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PRACA w Niemczech
 sortowanie surowców wtórnych

 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich

 kierowca kat. C

dla kobiet i mężczyzn
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REMAX Sp. z o.o., 
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 

tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl Premie do 150 EUR !

REKLAMA	 R0461/18

Prezydent miasta Wałbrzycha Ro-
man Szełemej w ramach prezentacji 
"The City of Wałbrzych - Strategy for 
Smart City!" przedstawił szereg pro-
jektów realizowanych oraz planowa-
nych w zakresie smart cities, które 
coraz bardziej zbliżają Wałbrzych do 
miasta inteligentnego, a tym samym 
przyjaznego i wygodnego dla miesz-
kańców.

W ubiegłym roku Wałbrzych zapre-
zentował się jako miejsce z ogromnym 
potencjałem w branży IT co miało po-
twierdzenie w maratonie programistycz-
nym Software Hackathon, który cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. W efekcie 
Gmina Wałbrzych podpisała w kwietniu 
list intencyjny z firmą Nokia, który to ot-

worzył wiele możliwości współpracy oraz 
rozwoju zawodowego i osobistego dla 
wałbrzyskich uczniów oraz innowatorów 
w branży IT.

Na pierwsze efekty porozumienia nie 
trzeba była długo czekać. Gmina Wał-
brzych została zaproszona na otwarcie no-
wego projektu „Nokia Garage”, czyli miej-
sca będącego łącznikiem pomiędzy firmą 
i jej zamkniętym zapleczem technologicz-
nym, a światem zewnętrznym – młodymi 
naukowcami, startupami, miastami i part-
nerami biznesowymi. To prawie 500 m2 
przestrzeni do twórczej pracy innowato-
rów. Przestrzeń “Garage” we Wrocławiu 
składa się z 3 części: Creative Zone, Maker 
Space i Lab.

- Wałbrzych współpracuje od pewne-
go czasu z firmą Nokia. Otwarcie jednej 

z jej inicjatyw czyli „Nokia Garage” we 
Wrocławiu było dobrą okazją do dyskusji 
o innowacyjnej strategii jaką Nokia pro-
ponuje również miastom średniej wielko-
ści jak Wałbrzych. Wiele wskazuje na to, 
że Nokia zadomowi się w Wałbrzychu, 
co wpisuje się w naszą strategię rozwoju 
w oparciu o najnowsze technologie – wy-
jaśnia prezydent Wałbrzycha, dr Roman 
Szełemej, który zaprezentował plany Wał-
brzycha jako miasta inteligentnego.

W panelu dyskusyjnym o innowacjach 
w Polsce wzięli oprócz prezydenta Wał-
brzycha także minister inwestycji i roz-
woju Jerzy Kwieciński, przedstawiciele 
Ministerstwa Cyfryzacji, reprezentanci 
Ambasady Finlandii oraz management fir-
my Nokia.

PaPu

Inteligentny Wałbrzych
Nokia zaprosiła Gminę Wałbrzych do współtworzenia nowej inicjatywy. Firma otworzyła we Wrocławiu 
nową niezwykłą przestrzeń – Nokia Garage. Ma ona naturalnie połączyć międzynarodową korporację 
ze światem startupów, innowatorów i pasjonatów nowych technologii. 

wydarzenia str. 4
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STARE I DROGIE 
KREDYTY

ZAMIEŃ NA TAŃSZY 
I ZYSKAJ DODATKOWĄ 

GOTÓWKĘ

74 666 88 99 
LUB 74 663 80 30

Fines Operator Bankowy Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69

Światowy Dzień Czekolady 
przypada na 7 lipca, z tej okazji 
rozmawiamy z Ewą Bugajską - 
czekoladziarzem w Świdnickiej 
Manufakturze Czekolady Cho-
coffee, niestrudzoną ekspery-
mentatorką, dla której forma 
jest równie ważna co treść, 
a czekolada stanowi tworzywo, 
dzięki któremu spełnia się arty-
stycznie.

Dlaczego warto jeść i pić cze-
koladę?

Przede wszystkim dlatego, że 
jest smaczna :) Ale oprócz tego 
czekolada ma wiele interesują-
cych właściwości: dodaje energii, 
łagodzi ból, poprawia nastrój, 
wytrzymałość fizyczną, pozy-
tywnie wpływa na koncentrację. 
Ostatnio natrafiłam także na in-
formację, że flawanole zawarte 
w kakao obniżają ciśnienie tętni-
cze, a teotrombina łagodzi kaszel. 
Czyli samo zdrowie.

Czy to prawda, że czekolada 
poprawia nastrój?

Najprawdziwsza prawda, po-
twierdzi to chyba każdy miłośnik 
czekolady. Wszystko dzięki temu, 
że czekolada powoduje wydzie-
lanie endorfin (czyli tzw. hormo-
nów szczęścia). Według mnie 
ważna jest też otoczka związana 
z czekoladą i atmosfera jej towa-
rzysząca - że jest to chwila przy-
jemności, oderwania się od rze-
czywistości. W życiu człowieka 
ważne są rytuały, nawet te drob-
ne, i czekolada może być jednym 
z nich.

Czy można uzależnić się od cze-
kolady?

Od wszystkiego można się uza-
leżnić i czekolada niestety nie jest 
wyjątkiem, dlatego najważniejszy 
jest umiar - kilka kostek lub fili-
żanka dziennie to odpowiednia 
porcja.

Skąd pochodzi najlepsze kakao 
do wyrobu czekolady?

Ważne jest nie tyle pochodzenie, 
co rodzaj ziaren kakaowca. Naj-
szlachetniejsza odmiana pochodzi 
z Ameryki Środkowej i Karaibów 
- jest najpełniejsza w smaku, ale 
też najtrudniejsza w uprawie 
i mało odporna na choroby, stąd 
nie ma jej zbyt wiele na rynku i ma 
swoją cenę. Dużą estymą wśród 
smakoszy cieszą się także ziarna 
pochodzące z Ekwadoru i Ghany. 
Natomiast największymi produ-
centami są Wybrzeże Kości Sło-
niowej i Indonezja.

Jaką metodą wytwarzane są 
praliny i czekolady Chocoffee?

Od początku do końca stawiamy 
na ręczną produkcję. Staramy się 
nawiązać tym do bogatych świd-
nickich tradycji rzemieślniczych, 
ale też taki sposób produkcji 
najbardziej odpowiada charak-
terowi czekolady i temu, że jest 
kapryśna i trudna w obróbce, 
wymaga cierpliwości i dokładno-
ści. Wrzucenie jej w mechaniczny 
ciąg technologiczny zabija moim 
zdaniem jej całą magię.

Gdzie można kupić Państwa 
produkty?

W naszej świdnickiej pracowni 
przy Parkowej 6 lub we Wrocła-
wiu w czekoladziarni przy ulicy 
Więziennej.

Dziękuję za rozmowę
Paulina Purgał

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY 
języka niemieckiego i niderlandzkiego 

(holenderskiego, fl amandzkiego)

ul. M. Konopnickiej 1/3, 
Wałbrzych Śródmieście

Tel. 793 390 012, 602 222 739
e-mail: biuro@tlumaczenia-schienke.com.pl

• PIĄTEK, 6 lipca 2018 
Imieniny: Dominika, Dominik, Teresa
Światowy Dzień Pocałunku
11:00 - Dzień rywalizacji – gry oraz zabawy słowne 
i planszowe, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
16:00 - XXI Festiwal Teatru Otwartego, Wieża Ratuszowa, 
Świdnica
18:00 - Finałowy spektakl wałbrzyskiej edycji Brave Kids, 
Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Koncert pt. „U Studni”, Bukowiec 
19:00 - Noc Muzealna, Muzeum Dawnego Kupiectwa, 
Świdnica
19:00 - V Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie Tylko 
Gospel”, Centrum Kultury, Mieroszów 
20:30 - Wernisaż wystawy „Memy” Marty Frej, Galeria 
Fotogra�i Rynek 44, Świdnica
21:00 - Nocne Zwiedzane, Stara Kopalnia, Wałbrzych
21:30 - Wieczory Kina Plenerowego „ Mały Książę”, Stara 
Kopalnia, Wałbrzych
22:30- Świdnickie Noce Jezzowe, Rynek, Świdnica

• SOBOTA, 7 lipca 2018 
Imieniny: Estera, Metody, Benedykta
Międzynarodowy Dzień Społeczności, 
Światowy Dzień Czekolady
8:30 - Książęcy Rajd Rowerowy Szlakiem Granitowym, OSIR, 
Świdnica
10:00 - Giełda Staroci i Różności, Rynek, Świebodzice 
16:00 - XXI Festiwal Teatru Otwartego, Wieża Ratuszowa, 
Świdnica
17:00 - Koncert pt. „U Studni”, Bukowiec 
18:00 - V Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie Tylko 
Gospel”, Centrum Kultury, Mieroszów 
21:00 - Zlot fanów czterech kółek, Kwadrat, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 8 lipca 2018 
Imieniny: Elżbiety, Prokopa, Adriana
10:00 - II Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej, OSIR, Świdnica
10:00 - Garmin Triminator 2018, Radków 
16:00 - XXI Festiwal Teatru Otwartego, Wieża Ratuszowa, 
Świdnica
17:00 - Koncert pt. „U Studni”, Bukowiec 

18:00 - V Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie Tylko 
Gospel”, Centrum Kultury, Mieroszów 
19:00 - Koncert zespołu Zgniłość, A’propos Club, Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 9 lipca 2018 
Imieniny: Weroniki, Zenona, Sylwii
Dzień Chodzenia Do pracy Inną Drogą
09:00 - Wakacje z WOK - zajęcia edukacyjne, Stara Kopalnia, 
Wałbrzych

• WTOREK, 10 lipca 2018 
Imieniny:  Amelii, Filipa, Antoniego
Dzień Nikoli Tesli
9:00 - Wakacje z WOK - gra terenowa, Stara Kopalnia, 
Wałbrzych
11:00 - Akcja Legenda – warsztaty multimedialne; 
projektowanie gier opartych na lokalnych legendach 
w aplikacji Action Track, Biblioteka Miejska, Wałbrzych

• ŚRODA, 11 lipca 2018 
Imieniny: Kaliny, Olgii, Benedykta
Światowy Dzień Ludności
9:00 - Wakacje z WOK - festyn dla dzieci, Nowe Miasto, 
Wałbrzych
11:00 - Akcja Legenda – warsztaty multimedialne; 
projektowanie gier opartych na lokalnych legendach 
w aplikacji Action Track, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
18:00 - XX Castle Party w Bolkowie, Zamek w Bolkowie

• CZWARTEK, 12 lipca 2018 
Imieniny: Jana, Brunona, Andrzeja
Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej
9:00 - Wakacje z WOK - warsztaty ceramiczne, Stara 
Kopalnia, Wałbrzych
11:00 - Akcja Legenda – warsztaty multimedialne; 
projektowanie gier opartych na lokalnych legendach 
w aplikacji Action Track, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
17:30 - Kino w bibliotece, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Szczawno-Zdrój
18:00 -  XX Castle Party, Zamek w Bolkowie
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„Beatu$” Centrum Kredytowe
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych SZUKASZ TANIEGO 

K R E D Y T U
masz dość sztywnych zasad w banku 

krótka umowa , opóźnienia na kredytach
to dla nas nie problem 

 ul. Piotra  Wysockiego 2/2  
W Wałbrzychu 

KREDYTY Beatu$  
tel. 793-793-005

oraz   531-483-291    74 307-07-37 

Studio Espresso gościło w Enotece Gusto Italiano 
w Wałbrzychu

z Arturem Zarzyckim  

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

Ze znawcą win i pracownikiem czołowych włoskich winiarni 
z dwudziestoletnim stażem oraz właścicielem Enoteki Gusto Italiano 
rozmawiał Paweł Szpur

REKLAMA	 R0464/18 REKLAMA	 R0465/18

DORADCA BIZNESOWY 
TEL. 531 344 100

1888 - tabliczka Play dla Firm ID-0931.indd   1 06/04/18   09:57

Prawie dwadzieścia lat temu wyje-
chałeś do Włoch. Czy miałeś wów-
czas skonkretyzowane plany?

Wyjechałem za chlebem, jak wie-
lu ludzi. Trafiłem do Włoch do 
jednej z winiarni, gdzie miałem 
pracować jako pracownik sezo-
nowy. Zostałem tam na ładnych 
parę lat. W drugiej winiarni zo-
stałem szefem produkcji i byłem 
odpowiedzialny za cały proces 
produkcyjny wina. Od przerabia-
nia winogron do butelkowania, 
a także wstępne analizy, takie jak 
zawartość siarki, po jeżdżenie na 
wystawy i degustacje. 

 
Większość win, które kupuje-
my w sklepach to są wina pro-
dukowane. My z kolei mówimy 
o winach wytwarzanych w wi-
niarniach. Czy możesz nam przy-
bliżyć proces powstawania wina?

Tu podstawą jest jakość. Wina, 
które trafiają do marketów nie-
stety produkowane są przez 
duże firmy na skalę masową, 
które skupują na przykład go-
towy moszcz. Wina z dobrej 
winiarni po pierwsze można 
odłożyć na parę lat i nic się 
z nimi nie stanie. Po drugie, 
czuć tą dobrą rękę winiarza, 
który robi wino też dla siebie. 
Jak ktoś robi coś dla siebie to 
znaczy, że jest zrobione po-
rządnie. Wino takie powstaje 
we własnej winnicy, czyli dobry 
produkt pod kontrolą - w tym 
dobry enolog i agronom. 

 
Czyli podstawą jest zebrany wi-
nogron, który następnie, gdzie 
trafia?

Jeżeli chodzi o małe rodzinne wi-
niarnie, winiarze mają tylko swoje 

uprawy i nie skupują winogron ze 
względu bezpieczeństwa. Nigdy 
nie wiadomo czy ktoś na przykład 
nie stosował ciężkich oprysków. 
Kwestia zbioru. Mała rodzinna 
winiarnia zbiera wszystko ręcz-
nie. 

 
Czy to prawda, że winogron 
zbiera się w porze suchej, a nie 
deszczowej?

Winogron zawsze zbiera się 
kiedy jest sucho. Nie zbiera się 
wilgotnego winogrona ze wzglę-
du na pleśń i zawartość wody. 
Wbrew pozorom wino robi się 
tylko z soku gronowego, nie do-
daje się wody, cukru i kiepskich 
drożdży. Każdy typ winogron ma 
swój okres zbioru. Kiedy indziej 
zbiera się winogrona do win 
typu spumante. Z kolei do win, 
które są będą bardziej treściwe 

i mocno wyraziste typu Amaro-
ne, Sagrantino Montefalco czy 
Brunello, zbiera się winogron, 
który ma, jak to określają Włosi, 
matturazione, czyli największą 
dojrzałość.

 
Winogron trafia do winiarni.... co 
się z nim dalej dzieje?

Zaczyna się proces produkcyjny. 
Najpierw selekcja winogrona. 
Żeby nie zepsuć wina, nie może 
on być zmiażdżony ani spleśniały. 
W winiarni jest po zbieraczu dru-
gi pracownik, który przed zmie-
leniem winogron sprawdza, czy 
wszystko jest w porządku. Póź-
niej jest przemielenie winogron 
i pozostaje ono w zbiorniku. Róż-
ne są techniki i style winiarzy. Są 
winiarze, którzy nie dopuszczają 
do natychmiastowej fermentacji, 
tylko na przykład schładzają na 
trzy doby przemielony winogron, 
by ten nie fermentował. Każdy 
winiarz ma swój styl i to się wy-
czuwa w winie. 

Są wina wytwarzane na tak zwa-
ny krótki okres do konsumpcji, 
ale są też takie, które długo leża-
kują. Czym one się różnią?

Kwestią tego wina, które trafia do 
leżakowania jest ten zbiór póź-
niejszy. Chodzi o to, że to wino 
będzie mocniejsze i będzie miało 
inną strukturę. Te wina można 
najczęściej przechowywać po kil-
kanaście lat. A nawet i kilkadzie-
siąt. 

 
Ostatnio był taki przypadek 
w Europie, że za bardzo duże 
pieniądze zostało sprzedane 
wino, które miało prawdopodob-
nie ponad 200 lat.

Była aukcja, gdzie zostały sprze-
dane wina francuskie, bodajże 
z 1774 roku za ponad sto tysięcy 
euro jedna butelka. 

 
Czy kupno takiego wina to nie 
jest ryzyko? Może powstać ocet 
winny?

Z kiepskich win nawet nie po-
wstanie ocet winny. 

 
Czyli długoletnie dobre wino 
może być też świetną inwesty-
cją?

Jeżeli wiemy, co kupić na parę lat, 
żeby odłożyć, to jak najbardziej. 

 
Ja jestem laikiem w tym temacie. 
Znam podstawowe wina: białe, 
czerwone, różowe, słodkie, pół-
słodkie, wytrawne. Czy zrobiłem 
prawidłowy podział, czy jakoś to 
dzielimy inaczej?

No... prawidłowo. Ale są jesz-
cze wina likierowe, czyli ta-
kie wzmacniane dodatkowo. 
W przypadku Włoch to są wina 
typu marsala sycylijska. To są 
wina z bardzo dojrzałych wino-
gron, ale żeby to jeszcze pod-
ciągnąć, dolewa się alkoholu, spi-
rytusu i robi się z tego takie wino 
18-procentowe.

 
Pan zaprasza Panią na kolację. 
Jak ma dobrać wino do potrawy, 
żeby tego nie zepsuć? Czy jest ja-
kiś klucz?

Wino nie powinno górować nad 
potrawami i odwrotnie. Trze-
ba to fajnie bilansować. Służymy 
wiedzą naszym klientom kiedy do 
nas przychodzą. 

Serwuję rybę, jakie wino?
Do ryb wina białe i różowe. Moż-
na podać prosecco czy też spu-
mante. Ale są wyjątki, kiedy po-
dajemy wino czerwone - lekkie 
i delikatne. 

 Dziękuję za rozmowę. 
 

W	dalszej	części	wywiadu	informa-
cja	o	tym,	jakie	wino	podać	chociażby	
do	 spaghetti.	 Dowiecie	 się	 również,	
jaka	 jest	 tendencja	 w	 Polsce	 na	 spo-
życie	win,	a	także	tego,	czy	Włosi	się-
gają	po	wina	tylko	ze	swojego	regionu.	
Oglądajcie	 pełen	 wywiad	 na	 https://
www.facebook.com/studio.espresso.
official
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie � rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Nie prześpij niższych cen  Promocyjne raty 1%
U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

REKLAMA	 R0468/18REKLAMA	 R0467/18

Agencja Pracy FLEXONE

PRACA
PRZY PRODUKCJI W HOLANDII

Pakowanie sortowanie owoców i warzyw
Prace magazynowe, zbieranie zamówień.

Ul. Mazowiecka 3 • Wałbrzych • Centrum OK (1 piętro)

Już od 2 lipca wszystkie sprawy emerytalno – 
rentowe związane z pracą w Niemczech miesz-
kańców z rejonu wałbrzyskiego będą załatwiane 
w placówce ZUS w Lubaniu. Nie trzeba jednak 
specjalnie przyjeżdżać do Lubania wystarczy wnio-
sek złożyć w jakiejkolwiek placówce ZUS w Polsce. 
44 Pracowników, ekspertów w zakresie polskiego 
i niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych 
będzie obsługiwało wnioski rodaków zarówno 
z kraju jak i zagranicy.

Liczba Polaków pracujących za granicą stale rośnie. 
Według danych GUS aktualnie za granicą przebywa po-
nad 2,5 mln Polaków. Jest to między innymi wynik ot-
warcia zachodnich rynków pracy po przystąpieniu Polski 
do Unii Dlatego do ZUS wpływa coraz więcej wniosków 
o emerytury i reny od osób, które pracowały w Polsce 
i za granicą. Wpływ wniosków o przyznanie emerytury-
-renty na podstawie umów międzynarodowych wzrósł 
w I kwartale 2018 roku o 34,3 proc. w stosunku do 
I kwartału 2017 roku oraz aż o 67,7 proc. w stosunku do 
I kwartału 2016 roku.

- Wniosków jest tak dużo w skali kraju, że musieli-
śmy uruchomić nowe placówki.  Z Lubania do granicy 
z Niemcami jest niecałe 30 km, więc lokalizacja tego no-
wego RUM była oczywista – mówi Beata Dyko, Dyrektor 
oddziału ZUS w Wałbrzychu. -  Wnioskami będą zajmo-
wały się 44 osoby. To nasi najlepsi eksperci w zakresie 
polskich jak i niemieckich przepisów emerytalno – ren-
towych, którzy będą rozpatrywali wnioski o przyznanie 
emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu niezdolności do 
pracy - zapewnia Dyrektor Dyko.

W ciągu 2 – 3 lat liczba ekspertów w Lubaniu wzroś-
nie z 44 do 65 osób. Wszystkie wnioski z całego kraju do-
tyczące Niemiec będą przekazywane najpierw do Opo-
la i tam rozdzielane dla Wałbrzycha i Elbląga. Wnioski, 
które wpłyną do ZUS bezpośrednio w Wałbrzychu będą 
realizowane w Lubaniu.

PaPu

Niemieckie 
renty w Polsce

- Dziękujemy Wam drodzy 
mieszkańcy za to, że kolejny raz 
bawimy się razem! - taki przekaz 
kieruje do lokalnej społeczności 
Arkadiusz Czocher, Prezes Sto-
warzyszenia Kocham Szczawno-
-Zdrój, komentując na bieżąco 
organizację kolejnego świątecz-
nego śniadania w uzdrowisku.

Te pyszne posiłki we wspól-
nym gronie to pomysł i wykonanie 
działaczy stowarzyszenia Kocham 

Szczawno-Zdrój. To projekt, któ-
rego celem jest świętowanie patro-
nów ulic w uzdrowisku. Pierwsza 
okazja to odbyte już urodziny Hen-
ryka Sienkiewicza. Teraz zorga-
nizowano sąsiedzkie przyjęcie na 
Mickiewicza. Dlaczego w czerwcu? 
To proste -  28 czerwca 1834 roku 
wydano po raz pierwszy Pana Tade-
usza. W 2014 roku rękopis „Pana 
Tadeusza” został wpisany na Polską 
Listę Krajową Programu UNESCO. 
Również w czerwcu, ale 1898 roku 

Aktywnie w Szczawnie 

odsłonięto pomnik poety w Krako-
wie.Wszystkich przybyłych gości po-
witał Henryk Hammer, koordynator 
działań. W przygotowaniu i podczas 
imprezy wspierała go część działaczy 
stowarzyszenia w osobach: Urszula 
Dąbrowska, Edyta Pantol, Dorota 
Wołoszyn- Pusławska, Agnieszka 
Pisarska, Agnieszka Wilk oraz Do-
minik Małkowski, Patryk Maćkowiak 
i Piotr Cugowski. 

- Nie sądziłem, że tak duża ilość 
mieszkańców nas odwiedzi - mówi 

Henryk Hammer ze Szczawna-
-Zdroju. To kolejne śniadanie działa-
czy Kocham Szczawno-Zdrój skiero-
wane do mieszkańców uzdrowiska 
w celu ich integracji i aktywizacji. 
Aktywni szczawianie ze stowarzy-
szenia, jak zawsze, mieli pełne ręce 
roboty. - Dziękuję wszystkim kole-
żankom i kolegom zaangażowanym 
w organizację tego ważnego przed-
sięwzięcia -  podsumował prezes 
stowarzyszenia, Arkadiusz Czocher.  

red
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Studio Espresso gościło w kawiarni Zielona Sofa 
w wałbrzyskim śródmieściu.

z księdzem Krzysztofem Faronem

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

Z duszpasterzem z powołania i medalistą w trójboju siłowym o pasji do sportu rozmawiał Paweł Szpur
Są księża w Polsce posiadający 
różne pasje. Jest ksiądz raper, 
jest również kulturysta i oczywi-
ście ksiądz Krzysztof, który upra-
wia trójbój siłowy. Jak i kiedy zro-
dziła się ta pasja?
Ja zawsze miałem duszę sportowca, 
takiego wojownika. Od najmłod-
szych lat interesowałem się sportem. 
Szukałem swojej pasji. Biegałem, 
grałem w piłkę nożną. Przyszedł czas 
mojej fascynacji siłownią. Pamiętam 
to jak dziś, kiedy mój kolega w wa-
kacje (miałem wówczas piętnaście 
lat) pokazał mi siłownię. Nawet nie 
wiedziałem, że siłownia jest na mojej 
ulicy i zapragnąłem ćwiczyć. Nigdy 
nie jest tak łatwo. Moja mama wraz z 
panią doktor stwierdziły, że nie mogę 
ćwiczyć. Dlatego, iż jest taka opinia, 
że nie wolno ćwiczyć na siłowni do 
iluś lat, bo się nie urośnie. Niestety, 
musiałem dwa lata poczekać, żeby 
wystartować i zacząć ćwiczyć na 
poważnie. W wieku siedemnastu 
lat już ćwiczyłem. Miało to miejsce 
w Jedlinie-Zdrój, skąd pochodzę. 
Później poszedłem do seminarium w 
Świdnicy i tam było o wiele ciężej. W 
seminarium jest tak jak w wojsku. Są 
posiłki, którymi się najemy bądź nie. 
Mieliśmy różne inne obowiązki. Jest 
mało czasu. Ale udało się przez te 
sześć lat powalczyć. Kupiłem sprzęt 
do seminarium, za stypendium w 

wynikach nauczania. Gdy zostałem 
księdzem, mogłem już na spokojnie 
ćwiczyć. 
 
Praca duszpasterza nie jest tylko 
w niedziele. Ksiądz ma obowiąz-
ki również w tygodniu. Jak zatem 
pogodzić czas związany z pełnie-
niem kapłaństwa, z czasem na 
treningi?
Trzeba znaleźć priorytety. Dla mnie 
najważniejszy jest Pan Bóg i praca 
duszpasterska. Mój cel - pomóc in-
nym przybliżyć się do Pana Boga 
-  jest najważniejszy. Kiedy spełnię 
wszystkie swoje obowiązki, wów-
czas mogę pójść na siłownię. Czasem 
jest to o godzinie dziewiętnastej, 
a czasami o godzinie dwudziestej. 
Obecnie jestem w Ząbkowicach 
Śląskich, gdzie po raz kolejny zało-
żyłem siłownię po Wałbrzychu. Te-
raz mam tyle sprzętu, dla którego 
potrzebowałem pomieszczenia, i z 
Bożą pomocą udało się takie miejsce 
znaleźć. Nie ćwiczę tam sam, z tego 
miejsca korzystają inni. Dzięki temu 
pomagam rozwijać się innym fizycz-
nie, ale również opowiadam podczas 
ćwiczeń o Panu Bogu. 
 
Ksiądz jest medalistą mistrzostw 
Polski. Czy aby uprawiać tą dy-
scyplinę potrzebował ksiądz zgo-
dy, chociażby biskupa?

Nie pytałem się księdza biskupa 
o zgodę. Sprawa wydawała mi się 
naturalna. Startuję w stroju sporto-
wym. Nie rozbieram się i nie robię 
nic zdrożnego. Na podium z kolei 
wchodziłem w sutannie. Pokazałem 
w ten sposób, że to ksiądz podnosi 
te ciężary. Ksiądz biskup w rozmo-
wie ze mną w Gościu Niedzielnym 
dowiedział się, że ja ćwiczę. Wcześ-
niej o tym nie wiedział. Powiedział, 
że nie ma nic przeciwko temu. 
 
Czy łatwiej jest szerzyć kateche-
zę, czy też przybliżać wiernym 
Pana Boga, mając w sobie ten 
potencjał sportowy?
Patrząc na dwudziesty pierwszy wiek, 
to na ludzi najbardziej oddziaływają 
dwie rzeczy: sport i muzyka. Ja nie 
umiem śpiewać (śmiech). Choć za-

wsze chciałem ładnie śpiewać, ale to 
nie mój talent. Mam za to talent do 
podnoszenia ciężarów. Dzięki temu, 
że ja ten talent pomnażam, mam jakiś 
punkt zaczepienia. Jak spotykam drugą 
osobę, to nie mówię od razu o Panu 
Bogu. Mam zatem temat do rozmowy 
o sporcie, który jest bardzo neutralny. 
Wiele osób chodzi na siłownię i upra-
wia ten sport. Czy to dla kondycji, czy 
też wyglądu. Dlatego jest wspólna 
płaszczyzna do rozmowy.
 
Na czym polega ta dyscyplina 
sportowa powerlifting? Stąd też 
zapewne nazwa strony interne-
towej księdza.
Jest to dyscyplina mało popularna w 
Polsce. Nie ma jej w telewizji. Cza-
sami filmy umieszczane są na YouTu-
be z mistrzostw świata czy też Euro-

py, a czasami Polski. Składa się ona z 
trzech ćwiczeń: przysiadu ze sztangą 
na plecach, wyciskania na klatce, le-
żąc z zatrzymaniem sekundowym i z 
martwym ciągiem. Te trzy ćwiczenia 
się wykonuje i sumuje kilogramy.
 
Czyli to kombinacja podnoszenia 
ciężarów.  
Tak, tu trzeba dbać o całe ciało i je 
wzmacniać, żeby takie zawody wygrać. 
 
Czy ksiądz stosuje jakąś specjal-
ną dietę?
Ja jestem tego zdania, że zdrowy 
styl życia trzeba pokochać. Trzeba 
się dobrze odżywiać, żeby podnosić 
ciężary. W dziewięćdziesięciu pro-
centach odżywiam się jak większość 
ludzi. Tylko ja liczę kalorie, a także, 
ile jem białka czy tłuszczy. Czasem 
zdarzą się słodkie smakołyki, na któ-
re trzeba sobie pozwolić dla zdrowia 
psychicznego, bo inaczej człowiek 
pęknie. Nie można być dla siebie 
zbyt restrykcyjnym. 

Dziękuję za rozmowę. 
 
W	dalszej	części	wywiadu	dowiecie	się,	
jak	 powstał	 teledysk,	 pokazujący	 tre-
ning	 księdza	 Krzysztofa,	 który	 opub-
likowany	 jest	 na	 YouTube.	 Dowiecie	
się	 również,	w	 jaki	 sposób	przekazuje	
swoje	 umiejętności	 zdobyte	w	 sporcie	
pozostałym	duszpasterzom.	Oglądajcie	
pełen	 wywiad	 na	 https://www.facebo-
ok.com/studio.espresso.official	
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OBIADY DOMOWE 
ZAPRASZAMY 

w godz. 7:30 - 15:30 
od poniedziałku do piątku 

Wałbrzych 
(siedziba TAURON) 
ul. Wysockiego 11 

BIESIADA zapewnia CATERING 
Kuchnia typowa polska 

przyjmujemy zamówienia na wyroby garmażeryjne 
mail: biesiadah@gmail.com 

tel. kom. 607-087-927

BIESIADA zapewnia CATERING 

przyjmujemy zamówienia na wyroby garmażeryjne 
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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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Lokalna Organizacja Tury-
styczna Aglomeracj Wałbrzy-
skiej przyjęła do swojego grona 
nowych członków. Obecnie Sto-
warzyszenie, którego nadrzęd-
nym celem jest rozwój turystyki 
oraz promocja regionu, tworzą 
24 podmioty. Na mocy uchwały 
Zarządu z 26 czerwca 2018 r. 
nowymi członkami LOT Aglome-
racji Wałbrzyskiej zostały: Fun-
dacja „Europejska Perła Baroku” 
(Opactwo Cystersów w Krzeszo-
wie) oraz Gmina Stare Bogaczo-
wice.  

Opactwo Cystersów to monu-
mentalna, zachwycająca architektu-
rą, malarstwem i rzeźbą budowla, 
której początki sięgają XIII wieku. 
Stare Bogaczowice to dziesiąta gmi-
na, która współtworzy Lokalną Or-
ganizację Turystyczną Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Wśród jej walorów 

Turystyczna współpraca
warto wskazać zalew rekreacyjny, 
który jest usytuowany wśród la-
sów u podnóża Masywu Trójgarbu. 
W tym roku do Stowarzyszenia LOT 
Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyły 
już trzy podmioty. O wszystkich po-
dejmowanych działaniach przeczytać 
można na stronie www.lotaw.pl. 

PaPu

Uzdrowiciel z Filipin 
Reynaldo Jun Litawen
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie

REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz 
dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespo-
tykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u se-
tek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim 
i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię eteryczną wokół 
swoich rąk, którą pokazuje choremu. 
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:  chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgo-
słupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach 
i cystach,  chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 
energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela  ustąpiły bółe kręgosłupa 
i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, ze dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się 
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG 
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął  się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli może zawsze osiągnąć pomoc.

Reynaldo Jun Litawen
Zapisy i informacje

693 788 894, 784 609 208

15 lipca - WROCŁAW, 16 lipca - LUBIN i GŁOGÓW,
17 lipca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH,

18 lipca - BOLESŁAWIEC
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Dokładnie 159 wniosków na 
działania finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej rozpatruje 
obecnie Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy. Instytucje, firmy, 
organizacje oraz samorządy wal-
czą o prawie 90 mln zł w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dol-

nośląskiego (RPO). Ale na tym 
nie koniec, bo do rozdysponowa-
nia jest jeszcze 1,1 mld zł w aktu-
alnej perspektywie unijnej. Kolej-
ne konkursy jeszcze w tym roku.

DWUP pierwsze nabory oraz 
konkursy z RPO ogłosił i rozstrzyg-
nął jako jedna z pierwszych instytucji 

jeszcze w 2015 r. Do dziś rozdys-
ponowano 829,5 mln zł w ramach 
420 podpisanych umów. Kolejny 
rok również będzie rekordowy pod 
względem rozdysponowania unij-
nych funduszy.

–To tak naprawdę mrówcza pra-
ca związana z oceną formalną i me-
rytoryczną wniosków. Według planu 

Miliard pomocy z Unii w najbliższych miesiącach zapadanie 
decyzja o rozdysponowaniu ogrom-
nej kwoty ponad 88 mln zł.– mówi 
Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy.

Na co przeznaczone zostaną tak 
ogromne fundusze? Oprócz trady-
cyjnych działań związanych z akty-
wizacją zawodową (wzmocnienie 
edukacji, kompetencji, doposażenie 
i wyposażenie miejsca pracy) unijne 
wsparcie zostanie rozdysponowa-

ne na nowości w RPO – otwieranie 
nowych miejsc w żłobkach i klubach 
malucha. Wszystko po to, by młodzi 
rodzice, którzy mają dzieci do 3. 
roku życia mogli znaleźć pracę, do 
niej wrócić lub podnieść swoje kwa-
lifikacje. W ramach unijnej pomocy 
przewidziano także bezzwrotne 
dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, bony stażowe i szko-
leniowe, a także na dojazdy i reloka-
cję. 

red

Strażacy 
w akcji

W sobotnie popołudnie 23 
czerwca w Śmiałowicach odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. 

Do rywalizacji w turnieju stanęło 
10 drużyn ze wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Marcinowice: Marci-
nowice, Tworzyjanów, Zebrzydów, 
Mysłaków, Strzelce i Śmiałowice. 
Gminne zawody otworzył wójt 
gminy Marcinowice Władysław Go-
łębiowski wraz z przedstawicielem 
Komendy PSP w Świdnicy st. kpt.  
Łukaszem Grzelakiem, prezesem 
Zarządu Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP druhem Czesławem 
Wawro i komendantem gminnym 
Ochrony Przeciwpożarowej druhem 
Arkadiuszem Kuligiem.

PaPu
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Uwaga Konkurs! Do wygrania  jedno podwójne zaproszenie na koncert holenderskiego zespołu 
jazzowego „WOJTEK JUSTYNA TREEOH!”, który odbędzie się 11 lipca 2018 roku o godzinie 20:00 
w klubie „A’PROPOS”  w Wałbrzychu. Wystarczy, że w piątek 6.07.2018 wyślesz e-mail pod adres 
sekretariat@30minut.pl z hasłem WOJTEK JUSTYNA TREEOH!, podaj swoje imię, nazwisko i nr 
telefonu. Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie.

WOJTEK JUSTYNA TREEOH! feat. POLIANA VIEIRA 
– Letnia Trasa Koncertowa 2018
Wojtek Justyna TreeOh! łączy dynamiczny funk-jazz z wielokolorową i różnorodną rytmicznie muzyką świata, sięgając jedno-
cześnie po nowe faktury sonorystyczne. Podczas licznych występów w europejskich klubach i na renomowanych, międzynaro-
dowych festiwalach zdobyli sobie opinię pełnej temperamentu grupy, której koncerty zachwycają współczesnych melomanów 
porywającą muzyką wzbogaconą żywiołowymi improwizacjami i wartkim dialogiem muzycznym między członkami zespołu.
Podczas letniej trasy koncertowej 2018 z zespołem Wojtek Justyna TreeOh! jako gość specjalny wystąpi Poliana Vieira, soulowa 
wokalistka z Portugalii. W jej wielobarwnej muzyce słychać elementy R’n’B, portugalskiego fado i muzyki world charakterystycz-
nej  dla Wysp Zielonego Przylądka, skąd wywodzą się jej korzenie.
Wojtek Justyna TreeOh! i Poliana Vieira zaprezentują się w Polsce w specjalnie przygotowanym programie, na który złożą się kom-
pozycje z repertuaru TreeOh!, utwory napisane wspólnie z Polianą oraz jej autorskie piosenki. Spontaniczna interakcja zespołu 
i wokalistki i otwarty kontakt muzyków z publicznością nadają niepowtarzalny klimat ich występom, które na długo pozostają 
w pamięci.

www.wojtekjustyna.com | www.polianavieira.nl

Wystąpią:
Poliana Vieria (Portugalia/Wyspy Zielonego Przylądka) – śpiew
Wojtek Justyna (Polska/Holandia) – gitara
Daniel Lottersberger (Austria) – gitara basowa
Alex Bernath (Niemcy) - perkusja
Diogo Carvalho (Portugalia) - perkusjonalia

11.07 | Wałbrzych - A’propos 
12.07 | Wrocław - Nietota
13.07 | Kędzierzyn-Koźle - Kameleon Jazz Club
14.07 | Kraków - Teatr Nowy Proxima Noc Jazzu
15.07 | Łódź - Fabryka Grohman Piknik u Grohmana
16.07 | Kraków - Harris Piano Jazz Bar  Letni Festiwal Jazzowy

LINKI PROMOCYJNE:
Promo: https://youtu.be/7JFrCrK8Xck
Singiel „Nothing’s Missing”: https://youtu.be/4ncyemL7K9Q

Live: https://youtu.be/_gf5JjCDpNo
„Meu Fado”: https://youtu.be/6tLqKAzNtyI

Mieroszowskie Centrum Kul-
tury zaprasza od 6 do 8 lipca na 
V Festiwal im. Włodka Szomań-
skiego „Nie tylko gospel”. 

Tegorocznym gościem wydarze-
nia będzie aktorka Olga Szomańska. 
Podczas festiwalu będzie można 
usłyszeć gospelowy Chór Błogosła-
wieni, Chór Dnia Jednego, a także 
gwiazdy: Barbara Kurdej-Szatan – 
aktora i Rafał Szatan – muzyk i aktor 
musicalowy. 

– Chór Dnia Jednego to wokaliści 
z mieroszowskiego chóru Irysy, Sal-
ve Regina z Wałbrzycha oraz Filhar-
monii Sudeckiej. Będą śpiewać stan-
dardy gospelowe i fragmenty „Missy 
gospel’s” Włodzimierza Szomańskie-
go, prowadzeni przez Ren Gosław-
ską, solistkę Teatru Muzycznego 
w Gdyni – mówi Elżbieta Szomań-
ska, dyrektorka artystyczna imprezy.

Festiwal im. Włodka Szomań-
skiego to nie tylko koncerty, bardzo 
ważną częścią imprezy jest konkurs 
wokalny. W tym roku do rywaliza-
cji przystąpiło 81 osób, do drugiego 
etapu została wybrana siódemka. 

KaLu

Zabrzmi 
śpiew

Ale kosmos – to już 20 lat 
Ogólnopolskiej Giełdy Kabareto-
wej „KopalniaK” (dawniej „Prze-
WAŁka”)! Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury ogłasza nabór do kon-
kursu. W puli nagród 10 tysięcy 
złotych. 

Grupy kabaretowe oraz 
stand`uperzy zgłaszajcie się! Macie 
czas do 10 września. Finał w paź-
dzierniku: 12.10 (stan-up) i 13.10 
(kabarety). Miejsce imprezy: Wał-
brzyski Ośrodek Kultury na tere-
nie Starej Kopalni w Wałbrzychu. 
Doświadczenie sceniczne mile wi-
dziane, ale nie jest konieczne! Naj-
ważniejszy jest pomysł i poczucie hu-
moru. - Rozbawcie nas i publiczność. 

Najśmieszniejszy konkurs 

Nagrajcie film z Waszym progra-
mem (może być do 10 minut) i prze-
ślijcie wraz z kartą zgłoszeń na adres 
e-mail: joanna@wok.walbrzych.pl. 
Zapewniamy niesamowite przeży-
cia, kontakty owocujące współpracą, 
wymianę doświadczeń, uwagi profe-

sjonalistów, a przede wszystkim do-
brą zabawę. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych.- mówią organiza-
torzy 

Więcej informacji o konkursie 
www.wok.walbrzych.pl

KaLu

Gmina Walim zaprasza 
wszystkich na imprezę pełną 
pasji, historycznych akcentów 
i niepowtarzalnych dań kuchni 
wojskowej! Już w sobotę 7 lipca 
Zajazd Hubert w Walimiu zamie-
ni się w tętniącą życiem wojsko-
wą osadę. 

Wydarzenie to w wyjątkowy 
sposób ukazuje jak funkcjonowały 
kuchnie na froncie, gdzie pod gołym 
niebem powstawała strawa dla całej 
armii. Festiwal Kuchni Polowych to 

wyjątkowe połączenie zabawy z lek-
cją historii, podczas której organiza-
torzy zabiorą wszystkich uczestni-
ków w podróż kulinarną przez kilka 
epok i pomogą poznać sekrety goto-
wania dla kompanii żołnierzy.

Aby jeszcze bardziej podkreślić 
specyfikę tego wspaniałego widowi-
ska w tle słychać będzie wojskowe 
rozmowy, wystrzały broni i lekką 
nutę wydobywającą się z zabytkowej 
harmonii, która w okopach wygrywać 
będzie melodie o odległym domu...

KaLu

Wojskowa grochówka

W piątek, 6 lipca o godz. 21.30 
pierwsza projekcja! 

Na dużym ekranie zobaczymy 
magiczną i pełną przygód podróż 
Dziewczynki do krainy jej własnej 

wyobraźni czyli „Mały Książę”. Na 
Wieczory Kina Plenerowego za-
prasza Wałbrzyski Ośrodek Kultu-
ry. Miejsce: plac eventowy za WOK 
na terenie Starej Kopalni. Wstęp 
wolny. 

W piątek 29 czerwca za-
kończył się sezon kulturalny 
2017/2018. „Biuro matrymonial-
ne” bo o tym wydarzeniu mowa, 
to kolejna propozycja grupy 
teatralnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury 
w Boguszowie-Gorcach „Krewni 
i Znajomi Królika”. 

Sztuka z wielkim kunsztem 
i polotem wyreżyserowana przez 
instruktora grupy - Seweryna Mroż-
kiewicza.  Przez ostatnie kilkanaście 
lat grupa dorobiła się dosyć sporej 
listy fanów, co zauważyć można 
było po widowni, która żywiołowo 
reagowała na sceniczne wyczyny ak-
torów. Niemalże co chwile salę wi-
dowiskową wypełniał głośny śmiech 
przybyłych widzów. Niespełna 60 
minutowa historyjka pewnego „Biu-
ra matrymonialnego”, przepełniona 
była niezliczoną liczbą wątków, któ-
re koniec końców w zasadzie dobie-

gły do - w miarę pomyślnego końca 
- a przynajmniej dla co poniektórych. 
W rolę pracownika biura borykają-
cego się z dorastającą córka, żoną 
(w domyśle) i kochanką-szefową, 
którą odegrała po mistrzowsku Anna 
Kapcewicz, wcielił się Janusz Kita. 

Na scenie pojawiło się wiele 
barwnych postaci: kolega poszuku-
jący żony (Seweryn Mrożkiewicz), 
„zgrabna i powabna” klientka, na 
każdym kroku eksponująca swoje 
wdzięki – Maria Burzyńska, poprzez 
kobietę „niezdecydowaną” – Maria 
Jasiczak i kobietę „wytworną” – Anna 
Dembska, a w tym wszystkim jeszcze 
niezwykle absorbująca nastolatka – 
Kinga Sumara. Słowem niezły „misz-
-masz” przyprawiający o zawrót 
głowy, nic więc dziwnego, że widow-
nia bawiła się tak doskonale i z nie-
cierpliwością oczekiwała finału tychże 
perypetii. Długo po przedstawieniu 
grzmiały brawa dla artystów.

PaPu

Zakończenie sezonu

Kino pod chmurką 

Kolejne seanse pod chmurką i na leżakach w piątki:
20 lipca, godz. 21.30: „Valerian i miasto tysiąca planet”,
10 sierpnia, godz. 21.30: „Miasto 44”, projekcja w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic,
24 sierpnia, godz. 21.30: „Za niebieskimi drzwiami”.
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Podium 
szczawieńskiego 
tenisisty
Na kortach Olimpijski Club we Wroc-
ławiu rozegrano Ogólnopolski Turniej 
Klasyfikacyjny w tenisie ziemnym 
młodzików do lat 14. W imprezie 
wystartował Gabriel Wójcicki z KT 
Szczawno-Zdrój, który zanotował bar-
dzo udany występ. Reprezentant klubu 
z uzdrowiska w turnieju singlowym 
dotarł aż do ścisłego finału, w którym 
musiał uznać wyższość Igora Kapuś-
cińskiego z KT Jawczyce kończąc tym 
samym zawody na 2. miejscu. 

Udany Alkatraz 2K18
Za nami kolejna, trzynasta edycja 
turnieju koszykówki ulicznej Alkatraz 
2K18, basket w rytmie Hip Hopu. 
W tegorocznej odsłonie wzięło udział 
12 zespołów, które jak podkreślał 
Michał Borzemski – inicjator impre-
zy, zaprezentowały naprawdę niezłą 
koszykówkę. Najlepsi okazali się Piękni 
i Młodzi, ale zwycięstwo wspomnianej 
ekipy nie może dziwić, jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, iż w składzie triumfato-
rów znaleźli się między innymi Damian 
Durski, Piotr Niedźwiedzki czy Bartło-
miej Ratajczak (MVP turnieju), a więc 
obecni i byli gracze Górnika Trans.eu 
Wałbrzych. Kolejne miejsca na podium 
zajęli: Bad Company oraz Green Go, 
a 4. miejsce przypadło w udziale druży-
nie Young Blood. 

OZPN informuje
Choć do inauguracji kolejnego sezonu 
w klasach: okręgowej oraz A pozostało 
jeszcze trochę czasu, to odpowiedzialny 
za rozgrywki Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Wałbrzych zaprezentował 
już ramowy terminarz obu szczebli. 
Początek rundy jesiennej „okręgówki” 
oraz klasy A zaplanowano na niedzielę 
12 sierpnia, a pierwsza część sezonu 
zakończy się w niedzielę 18 listopada. 
Ponadto OZPN przedstawił daty 
Pucharu Polski na szczeblu podokręgu. 
Pierwsze mecze odbędą się w środę 15 
sierpnia, następne 29 sierpnia, 12 i 26 
września, a triumfatorów rozgrywek 
na tym poziomie poznamy w środę 10 
października. 

Popularny 
Aqua-Zdrój
Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi 
zgrupowania sportowe w Centrum 
Aktywnego Wypoczynku „Aqua-Zdrój”. 
Obecnie z nowoczesnego obiektu przy 
ulicy Ratuszowej korzystają aż trzy dru-
żyny. Mowa o reprezentacji koszykarzy 
na wózkach, reprezentacji Polski w piłce 
nożnej kobiet do lat 15 oraz piłkarskiej 
kadrze Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej w kategorii do 14 lat. 

Nowy sponsor 
AZS-u PWSZ
Zespół AZS-u PWSZ Wałbrzych 
wzbogacił się o cennego sponsora. 
W ostatnich dniach do grupy wspierają-
cej nasze piłkarki dołączyły Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., 
których logo oraz nazwa widnieć będą 
na koszulkach walczących o czołowe 
miejsca Ekstraligi – akademiczek. 

Górnicy z licencją
Z grona 32 zespołów, które na drodze 
rywalizacji sportowej uzyskały prawo 
do występów na IV-ligowym poziomie, 
23 ekipy otrzymały licencje na sezon 
2018/2019. W tej grupie nie zabrakło 
Górnika Wałbrzych, który po spadku 
Górnika Boguszów-Gorce do „okrę-
gówki” będzie jedynym przedstawicie-
lem naszego regionu na tym szczeblu. 
Co ciekawe, zmieni się nieco skład 
naszej grupy IV ligi. Do grupy wschod-
niej dołączył bowiem AKS Strzegom, 
a więc wicemistrz ubiegłego sezonu 
grupy zachodniej. 

Bartłomiej Nowak 

Przed tygodniem informowali-
śmy o planie przygotowań AZS-u 
PWSZ Wałbrzych, czas zatem na 
piłkarzy Górnika Wałbrzych, któ-
rzy po krótkim odpoczynku od 
futbolu powrócą do treningów w 
poniedziałek 9 lipca. 

Po kilkudniowych treningach 
indywidualnych w najbliższy ponie-
działek piłkarze Górnika spotkają 
się na pierwszych powakacyjnych 
zajęciach pod wodzą Jacka Fojny. 
Ze względu na szczupły budżet o 
wyjeździe na obóz nie ma mowy, 
stąd biało-niebiescy będą trenować 
na Ratuszowej oraz, z racji spore-
go obłożenia obiektu Aqua-Zdroju, 
Nowym Mieście. Na razie trudno 
mówić o ewentualnych wzmoc-
nieniach, choć nieoficjalnie mówi 
się o kilku naprawdę ciekawych 
transferach. Z drugiej strony kilku 
graczom kończą się wypożycze-
nia do ościennych klubów, dlatego 
możemy się spodziewać powrotu 
Pawła Tobiasza, Piotra Rojka, Do-
minika Woźniaka, Artura Słapka czy 
Denisa Deca, który ze względu na 
zagraniczną praktykę zawodową nie 
mógł wziąć udziału w ostatnich me-
czach Górnika minionego sezonu. 
Do powyższej grupy należy również 
dodać Jakuba Jędrasa, Piotra Kraw-
czyka oraz Szymona Krupczaka, 
którzy żegnają się z wiekiem juniora 
i również mają szanse zasilić pierw-
szy zespół. Obok nich trener Fojna 
na pewno w dużym stopniu korzy-

Górnicy (na razie) bez wzmocnień 

Trwają zasłużone urlopy 
koszykarzy Górnika Trans.eu 
Wałbrzych. Do treningów pod-
opieczni trenera Marcina Ra-
domskiego powrócą 13 sierpnia. 

W połowie sierpnia biało-niebie-
scy rozpoczną przygotowania do 
rozgrywek I ligi. Nic zatem dziwne-
go, iż wałbrzyszanie wciąż odpoczy-
wają od koszykówki, którą obecnie 
traktują dość rozrywkowo, o czym 
mogliśmy przekonać w minioną so-
botę podczas turniej Alkatraz 2K18. 
Turnieju, który zdominowali Pięk-
nie i Młodzi, a więc ekipa mająca 
w swoim składzie między innymi 
Bartłomieja Ratajczaka czy Damiana 
Durskiego. 

Obaj wspomniani powyżej gra-
cze na pewno znajdą się w składzie 
beniaminka I ligi. Oczywiście to nie 
wszystko, gdyż obecnie wiadomo, iż 
do swej dyspozycji trener Radomski 
będzie również miał Rafała Glapiń-

skiego, Krzysztofa Spałę, Tomasza 
Krzywdzińskiego oraz Huberta 
Kruszczyńskiego. Trwają rozmo-
wy z pozostałymi graczami, którzy 
w maju wywalczyli awans Górnika 
Trans.eu, a także nowymi zawod-
nikami, gdyż nie jest tajemnicą, iż 
w kręgu zainteresowań działaczy 
klubu są koszykarze podkoszowi 
oraz obwodowi. Czasu na negocja-
cje pozostało całkiem sporo, gorzej 
tradycyjnie z pieniędzmi. To właśnie 
kwestie finansowe sprawiły, iż mimo 
sporego zainteresowania kibiców 
w minionym sezonie biało-niebiescy 
korzystali z gościnnej, ale dość małej 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów, a nie 
obiektu Aqua-Zdroju przy ulicy Ra-
tuszowej. Jak będzie w nadchodzą-
cych rozgrywkach, tego jeszcze nie 
wiadomo. Nieznana jest również 
data inauguracji I ligi, choć można 
się spodziewać, iż dojdzie do niej na 
przełomie września i października. 

Bartłomiej Nowak 

Spokój u koszykarzy

To już jest pewne – doświadczony Rafał Glapiński poprowadzi jesienią 
Górników do walki o I-ligowe punkty 

a także wiceprezesem Grzegorzem 
Michalakiem na czele. 

W ramach przygotowań naszą 
ekipę czeka na pewno sześć, a nie-
wykluczone, iż siedem sparingów. 
Pierwszy już 14 lipca, gdy na wyjeź-
dzie zagramy z beniaminkiem III ligi – 
FK Nachod. Kolejne potyczki odbę-
dą się w większości w Wałbrzychu, 
z wyjątkiem pojedynku z wyżej skla-
syfikowaną Lechią Dzierżoniów, do 
której dojdzie 25 lipca na wyjeździe. 

Terminarz sparingów Górnika Wałbrzych
Sobota – 14 lipca: FK Nachod – GórnikWałbrzych 
Sobota – 21 lipca: Górnik Wałbrzych – Ślęza  
Wrocław

Oldboje Górnika nie mieli sobie równych w rozegranym w niedzielę Memoriale im. Mariana Szei

stać będzie z usług utalentowanych 
juniorów, którzy w końcówce po-
przedniego sezonu zanotowali kilka 
udanych spotkań. Mowa o Michale 
Zarembie, Kacprze Wiśniewskim 
(powrót po kontuzji), a przede 
wszystkim bramkostrzelnym Miło-
szu Rodziewiczu. W tym wypadku 
liczy się nie tylko jakość, ale rów-
nież i ilość, gdyż mamy jeszcze w 
pamięci ostatnie trzy mecze rezerw 
Górnika w klasie B. Mecze prze-
grane, co należy tłumaczyć kiepską 
sytuacją kadrową wałbrzyszan, któ-
rzy na murawę wychodzili w dość 
kombinacyjnych składach z trenera-
mi Fojną czy Marcinem Domagałą, 

Środa – 25 lipca: Lechia Dzierżoniów – Górnik 
Wałbrzych  
Sobota – 28 lipca: Górnik Wałbrzych – Orkan  
Szczedrzykowice
Środa – 1 sierpnia: Górnik Wałbrzych – Olimpia  
Kowary
Sobota – 4 sierpnia: Górnik – wolny termin
Sobota – 8 sierpnia: Górnik Wałbrzych – Moto-Jelcz 
Oława

Tymczasem nieco starsi oraz 
młodsi Górnicy zaprezentowali się 
lokalnej publiczności podczas nie-
dzielnego Memoriału imienia Ma-
riana Szei. Łącznie do zawodów 
przystąpiło 20 zespołów, które ry-
walizowały w kategoriach: oldboje 
oraz trampkarze (rocznik 2004). 
W obu turniejach świetnie spisa-
li się wałbrzyszanie, gdyż „starsi” 
panowie Górnika nie mieli sobie 
równych w zmaganiach piłkarskich 
weteranów, a Grzegorz Michalak 
został królem strzelców oldbojów. 
W zawodach piłkarskiego narybka 
najlepsza okazała się drużyna Forza 
Wrocław, która na podium wyprze-
dziła Górnika I Gorce oraz Górnika 
Wałbrzych. Warto przy tej okazji 
podkreślić doskonałą postawę mło-
dych graczy z Gorc, gdyż prowadzo-
ny przez Mariana Bacha oraz Daniela 
Garwola pierwszy zespół zajął, jak 
wspomnieliśmy, 2. miejsce, a druga 
drużyna wywalczyła 4. lokatę. Kró-
lem strzelców turnieju trampkarzy 
został Sebastian Domek z Górnika 
Wałbrzych. 

Bartłomiej Nowak W rywalizacji trampkarzy doskonale spisali się piłkarze Górnika Gorce, którzy zajęli odpowiednio 2. i 4. miejsce
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z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony 
ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

WYNAJMĘ

(0) Do wynajęcia pokoje dla pracow-
ników. Tel. 693 06 94 86   

www.sukcesnieruchomosci.pl 

58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 

ZA GOTÓWKĘ!

ŚRÓDMIEŚCIE – 30m2, trzecie piętro, 
jeden pokój, kuchnia. Mieszkanie do 
generalnego remontu. Cena: 16 900 zł. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 51,90m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z wc oraz przed-
pokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na 
drugim piętrze. Cena: 72 000 zł. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 42m2, dwa pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z wc, przedpo-
kój. Mieszkanie trzecim piętrze. Mieszka-
nie do wprowadzenia. Cena: 119 000 zł . 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 45m2, jeden pokój, 
kuchnia, przedpokój, wc na korytarzu, 
istnieje możliwość zrobienia w mieszka-
niu. Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 
65 000 zł. Tel: 502 668 974 , (74) 640 
11 73

PODZAMCZE – 64m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie na czwartym piętrze. 
Cena: 178 000 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

PODZAMCZE – 48m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszka-
nie na trzecim piętrze. Cena: 169 000 zł. 
Tel. 513 130 023, (74) 640 11 73

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

PODGÓRZE - 41m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Ogrzewanie węglowe. 
Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 509 
180 718, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ – 51m2, mieszkanie 
dwupoziomowe - pokój, salon z widna 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena: 
154 000 zł. Tel: 502 668 974 , (74) 640 
11 73

NOWE MIASTO - 35m2, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszka-

nie na drugim piętrze. Brak ogrzewania. 
Mieszkanie do małego remontu. Cena: 62 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974 , 
(74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 85m2, 3 pokoje, 
kuchnia, duża łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na drugim piętrze. Mieszkanie 
po generalnym remoncie. Cena: 265 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

ŚWIEBODZICE – 29m2, jeden pokój, 
kuchnia, brak łazienki. Mieszkanie do 
generalnego remontu. Mieszkanie na 
parterze. Cena: 39 999 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, 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 – 42m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 75 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

SOBIĘCIN- 54,06m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, wc na korytarzu 
istnieje możliwość przyłączenia do miesz-
kania, piwnica. Mieszkanie do remontu. 
Mieszkanie na drugim piętrze. Cena 85 
000 zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 130m2, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze. Mieszkanie na trzecim 
piętrze. Do generalnego remontu. Cena: 
99 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

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

Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nie-
ruchomościami WILLA, Al. Wyzwole-
nia 3/2 58-300 Wałbrzych tel.74 666 

42 42, kom.507 153 166,

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willanieruchomosciwalbrzych.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu, 4 
pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po 
remoncie, ogród, osobne wejście, cena  
189 000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pok, 41m2, po 
remoncie, Podzamcze, cena 159 tys.zł. 1 
piętro, 74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na Nowym 
Mieście, po remoncie, 82m2, parter, cena 
160 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA –  Do sprzedania  2 pokoje, 
Boguszów Gorce, Kuźnice, 52 m2, cena 

75000zł. 1 piętro, stan b.dobry, co gaz, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgó-
rzu, 38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzam-
cze, po remoncie, 48m2 , 152tys.zł.  4 
piętro (4), 74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.Gorce 
(Kuźnice), 65m2, 2 piętro, cena 65 tys.zł. 
cicha okolica 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, B.Kamień 
okolice Bema, 1 piętro, 44,06m2, cena 
75 tys.zł. Co gaz, 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje w Śród-
mieściu, 93m2, 2 piętro, do remontu, 
cena 119 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy w Śródmieściu, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co gaz, stan 
b.dobry, cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507 
153 166. 

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje, Podzam-
cze, 35m2, 5 piętro, cena 135 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 63m2, 
Śródmieście przy ul. Wyzwolenia, 1p. po 
remoncie, co gaz, cena 129 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, B.Gorce, 
41,4m2, parter, ogródek, cena 45 tys.zł.  
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  Sprzedamy pół domu po re-
moncie na Poniatowie 4 pokoje, 120m2, 
działka 550m2, cena 480 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, stan dobry, 
59 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 3 
pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena 123 
tys.zł.  666 42 42, 881 424 100.

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie Szczaw-
no Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje, 
108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

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

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

TANIE WCZASY 
NAD MORZEM

z dojazdem autokarem
Rewal - 26.08-2.9.2018 

w cenie: 789 zł
Rewal lub Pogorzelica 

- 2.09 - 9.09.2018 w cenie od:749 zł
Informacje i zapisy:
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
tel.: 690 821 421

www.omnibus-szczawno.pl

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Wynajmę 
busa

9 osób
(nowy Opel  Vivaro)

Tel. 503 056 260

USŁUGI

(8) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607 
218 533

(0) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO i GAZ. TEL. 506 206 102

(8) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, 
ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE 
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

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

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

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

(8) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. Napra-
wa FOTOGRAFICZNYCH APARA-
TÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

(8) PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

(8) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyj-
nego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd 
do klienta. Kontakt: 505874992

Będzie się działoSezon piłkarski na niższych szczeblach powoli, ale nieuchronnie dobiega koń-ca. W miniony weekend swoje roz-grywki zakończyli IV-ligowcy, a przed nami ostatnie, decydujące starcia w „okręgówce” oraz klasach A i B. Przegląd nadchodzących wydarzeń piłkarskich na lokalnych boiskach roz-poczynamy wyjątkowo od najniższego szczebla, a więc klasy B, w której dopiero w ostatniej kolejce pozna-my mistrza sezonu. Szanse na tytuł mają rezerwy Górnika Wałbrzych oraz Zagłębie Wałbrzych, które w niedzielę o godzinie 11 zmierzą się na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego. Teoretycznie faworytem są Górnicy, którzy zwyciężyli w jesiennym meczu obu ekip, a ponadto z 2-punktową przewagą nad Zagłębiem prowadzą w ligowej klasyfikacji. Z drugiej jednak strony biało-niebiescy przegrali dwa ostatnie spotkania i ich mistrzowski tytuł stanął pod znakiem zapytania. Odwrotnie do „Thoreziaków”, którzy po raz ostatni schodzili z boiska poko-nani niemal równo dwa miesiące temu notując od porażki z Tęczą Bolesławi-ce siedem zwycięstw i zaledwie jeden remis, w bramkach 28:2 (!).  Tym ciekawiej zapowiada się zatem poje-dynek na szczycie „Bundesligi”, który zadecyduje o mistrzowskim tytule dla Górnika II lub Zagłębia Wałbrzych. Plan XXVI (ostatniej) kolejkiSobota – 16 czerwca, godz. 17:Karolina II Jaworzyna Śląska – Zieloni MrowinyNysa Kłaczyna – Płomień DobromierzNiedziela – 17 czerwca, godz. 11:Huragan Olszany – LKS Piotrowice ŚwidnickieMKS II Szczawno-Zdrój – Błyskawica KalnoZagłębie Wałbrzych – Górnik II WałbrzychGrom Panków – Zryw Łażany Tęcza Bolesławice – Sokół Kostrza Gorąco w dole klasy ANiezwykle ciekawie zapowiada się również walka w klasie A. Ostatnią kolejkę rozpocznie sobotnie spotka-nie, w którym naprzeciw siebie staną niepokonana Pogoń Pieszyce oraz wicelider Dabro-Bau Makowice. Dla nasi ważniejsze są jednak niedzielne mecze, których stawką będzie utrzy-manie na dotychczasowym poziomie. O ile już wcześniej poznaliśmy dwóch spadkowiczów (Biały Orzeł Miero-szów oraz Kłos Lutomia), o tyle wciąż nie wyjaśniła się walka o 12. miejsce, którego „zdobywca” również pożegna się z klasą A. Co ciekawe, zagrożo-nych jest aż 5 zespołów, gdyż różnica między ósmym w tabeli Boxmetem Piskorzów a dwunastą obecnie Unią Bogaczowice wynosi zaledwie 2 punkty. Poza dwiema wspomnia-nymi ekipami przed opuszczeniem szczebla bronią się ponadto KS Walim, Czarni Wamag Wałbrzych oraz Sudety Dziećmorowice. Początek wszystkich niedzielnych spotkań zaplanowano na godzinę 11, a z lokalnych zespołów przed własną publicznością zapre-zentują się Sudety Dziećmorowice, Górnik Nowe Miasto oraz Podgórze Wałbrzych. Plan XXVI (ostatniej) kolejkiSobota – 16 czerwca, godz. 17:Pogoń Pieszyce – Dabro-Bau MakowiceNiedziela – 17 czerwca, godz. 11:Sudety Dziećmorowice – Czarni Wamag WałbrzychGórnik Nowe Miasto – Boxmet PiskorzówPodgórze Wałbrzych – Unia BogaczowiceWłókniarz Głuszyca – Błękitni SłotwinaKS Walim – Iskra Witków Śląski pauza – Kłos Lutomia

(14) KOMPUTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjo-
nalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(2) Praca przy produkcji w Czechach od 
4500 brutto, Arpro 7151 , 733919733

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
114 m2, Śródmieście. Mieszkanie po 
remoncie,  CO gazowe, na I piętrze z 
balkonem, ogródkiem i dodatkowym 
pomieszczeniem gospodarczym 40 m2, 2 
garaże. Tel. 699 981 768

SPRZEDAM

(1) Nissan Primastar rocznik 2010. 
Telefon 602-399-819  

KUPIĘ

(2) Kupię Starocie : odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 

OPIEKUN SENIORÓW

PRACA W NIEMCZECH

W DWA MIESIĄCE*

12 000 PLN
BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA

NASZYCH OPIEKUNEK

tel. 789 218 008 
tel. 509 892 436

*szczegó ły: WWW.PROMEDICA24.PL
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