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Sklep
w Wałbrzychu

Wałbrzych ul. Noworudzka 1, 
wjazd do miasta od strony 

Kłodzka przy (Centrum Ogrodniczym)
tel: 500-106-782

fb: My Center Saba 
www.sababis.pl

pn-pt od 9:00 do 19:00
sb od 9:00 do 15:00

Zapraszamy!
My Center Saba

- TWOJE UDANE ZAKUPY

Bogaty asortyment RTV i AGD, sprzęt do zabudowy.
Autoryzowany punkt sprzedaży m.in: 

LIEBHERR, NIVONA, VALERA, SOLGAZ.
Dostarczamy sprzęt do klienta jeszcze w dniu zakupu! 

Organizatorzy „Nocy tożsamości” w Dzierżoniowie zo-
stali zatrzymani podczas wielkiej akcji ABW i policji krymi-
nalnej. Wśród kilkuset uczestników koncertu zatrzymano 
tylko dwie osoby.  W akcji brali udział policjanci z całego 
województwa, ok. 300 osób, a także grupa antyterrory-
styczna z Wrocławia i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego.

Jak ustalili śledczy, Krzysztof S. ps. „Słowik” i Piotr G. ps. 
„Dziki” od marca 2016 roku zorganizowali cztery imprezy, m.in. 
w Bielawie i Grodziszczu. Piąta miała się odbyć w ostatni week-

end w Dzierżoniowie. Ale tym razem zablokowała ją akcja policji 
i ABW. W sobotę kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem „Nocy 
tożsamości” do sali w której miał odbyć się koncert weszło p onad 
stu funkcjonariuszy.  W poniedziałek w wałbrzyskiej prokuraturze 
obaj zatrzymani usłyszeli po pięć zarzutów. Za publiczne propa-
gowanie i pochwalanie faszyzmu grozi im do dwóch lat więzienia.  
Podejrzani nie przyznali się do winy i przedstawili swoją wersję 
wydarzeń. Mają zakaz opuszczania Polski, dozór policji, a także 
muszą wpłacić po 10 tysięcy złotych poręczenia.  Krzysztof S. 
„Słowik” w przeszłości był karany za podobne przestępstwo.

red

Liderzy neonazistów zatrzymani

We wtorek, 24 kwietnia Katarzyna Ptasińska otrzymała infor-
mację o maltretowanym psie. Od razu zorganizowała transport 
zwierzęcia ze Świebodzic do Wałbrzycha do weterynarza. Po 
wykonaniu prześwietlenia okazała się nie tylko, że pies ma złama-
nia powstałe w tym tygodniu, ale także kilka złamań powstałych 
w przeszłości. Lekarz stwierdził złamanie główki kości udowej 
lewej i złamanie poprzeczne przez bloczek kości udowej prawej. 

Suczka przeszła dwie operacje jednego dnia. Założono jej 
gwoździe w łapach ponieważ ma spory ubytek kostny. Nie wiado-
mo czy odzyska pełną sprawność i czy będzie chodzić.  - Pies był 
w strasznym stanie. Za ok. dwa miesiące będzie wiadomo czy bę-
dzie mógł chodzić. Czeka ją jeszcze demontaż śrub z łap. Koszty 
operacji (600 zł) oczywiście musiałam pokryć sama.  Właścicielka 

nie poczuwa się do odpowiedzialności – mówi Katarzyna Ptasiń-
ska osoba prywatna która pomaga bezdomnym psom. 

Artur P. został zatrzymany przez policję. Został zatrzymany na 
3 miesiące, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności  - Dostałam 
telefon czy przygarnę suczkę. Gdy dowiedziałam się, że chodzi 
o skatowanego psa musiałam zareagować. Po wizycie u wetery-
narza chciałam zawiadomić policję. Okazało się, że właścicielka 
i za razem partnerka zwyrodnialca, który skatowtał psa sama 
zgłosiła zdarzenie na policji. Oczywiście pominęła fakt, iż pies był 
pobity przez jej konkubeta. Uważam, że oprócz Artura P. również 
Monika R. powinna mieć postawione zarzuty. Była świadkiem tra-
gedii tego psa i nie zareagowała. 

PaPu

Skatował psa
Pobito 7-miesięczną suczkę. Ma złamane obie łapy i miednicę.
Jak się okazuje psim katem jest Artur P. ze Świebodzic. 
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” -  Janusz Korczak

Zawód florysty z pewnością 
nie należy do łatwych, jednak 
dla wielu osób praca z kwiata-
mi wynagradza im cały trud. 
W piątek, 27 kwietnia obcho-
dzimy dzień florysty, z tej okazji 
rozmawiamy z Joanną Paterovą 
– właścicielką firmy Paterova 
kwiaty i ogrody z Wałbrzycha. 

Jak wyglądały Pani początki 
w zawodzie florysty?

Mieszkając w Pradze zakochałam 
się w florystyce dzięki mojej przy-
jaciółce która jest właścicielką kil-
ku kwiaciarni. Po powrocie do 
Polski rozwinęłam swoje umie-
jętności w tym kierunku. Brałam 
udział w 13 edycjach Festiwalu 
Kwiatów oraz 5 edycjach Darów 
Jesieni w Zamku Książ. Było to 
bardzo duże doświadczenie flo-
rystyczne we współpracy z wspa-
niałymi florystami. Obecnie pro-
wadzę pracownię florystyczną 
ale przede wszystkim moja firma 
zajmuje się pielęgnację zieleni 
w obiekcie zabytkowym Palmiar-
ni , która skradła moje serce.

Jakie są zauważalne trendy 
kwiatowe w tym roku?

W roku 2018 można zauważyć 
wiele zmian we florystyce. W 
bukietach mniejszą rolę stanowią 
kwiaty cięte żeby nie powiedzieć 
że stały się dodatkiem do zieleni 
ciętej luźno ułożone. Kwiaty cięte 
muszą być o wyraźnej  kolory-
styce aby odznaczać się od dużej 
ilości zieleni. Coraz częściej inspi-
racje czerpie się z architektury 
czy mody. Wpływa to na niekon-
wencjonalne kształty bukietów. 
Bardzo popularne stają się rośliny 
zamknięte w szklanych kulach 
czy butelkach. Takie mini lasy czy 
ogrody są doskonałą  ozdobą każ-
dego salonu. Jeżeli chodzi o rośli-
ny doniczkowe to zauważalny jest 
popyt na rośliny które oczyszcza-
ją powietrze tj: skrzydłokwiat, 
zielistka, paprocie, bluszcze czy 
dracena, jak i zdobywające popu-
larność róże odmiany sanseverii.  
Jeśli chcemy aby oprócz czystego 
powietrza było kolorowo dosko-
nałym rozwiązaniem staje się be-
gonia.

Obecnie opiekuje się Pani rów-
nież kwiatami w wałbrzyskiej 

Palmiarni jak odpowiednio za-
dbać o tak różnorodne rośliny?

Firma moja Aranżacja i Pielęg-
nacja Zieleni zajmuję się od 
2005r. roślinnością egzotyczną 
z różnych stref klimatycznych w 
Wałbrzyskiej Palmiarni.  Zespół 
pracowników posiada wielolet-
nie  doświadczenie w pielęgna-
cji roślin egzotycznych  , które 
posiadają bardzo zróżnicowane 
wymagania pielęgnacyjne i jest 
to dla nas wyróżnienie że może-
my kontynuować dzieło Księżnej 
Daisy.

Jakie najciekawsze rośliny możemy 
spotkać w Palmiani?

W naszej Palmiarni znajduje się  
ponad 250 gatunków z całego 
świata. Niewątpliwie zasługują na 
uwagę rośliny nasadzone przez 
Księżną Daisy. W najstarszej czę-
ści Palmiarni znajdziemy okazy 
które mają ponad 100 lat. Do 
najciekawszych zaliczyć może-
my Palmy  Pchoenix ok 160 lat, 
rzewnia skrzypolistna , caliste-
mon,  draceny, araukaria, bieluń, 
laur i wiele innych a boczne ściany 
Palmiarni wyłożone są tufem wul-
kanicznym sprowadzonym z Etny 
z Sycylii. Wiele znajdujących się 
w Palmiarni roślin można na miej-
scu zakupić w sklepie na terenie 
Palmiarni. Atrakcją Palmiarni jest 
również jedyna w Polsce stała 
wystawa bonsai.

Na co powinniśmy zwrócić 
uwagę przy zakupie roślin do-
mowych?

Przy zakupie roślin należy zwró-
cić uwagę na podstawowe wy-
magania jakie posiada dana ro-
ślina tj. światło (czyli wybieramy 
w naszym domu miejsce z od-
powiednią ilością światła), woda 
(podlewamy roślinę dokładnie 
tak jak jest w jej opisie. Staramy 
się używać wody miękkiej ko-
niecznie w temperaturze pokojo-
wej), nawożenie (aby roślina była 
piękna i zdrowa należy pamiętać 
o odpowiednich nawozach), pod-
łoże (bardzo ważny jest dobór 
odpowiedniego podłoża do danej 
rośliny jak również drenaż zabez-
pieczający system korzeniowy 
przed przelaniem). 

Dziękuje za rozmowę,
Karolina Lubczyńska

• PIĄTEK, 27 kwietnia 2018 
Imieniny: Teo�l, Zyta
Światowy Dzień Gra�ka, Dzień Florysty, Światowy Dzień 
Lekarzy Weterynarii, Światowy Dzień Tapira 
09:00 - Spektakl pt. „Afroazja” Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
11:00 - XIV Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury”, Klub Bolko, 
Świdnica
18:30 - Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy Gwiazdy Biznesu, Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Ausgang”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert Talizman Bednarka, Ośrodek Kultury Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 - Koncert symfoniczny - Noc Orientu... z 1001 Nocy, Teatr Zdrojowy im. 
Henryka Wieniawskiego, Szczawno-Zdrój
19:00 - Pokaz warsztatowy alchemików, Sala teatralna, Świdnica

• SOBOTA, 28 kwietnia 2018 
Imieniny: Paweł, Waleria
Dzień Tai-Chi, Światowy Dzień Pamięci O�ar Wypadków 
przy Pracy, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy, Dzień Sera Camembert, Dzień Ziemi 
07:00 - Pociąg na Paradę Parowozów do Wielkopolski Piast Śląski, Muzeum 
Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska
09:00 - XXII Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej, Hala 
Zawiszów, Świdnica
09:30 - X Ogólnopolskie Zawody Pływackie w Sprincie O Puchar Klubu Kibic. 
OSIR, Świebodzice 
12:00 - Rajd Arado 2018, Kamienna Góra
14:00 - Nasza flaga Polski - 100-lecie niepodległości i Dzień Flagi, Pieszyce
15:00 - VIII Zlot motocykli, Świebodzice 
17:00 - Mecz IV ligi piłki nożnej Polonia-Stal Ś-ca - Polonia Trzebnica, Hala 
Zawiszów, Świdnica
18:00 - Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK, Centrum Kultury Stara 
Kopalnia, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Ausgang”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Diesel Fest - czyli najdłuższa kolejowa Majówka, Muzeum Kolejnictwa, 
Jaworzyna Śląska
20:00 - Koncert Metal Meeting, Veal, Oblivion, Člověk v Plísni, Klub Bolko, 
Świdnica

• NIEDZIELA, 29 kwietnia 2018 
Imieniny: Augustyn, Piotr, Roberta
Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego, Światowy 
Dzień Fotogra�i Otworkowej, Międzynarodowy Dzień 
Tańca, Dzień Solidarności Międzypokoleniowej, Dzień 
Pamięci o Wszystkich O�arach Wojen Chemicznych 
09:00 - XXII Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej, Hala 
Zawiszów, Świdnica
12:00 - Rajd Arado 2018, Kamienna Góra
12:30 - Spektakl pt. „Calineczka” Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
13:00 - Dzień Bańki Mydlanej, Zalew Witoszówka, Świdnica
16:00 - Spektakl pt. „Dom” Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Koncert Paschalny, Cerkiew pw. św. Mikołaja, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Ausgang”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Diesel Fest - czyli najdłuższa kolejowa Majówka, Muzeum Kolejnictwa, 
Jaworzyna Śląska
19:00 - Świdnickie Noce Jazzowe: Krystyna Stańko, Sala Teatralna. Świdnica

• PONIEDZIAŁEK, 30 kwietnia 2018 
Imieniny: Jakub, Katarzyna, Maria
Międzynarodowy Dzień Jazzu, Ogólnopolski Dzień Koni, 
Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych, Światowy 
Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci 
09:00 - XXX Festiwal Kwiatów i Sztuki - Polska wiosna, Zamek Książ, Wałbrzych
12:00 - Rajd Arado 2018, Kamienna Góra
12:00 - Finał akcji Bezpieczny Kierowca 2018, Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia, Wałbrzych

12:00 - Strefa mocy (prezentacja pojazdów nowych marek), strefa dzieci (gry 
i animacje), Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
16:00 - Zakończenie wystawy fotografii Sylwestra Steca, Rynek
17:00 - Koncert Anja Się, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Spotkanie z Adamem Kornackim, Kawiarnia Sztygarówka, Wałbrzych

• WTOREK, 01 maja 2018 
Imieniny: Aniela, Jeremi
Święto Pracy, Światowy Dzień Astmy, Ogólnopolskie 
Święto Kaszanki, Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego 
Sadzenia Słoneczników 
08:00 - Otwarcie sezonu turystycznego, Wielka Sowa, Pieszyce
09:00 - XXX Festiwal Kwiatów i Sztuki - Polska wiosna, Zamek Książ, Wałbrzych
10:00 - Majówka w Folwarku, Zamek, Piotrowice Świdnickie
12:00 - Rajd Arado 2018, Kamienna Góra
12:00 - X Bieg Goplany, Zalew Witoszówka, Świdnica
12:00 - Strefa mocy (prezentacja pojazdów), strefa dzieci (retro gry), strefa 
historii, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Koncert Krambabula, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych

• ŚRODA, 02 maja 2018 
Imieniny: Anatol, Zygmunt, Witomir
Dzień Flagi RP, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Święto 
Orła Białego, Dzień Grilla 
09:00 - XXX Festiwal Kwiatów i Sztuki - Polska wiosna, Zamek Książ, Wałbrzych
11:00 - Familijne warsztaty plastyczne „Kokarda narodowa”, Galeria Fotografii, 
Świdnica
12:00 - Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie, Stare Bogaczowice
12:00 - Strefa mocy (prezentacja pojazdów), strefa dzieci Faurecia dzieciom, 
konkursy, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
12:00 - Parada „Biało-Czerwoni” w wykonaniu Grupy Żywy Teatr, Rynek, 
Świdnica
14:00 - Spektakl pt. „W Góry i W Morze!”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
16:00 - Biegowa Liga Stadionowa, OSIR, Strzegom
16:00 - Grillujemy Na Stulecie, czyli Najlepsza Literatura Na Głos!, Teatr 
Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie z duetem rajdowym: Michałem Walkowskim i Grzegorzem 
Cyganikiem, Kawiarnia Sztygarówka, Wałbrzych 
18:00 - Wieczory z kinem rosyjskim: Mama (1999), Galeria Fotografii, Świdnica
18:00 - Koncert Zespołu Kameralnego, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 -  Sounds like the end of the world, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, 
Wałbrzych
19:00 -  Festiwal Progresywnego Rocka, Klub Muzyczny Montownia, Wałbrzych
20:00 - Latino Grill Party, Pałac, Bielawa
20:00 - Spektakl w plenerze „Piosenki na koniec świata… i stulecie”, Teatr 
Dramatyczny, Wałbrzych

• CZWARTEK, 03 maja 2018 
Imieniny: Aleksander, Maria
Święto Konstytucji 3 Maja, Światowy Dzień Hasła, Dzień 
Słońca, Światowy Dzień Wolności Prasy, Międzynarodowy 
Dzień Astmy i Alergii, Dzień bez Komputera 
06:30 - 3 Wałbrzyski Rajd Rodzinny, Wałbrzych
09:00 - XXX Festiwal Kwiatów i Sztuki - Polska wiosna, Zamek Książ, Wałbrzych
10:30 - Święto 3 Maja, Strzegom
12:00 - Święto Narodowe 3 Maja, Świdnica
12:00 - Strefa mocy (prezentacja pojazdów), strefa dzieci (gry i animacje), 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
14:00 - Balonowa fiesta, boisko ZSM, Świdnica
14:00 - Spotkanie z kierowcą rajdowym Stefanem Romeckim i Jerzym Mazurem, 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
14:00 - Piknik Country, Strzegom
17:00 - Spotkanie z Pawłem Krysiakiem – kierowcą rajdowym, Mistrzem Polski 
w klasie 4F, Kawiarnia Sztygarówka, Wałbrzych
18:00 -  Koncert, Singin’ Birds, Sala Teatralna, Świdnica
18:00 - Koncert 4 Szmery, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych

REKLAMA	 R0268/18
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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

Studio Espresso gościło w Pizzeria Paparazzi w Wałbrzychu

z Marcinem Morawskim 
Zobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.official                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.official                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.official                                    www.youtube.com

Z trenerem młodych piłkarzy w szkółce Młode Wilki i byłym piłkarzem Górnika Wałbrzych rozmawiał Paweł Szpur

Miała go Argentyna, miało Na-
poli, ale Wałbrzych też miał swo-
jego Maradonę. Jak się zaczęła 
twoja przygoda z piłką?
Zaczynałem na Podzamczu u Pana 
Kazia jak wielu piłkarzy. Najpierw 
była to przygoda z małą piłką, a póź-
niej przerodziła się w dużą. Miałem 
tą przyjemność, że boisko Pana Ka-
zia widziałem z okna i widziałem 
czy Pan Kaziu powiesił już siatki na 
bramkach, nawet jak nie - to i tak 
można było przyjść.

Kiedy „boisko u Pana Kazia” prze-
rodziło się w Górnik Wałbrzych? 
Przygodę z piłką u Pana Kazia po-
przedziło granie w Zagłębiu Wał-
brzych u Pana Zbyszka Góreckiego. 
Miałem wówczas sześć, siedem lat 
i nie byłem w stanie dojeżdżać na 
treningi. Dlatego wszystko zaczęło 
się w Zagłębiu Wałbrzych, a później 
przeszedłem do Górnika Wałbrzych.

Szybko odnalazłeś się w druży-
nie? Byłeś liderem?
Liderem raczej nie, byłem chłopa-
kiem młodszym o trzy, cztery lata. 
Pojechałem ze starszą grupą na obóz 
piłkarski. Oni mieli po dwanaście lat, 
ja miałem osiem. Nadawali na innych 
falach. Co noc zmieniałem pokój.

A skąd wziął się przydomek Ma-
radona, jest jakaś historia z tym 
związana?

czuję się z Górnikiem związany. To nie 
była łatwa decyzja, ale postanowiliśmy 
coś w swoim życiu zmienić.

Fajnie, że grając nadal w piłkę, 
jesteś już na takim etapie, że 
przekazujesz swoją wiedzę. Że 
starasz się zaszczepić w młodych 
ludziach pasję do piłki nożnej. Co 
oznacza bycie trenerem?
To nie jest łatwe. Przez dwa lata pro-
wadziłem zajęcia z dziećmi w akade-
mii Górnika Wałbrzych. A następnie 
poszedłem swoją drogą. Dziś wiem, 
że zrobiłem to trochę za późno. 
W momencie, kiedy pierwszy raz 
odszedłem z Górnika do Polonii 
Świdnica, planowałem otworzyć 
własną akademię. Otworzyliśmy ją 
teraz, razem z Robertem. Nie jest to 
praca łatwa. Do dzieci trzeba mieć 
podejście. Mówią, że mam dobre 
podejście do dzieci i chyba tak jest.

W jakim wieku są dzieci, z który-
mi pracujesz?
To są dzieci do lat jedenastu. Mamy 
grupy skrzatów, czyli czterolatki. To 
jest więcej zabawa niż nauka.

A w takich grupach są też dziew-
czynki czy tylko chłopcy ?
Mamy w grupach dziewczynki, z nie-
którymi pracuję już trzy lata. Dla 
mnie jest miłe to, że dużo dzieci 
przeszło, mówiąc potocznie „za tre-
nerem”. Czyli dalej trenują ze mną 

mimo zmiany klubu. To mnie moty-
wuje do pracy.

Wszystkim osobom zajmującym 
się piłką nożną u dzieci zawsze 
zadaję to pytanie: czy tam, gdzie 
jest piłka na boisku tam są dzieci?
W tych najmłodszych rocznikach 
występuje to zawsze. Dla tych 
najmłodszych dzieci gra jest najmniej 
interesującą zabawą podczas trenin-
gu. 

A jak nauczyć tych nieco star-
szych tej taktyki boiskowej?
Dziś, jeżeli mówimy o tej kategorii 
wiekowej, to jest to nauka przez 
zabawę. O taktyce boiskowej nie 
ma tu mowy. Warto wiedzieć, że 
nie każde dziecko, które uczęszcza 
do akademii piłkarskiej będzie piłka-
rzem w przyszłości. Tu chodzi o za-
bawę i to, aby treningi przyniosły im 
korzyść w życiu codziennym.

Czy twoi wychowankowie mają 
już swoich idoli ?
Oczywiście, każdy chciałby być Le-
wandowskim.

Dziękuję za rozmowę

W	dalszej	części	wywiadu:	jak	Mar-
cin	nadal	utrzymuje	dobrą	formę	jako	
zawodnik	 i	 jak	 szybko	 się	 regeneruje.	
Dowiecie	się	również	w	jakim	miejscu	
jest	obecny	klub	Marcina	 i	 czy	 tęskni	
za	Górnikiem	Wałbrzych.
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To „przezwisko” zapoczątkowano 
na „boisku u Pana Kazia”. Ale kto je 
zapoczątkował? Nie wiem. Może, 
że jako dziecko miałem długie wło-
sy i tą lewą nogę. Może stąd? Po 
rozgrywkach u Pana Kazia było ta-
kie powiedzenie „Maradona z Pod-
zamcza”.

I później gdziekolwiek grałeś, 
każdy rozpoznawał Cię jako Ma-
radona?
Jakoś ciągnęło się to za mną. Obec-
nie to zanika, Ci co znają mnie dłu-
żej, mówią do mnie „Mara”

Wiem, że nadal grasz w piłkę. 
Grałeś w kilku klubach: Widzew, 
Opoczno, Świdnica. Nadal sta-
rasz się utrzymywać wysoki 
poziom sportowy, ale powiedz: 

czym różni się to granie teraz od 
tego z młodości ?
Do tych klubów, które wymieniłeś, 
dodałbym jeszcze tak znane kluby 
w Polsce, które zapisały się w hi-
storii piłki nożne, jak: Zagłębie Sos-
nowiec, Górnik Polkowice, Stilon 
Gorzów, z którym awansowałem do 
pierwszej ligi. Były to fajne momenty, 
mogłem grać dalej, ale wróciłem do 
Wałbrzycha

Na jednym z portali nadal jesteś 
zawodnikiem podanym do trans-
feru.
Dziś występuje w AKS Strzegom, 
w czerwcu wraz z przyjacielem Ro-
bertem Bubnowiczem założyliśmy 
szkółkę piłkarską Młode Wilki. Nie 
była to łatwa decyzja. Wychowaliśmy 
się na Górniku Wałbrzych. Ja całe życie 

Wniosek Gminy Głuszyca 
na dofinansowanie zadania pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Gminy Głuszyca – zmiana 
systemu ogrzewania, wymiana 
pieców” otrzymał  dofinansowa-
nie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wroc-
ławiu. Realizacja zadania zosta-

nie wsparta pożyczką w kwocie 
520.000 zł. 

- Do udziału w projekcie zgłosiło 
się 80 głuszyckich gospodarstw do-
mowych. Projekt ten - obok trwają-
cych w bieżącym roku montaży po-
nad 140 instalacji OZE - przyczyni 
się do poprawy jakości powietrza 
w naszej gminie. Ogromnie cieszy 

mnie fakt, iż głuszyczanie są zainte-
resowani projektami proekologicz-
nymi, które przygotowywane są 
w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, 
a których  beneficjentami są miesz-
kańcy. Dzięki podejmowanym dzia-
łaniom staramy się wspólnie ograni-
czyć niską emisję na terenie naszej 
Gminy- dodaje Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód. 

Prezes Zamku Książ w Wał-
brzychu Anna Żabska  oraz pro-
rektor ds. innowacji i współpra-
cy z gospodarką Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Anna Chełmońska-
-Soyta podpisały porozumienie 
o współpracy. Dzięki niemu histo-
ryczne ogrody i park książański 
znalazły się pod opieką naukow-
ców, którzy opracują koncepcję, 
a w przyszłości przeprowadzą 
ich kompleksową rewaloryzację. 

- W kolejnych latach książańskim 
ogrodom wygląd i urok z czasów 
księżnej Daisy i ostatnich Hochber-
gów na zamku. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że odbędzie się to pod 
kierunkiem i przy współpracy na-
ukowców z Uniwersytetu Przyrod-
niczego – zapewnia prezes Zamku 
Książ w Wałbrzychu Anna Żabska.

Przedmiotem podpisanego we 
Wrocławiu porozumienia było okre-
ślenie zasad wzajemnej współpracy, 
wymiany doświadczeń oraz prowa-

Wymienią piece 

Zajmą się ogrodami 
dzenia wspólnych przedsięwzięć 
w zakresie architektury krajobrazu, 
kształtowania terenów zielonych, 
planowania przestrzennego oraz re-
waloryzacji zabytków ogrodów Ksią-
ża, których początki datuje się na 
XVII wiek. - Zamek Książ w ramach 
zawartego porozumienia przyjmie 
studentów Uniwersytetu Przyrodni-

czego na praktyki i staże wakacyjne, 
semestralne i dyplomowe. Bardzo 
się cieszymy z naszej dotychczaso-
wej współpracy z Uniwersytetem 
Przyrodniczym i z faktu zawarcia 
formalnego porozumienia na pięć 
lat – wyjaśnia prezes Zamku Książ 
w Wałbrzychu, Anna Żabska. 

PaPu
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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 tym roku do 5 ochotniczych 
straży pożarnych w gminie Świd-
nica trafi kolejny sprzęt, który 
pozwoli ratować życie. 

Tym razem ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości i przy do-
finansowaniu na poziomie 99%. 
Zakupione zostaną 2 defibrylatory, 
zestaw ratownictwa medycznego, 

pilarka ratownicza, rozpieracz ko-
lumnowy oraz spornik progowy. 
Wniosek gminy Świdnica znalazł 
się na liście do dofinansowania.Sza-
cowana wartość sprzętu wyniesie 
blisko 47,4 tys. zł. Środki własne po 
stronie samorządu gminy Świdnica 
to jedynie 1% wartości inwestycji, 
czyli 474 zł. 

PaPu

Kolejny sprzęt 
strażacki 

Centralne Biuro Antykorup-
cyjne prowadzi kontrolę prze-
budowy stadionu miejskiego 
w Świdnicy, kontrola rozpoczę-
ła się 19 kwietnia i nadal jest 
w toku.

Na stronie CBA czytamy: 
„19.04.2018 r. Delegatura Central-
nego Biura Antykorupcyjnego we 
Wrocławiu rozpoczęła kontrolę 

określonych przepisami prawa pro-
cedur podejmowania i realizacji de-
cyzji przez Urząd Miejski w Świdnicy 
w zakresie przygotowania i realizacji 
zadania inwestycyjnego przebudo-
wy stadionu miejskiego w Świdnicy 
przy ul. Śląskiej 35 A w latach 2015-
2018.” Niebawem dowiemy się czy 
doszło nieprawidłowości ze strony 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

red

Kontrola CBA

Okazałe budowle, tajemnicze 
historie i odrestaurowane wnę-
trza, to tylko część z atrakcji, jakie 
czekały na Zamku Grodno w Za-
górzu Śląskim na gości z Łotwy. 

19 kwietnia Dyrektor CKiT 
w Walimiu, Pan Paweł Brzozowski 
prezentował obiekt, który wkrótce 
obchodzić będzie 10-lecie przejęcia 
w użytkowanie przez Gminę Walim. 

Szereg zrealizowanych inwestycji na 
Zamku i jego otoczeniu, przy wspar-
ciu z Funduszy Unijnych oraz prowa-
dzone dalsze zadania mające na celu 
rewitalizację obiektu to tematy, któ-
re cieszyły się szczególnym zaintere-
sowaniem ze strony zwiedzających. 
Na koniec nie zabrakło przekazania 
materiałów, nawiązujących do hi-
storii Gminy Walim i pamiątkowego 
zdjęcia.

Łotewscy goście 

Otwarta w grudniu zeszłego roku, nie-
wątpliwa atrakcja regionu, stała się zarze-
wiem konfliktu między gminą Jedlina – Zdrój 
a Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu. 
Starosta jest najwyraźniej rozczarowany, że 
burmistrz niezbyt skrupulatnie informował 
w Tygodniku „30 minut”, że wieża widoko-
wa na Górze Borowej powstała nie tylko przy 
udziale Miasta Wałbrzycha i Nadleśnictwa 
Wałbrzych, ale także powiatu. Czy teraz za 
karę nie dofinansuje remontu kluczowej dro-
gi prowadzącej na Borową?

Całą burzę o nieścisłe informacje dotyczą-
ce finansowania inwestycji na Górze Borowej, 
wywołała radna Dorota Piotrzkowska, podczas 
styczniowej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. 
Zarzuciła Leszkowi Orplowi, burmistrzowi Jedliny 
– Zroju, że nie informuje w mediach o tym, że Po-
wiat Wałbrzyski dofinansował wieżę widokową na 
Borowej, a miał taki obowiązek. Przywołała przy 
tym artykuł w Tygodniku „30 minut”, w którym 
został zacytowany zaledwie fragment 15-minuto-
wej wypowiedzi Leszka Orpla, wygłoszonej pod-
czas uroczystego otwarcia atrakcji. - Wiadomo 
od dawna, że w Radzie Powiatu jest konflikt. Nie 
układa się też współpraca powiatu z burmistrzem 
Jedliny, gdyż ten inwestycje, które współfinansuje 
powiat przypisuje sobie. Przypadek Borowej naj-
wyraźniej przelał tzw. czarę goryczy i dlatego rad-
na Piotrzkowska sięgnęła po publikację w „30 mi-
nutach” - mówi nam Grzegorz Łuczko, Rzecznik 
Prasowy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Z kolei burmistrz Orpel wyraźnie protestuje 
i dziwi się, że mieszkająca w Jedlinie – Zdroju Do-
rota Piotrzkowska, występuje przeciwko inwesty-
cjom dla swojej gminy. - Wszystkie dofinansowane 
przez powiat inwestycje mają stosowne tabliczki 
informacyjne, gdzie wyraźnie stoi, kto wsparł 

działanie finansowo, na Borowej też jest tablicz-
ka – mówi burmistrz Leszek Orpel. - Nie mogę 
odpowiadać za publikacje medialne, które nie są 
przeze mnie wykupione. Najważniejszym punk-
tem krótkiej informacji w gazecie było nie to, kto 
dał pieniądze, tylko to, że przecież Powiat Wał-
brzyski ma kolejną atrakcję turystyczną – dodaje.

Afera medialna ze styczniowej sesji Rady Powia-
tu zdaje się mieć jednak dużo poważniejsze konse-
kwencje. - Teraz dostałem karę, bo powiat wycofał 
się z dofinansowania remontu ulicy Pokrzywianka, 
która jest drogą ruchu turystycznego na Borową. 
W projekcie budżetu powiatu na rok 2018 była ta 
inwestycja uwzględniona na poziomie 100 tys. zł. 
Ale ostatecznie jej nie ma. Ciekawe dlaczego? – 
kwituje Leszek Orpel.

Dofinansowanie dla Jedliny faktycznie zniknęło 
z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. - Musieliśmy 
wycofać się z remontu drogi Pokrzywianka, gdyż 
jest ona drogą gminną a nie powiatową. A zabez-
pieczone w projekcie budżetu środki przeznaczo-
ne zostały na pilniejsze inwestycje w Starostwie 
Powiatowym, związane z infrastrukturą informa-
tyczną i wdrożenie RODO -  wyjaśnia Grzegorz 
Łuczko, rzecznik starostwa.

Kwitując całą przepychankę o remonty dróg 
w Powiecie Wałbrzyskim, Leszek Orpel przy-
pomina nam, że Jedlina- Zdrój 8 lat temu prze-
jęła 6km drogi powiatowej, na utrzymanie której 
w tym czasie wydała ok. 1 miliona złotych. - Czy 
to mała kwota, jaką odciążyłem powiat? To teraz 
im szkoda 100 tys. zł na drogę, która służy nie 
tylko mieszkańcom naszej gminy, ale przecież 
tłumom, dosłownie tłumom turystów, którzy wę-
drują na Borową? Czy chcą mnie personalnie uka-
rać? - pyta burmistrz.

Obecnie ul. Pokrzywianka w Jedlinie – Zdroju 
ma fragmentami zdjętą nawierzchnię, a podczas 
deszczowej aury pokrywa ją błoto. Władze Jedliny 

Powiat dobija Jedlinę?

Otwarta w grudniu zeszłego roku, niewątpliwa 
atrakcja regionu, stała się zarzewiem konfliktu 
między gminą Jedlina – Zdrój a Starostwem 
Powiatowym w Wałbrzychu

szukają innych możliwości pozyskania środków na 
zrealizowanie remontu głównej drogi na Borową 
oraz budowy parkingów dla turystów.

Iwona Petryla
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Dzień otwarty w ZUS 
dla Osób z Niepełnosprawnością
Jakie są zasady przyznawania rent, orzekania o niezdolności 
do pracy, korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS? Jakie 
dofi nansowania można otrzymać z PFRON? M.in. na te pytania 
będzie można uzyskać odpowiedź już 11 maja. 
Wałbrzyski Oddział ZUS zaprasza Osoby z Niepełnosprawnością 
oraz ich rodziny na dzień otwarty pod hasłem „Sięgnij po suk-
ces”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w sali konferencyj-
nej na parterze w budynku przy pl. Grunwaldzkim 1. 
ZUS zaprosił do współpracy przedstawicieli: Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu, NFZ, PUP, MOPS, Powiatowego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności oraz Stowarzyszeń działających na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych. Będzie można wysłuchać wypo-
wiedzi zaproszonych gości, skorzystać z bezpłatnych porad eks-
pertów, ale też wymienić się doświadczeniami. Spotkaniu będzie 
towarzyszyła wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 
w Wałbrzychu oraz słodki poczęstunek. Wstęp wolny.

Magdalena Walter
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

O/ZUS w Wałbrzychu
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Blisko 400 uczniów z wałbrzy-
skich szkół wzięło udział w 4. 
edycji „Rajdu po Strefie” zorga-
nizowanego przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną „INVEST-PARK”. Podczas 
dwóch dni wydarzenia młodzież 
zwiedziła zakłady działające 
w WSSE oraz wzięła udział w za-
jęciach warsztatowych. 

- Wałbrzyska strefa jest liderem 
w odczarowywaniu złej opinii szkol-
nictwa zawodowego – mówiła pod-
czas otwarcia drugiego dnia Rajdu 
Minister Edukacji Narodowej, Anna 
Zalewska.   – To między innymi tutaj 
zainwestowały firmy, które budują 
rewolucję przemysłową 4.0.  Rynek 
potrzebuje najlepszych, którzy po-
winny kształcić się w szkołach zawo-
dowych i branżowych – mówiła do 
uczniów szefowa resortu edukacji.

„Rajd po Strefie” dedykowany 
był uczniom siódmych klas szko-
ły podstawowej oraz drugich klas 
gimnazjalnych. Była to już czwarta 
odsłona wydarzenia, która zgroma-

Poznali strefę

dziła rekordową liczbę uczestników. 
W poprzednich edycja wzięło udział 
w sumie ponad 800 uczniów. Pod-
czas wydarzenia prezentowane były 
najbardziej atrakcyjne kierunki zawo-
dów oraz kwalifikacje, które cenione 
są szczególnie przez pracodawców. 

W wydarzenie zaangażowało się 
aż osiem firm: Toyota Motor Ma-
nufacturing Poland, Faurecia Wał-

brzych, Tristone Flowtech, Ronal, 
Mando Corporation, NSK Steering 
Systems, Cersanit oraz Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze „Victoria”. 
Młodzież odwiedziła zakłady pracy, 
miała okazję zwiedzić hale produk-
cyjne, dowiedzieć się o oczekiwa-
niach przedsiębiorców wobec pra-
cowników oraz warunkach pracy.   

 KaLu

Jednym z ważnych punktów Sesji 
Rady Gminy trwającej 24 kwietnia na 
Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, 
było przecięcie wstęgi i tym samym za-
kończenie kolejnej inwestycji na terenie 
obiektu. 

Zaplecze hotelowe i restauracja dostęp-
ne dla turystów, to ważny element, który 
z pewnością uatrakcyjni pobyt wewnątrz 

zabytkowych murów. Przypomnijmy, że 
przekazanie w użytkowanie Zamku wraz 
z zespołem zamkowym na rzecz Gminy Wa-
lim nastąpiło w 2008 roku i od tego czasu 
wciąż realizowane są inwestycje, mające na 
celu zabezpieczenie, renowację i moderniza-
cję obiektu. Otwarcie nowej części Zamku, 
zbiegło się zatem z 10-leciem przejęcia śred-
niowiecznego zabytku przez Gminę Walim.

KaLu

Modernizacja zakończona

Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada 
Seniorów, która ma charakter konsultacyj-
ny, doradczy i inicjatywny. Powstała w  celu 
pobudzania aktywności obywatelskiej osób 
starszych. W bieżącym roku kończy się 
działalność pierwszej jej kadencji, dlatego 
też ogłoszono wybory, które zaplanowano 
na 7 czerwca br. Odbędą się one o godz. 
16.00 w Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny 
udział w obchodach Dni Seniora czy też w Se-
nioriadzie. Współpracują z podmiotami, których 
statutową działalnością jest dobro na rzecz 
osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem 

Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku, TKKF Licznikowiec i klubami seniora na 
Osiedlu Młodych i Zarzeczu. Członkowie Rady 
Seniorów współuczestniczyli w organizacji ta-
kich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Senio-
ra, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia 
i szczepienia dla seniorów.

Kandydatem do Rady Seniorów może być 
osoba, która ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem 
Świdnicy. Musi także uzyskać poparcie przy-
najmniej 15 innych świdnickich seniorów lub 
podmiotu działającego na rzecz osób starszych. 
Więcej informacji  na stronie www.swidnica.
bip-gov.info.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wy-
dziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.

KaLu

Zostań członkiem Rady 
Seniorów 

W dniach od 11 do 22 kwietnia br. trwało 
internetowe głosowanie na projekty spor-
towo-turystyczne i kulturalne zgłoszone do 
III edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywa-
telskiego Aktywny Dolny Śląsk.

Do budżetu zgłoszono aż 197 wniosków, 
w tym 124 na sport i turystykę oraz 73 na 
kulturę. Wśród wniosków o charakterze kul-
turalnym znalazł się również projekt Centrum 
Kulturalno-Kongresowego „Witold” pn. „Fol-
kowa Fiesta w Szybie Witold” . Projekt zakła-
dający organizację rodzinnego pikniku z fol-

kową muzyką oraz widowiskowym pokazem 
laserowym znalazł uznanie wśród okolicznych 
mieszkańców i uzyskał aż 696 głosów. Oznacza 
to, że Folkowa Fiesta zostanie zorganizowana 
ze środków dolnośląskiego budżetu obywatel-
skiego.

Autorzy projektu - Katarzyna Bernaś (kie-
rownik CK-K „Witold”) oraz Sylwia Dąbrow-
ska, Daniel Geming, Daniel Lubiński (radni rady 
miejskiej), składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy oddali swój głos na bogu-
szowski projekt.

KaLu

Będzie fiesta
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Wałbrzyskie Zakłady Koksow-
nicze „Victoria” utworzyły czte-
ry klasy patronackie kształcące 
w zawodach technik mechanik, 
mechatronik, elektryk oraz tech-
nik technologii chemicznej. 

Klasy działać będą w ramach Kla-
stra Edukacyjnego „INVEST in EDU” 
powołanego przez Wałbrzyską Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną. W uro-
czystości podpisania umów uczest-
niczyła Anna Zalewska, Minister 
Edukacji Narodowej, przedstawicie-
le gminy Wałbrzych oraz Starostwa 
Powiatowego. 

- Pracodawcy wiedzą, że bez 
szkolnictwa zawodowego i tech-
nicznego nie są w stanie zapewnić 
sobie odpowiedniej przyszłości. 
Chcą zatem wspierać szkoły zarów-
no logistycznie i organizacyjnie, jak 
i finansowo. Jest to najefektywniej-
szy sposób kształcenia specjalistów 
– podkreślała szefowa resortu edu-
kacji. - Szkoła branżowa i techniczna 
powinna stać się szkołą pierwszego 

wyboru, a naszą rolą – rolą doro-
słych, jest przekonanie młodzieży do 
takiego myślenia – mówiła Minister.  

Klasy patronackie powstaną 
w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymi-
liana Tytusa Hubera w Wałbrzychu, 
Zespole Szkół Politechnicznych 
„Energetyk” oraz Zespole Szkół im. 
M. Skłodowskiej-Curie ze Szczaw-
na Zdroju W ramach współpracy 
w WZK „Victoria” odbywać będą się 
wizyty zawodoznawcze. Pracodaw-
ca organizować będzie praktyki oraz 
dodatkowe szkolenia dla uczniów, 
a także doposaży szkolne pracow-
nie. 

Warto zaznaczyć, że dotychczas, 
w ramach Klastra Edukacyjnego „IN-
VEST IN EDU” powstało jedenaście 
klas patronackich. Jego głównym 
celem jest monitorowanie i progno-
zowanie zapotrzebowania na kon-
kretne umiejętności i kwalifikacje za-
wodowe, promowanie szkolnictwa 
technicznego i branżowego oraz ko-
jarzenie szkół z pracodawcami. 

KaLu

Kolejne klasy 
patronackie

Kwietniowa Akademia Rodzi-
ca ściągnęła do Akademii Nauki 
– Centrum Świadomego Roz-
woju w Świdnicy kilkudziesięciu 
rodziców na darmowe warsztaty 
pod hasłem „Indywidualne wzor-
ce myślenia”. 

Warsztat poprowadził Paweł 
Hoffman, psychoterapeuta i trener, 
który w roli szkoleniowca pracuje 
od 2000 r. i od 17 lat współpracuje 

z siecią edukacyjną Akademii Nauki. 
Przyjechał od do Świdnicy po raz ko-
lejny. I po raz kolejny zadowolony jest 
z pracy ze świdnickimi rodzicami.  

W maju odbędzie się warsztat 
„Agresja - niebezpieczne tabu” z 
Katarzyną Kubiczek, która poprzez 
swoją pracę wspierać dorosłych w 
budowaniu świadomych relacji z 
dziećmi. Warsztaty zaplanowane są 
na sobotę, 12 maja, na godz. 10.00.  
W czerwcu zaś Malarnia Kreatywna z 

Wrocławia przeprowadzi w Akademii 
warsztaty plastyczne Wire-Art – w pią-
tek, 9 czerwca (o godz. 18.00). Przez 
maj i czerwiec Akademia będzie rów-
nież gospodarzem „Dietetycznych 
Rewolucji” stowarzyszenia Mamy co 
kochamy, które poprowadzą psycho-
dietetyk Karolina Osińska-Marcińczyk, 
dietetyk kliniczny Agnieszka Kwiat-
kowska oraz doradca żywieniowy 
Małgorzata Czerwińska.

KaLu

Warsztaty dla rodziców

Po raz dziesiąty Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu zorganizo-
wała Powiatowy Konkurs Matematyczny dla ucz-
niów klas trzecich o tytuł Mistrza Matematyki. 

Jubileuszowy konkurs, odbył się 14 kwietnia. Patro-
nat objął Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan dr Roman 
Szełemej. Młodzi matematycy reprezentowali szkoły: 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Bo-
rze, PSP w Mieroszowie, MSP Szczawno Zdrój, Zespół 
Szkół Muzycznych w Wałbrzychu,  Zespoły Szkolno 
- Przedszkolne nr 2, 3 i 4  w Wałbrzychu, Publiczne 
Szkoły Podstawowe nr 2, nr  5, nr 15, nr 21, nr 26, 
nr 28 i nr 37 w Wałbrzychu. Gratulacje oraz życze-
nia trzecioklasiści otrzymali od zaproszonych gości: 
wiceprezydenta m. Wałbrzycha Zygmunta Nowaczy-
ka, radnej m. Wałbrzycha Małgorzaty Wiłkomirskiej, 
metodyk edukacji wczesnoszkolnej Renaty Małychy 
– Duda oraz gospodarza konkursu - dyrektor szkoły 
PSP nr 2 w Wałbrzychu Izabelli Mazurek.  W tym roku 
zaszczytny tytuł „Mistrza Matematyki” zdobył Kajetan 
Truszkowski, II m. zajęła Julia Kępińska, III m. wywal-
czyli Marcel Karpiński, Jan Salamonowicz i Tymoteusz 
Zatwardnicki. 

KaLu

Mistrzowie matematyki
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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DORADCA BIZNESOWY 
TEL. 531 344 100

1888 - tabliczka Play dla Firm ID-0931.indd   1 06/04/18   09:57
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Da-Mniam
Kompleksowa organizacja imprez okolicznościowych, pokazów 

live cookingu, eventów � rmowych oraz warsztatów gastronomicz-
nych wraz z animatorem zabaw.

Od A do Z zajmiemy się profesjonalnie obsługą imprez okoliczno-
ściowych, bankietów � rmowych, imprez plenerowych, eventów. Indy-
widualnie podchodzimy do każdego zlecenia, cechuje nas zaangażo-
wanie i sumienność. Proponujemy Państwu pomoc w zakresie usług 
caterinowych, obsługi kelnersko-barmańskiej, pokazów gastronomicz-
nych czy animacji gier i zabaw. Odciążymy Państwa z trudów organiza-
cji imprez i eventów, możecie na nas polegać przy wynajęciu oraz de-
koracji sal, organizacji oprawy fotogra� cznej czy muzycznej. Naszym 
atutem jest doświadczenie i profesjonalizm.

Da-Mniam 
 

Kompleksowa 

organizacja imprez 

 okolicznościowych, 

pokazów live 

cookingu, 

warsztatów 

gastronomicznych 

 wraz z animatorem 

oraz eventów 

firmowych ! 

Skontaktuj się z Nami : 
tel: 531-677-285 

531-434-170 
e-mail: da-mniam@wp.pl 
fb: @DaMniamAnimacje 

wysoka skuteczność, 
atrakcyjne rabaty! 

zadzwoń i sprawdź: 
tel.797 982 003

531 407 736
lub napisz: 

promocja@30minut.pl 
reklama@30minut.pl

ZAKŁADASZ FIRMĘ? 
ZALEŻY CI na SKUTECZNEJ KAMPANII REKLAMOWEJ? 

BEZPŁATNY TYGODNIK O NAJWIĘKSZYM NAKŁADZIE W REGIONIE ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY!

odwiedź nas na WWW.30MINUT.PL i polub nas na FACEBOOKU 
www.facebook.com/ww.tygodnik30minutwalbrzych/



3PROMOCJA  I  KOLPORTAŻ  I  REKLAMA              DODATEK SPECJALNY
REKLAMA	 R0279/18



4 DODATEK SPECJALNY              PROMOCJA  I  KOLPORTAŻ  I  REKLAMA
REKLAMA	 R0280/18



5PROMOCJA  I  KOLPORTAŻ  I  REKLAMA              DODATEK SPECJALNY
REKLAMA	 R0281/18



6 DODATEK SPECJALNY              PROMOCJA  I  KOLPORTAŻ  I  REKLAMA
REKLAMA	 R0282/18

Wałbrzych, ul. Długa 48, tel: 74 886 86 86
Oddział Legnica, ul. Nowodworska 49, tel: +48 600 582 210

SKUPUJEMY:
• złom stalowy   

• metale kolorowe 

DODATKOWO SKUPUJEMY: akumulatory, 
silniki elektryczne, narzędzia skrawające, 

matryce, węgliki spiekane.

www.gmpl.pl
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„RADIATOR-GRUPA SBS” Kita & Kucharska Sp.J.
ul. Wysockiego 20A, 58-304 Wałbrzych
tel 74 842 40 08, www.radiator.walbrzych.pl

Wiosenne promocje w RADIATOR-GRUPA SBS.

Z tym kuponem 5% zniżki 
na baterie umywalkowe i wannowe z serii PRIMO oraz na wszystie grzejniki płytowe i łazienkowe

Atrakcyjne ceny baterii wannowych i umywalkowych serii Primo 
oraz grzejników łazienowych serii TWR. 

Grzejniki dostępne są 
w kolorze białym 

w rozmiarach:
500x550
500x750

500x1000
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Niesamowitych wrażeń doświadczymy zjeżdżając rynną na torze sanecz-
kowym. Dla osób lubiących dreszczyk emocji na wysokości przygotowano 
5 tras parku linowego, wśród których nie zabraknie również tras przezna-
czonych dla dzieci w wieku już od 3 lat. Gwarantowaną satysfakcję poczu-
ją zdobywcy 15-metrowej wieży wspinaczkowej posiadającej zróżnicowane 
poziomy trudności, na których każdy będzie mógł wytyczyć swoją własną 
drogę na szczyt przy pomocy  ponad 1 000 chwytów.  Summer tubing to ro-
dzaj zjeżdżalni grawitacyjnej, gdzie w specjalnych pontonach zjechać można 
po torze wyłożonym igielitem – tych emocji nie zahamujesz!
W tegorocznym sezonie w parku zamontowano kilkanaście nowych prze-
szkód. Jedną z propozycji są np. „szczudła”, które się kręcą i obracają, kolejnym 
interesującym wyzwaniem są „złośliwe belki”, które zawieszone w dwóch 
rzędach mogą pomóc nam w nauce robienia szpagatu. Wspomniane wcze-
śniej przeszkody znajdują się na trasach o wyższym poziomie trudności, dla 
najmłodszych interesującymi nowościami są „nietoperze” czy „biedronki”, 
których miękka forma z pewnością przypadnie maluchom do gustu.
Park Aktywności Czarodziejska Góra to emocje na wysokim poziomie!

W Parku Aktywności Czarodziejska Góra 
w Jedlinie-Zdroju czeka na nas moc wrażeń! 
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Red Carpet 
Adres: ul. Wrocławska 49, Wałbrzych
Godziny otwarcia: pn-pt 10:00 - 18:00, sob. 10:00-14:00

Świat Dywanów
Adres : ul. gen. Andersa 115, Wałbrzych
Godziny otwarcia: pn-pt 10:00 - 18:00, sob. 10:00-14:00

Dywan 
Mystic Red

100% 
wełny nowozelandzkiej

1190 zł

928 zł

26 LAT DOSTARCZAMY DLA PAŃSTWA 
WYKŁADZINY I DYWANY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WYPRZEDAŻ
DYWANÓW WEŁNIANYCH! do -50%

TY USTALASZ CENĘ , 
PRZYJDŹ I TARGUJ SIĘ 

oferta ważna do 30.05.2018

KUPON RABATOWY 

-15%
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REALIZUJEMY:
• PROTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH
• WÓZKI INWALIDZKIE
• BALKONIKI
• PIELUCHOMAJTKI
• ORTEZY, STABILIZATORY, PASY
• ŁÓŻKA REHABILITACYJNE 
• MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE
• KULE, LASKI
• PRODUKTY PRZECIWŻYLAKOWE, 

KOMPRESYJNE(M.IN.SIGVARIS)

SKLEP MEDYCZNY 
PRACOWNIA ORTOPEDYCZNA

SZEROKI ASORTYMENT PERUK

REALIZUJEMY WNIOSKI NFZ

AL.WYZWOLENIA 19  58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74 3003170 TEL.KOM. 604 164 658
WAŁBRZYCH@SKLEPMEDYCZNYSAMOZDROWIE.PL

GODZINY OTWARCIA 
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8.00-16.00

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO
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UL. NOWORUDZKA 7, 
JEDLINA-ZDRÓJ 
TEL. 74 811 89 66
www.offroadowe-smaki.pl

ZAWITAJCIE DO NAS 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY W MAJOWY WEEKENND!

ZAJAZD OFFROADOWE SMAKI 
ORGANIZUJE:
• WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE 
• STYPY
• SZKOLENIA I KONFERENCJE 
• IMPREZY INTEGRACYJNE 

dla ochłody 
kawa i lody

królowa wiosny 
botwinka 
z ziemniaczkami

Schabowy
„ala patrol”  

OFERUJEMY KUCHNIĘ POLSKĄ
JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI GOŚCI CODZIENNIE OD 12:00 DO 20:00

Domowe pierogi 
ruskie lub z mięsem 

i barszczykiem
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• Pożyczki ratalne 3 miesiące wolne od spłaty kapitału
• Pożyczki gotówkowe do 15 000 zł
• Kredyty do 200 000 zł
• Pożyczki wieloratalne
• Kredyty hipoteczne
• Kredyty z komornikiem
• Kredyty na oświadczenie
• Oferty operatorów bankowych takich jak Q.S i FINES
• Auto Kasa gotówka na auto do 100 000 zł

KREDYT OK
ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711

ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra, tel. 502-284-615

ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW
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KONTAKT 795 77 20 20
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sekund

Nakład łączny
w kwietniu 67 000 egz.

od 15 lat 
razem z Wami co tam w szkole 31

Czyste powietrze 

to zdrowie lepsze!

Fundacja CLEVER w Wałbrzychu ul.  Armii Krajowej 35a
KRS: 000 00 71 617
Konto PP: 12 1050 1908 1000 0022 8818 8804
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MISJA SZKOŁY
„Jesteśmy w świecie,

świat jest tu”

W RAMACH LEKCJI:

   2 języki obce
   szachy
   taniec
   basen

Skuteczna, profesjonalna kadra

Wałbrzych, 
ul. Armii Krajowej 35b
www.szkolaclever.pl
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Mistrzowie ortografii
Na początku maja już po raz 16 
wyłoniony zostanie nowy mistrz 
ortografii klas III powiatu Wał-
brzych! Dyrekcja Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 37 z Oddziała-
mi Sportowymi w Wałbrzychu 
serdecznie zapraszają na XVI 
Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
„W krainie ortografii”, który od-
będzie się 9 maja w PSP nr 37  (ul. 
Dunikowskiego 39, Piaskowa Góra) 
o godz. 10.50.Do udziału w kon-
kursie zgłosiło się w tym roku 7 
szkół:  PSP nr 15, PSP nr 28, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 4, Zespół 
Szkół Muzycznych, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mieroszowie.

Świętowanie 
w Olszanach
Uroczyste spotkanie dla mieszkań-
ców Olszan, które przygotowała 
szkoła rozpoczęły dzieci z oddziału 
przedszkolnego, tańcząc poloneza. 
W czasie pięknej, patriotycznej 
uroczystości uczniowie wraz 
z zaproszonymi gośćmi zaśpiewali 
hymn państwowy, wysłuchali wzru-
szających występów uczniów, a bur-
mistrz Witkowski wręczył uczniom 
klasy czwartej flagi państwowe, 
jednocześnie zapraszając mieszkań-
ców Olszan na gminne świętowanie 
do Strzegomia.

Grali w szachy
W środę 11 kwietna w Zespole 
Szkól Nr 7 w Wałbrzychu  odbyła 
się  II edycja Międzyszkolnego Tur-
nieju Szachowego. Celem imprezy 
była popularyzacja królewskiej gry 
oraz podnoszenie umiejętności 
szachowych wśród młodzieży. Pod-
czas zawodów panowała sportowa 
rywalizacja i przyjazna atmosfera, 
połączona z degustacją wypieków, 
które zostały wykonane przez  
uczniów ZS Nr 7. W turnieju wy-
startowało 28 reprezentantów ze 
szkół średnich:  ZS Politechnicznych 
-Energetyk, ZS Nr 5, Rzemieślnicza 
Szkoła Branżowa I stopnia oraz ZS 
Nr 7. 

Wspaniałe dzieciaki
16 kwietnia wystartowała w Świd-
nicy kolejna edycja Programu „Mali 
Wspaniali”. Do cyklu bezpłatnych 
zajęć edukacyjno-sportowych 
przystąpiło 450 przedszkolaków z 7 
miejskich przedszkoli. Realizatorem 
wydarzenia jest Tomasz Bohusze-
wicz – instruktor w Sportowym 
Klubie Taekwon-do „Tiger”. Świd-
nickie przedszkolaki uczestniczą 
w programie od 2016 roku, w tym 
czasie udało się wyedukować oraz 
zarazić pasją do sportu ponad 1000 
dzieci w wieku od 4 do 6 lat. „Mali 
Wspaniali” to ogólnopolski pro-
gram, w którym udział wzięło juz 
ponad 21 tysięcy dzieci w dziesięciu 
województwach Polski. Wspierany 
jest on przez licznych partnerów, 
w tym Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. To, co czyni go wyjątkowym 
to fakt, iż jest on w pełni darmowy, 
co umożliwia uczestnictwo wszyst-
kim dzieciom, niezależnie od ich 
statusu materialnego. W 2017 roku 
świdnicka edycja programu została 
wyróżniona podczas zebrania 
Związku Miast Polskich za kom-
pleksowe i profesjonalne rozwijanie 
programu na tle innych miast.

15 kwietnia 2018r. po raz VII 
Szkoła Podstawowa Fundacji 
„CLEVER” ze Starego Zdroju 
zorganizowała Wiosennego Tur-
nieju Szachowego. W turnieju 
zmierzyli się zawodnicy w trzech 
kategoriach wiekowych: do lat 
10, do lat 13 i do lat 16. Był to 
wyjątkowe wydarzenie z powodu 
rekordowej liczby uczestników 
oraz jak dotąd, największej licz-
by osób, które zdobyły lub pod-
niosły swoją kategorię szachową. 

 Z roku na rok wydarzenie cie-
szy się coraz większym zaintereso-
waniem wśród młodych szachistów 
z aglomeracji wałbrzyskiej. Lista 
uczestników została zamknięta na 
długo przed rozpoczęciem turnieju. 

Turniej rozgrywany był systemem 
szwajcarskim na dystansie 5 rund. 
O kolejności zdobytych miejsc decy-
dowała liczba zdobytych punktacja 
Buchholza, progres, liczba zwycięstw. 
Najlepszymi zawodnikami okazali się 
Aleksander Wilk z SP26 w Wałbrzy-
chu, Tatiana Rybka z ZSI oraz Filip 
Chojnowski z SPF „CLEVER”.

Od początku istnienia Szkoły 
Podstawowej Fundacji, czyli od 27 
lat szachy stanowią tu ważny ele-
ment edukacyjny. W myśl zasady, 
którą kieruje się szkoła - „U nas to 
co najciekawsze dzieje się na lek-
cjach”- już od pierwszej klasy wszy-

VII Wiosenny Turniej Szachowy 

scy uczniowie Szkoły Podstawowej 
Fundacji „CLEVER” maja lekcje 
nauki gry w szachy w ramach lekcji 
matematyki. Korzyściami wynikają-
cymi z wdrożenia tego typu zajęć to 
przede wszystkim:
• rozwój samodzielnego myślenia 

i kreatywności uczniów oraz mo-
tywacji do samodzielnej pracy

• rozwój wyobraźni przestrzennej 
i pamięci wzrokowej, strategicz-
nego myślenia;

• zwiększenie umiejętności mate-
matycznych uczniów, szczególnie 
w zakresie logiki, orientacji prze-
strzennej, myślenia analitycznego, 
rozwiązywania problemów oraz 
pomoc w kształtowaniu ważnych 
cech osobowości takich jak: odpo-
wiedzialność, koncentracja, intuicja;

• stymulowanie rozwoju emocjo-
nalnego i intelektualnego po-
przez: rozwój zainteresowań, 
twórczą aktywność, rozwijanie 
pamięci i uwagi, rozwój myślenia 
logiczno-wyobrażeniowego, roz-
wój pozytywnych sfer osobowo-
ści, zdrowej rywalizacji;

• uczniowie nauczą się postępo-
wania według zasad fair play, 
szacunku wobec przeciwnika, 
odpowiedzialności i ponoszenia 
konsekwencji własnych decyzji.
Kolejny Turniej już za rok. Zapra-

szamy.

Tegoroczne Dni Ziemi w PSP nr 23 w Wał-
brzychu rozpoczęły się 19 kwietnia od spotka-
nia uczniów klas I - III z panią Katarzyną Ziębą 
- Harbut - leśnikiem z Nadleśnictwa Wał-
brzych. Pani leśnik, wykorzystując przygoto-
waną prezentację multimedialną, przekazała 
uczniom wiele nowych informacji  i ciekawo-
stek dotyczących życia w lesie i pracy leśnika.

Podsumowanie projektu "Moja Ziemia - Mój 
Świat" odbyło się 20 kwietnia. Wielka uroczystość 
rozpoczęła się od przedstawienie pt. ,,Sąd nad 
nieprzyjacielem Ziemi” w wykonaniu uczniów 

klasy VI b. Jego tematem był problem wyrzucania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go. Kolejnym punktem programu była nietypowa 
prezentacja mody ekologicznej, w której wystąpili 
najmłodsi i najstarsi uczniowie.

Uczestnicy projektu z niecierpliwością oczeki-
wali ogłoszenia wyników konkursu wiedzy ,,Od-
nawialne źródła energii” i konkursu plastycznego 
,,Chrońmy Ziemię”. Laureaci konkursów odebrali 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Nadleśni-
ctwo Wałbrzych i Nadleśnictwo Świdnica. 

Tego samego dnia można było obejrzeć na mo-
nitorze, umieszczonym na korytarzu szkolnym, 

prezentację multimedialną ,,Dzień Ziemi” przygo-
towaną przez zespół uczniów z grupy TIK.

Zwieńczeniem wymienionych wyżej działań 
w szkole był happening z udziałem dzieci objętych pro-
jektem ,,Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gmi-
ny Wałbrzych” oraz wolontariuszy Klubu Ośmiu. Skan-
dując hasła propagujące proekologiczne postawy, dzieci 
przeszły ulicami wałbrzyskiego Śródmieścia w bar-
wnym korowodzie, odwiedzając instytucje kulturalne 
i medialne oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego. 
Ponadto dzieci wręczyły napotkanym wałbrzyszanom 
oraz właścicielom sklepów drobne upominki - kwiaty 
z hasłami z Dekalogu Św. Franciszka 

Wiedzą co to ekologia
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W niedzielę 29 kwietnia na scenie 
wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora zo-
baczymy aż dwa spektakle dedykowane 
najmłodszej publiczności. O 12:30 zapla-
nowano spektakl pt. „Calineczka” wg baś-
ni H. Ch. Andersena w reżyserii Konrada 
Dworakowskiego natomiast o 16:00 na 
przedstawienie pt. „Dom” w reżyserii Se-
weryna Mrożkiewicza.

Pierwszy ze spektakli opowiada historię tytu-
łowej Calineczki, małej dziewczynki i przedsta-
wiony jest jako opowieść drogi. Ta metaforyczna 
podróż bohaterki Dworakowskiego przedstawia 

proces dorastania, poznawania świata, zdoby-
wania wiedzy i gromadzenia wrażeń. Calineczka 
bezpiecznie pokonuje różnorakie przeszkody 
w swojej podróży w dorosłość, zachowując jed-
nocześnie własną wrażliwość i prostotę.

Dom natomiast jest najnowszą propozycją 
wałbrzyskich Lalek dla najnajowej publiczno-
ści. Aktorzy – Patrycja Rojecka oraz Seweryn 
Mrożkiewicz (będący jednocześnie reżyserem 
przedstawienia), trzymając małego widza za 
rękę pokazują mu świat, w którym znajduje się 
dom. Dom, który jest miejscem pełnym miło-
ści, zapachów, przyjemności, melodii i szumów.

KaLu

„Orientalizmem” w muzyce 
możemy nazywać nie tylko nurt 
stylistyczny w obrębie egzoty-
zmu, ale także wykorzystany 
przez kompozytora świadomy 
zabieg muzyczny mający przywo-
ływać Wschód w danym dziele. 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzy-
chu zaprasza na koncert symfoniczny 
„Noc Orientu... z 1001 Nocy” 27 
kwietnia 2018 na godzinę 19 do sali 
Teatru Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju. Orkiestrę Symfoniczną 
Filharmonii Sudeckiej poprowadzi 
Bartosz Żurakowski, jako solistka wy-
stąpi Urszula Kryger, mezzosopran.

W programie koncertu znajdą 
Państwo ekskluzywny wybór utwo-

rów nawiązujących do fascynacji kul-
turą orientu. I chociaż dzisiaj macie 
Państwo, w większości za sobą po-
dróże życia, jakimi jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu były wyprawy do Azji, 
Afryki czy Indonezji to w muzyce ten 
czas, przełom dziewiętnastego i dwu-
dziestego wieku, opisywania dźwię-
kiem dalekich, bajecznych ogrodów, 
pachnących targowisk, efektownych 
parad królewskich, zmysłowego 
tańca i jaskrawych kolorów zacho-
wał dla kolejnych pokoleń słuchaczy 
szczególną „Pocztówkę z Orientu”. 
W wyborze, którego dla Państwa do-
konaliśmy usłyszycie utwory Ravela, 
Nielsena, Johanna i Richarda Straus-
sów, Saint-Saensa, Griega i Ketelbeya. 

KaLu

W sobotę, 28 kwietnia roz-
pocznie funkcjonowanie wypo-
życzalnia sprzętu wodnego nad 
zalewem Witoszówka. Na gości 
czekają rowery wodne, kajaki 
i łodzie typu optymist. 

Bosmanat czynny będzie codzien-
nie od godziny 12.00 do 19.00. Sezon 
potrwa do końca września. Za wy-
pożyczenie sprzętu w zależności od 
czasu i dnia pływania trzeba będzie 
zapłacić od 6 do 12 złotych.  – Mamy 
nadzieję, że podobnie jak w latach 
ubiegłych możliwość aktywnego 
wypoczynku nad zalewem będzie 
cieszyła się dużym powodzeniem – 

mówi dyrektor Świdnickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, Jerzy Żadło. 
Bosmanat jest najnowszym obiektem 
zarządzanym przez ŚOSiR. Odda-
ne do użytku w sierpniu 2016 roku 
miejsce rekreacji powstało w ramach 
budżetu obywatelskiego. Na gości 
czeka pięć rowerów wodnych, pięć 
kajaków i dwie łodzie typu optymist. 
Dodatkowymi atrakcjami są: prze-
stronny taras widokowy na dachu 
wypożyczalni, dwa długie pomosty 
spacerowe oraz pływająca fontanna 
na środku zbiornika. Przy brzegach 
zalewu można wypocząć na drewnia-
nych ławkach i leżakach.

KaLu

Premiera spektaklu „Au-
sgang” do zobaczenia na de-
skach Teatru Dramatycznego 
im. J. Szaniawskiego już w ten 
weekend. 

Opowieść inspirowana ikonogra-
fią komiksu wszechczasów – „Mau-
sem” Arta Spiegelmana. Leksykon 
przemocy dla początkujących i śred-
niozaawansowanych. Debiut reży-
serski znanego, nagradzanego sce-
nografa i grafika – Mirka Kaczmarka.

Historia ludzkości od Genesis 
do Apokalipsy, przestroga przed 
milczeniem wobec niegodziwości 
i wezwanie do odpowiedzialności 

Rodzinny weekend

Zaczynają sezon

Orientalna muzyka

Przestroga przeciw milczeniu 
za świat, który tworzymy. Spektakl 
w niezwykłej, wizualnej formie, któ-
ry w paradoksalny, precyzyjny i za-
bawny sposób dotyka wciąż nieprze-
pracowanych rozdziałów w historii 

człowieka. W spektaklu wykorzysta-
no fragmenty Listów Jacka Keroua-
ca i Allena Ginsberga w przekładzie 
Krzysztofa Majera. 

KaLu

„Ausgang”

Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego

Piątek, 27 kwietnia, godz. 19:00, Duża Scena

Sobota, 28 kwietnia, godz. 19:00, Duża Scena 

Niedziela, 29 kwietnia, godz. 18:00, Duża Scena 
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Niespodziewani 
finaliści WALK-a
Po rundzie zasadniczej Partners 
Nieruchomości oraz Labo-Dent 
zajmowali odpowiednio 4. i 5. miejsce 
w klasyfikacji Wałbrzyskiej Amator-
skiej Ligi Koszykówki „Aqua-Zdrój”. 
Dalsze lokaty po pierwszej części 
sezonu nie miały jednak wpływu 
na losy obu ekip, które w półfinale 
odprawiły wyżej notowane zespoły: 
Basket Śródmieście oraz Nieuchwytni 
Konsorcjum Serwisowe i tym samym 
awansowały do najważniejszej odsłony 
rozgrywek. Pierwsze mecze finału 
WALK-a w najbliższą niedzielę w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. 

Wyniki półfinałów:
Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe - Labo-Dent 
60:62 (16:14, 11:20, 16:16, 17:12)
Punkty: Marcin Kwasiuk 13, Michał Kierczyński 13, 
Michał Fydrych 10, Piotr Gajdamowicz 10, Grzegorz 
Serada 8, Arkadiusz Fabisz 3, Michał Molasy 3, 
Damian Aftanas, Bartłomiej Hnatiuk - Nieuchwytni 
Konsorcjum Serwisowe oraz Michał Borzemski 15, 
Andrzej Pelesz 12, Mariusz Karwik 11, Marian Moż-
dżeń 10, Tomasz Rybczyński 7, Grzegorz Kuliński 3, 
Paweł Pelesz 2, Grzegorz Łuczak 2 - Labo-Dent
Basket Śródmieście - Partners Nieruchomości 
55:60 (15:21, 8:15, 20:10, 12:14)
Punkty: Wojciech Milewski 17, Przemysław Wojdyła 
17, Paweł Rąk 7, Marcin Milewski 7, Sebastian 
Antonow 5, Grzegorz Strzelec 2, Tomasz Strzelec 
- Basket Śródmieście oraz Paweł Hałgas 17, Paweł 
Maryniak 17, Łukasz Karnasiewicz 8, Grzegorz 
Guzal 7, Marcin Stawiarz 5, Dominik Dargacz 4, 
Adam Kurcz 2, Paweł Bielewicz, Tomasz Kmiecik - 
Partners Nieruchomości
Finały
Niedziela – 29 kwietnia, Hala Wałbrzyskich 
Mistrzów
Mecz o 1. miejsce:
Partners Nieruchomości – Labo-Dent
(rywalizacja trwa do dwóch zwycięstw)
Mecz o 3. miejsce:
Basket Śródmieście – Nieuchwytni Konsorcjum 
Serwisowe
(dwumecz)
Mecz o 5. miejsce:
Faurecia – Drink Team
(dwumecz)
Mecz o 7. miejsce:
Wałbrzych.DlaWas.Info – AluFast
(dwumecz)

Tylko punkt 
boguszowian
Walczący o utrzymanie na IV-ligowym 
poziomie piłkarze Górnika Boguszów-
-Gorce jedynie zremisowali na 
wyjeździe z Olimpią Kamienna Góra 
2:2. Słowo „jedynie” nie jest przy-
padkowe, gdyż po dwóch trafieniach 
Ryszarda Bejnarowicza goście prowa-
dzili 2:0, a mimo to nie zdołali sięgnąć 
po pierwsze tej wiosny 3 punkty. 
W rezultacie podopieczni Rafała 
Siczka wciąż okupują ostatnie miejsce 
w tabeli, a ich szanse na utrzymanie na 
dotychczasowym szczeblu z meczu na 
mecz maleją. W kolejnym spotkaniu 
Górnicy zaprezentują się boguszow-
skiej publiczności. W sobotę o godzi-
nie 15 nasi podejmą Stal Chocianów, 
czyli piątą drużynę klasyfikacji. 

Olimpia Kamienna Góra 
- Górnik Boguszów-Gorce 2:2 (1:2)
Bramki: 0:1 Ryszard Bejnarowicz (9), 0:2 Ryszard 
Bejnarowicz (35), 1:2 Bogdan Buda (36), 2:2 
Konrad Domin (55)
Górnik: Marcin Jaskółowski, Rafał Pietrzak, 
Rafał Grzelak, Jarosław Pryk, Marek Pryk, 
Łukasz Podgórski (60 Adrian Maliszewski), Patryk 
Ostrowski, Zygmunt Bejnarowicz (80 Kamil Rudzki), 
Ryszard Bejnarowicz, Jarosław Maliszewski (65 
Wojciech Choiński), Dominik Woźniak (84 Mateusz 
Gnosowski). Trener: Rafał Siczek

Pod wodzą Jacka Fojny piłka-
rze Górnika zanotowali trzecie 
zwycięstwo z rzędu pokonując 
u siebie Wiwę Goszcz 2:0. Praw-
dziwy test czeka jednak wałbrzy-
szan w sobotnie przedpołudnie, 
kiedy to nasi zmierzą się na wy-
jeździe z wiceliderem IV ligi gru-
py wschodniej, rezerwami Śląska 
Wrocław. 

W przeciągu zaledwie tygodnia 
wałbrzyszanie poprawili swój doro-
bek punktowy o 9 „oczek” pokonu-

jąc u siebie Polonię-Stal Świdnica 1:0, 
na wyjeździe Karolinę Jaworzyna Ślą-
ska 1:0, a w minioną sobotę Wiwę 
Goszcz 2:0. Cieszy nie tylko rosną-
ca dyspozycja biało-niebieskich, ale 
również fakt, iż w kolejnym meczu 
nasi nie stracili gola. Z drugiej stro-
ny rywalami Górników były zespoły 
niżej notowane, tak więc niewyklu-
czone, iż również pod wodzą trene-
ra Macieja Jaworskiego, który po po-
rażce z Piastem Żerniki zrezygnował 
z dalszej pracy z zespołem, zdobycz 
naszej drużyny byłaby identyczna. 

Jak wspomnieliśmy, prawdzi-
wy egzamin czeka chłopców Fojny 
w sobotnie przedpołudnie, kiedy to 
biało-niebiescy zmierzą się na wyjeź-
dzie z rezerwami Śląska Wrocław, 
a więc wideliderem ligi, do którego 
Górnicy tracą 11 punktów. Jesienią 
górą był przeciwnik, który zwyciężył 
na Ratuszowej 2:0, tak więc wydaje 
się, iż faworytem jutrzejszego poje-
dynku są wrocławianie. Konfrontacja 
ze Śląskiem to zaledwie rozgrzew-
ka przed kolejnymi meczami, które 
w najbliższych dniach czekają Górni-

Górnicy przyśpieszają
ków. We wtorek 1 maja w zaległym 
pojedynku wałbrzyszanie podejmą 
Orła Ząbkowice Śląskie (początek 
o godzinie 17), a kilka dni później, bo 
w sobotę 5 maja o godzinie 17, goś-
cić będą inną ekipę z podium rozgry-
wek – Bielawiankę Bielawa. Jeśli po 
wymienionych powyżej potyczkach 
z trudnymi rywalami Górnicy będą 
bogatsi o 6, 7 „oczek”, to będziemy 
mieli prawdziwe powody do zado-
wolenia. 

Bartłomiej Nowak

Górnik Wałbrzych – Wiwa Goszcz 2:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Kamil Młodziński (55), 2:0 Damian 
Chajewski (74)
Żółte kartki: Jaroszewski, Sobiesierski, Zaremba – 
Górnik oraz Żak, Szewczyk – Wiwa
Widzów: 100
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Błażyński, Smoczyk, 
Wroczyński, Sobiesierski, Chajewski, Młodziński (72 
Rodziewicz), Rytko, Zaremba (85 Marut), Dec (83 
Kokoszka). Trener: Jacek Fojna

Tabela IV ligi
1. Foto-Higiena Gać 22 52 60:25
2. Śląsk II Wrocław 20 43 49:21
3. Bielawianka Bielawa 21 42 36:23
4. Sokół Marcinkowice 21 40 44:30
5. Piast Żerniki 21 35 37:29
6. Unia Bardo 21 34 43:40
7. Górnik Wałbrzych 20 32 32:29
8. Sokół W. Lipa 20 32 34:30
9. Orzeł Z. Śląskie 21 29 37:36
10. Polonia-Stal Świdnica 21 27 31:27
11. Nysa Kłodzko 21 26 39:51
12. Polonia Trzebnica 22 25 29:36
13. Wiwa Goszcz 21 21 27:45
14. MKP Wołów 21 17 28:42
15. Pogoń Oleśnica 21 11 20:38
16. Karolina J. Śląska 20 9 14:58

W przeciągu zaledwie tygodnia dorobek piłkarzy Górnika wzbogacił się o 9 punktów

Przed tygodniem siatkar-
ki Chełmca Wodociągów Wał-
brzych odebrały srebrne medale 
za wywalczenie wicemistrzostwa 
ESA Dolnośląskiej III Ligi Kobiet. 
To piękny sukces podopiecznych 
Jacka Kurzawińskiego, ale zale-
dwie początek emocji z udziałem 
naszych pań, które w nadcho-
dzący weekend mamy nadzieję, 
iż zrobią kolejny krok na drodzę 
po awans do II ligi. 

Po kilku tygodniach przerwy wał-
brzyszanki wracają na siatkarski par-
kiet, aby wziąć udział w półfinałowym 
turnieju o awans do II ligi. W najbliższy 
weekend nasze panie zagrają w Lub-
sku, które gościć będzie trzy ekipy 
walczące o prawo do występu w im-
prezie finałowej. Przed podopieczny-
mi trenera Kurzawiński wydaje się, 
iż jak najbardziej wykonalne zadanie, 
gdyż do kolejnej, ostatniej odsłony 
rywalizacji o II ligę przejdą dwie naj-
lepsze drużyny wspomnianych zawo-
dów. Jak jednak przekonuje szkole-
niowiec Chełmca Wodociągów, liczy 
się awans do turnieju finałowego, ale 
przede wszystkim końcowy triumf 
w imprezie w Lubsku.

- Nie ukrywam, iż jedziemy po 
dwa zwycięstwa, które dadzą nam 
przepustkę do finału w Wałbrzychu. 
Z drugiej strony zdaję sobie spra-
wę, iż podobne plany mają również 
rywale, tak więc można się spo-
dziewać, iż grupę naszych kibiców, 
którzy tradycyjnie wybierają się 
wesprzeć dziewczny, czekają nie 
lada emocje. Trudno wskazać na 
zdecydowanego faworyta zawodów, 

Srebrny medal to za mało, by kibiców radowało

choć za nami przemawia wyrówna-
ny skład, co może okazać się o tyle 
istotne, iż po sobotnim, pierwszym 
meczu, kolejny rozegramy dopiero 
po kilkunastu godzinach w niedzielę. 
Nie zamierzam jednak narzekać na 
rozkład gier – wierzę mocno w mój 
zespół, którego cechą charaktery-
styczną jest ambicja i serce do walki 
-, powiedział Kurzawiński. 

Bartłomiej Nowak 

Półfinałowy turniej o awans do II ligi
Piątek – 27 kwietnia: 
Beach Volley Lubsko – Victoria MOSiR Cieszyn

Sobota – 28 kwietnia:
Beach Volley Lubsko – Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych

Niedziela – 29 kwietnia:
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – Victoria MOSiR 
Cieszyn

One powalczą w półfinałowym turnieju w Lubsku:
Magdalena Zdebska (kapitan), Laura Dabic, 
Izabela Groń, Paulina Groń, Marta Jasińska, 
Paulina Kądziołka, Katarzyna Kucharczyk, 
Aleksandra Lupa, Anna Mieczkowska, Katarzyna 
Mróz, Karolina Mróz, Karolina Nowak, Ewelina 
Pawelska, Judyta Rzeczycka, Julia Rzeczycka, 
Natalia Sławińska, Joanna Smernicka, Paulina 
Szymańska oraz Martyna Urbanowska. Ponadto 
medale otrzymali obaj trenerzy: Jacek Kurza-
wiński i Fabian Kurzawiński 

Przed tygodniem siatkarki Chełmca Wodociągów odebrały srebrne medale za wicemistrzostwo III ligi, co mamy 
nadzieję, iż będzie dobrą zapowiedzią nadchodzącej rywalizacji o awans do II ligi
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USŁUGI

(1) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(3) Szybka pożyczka do 25 000 
zł. 609 432 928 

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE 
, OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE !!! 508 808 022

(31) WSZYWANIE ESPERALU, 
TEL. 74 841 54 66

(10) HYDRAULIKA, Tel. 668 60 55 
55

(10) ELEKTRYK, Tel. 888 322 334

(10) REMONTY KOMPLEKSOWO, 
Tel. 668 60 55 55

(3) Dekarstwo, blacharstwo, napra-
wy, remonty dachów. Tel. 732 849 
111

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

(5) HYDRAULIK, TEL. 506 754 
379  

(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

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

(1) 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

(1) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(1) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

(22) 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

Poszukuję opiekunki dla Mamy, 75 
letniej Polki, sympatycznej emerytki, 
zamieszkałej na stałe w Niemczech. 
Tel. 500 20 30 18

(1) Praca dla instalatora i pomoc-
nika. Instalacje wod – kan, CO i 
gaz w nowoczesnych technolo-

Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 50 
000 zł. Tel: 513 130 023 ,  (74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 90m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon. 
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, 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

SZCZAWIENKO – 40,77m2, 2 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka z wc, przedpo-
kój. 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 nego-
cjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 63m2, 3 pokoje, 
kuchnia, jasna łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Do 
wprowadzenia. Cena: 299 000 zł do ne-
gocjacji. Tel: 513 130 023, (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

giach. Wałbrzych, Dolny Śląsk. 
Tel. 608 686 239 

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

NIERUCHOMOŚCI

(8) 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

KUPIĘ

(2) 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

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

ŚRÓDMIEŚCIE – 32m2, wysoki parter, 1 
pokój, widna kuchnia, łazienka, przedpo-
kój. 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 remontu, na  pierwszym 
piętrze. Cena: 65 000 zł. Tel: 502 668 
974 , (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 29,8m2, pokój, 
ciemna kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Mieszkanie na wysokim parterze. Miesz-
kanie 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 pokoje, 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, kuch-
nia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszka-
nie na dziesiątym piętrze. Cena: 159 000 
zł. Tel. 513 130 023,  (74) 640 11 73

PODGÓRZE – 42m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia, garaż oraz ogródek, dwie 
piwnice. Mieszkanie przeznaczone do 
remontu. Cena: 39 000 zł Tel. 513 130 
023,  (74) 640 11 73

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

STARY ZDRÓJ – 40m2,  pokój, widna 
kuchnia,  łazienka z wc, przedpokój. 

REKLAMA • KOLPORTAŻ • PROMOCJA 
ZADZWOŃ tel.: 797 981 518, 531 407 736, 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

Wycieczka 
do MAŁOPOLSKI

25 - 27 maja 2018
Kraków - Zakopane - baseny termalne

 - spływ Dunajcem - Wieliczka
cena: 379 zł

Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

www.omnibus-szczawno.pl
tel.: 693 333 563

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

REKLAMA 
797 982 003

FIRMA MIOTEŁKA 

DA PRACĘ:
SPRZĄTANIE

 KLATEK SCHODOWYCH
- STAŁE ZATRUDNIENIE

- DOGODNE GODZINY PRACY
TEL. 795 673 485

Firma specjalizująca  się w produkcji PVC 

oferuje pracę w stabilnej �rmie 

w środowisku międzynarodowym.

OPERATORA WYTŁACZARKI
/OPERATOR EKSTRUZJI

Oczekiwania:
- wykształcenie min. średnie,

- zdolności manualne,

- umiejętność pracy w zespole,

- zaangażowanie i sumienność 

w wykonywaniu obowiązków,

-nadzór nad prawidłową produkcją,

-wstępna kontrola jakości 

produkowanego wyrobu,

- mile widziane doświadczenie w pracy 

na produkcji (wytłaczarki, ekstrudery)

Zatrudnienie na terenie 
Świebodzic.

wszelkie informacje udzielane 
są pod nr tel. 603 220 461

ZATDUNIMY
 do sprzątania 

osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności: 

Wałbrzych (biura) Panie,
 Szczawno (market) Panie 

i Panowie. 

Tel. 601 156 466
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27.04.:
godz. 9.00 I Afroazja, spektakl I Teatr Lalki i Aktora
godz. 19.00 I AUSGANG, premiera I Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
godz. 19.00 I Kamil Bednarek, koncert I WOK na terenie 
Starej Kopalni, budynek nr 8

28.04.:
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 18.00-19.30 I Przegląd Diaporam i Fotografi i 
Cyfrowych PTTK I WOK na terenie Starej Kopalni
godz. 19.00 I AUSGANG I Teatr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzychu

29.04.:
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 12.30 I Calineczka, spektakl I Teatr Lalki i Aktora
godz. 16.00 I Dom, spektakl I Teatr Lalki i Aktora
godz. 18.00 I AUSGANG, premiera I Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

30.04.:
godz. 9.00 – 18.00 I Festiwal Kwiatów I Zamek Książ
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 12.00 I Moc Maszyn I PW Stara Kopalnia
godz. 16.00 I Majowy Maraton Filmowy I Biblioteka 
pod Atlantami, Rynek 9

01.05.:
godz. 9.00 – 18.00 I Festiwal Kwiatów I Zamek Książ
godz. 10.00-17.30 I „Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu”, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 12.00 I Moc Maszyn I PW Stara Kopalnia

02.05.:
godz. 9.00 – 18.00 I Festiwal Kwiatów I Zamek Książ
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 11.00 I Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 
w Rynku I Biblioteka pod Atlantami
godz. 12.00 I Projekcja fi lmów i bajek dla dzieci i młodzieży 
I Akademia Młodych, Rynek 9
godz. 12.00 I Moc Maszyn I PW Stara Kopalnia
godz. 14.00-22.00 I STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI, 
obchody na Dolnym Śląsku I Am� teatr, Plac Teatralny
godz. 16.00 I Majowy Maraton Filmowy I Biblioteka 
pod Atlantami, Rynek 9
godz. 17.00 I Spotkanie Historyczne „Droga do 
Niepodległości”. Znani patrioci w wałbrzyskich uzdrowiskach, 
prelekcja Mateusza Wyrzykowskiego połączona 
z minirecitalem Natalii Wyrzykowskiej. I Biblioteka 
pod Atlantami, Rynek 9

03.05.:
godz. 9.00 – 18.00 I Festiwal Kwiatów I Zamek Książ
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 12.00 I Moc Maszyn I PW Stara Kopalnia
godz. 12.15- 14.00 I obchody 227. rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja I Urząd Miejski w Wałbrzychu

04.05.:
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 11.00 I Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 
w Rynku I Biblioteka pod Atlantami
godz. 12.00 I Projekcja fi lmów i bajek dla dzieci i młodzieży 
I Akademia Młodych, Rynek 9
godz. 16.00 I Majowy Maraton Filmowy I Biblioteka 
pod Atlantami, Rynek 9
godz. 18.00 I „SIENKIEWICZ SUPERSTAR (czyli zupełnie 
spóźniona anegdota biografi czna na chwalebną okazję 
stulecia odzyskania niepodległości)” I Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

05.05.:
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 12.00 I Projekcja fi lmów i bajek dla dzieci i młodzieży 
I Akademia Młodych, Rynek 9
godz. 18.00 I „SIENKIEWICZ SUPERSTAR (czyli zupełnie 
spóźniona anegdota biografi czna na chwalebną okazję 
stulecia odzyskania niepodległości)” I Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

06.05.:
godz. 10.00-17.30 I Era na Beckera. Przebudzenie 
minionego czasu, wystawa I Muzeum Porcelany
godz. 12.30 I Kolorowo, spektakl I Teatr Lalki i Aktora
godz. 18.00 I „SIENKIEWICZ SUPERSTAR (czyli zupełnie 
spóźniona anegdota biografi czna na chwalebną okazję 
stulecia odzyskania niepodległości)” I Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
godz. 20.00 I Koncert Plus 50 I WOK na Piaskowej Górze

MAJÓWKA  2018,  27.04.-06.05.

REKLAMA	 R0303/18
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