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Hematologia - dziecko 
Romańskiej!

Muzyka opanuje 
Wałbrzych
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Święta wojna tuż, tuż

sport str. 14

rozmowa str. 3

wydarzenia str. 9

kultura str. 12

2019 rokiem Unii
Europejskiej w Wałbrzychu 

Kolejne ofiary zatrucia czadem

Rajcy miejscy Wałbrzycha na ostatniej, V sesji podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 w Wałbrzy-
chu - Rokiem Europy! Uzasadnienie do uchwały zreferowała najmłodsza radna Marta Tumidalska, doktorantka 
Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dwie osoby zginęły w wyniku zatrucia się tlenkiem węgla. W Świebodzicach we środę, 6 lutego prze-
chodzień zauważył przez okno dwie osoby leżące na podłodze w jednym z mieszkań na pierwszym pię-
trze. Zawiadomiona została policja i straż pożarna. Służby musiały wejść siłą do mieszkania, ponieważ 
właściciel nie odpowiadał na wołanie. 

Mimo że uchwała nie powinna budzić 
większych kontrowersji, bo tego typu 
uchwały są traktowane jako tak zwane in-
tencyjne, to na sali wrzało. Wszystko za 
sprawą radnych klubu Prawa i Sprawiedli-
wości, którym pomysł podjęcia tej uchwały 
nie spodobał się. Starali się oni dowieść, że 
każdy ma swoje własne zdanie na temat 
Unii Europejskiej i zasad jej funkcjonowa-
nia. Dyskusja trwała przez blisko pół godzi-
ny, choć żaden z radnych podczas niej nie 
poruszył tematu wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, które będą miały miejsce 
właśnie w 2019 roku. Padły również z sali 
wnioski o przyjęcie uchwały poprzez akla-
mację. Ostatecznie uchwała została prze-
głosowana przy 20 głosach za, trzech gło-
sach przeciw i jednym wstrzymującym się. 
W uzasadnieniu uchwały czytamy między 
innymi: „W Wałbrzychu od lat podkreśla-
my tolerancję dla ludzi, narodów, kultury, 
wyznań, religii i pokojowego współistnie-

nia, bowiem tuż po wojnie nasze miasto 
można było utożsamiać z „małą Europą”. 
Powojenny Wałbrzych stał się domem dla 
Polaków, Francuzów, Niemców, Belgów, 
Greków i wielu innych narodów. Był miej-
scem dla pokojowego współistnienia wielu 

wyznań – żydów, chrześcijan, prawosław-
nych, ewangelików, którzy przyjechali z 
różnych stron świata. 

PAS

Po wejściu do mieszkania strażacy 
odkryli dwa ciała mężczyzn. Lekarze 
pogotowia potwierdziły zgon. Stęże-
nie tlenku węgla było bardzo wysokie, 
mierniki pokazały aż 400 jednostek ppm 
tlenku węgla w powietrzu. Na miejscu 
działała grupa dochodzeniowa, a oko-
liczności zdarzenia bada prokurator. 

Przyczyną śmierci było najprawdo-
podobniej nagromadzenie się spalin z 
kuchenki gazowej, którą mężczyźni do-
grzewali mieszkanie. 

– Zmarli to 64-letni właściciel miesz-
kania i prawdopodobnie jego kolega w 
podobnym wieku. Na razie nie wiado-
mo, kim był drugi zmarły – informuje 

Marek Rusin, świdnicki prokurator re-
jonowy.

Straż pożarna przypomina, iż w se-
zonie grzewczym niezwykle ważne jest 
posiadanie sprawnych czujników tlenku 
węgla w mieszkaniach. 

PaPu
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SOBOTA

NIEDZIELA
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Imieniny:
Piotr, Żaklina, Gniewomir

Święto Służby Więziennej

Imieniny:
Dezydery, Maria, Lucjan

Europejski Dzień Numeru 
Alarmowego 112

Imieniny:
Eulalia, Norma, Modest

Światowy Dzień Darwina

Imieniny:
Grzegorz, Katarzyna,
Kastor

Światowy Dzień Radia

Imieniny:
Walenty, Cyryl, Metody

Walentynki

Imieniny:
Apolonia, Marianna, Marian

Międzynarodowy Dzień Pizzy

Imieniny:
Elwira, Jacenty,
Scholastyka

Światowy Dzień Kociewia

„Przyjaciele nie należą do was. To wy należycie do przyjaciół” - Agatha Christie

Podczas ferii zimowych wyciągi narciarskie przechodzą 
prawdziwe oblężenie. Czy sporty zimowe stają się coraz 
bardziej popularne? I jak zacząć taką przygodę, dowiemy się 
z rozmowy z Justyną Juszczak, właścicielką wyciągów nar-
ciarskich w Sokolcu. 

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
09:00 - Ferie z Pasją - Turniej Fifa 19, Galeria Foto-
grafii, Świdnica
10:00 - Casting „Wałbrzych ma Talent”, Piaskowa 
Góra, Wałbrzych
10:00 - Kreatywne warsztaty dla dzieci, Muzeum 
Porcelany, Wałbrzych
19:00 - Koncert pt. „Juliusz Wesołowski”, Filharmo-
nia Sudecka, Wałbrzych
19:30 - Nocne zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych

12:30 - Familijne warsztaty plastyczne, Galeria Fo-
tografii, Świdnica
15:00 - Spotkanie z Józefem Wiłkomirskim, Multi-
medialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
18:00 - Finisaż wystawy Malwiny Gaj pt. „Nowa 
twarz”, Galeria Fotografii, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Na Boga!”, Teatr Dramatycz-
ny, Wałbrzych
20:00 - Nocne zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych
20:00 - Koncert Warakomski Trio, Klub Bolko, 
Świdnica

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
10:00 - Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Open 
w Łukach, Hala OSIR, Świebodzice
10:00 - Wystawa pt. „Deus Ex Machina”, Stara Ko-
palnia, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt. „Kapelusz Pani Wrony”, Teatr 
Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „Klimakterium i już...”, Teatr 
Miejski, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Na Boga!”, Teatr Dramatycz-
ny, Wałbrzych

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
10:00 - Wystawa pt. „Deus Ex Machina, Stara Ko-
palnia,
10:00 - Warsztaty walentynkowe, Muzeum Porce-
lany, Wałbrzych
10:00 - Ferie, Zamek Książ, Wałbrzych

10:00 - Ferie, Zamek Książ, Wałbrzych
10:00 - Wystawa pt. „Deus Ex Machina, Stara Ko-
palnia, Wałbrzych
16:00 - Klub komputerowy pt. „Caps Locki”, Filia 
Biblioteczna Nr 5, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie z Renatą Lizurej, Filia Biblioteczna 
Nr 7, Wałbrzych

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
10:00 - Ferie, Zamek Książ, Wałbrzych
10:00 - Wystawa pt. „Deus Ex Machina, Stara Ko-
palnia, Wałbrzych
19:00 - Czytanie przed premierą spektaklu pt. 
„Baba - Dziwo”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

17:00 - Festiwal pt. „Forum Teatrów Niezależnych 
Transformacje”, Teatr Miejski, Świdnica
18:00 - Walentynki z zespołem „Solt”, Biblioteka Miej-
ska i Centrum Kultury, Czarny Bór
19:00 - Koncert „Bo to się zwykle tak zaczyna”, Filhar-
monia Sudecka, Wałbrzych
20:00 - Nocne zwiedzanie „Miłość aż po grób”, Zamek 
Książ, Wałbrzych
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Pompa ciepła zamontowana w twoim domu zapewni 
ogrzanie w zimie, a w lecie przyjemnie schłodzi.
Pomyśl jakie oszczędności da Ci pompa ciepła 

przez cały rok dzięki niskim kosztom eksploatacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 725 113 777 
Zyskasz czas i pewność, że wszystko się dzieje pod opieką 

fachowca. Firma INLAND zapewnia doradztwo, 
sprzedaż, montaż oraz serwis pomp ciepła fi rmy Viessmann.

Czy Ty potrafi sz z zimna 
zrobić ciepło?   Bo my TAK! 

Jak zacząć swoją przygodę 
z nartami lub snowboardem?  

Najlepiej skorzystać z pomo-
cy wykwalifikowanego instruk-
tora. Ćwicząc z kimś jesteśmy 
bardziej zmotywowani do wy-
konywania zadań, ponieważ wy-
stępuje pozytywna presja, skoro 
innym się udało – to mi też się 
uda. Możemy się też wymieniać 
opiniami lub po prostu z kimś 
porozmawiać. Dodatkowo ko-
rzystając z pomocy instruktora, 
możemy liczyć na to, że wszyst-
ko nam pokaże, doradzi, do-
bierze odpowiednie ćwiczenia, 
które pozwolą nam przekroczyć 
swoje bariery.  

Czy sporty zimowe zyskują 
coraz większą popularność? 

Zdecydowanie tak. Z roku na 
rok obserwujemy zwiększone 
zainteresowanie sportami zi-
mowymi. To nie tylko sport, to 
również sposób na życie. 

Z jakich atrakcji można 
skorzystać na przełęczy So-
kolej? 

Główną działalnością naszego 
ośrodka są wyciągi narciarskie. 
Do dyspozycji oddajemy 6 wy-
ciągów orczykowych. Wszystkie 
objęte wspólnym Skipassem. W 
okolicy znajdują się też 3 wy-
ciągi typu babylift dla naszych 
najmłodszych. Zapraszamy 
również do skorzystania z ofert 
naszych wypożyczalni sprzę-
tu zimowego. W ofercie narty, 
buty, kije. Sprzęt do narciarstwa 
zjazdowego i biegowego. W wy-
pożyczalni znajdą coś dla siebie 
także nasze pociechy - szero-
ki wachlarz sanek i pontonów 
(tzw. snowtubing). Teren Gór 
Sowich to także świetne miejsce 
do uprawiania narciarstwa bie-
gowego. Oprócz Sowiogórskich 
Tras do Narciarstwa Biegowego 
do dyspozycji oddaliśmy kilome-
trową pętlę biegową zlokalizo-
waną przy parkingu wyciągu 5. 
Nasz ośrodek oferuje również 
bogatą bazę noclegową. Rodzin-

ny wyjazd, organizacja imprezy 
firmowej czy wesela. Szeroki 
wachlarz cen i zróżnicowany 
standard. Pobyt w jednym z wie-
lu dostępnych obiektów będzie 
kwintesencją przyjemności, od-
poczynku i relaksu na świeżym 
powietrzu. Serdecznie zaprasza-
my do Rzeczki i Sokolca.

Dlaczego warto uprawiać 
sporty zimowe?  

Jazda na nartach, czy snow-
boardzie oczywiście doskonale 
wpływa na naszą kondycję i fi-
gurę, poza tym sporty zimowe 
pozwalają nam przede wszyst-
kim się zresetować, oderwać się 
od codzienności. Już pierwszy 
wjazd wyciągiem jest super od-
skocznią. Po intensywnie spę-
dzonym dniu w górach wracamy 
bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi 
i psychicznie gotowi do poko-
nywania kolejnych codziennych 
trudności. Dzień na nartach i  
ekspozycja na słońcu uwalnia w 
dużych ilościach serotoninę – 
hormon szczęścia! A jak zacząć 
swoją przygodę z białym sza-
leństwem? Najlepiej skorzystać 
z pomocy wykwalifikowanego 
instruktora.  

Kiedy zacząć?
Każdy moment jest dobry, za-

czynają już 3-latki, ale także oso-
by po 50. roku życia.  W najbliż-
szą sobotę, 9 lutego Apres-ski, 
impreza na stoku kończąca ferie. 
Oprócz białego szaleństwa ogni-
sko, grzaniec i muzyka.

Dziękuję za rozmowę
Paulina Purgał
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z bokserem, mistrzem Polski w kategorii do 81 kg i trenerem, rozmawiał Paweł Szpur

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

z Krzysztofem Sadłoniem
Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

W dalszej części wywiadu 
Krzysztof opowie Państwu, jak 
wyglądają zajęcia treningu boksu w 
klubie. Czy filmy typu Rocky, Creed 
mają wpływ na zainteresowanie się 
tą dyscypliną sportu. Dowiecie się 
Państwo również, co nasz mistrz 
sądzi na temat nokautów i kontuzji 
w boksie.

DORADCA BIZNESOWY 
TEL. 531 344 100

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

Jak to było z boksem w Two-
im przypadku? Ty szukałeś tej 
dyscypliny, bo dobrze biłeś się z 
kolegami w młodości, czy ona od-
nalazła Ciebie?

Dobre pytanie. Myślę, że „Bozia” 
stworzyła mnie do tego sportu. W 
wieku dwunastu, trzynastu lat byłem 
niesfornym dzieckiem. Stoczyłem 
sporo „walk” na ulicy z kolegami. 
Zawsze byłem aktywny sportowo i 
dobrze grałem w piłkę nożną. Rów-
nież dobrze biegałem i byłem zdyscy-
plinowany i wysportowany. 

To dlaczego nie piłka, a boks?
Uprawiałem wszyskie dyscypliny 

sportowe, łącznie z tenisem stoło-
wym, który mnie pasjonował. Ale to 
nie zawsze było to, co mi odpowia-
dało. W wieku czternastu lat trafiłem 
z moim przyjacielem, w którym sie-
działem w szkolnej ławce w szkole 
podstawowej, do klubu w dzielnicy 
Rusinowa. Tam mieszkałem, a siłow-
nia nazywała się „Tytan”. Tam były 
organizowane zajęcia bokserskie. 

To jest przy wyjeździe na Jed-
linę-Zdrój?

Tak, to tam. Poszliśmy na pierw-
sze zajęcia - od razu poczułem, że to 
jest to, co chciałbym uprawiać. Tam 
spędziłem kilka miesięcy, jednak ta 
sekcja umarła śmiercią naturalną. 
Przenieśliśmy się do klubu bokser-
skiego, który zaczynał się rozwijać 
w dzielnicy Podzamcze. Zajęcia pro-
wadził Zenon Kaczor, mój trener. To 
on tak naprawdę mnie ukształtował. 
Wykształcił i wychował sportowo. I 
tak ta przygoda się zaczęła.  

Masz również w swojej karie-
rze perypetie związane z kon-
tuzjami. Przez nie nie wystarto-
wałeś na olimpiadzie. Dlaczego 
walczyłeś sportowo, a nie zawo-
dowo?

Moim największym marzeniem, 
jak zaczynałem karierę sportową, 
przy pojawieniu się pierwszych ty-
tułów Mistrza Polski, były igrzyska 
olimpijskie. Myślę, że to jest ma-

rzenie każdego sportowca. Uczest-
niczyć w igrzyskach olimpijskich, a 
przy tym zdobyć medal, to jest na-
prawdę coś wielkiego. To do dzisiaj 
jest moim wielkim marzeniem. To 
mnie całe życie pasjonowało. A boks 
zawodowy jest niby taki sam, troszkę 
inny dystans boksowania, inne zasady 
i inne rękawice. Długość rund taka 
sama, ale ich ilość zwiększona.

Tu Ci przerwę. Możesz wytłu-
maczyć, jak to jest, kiedy zawod-
nik startuje sportowo i decyduje 
się na starty zawodowe? Gdzie 
jest ten moment przeskoku w 
karierze?

Wiele czynników na to wpływa. 
Uważam, że pierwszym czynnikiem, 
który kieruje nas na boks zawodowy, 
to osiągnięcia w boksie amatorskim. 
Trzeba być wybitnym zawodnikiem 
boksu amatorskiego. Oczywiście 
słabsi zawodnicy niekiedy odnajdują 
się w zawodowstwie, bo podpasuje 
im na przykład długość i ilość rund i 
robią wielkie sukcesy. Choć takich 

przykładów jest o wiele mniej. Wię-
cej przykładów jest takich, że jeżeli 
dobry amator przechodzi na boks za-
wodowy, to kończy się to sukcesem. 
To też zależy od grupy promotor-
skiej. To też dużo wiąże się z promo-
cją i przekazem medialnym. 

Ile stoczyłeś do tej pory walk?
Około sto sześćdziesiąt walk. 

Kilkanaście nieoficjalnych, nie wpi-
sanych na turniejach pokazowych. 
Jak by to wszystko zebrać razem, to 
myślę, że może być to około dwustu 
walk. Nigdy nie przeszedłem na boks 
zawodowy, bo igrzyska były moim 
największym celem. Było blisko w 
Pekinie w 2008 roku, niestety nie-
fart...ostatni sparing przed mistrzo-
stwami świata, które były kwalifikacją 
do olimpiady. Wówczas niefortunnie 
złamałem podstawę benetu, co skoń-
czyło się skomplikowaną operacją i 
kilkumiesięczną przerwą. Myślałem, 
że do sportu już nie wrócę. Takie 
były rokowania profesorów różnych 
klinik w Polsce. Jednak moja deter-
minacja i ambicja w poszukiwaniu 
lekarza, który się tego podejmie, 
zaowocowały. W Poznaniu profesor 
Leszek Romanowski podjął się tego, 
zoperował mnie i przywrócił do ży-
cia sportowego. Wróciłem do sportu 
dużo szybciej niż przewidywaliśmy. 
Jeszcze ładnych parę lat „toczyłem” 
karierę. 

Czy bokserzy zawodowi sta-
czają więcej walk niż ci sportowi?

Zawodowi dużo mniej. Jeżeli 
chodzi o boks amatorski, tych walk 
stacza się dużo więcej. Aktywny 
zawodnik stacza około trzydziestu 
walk w roku. W boksie zawodowym 
niektórzy nie stoczą ich tyle przez 
całą swoją karierę. Te walki są inne. 

Ty poświęciłeś się z kolei, by 
szkolić młodzież i zarażać innych 

tą pasją, co czynisz w Imperium 
Boxing. Dlaczego tak zdecydo-
wałeś?

Było to w momencie, kiedy 
stwierdziłem, że mój czas w spor-
cie dobiegł końca, a to był 2012 rok, 
czyli zdobycie tytułu Mistrza Polski. 
Na igrzyska olimpijskie było już za 
późno, bo mój organizm już mógłby 
nie wytrzymywać takich obciążeń. 
To był też czas, by poświęcić się ro-
dzinie i dwójce dzieci. Już wówczas 
szkoliłem innych, którym chciałem 
pokazać to życie sportowe. Wpad-
łem na pomysł, by otworzyć klub i 
szkolić młodzież. 

Mam znajomych, którzy przy-
chodzą do klubu nie tyle po to, 
aby nauczyć się boksować, ale 
również dla rekreacji. Co takiego 
jest w tych zajęciach związanych 
z boksem, że ludzie tak chętnie 
na nie przychodzą?

Sporty walki i boks to są zajęcia 
ogólnorozwojowe i wydolnościo-
we. To powoduje, że każdy z nas 
może uprawiać tę dyscyplinę. Żeby 
wyczynowo uprawiać boks, trzeba 
mieć pewne predyspozycje, takie jak 
chęć, odwagę czy samo zaintereso-
wanie. Ale zupełnie amatorsko każdy 
może ćwiczyć, niezależnie czy jest to 
dziewczyna, czy chłopak, starszy czy 
młodszy.

Dziękuję za rozmowę.
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TRWA SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
WAŁBRZYCH Podzamcze przy ulicy 
Palisadowej

Nowoczesny, energooszczędny dziewięcio-kondygnacyjny
budynek.
Podziemny garaż, windy, nowoczesny system wentylacji o sta-
łym układzie ciśnienia wraz z odzyskiem ciepła zapewnią kom-
fort przyszłym mieszkańcom. 

Plac zabaw dla dzieci, teren ogrodzony, 
dogodna lokalizacja.
Rozpoczęcie budowy – październik 2018, zakończenie sierpień 2020

1. 35 mieszkań ( 35-80m2)
2. 5 dwupoziomowych apartamentów (60-100m2) z tarasami
3. Mieszkania parteru z ogródkami i tarasami
4. Garaż podziemny,
5. Windy 
6. System rekuperacji w mieszkaniach ( odzysk ciepła)

Do sprzedaży domki w stanie surowym w zabudowie sze-
regowej 108,5 m2 przy ulicy Wiosennej (Rusinowa) oraz 
lokal usługowy (118,75 m2) przy ul. Blankowej

KONTAKT:
SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
UL. ORŁOWICZA 109 A
58-309 WAŁBRZYCH 
tel: 74 666 14 14;  74 841 74 48
e-mail: list@sbdj.pl           www.sbdj.pl od 4250 brutto za m2

Klucze do mieszkań wręczone

Obywatelski za partycypacyjny

Jeszcze nie tak dawno przy ulicy Przywodnej 1 w dzielnicy Stary Zdrój w Wałbrzychu mieściła się szkoła. Starsi mieszkańcy pamiętają ją jako „Górniczą”, nato-
miast młodsi jako „Budowlankę”. Kiedy zlikwidowano szkołę, budynek stał opustoszały prawie trzy lata. Jednakże miasto postanowiło go zagospodarować od nowa.

Wałbrzych to miasto uważane za jednego z pionierów budżetu partycypacyjnego wśród sa-
morządów. Wałbrzyszanie jego mechanizmy i zasady działania mogli poznać w 2012 roku. To 
wtedy po raz pierwszy składali projekty i przeprowadzali kampanie informacyjne zachęcające 
do głosowania i głosowali.

Przeprowadzono w tym celu 
kompleksowy remont, który pole-
gał na zmianie sposobu użytkowania 
na budynek wielorodzinny. Proces 
przebudowy trwał przeszło rok. 
Podczas prac napotykano na różne 
„budowlane niespodzianki” takie, jak 
między innymi pozostałości minionej 
epoki, które w konsekwencji podno-
siły koszty i wydłużały czas realizacji 
remontu. Koszty remontu i adaptacji 
budynku na nowe potrzeby wyniosły 
około 5 milionów złotych, z czego 
około 1,2 miliona złotych stanowiło 
dofinansowanie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego. 

Finalnie powstały tu dwadzieścia 
trzy lokale mieszkalne od trzydzie-
stu sześciu do osiemdziesięciu me-
trów kwadratowych. Są to lokale 

socjalne o standardzie komunalnym. 
Przeznaczone dla rodzin wielodziet-
nych oraz osób niepełnosprawnych. 
Oprócz kompleksowego remontu 
budynku wykonano także prace na 
posesji. Utwardzono nawierzchnię, 
posadowiono bramę wjazdową czy 
zainstalowano nowe oświetlenie 
oraz plac zabaw, gdyż zamieszka tu 
około siedemdziesiąt dzieci. Łącznie 
w budynku mieszkać będzie przeszło 
sto nowych lokatorów. Dwadzieścia 
rodzin już odebrało klucze, a uro-
czystość z tej okazji miała miejsce w 
ubiegły piątek, 1 lutego. 

Wręczenia dokonał prezydent 
miasta Wałbrzycha dr Roman Sze-
łemej wraz ze swoją zastępczynią 
i radnymi Rady Miejskiej. Stawka 
opłaty za czynsz w tych mieszkaniach 

będzie wynosić około 1,40 złotych 
za metr kwadratowy. O przyznaniu 
rodzinom tych mieszkań decydo-
wały kryteria zawarte w ustawie o 
pomocy społecznej. Dodatkowym 
pomysłem jest powstanie tutaj spół-
dzielni socjalnej. Osoby pracujące w 
niej mają dbać o otoczenie i porzą-
dek wokoło budynku, a także ulicy 
11-go Listopada i Noworudzkiej. 
Swojego zadowolenia z zakończenia 
inwestycji i przekazania kluczy nie 
kryje radny Anatol Szpur, który od 
wielu lat działa na rzecz mieszkań-
ców dzielnicy. 

 - To bardzo dobrze, że rodziny 
z dziećmi zamieszkają właśnie tu na 
Starym Zdroju. Ożywi to z pewnoś-
cią dzielnicę, a to miejsce szczegól-
nie, gdyż zlokalizowane jest w po-

dobszarze rewitalizacji - komentuje 
radny. Chciałbym, aby jak najwięcej 

rodzin z dziećmi mieszkało w naszej 
dzielnicy - dodaje.

PAS

Wałbrzyski Budżet Partycypacyj-
ny dzielił się na dwa typy projektów: 
ogólnomiejskie oraz lokalne, czyli 
dzielnicowe. Wałbrzyszanie podczas 
głosowania mogli wybierać nie tylko 
spośród pomysłów, które chcieliby 
zrealizować w swojej dzielnicy, ale 
również tych, które obejmowały za-
sięgiem całe miasto. I tak powstały 
dzięki temu place zabaw, siłownie na 
wolnym powietrzu, remonty alejek 

czy większe zadania ogólnomiejskie, 
jak zakup radiowozów dla policji. 
Część z nich nadal czeka na realizację, 
niektóre nie dochodzą do skutku z 
powodu niedoszacowanego budżetu 
w stosunku do faktycznych kosztów 
realizacji bądź braku znalezienia wy-
konawców. Warto również nadmie-
nić, iż każda z dzielnic dokonywała 
wyboru zadania we własnym obrębie, 
a jego kwota realizacji była usankcjo-

nowana proporcjonalnie, co do ilości 
mieszkańców ją zamieszkujących. Te-
raz wszystko to ulegnie zmianie od 
2020 roku. 

Powodem zmian jest ustawowa 
regulacja w tym zakresie, która obej-
muje samorządy. Zmieni się również 
nazwa - nowa to Wałbrzyski Budżet 
Obywatelski (WBO). Teraz miasto 
będzie mogło przeznaczyć rocznie na 
realizację tych zadań nieco ponad trzy 

miliony złotych. Dla przypomnienia, 
wcześniej było to nawet o dwa milio-
ny więcej. Co najważniejsze, koniec z 
podziałem na realizację zadań w dziel-
nicy. Wszystkie zgłaszane projekty 
będą „wpadały” na jedną wspólną li-
stę dla całego miasta. Ale wartość jed-
nego zgłoszonego projektu nie może 
przekroczyć 620 tysięcy złotych. Czy 
w przypadku naszego miasta takie 
rozwiązanie sprawdzi się? I jak to się 
będzie miało do wyników głosowa-
nia, skoro dzielnicę Podzamcze za-
mieszkuje niekiedy dziesięciokrotnie 
większa populacja wałbrzyszan niż 
w innych dzielnicach? Uchwała Rady 
Miasta w tym zakresie precyzyjnie 
sankcjonuje również, jakie projekty 
WBO nie będą mogły być realizowa-

ne, kto może je zgłaszać, jak będzie 
wyglądał proces ich weryfikacji, a tak-
że jaki jest tryb odwoławczy.

Głosować będzie mógł każdy 
mieszkaniec, który w dniu głosowania 
ukończy 14 rok życia. Jedna osoba ma 
prawo jednego głosu. Radni podczas 
prac w komisji i na sesji mieli wiele 
wątpliwości co do różnych aspektów 
rozwiązań w tej uchwale. Ostatecznie 
została ona przegłosowana przy 20 
głosach za, czterech wstrzymujących 
się, jedna osoba nie głosowała. Jak 
będzie działać budżet obywatelski po 
nowemu? Przekonamy się w praktyce 
już w 2020 roku.

PAS
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Przedszkola niepubliczne
z niższą dotacją

Wsparcie dla uczniów
Przedszkola niepubliczne w Wałbrzychu otrzymają mniejszą 

wysokość dotacji niż w roku ubiegłym. Sprawę tę zreferowała 
radnym podczas sesji dr Sylwia Bielawska, zastępca prezydenta 
miasta Wałbrzycha. 

Dobre wiadomości dla uczniów i nauczycieli. Od września 
tego roku do czerwca 2021 roku w 6 gminnych placówkach 
oświatowych ruszy kolejny projekt edukacyjny pn. „Rozwój 
kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdni-
ca” zostanie dofinansowany kwotą 1,7 mln zł. Wkład własny to 
niespełna 93 tys. zł.

Więcej szlaków
turystycznych

Polskie Towarzystwo Tury-
styczno - Krajoznawcze w Strze-
linie wytyczyło nowe szlaki na 
terenie gminy Walim. Każdy ze 
szlaków jest oznaczony innym 
kolorem.

NOWE SZLAKI
czerwony - Góry Sowie - nowy 
szlak o przebiegu: Jezioro Bystrzy-
ckie (most) - Michałkowa Oaza
czarny - Góry Sowie - nowy szlak 
o przebiegu: Jezioro Bystrzyckie 
(most) - platforma widokowa - Roz-
droże koło Sepika
zielony - Góry Sowie - nowy szlak 
Walim - Krzyżowa. Przebieg: Wa-
lim - Rozdroże koło Sępika - Biała 
Sowa - Boreczna - Kanciarski Buk 
- Bojanice - Wieruszów - Krzyżowa 
(stacja kolejowa)
żółty - Góry Sowie - nowy szlak o 
przebiegu: Walim - Glinno 
niebieski -  zmiana  na  odcinku 
Zagórze Śląskie (Caritas) - Michał-
kowa (Oaza),
nowy odcinek szlaku czerwone-
go: Jezioro  Bystrzyckie  (most)  - 
Michałkowa (Oaza). 

Dalsze prace są planowane w 
2019 roku.

 Informacje o wszystkich zmianach 
można znaleźć na stronie:

http://pttk-strzelin.pl/szlaki/ 

PaPu

Wiceprezydent odbyła spotka-
nia z przedstawicielami przedszkoli 
niepublicznych oraz kwestia ta była 
omawiana podczas prac komisji. 
Zarzut stawiany samorządowi jest 
taki, iż dotacja jest zbyt niska, a jej 
wyliczenia nieprawidłowe. W latach 
ubiegłych była ona wyższa, ale warto 
zaznaczyć, iż zmieniano ją trzy razy 
w ciągu roku. Gmina Wałbrzych wy-
sokość dotacji ustala na podstawie 
wyliczeń arytmetycznych, stosując 
się bezpośrednio do zapisów ak-
tów prawnych. Pani wiceprezydent 
po przeanalizowaniu wyliczeń stoi 
na stanowisku, iż są one popraw-
ne. Ale kwoty mogą ulec zmianie, z 

powodu chociażby wysokości sub-
wencji oświatowej ogólnej, która 
w ciągu roku jest modyfikowana. 
Podczas omawiania tego tematu na 
sesji rady miejskiej zaznaczono, że 
wpływ na lepszy przelicznik dotacji 
dla przedszkoli publicznych ma fakt 
prowadzenia przez gminę tych pla-
cówek w ramach zespołów szkolno-
-przedszkolnych, co z kolei wpływa 
na ich ekonomię. Nie ma mowy 
o jakiejkolwiek złośliwości wobec 
przedszkoli niepublicznych przy wy-
liczaniu wysokości dotacji - zazna-
czała pani wiceprezydent.

PAS

Projekt, skierowany jest do 778 
uczniów z sześciu szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę 
Świdnica, przewiduje podniesienie u 
uczniów kompetencji kluczowych, 
właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, zniwe-
lowanie deficytów u uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
tym uczniów z niepełnosprawnościa-
mi poprzez realizację zajęć dodatko-
wych i specjalistycznych. Projekt za-
kłada także podniesienie kompetencji 
zawodowych nauczycieli w gminie 
Świdnica.

Gmina Świdnica otrzymała infor-
mację o uzyskaniu dofinansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 dla projektu pt.: „Rozwój 
kompetencji kluczowych drogą do 
sukcesu w Gminie Świdnica” - całko-
wita wartość projektu 1.842 050,57zł 
z tego kwota dofinansowania to 
1.749 066,77 zł.

Szkoły zostaną wyposażone w 
sprzęt niezbędny do prowadzenia 
nowoczesnych, innowacyjnych zajęć 
oraz doposażone zostaną pracownie 
przedmiotowe w pomoce dydaktycz-
ne do przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych oraz w sprzęt TIK.

AnPl
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Zima to świetny trening dla kierowcy
W śnieżnej aurze rusza 14. edycja kampanii społecznej i konkursu „Toyota Bezpieczny Kierowca”. W tym roku bezpłatne szkolenia z doskonalenia jazdy rea-

lizowane będą nie tylko w Wałbrzychu, ale również w Jelczu-Laskowicach. - Pod hasłem „Wypadek to nie przypadek” zamierzamy uświadomić kierowców o ich 
odpowiedzialności i konsekwencjach udziału w ruchu drogowym - mówi Piotr Starczukowski, inicjator akcji i twórca Akademii Bezpiecznej Jazdy. Podkreśla też, że 
zima to świetny trening dla kierowcy.

Zima, śnieg, lód dla wielu kie-
rowców te słowa brzmią jak 
koszmar. Strach przed poślizgiem 
paraliżuje ruchy. Tworzą się korki 
na drodze i blokady w głowie. Są 
jednak kierowcy czujący się pew-
nie w takich warunkach. 

 - Każdy może się tego nauczyć. 
Nie wszyscy kierowcy muszą być 
mistrzami kierownicy, ale najważ-
niejszy jest trening. Nie chodzi tu 
o taki sportowy czy rajdowy, ale 
świadome zdobywanie umiejętno-
ści postępowania za kierownicą w 
szczególnie trudnych warunkach – 
zwraca uwagę Piotr Starczukow-
ski, instruktor i twórca Akademii 
Bezpiecznej Jazdy. - Przydatne w 
tym będzie prowadzenie auta na 
trolejach, oswojenie z jazdą po 
śniegu i próby poślizgów. Przy-

czyną wielu wypadków w okresie 
zimowym są braki w umiejętności 
poruszania się po nawierzchni śli-
skiej - dodaje.

Oswajając się z zimą za kół-
kiem, najlepiej skorzystać z usług 
profesjonalnego instruktora. Je-
żeli jednak zdecydujemy się ćwi-
czyć na własną rękę, pamiętajmy 
o zachowaniu maksymalnych 
względów bezpieczeństwa  - tak, 
aby w razie utraty panowania nad 
samochodem, nie wyrządzić so-
bie i innym krzywdy. W tym celu 
poszukajmy dużego, równego i 
ośnieżonego placu. 

 - Zacznijmy od luźnych skrę-
tów i poślizgów. Prędkość w 
czasie takich ćwiczeń jest rzeczą 
drugorzędną, ponieważ najważ-
niejsze jest nabycie odpowiednich 

odruchów. W trakcie tej swobod-
nej jazdy badajmy przyczepność 
opon zarówno w skrętach, jak 
i podczas hamowań. Spróbuj-
my poznać reakcje auta podczas 
puszczania i dodawania gazu. Nie 
zapominajmy również o próbach 
hamowania na wprost i po łuku. 
Poćwiczmy hamowanie z omi-
nięciem przeszkody. Nabycie tej 
umiejętności może uratować życie 
albo, co najmniej, zminimalizować 
straty w samochodzie - tłumaczy 
Piotr Starczukowski, były kierow-
ca rajdowy, a już od ponad 20 lat 
inicjator działań na rzecz bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 

W zimowej aurze, która czę-
sto przeraża wielu kierowców, 
rozpoczynają się szkolenia w ra-
mach akcji „Toyota Bezpieczny 
Kierowca”. Już w lutym, w pierw-
szym etapie spotkań, na kurs trafią 
pracownicy fabryki Toyota Motor 
Motor Manufacturing Poland. Tra-
dycyjnie drugą fazę rozpocznie 
szkolenie dla par w ramach Dnia 
Zakochanych, zaplanowane w 
dniach 16-17 lutego. Następnie 
odbędzie się trening dla 30 oso-
bowej grupy pań z okazji Dnia Ko-
biet. W kolejnym etapie spotkamy 

się z męskim gronem kierowców 
z regionu. 

Każde ze szkoleń składa się z 
części teoretycznej i praktycznej. 
Pierwsza obejmuje cykl wykła-
dów z zakresu teorii bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Ćwi-
czenia praktyczne skupiają się na 
eliminowaniu złych nawyków w 
kierowaniu samochodem oraz 
na doświadczaniu możliwości pa-
nowania nad pojazdem. Ta część 
szkolenia prowadzona jest na spe-
cjalnie przygotowanym placu ma-
newrowym.

Etap końcowy konkursu „Toy-
ota Bezpieczny Kierowca” to pół-

finał w maju w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu. Ostateczna walka 
o tytuł zaplanowana jest na czer-
wiec, podczas Dolnośląskiego Raj-
du o Kropelce.

(piw)

KONKURS
Dla naszych czytelników mamy 
do wygrania voucher dla pary 
na szkolenie dla w ramach Dnia 
Zakochanych, zaplanowane w 
dniach 16-17 lutego. Wystar-
czy wysłać wiadomość na adres 
sekretariat@30minut.pl z odpo-
wiedzią na pytanie: Kto jest inicja-
torem akcji „Akademia Bezpiecznej 
Jazdy”.
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Ile razy wstawałeś ostatniej nocy 
do toalety? Dwa? Trzy? Czy wię-
cej…?

Pamiętasz palący ból, gdy sta-
łeś jak pomnik i próbowałeś wy-
dusić z siebie chociaż kilka kro-
pel? A co z plamami na bieliźnie 
i spodniach? Nie mówiąc już o nie-
przyjemnym zapachu i problemach 
w sypialni...

To nie przeziębienie pęcherza – 
samo nie minie. To nie starość – nie 
jesteś na to skazany. Zdrowa pro-
stata ma wielkość orzecha włoskie-
go, przez który przechodzi cewka 
moczowa o średnicy słomki. Twoja 
prostata prawdopodobnie rozro-
sła się już do rozmiarów śliwki lub 
mandarynki. Ściska ona cewkę 
moczową tak, jak w palcach ści-
ska się słomkę... i to jest przyczyna 
Twoich cierpień i bólu.

IMPOTENCJA
CZY PIELUCHY?

W ubiegłym roku ponad 50 000 
Polaków przeszło bolesną operację 
prostaty. 60% z nich zostało im-
potentami lub całkowicie przestało 
kontrolować swój pęcherz! Ale to nie 
koniec: nawet po operacji prostata 
wciąż się powiększa. Następna in-
terwencja chirurga to tylko kwestia 
czasu...

O CZYM NIE MÓWIĄ
CI LEKARZE

,,Mimo że naturalne metody zmniej-
szania prostaty są skuteczne i nie 
powodują skutków ubocznych, ta-
kich jak impotencja, nie są tak zy-
skowne ani dla nas, ani dla aptek’’ 
– zdradza anonimowo przedstawi-
ciel wiodącego koncernu farmaceu-
tycznego. 

„Nie wprowadzamy ich do aptek 
i nie promujemy ich wśród lekarzy. 
Dlatego 9 na 10 specjalistów nie 
ma pojęcia o najnowszych osiągnię-
ciach w walce z tym problemem. 
Przykładem tego jest amerykański 
preparat, dzięki któremu sam pozby-
łem się problemów z prostatą”. Zespół 
prof. Johna Reclmana z Instytutu 
Urologii Uniwersytetu Kalifornijskie-
go opracował preparat, który szyb-
ko stał się w Ameryce bronią numer  
1 w walce z przerostem prosta-
ty. Bije on rekordy popularności: 
sprzedano już ponad 3 000 000 
opakowań!

,,Koniec z piekącym bólem, ko-
niec budzenia się w nocy, ciągłych 
spacerów do toalety i rozczarowań 
w sypialni...” – mówi prof. Redman. 

„Kiedy podczas testów klinicz-
nych próbowaliśmy zmniejszyć pro-

statę, szybko okazało się, że dzia-
łanie pojedynczego składnika nie 
wystarczy. Dwa lata zajęło nam 
opracowanie silnej i bezpiecznej 
11-składnikowej formuły bazującej 
wyłącznie na składnikach używa-
nych w medycynie naturalnej.

Ta unikalna kombinacja szyb-
ko pomaga przywrócić równowa-
gę hormonalną, której zaburzenie 
jest główną przyczyną przerostu 
prostaty. Preparat podnosi spada-
jący z wiekiem testosteron, równo-
cześnie obniżając DHT – hormon 
działający na prostatę jak benzyna 
na ogień, odpowiedzialny za stany 
zapalne i jej rozrost.

Moja formuła już po tygodniu 
zwiększa przepływ moczu, łagodzi 
ból i pieczenie u 53% badanych. 
Po kolejnych 7 dniach mogą oni bez-
boleśnie opróżnić pęcherz i 2 razy 
rzadziej odwiedzają toaletę. Po oko-
ło 30 dniach następuje znaczne 
zmniejszenie prostaty aż u 93% 
uczestników testów – bez operacji, 
tabletek i skutków ubocznych”.

Zażywanie 3 kapsułek dziennie 
przez 30 dni wystarcza, aby ten „po-
gromca” prostaty:

4 zmniejszył jej przerost o 78%;
4  2-krotnie obniżył częstotliwość 

oddawania moczu;
4 udrożnił cewkę moczową;
4  przywrócił sprawność  

seksualną;
4  uwolnił Cię od bólu i pieczenia.

MASZ DO WYBORU:
A. Męczyć się, zwlekać i czekać, aż 
prostata całkowicie zablokuje moż-
liwość oddawania moczu i wykoń-
czy Cię psychicznie.
B. Pozbyć się tego palącego proble-
mu i zapobiec operacji.

Oni się nie zastanawiali...

ZMNIEJSZ PROSTATĘ 
W 30 DNI

Naturalny preparat pomagający 
zmniejszyć prostatę wprowadzono 
do Polski z początkiem tego roku. 
Jest dostępny tylko w sprzedaży te-
lefonicznej Fabryki Zdrowia. Chociaż 
technologia jego produkcji nie jest 
tania, dzięki specjalnemu dofinanso-
waniu uczestnictwa w Fabryce Zdro-
wia pierwsze 150 osób może skorzy-
stać z niego aż o 70% taniej. Ilość 
sztuk jest ograniczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń.

PROMOCJA

PRZEŁOMOWE ODKRYCIE UCZONYCH Z KALIFORNII W WALCE Z PRZEROSTEM PROSTATY

Ile z tych 12 sygnałów 
alarmujących o

problemie z prostatą
dotyczy Ciebie   

(Twojego męża)?

Jeżeli przekroczyłeś 45. rok życia i zaznaczyłeś 
więcej niż 3 pola, oznacza to, że Twoja prostata 

to bomba z opóźnionym zapłonem, która 
w każdej chwili może całkowicie zablokować 

możliwość oddawania moczu. 
Wówczas jedyną drogą ratunku będzie bolesna 

operacja, po której 60% mężczyzn staje się 
impotentami lub całkowicie traci kontrolę nad 

pęcherzem. Chyba, że...

 Częste wizyty w toalecie
 Nietrzymanie moczu
 Plamy na bieliźnie i spodniach
 Przykry zapach
 Ciągłe zmęczenie
 Spadek energii
 Niechęć do współżycia
 Bezsenność lub drażliwość
 Dłuższe wizyty w toalecie
 Słaby strumień
 Pieczenie cewki moczowej
 Ciągły nacisk na pęcherz

„Od skalpela uratowała 
mnie żona...”
„Nie chciałem przyznać 
się, że mam problem. 
Przez nocne wstawanie 
cały dzień chodziłem nie-
przytomny. Unikałem też 

żony, było mi wstyd. W końcu żona nie 
wytrzymała: masz problem z prostatą! 
Nie dawała mi spokoju, aż w końcu 
sama kupiła mi ten preparat. Po 5 ty-
godniach wszystko wróciło do normy, 
problemu już nie mam”.

Marek W. (l. 53), listonosz, Bydgoszcz

„Nie muszę już wstawać 
6 razy w nocy…”

„Myślałem, że mam prze-
ziębiony pęcherz, ale to 
nie mijało... Ciągle ner-
wowo sprawdzałem, czy 
mam suche spodnie. Po-

jawiły się problemy z erekcją. Wsta-
wanie w nocy mnie wykańczało, a za 
kółkiem trzeba mieć refleks. Ten pre-
parat w 3 tygodnie postawił mnie na 
nogi. Zero przecieków, zero bólu”.

Mariusz K. (l. 57), kierowca, Tychy

„Nie dajcie się nabrać  
na operację…”

„Po operacji dowiedzia-
łem się, że prostata bę-
dzie nadal rosła, że to 
pomoże tylko na parę lat! 
Długo szukałem natural-

nego środka, który mnie przed tym 
ochroni (20 cm cięcia nie należy do 
przyjemności). Odkąd biorę ten pre-
parat profilaktycznie, moja prostata 
nie powiększa się”.

Henryk P. (l. 69), stolarz, Sokółka

Zadzwoń:  81 300 35 77
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

SPECJALNA REFUNDACJA 
DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB!

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią 

do 15 lutego 2019 r., przysługuje specjalna refundacja!  

Otrzymasz wówczas preparat na prostatę za udział w Fabryce  

Zdrowia za jedyne  323  97 zł (przesyłka GRATIS)!

TYLKO do
15 lutego70%taniej!
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 pracownik usług komunalnych

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

Premie do 150 EUR !

REKLAMA	 R0092/19

REKLAMA	 R0093/19

REKLAMA	 R0091/19

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
 

Wystarczy, że w piątek 08.02.2019  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Szukasz 
pracownika?
Zadzwoń!
Pośredniczymy 
w zatrudnianiu.

MyJob  

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

Tel. 602 376 974

Otrzymali kolejną pomoc

Uroczyste zakończenie sezonu

Prezydencka wizyta w Brukseli 

Na terenie gminy Walim znajduje się 6 obiektów infrastruktury przeznaczonych do spędza-
nia czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań, a także integracji lokalnych społeczności. 
Wszystkie świetlice są w zarządzie Centrum Kultury i Turystyki. Od kilku lat gmina Walim skutecz-
nie pozyskuje środki zewnętrzne na przebudowę tych obiektów. Dotąd wyremontowano obiekty 
w Walimiu, Jugowicach i Dziećmorowicach. Teraz przyszedł czas na świetlicę w Zagórzu Śląskim.

W walimskim Centrum Kultury i Turystyki odbyła uroczysta gala kończąca rajdowy sezon w 
2018 roku. Podczas uroczystości nagrodzono zwycięzców poszczególnych klas sportowych. Sezon 
zakończono Balem Mistrzów Kierownicy.

Przedstawiciele gmin-sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej odwiedzili Brukselę, by rozmawiać o 
pieniądzach dla południa Dolnego Śląska. W środę 6 lutego prezydent Wałbrzycha dr Roman Sze-
łemej wspólnie z marszałkiem województwa dolnośląskiego oraz prezydentem Jeleniej Góry od-
wiedzili biuro Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie odbyli dwa bardzo ważne spotkania. 

Świetlica w Zagórzu Śląskim to 
miejsce spotkań wielu społeczności. 
Możemy tam spotkać pasjonatów gór-

skiej jazdy rowerowej Sowie Team, 
pracującą radę sołecką, wielbicieli ksią-
żek, którzy korzystają z Punktu Biblio-
tecznego, a od poniedziałku do piątku 
w godzinach popołudniowych, pod 
nadzorem animatora, prowadzone są 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Zagórze Śląskie to także wspaniałe 
miejsce do wypoczynku atrakcje tury-
styczne wtapiają się tu w nietuzinkowy 
krajobraz, pełen zapierających dech w 
piersiach widoków.

Gmina Walim wystąpiła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy dla  operacji „Inwestycje w 
obiekty pełniące funkcje kulturalne” w 
ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objęty Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek został oceniony pozytyw-
nie i tym samym gmina Walim otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
412.543,00 zł na zadanie pn.„ Moder-

nizacja i przebudowa świetlicy wiej-
skiej zlokalizowanej przy ul. Głównej 
10 w Zagórzu Śląskim” We wtorek, 5 
lutego, wójt gminy Walim Adam Haus-
man wraz ze skarbnikiem Lucyną Młot 
podpisali umowę o przyznaniu pomo-
cy. 

W ramach tego działania będzie 
wykonany remont w zakresie przebu-
dowy zaplecza kuchennego, wymiany 
instalacji wodociągowo - kanalizacyj-
nej, wykonanie nowej elewacji z do-
ciepleniem, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, wykonanie nowej kotłowni 
i instalacji c.o. oraz wykonanie wenty-
lacji mechanicznej. 

Ponadto zaplanowano, wykona-
nie na zewnątrz obiektu, bezobsłu-
gowej dostępnej całodobowo to-
alety, przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych. Zamysł ten ma 
ogromne znaczenie dla potrzeb tury-
stów odwiedzających naszą gminę.

AnPl

Wydarzenie miało miejsce w mi-
nioną sobotę, 2 lutego. Organizato-
rem wszystkich zawodów był Walim 
Rajdowy, działający pod skrzydłami 
Stowarzyszenia Walimskie Horyzon-
ty. 

Grupa „zapaleńców” sportów 
samochodowych od wielu lat jest or-
ganizatorem Rajdowego Pucharu Su-
detów. Imprezy te cieszą się dużym 
zainteresowaniem, ściągając do gmi-
ny Walim rzesze nie tylko zawodni-
ków, ale i  również wiernych kibiców. 
Zawody te na stałe wpisały się już w 
kalendarz wydarzeń gminy Walim, a 
dodatkowo, dzięki swojemu zasięgo-
wi, pomagają promować walory tury-
styczne i krajobrazowe gminy. 

AnPl

Podczas pierwszego spotka-
nia przedstawicie naszego regionu 
spotkali się z Elżbietą Bieńkowską, 
komisarz ds. rynku wewnętrzne-
go, przemysłu, przedsiębiorczości i 
MŚP. Natomiast w drugim spotkaniu 
uczestniczyła Corina Creţu komi-
sarz do spraw polityki regional-
nej, której prezydent Wałbrzycha 
wręczył Strategię Rozwoju Sudety 
2030. Głównym tematem rozmów 
z paniami komisarz była inicjatywa 
Sudety 2030, czyli przyszłość po-
łudnia Dolnego Śląska w kolejnej 
perspektywie finansowej Unii Euro-
pejskiej.

KaLu
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Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o.

ul. Władysława Sikorskiego 38

58-160 Świebodzice

tel. 74 850 08 00

mail: swiebodzice@kelvion.com

EKSPERCI W ZAKRESIE WYMIANY CIEPŁA - OD 1920 ROKU

Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

specjalizująca się w produkcji przemysłowych wymienników

ciepła poszukuje pracowników na stanowiska:

• lutowacz

• ślusarz

• magazynier

• operator maszyn

• elektryk

Oferujemy:

• atrakcyjne wynagrodzenie

• pakiet socjalny

Praca dla kobiet i mężczyzn

REKLAMA	 R0094/19

Hematologia - dziecko Romańskiej!
Wałbrzyski Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego wreszcie doczekał się oddziału hematologii. Śmiało można powiedzieć, że po latach starań wywalczyła 

go Maria Romańska - lekarz hematolog, przez lata pełniąca obowiązki ordynatora oddziału onkologicznego i jednocześnie przewodnicząca Rady Miasta Wałbrzycha.  
- Z roku na rok, na Dolnym Śląsku i w Wałbrzychu również, dramatycznie rośnie ilość zachorowań na nowotwory krwi i nowotwory narządowe. Przekłada się to na 
systematycznie zwiększającą się liczbę pacjentów onkologicznych – podkreśla Maria Romańska.

Początki oddziału onkologii w 
Wałbrzychu z prawem do hospita-
lizacji pacjentów hematologicznych 
sięgają roku 2003. Wcześniej (w la-
tach 80-tych) pacjenci leczeni byli 
tylko w poradni w przychodni przy 
ul. Browarnej. W roku 1991, lekarz 

hematolog Maria Romańska zaczęła 
prowadzić poradnię w Szpitalu im. 
Dr A. Sokołowskiego.

- Tak zwane łóżka hematologicz-
ne, w ilości 12 sztuk miałam wtedy na 
oddziale chorób wewnętrznych.  Po-
tem w 2003  r. z oddziału wyodręb-

niono 11-łóżkowy oddział onkolo-
giczny – wspomina Maria Romańska, 
która kierowała odziałem onkologicz-
nym w latach 2003 – 2010. - Oddział 
hematologii, o którego konieczności 
utworzenia mówiłam już na począt-
ku lat 90-tych, nie mógł powstać od 

razu. Nie wszyscy widzieli i rozumieli 
taką potrzebę, a ponadto trudno było 
zachęcić lekarzy do zdobycia tej, jak-
że niełatwej, specjalizacji - opowiada.

Przez długie lata Maria Romańska 
była jedynym hematologiem w Spe-
cjalistycznym Szpitalu im. A. Soko-
łowskiego. W 2014 roku przeszła na 
emeryturę, pozostając nadal czynnym 
lekarzem. Problemem było, gdzie i 
kto będzie leczył chorych na nowo-
twory krwi z byłego województwa 
wałbrzyskiego, jeśli ona nie da rady 
dłużej pracować. Brakowało lekarzy 
hematologów. Niemal rok później, 
sukcesywnie do pracy w Wałbrzychu, 
na częściowe zatrudnienie, zaczęli 
napływać nowi lekarze hematolodzy.

I wreszcie teraz, na początku lute-
go 2019 wałbrzyski szpital, wspólnie 
z dyrekcją, Marią Romańską i ordy-
natorem dr habil. n. med. Aleksandrą 
Butrym, świętują sukces!

- Mamy oddział hematologii - speł-
nienie moich zawodowych marzeń i 
wieloletnich starań. Nareszcie pa-
cjenci z chorobami krwi mają swoje 
miejsce w szpitalu, a ja mogę ode-
tchnąć z ulgą, że mogą być leczeni 
nadal w Wałbrzychu, we właściwych 
warunkach, przez znakomitą kadrę – 
mówi Maria Romańska, z radością pa-
trząc na koleżanki – „hematolożki”: 
Aleksandrę Butrym, Ludmiłę Gawron 
oraz Izabelę Dereń – Wagemann.

Maria Romańska zwraca uwagę, 
że z roku na rok, na Dolnym Śląsku 

i w Wałbrzychu również, dramatycz-
nie rośnie ilość zachorowań na nowo-
twory krwi i nowotwory narządowe.

-  Z pewnością jest to efekt róż-
nych uwarunkowań: predyspozycji 
genetycznych, środowiskowych, bra-
ku aktywności fizycznej i siedzącego 
trybu życia, nawyków żywieniowych 
i zdrowotnych, obecności substan-
cji chemicznych i hormonalnych w 
pożywieniu, przebytych infekcji i 
wielu, wielu innych oddziaływań na 
organizmy ludzkie – wylicza Maria 
Romańska. - Równocześnie wzrasta 
w społeczeństwach świadomość za-
grożeń nowotworami i  konieczność 
profilaktycznych zachowań prozdro-
wotnych czy dbałości o ekologię i ak-
tywność fizyczną, a także zgłaszania 
się na badania lekarskie w razie nie-
pokojących objawów ze strony orga-
nizmu – dodaje.

Podkreśla, że wczesne rozpo-
znanie, coraz doskonalsze metody 
diagnozowania i leczenie chorób 
nowotworowych, dają szanse na cał-
kowite wyleczenie. Niekiedy jest to 
długotrwała remisja bądź wieloletnia 
stabilizacja. Dzięki czemu choroby  
nowotworowe można uznać za cho-
roby przewlekłe.

-  Jest to wielki sukces w dziedzi-
nie medycyny, którego efekty prze-
noszą się na sukcesy w terapii – pod-
sumowuje Maria Romańska.

Iwona Petryla

Od lewej Maria Romańska, Ludmiła Gawron: Aleksandra Butrym  oraz Izabela Dereń – Wagemann
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BEZPŁATNE KURSY NIEMIECKIEGO OD 
PODSTAW
PEŁNA ORGANIZACJA POBYTU – TRANSPORT, 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
SPRAWDZONE I INDYWIDUALNIE DOBRANE 
OFERTY PRACY
SZYBKIE WYJAZDY I ELASTYCZNE TERMINY

PRACUJ JAKO OPIEKUN 
SENIORÓW W NIEMCZECH

Zadzwoń: tel. 509 892 436
                    tel. 789 218 008

REKLAMA	 R0096/19

REKLAMA	 R0097/19

REKLAMA	 R0095/19

Uzdrowiciel z Filipin Reynaldo Jun Litawen

Reynaldo Litawen   przyjmuje:
Zapisy i informacje

693 788 894
784 609 208

9 luty - BOLESŁAWIEC
10 luty - WROCŁAW
11 luty - LUBIN i GŁOGÓW

12 luty - WAŁBRZYCH
25 luty - LEGNICA

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

v

REYNALDO LITAWEN  jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką 
uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Fi-
lipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są 
w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także dar przekazywania cudownej i 
pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 

przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez inten-
sywna koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, 
nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach 
prostaty, wrzodach  żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych i 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 uzdro-

wiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z 
Krakowa zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach 
rodnych, co potwierdziły badania usg. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach, 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 i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Wóz dla straży

Ewakuacja T-parku

Na placu przed świetlicą wiejską w Głuszycy Górnej odbyło się oficjalne przekazanie nowego 
wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej. Uroczystego chrztu wozu do-
konali Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Dorota Kocur, żona zmarłego wieloletniego Prezesa 
OSP w Głuszycy Górnej Romana Kocura. Pojazdowi nadano imię „Roman”. Wydarzenie to miało 
miejsce w ubiegłą sobotę, 2 lutego.

Trzy zastępy straży pożarnej zostały wysłane po zgłoszeniu 
zadymienia w budynku Parku Technologicznego na ul. Szcza-
wieńskiej w Szczawnie-Zdroju. 

Na uroczystość przybyli mię-
dzy innymi: komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu Krzysztof Szyszka, 
zastępca komendanta miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu Paweł Kaliński, pre-
zes OSP w Wałbrzychu Bogdan 
Stochaj, poseł na Sejm RP Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka oraz 
Agnieszka Kołacz - Leszczyń-
ska, członek Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego Marek Masiuk, 
komendant Komisariatu Policji 
w Głuszycy Sebastian Sabadach, 
proboszcz parafii pw. Chrystusa 
Króla ks. Sławomir Augustyno-
wicz, radna powiatu wałbrzy-
skiego Ewa Dorosz, radni Rady 

Miejskiej w Głuszycy, przedstawi-
ciele placówek gminnych, a także 
mieszkańcy gminy Głuszyca. 

W imieniu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Głuszycy Górnej ser-
deczne podziękowania władzom 
Głuszycy za zakup nowego samo-
chodu podnoszącego zdolności 
operacyjne jednostki przekazał 
naczelnik OSP w Głuszycy Gór-
nej Tomasz Trawczyński. 

Lekki wóz strażacki dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej to samochód marki Opel 
Movano, wyposażony w najnow-
szy, aktualnie dostępny sprzęt ra-
towniczo - gaśniczy. Wóz straża-
cki z napędem 4x4 dostosowany 
jest do poruszania się w terenie, 

łatwo pokonuje wszelkie prze-
szkody, co jest szczególnie ważne 
w przypadku konieczności dotar-
cia do trudno dostępnych miejsc.

Zadanie pn. „Zakup wozu 
strażackiego lekkiego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Głuszy-
cy Górnej” współfinansowano z 
budżetu województwa dolnoślą-
skiego w ramach konkursu pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa w 
Województwie Dolnośląskim w 
roku 2018”, z budżetu powiatu 
wałbrzyskiego na rok 2018 oraz 
z budżetu gminy Głuszyca. Cał-
kowita wartość zadania wyniosła 
276.381 zł.

AnPl

Kilka minut po godzinie 8:00 
w środę, 6 lutego ewakuowano 
pracowników, a także osoby wi-
zytujące budynek. 

- Trzy zastępy strażackie pra-
cowały w Parku Technologicz-
nym, gdzie o godz. 8.12 zgłoszo-
no o zadymieniu z wentylatora. 
Ochrona budynku ewakuowała 
pracowników i interesantów 

przed naszym przyjazdem - mówi 
Tomasz Kwiatkowski, oficer pra-
sowy KM PSP w Wałbrzychu. 

Po sprawdzeniu budynku nie 
stwierdzono zagrożenia. Już po 
ok. godzinie pracownicy mogli 
powrócić do swoich obowiąz-
ków. 

PaPu
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Nauka w teatrze

Muzyka opanuje
Wałbrzych

Moda w Lalkach

Zakochany Książ

Klasyka im
nie straszna

Otwarty Uniwersytet Teatru to roczny program „studiowania” teatru, jakiego jeszcze w Wał-
brzychu ani w kraju nie było! Teatr Dramatyczny Szaniawskiego powołuje nowatorską jednostkę 
badawczą, dla której teatr stanie się soczewką do obserwacji świata. 

Trasa koncertowa 10 utalentowanych wokalistów 
gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej eks-
cytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłow-
nie wszystko – od najlepszych piosenek romantyczny 
pop, ballad rockowych po utwory ludowe aż do arii 
operowej. Koncert odbędzie się w Filharmonii Sude-
ckiej w Wałbrzychu w sobotę, 9 marca. 

Przedstawienie zachwycające barwnymi kostiumami rodem z paryskiego żurnala, a scena przy-
pomina wybieg mody. Ale czy szykowne ubrania i bycie modnym decydują o wartości człowieka? 
O tym widzowie przekonają się już w najbliższą niedzielę, 10 lutego o godz. 12:30. Spektakl pt. 
„Kapelusz Pani Wrony” w reż. Laury Słabińskiej skierowany jest do małych widzów. 

Z Zamkiem Książ wiąże się wiele historii wielkich miłości 
- niech Wasza stanie się jedną z nich! Z okazji Święta Zako-
chanych we wnętrzach zamkowych już 15 lutego odbędzie się 
najbardziej romantyczne wydarzenie roku -  Walentynkowa ko-
lacja degustacyjna. 

Dorosła grupa teatralna zawita znów na deski świdnickiego 
teatru. Alchemia teatralna w pełnym humoru spektaklu o klasy-
ce pt. „Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie”, do zobaczenia 
17 lutego o godz. 18:00. Bilety w cenie 10 zł. 

Obserwatorium, czyli Otwarty 
Uniwersytet Teatru to roczny pro-
gram spotkań, zbudowany wokół 
premier i ich tematów, realizowany 
w formule uniwersytetu powszech-
nego, dla osób od 16. roku życia, 
młodych dorosłych i wszystkich do-
rosłych.

Przygotowany program składa 
się z 2 semestrów: zimowy i letni, w 
trakcie których studenci i studentki 
będą oglądać spektakle, uczestni-
czyć w wykładach, czytaniach, labo-
ratoriach, praktykach, a wszystko z 
udziałem wybitnych specjalistów, ba-
daczy, artystów i pracowników Te-
atru. W teatralnym „roku akademi-
ckim” odbędą się 4 sesje tematyczne, 
a każda zostanie zaprogramowana z 
inspiracji kolejnymi premierami „Sza-
niawskiego”. 

Rok zakończy się „dyplomowym” 
pokazem finałowym, przygotowa-
nym pod opieką aktorów. Każdy stu-
dent/studentka otrzyma legitymację 
studencką,  umożliwiającą zakup bi-
letów w specjalnej cenie (15 zł – pre-
miera, 11 zł - spektakl „regularny”).

13 lutego o godz. 19:00 odbędzie 
się uroczysta immatrykulacja. Od lu-
tego do grudnia 2019 studenci i stu-
dentki obejrzą w sumie: 4 premiery,8 
spektakli kontekstowych, 4 czytania; 
wezmą udział w 4 wykładach i innych 
zajęciach.

Plan sesji tematycznych: Władza 
kobiet (I – III) - premiera „Baba - Dzi-
wo” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej, w reż. Dominiki Knapik; Polity-
ka (III – V) - premiera „Teraz każdy 
z Was jest Rzeczpospolitą” pilgrima/
majewskiego w reż. Macieja Pod-

stawnego; Naród i bohater (V – VI) 
- premiera „Wesela ” Stanisława Wy-
spiańskiego w reż. Agnieszki Olsten; 
Duchy, czyli Mit i historia (IX – XII) 

Nabór internetowy studentów 
trwa do 11 lutego, do godz. 17:00. 
Formularz dostępny pod linkiem 
https://goo.gl/forms/JDSsijzwn1D-
VIrCk2. Liczba miejsc ograniczona.

Lista studentów i studentek zosta-
nie opublikowana na stronie interne-
towej Teatru: 12 lutego, godz. 12:00

13 lutego o godz. 19:00 na Du-
żej Scenie Teatru Dramatycznego 
w Wałbrzychu, połączona będzie z 
czytaniem performatywnym tekstu 
„Baba-Dziwo” Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej w reżyserii i z wy-
kładem/komentarzem Prof. Krystyny 
Duniec. 

Kryteria Rekrutacji
1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego.
2. Wiek uczestników – od 16. roku życia.
3. Udział we wszystkich (4) sesjach tematycznych.
4. Koszt udziału w każdej sesji: 38 zł. 
(w tym bilet na premierę + bilety na 2 spektakle kontekstowe, wykład, czy-
tanie, warsztaty). 
5. Opłata za pierwszą sesję: do 13 lutego 2019 w Biurze Współpracy z Pub-
licznością, w godz. 7:30 – 17:00/ tel. 74/ 64 88 301.

Repertuar artystów jest szeroki, a możliwości znaczące. 
Ważnym elementem składowym występów 10 tenorów 
z Polski i Ukrainy jest perfekcja, z jaką wykonują muzykę, 
oraz skala talentu, który pozwala na sięganie równocześnie 
do twórczości Johanna Straussa i Leonarda Cohena. 10 śpie-
waków wykona przeboje operetkowe i musicalowe, a tak-
że wykona muzykę estradową, łącząc repertuar światowy 
z utworami kompozytorów polskich i ukraińskich. Unikalny 
projekt, kryjący się pod hasłem „10 tenorów”, to nie tylko 
most wokalny między dwoma krajami - to także nowa „nuta” 
w historii muzyki popularnej.

Koncert 10 tenorów
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
Sobota, 9 marca, godz. 19:00
Bilety do nabycia w kasie Filharmonii, pod 
numerem tel. 501 674 397. W salonie Empik 
oraz online: www.kupbilecik.pl, www.ebilet.
pl, www.biletyna.pl,www.empikbilety.pl

Uczestnicy wybiorą się wspól-
nie w kulinarną podróż smaków 
rozbudzających zmysły, inspi-
rowaną kuchnią Hochbergów. 
Podczas wieczornego zwiedzania 
wystawy „Książ od kuchni” posłu-
chają o wielkim uczuciu dawne-
go kucharza zamkowego, Louisa 
Hardouina - do żony, do rodziny, 
ale i do fotografii. Doświadczcie 
czaru arystokratycznych czasów 
podczas toastu szampanem w 
najpiękniejszej zamkowej sali. Za-
mkowi goście skosztują potraw 
obfitych w afrodyzjaki,  skom-
ponowanych specjalnie dla nich 

przez szefa kuchni Restauracji 
Książęca.

Wydarzenie rozpocznie się o 
godz. 19:00 i potrwa 3 godziny. 
Oferta limitowana. Liczba miejsc 
jest ograniczona. Bilety w cenie: 
170 zł/osoba; 320 zł/2 osoby. Bilet 
na kolację można zakupić również 
w wersji z Walentynkowym Noc-
nym Zwiedzaniem - „Miłość aż 
po grób”, które odbędzie się dla 
gości kolacji o godz. 22:00, Koszt 
kolacji oraz Nocnego Zwiedzania: 
230 zł/osoba; 440 zł/2 osoby.

KaLu

Co może się zdarzyć, gdy lokalna 
społeczność musi wykazać się aktyw-
nością na polu kultury, bo tego ocze-
kują władze? Co stanie się, gdy jedna z 
uczestniczek zebrania przypomni sobie, 
że była w teatrze na sztuce „Omlet” 
lub „Amlet”, którą streszcza prawie jak 
Stanisław Barańczak w „Appendixie”: 
Duch: brat jad wlał do ucha. / Syn ducha: 
o, psiajucha! / Stryja w ryj? Drastyczny 
krok. / Zwłoka. Jej finał: stos zwłok. Od-
powie

Instynkty i pragnienia ludu urucha-
miają się, gdyż zręczni manipulatorzy z 
tzw. aktywu użyją narzędzi perswazji. 
Wtedy wydarzenia i te sceniczne, i te z 
życia wzięte nagle potoczą się jak kamie-

nie w lawinie. Trzeba będzie, musowo, 
zagrać „Hamleta”, by udowodnić, że 
ludzie z prowincji nie drżą przed nazwi-
skiem Szekspira. Że chcieć znaczy móc.

Dramaturgia i reżyseria: Juliusz 
Chrząstowski, Tomasz Dajewski. Sce-
nografia: Robert Kukla. Obsada: Zofia 
Dziadura, Czesława Greś, Krystyna Ko-
walonek, Angelika Jaśkiewicz, Bożena 
Kuźma, Mariola Mackiewicz, Halina Szy-
mańska, Teresa Wagilewicz, Zbigniew 
Curyl, Krzysztof Frączek, Jacek Iwancz, 
Robert Kaśków, Krzysztof Paruch, Tade-
usz Szarwaryn, Adam Szmajduch

KaLu

Historia opowiada o jednym z 
tradycyjnych spotkań pod dębem, 
na którym nie zjawia się jedna z jego 
uczestniczek - Pani Wrona. Powo-
dem jej nieobecności, jak się potem 
okazuje, jest przykra sytuacja, jaka 
ją spotkała - skradziony Kapelusz. 
Przyjaciele Pani Wrony nie zosta-
wiają jej jednak w potrzebie i posta-
nawiają jej pomóc w odnalezieniu 
kapelusza. 

W tym celu proszą o pomoc. De-
tektywa Barnabę, który natychmiast 
rozpoczyna poszukiwania. Uczestni-
czą w nich wszyscy mieszkańcy lasu 
- czy to dobrowolnie, czy też wywo-
łani przez Barnabę na przesłuchanie.

AnPl

Kapelusz Pani Wrony
Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu

Niedziela, 10 lutego, godz. 12:30
Bilety w cenie: 19 zł (dorośli), 16 zł 
(dzieci)
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Mieszkania Plus dla wałbrzyszan
Nabór rozpoczął się 18 grudnia ubiegłego roku. Pierwsza na Dolnym Śląsku inwestycja w ramach rządowego programu to 192 lokale w wałbrzyskiej dzielnicy 

Podzamcze. Do dyspozycji przyszłych najemców są zarówno 35-metrowe kawalerki jak i trzypokojowe mieszkania o większym metrażu – blisko 74 mkw. W każdym 
budynku przewidziano lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O Mieszkanie Plus w Wałbrzychu 
mógł ubiegać się każdy, niezależnie od 
wieku i sytuacji rodzinnej. Podstawowym 
kryterium naboru jest tzw. zdolność 
czynszowa najemców, rozumiana jako 
możliwości finansowe rodziny pod ką-
tem terminowego opłacania czynszu za 
mieszkanie o określonym metrażu. Re-
krutacja opiera się także o kryteria spo-
łeczne przyjęte przez samorząd. Katalog 
zasad pierwszeństwa oraz ich ocena 
punktowa  zostały określone w uchwa-
le Rady Miejskiej Wałbrzycha. Grupą 
najbardziej preferowaną będą młodzi 
mieszkańcy.

- Kryteria społeczne przy kwalifikacji 
do umowy najmu w ramach programu 

Mieszkanie Plus w Wałbrzychu podkre-
ślają przede wszystkim naszą wolę do 
stworzenia warunków mieszkaniowych 
dla młodych rodzin z dziećmi, które 
będą ich zachęcały do pozostania w Wał-
brzychu i wiązania swojej przyszłości ro-
dzinnej i zawodowej z naszym miastem. 
Wielkim wyzwaniem małych i średnich 
miast jest zjawisko wyjazdu młodych lu-
dzi w poszukiwaniu lepszych warunków 
życia. Chcemy ten proces w Wałbrzychu 
zatrzymać, a wręcz odwrócić. Chcemy 
zachęcać młodych ludzi, szczególnie mło-
dych ludzi z dziećmi, młode rodziny two-
rzące wspólne gospodarstwo domowe 
do osiedlania się w Wałbrzychu właśnie 
poprzez znalezienie dobrych warunków 

mieszkaniowych – przekonuje Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzycha

Preferencje będą dotyczyć również 
osób mieszkających w budynkach, które 
z powodu szkód górniczych poddane zo-
staną rozbiórce, a także seniorów, którzy 
będą chcieli oddać na rzecz gminy swoje 
mieszkania za duże na ich potrzeby.

- Teraz wnioski zostaną poddane we-
ryfikacji punktowej – każdy zostanie oce-
niony zgodnie z kryteriami pierwszeń-
stwa uchwalonymi przez Radę Miasta. 
Następnie  przejdą one weryfikację czyn-
szową.  Mieszkania zostały wykończone 
pod klucz, czyli wszyscy, którzy pozytyw-
nie przejdą rekrutację i podpiszą umowę, 
niemal od razu będą mogli się  wprowa-
dzić. Przewidujemy, że oddanie mieszkań 
do użytkowania nastąpi na przełomie I  i 
II  kwartału tego roku – podkreśla Piotr 
Mechecki, PFR Nieruchomości S.A. 

Mieszkanie Plus to zbiór działań po-
dejmowanych przez rząd, zmierzających 
do zwiększenia inwestycji w dostępne 
cenowo mieszkania w sektorze prywat-
nym, samorządowym i rządowym. Istot-
nym elementem programu są zmiany w 
prawie, służące usprawnieniu realizacji 
inwestycji mieszkaniowych, zwiększe-
niu dostępności gruntów pod budowę 
mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów 
dodatkowego kapitału. 

Od stycznia 2019 roku, wzorem za-
możniejszych państw UE, niżej uposażo-
nym najemcom będą przysługiwać rów-
nież dopłaty do czynszów najmu, w tym 
również najmu z opcją dojścia do włas-
ności. Pierwsze wnioski o dopłaty mogą 
zostać zawarte jeszcze w styczniu.

Oprócz zmian w prawie, mających 
stworzyć dla realizacji inwestycji, utwo-
rzony został wehikuł inwestycyjny, na-

zwany Funduszem Sektora Mieszkań dla 
Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza 
PFR Nieruchomości. Fundusz na zasa-
dach komercyjnych inwestuje w nowe 
projekty mieszkaniowe – zarówno w 
małych, jak i dużych miastach. 

W ramach programu Mieszkanie Plus 
oddano już do użytkowania 480 miesz-
kań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz 
Kępnie. W pierwszym półroczu bieżą-
cego roku najemcy wprowadzą się do 
Mieszkania Plus w Gdyni, Wałbrzychu 
oraz Kępicach. W Gdyni nabór do 172 
mieszkań  już się zakończył i obecnie 
trwa weryfikacja wniosków.

PaPu

31 stycznia zakończyła się rekru-
tacja do mieszkań wybudowanych 
w ramach rządowego programu 
Mieszkanie Plus w Wałbrzychu
Do dyspozycji przyszłych najem-
ców są 192 mieszkania wykończo-
ne „pod klucz”  
251 osób, które wnioskują o miesz-
kanie, zostaną teraz poddane oce-
nie punktowej zgodnie z kryteria-
mi gminy oraz przejdą weryfikację 
czynszową
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Przed nami prawdziwe świę-
to koszykówki, bo za takie należy 
uznać nadchodzące zmagania z li-
derem I ligi. Rywalizacja Górnika 
ze Śląskiem ma wieloletnią histo-
rię, która elektryzuje kibiców obu 
drużyn, ale najbliższa ma dodat-
kowy smaczek, gdyż Rafał Glapiń-
ski i jego koledzy na pewno zrobią 
wszystko, aby zrewanżować się za 
listopadową, poniesioną w mocno 
kontrowersyjnych okolicznościach 
porażkę. Jak pamiętamy, przyjezd-

ni przegrali 78:91, sędziowie od-
gwizdali wałbrzyszanom aż cztery 
niesportowe przewinienia, a także 
wyrzucili z parkietu trenera Marcina 
Radomskiego. Górników nie trzeba 
mobilizować na pojedynek ze Ślą-
skiem, podobnie jak i naszych kibi-
ców, którzy, można się spodziewać, 
iż w komplecie zasiądą w hali Aqua-
-Zdroju. 

Wejściówki na derby Dolnego 
Śląska można zakupić na portalu 
bilety24.pl oraz w sklepie Sporting 
przy ulicy Długiej 2e na Piaskowej 
Górzej, jak również informują dzia-
łacze naszego klubu, dodatkowa 
pula biletów będzie dostępna w ka-
sach przy hali otwartych w dniu me-
czu od godziny 18.30. 

Bartłomiej Nowak 

sekund
Chełmiec sprawdzi 
Chełmca
Po trzech tygodniach przerwy 
uczestnicy Wałbrzyskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki „Aqua-
-Zdrój” powracają do walki o 
punkty. Przed nami X odsłona 
rozgrywek, w tym derbowy 
pojedynek pomiędzy obiema 
drużynami Chełmca Euromar 
fLOVErs Art. Do spotkania doj-
dzie o godzinie 18.15, a więc 
na zakończenie jutrzejszej ko-
lejki w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów. Ponadto w sobotnie 
popołudnie zagrają: Chełmiec 
Aqua-Zdrój z Domem Finanso-
wym (godz. 14.30), NSK z PW 
Mabor (15.45) oraz Wodociągi 
Wałbrzych z Chemikiem Żarów 
(17). 

Czas na zwycięski
rewanż
Kolejny mecz przed własną 
publicznością rozegra MKS 
Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój. W sobotę podopieczni 
Bartłomieja Józefowicza gościć 
będą Chrobrego XXI Kłodzko. 
Choć najbliższy rywal „Mine-
ralnych” plasuje się kilka miejsc 
niżej w tabeli, to w pierwszym 
spotkaniu obu drużyn zdołał 
udowodnić swą wyższość wy-
grywając przed własną publicz-
nością 70:64. Czas zatem na 
zwycięski rewanż, który mamy 
nadzieję, stanie się udziałem 
Mateusza Myślaka i spółki. Do 
rywalizacji w ramach XXI kolej-
ki dojdzie jutro o godzinie 17.30 
w hali przy ulicy Słonecznej 1a 
w Szczawnie-Zdroju. Wstęp na 
mecz jest tradycyjnie bezpłatny. 

Pankowski jak zawsze 
w formie
Nie ma praktycznie weekendu, 
aby szczawieńscy tenisiści nie 
wzbogacili się o kolejne cenne 
trofea. Tym razem świetny wy-
nik zanotował Antoni Pankow-
ski, który wystartował w Ogól-
nopolskim Turnieju młodzików 
we Wrocławiu. Wyjazd do stoli-
cy Dolnego Śląska zaowocował 
serią wygranych w eliminacjach, 
dzięki czemu tenisista z uzdro-
wiska awansował do półfinału 
zawodów, a w rezultacie stanął 
na najniższym stopniu podium. 

Szczyt WALK-a dla 
lidera
W najciekawszym meczu nie-
dzielnej odsłony Wałbrzyskiej 
Amatorskiej Ligi Koszykówki 
„Aqua-Zdrój” Nieuchwytni 
Konsorcjum Serwisowe poko-
nali Partners Nieruchomości 
55:53. Mimo porażki ekipa Ta-
deusza Bujnowskiego utrzymała 
2. miejsce w tabeli z przewagą 
punktu nad Drink Teamem. W 
pozostałych spotkaniach padły 
następujące wyniki: Last Mi-
nute – Wałbrzych.DlaWas.Info 
64:65, Faurecia – Drink Team 
46:60, Byle Jak – Labo-Dent 
60:56. To była przedostat-
nia kolejka rundy zasadniczej 
– ostateczne rozstrzygnięcia 
przed play-offami poznamy w 
najbliższej niedzielę. W Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów zmierzą 
się: Partners Nieruchomości 
z WDWI (godz. 14), Byle Jak 
z Last Minute (15), Faurecia z 
Nieuchwytni KS (16) oraz Drink 
Team z Labo-Dentem (17).

Bartłomiej Nowak 

Słowaczka załatwiła Czeszki 

Gościnne Młode Wilki 

Święta wojna tuż, tuż

Kolejną wysoką wygraną zanotowały piłkarki AZS-u PWSZ. Wygraną tym cenniejszą, iż osiągniętą nad FC Hradec Kralove. Za 
sprawą między innymi czterech goli Słowaczki Klaudii Fabovej nasze panie zwyciężyły za południową granicą 7:0. Nieco gorzej po-
szło tym razem piłkarzom Górnika, którzy jedynie zremisowali z Orkanem Szczedrzykowice 1:1.

Z udziałem 10 dolnośląskich zespołów w hali sportowej Toyoty rozegrano II edycję turneju Flex Technic Cup. Co prawda w roli 
gospodarza wystąpiły Młode Wilki Szczawno-Zdrój, jednak końcowa wygrana przypadła Karkonoszom Jelenia Góra. Ekipa Marcina 
Morawskiego zajęła zaś 3. miejsce. 

Choć przed koszykarzami Górnika Trans.eu jutrzejszy wyjazd do Pruszkowa, to kibice wałbrzy-
szan odliczają już dni do środowej konfrontacji w hali Aqua-Zdroju. O godzinie 19.46 rozpocznie 
się pojedynek biało-niebieskich z FutureNet Śląskiem Wrocław.

Tydzień po tak udanych dla wał-
brzyszanek zmaganiach o awans do 
finałowego turnieju Akademickich 
Mistrzostw Polski w futsalu pod-
opieczne Kamila Jasińskiego powró-
ciły do przygotowań do zbliżających 
się meczów Ekstraligi. Tym razem 
piłkarki AZS-u PWSZ udały się do 
Czech, aby zmierzyć się z siódmą 
drużyną tamtejszej I ligi. Pojedynek 
zakończył się prawdziwym pogro-
mem gospodyń, którym nasze panie 
zaaplikowały aż 7 goli. Jak wspomnie-
liśmy, królową polowania okazała się 
Fabova, która czterokrotnie poko-
nała bramkarkę przeciwnika. Trener 
Jasiński nie rezygnuje z południowych 
rywali – w sobotę akademiczki po-
nownie wyjeżdżają do Czech, aby w 
w miejscowości Luhačovice nieda-
leko Brna zmierzyć się ze Slovanem 
Bratysława, a więc mistrzem Słowacji 
minionego sezonu oraz obecnym wi-
celiderem I ligi. Początek o godzinie 
16. 

FC Hradec Kralove - AZS 
PWSZ Wałbrzych 0:7 (0:1)

Bramki: 0:1 Klaudia Fabova (25), 
0:2 Wiktoria Kuciewicz (63), 0:3 
Klaudia Fabova (71), 0:4 Klaudia Fa-
bova (75), 0:5 Klaudia Fabova (77), 

0:6 Wiktoria Kuciewicz (83), 0:7 Julita 
Głąb (85)

AZS PWSZ: Sapor, Szewczuk, 
Ostrowska, Kędzierska, Kuciewicz, 
Dereń, Głąb, Głowacka, Fabova, 
Rozmus, Migacz. Trener: Kamil Ja-
siński

Nieco mniej powodów do ra-
dości mieli za to Górnicy, którzy w 
najsłabszym meczu tego roku jedynie 
zremisowali z Orkanem Szczedrzy-
kowice 1:1. Gorszą postawę swych 
podopiecznych trener Jacek Fojna 
tłumaczył ciężkimi treningami oraz 
intensywnością spotkań kontrolnych. 
Choć z przyczyn zdrowotnych szko-
leniowiec biało-niebieskich nie mógł 
skorzystać z usług Michała Oświę-
cimki czy Mateusza Sawickiego, to 
z drugiej strony do swej dyspozycji 
miał aż 21 graczy, stąd mógł wysta-
wić praktycznie dwie równorzędne 
„jedenastki”. Do przerwy przyjezd-
ni wygrywali na Ratuszowej 1:0, ale 
ostatnie zdanie należało do naszych, 
a konkretnie Tomasza Wepy, który 
pięknym strzałem z rzutu wolnego 
doprowadził do remisu. 

W sobotnie przedpołudnie Gór-
ników czeka kolejny ciekawy rywal. 
O godzinie 11 biało-niebiescy podej-

mą reprezentację Dolnego Śląska – 
uczestnika rozgrywek UEFA Regions 
Cup. 

Górnik Wałbrzych – Orkan 
Szczedrzykowice 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Jarosław Gambal 
(25), 1:1 Tomasz Wepa (75)

Górnik: Jaroszewski (46 Stec), 
Zaremba, Smoczyk (46 Michalak), 

Orzech (46 Kokoszka), Krzymiński 
(46 zawodnik testowany), Biskup (46 
Wepa), Bogacz (46 Krawczyk), Cha-
jewski (46 Sobiesierski), Borowiec 
(46 Tragarz), Młodziński (46 Ręka-
wek), Rodziewicz (46 zawodnik te-
stowany). Trener: Jacek Fojna

Bartłomiej Nowak

Z inicjatywy Katarzyny i Mariusza 
Bujarskich, właścicicieli firmy Flex 
Technic, oraz przedstawicieli Szkółki 
Piłkarskiej Młode Wilki, rozegrano II 
edycję turnieju Flex Technic Cup. Na 
starcie stanęło 10 zespołów: Zagłębie 
Lubin (2 drużyny), Mieroszowska AP, 
Karkonosze Jelenia Góra, Zagłębie 
Wałbrzych, Szkółka Piłkarska 9-tka, 
Granit Roztoka, Victoria Świebodzi-
ce, Młode Wilki oraz Olimpijczyk 
Wałbrzych. 

Większość trofeów zgarnęli jele-
niogórzanie, którzy w finale pokonali 
Zagłębie Lubin 1:0, a także otrzymali 
wyróżnienia dla najlepszego strzelca 

oraz zawodnika imprezy. Na najniż-
szym stopniu podium uplasowały się 
Młode Wilki, które w spotkaniu o 
3. miejsce zwyciężyły mieroszowian 
4:0. 

Nagrody indywidualne:
Król strzelców - Bartek Szywała 

(Karkonosze)
Najlepszy zawodnik - Kacper An-

toniewski (Karkonosze)
Najlepszy bramkarz - Andrzej 

Trajkowski (Zagłębie Lubin)

Bartłomiej Nowak 
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SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

(2) Pani do sprzątania, 1x w 
tygodniu. Tel. 518 166 444

(1) Szukamy pracowników (też 
os. niepełnosprawne) do siedzą-
cej pracy, bez nocy. Wałbrzych  
606 829 141

 
KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(16) Sprzedam działki bu-
dowlane ( każda 1500m2) w 
pełni uzbrojone pod zabudowę 
jednorodzinną lub bliźniaczą 
w Wałbrzychu przy ul. Orkana 
103, Poniatów. Tel. 600 851 189

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie po 
kapitalnym remoncie w Wał-
brzychu, Biały Kamień, rejon ul. 
Ruchu Oporu/Andersa, 2 pokoje,  
kuchnia w zabudowie z oknem 
, łazienka, 36,80 m2, I piętro z 
balkonem. Ogrzewanie miejskie, 
nowe budownictwo. Tel. 570-
360-947

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” - 51,58m2, 
trzy pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na pierwszym pię-
trze. Cena: 252 742 zł. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” -  38,53m2, 
dwa pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na pierwszym pię-

trze. Cena: 188 797 zł. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” -  51,97m2,  
trzy pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na drugim piętrze. 
Cena: 254 653 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” - 27,60m2,  
jeden pokój, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na drugim piętrze. 
Cena: 135 240 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA 
„ZLOTY KLUCZ” - 38,54m2, 
dwa pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na drugim piętrze. 
Cena: 188 797 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” -  39,36m2, 
dwa pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na drugim piętrze. 
Cena: 192 864 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” -  50,94m2,  
trzy pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Cena: 249 606 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  -  WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” - 27,68m2, 

jeden pokój, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Cena: 135 632 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” - 39,82m2, 
dwa pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Cena: 195 118 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” – 40,12m2, 
dwa pokoje, aneks kuchenny, ła-
zienka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie w stanie de-
weloperskim. W budynku winda 
oraz kotłownia dla całego budyn-
ku. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Cena: 196 588 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – 25m2, 1 
pokój, aneks kuchenny, łazienka. 
Mieszkanie do wykończenia. Usy-
tuowane na pierwszym piętrze 
w kamienicy. Cena: 59 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 
640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – 23m2, 1 
pokój, aneks kuchenny, łazienka 
z wc Mieszkanie w trakcie kapi-
talnego remontu. Usytuowane na 
drugim piętrze. Cena: 115 000 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

PODZAMCZE - 37,4m2, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
piwnica. Mieszkanie do odświe-
żenia. Mieszkanie na trzecim pię-
trze. Cena 121 000 zł.  Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

ZAPRASZAMY DO NASZE-
GO NOWEGO BIURA, KTÓRE 
ZNAJDUJĘ SIĘ W WILII „ZŁO-
TY KLUCZ” PRZY ULICY KOŚ-
CIUSZKI 7 W SZCZAWNIE 
ZDRÓJ.

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 

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

(3) MEBLE NA WYMIAR 
- KUCHNIE, SZAFY, GARDE-
ROBY, ZAMÓWIENIA INDY-
WIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

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

(7): HYDRAULIKA, 
KANALIZACJA,CO I GAZ, 
tel. 506 206 102

(3): MARSAT – MONTAŻ 
ANTEN SATELITARNYCH, 
tel.  607 454 261

(2): Mycie okien Pranie ta-
picerki meblowej. Zaprasza 
Miotełka tel.795673485

(42): Montaż i ustawianie an-
ten satelitarnych w najlepszej 

cenie i w najkrótszym czasie 
Tel. 606 937 229

(3) 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

(3) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie firmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505874992, 74 841 25 
40

(3) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

(31) KOMPUTERY,LAPTOPY-
-SERWIS-NAPRAWA Całodo-
bowo tel. 726-005-726 tanio, 
szybko, profesjonalnie Wał-
brzych ul. Słowackiego 5, www.
speed24h.info

(10) Hydraulika, instalacje sani-
tarne wod-gaz, CO, kotły CO. 
Tel. 506 754 379

PRACA

(3) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 , e-mail: 
serene27@wp.pl

Problem
z alkoholem?
Wszywanie

esperalu
TEL. 74 841 54 66

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Wycieczki:

Nietuzinkowe Muzea Drezna - 
16.02.19 (cena: 99 zł)

Zakopane i baseny termalne - 
23-24.02.19 (cena: 249 zł)

Informacje i zapisy:
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
tel: 667 424 680

www.omnibus-szczawno.pl

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Tygodnik 30 minut
zatrudni na umowę 

zlecenie kolportera prasy
na terenie Świdnicy. 

Tel. 531 407 736

Radca Prawny
Obsługa Prawna

Podmiotów
Gospodarczych
z uwzględnieniem
spraw cywilnych,

prawa pracy,
podatkowych,

występowanie przed sądami,
organami podatkowymi

tel. 792560599



16 ogłoszenie
www.30minut.pl

Nakład łączny
w lutym 67 000 egz.

od 16 lat 
razem z Wami

Piątek, 8 lutego 2019

REKLAMA	 R0100/19


