Paczków, Zbiórka: Pl. Św. Małgorzaty, 
Świdnica
10:00 - Rodzinny Kiermasz Wielkanocny „Ale Jaja”, ECMEN, Jawor
10:00 - Amatorska liga MMA, Bielawa
10:00 - 64 Krajowa Wystawa Psów Rasowych, OSiR, Świebodzice
10:00 - Spotkanie Klubu Gier Planszowych „Kostka”, Miejska Biblioteka, Świdnica
10:00 - „Jajcowanie”- Warsztaty Malowania Pisanek, Galeria Fotogra�i, Świdnica
11:00 - Udział w Jarmarku Wielkanocnym grupy tanecznej z Wałbrzyskiej Szkoły 
Talentów, Ośrodek Kultury, Wałbrzych
12:00 - Food Truck Show, Galeria Victoria, Wałbrzych
13:00 - Wielka Rapsodia, Klub Bolko, Świdnica
14:00 - Jarmark Wielkanocny, Miejska Biblioteka Publiczna, Pieszyce
14:00 - Piknik Wielkanocny, Pałac Struga, Stare Bogaczowice
14:00 - Konkurs kulinarny Ciekawe danie z jajem na wielkanocnym stole, 
Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”, Stare Bogaczowice
15:00 - Jarmark Wielkanocny, Szkoła Podstawowa, Jaworzyna Śląska
17:00 - Kabaret Smile Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
17:00 - Spektakl pt. „LORD JIM. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”, 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - I Liga Piłki Ręcznej: Śkpr Świdnica-Czuwaj Przemyśl, Hala Zawiszów, 
Świdnica
19:00 - Gala Boksu Zawodowego „Próba Ognia”, Osir, Dzierżoniów
20:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamku Książ, Wałbrzych
20:00 - Bądź Ciszą - Laureat II spotkań z piosenką Morze o Górach, A PROPOS, 
Wałbrzych

• NIEDZIELA, 25 marca 2018 
Imieniny: Ireneusz, Maria, Mariola
Niedziela Palmowa, Dzień Czytania Tolkiena, Dzień 
Świętości Życia, Międzynarodowy Dzień Gofra
08:00 - Mistrzostwa Polski Wka Wfmc Kick-Boxing, Hala Zawiszów, Świdnica

08:00 - Wycieczka „ Na piwo do Szwejka”, Wałbrzyski Klub Wędrowców, 
Wałbrzych
10:00 - 64 Krajowa Wystawa Psów Rasowych, OSiR, Świebodzice 
11:00 - XX Jarmark Wielkanocny, Strzegom
11:30 - Rozpoczęcie sezonu rowerowego, Kamienna Góra
12:00 - Food Truck Show, Galeria Victoria, Wałbrzych
14:00 - XIV Tradycje Stołu Wielkanocnego, Gminny Ośrodek Kultury, Marcinowice 
15:00 - Mecz IV Ligi Piłki Nożnej Polonia -Stal Świdnica – Bielawianka, Stadion 
OSIR, Świdnica
12:30 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „LORD JIM. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”, 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Książęca Orkiestra Salonowa - koncert Stabat Mater, Zamek Książ, 
Wałbrzych
18:00 - Recital gitarowy - W objęciach klasyki , Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, 
Bielawa

• PONIEDZIAŁEK, 26 marca 2018 
Imieniny: Larysa, Teodor
Nietypowe święta, Dzień Dobrego Łotra (Dzień Janosika), 
Dzień Niedźwiedzia Grizzly, Międzynarodowy Dzień 
Szpinaku 

10:00 - Finał konkursu recytatorskiego „Fabryka Jednego Wierszyka”, Filia nr 6 
Biały Kamień, Wałbrzych
12:00 - Spotkanie autorskie Anny Kańtoch, Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
15:00 - Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia”. Spotkanie poświęcone biogra�i 
i twórczości Boba Dylana, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Akademia Młodego Artysty. Wielkanocne dekoracje, Filia nr 7 Piaskowa 
Góra, Wałbrzych 
19:00 - Spektakl pt. „Przygoda z ogrodnikiem”, Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój

• WTOREK, 27 marca 2018 
Imieniny: Ernest, Lidia, Rupert
Międzynarodowy Dzień Teatru, 
Międzynarodowy Dzień Whisky 

12:30 - Spektakl pt. „Piotruś Pan”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Seans pod Atlantami. Projekcja i rozmowa o �lmie w Fonotece, Biblioteka 
Miejska, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Przygoda z ogrodnikiem”, Ośrodek Kultury, Bielawa

• ŚRODA, 28 marca 2018 
Imieniny: Aniela, Jan
Dzień Chwastów, Dzień Żelków, Międzynarodowy Dzień 
bez Kłamstwa 

09:00 - Akcja poboru krwi , Rynek, Świebodzice
10:00 - Spotkanie autorskie Justyny Drzewickiej, Biblioteka pod Atlantami, 
Wałbrzych
18:00 - Świdnicka Środa Literacka – spotkanie z Adrianną Michalewską, Galeria 
Fotogra�i, Świdnica
19:00 - Koncert chóralny, kościół pod wezwaniem św. Jerzego i Matki Bożej 
Różańcowej, Wałbrzych

• CZWARTEK, 29 marca 2018 
Imieniny: Eustachy, Stefan 
Dzień Metalowca

09:30 - Wystawa „Twój Vincent”, Zamek Książ, Wałbrzych
13:00 - Filmowy Klub Seniora - „ Pełnia Życia”, KINO APOLLO, Wałbrzych

Przy okazji przypadające-
go na wtorek 27 marca Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru 
rozmawiamy z Zbigniewem 
Prażmowski, dyrektorem na-
czelnym i artystycznym Teatru 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Jakie są nowe propozycje re-
pertuarowe Teatru Lalki i Ak-
tora?

Propozycji mamy wiele, choćby 
ostatnie prapremiery, które wy-
szły spod reżyserskiej ręki Barto-
sza Kurowskiego. Jest to „Wróg” 
na podstawie picture booka 
Davide`a Caliego i Serge`a Blo-
cha oraz „KOLOROWO” wg au-
torskiego pomysłu i scenariusza 
Bartosza. Oba spektakle porusza-
ją bardzo ważne tematy. Pierwszy 
z nich mówi o wojnie i wrogach, 
oczywiście używamy odpowied-
nich znaków teatralnych, które 
„zmiękczają” ten poważny te-
mat. Drugi natomiast opowiada 
o uczuciach, ukazanych są przez 
pryzmat kolorów. Przedstawienie 
to adresujemy do młodszej pub-
liczności w wieku 3 – 6 lat. Jesz-
cze w tym sezonie przygotujemy 
dwie premiery. Będzie to „Dom” 
w reżyserii Seweryna Mrożkiewi-
cza, spektakl dedykowany „naj-
najom” – dzieciom w wieku 0 
– 3 lata oraz „Chodź na słówko” 
Maliny Prześlugi  w reżyserii Jana 
Jerzego Połońskiego. 

Przewidują Państwo w najbliż-
szym czasie jakieś wyjazdy fe-
stiwalowe?

Wyjazdów będzie wiele. Najwięk-
szą popularnością festiwalową 
cieszy się spektakl „Dzień osiem-
dziesiąty piąty” w reżyserii Agi 
Błaszczak. I właśnie z tym przed-
stawieniem pojedziemy do Biel-
ska-Białej na XXVIII Międzynaro-
dowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, 
do Rzeszowa na Festiwal Teatrów 
Ożywionej Formy Maskarada oraz 
do Warszawy na Międzynarodo-
wy Festiwal Teatrów Lalek i Ani-
macji Filmowych dla Dorosłych 
Lalka Też Człowiek. Oprócz tego 
zostaliśmy zaproszeni do Łomży 
na 33. Międzynarodowy Festiwal 
WALIZKA gdzie zaprezentujemy 
„Kajtusia Czarodzieja” w reżyserii 

Roksany Miner oraz do Wrocławia 
na 5. Przegląd Nowego Teatru dla 
Dzieci; zagramy tam „Polskę 120”, 
spektakl – koncert na podstawie 
zdjęć z powojennego Walimia, 
który wyreżyserowała Martyna 
Majewska. W tym wszystkim za-
planowaliśmy jeszcze dwa duże 
wyjazdy. Pierwszy z „Czerwonym 
Kapturkiem” do Chin na 8. Mię-
dzynarodowy Festiwal Teatrów 
dla Dzieci w Pekinie natomiast 
drugi do Czarnogóry na 7. Mię-
dzynarodowy Festiwal Lalkarski 
w Podgoricy ze spektaklem „U/
Rodziny”.    

Czy wałbrzyszanie chętnie ko-
rzystają z Państwa oferty?

Owszem, wałbrzyszanie chętnie 
odwiedzają Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu jednak zawsze 
mogłoby być lepiej. Wszak, ma-
rzeniem każdego dyrektora te-
atru jest to aby jego widzowie 
siedzieli nawet na „lampie”!  

Jak w Teatrze Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu świętuje się Mię-
dzynarodowy Dzień Teatru?

Przede wszystkim pracujemy. 
Gramy spektakle, prowadzimy 
warsztaty dla dzieci, spotykamy 
się z widzami. Dla całego naszego 
zespołu, to czas zintensyfikowa-
nych działań. Czasami zdarza się, 
że w tym całym zabieganiu znaj-
dziemy czas na chwilę spotkania 
we wspólnym gronie. Mam na-
dzieję, że w tym roku to się uda.  

2018 to rok zmian dla teatru? 
W tym roku chcielibyśmy aby Te-
atr był czynny również w okre-
sie wakacji, chociaż przez okres 
dwóch tygodni, podczas których 
zamierzamy zorganizować pół-
kolonie dla dzieci pozostających 
w mieście. A to wszystko w ra-
mach programu LATO W TEA-
TRZE. Oprócz tego w planach 
jest też miejsce na powakacyjne 
już warsztaty teatralne dla dzieci, 
korespondujące z poszczególny-
mi spektaklami z naszego reper-
tuaru. Obok prac warsztatowych 
dzieci będziemy pracować też 
z nauczycielami.   

Dziękuję za rozmowę,
Paulina Purgał 
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Studio Espresso gościło w Piwnicy Wałbrzyskiej, 
w Wałbrzyskim Śródmieściu 

z Fabianem Kurzawińskim 
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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• 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

Czy rodzinna tradycja zobowią-
zała Cię do zostania siatkarzem? 
Dziadek siatkarz, tato były re-
prezentant kraju i trener żeń-
skiego zespołu.
Cieszę się, ze zadajesz mi to pyta-
nie. Może się wydawać, że byłem 
skazany na siatkówkę, ale wbrew 
pozorom tak nie było. Pierwszym 
moim sportem i wyborem ku roz-
paczy dziadka i taty była piłka nożna, 
jak u większość chłopców w wieku 
wczesnoszkolnym w szkole pod-
stawowej. W latach późniejszych 
postawiłem na siatkówkę, w którą 
grałem do teraz.

Niestety, mimo młodego wieku, 
musiałeś zrezygnować z gry. Ile 
lat grałeś?
Sport młodzieżowy. Nikt nie rodzi 
się sportowcem od razu. Trzeba się 
tego najpierw nauczyć. Pierwsze 
kroki były w klubie Victoria Wał-
brzych. Klubu tego obecnie nie ma. 
Przeszedłem do siatkówki senior-
skiej, troszkę mówiąc, nad wyrost 
zawodowej. To była druga liga. 
Bardziej sport kwalifikowany, który 
łączyłem z uczelnią i z pracą. „Ba-
wiłem” się w to około pięć lat. Pięć 
pełnych sezonów dopóki...

...no właśnie
Dopóki nie przerwała się moja przy-
goda z siatkówką. Bo tak to można 
nazwać – przygoda, a nie kariera. 

Karierę to mieli zawodnicy i gracze 
z Wałbrzycha, ja miałem przygodę. 
Bardzo przyjemną, bo poznałem 
wielu fantastycznych ludzi. Dzięki 
temu skończyłem też szkołę oraz 
mogłem zobaczyć kawałek kraju. 
Poznałem kulisy siatkówki w Polsce.

Na jakiej pozycji grałeś?
Na pozycji przyjmującego. Przyjmu-
jący z atakiem, czyli lewe skrzydło.

Co takiego się stało, że musiałeś 
zrezygnować z gry?
Jak to bywa w życiu sportowca - 
kontuzja. Doznałem jej cztery lata 
temu z moją ówczesną drużyną 
z Bielawy. Przyjechaliśmy na derbo-
wy mecz do Wałbrzycha. Podczas 
jednej z akcji przytrafił mi się uraz 
stawu kolanowego – bardzo poważ-
nie. Zerwałem cały aparat wiązadło-
wy. Skończyło się to na trzech ope-
racjach. Obecnie wróciłem do pełni 
sprawności, ale postawiłem stricte 
na siatkówkę w wersji trenerskiej, 
czyli szkolenie młodzieży. Zacząłem 
się tym zajmować, będąc jeszcze za-
wodnikiem i jest to mój sposób na 
życie. A w siatkówkę gram amator-
sko.

To jak to jest z tą siatkówką 
amatorską w Wałbrzychu?
Mało osób wie, ale w Wałbrzychu 
jest amatorska liga siatkówki. Pro-
wadzona jest już dwunasty sezon 

przez Jarosława Duszę z Podzamcza 
przy wsparciu Aqua Zdroju. Obec-
nie występuje sześć drużyn i gramy 
na sali przy PSP 21 oraz w hali Wał-
brzyskich Mistrzów. Co roku bardzo 
liczne grono sympatyków.

Kto gra w takiej lidze? Byli za-
wodnicy czy są też amatorzy tej 
gry?
Procentowo 50 na 50. Połowa to 
byli zawodnicy, którzy kiedyś mieli 
do czynienia z siatkówką na rożnym 
poziomie. Druga część, to osoby, 
które z różnych względów nie grały 
zawodowo czy na wyższym pozio-
mie, ale kochają siatkówkę i chcą ją 
trenować. To jest sposób na spę-
dzanie wolnego czasu, spotkanie ze 
znajomymi i kultywowanie tradycji 
siatkarskich w Wałbrzychu.

Pracujesz nie tylko z siatkarza-
mi, ale również zajmujesz się 
trenowaniem z żeńską drużyną 
siatkarek.
Tak. Na co dzień jestem kierowni-
kiem pierwszoligowej drużyny mę-
skiej.

Na czym polega różnica w two-
ich obowiązkach pomiędzy dru-
żyną męską a żeńską ?
W klubie Aqua Zdrój Wałbrzych zaj-
muję się wszystkimi sprawami orga-
nizacyjnymi. Czyli dbam o to, żeby 
zawodnikom niczego nie brakowało 

Z byłym siatkarzem i obecnym kierownikiem pierwszoligowego klubu siatkarskiego Aqua Zdrój oraz trenerem rozmawiał Paweł Szpur

przy organizacji meczów domowych 
i wyjazdowych. Prowadzę całą do-
kumentację. Stricte takie rzeczy, 
które zawodników nie powinny in-
teresować, bo oni mają się zająć grą. 
A my razem ze sztabem ludzi -bo 
nie jestem sam – cały sztab ludzi nad 
tym pracuje, nad tym by siatkówka 
w Wałbrzychu stała na wysokim po-
ziomie. Natomiast w klubie żeńskim 
prowadzę drużynę kadetek oraz po-
magam od strony marketingowej, na 
przykład przy prowadzeniu strony.

Czy popularność siatkówki 
w Wałbrzychu rośnie czy maleje?
Kiedy byłem zawodnikiem drugo-
ligowej drużyny na mecze do hali 
ówczesnego OSIR-u przychodziło 
około od stu pięćdziesięciu do dwu-
stuset osób. Od czterech lat Wał-
brzych ma pierwszą ligę siatkówki, 
jest nowy obiekt hala w Aqua Zdro-

ju. W sezonie, który jest mniej udany 
niż wszyscy by sobie tego życzyli, 
na meczach jest średnio od pięciu-
set do ponad tysiąca osób. Niestety, 
wycofanie się głównego sponsora 
i lekkie zawirowania spowodowały, 
że nie gramy o główne cele. W lidze 
się utrzymamy. Mimo to frekwencja 
dopisuje. Na meczach z drużynami, 
które wzbudzają zainteresowanie 
typu AZS Częstochowa czy AGH 
Kraków było przeszło tysiąc kibiców. 
I właśnie Ci kibice widzą, jak budu-
je się pozytywne emocje siatkarskie 
w Wałbrzychu.

Dziękuję za rozmowę. 

W	dalszej	części	wywiadu	dowiecie	się	
jak	Mama	Fabiana	zareagowała	na	wy-
bór	 przez	 niego	 dyscypliny	 sportowej.	
Na	 jakich	 instrumentach	 potrafi	 grać	
oraz	 jak	 jest	 z	 wałbrzyską	 młodzieżą	
uprawiającą	ten	sport.	

Poniesienie ponad miliarda złotych nakładów inwe-
stycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy, którzy zdecy-
dowali się w 2017 roku na realizację projektów w wał-
brzyskiej strefie. Zezwolenia na działalność otrzymały 33 
firmy, które zatrudnić mają blisko 700 osób. 

Do grona inwestorów strefowych dołączyło 21 przed-
siębiorstw, 12 zdecydowało się na rozszerzenie działalności 
w WSSE. Blisko połowa firm reprezentuje polski kapitał. Wśród 
inwestorów znalazły się także firmy amerykańskie, francuskie, 

japońskie, włoskie, niemieckie, kanadyjskie, południowo-kore-
ańskie oraz hiszpańskie. 14 projektów prowadzonych będzie 
przez przedstawicieli średniego, małego oraz mikro biznesu. 
Blisko połowa nowych inwestycji związana jest z branżą moto-
ryzacyjną lub sektorami pokrewnymi.  Obecnie w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie województw dol-
nośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, działa 
ponad 220 przedsiębiorców. Firmy zainwestowały przeszło 27 
mld złotych i zatrudniają blisko 53 tys. pracowników.  

KaLu

Zezwolenia wydane

W listopadzie fabryka Toyoty w Wałbrzychu 
rozpocznie produkcję nowoczesnych przekładni 
hybrydowych, stając się drugą na świecie bazą pro-
dukcji napędów hybrydowych poza Japonią. 

W związku z dynamicznym rozwojem zakład rozpo-
czyna działania rekrutacyjne poszukując obecnie dzie-
sięciu pracowników Utrzymania Ruchu. Fabryka szuka 

przyszłych pracowników spośród osób, które mają 
wykształcenie minimum zawodowe, (preferowane kie-
runki - elektryk, elektronik, mechatronik, automatyk, 
mechanik obróbki skrawaniem) oraz praktyczną znajo-
mość zagadnień mechanicznych i elektrycznych. Osoby 
zainteresowane mogą przesyłać swoje  CV na adres: re-
krutacja@toyotapl.com

KaLu

Ruszyła rekrutacja do Toyoty
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UWAGA 
KONKURS
Do wygrania dwie 
pojedyncze wejściówki 
na koncert zespołu 
Dezerter, który odbędzie 
się 23 marca 2018 
w WOK na terenie Starej 
Kopalni. Wystarczy, 
że w piątek 23.03.2018 
punktualnie 
o godz. 12:00 wyślesz 
e-mail pod adres 
sekretariat@30minut.pl 
z hasłem DEZERTER, 
podaj swoje imię, 
nazwisko i nr telefonu. 
Wygrywają pierwsze 
dwie osoby.

25.04.2018r., godz.19.00
PARK WIELOKULTUROWY 

STARA KOPALNIA 
– Sala koncertowa

ul. Piotra Wysockiego 29, 
58-304 Wałbrzych

Bilety do nabycia:
Sprzedaż internetowa: 

www.estradakatowicka.kupbilecik.pl
KAWIARNIA SZTYGARÓWKA

(ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych)
tel.: (74) 667 09 00

REKLAMA	 R0173/18

Będzie blues 
„Wałbrzyska Wiosna Bluesowa”: 
niesamowity koncert Cheap To-
bacco z Krakowa oraz wałbrzyskie-
go zespołu Paranoja Hotel. Święto 
bluesa w mieście odbędzie się 14 
kwietnia w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia i z pewnością będzie 
cieszyć się ogromnym zaintereso-
waniem nie tylko ze strony fanów 
tego nurtu muzyki. Blues w swojej 
bogatej historii wykształcił mnogość 
stylów i regionalnych odmian. Tak 
będzie i tym razem, w Wałbrzy-
chu. Bilety: 30 zł przedsprzedaż, 
40 zł w dniu koncertu, do nabycia 
w kasach Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury oraz online: www.bilety.
wok.walbrzych.pl.

Świąteczny jarmark 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji, zaprasza na dorocz-
ny Jarmark Wielkanocny, który 
odbędzie się w sobotę 24 marca 
2018 r. od godziny 13.30 w sali 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Pszennie. Jak infor-
muje dyrektor GOKSiR Krzysztof 
Jas Celem corocznego jarmar-
ku jest promowanie lokalnych 
i regionalnych tradycji, zwyczajów 
i dziedzictwa kulturowego związa-
nego ze Świętami Wielkanocnymi. 
Promowanie efektów twórczości 
manualnej w środowisku lokalnym 
oraz przypomnienie i utrwalenie 
tradycji. Dlatego też każdego roku 
zwracamy uwagę, by asorty-
ment prezentowany na jarmarku 
nawiązywał do symboli i tradycji 
Świąt Wielkiej Nocy. W gronie 
wystawców nie zabraknie stołu 
wielkanocnego z partnerskiej gmi-
ny Żukowo, na którym gospodynie 
prezentować będą przysmaku 
kuchni kaszubskiej.

Fantastyka 
w Atlantach
Z okazji przypadającego na 25 
marca Dnia Czytania Tolkiena 
Biblioteka pod Atlantami zaprasza 
na V Tydzień Fantastyki. W dniach 
26-30 marca w budynku głów-
ny odbędzie się wiele imprez 
promujących literaturę fantastycz-
ną. Organizatorzy zapraszają na 
spotkania autorskie Anny Kańtoch 
(26 marca, godz. 12.00) oraz 
Justyny Drzewickiej (28 marca, 
godz.10.00), a także na trwającą 
w Galerii pod Atlantami wystawę 
zbiorową „Fantastyczne światy”.

Najlepszy lalkarz
Paweł Kuźma, aktor wałbrzyskiego 
Teatru Lalki i Aktora, zwyciężył 
w prestiżowym Konkursie nagrody 
Polunima dla młodych aktorów 
i został najbardziej obiecującym 
aktorem - lalkarzem młodego po-
kolenia. Jury w składzie Marzenna 
Wiśniewska, Paweł Chomczyk 
i Jacek Malinowski, następują-
co uzasadniło swój wybór: Za 
intensywną i skupioną obecność 
sceniczną we współistniejących 
ze sobą postaciach teatralnych, 
a szczególnie za precyzyjnie 
dopracowaną i pełną niuansów 
animację lalki Starego Człowie-
ka, którego pożycie sceniczne 
przekonująco prowadziło widzów 
przez doświadczenie ludzkiego 
osamotnienia, wspomnienia tych 
chwil kiedy witalność ciała pozwala 
toczyć równą walkę z siłami natury 
oraz przez moment śmierci. 

Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
zaprasza na „Wałbrzyski stand-
-up”. 19 kwietnia o godz. 19.00 
na Piaskowej Górze rozbawią 
Was do łez: Magda Kubicka i To-
masz Biskup.

Magda Kubicka - jest młoda i dyna-
miczna. Płonie żywym ogniem. Przy-
pieka swoimi żartami. Na nikogo nie 
czeka, bo nie ma czasu. Porusza kon-
trowersyjne, ostre tematy. Nie ma 
dla niej tabu.  Jego Eminencja Tomasz 

Biskup – jedyny w swoim rodzaju 
biskup bez święceń. Na co dzień 
uśmiecha się rzadziej, niż deszcz pada 
na pustyni Gobi (roczna amplituda 
opadów wynosi 50-200 ml), a jed-
nak na scenie potrafi być śmieszny. 
Uwielbia zamęczać ludzi całkowicie 
zbędnymi ciekawostkami (patrz na-
wias powyżej).  Bilety w cenie: 20 zł/
przedsprzedaż, 35 zł/w dniu, do na-
bycia w obu placówkach WOK oraz 
online: bilety.wok.walbrzych.pl.

KaLu

Mistrzowie stand-up’u 

Pełna poezji wyprawa mor-
ska, w której przewodnikiem jest 
jedna z najważniejszych powieści 
w historii literatury – „Lord Jim” 
wybitnego polsko-brytyjskiego 
pisarza Josepha Conrada, które-
go 160. rocznicę urodzin obcho-
dziliśmy w zeszłym roku. 

Opowieść o godności rozpostarta 
pomiędzy XIX a XXI wiekiem, po-
między archipelagiem Costa Rica czy 
Costa Cafe a współczesną Polską.  
„Lord Jim” jest książką-symbolem – 
dla wielu pokoleń, w tym pokolenia 

Kolumbów, moralnym drogowska-
zem. Dramaturg Sebastian Majewski 
i reżyser Maciej Podstawny spraw-
dzają, jak napisane przed stu laty 
brzmią dzisiaj. Czy takie wartości, 
jak honor coś jeszcze dla nas znaczą? 
Czy może lepiej nie rozpamiętywać 
przeszłości, nie patrzeć wstecz i pro-
wadzić swój statek ku wytyczonym 
celom? 

A wszystko to w niezwykle atrak-
cyjnej – wizualnie i muzycznie for-
mie – przy wsparciu zespołu Teatru 
Współczesnego w Szczecinie. 

KaLu

Młoda, wesoła i świeża grupa 
zdecydowanie krocząca przez 
pole minowe, jakim jest polska 
scena kabaretowa. Tak im się 
przynajmniej wydaje. Są jak sa-
perzy, którzy mylą się tylko raz. 
WOK zaprasza w niedzielę 8 
marca o godzinie 18:00 na wy-
stęp kabaretu „I Tyle”.

Twórcy kabaretu od lat poja-
wiają się na antenie radiowej RMF 
FM. Na co dzień prezentują światu 
swoją niebanalną fonię, zaskakując 
eter żartem i ujmując audiencję nie-
banalną pointą – teraz chcieliby też 
pokazać swoją wizję. I to nie jedną, 
a konkretnie cztery. Kabaret tworzą 
bowiem: Przemysław Skowron, Ro-

bert Karpowicz, Tomasz Olbratow-
ski oraz Jacek Tomkowicz

Każdy występ to dla nich weso-
ły coming out, ich wyjście z szafy 
– a konkretnie z przytulnego studia 
radiowego, skąd na co dzień otula-
ją was swoimi aksamitnymi głosami, 
wprost na deski sceny, prosto w jas-
ne snopy reflektorów, które obnażą 
piękno ich doczesnych powłok oraz 
nieuczesanie ich myśli. Także tylko 
u nas „na żywo” będzie można zo-
baczyć i posłuchać słynnych radiow-
ców 

Bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 
35 zł (w dniu występu) do naby-
cia w siedzibach WOK oraz online: 
www.bilety.wok.walbrzych.pl

KaLu

Historia o honorze

„Lord Jim. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Piątek, 23 marca 2018, godzina 19:00, Scena Kameralna
Sobota, 24 marca 2018, godzina 17:00, Scena Kameralna
Niedziela, 25 marca 2018, godzina 17:00, Scena Kameralna

Nietypowa grupa
„A w karcmicce grają” to wi-

dowisko taneczne Zespołu Tań-
ca Narodowego i Estradowego 
„Krąg” oraz Zespołu Ludowo-
-Estradowego „Mokrzeszów” 
w reżyserii Marii i Wojciecha Ski-
ślewiczów. 

Program jest zupełnie nowy i pre-
zentowany po raz pierwszy już w ten 
piątek 23 marca o godzinie 17:30w 
świdnickim teatrze. W góralskiej 

karczmie spotykają się Polacy, Sło-
wacy i Węgrzy. Podczas wspólnej 
biesiady bawią się, śpiewają, żartują, 
no i tańczą. Iskry idą spod butów, bo 
wszyscy chcą pokazać od najbardziej 
efektownej strony tańce narodowe 
kraju, z którego pochodzą, a jedno-
cześnie popisać się własną spraw-
nością i talentem. Ta przyjacielska 
rywalizacja gwarantuje widzom 
spektakl barwny i urozmaicony.

KaLu

Taneczny spektakl
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność 
naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym 
w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. 
W 2017r. pod naszą opieką było ponad 750 pacjentów w hospicjum domowym i stacjonarnym. 

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.
Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomu.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą 

opieka jest 45 rodzin. Finansujemy wyjazdy  wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupujemy odzież 
i wyprawki szkolne. 

Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin 
Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Pod nasza opieką w 2017r. było jest 50 dzieci.

1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710. 

Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

REKLAMA	 R0174/18

Na ten dzień czekało wielu strzego-
mian, szczególnie tych najmłodszych. W 
piątek, 16 marca br. oficjalnie oddano do 
użytku strzegomską pływalnię Delfinek. 

Obiekt prezentował się znakomicie, co 
podkreślali w swoich przemówieniach zapro-
szeni goście na czele z wojewodą dolnośląskim 
– Pawłem Hreniakiem i marszałkiem woje-

wództwa dolnośląskiego – Cezarym Przybyl-
skim. – Jest to obiekt, którym mogą się chwalić 
różnego rodzaju szczeble władzy – od gminy 
przez samorząd województwa po administra-
cję rządową. Dzięki montażowi finansowemu 
tych trzech instytucji, choć gmina Strzegom 
najwięcej dołożyła, udaje się robić dobre rze-
czy – stwierdził wojewoda dolnośląski. 

KaLu

Delfinek otwarty 

– To najbardziej zaangażowana w pro-
ces szkoleniowy grupa kursantów, żądna 
wiedzy i wprost ją chłonąca. Jednocześnie 
bardzo sympatyczna, zdyscyplinowana 
i po prostu piękna – tak o paniach mówi 
Piotr Starczukowski, instruktor jazdy 
i organizator akcji „TOYOTA Bezpiecz-
ny Kierowca”. Podkreśla przy tym, że 
wbrew tzw. obiegowym opiniom, to właś-
nie kobiety uznawane są za bezpieczniej-
sze grono kierowców, bo zdecydowanie 
rzadziej podejmują ryzykowne zachowa-
nia na drodze.

Rozsądek, odpowiedzialność, bezpieczeń-
stwo. Tak można scharakteryzować sposób 
prowadzenia samochodu przez kobiety. Nie-
stety, stereotyp „baby za kółkiem” nie ułatwia 
im realizacji tej jakże pięknej idei w ruchu dro-
gowym. Dlatego co roku, podczas kampanii 
„TOYOTA Bezpieczny Kierowca”, jedno spe-
cjalne szkolenie dedykowane jest paniom.

W tym roku o uczestnictwo w kursie ubie-
gała się rekordowa liczba pań, ta ilość zdecydo-
wanie przekroczyła sto. Szczęście miało blisko 

30 kobiet, które wzięły udział w szkoleniu skła-
dającym się z części teoretycznej i praktycznej. 
Całość kursu odbyła się na terenie fabryki Toy-
ota Manufacturing Poland, gdzie swą bazę szko-
leniową ma Wałbrzyska Akademia Bezpiecznej 
Jazdy. – O kampanii „TOYOTA Bezpieczny 
Kierowca” słyszałam już dawno, widziałam re-
lacje w mediach i co roku mówiłam sobie, że 
muszę skorzystać z takiego kursu. I choć sa-
mochodem jeżdżę praktycznie codziennie, to 
często zastanawiam się, czy prawidłowo postę-
puję w różnych sytuacjach – opowiada Joanna 
Kwiatkowska z Boguszowa – Gorc. 

W tym roku przed nami jeszcze tylko jeden 
otwarty, bezpłatny kurs w ramach kampanii 
i konkursu „TOYOTA Bezpieczny Kierowca 
2018”. Organizatorzy akcji, czyli Toyota Mo-
tor Manufacturing Poland, Wałbrzyska Aka-
demia Bezpiecznej Jazdy, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego oraz Toyota Wałbrzych No-
wakowski na zajęcia zapraszają tylko panów. 
Szkolenie zaplanowane jest w dniach 14-15 
kwietnia. Zgłoszenia za pośrednictwem strony 
www.bezpieczny-kierowca.pl.

KaLu

Panie jeżdżą lepiej!
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W dniach 15-17 marca 2018 r. 
w Zagórzu Śląskim odbyły się ob-
chody jubileuszu 25-lecia działal-
ności Krajowego Forum Oświaty 
Niepublicznej. 

Krajowe Forum Oświaty Niepub-
licznej powstało 8. lutego 1992 roku 
z inicjatywy Społecznego Towarzy-
stwa Edukacyjnego w Bydgoszczy 
i zgodnie ze znaczeniem słowa „fo-
rum” zakładało dyskusję i wymianę 
doświadczeń pomiędzy szkołami 
i placówkami niepublicznymi z całe-
go kraju oraz reprezentację i obro-
nę szeroko rozumianych interesów 
szkolnictwa niepublicznego. Od 
ćwierć wieku organizacja ta z powo-
dzeniem stale się rozwija. 

Jubileusz działalności 25. lat pla-
cówek niepublicznych stał się re-
fleksją nad przestrzeganiem praw 
dziecka w dzisiejszych szkołach oraz 

nad tym czy stwarzają one optymal-
ne warunki do rozwoju młodego 
człowieka i przygotowania do samo-
dzielności w szybko zmieniającej się 
rzeczywistości. Z tej okazji odbyła 
się konferencja pt. „Jak uczyć i wy-
chowywać szanując prawa dziecka” 
pod patronatem Rzecznika Praw 
Dziecka p. Marka Michalaka.

 Uroczystość rozpoczął swoim 
wystąpieniem Roman Szełemej – 
Prezydent Miasta Wałbrzycha. Goś-
cili na niej m.in. a Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka- Poseł na Sejm RP, Ma-
rek Michalak – Rzecznik Praw Dzie-
cka, Janusz Wrzal – Dolnośląski Wi-
cekurator Oświaty. Dla Dyrektorów 
szkół niepublicznych z całej Polski był 
to powód do spotkania i świętowania 
jubileuszu, a dla Wałbrzycha to okazja 
do promocji naszego regionu. 

Podczas uroczystości zasłużo-
nym nauczycielom zostały wręczo-

ne medale KEN, przyznane przez 
Minister Edukacji Narodowej, Annę 
Zalewską. Obecny na uroczystości 
Marek Michalak, Rzecznik Praw 
Dziecka, wręczał szczególne zasłu-
żonym za osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony praw dziecka, resortowe 
odznaczenie - „Odznakę Honoro-
wą za Zasługi dla Ochrony Praw 
Dziecka INFANTIS DIGNITATIS 
DEFENSORI” (OBROŃCY GOD-
NOŚCI DZIECI). Wśród nagrodzo-
nych, przez Rzecznika, znalazła się 
nasza wałbrzyska placówka - Szkoła 
Podstawowa Fundacji „CLEVER” ze 
Starego Zdroju. 

Główna idea, która od początku 
przyświeca działalności Szkoły Pod-
stawowej Fundacji „CLEVER” to roz-
wój dziecka oraz wdrażanie technik 
wychowania Janusza Korczaka, Marii 
Montessori a teraz też „Budzącej się 
Szkoły”. W codziennej pracy Szkoły 

Wałbrzyska szkoła odznaczona 
przez Rzecznika Praw Dziecka

uwzględniane są przepisy zawarte 
w Deklaracji Praw Dziecka ONZ 
oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 
Dzięki temu, każdy uczeń czuje się 
w szkole dobrze i bezpiecznie, co 
przekłada się na jego indywidulany 

rozwój w zgodzie z jego prawami 
i potrzebami. Przez lata budowa-
ny program wychowawczy Szkoły 
zdobył markę na rynku oświatowym 
miasta, a teraz został doceniony 
w skali ogólnopolskiej. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Angelusa Silesiu-
sa w Wałbrzychu oraz Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 2 imienia 
Orła Białego w Wałbrzych zor-
ganizowały wydarzenie pt. „Na-
uczyciel XXI wieku. Prezentacje 
innowacyjnych form nauczania”. 

W piątek 16 marca w siedzi-
bie uczelni pojawili się nauczyciele 
ze wszystkich wałbrzyskich szkół 
podstawowych aby wziąć udział 
w otwartych zajęciach dydaktycz-
ne z udziałem dzieci z PSP nr 2 im. 

Orła Białego w Wałbrzychu. Podczas 
wydarzenia zaprezentowano czte-
ry tematy w ty „Dziecko w świecie 
sztuki”, prowadząca: dr Małgorzata 
Wiszniowska,  „Informatyka inaczej 
– projektowanie 3D”, prowadzący: 
dr inż. Przemysław Wojsznis, „Ję-
zyk angielski na sportowo”, prowa-
dząca: mgr Aleksandra Pawlak oraz 
„Magia chemii – czarodziejskie labo-
ratorium”, prowadząca: dr Monika 
Gawłowska.  Uczestnicy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające uczestni-
ctwo w wydarzeniu.

KaLu

Jak wygląda wielka przyjaźń 
słoni mogliśmy się przekonać 
oglądając przedstawienie „Słoń 
Trąbalski” przygotowane przez 
trzecioklasistów Publicznej Szko- 
ły Podstawowej nr 37 na Pia-
skowej Górze w ramach Dnia 
Otwartego w sobotę 10 marca 
2018 r.

Przedstawienie to nie jedyna 
atrakcja jaka czekała na sześcio- i sied-
miolatków, którzy za kilka miesięcy 
rozpoczną naukę w szkole podsta-
wowej. Oprócz występu tanecznego 
maluchów z zerówki sporą atrakcją 
okazał się finał konkursu rodzinnego 

„W ekoŚwiecie Kosmosu”. Ponadto 
dzieci z wielkim zaangażowaniem 
brały udział w różnego rodzaju grach, 
konkursach i zabawach a także zaję-
ciach komputerowych, sportowych, 
plastycznych, czytelniczych i wielu in-
nych. Wszystkie maluchy wychodziły 
ze szkoły dzierżąc w dłoniach choć-
by drobny upominek czy nagrodę za 
udział w zabawie. Razem z dziećmi 
szkołę bardzo licznie odwiedzili ich 
rodzice, którzy mogli zapoznać się 
z ofertą edukacyjną, porozmawiać 
z kadrą nauczycielską i dyrekcją i zo-
baczyć jak wyposażone są klasy i co 
szkoła oferuje ich pociechom. 

KaLu

Odwiedzili szkołę

Nowoczesny 
nauczyciel
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Wprawdzie wszyscy z utęsk-
nieniem czekają na bociany, ja-
skółki i szpaki, ale póki co, zima 
nie odpuszcza. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 15 w Wałbrzy-
chu postanowili pomóc w tym 
trudnym okresie skrzydlatym 
mieszkańcom miasta.

W ramach projektu „Ogród 
sensoryczny” realizowanego przy 
współudziale Funduszu Toyoty 
„Dobre pomysły zmieniają nasz 
świat” odbyły się warsztaty przy-
rodnicze. Uczniowie dowiedzieli 
się, co jest przyczyną migracji pta-
ków.  Poznali gatunki, które pozo-
stają w kraju na zimę i te, które o tej 
porze roku przylatują w nasze stro-
ny. Wykorzystując prezentację mul-
timedialną uczyli się odróżniać wy-
brane gatunki ptaków zimujących 
w Polsce. Przeprowadzili obser-
wacje przyrodnicze i rozpoznawali 

Ptasiego smacznego!

ptaki w najbliższej okolicy. Dowie-
dzieli się czym wolno dokarmiać 
ptaki zimą, a czego nie należy wy-
kładać w karmnikach. Samodzielnie 
z ziaren słonecznika i smalcu przy-
gotowali karmę dla skrzydlatych 
przyjaciół. Uczniowie wykonali 

również karmniki dla ptaków. Ci 
młodsi – pod okiem pracowników 
Castoramy, zaś starsi - jak na praw-
dziwych majsterkowiczów przysta-
ło, zaprojektowali i wykonali maleń-
kie ptasie stołówki w szkole.

KaLu

Jakie są główne zanieczysz-
czenia powietrza? Czym jest 
SMOG typu London, a czym jest 
rekultywacja? To tylko jedne z 25 
zadanych pytań podczas Konkur-
su Ekologicznego pn. „W gminie 
Świdnica maluch i młody dba 
o czystość powietrza”.

Aż 18 osób wzięło udział w Gmin-
nym Konkursie Ekologicznym, który 
został podzielony na 2 etapy. Pierw-
szy składał się z testu wiedzy, który 
był skierowany do uczniów z klas 
VII. Drugi etap to konkurs plastycz-
ny w którym udział brali uczniowie 
klas IV – VI. - W gminie Świdnica 
kształtowanie świadomości śro-
dowiskowej prowadzimy już od 

przedszkola. Przyroda i otaczające 
nas środowisko są wielkim potencja-
łem wychowawczym kształtującym 
intelekt i psychikę dziecka, ale też 
i dorosłego człowieka. Natura akty-
wizuje umysł i zachęca do działania, 
czego efektem była wiedza uczniów 
biorących udział w tegorocznym 
konkursie ekologicznym – podkre-
śla wójt Teresa Mazurek. Bardzo 
cieszymy się, że dobre praktyki 
i nawyki z którymi nasi uczniowie 
stykają się w szkołach i podczas kon-
kursów, przenoszą na swoje miejsce 
zamieszkania i do swoich rodzin.

Wśród uczestników testu wy-
łoniono 3 najlepszych, dla których 
trudne pytania z zakresu ekologii nie 
stanowiły dużego problemu.

Wiedzą co to ekologia

Laureaci konkursu:
1 miejsce: Maria Kajewska SP Mokrzeszów
2 miejsce: Julia Ogrodnik SP Witoszów Dolny
3 miejsce: Angelika Ślęzak SP Grodziszcze
Konkurs plastyczny został nagrodzony 3 miejscami oraz aż dwoma 
wyróżnieniami:
1 miejsce: Magdalena Morawska SP Lutomia Dolna
2 miejsce: Paweł Sałapatek SP Lutomia Dolna
3 miejsce: Martyna Boguszewska SP Witoszów Dolny

W piątek 23 marca o godz. 17.00 Publiczna Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu 
zaprasza dzieci przyszłych klas I SP wraz z rodzicami na 
Dzień Otwarty.

Podczas wizyty w naszej szkole rodzice będą mogli poznać 
strukturę szkoły, zapoznać się z ofertą edukacyjną, porozmawiać 
z dyrektorem i nauczycielami oraz obejrzeć pomieszczenia szkolne. 
Zaplanowane są również występy artystyczne przygotowane przez 
uczniów klas I-III SP – grupa taneczno-wokalna „Wesołe nutki” oraz 
teatrzyk „Kleksik”. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Pali-
sadowej 48 w dzielnicy Podzamcze. Serdecznie zapraszamy.

(sz)

Dzień otwarty na Podzamczu
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Zapraszamy do naszych placówek:

     Wałbrzych, ul. Słowackiego 9 
     Świdnica, Pl. Grunwaldzki 1
     tel. 502 620 284

aszamy do naszych placówek:

Sprawdź
bezpieczny
polski bank

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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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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W najbliższy weekend zapraszamy 
do odwiedzenia naszego stoiska na Jarmarku 

Wielkanocnym w Szczawnie Zdroju !

Haftujemy dla indywidualnych odbiorców 
jak również logo dla fi rm, zakładów pracy, 

hoteli, pensjonatów: na polarach, koszulkach, 
ręcznikach, poduszkach itp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
tel 504 159 453
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
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Przed nami 
akademickie derby 
Nie doszedł do skutku zaplanowany na 
minioną sobotę pojedynek na szczycie 
Ekstraligi kobiet pomiędzy AZS-em 
PWSZ Wałbrzych oraz Medykiem Ko-
nin. Ze względu na obfite opady śniegu 
spotkanie zostałe odwołane i odbędzie 
się w późniejszym terminie. To nie 
jedyna potyczka XVI kolejki, która nie 
doszła do skutku, gdyż z podobnych 
powodów nie udało się rozegrać me-
czów AZS-u Wrocław z AZS-em PSW 
Biała Podlaska oraz Górnika Łęczna 
z Czarnymi Sosnowiec. Na razie trudno 
powiedzieć, kiedy wspomniane zale-
głości zostaną nadrobione, a czasu jest 
niewiele, bo jedynie do końca kwietnia, 
gdyż później czekają nas spotkania 
w grupie mistrzowskiej oraz spadkowej. 
W najbliższej odsłonie wałbrzyszanki 
czekają akademickie derby, bo tak 
można nazwać jutrzejszy mecz w Białej 
Podlaskiej pomiędzy miejscowym 
AZS-em PSW a podopiecznymi Kamila 
Jasińskiego. Wydaje się, iż nasze panie 
nie powinny mieć problemów z po-
większeniem swego dorobku o kolejne 
3 punkty, choć nie wolno zapominać, 
iż jesienią Dominika Dereń i spółka 
zaledwie zremisowały 0:0 występując 
przed własną publicznością. 

Stawką półfinała 
WALK-a
Rozgrywki Wałbrzyskiej Amatorskiej 
Ligi Koszykówki „Aqua-Zdrój” weszły 
w decydującą fazę. Za nami niedzielne, 
pierwsze mecze play off o awans do 
półfinału, w których nie zabrakło kilku 
niespodzianek, czyli wygranych niżej 
notowanych ekip. Mowa o zwycię-
stwach Drink Team’u oraz Labo-Dentu, 
które w rywalizacji do dwóch wygra-
nych prowadzą z zespołami Partners 
Nieruchomości oraz Faurecia. Rewanże 
wyjątkowo jutro, a nie jak dotąd w nie-
dzielę, w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 

Wyniki I rundy play off:
Basket Śródmieście - AluFast 70:65, Partners 
Nieruchomości - Drink Team 44:53, Nieuchwytni 
Konsorcjum Serwisowe - Wałbrzych.DlaWas.Info 
59:51, Faurecia - Labo-Dent 52:66

Plan spotkań rewanżowych
Sobota – 24 marca, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 16.00: Basket Śródmieście – AluFast
godz. 17.00: Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe – 
Wałbrzych.DlaWas.Info
godz. 18.00: Partners Nieruchomości – Drink Team
godz. 19.00: Faurecia – Labo-Dent 

W WALS-ie jak 
zawsze ciekawie
Po dwóch tygodniach przerwy uczest-
nicy Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki „Aqua-Zdrój” powracają na 
parkiet PSP Nr 21 na Podzamczu, aby 
w najbliższą sobotę rozegrać XIV kolej-
kę spotkań. Wydarzeniem jutrzejszych 
zmagań będzie zdecydowanie pojedy-
nek prowadzącego w tabeli PAP-Trans 
Chełmca z wiceliderem – Domem Fi-
nansowym. To ostatni mecz wieczoru, 
który rozpocznie się o godzinie 18.30. 

Plan XIV kolejki
Sobota – 24 marca, hala PSP Nr 21:
godz. 16.00: Domex Volleyball Team Głuszyca – PW 
Mabor
godz. 17.15: Wodociągi – KP I
godz. 18.30: PAP-Trans Chełmiec – Dom Finansowy 

Tabela WALS-a
1. PAP-Trans Chełmiec 12 30 30:6
2. Dom Finansowy 13 26 26:13
3. PW Mabor 13 23 23:16
4. Domex Team Głuszyca 13 19 19:20
5. Wodociągi 13 9 9:30
6. KP I 12 7 7:29

Choć klub Imperium Boxing 
to bardzo młody, bo mający nie-
spełna trzyletnią historię klub, 
to już może się poszczycić wie-
loma sukcesami na arenie nie 
tylko dolnośląskiej, ale również 
ogólnopolskiej. Jakby na po-
twierdzenie powyższych słów 
Jakub Szydełko oraz Paweł Saj-
da przywieźli brązowe medale 
z najważniejszej w kraju imprezy 
juniorów. 

Klub z ulicy Pługa to prawdziwy 
fenomen na sportowej mapie na-
szego miasta. Założony na począt-
ku września 2015 roku na swym 
koncie ma jeden złoty, dwa srebrne 
oraz cztery brązowe medale Mi-
strzostw Polski. Na co dzień pod 
okiem Krzysztofa Sadłonia i Mariu-

sza Burzyńskiego trenuje około 80 
zawodników w różnych kategoriach 
wiekowych, w tym aż 15 dziewczyn, 
które pod względem zaangażowa-
nia i ambicji w niczym nie ustępują 
przedstawicielom płci brzydkiej. 

Obecny rok wałbrzyszanie rozpo-
częli od perfekcyjnego wręcz wystę-
pu w Mistrzostwach Dolnego Śląska, 
skąd powrócili bogatsi o 7 złotych 
i 1 brązowy krążek. Na najwyższym 
stopniu podium stanęli: siostry Kin-
ga oraz Andżelika Mięgoć, Mateusz 
Piotrowski, Jakub Szydełko, Hubert 
Łuczków, Paweł Sajda oraz Patryk 
Trochimiak, których sukcesy okazały 
się przepustką do Mistrzostw Polski 
w swoich kategoriach wiekowych. 

Faworytem do złota był również 
Jakub Krzpiet, jednak już w I rundzie 
wałbrzyszanin trafił na swojego do-

Prężnie rozwijająca się 
Szkółka Piłkarska Młode Wilki 
Szczawno-Zdrój zaprasza do ki-
bicowania młodym piłkarzom – 
uczestnikom turnieju Flex Tech-
nic Cup. Impreza odbędzie się 
w sobotę w Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnym Taiikukan przy 
fabryce Toyoty w Wałbrzychu. 

Na zaproszenie organizatorów, 
czyli Młodych Wilków, w jutrzejszym 
zmaganiach pod patronatem firmy 

Flex Technic wystąpi osiem zespo-
łów rocznika 2007-2008, a miano-
wicie: Zagłębie Lubin, Mieroszowska 
Akademia Piłkarska, Szkółka Piłkar-
ska Dziewiątka, Due Soccer Świe-
bodzice, Gwarek Wałbrzych, Szczyt 
Boguszów, MKS Szczawno-Zdrój 
oraz w roli gospodarza – Młode 
Wilki. Początek rywalizacji Orlików 
w hali przy ulicy Uczniowskiej 26 
o godzinie 9, a zwycięzcę poznamy 
tuż po godzinie 14.

(ben)

W środowym, zaległym spot-
kaniu ESA Dolnośląskiej III Ligi 
Kobiet AZS-AWF Piko Sport 
Wrocław przegrał u siebie z So-
bieskim Oława 1:3. To bardzo 
ważne rozstrzygnięcie dla siatka-
rek Chełmca Wodociągów, które 
w najbliższą niedzielę zmierzą 
się z akademiczkami z Wrocła-
wia o 2. miejsce na finiszu rundy 
zasadniczej. 

Przed podopiecznymi Jacka Ku-
rzawińskiego ostatni, ale najważ-
niejszy w tej części rozgrywek ESA 
Dolnośląskiej III Ligi Kobiet poje-
dynek. Już w najbliższą niedzielę 

wałbrzyszanki podejmą bowiem 
akademiczki z Wrocławia, a staw-
ką meczu będzie 2. miejsce na fi-
niszu rundy zasadniczej, a zarazem 
awans do turnieju półfinałowego, 
w którym oprócz wicemistrza 
naszej grupy wystąpią również 
zwycięzcy grupy lubuskiej oraz 
opolskiej, a także zespół, który 
zakończy zmagania na 2. miejscu 
w grup śląskiej. Jak przyznał opie-
kun Chełmca Wodociągów, jego 
drużyna ma pełną świadomość nie-
zwykłej wagi nadchodzącej potycz-
ki, o czym najlepiej świadczy fakt, 
iż sztab szkoleniowy wraz z siat-
karkami wybrał się na wspomniany 

Młode Wilki 
zapraszają

Siatkarki Chełmca Wodociągów są o krok od wywalczenia 2. miejsca 
na finiszu ESA Dolnośląskiej III Ligi Kobiet i awansu do turnieju 
półfinałowego. Aby to uczynić, wałbrzyszanki muszą w najbliższą 
niedzielę odprawić AZS-AWF Piko Sport Wrocław

Siatkarki w grze o półfinał
powyżej, środowy mecz w stolicy 
Dolnego Śląska.  

- Wspólnie z zawodniczkami 
obejrzeliśmy spotkanie AZS-u AWF 
Wrocław z Sobieskim Oława. Pierw-
szy set wygrany przez gospodynie 
z racji tego, iż Oława zagrała bez 
dwóch podstawowych zawodni-
czek, ale w kolejnych partiach nie 
było niespodzianki. Lider zwyciężył 
do 20, 16 oraz 18 i w efekcie cały 
mecz 3:1. Jesteśmy mocno zmoty-
wowani przed niedzielną konfron-
tacją z akademiczkami z Wrocławia. 
Dziewczyny na pewno zostawią ser-
ca na boisku, a ja mogę zapewnić, 
że zagramy o pełną pulę. Liczymy 

również na kibiców, którzy zawsze 
wspierają nas wspaniałym dopingiem 
-, powiedział trener Jacek Kurzawiń-
ski. Początek derbowego pojedynku 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów o go-
dzinie 17. 

Bartłomiej Nowak 

Tabela III ligi
1. Sobieski Oława 13 39 39:2
2. Chełmiec Wodociągi Wałb.h 13 27 31:14
3. Ziemia Milicka Milicz 13 27 30:17
4. AZS AWF Wrocław 12 23 27:17
5. Ares LO Nowa Sól 13 21 26:22
6. Volley Głogów 13 13 15:28
7. IKS Jelenia Góra 13 4 6:36
8. UKPS Lubin 14 2 3:41

Imperium, czyli bokserskie 
Eldorado w Wałbrzychu

brego znajomego, zawodnika DKB 
Dzierżoniów i ostatecznie musiał 
zadowolić się brązem. - Obaj to 
Mistrzowie Polski, ale tym razem 
górą był Oskar Jędrysiak, który tym 
samym pozbawił Kubę szans na 1. 
miejsce -, powiedział trener Sad-
łoń. Warto dodać, iż świetny start 
w Przewornie koło Strzelina, które 
gościło uczestników MDŚ, zaowoco-
wał również wygraną w klasyfikacji 
drużynowej. 

Podbudowani doskonałymi wy-
nikami we wspomnianiej powyżej 
imprezie dwaj nasi pięściarze, a mia-
nowicie Paweł Sajda (+91 kg) oraz 
Jakub Szydełko (+60 kg), udali się na 
Mistrzostwa Polski juniorów, które 
na przełomie lutego i marca odby-
ły się w Ciechocinku. Mistrzostwa, 

które przyniosły wałbrzyszanom 
dwa brązowe krążki. To na pewno 
doskonały wynik reprezentantów 
Imperium Boxing, choć Krzysztof 
Sadłoń nie krył żalu z powodu kon-
trowersyjnej decyzji sędziów. 

- Oficjalnie Kuba przegrał swój 
pojedynek o wejście do finału MP, 
choć wszyscy, i to nie tylko my jako 
klub, ale również przedstawiciele 
Polskiego Związku Bokserskiego, 
czuliśmy się zażenowani i rozczaro-
wani tym werdyktem, gdyż Szydełko 
był lepszy od późniejszego trium-
fatora imprezy i został wyraźnie 
skrzywdzony przez sędziów. Gdyby 
nie to, to kto wie, może mielibyśmy 
kolejnego złotego medalistę MP -, 
podsumował Sadłoń. 

Bartłomiej Nowak

Brązowi medaliści niedawnych Mistrzostw Polski w boksie juniorów wraz 
z trenerami. Od lewej: Mariusz Burzyński, Jakub Szydełko, Paweł Sajda 
oraz Krzysztof Sadłoń

Na co dzień w klubie z ulicy Pługa trenuje około 80 pięściarzy, 
w tym całkiem spora grupa dziewczyn
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USŁUGI

(2) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981
(4) HYDRAULIKA, Tel. 668 60 55 55
(4) ELEKTRYK, Tel. 888 322 334
(4) REMONTY KOMPLEKSOWO, 
Tel. 668 60 55 55
(4) Dekarstwo, blacharstwo, napra-
wy, remonty dachów. Tel. 732 849 
111
(2) Remonty łazienek i mieszkań. 
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(10) HYDRAULIK, TEL. 506 754 
379  
(6) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(14) 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
(27) 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

Zatrudnię pracowników budowla-
nych do prac wykończeniowych. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, ciągłość 
prac. Tel. 608 122 425

(2) Opiekunka Seniorów – Pra-
ca w Niemczech. Ubezpieczenie 
i składki ZUS, pełna organizacja 
wyjazdu i pobytu. Wyjedź już teraz 
i zyskaj WIOSENNY BONUS! Pro-
medica24:  789 218 008, ul. Lubelska 
1, Wałbrzych

(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

(3) Kupię Starocie : odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 

do remontu. Cena: 39 000 zł Tel. 
513 130 023,  (74) 640 11 73

PODGÓRZE - 40,86m2, 2 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie  na drugim 
piętrze. Cena: 69 990 zł do negocja-
cji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ – 40m2,  pokój, 
widna kuchnia,  łazienka z wc, przed-
pokój. Mieszkanie na drugim piętrze. 
Cena: 50 000 zł. Tel: 513 130 023 ,  
(74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 90m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, bal-
kon. Mieszkanie na  drugim piętrze.  
Cena: 270 000 zł do negocjacji. Tel: 
502 668 974 , (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, dwupozio-
mowe mieszkanie, 3 pokoje, kuchnia 
z jadalnią, łazienka, z WC, przedpo-
kój. Mieszkanie na czwartym piętrze. 
Do wprowadzenia. Cena: 178 000 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 
640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 poko-
je, 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 – 40,77m2, 2 po-
koje, aneks kuchenny, łazienka z wc, 
przedpokój. Mieszkanie na parterze. 
Mieszkanie do wprowadzenia. Cena: 
120 000 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 negocjacji. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 63m2, 3 po-
koje, kuchnia, jasna łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na pierw-
szym piętrze. Do wprowadzenia. 
Cena: 299 000 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 90m2, 3 
pokoje, kuchnia z jadalnią, łazien-
ka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na parterze. Cena: 180 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023,  (74) 
640 11 73

PRL, wazony ze szkła kolorowe-
go i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(2) KUPIĘ MIESZKANIE 25-
50m2 w Wałbrzychu, może być 
do remontu, bez pośredników. 
Gotówka od ręki. Tel. 600 35 88 
85

(2) Wynajmę lokal 20m2 po kapital-
nym remoncie w Szczawnie Zdroju. 
1000zł netto/m-c. Tel.: 576-554-556

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

WYPOCZYNEK

(2) Tanio pokoje, domki, aparta-
ment nad morzem i jeziorem koło 
Jarosławca w Jezierzanach kontakt 
604 821 470

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

ŚRÓDMIEŚCIE – 32m2, wysoki 
parter, 1 pokój, widna kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 79 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 65m2, 2 pokoje, 
kuchnia, oraz przedpokój. Łazienka 
na korytarzu. Mieszkanie do remon-
tu, na  pierwszym piętrze. Cena: 65 
000 zł. Tel: 502 668 974 , (74) 640 
11 73

PIASKOWA GÓRA- 29,8m2, pokój, 
ciemna kuchnia, łazienka, przedpo-
kój. Mieszkanie na wysokim parte-
rze. Mieszkanie do wprowadzenia. 
Cena: 95 000 zł . Tel: 502 549 553, 
(74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 56m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na siódmym piętrze. 
Cena: 152 000 zł do negocjacji. Tel: 
502 549 553 , (74) 640 11 73

PODZAMCZE – 60m2,  3 poko-
je, widna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie na 
pierwszym piętrze. Cena: 199 000 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 
640 11 73

PODZAMCZE – 62m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. 
Mieszkanie na dziesiątym piętrze. 
Cena: 159 000 zł. Tel. 513 130 023,  
(74) 640 11 73

PODGÓRZE – 42m2, 2 pokoje, wid-
na kuchnia, garaż oraz ogródek, dwie 
piwnice. Mieszkanie przeznaczone 

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,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

REKLAMA 
797 982 003
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