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Mają klucze
do nowych
mieszkań

- GWARANTUJEMY BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- BEZ LIMITU KILOMETRÓW
- BEZ DODATKOWYCH OPŁAT PRZY WYJAZADACH ZA GRANICE

TEL1. +48 533 103 636 (Paweł) TEL2. +48 791 986 067 (Michał)

Studia dualne w Wałbrzychu
Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o. o. chcą wspólnie uruchomić nowatorską metodę edukacji na kierunku logistyka.
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wydarzenia str. 3
Czeska republika • Městská nemocnice, a.s. (Miejski szpital) w Dvoře Králové nad Labem

Espresso z Michałem
Borzemskim

rozmowa str. 5

Marzenia
uskrzydliły kobiety

poszukuje pielęgniarki
do pracy w systemie zmianowym
Oczekujemy:
• wykształcenie wyższe kierunkowe z tytułem pielęgniarki dyplomowanej lub licencjat pielęgniarstwa.
Oferujemy:
• umowę o prace na czeskich warunkach na 1 rok, następnie na czas nieokreślony,
• zakwaterowanie w hotelu na terenie szpitala,
• wynagrodzenie 25.000 koron czeskich,
• po 3 miesiącach pracy jednorazowy dodatek rekrutacyjny 20.000 koron czeskich,
• 25 dni płatnego urlopu,
• przyjemne środowisko pracy i kolektyw.

Zgłoś się do nas ! Czekamy na zgłoszenia tylko od poważnych i odpowiedzialnych osób.

Kontakt : lasova@mndk.cz
REKLAMA

R0985/17

kultura str. 11

Młode Wilki dają
przykład

NOWA KOLEKCJA
JESIEŃZIMA
DUŻY WYBÓR ZABAWEK
WAŁBRZYCH, UL.WIENIAWSKIEGO 19, TEL. 535 092 242

sport str. 13

Zapraszamy: pon-sob od 9:00 do 20:00, niedz od 10:00 do 19:00

POSZUKUJESZ PRACY?
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

2 co, gdzie, kiedy?

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

rozmowa tygodnia

Tajemniczy
Wałbrzych

www.30minut.pl

kalendarium
Nie narzekaj, że masz pod górkę, skoro zmierzasz na szczyt...
– autor nieznany
• PIĄTEK, 1 grudzień 2017
Imieniny: Blanka, Eligiusz, Natalia
Światowy Dzień AIDS, Światowy Dzień Puszczania Bąków,
Dzień Numizmatyków
10:00 - Wystawa Minerałów „Zauroczeni Naturą”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
11:00 - 12. Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN - Puchar Polski seniorek
i kadetek w zapasach kobiet, Hala Sportowo - Widowiskowa, Czarny Bór
11:00 - Spektakl pt. „Piotruś Pan”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Rock Przeciw AIDS, Młodzieżowy Dom Kultury, Świdnica
17:00 - Wykład pt. „Kościół Pokoju jakiego nie znamy”, Miejska Biblioteka Publiczna,
Świdnica
17:00 - Wczuj Się – Pracownia Empatii, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Wieczór górniczy, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Szalone Nożyczki”, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów
19:00 - Spektakl pt. „LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”,
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

O tym jak bardzo tajemniczy
jest Wałbrzych i jakie sekrety
skrywa opowiada Artur Szałkowski, dziennikarz Gazety
Wrocławskiej i autor książki pt.
„Sekrety Wałbrzycha”.

wałbrzyszanina Jerzego Mazura.
To pierwszy Polak, który pokonał
trasę słynnego Rajdu Paryż-Dakar
i jeden z zaledwie dwóch polskich
kierowców, który dokonał tego
samochodem rodzimej produkcji.

O jakich wałbrzyskich sekretach możemy przeczytać
w Twojej książce?
„Sekrety Wałbrzycha” to zbiór
trzydziestu historii związanych
głównie z XX-wieczną historią
miasta, a także sąsiednich miejscowości z powiatu wałbrzyskiego. Pisząc np. o owianym tajemnicą kompleksie Riese, nie mogłem
poprzestać tylko na części inwestycji realizowanej w Książu, bo
historia byłaby niepełna. Musiałem napisać również o Głuszycy,
czy Walimiu. Z kolei pisząc o tym,
że drugi pod względem długości
tunel kolejowy w Polsce stał się
poligonem doświadczalnym dla
czołgu, nie mogłem nie wspomnieć o Jedlinie-Zdroju. Tunel
jest położony na pograniczu Wałbrzycha i Jedliny-Zdroju. W „Sekretach Wałbrzycha” napisałem
o osobach, miejscach i wydarzeniach, z których przynajmniej
część powinna być znana miłośnikom historii naszego miasta
i regionu. Historie wzbogacone
są jednak mało znanymi lub nieznanymi dotychczas faktami. Ilu
wałbrzyszan wie np. o tym, że
mieszkańcem naszego miasta był
dowódca… Adolfa Hitlera?

Który z artykułów pisało Ci się
najtrudniej?
Bez wątpienia o katastrofie, do
której doszło 22 grudnia 1985 r.
w kopalni „Wałbrzych”. Zginęło
wówczas 18 górników. Najstarsza z ofiar miała 42 lata, a dwie
najmłodsze po zaledwie 18. Przez
wiele lat wokół tej sprawy panowała zmowa milczenia. Długo
trwało, nim udało mi się namówić
do zwierzeń osoby posiadające
informacje na temat katastrofy.
Po wielu latach udało mi się także
dotrzeć do akt sprawy. Zawarte
w nich informacje są porażające.

Skąd czerpałeś pomysły na poszczególne artykuły?
Interesuję się historią Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego.
Część opisanych przeze mnie
historii znałem już wcześniej.
Jednak dotarcie do archiwalnych
dokumentów, fotografii i przede wszystkim relacji świadków
pozwoliło mi poszerzyć wiedzę
na ich temat lub spojrzeć na nie
z innej perspektywy. Z racji wykonywanego zawodu mam stały
kontakt z ludźmi pochodzącymi
z różnych środowisk. To właśnie
bezpośrednia rozmowa z osobami, które były uczestnikami
ważnych i ciekawych wydarzeń
historycznych jest najbardziej inspirująca. Wspomnę chociażby

Piątek, 1 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami

Jest to pierwsze wydanie, ale
chyba nie ostatnie? Masz już
kolejne tematy, o których
chciałbyś napisać?
Według
wstępnych
ustaleń
w „Sekretach Wałbrzycha” miało
być czterdzieści rozdziałów. Nie
chcieliśmy z Wydawcą skracać ich
na siłę, bo opisane historie stałyby się niepełne i przez to mniej
interesujące. Dlatego w zapasie
jest już dziesięć rozdziałów, mam
pomysł na kolejne i zapewnienie
wydawcy o wydaniu drugiego
tomu „Sekretów Wałbrzycha”.
Gdzie kupimy książkę ,,Sekrety
Wałbrzycha”?
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że „Sekrety Wałbrzycha” można obecnie kupić
na pewno w: Muzeum Porcelany przy ul. 1 Maja 9, w Księgarni
Bartłomieja Ranowicza na Starym
Zdroju przy ul. Armii Krajowej
34. Książka powinna być niebawem w sprzedaży również w Starej Kopalni przy ul. Wysockiego
29 oraz w Księgarni Świat Książki
przy ul. Słowackiego 1. „Sekrety
Wałbrzycha” są także dostępne
w licznych ofertach sprzedaży
internetowej, m.in. Domu Wydawniczego Księży Młyn z Łodzi,
który jest wydawcą książki.
Dziękuję za rozmowę
Magda Przepiórka

• SOBOTA, 2 grudzień 2017
Imieniny: Balbina, Paulina, Rafał
Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień
Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
08:30 - 12. Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN - Puchar Polski seniorek
i kadetek w zapasach kobiet, Hala Sportowo - Widowiskowa, Czarny Bór
10:00 - 63 Krajowa Wystawa Psów Rasowych CWC, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Świebodzice
10:00 - Zbiórka elektrośmieci, parking Urząd Miasta, Świdnica
10:00 - Wystawa Minerałów „Zauroczeni Naturą”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
11:00 - Spacer historyczny z retro przewodnikiem, Szczawno-Zdrój
12:00 - Wczuj Się – Pracownia Empatii, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
12:30 - Świąteczne plastyczne warsztaty familijne, Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica
16:00 - Warsztaty Piernikowe, Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna,
Głuszyca
17:00 - Spektakl pt. „LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”,
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Koncert Gala Tenorowa z udziałem baletu, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki,
Bielawa
18:00 - Babski Comber, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
18:00 - Wernisaż Tadeusza Rolke, ‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych
18:00 - Wieczór górniczy, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
19:00 - Koncert Dżem, Hala Widowiskowo Sportowa AQUA-ZDRÓJ, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Życie Jest Bajką” - Danuta Stenk, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Andrzejkowy koncert zespołu „The Crackers”, Obiekt Pttk Andrzejówka,
Mieroszów
• NIEDZIELA, 3 grudzień 2017
Imieniny: Franciszek, Ksawery
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień
Naftowca i Gazownika
08:00 - Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, Rynek, Świdnica
09:00 - 12. Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN - Puchar Polski seniorek
i kadetek w zapasach kobiet, Hala Sportowo - Widowiskowa, Czarny Bór
09:00 - Pociąg Św. Mikołaja, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska
10:00 - Wystawa Minerałów „Zauroczeni Naturą”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
10:00 - XXII Dni Gór: zawody wspinaczkowe, Hala sportowa, Witoszów Dolny
12:00 - Jarmark Mikołajkowy, Spichlerz kultury, Bagieniec
12:30 - Spektakl pt. „Piotruś Pan” oraz spotkanie z Mikołajem, Teatr Lalki i Aktora,
Wałbrzych
14:00 - Szychta Rodzinna, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
15:00 - Spotkanie z Mikołajem, Hala sportowa, Witoszów Dolny
18:00 - Spektakl pt. „Polonez Alla Polacca na niemiecką nutę”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
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19:30 - Spektakl pt. „Wysokie Napięcie”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Kabaret Neo-Nówka - Kazik sam w domu, Hala Widowiskowo Sportowa
AQUA-ZDRÓJ, Wałbrzych
• PONIEDZIAŁEK, 4 grudzień 2017
Imieniny: Barbara, Krystian
Barbórka, Dzień Górnika, Święto Wojsk Rakietowych i
Artylerii
10:00 - Wystawa Minerałów „Zauroczeni Naturą”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
10:00 - Spektakl pt. „LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”,
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
13:00 - Wielka Parada Górnicza, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
16:00 - XII Konferencja Genetyka w onkologii, Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, Świdnica
17: 00 - Karczma Piwna, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „Piotruś Pan”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - I Charytatywny Dzień Otwarty „Podziel się”, Energia Fitness Klub, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Kalifornia. Nieśmiertelni”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:30 - Myśli Nowoczesnego Polaka. Roman Dmowski (nieautoryzowana
biografia), Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
• WTOREK, 5 grudzień 2017
Imieniny: Kryspina, Saba
Światowy Dzień Gleby, Dzień Ninja, Dzień Marynarza
Śródlądowego, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
09:30 - Spektakl pt. „Frania Piorun”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Wystawa Minerałów „Zauroczeni Naturą”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
16:00 - Spotkanie z Mikołajem, Rynek, Dzierżoniów
18:00 - Spektakl pt. „Delfin, który mnie kochał”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:30 - Spektakl pt. „90 (dziewięćdziesiąt)”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
• ŚRODA 6 grudzień 2017
Imieniny: Angelika, Mikołaj
Mikołajki, Dzień Anioła
09:00 - Spektakl pt. „Frania Piorun”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Wystawa Minerałów „Zauroczeni Naturą”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
10:00 - Ukryta Fabryka św. Mikołaja, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki,
Wałbrzych
16:00 - Spotkanie z Mikołajem, Rynek, Strzegom
16:30 - Impreza Mikołajkowa, Rynek, Świebodzice
17:00 - Mikołaj, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Piaskowa Góra
18:00 - Spektakl pt.” Wysocki. Powrót do ZSRR”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Janusz Radek Kameralnie, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
• CZWARTEK, 7 grudzień 2017
Imieniny: Ambroży, Marcin
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
09:30 - Spektakl pt. „Frania Piorun”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Wystawa Minerałów „Zauroczeni Naturą”, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
18:00 - Koncert Henry No Hurry – w mieszkaniu, Lubawka
18:00 - Kinematograf: Andriej Rublow, Galeria Fotografii, Rynek 44, Świdnica
18:00 - Lekcje Sztuki dla zaawansowanych, Centrum Organizacji Pozarządowych,
Świdnica
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Podsumowanie budżetu partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego w gminie Mieroszów
Dnia 25 listopada 2017r.
na Relaks Placu w Sokołowsku, odbyło się podsumowanie projektu pn.: „Stwórzmy
nasze miejsce spotkań –
etap II, kreatywne warsztaty
i miejsce zabaw dla dzieci,
seniorów i mieszkańców
Gminy Mieroszów”, realizowanego w ramach budżetu
partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego na 2017 rok.
Inicjatorem i realizatorem
projektu jest fundacja „Dolina
Inspiracji ”z Sokołowska. Sukces projektu to zasługa przede
wszystkim mieszkańców gminy
Mieroszów, którzy oddali głos na
ten projekt, dzięki czemu zwyciężył on w konkursie. W imieniu
Powiatu Wałbrzyskiego członek
Zarządu Powiatu Wałbrzyskie-

go pan Stanisław Janor wraz
z radnym Andrzejem Lipińskim
uroczyście przekazali na ręce
fundacji i Sołectwa Sokołowsko
urządzenia sprawnościowe dla
dzieci.Po oficjalnym otwarciu
placu zabaw, w Tipi przy pensjonacie „Leśne Źródło” odbył się
Festyn Sołecki, w trakcie którego
nie zabrakło konkursów , gier rodzinnych i indywidualnych, a każdy uczestnik otrzymał atrakcyjne
nagrody. Wszyscy mieszkańcy
mogli zagrzać się i upiec kiełbasę
przy wspólnym ognisku, a także
skosztować ciast i innych pysznych słodkości.
„Pomysł wprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w 2016
roku okazał się strzałem w dziesiątkę. W ramach tego pomysłu w każdej z gmin Powiatu

Wałbrzyskiego realizowany jest
jeden projekt, który w głosowaniu spotka się z największym
poparciem wśród mieszkańców. Tak było i w gminie Mieroszów, gdzie z wielką radością
mogłem przekazać urządzenia
sprawnościowe,
zakupione
w ramach zwycięskiego projektu. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu lokalna społeczność może realizować swoje
pomysły i marzenia, a przecież
sami mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego chcą i potrzebują
w swojej miejscowości. Już
teraz zachęcam wszystkich do
startu w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego w 2018 roku”
– powiedział członek Zarządu
Powiatu Stanisław Janor.

Nagrody Starosty za działalność
kulturalną wręczone
W dniu 22 listopada br.
w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyła
się uroczystość wręczenia nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Spośród 15 wniosków
wręczono jedną nagrodę indywidualną oraz jedną zbiorową. W imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego nagrody
wręczali: Starosta Wałbrzyski
Jacek Cichura, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego
Krzysztof Kwiatkowski, oraz
Wiceprzewodnicząca
Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek. W tym roku

Gmina Głuszyca zdeklasowała
konkurs, ponieważ laureaci nagrody zostali zgłoszeni
przez
Dyrektor Centrum
Kultury- MBP w Głuszycy Monikę Kulus, również obecną
na spotkaniu. Nagrody z rąk
Starosty odebrali aktor i muzyk Robert Delegiewicz oraz
kapelmistrz Eugeniusz Leć

w imieniu Głuszyckiej Orkiestry Dętej. Laureaci nagrody
mogą się pochwalić bardzo
dużymi osiągnięciami artystycznymi oraz na stałe wpisali się w karty kultury naszego
regionu. Zwycięzcy otrzymali
nagrody pieniężne i listy gratulacyjne, nie zabrakło także
okolicznościowego tortu.

Rekord
Mają klucze do nowych mieszkań
wyremontowanych dróg
Dziewięć wałbrzyskich rodzin
otrzymało klucze do mieszkań
w nowo wybudowanym bloku
przy ulicy Paderewskiego w Wałbrzychu. Całkowita wartość inwestycji to kwota ponad 2 miliony złotych.

Zakończyły się prace na odcinku drogi powiatowej 3389D
w Strudze. Remont był konieczny, gdyż nawierzchnia została
naruszona podczas budowy kolektora sanitarnego przez Wałbrzyski Związek Wodociągów
i Kanalizacji.
Powiat wałbrzyski pozyskał środki zewnętrzne na remont tej drogi
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2020” w wysokości 372
402 zł. Wartość całej inwestycji 744
804 zł.
Zakończony remont zamyka
inwestycje drogowe w powiecie
wałbrzyskim wynikiem 75 kilometrów wyremontowanych dróg. To
rekordowy wynik w skali powiatów
ziemskich w całym kraju. -Inwestycje
widoczne są gołym okiem i znajdują
wyrazy uznania wśród mieszkańców
powiatu oraz turystów, którzy mogą
korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej – mówi
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. – Cieszę się bardzo, że poziom
prac inwestycyjny na naszym terenie
jest taki wysoki. W przyszłym roku
zamierzamy przekroczyć granice
100 kilometrów wyremontowanych
dróg – dodaje.
Przy odbiorze drogi w Strudze
obecni byli włodarz gminy Stare Bo-

gaczowice Mirosław Lech oraz radny powiatu wałbrzyskiego Bogusław
Uchmanowicz.

Dobiegła końca budowa wielorodzinnego budynku u zbiegu ulic
Paderewskiego i Pietrusińskiego
w dzielnicy Nowe Miasto. W ostatnich dniach dokonano odbiorów
technicznych, w związku z czym już
wkrótce mieszkańcy będą mogli zasiedlić tą nową kamienicę.
W budynku zaprojektowano trzy
mieszkania trzypokojowe o powierzchniach od 63 do 68 m2, oraz
sześć mieszkań dwupokojowych

REKLAMA
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o powierzchniach od 42 do 52 m2.
Mieszkania nie posiadają balkonów,
a większa cześć okien zaprojekto-

wana jako „porte fenetre”(okno
sięgające do podłogi). Do każdego
mieszkania przynależy komórka
lokatorska usytuowana w piwnicy
budynku. -Cała inwestycja została
zrealizowana przez Miejski Zarząd
Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ze środków Gminy Wałbrzych oraz
preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. To już kolejna inwestycja z udziałem tego partnera. Ilość
wspólnie zrealizowanych projektów
rośnie, a najważniejszym z nich są
budowy przy ulicy Husarskiej z inicjatywy Gminy Wałbrzych, jak również w ramach programu Mieszkanie
Plus – mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
(red)

REKLAMA

Projekt dofinansowany w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

R0989/17

K R E DYTY
• Konsolidacje do 350 tys.
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys.
na oświadczenie
• Kredyty dla FIRM
(wystarczy 1 zł dochodu na PIT)
Zapewniamy: opiekę profesjonalnego przewodnika, ciekawostki
na temat zabytkowych kamienic, retro-przewodnik z mapką,
wspaniałą atmosferę, gorącą herbatę. Udział jest bezpłatny.

Uratują Twój telefon „Mijanka - Biały Kamień”

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

ul. Broniewskiego 69
tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
tel. 74 666 88 99
OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00
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Zostań specjalistą THOR®

Monter instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych(m/k)

Zostań specjalistą THOR®

Monter instalacji wentylacyjnych(m/k)

Cieszymy się na Państwa aplikacje !

Monter rurociągów(m/k)

THOR ®-ﬁrma specjalizująca się w dostarczaniu wykwaliﬁkowanego personelu. Od 19 lat wspieramy naszych klientów z segmentu techniki w budynkach i techniki zasilaniazarówno przy dużych projektach, jak i przy mniejszych inwestycjach. Obecnie mamy ponad 1000 pracowników, którzy pracują w całych Niemczech. Chcesz dołączyć do THOR®?
Wymagania
• dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje np. jako monter instalacji
gazowych , grzewczych lub sanitarnych i/lub wieloletnie
doświadczenie na podobnym stanowisku
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomość j.niemieckiego/angielskiego (mile widziana)
Pakiet pracowniczy THOR®
• umowa o pracę na czas nie określony
• atrakcyjne wynagrodzenie +diety
• do 30 dni urlopu w roku
• dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
• wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
• odzież robocza od Engelbert strauss®
• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną kartą
paliwową
• kursy j.niemieckiego/angielskiego w naszym oddziale we
Wrocławiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii THOR®
• zakładowe zabezpieczenie emerytalne
• PLUS CARD- status pacjenta prywatnego
• organizacja noclegu w miejscu
• indywidualna osoba do kontaktu także w weekendy
• Sponsoring klubów przez ﬁrmę THOR®
• Atrakcyjne premie w sklepie ﬁrmowym THOR&more

Cieszymy się na Państwa aplikacje !

Wymagania
• dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje np.jako monter instalacji
chłodniczych, wentylacyjnych i/lub wieloletnie doświadczenie
praktyczne w tej dziedzinie (chętnie także dyplom mechanika
konstrukcji lub ślusarza)
• możliwe dodatkowe kwaliﬁkacje ,jak spawanie PPS,instalacje
w pomieszczeniach czystych,lutowanie lutem twardym lub
technika pneumatyczna
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomość j.niemieckiego/angielskiego (mile widziana)
Pakiet pracowniczy THOR®
• umowa o pracę na czas nie określony
• atrakcyjne wynagrodzenie +diety
• do 30 dni urlopu w roku
• dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
• wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
• odzież robocza od Engelbert strauss®
• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną kartą
paliwową
• kursy j.niemieckiego/angielskiego w naszym oddziale we
Wrocławiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii THOR®
• zakładowe zabezpieczenie emerytalne
• PLUS CARD- status pacjenta prywatnego
• organizacja noclegu w miejscu
• indywidualna osoba do kontaktu także w weekendy
• Sponsoring klubów przez ﬁrmę THOR®
• Atrakcyjne premie w sklepie ﬁrmowym THOR&more

Wymagania
• dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje np.jako monter przewodów
rurowych wentylacyjnych i/lub wieloletnie doświadczenie
zawodowe w tej dziedzinie
• doświadczenie w budowie elektrowni jest dodatkowym atutem
• w miarę możliwości dodatkowe kwaliﬁkacje, jak aktualne
uprawnienia spawacza (spawanie łukiem elektrycznym,E,TIG,
spawanie metodą lustrzaną-z badaniem radiologicznym).
Spawacze rurociągów muszą być w stanie spawać rury o
średnicy od 100 do 350 mm
• ewentualne posiadanie paszportu bezpieczeństwa SCC i SGU
• czytanie rysunków izometrycznych
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomość j.niemieckiego/angielskiego (mile widziana)
Pakiet pracowniczy THOR®
• umowa o pracę na czas nie określony
• atrakcyjne wynagrodzenie +diety
• do 30 dni urlopu w roku
• dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
• wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
• odzież robocza od Engelbert strauss®
• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną kartą
paliwową
• kursy j.niemieckiego/angielskiego w naszym oddziale we
Wrocławiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii THOR®
• zakładowe zabezpieczenie emerytalne
• PLUS CARD- status pacjenta prywatnego
• organizacja noclegu w miejscu
• indywidualna osoba do kontaktu także w weekendy
• Sponsoring klubów przez ﬁrmę THOR®
• Atrakcyjne premie w sklepie ﬁrmowym THOR&more

www.THORmontagen.de

THOR Industriemontagen GmbH &Co.KG Wrocławski Park Biznesu, Ul.Strzegomska 56b, 53-611 Wrocław
Tel.71 725 85 11 // +49 152/535 473 86, Faks: +49 3605/ 200 677-30, e-mail:m.kwietniewski@THORmontagen.de, b.nedzka@THORmontagen.de
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Studio Espresso zawitało do restauracji w kompleksie sportowo-wypoczynkowym Aqua Zdrój

z Michałem Borzemskim

Z trenerem, pasjonatem koszykówki i futbolu amerykańskiego rozmawia Paweł Szpur
Michał, czy masz rozdarte serce
pomiędzy koszykówką a futbolem amerykańskim?
Nie do końca rozdarte, ponieważ
kiedy kończy się sezon koszykarski,
zaczyna się futbol, a kiedy kończy
się futbol, zaczyna się koszykówka.
Może delikatnie się to zazębia. Nie
jest to konﬂikt sportowy.
A jak to się stało, że z rodzimego
„Górnika”, z którym byłeś związany wiele lat, trafiłeś do sąsiedniego Szczawna-Zdroju ?
Pracowałem w „Górniku” trzy
bądź cztery lata. Byłem również
zawodnikiem i do tego trenerem
grup młodzieżowych. Na początku miałem starszą grupę juniorów,
to była moja pierwsza grupa. Nikt
na nas nie stawiał, a zaszliśmy bardzo wysoko. Pokonywaliśmy takie
tuzy jak Turów Zgorzelec czy Śląsk
Wrocław. Przy trenerze debiutancie
fajnie to wyglądało. Później miałem
młodsze grupy i bardzo obiecujących zawodników, ale postanowiłem pójść swoja drogą. Pojawiły się
szersze perspektywy i mogliśmy
wraz z Bartkiem Józefowiczem
otworzyć własną szkółkę w nowo
wybudowanej hali w Szczawnie-Zdroju. Podłączyliśmy się pod
lokalny klub MKS Szczawno Zdrój
i stworzyliśmy sekcję Basket MSK
S-Z. Tam naprawdę od zera zaczęliśmy tworzyć koszykówkę.

Koszykówka swoją drogą, ale jak
to się stało, że nagle poszedłeś
sportowo w zupełnie inną stronę?
Grasz w drużynie Miners Krauze
Wałbrzych, która fantastycznie
wpisała się w krajobraz sportowy
Wałbrzycha.
To się wydarzyło bardziej od strony
zawodniczej niż trenerskiej. W tym
momencie mam jakby dwa oblicza... Zawodniczej, bo zawsze byłem aktywny, jestem uzależniony od
sportu, od aktywności fizycznej i adrenaliny. To miało miejsce dwa lata
temu, kiedy grałem ostatni sezon;
zawodowo w "Górniku", bodajże
w 2015 roku. Zajęcia z dzieciakami
prowadziłem w godzinach rannych.
Po południu następowała stagnacja. Ale to jest ciekawa historia, bo
jeszcze wcześniej niż zakończyłem
karierę koszykarską, wiedziałem, że
istnieje klub w Bielawie – Bielawa
Owls. To oni tak naprawdę rzucili
ziarno tego futbolu amerykańskiego
w Wałbrzychu. Kiedyś do nich napisałem, że mam takie gabaryty i czy
nadałbym się do tego sportu.
Nie kryjesz, że zawsze interesowały cię sporty amerykańskie,
czyli takie kontaktowe?
Koszykówka wiąże się z futbolem,
bo dużo zawodników, na przykład
takich, jak Alan Ivesron, miało dwa
stypendia sportowe: koszykarskie
i futbolowe. Alan mógł zostać ko-

szykarzem lub futbolistą. Został
koszykarzem, więc te sporty gdzieś
się zazębiają. Ja właśnie podzielałem
podobne zainteresowania, choćby
oglądałem futbol na szklanym ekranie. Zadzwonili do mnie wówczas
z Bielawy i powiedzieli, żebym przyjechał. Jednak niespodzianie przedłużono mi kontrakt w "Górniku",
więc zrezygnowałem z propozycji,
choć nie ukrywam, że mankamentem były dojazdy do Bielawy. Kiedy
skończyłem grać w koszykówkę,
futbol amerykański „zawitał” do
mojego miasta niejako sam. To był
październik 2015 roku. Przyjechali
tu trenerzy z Bielawy i postanowili
rozszerzyć swoją działalność, głównie o Wałbrzych i Świdnicę. Przyszedłem na pierwszy trening i tak
się zahaczyłem.
Ale to było tak, że ci ludzie znaleźli ciebie, czy ty ich ?
Ci ludzie znaleźli mnie i moich kolegów, z którymi tworzymy fajną grupę, nie tylko na boisku. Ile drużyna
liczy osób? Drużyna liczy około 60
osób. My występujemy w 8-osobowym futbolu, czyli takim troszeczkę
mniejszym. Czyli skład meczowy
to jest około 35 – 37 zawodników.
Tyle musi być, żeby rozegrać mecz
? Tyle jest optymalnie, minimum to
około dwudziestu dwóch. Często
nasz trener musi wybierać i mówić
„ty dzisiaj nie zagrasz”.

Studia dualne w Wałbrzychu
Władze Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz
NSK Steering Systems Europe
(Polska) Sp. z o. o. chcą wspólnie
uruchomić studia dualne. Chodzi
o połączenie studiów na uczelni
i pracy w przedsiębiorstwie. Nowatorska metoda edukacji ma
dotyczyć kierunku logistyka.
Studia dualne, to połączenie studiów na uczelni i pracy w przedsiębiorstwie współpracującym z uczelnią. Obie strony rozmów zgodziły
się, że oferta tego typu studiów, na
kierunkach o profilu praktycznym
jest czymś naturalnym. Musi ona
jednak wynikać z realnych potrzeb
przedsiębiorców, którzy przeprowadzają proces rekrutacji na studia
tego typu.
Pierwszą firmą, która zadeklarowała chęć współpracy z PWSZ w tym
zakresie jest NSK Steering Systems
Europe (Polska). Podczas spotkania,
które odbyło się 23 listopada w Sali
Senatu PWSZ, zaprezentowane zostały ogólne zasady prowadzenia studiów w formie kształcenia zintegrowanego. Omówiono także wstępne
założenia dotyczące uruchomienia
studiów dualnych już w semestrze
letnim 2017/2018 – dla studentów II
roku (semestru 4).
W efekcie spotkania ustalony został harmonogram działań, a także
wyznaczono osoby odpowiedzialne

Można byłoby stworzyć jeszcze
jeden klub?
Można by było... Swego czasu,
jak powstawał klub, był czymś na
kształt Miners A i Miners B. Treningi
odbywały się na dwa razy, zawodników dzielono. Często ćwiczymy na
"orlikach", bo pozwala nam to zaoszczędzić jakieś środki finansowe,
które możemy spożytkować w inny
sposób. Niestety, tego typu boisko,
tyle osób nie pomieści. Na szczęście jednak już doszło do połączenia
tych grup i jest jeden klub.
A jeśli chodzi o sprzęt – ochraniacze?
Jest to sport bardzo kontaktowy,
więc wszystko trzeba sobie poosłaniać. Sprzęt sporo kosztuje. W tym
sporcie jest dużo zderzeń i kolizji.
Im sprzęt jest droższy, tym lepiej
działa ta ochrona. Tu mieliśmy taką
możliwość, że dzięki klubowi z Bielawy, który działa od 2006 roku, ten

mysł uruchomienia studiów dualnych
ma szerokie poparcie studentów, co
potwierdzają wyniki spotkań Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ds. logistyki oraz posiedzeń Rady Naukowej w Instytucie
Przyrodniczo-Technicznym zauważa dr Beata Detyna - Mamy nadzieję,
że to poparcie zostanie potwierdzone licznymi zgłoszeniami do procesu
rekrutacyjnego – dodaje.
KaLu

W dalszej części wywiadu dowiecie się,
jakie są zasady gry futbolu amerykańskiego, jak dzieli się zespól, co to jest
touch down i dlaczego każdy może
zostać mistrzem tej dyscypliny. Zapraszamy na stronę facebook.com/studio.
espresso.ofﬁcial
Zobacz Studio Espresso:
www.facebook.com/studio.espresso.official
www.youtube.com

Niemieccy partnerzy
z wizytą w Świdnicy
Biberach to jedno z pierwszych
miasta partnerskich Świdnicy.
Ponad 25-letnia już współpraca
zaowocowała wieloma wspólnymi projektami. W miniony weekend miasto odwiedziła delegacja
z Niemiec z Norbertem Zeidlerem, burmistrzem Biberach na
czele. Goście odwiedzili najważniejsze zabytki oraz organizacje
pożytku publicznego.

za koordynowanie nowego przedsięwzięcia. Dr Beata Detyna – po
stronie Uczelni oraz Panowie Hiroki
Nukui i Piotr Sylwestrzak, po stronie
NSK. Wstępnie zaplanowane zostały
terminy spotkań przedstawicieli NSK
ze studentami (połowa grudnia 2017
r.) oraz rekrutacja na studia dualne
(połowa stycznia 2018 r.). Podczas
spotkania ze studentami przedstawione zostaną szczegółowe warunki
i zasady organizacji studiów. - Po-

sprzęt na treningi nam przywoził.
To był dodatkowy impuls. Bo dzięki
temu, że mogliśmy się w tym sprzęcie poobijać, zmotywowało nas to
do zakupu własnego. Zaczęliśmy
od zaopatrzenia się w używany, na
specjalnej giełdzie. A stroje zakupił
klub.
Dziękuję za rozmowę.

Wśród gości z partnerskiego
Biberach znaleźli się po raz kolejny członkowie zakonu Kawalerów
Maltańskich. Warto zaznaczyć, że
wspierają oni różne instytucje pożytku publicznego finansowo i rzeczowo. Przyjeżdżają do Świdnicy co
najmniej dwa razy do roku: przed
Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Dzięki nim wykonano przez
lata wiele remontów. Do dużej
grupy osób trafił także sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Tym razem
Kawalerowie Maltańscy odwiedzili schronisko dla bezdomnych im.
Św. Brata Alberta, Rodzinny Dom
Dziecka w Świdnicy, Dom Pomocy
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Jaskulinie oraz
Fundację Serce i prowadzoną przez
nich placówkę dla dzieci. Oczywiście
jak co roku wizyty połączono z prze-

Uratują Twój telefon „Mijanka - Biały Kamień”

kazaniem darów od Maltańczyków.
Podarowali oni m.in. sprzęt komputerowy i multimedialny, sprzęt
AGD (pralki, lodówki, odkurzacze,
kuchenki) oraz szeroki asortyment
artykułów tekstylnych.
Współpraca pomiędzy Świdnicą
a Biberach kwitnie od ponad 25 lat.
Od początku współpracy rozwijano
szerokie kontakty - nie tylko oficjalne, a także nieformalne - między towarzystwami partnerskimi, młodzieżą i dziećmi, harcerzami, strażakami,
a w ostatnim czasie architektami. To w jaki sposób wspólnie działamy
na wielu płaszczyznach, szczególnie
tej społecznej, pokazuje jak powinna
wyglądać współpraca miast partnerskich. Minione lata tylko potwierdzają
wzorowy przebieg tych relacji, za co
serdecznie państwu dziękuję – mówił
w trakcie sesji Rady Miejskiej Norbert
Zeidler, burmistrz Biberach.
PaPu

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00
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pierogi palce lizać

Pożar
na Podzamczu

ZUPA DNIA
3,50 ZŁ
DANIE DNIA
10,90 ZŁ

Starszy mężczyzna trafił do szpitala w wyniku pożaru, jaki wybuchł
w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze. Ogień odkryto ok. godz. 23
w mieszkaniu na 9 piętrze wieżowca przy ulicy Blankowej. Do
akcji gaśniczej przystąpiły cztery
jednostki Państwowej Straży
Pożarnej z Wałbrzycha. Zagrożenie opanowano dość szybko, ale
lokal zajmowany przez starszego
mężczyznę uległ całkowitemu
spaleniu. Do tej pory nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną
wzniecenia ognia.

smacznie jak u mamy
SPRAWDŹ CZY MAMY

NAJLEPSZE PIEROGI
• NA MIEJSCU • NA WYNOS • NA DOWÓZ • DO DOMU • DO PRACY

PRZYJDŹ LUB DZWOŃ
Piaskowa Góra,
DOWÓZ 74 300 32 31
ul. Broniewskiego 71, DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA:
lokal czynny:
pon.-sob. 11.00-17.00

Zmiana prezesa
Zamku Książ

Z pełnionej od niemal roku funkcji
prezesa Zamku Książ zrezygnował Rafał Wiernicki. Wiadomo
już, że nowym prezesem „Dolnośląskiej Perły” została Anna
Żabska, dotychczasowa dyrektor
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia w Wałbrzychu. Mówi się
nieoficjalnie, że Rafał Wiernicki
ma związać się teraz z kompleksem Aqua-Zdrój w Wałbrzychu.
Z kolei funkcję dyrektora Starej
Kopalni piastować będzie dotychczasowy zastępca Anny Żabskiej
- Jan Jędrasik. Do tej chwili zmian
na stanowiskach w miejskich
spółkach w Wałbrzychu nie chcą
komentować ich bohaterowie.
Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej w piątek, 1 grudnia
ma wydać stosowny komunikat
w sprawie. Poinformuje w nim
nie tylko o powodach rotacji, ale
także o planach strategicznych
dla kluczowych wałbrzyskich
instytucji.

Posterunek
w Słotwinie

Gmina Świdnica ma w Słotwinie
nowy posterunek Policji. -Jestem
przekonana, że zwiększy bezpieczeństwo on na terenie naszej
gminy. Spraw do rozwiązania jest
dużo od śmieci, po akty wandalizmu, czy nadmierną prędkość. To
właśnie poprawa bezpieczeństwa,
była jednym z punktów programu
wyborczego z 2014 roku, który
dziś staje się faktem – podkreśla
wójt gminy Teresa Mazurek.
Posterunek powstał w budynku
świetlicy wiejskiej, która należy
do gminy Świdnica. O jego uruchomienie wielokrotnie apelowali
sołtysi wsi i mieszkańcy, zwracając
szczególną uwagę na częstszą
liczbę patroli i wizyt funkcjonariuszy policji na terenie gminy.
Gmina Świdnica, jako jedyna
w powiecie świdnickim nie posiadała własnego posterunku policji
na obszarze 208 km2 i liczbie
mieszkańców ponad 17 tys.
Kierownikiem nowego posterunku jest asp. sztab. Arkadiusz
Borkowski. Zespół dzielnicowych
tworzą: Adam Kłyszejko, Michał
Kopaczewski oraz Łukasz Pluta,
a w patrolu pracują: Grzegorz
Matejko i Paweł Janiszewski.

pon.-sob. 12.00-17.00

Piaskowa Góra, Podzamcze,
Szczawienko, Strefa Ekonomiczna
- GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 5 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój
- 5 zł
Śródmieście, Nowe Miasto
- 6 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa,
Glinik, Gaj
- 7 zł

w dostawie również płatność kartą

WWW.MAMUSKA.COM.PL

znajdź nas na FB

Nowe przystanki

Kriokomora od wtorku

Mieszkańcy Jedliny-Zdroju
oraz przybywający do uzdrowiska turyści i kuracjusze
korzystający z komunikacji
zbiorowej mogą, czekając na
autobus, schronić się w nowoczesnych, przeszklonych
przystankach autobusowych.

Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w nowej jakości już niebawem
dostępne będą w Zakładzie Przyrodoleczniczym przy ul. Sienkiewicza
1 w Szczawnie – Zdroju! Na wtorek,
5 grudnia zaplanowano uroczyste otwarcie nowoczesnej Kriokomory.

Gmina Jedlina-Zdrój wymieniła i zmodernizowała wszystkie
przystanki na terenie miasta. Trzy
z nich przebudowane zostały na
centra przesiadkowe ze środków
pozyskanych przez gminę w ramach wdrażania strategii niskoemisyjnych. Główne centrum to
Plac Zwycięstwa. Tutaj można
zaparkować samochód lub zostawić rower i dalej podróżować

autobusem. Zamontowano też
nowoczesny elektroniczny rozkład jazdy. W pozostałych dwóch
centrach oprócz wiat, ławek
znajdują się stojaki na rowery.
Na ulicy Noworudzkiej/Hożej
powstała pętla dla autobusów,
z której korzystają podróżujący
zarówno w kierunku Wałbrzycha jak i Głuszycy. Ze środków
własnych Gmina wymieniła wiaty
w pozostałych pięciu przystankach. Równocześnie zagospodarowano, a wiosną będą nasadzone nowe rośliny w bezpośrednim
ich otoczeniu. Dzisiaj już w całym
mieście na podróżnych czekają
przeszklone, nowoczesne i estetyczne przystanki.
Kalu
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Krioterapia ogólnoustrojowa polega
na oddziaływaniu na powierzchnię ciała
bardzo niskimi temperaturami (poniżej
110 st. C) w specjalnej kriokomorze,
w której przebywa się od 1 do 3 minut.
Zabiegi kriogeniczne znacząco wpływają
na zmniejszenie obrzęków, osłabienie objawów zapalenia stawów i poprawienie
ogólnej ruchomości układu motorycznego
człowieka. Ta forma rehabilitacji ma nie
tylko zastosowanie w medycynie w postępowaniu z ludźmi chorymi ale również
R0994/17

u osób zdrowych uprawiających wysiłek
sportowy wyczynowo lub rekreacyjnie.
Jest to doskonała metoda odnowy biologicznej pozwalająca w szybki i efektywny
sposób zregenerować organizm do wytężonego wysiłku.
Warto dodać, że „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. jest jednym z czołowych
operatorów uzdrowiskowych w kraju.
Tylko w 2016 r. z leczenia i rehabilitacji
w obiektach spółki skorzystało aż 10 529
osób. Imponująca jest także wartość nakładów na inwestycje. W ostatnich latach
Spółka na zakup i doposażenie sprzętu
rehabilitacyjnego wydała ok. 2 miliony złotych. Wartość właśnie ukończonej inwestycji w Kriokomorze w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Szczawnie – Zdroju to
ok. 135 tysięcy złotych.
KaLu
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PODZAMCZE,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

DRZWI

już od 950zł
z montażem

GRATIS

OKNA

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

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

Uratują Twój telefon „Mijanka - Biały Kamień”

Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C +E
szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifikacja wstępna
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona
• Szkolenia okresowe
Zapraszamy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Sztymala
ul.Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/640-15-15, 600-15-61-15,
e-mail: biuro@sztymala.pl
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9:00-17:00, w piątki 9:00-15:00

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00

Piątek, 1 grudnia 2017
www.30minut.pl

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.
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od 15 lat
razem z Wami

Smartwatch za śmieci?
W sobotę, 2 grudnia w Świdnicy odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie
można oddać w godz. od 10:00
do 14:00 na parkingu przed
Urzędem Miejskim. A każdy kto
odda śmieci ma szansę wygrać
smartwatcha!
- W związku z tym, że już od
pięciu lat współpracujemy z firmą
AG-EKO postanowiliśmy zorganizować "Loteriadę elektrośmieciową". Zasady konkursu są banalnie
proste: każdy mieszkaniec Świdnicy,
który odda eletkrośmieci podczas
zbiórki w najbliższą sobotę, wypełni
kupon konkursowy oraz wrzuci go
do przygotowanej urny, ma szansę
na wygranie bardzo atrakcyjnych
nagród. A będą to między innymi:
zegarek smartwatch, zgniatarki do
butelek czy też ładowarki do akumulatorków. Serdecznie zapraszam do
wzięcia udziału, zarówno w zbiórce
elektroodpadów jak i w naszym konkursie – mówi Tomasz Jaworski, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Komisyjne losowanie nagród
odbędzie się 4 grudnia w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy. O wygranych
laureaci zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.
Elektrośmieci to zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, to
wszystkie popsute lub po prostu
niepotrzebne urządzenia, które

działają lub działały kiedyś na prąd
lub baterie, czyli np. pralki, lodówki,
żelazka, radia, lokówki, telewizory,
komputery, a nawet zabawki. Ze
względu na bezpieczeństwo osób

pracujących przy zbiórce odpadów
nie powinno się przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.
Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elek-
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trośmieci w terminie zbiórki, może
na co dzień, bezpłatnie przekazać je
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców
REKLAMA
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SZYBKA

remax

POŻYCZKA

PRACA

•
•
•
•
•

Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
Obsługa w domu klienta
Akceptujemy różne formy dochodu
Bez weryfikacji BIK
Dopuszczamy umiarkowane
zadłużenie w KRD
• Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 222,06 procent
• Na okres od 28 do 52 tygodni

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl

4. Działa od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz
w soboty w godzinach od 10.00 do
14.00.
PaPU

tel. 797 603 000
www.benefitia.pl
(KRAZ 7765)

Zadbają o ﬁnanse Twojej ﬁrmy
WBR Spółka z o.o. znajdujące się przy ulicy Wrocławskiej 113/11e w Wałbrzychu
- najlepszym biurem rachunkowym na Dolnym Śląsku
roku 2017 wg Dziennika Gazeta Prawna.
Biuro rachunkowe działa od
2009 r. - Naszym głównym celem jest wysoki profesjonalizm
świadczonych usług oraz stałe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co pozwala nam lepiej
dbać o interesy naszych Klientów – mówią właściciele. Spółka zajmuje się kompleksową
obsługą rachunkowo-księgową
oraz kadrowo-płacową małych
i średnich firm o różnym profilu
działalności, jak i formie prawnej.
- Naszymi klientami są zarówno
jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe oraz
spółki prawa handlowego. Jesteśmy elastyczni oraz upraszczamy
zasady współpracy, pozostając
otwarci na oczekiwania naszych
Klientów- zachęcają właściciele.
Zakres świadczonych przez biuro usług obejmuje: prowadzenie
podatkowej księgi przychodów
i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), ksiąg rachunko-

wych, rozliczeń z podatku VAT,
spraw
kadrowo-płacowych,
sporządzanie deklaracji PFRON,
sporządzanie zeznań rocznych,
jak również pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności
gospodarczej i wypełnianiu wnio-

sków o dotacje np. do PUP. - Oddając księgowość i kadry w nasze
ręce mogą Państwo skoncentrować się na rozwoju swojej firmy
i spać spokojnie nie martwiąc się
o ,,papierkową robotę” - przekonują właściciele.

REKLAMA
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rachunkowe
o
r
iu
b
e
z
s
p
e
Najl
ZAKRES USŁUG:
- księga przychodów i rozchodów
- ewidencja przychodów (ryczałt)
- księgi rachunkowe
- rozliczenia z podatku VAT
- sprawy kadrowo-płacowe
- deklaracje PFRON
i wiele innych…

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!
ul. Wrocławska 113/11e
58-306 Wałbrzych

tel. 74/666-66-22 / 575-113-215
e-mail: biuro@wbr.com.pl

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00

8 promocja
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10 kultura
sekund
Pociąg św. Mikołaja

W atmosferze radości, zabawy
i uśmiechu już od 10 lat Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej zaprasza na dzień św.
Mikołaja. Tym razem w niedzielę,
3 grudnia mali mieszkańcy Dolnego
Śląska wezmą udział we wspólnej zabawie. W programie m.in.:
zwiedzanie Muzeum, przejażdżka
Mikołajkowym Pociągiem, zdjęcie
z Mikołajem i wręczanie upominków przygotowanych przez
rodziców. Szczegółowe informacje:
rezerwacje@muzeatechniki.pl, tel.:
74 63 74 330.

Będzie śmiesznie

Kabaret Neo-Nówka zawita
w niedzielę, 3 grudnia do wałbrzyskiego Aqua- Zdroju. Wrocławska
grupa zaprezentuje swój najnowszy
program „Kazik sam w domu”. Tym
razem mistrzowie ciętej riposty zabierają widzów w realistyczny świat
codziennych obowiązków domowych. W programie, Neo-Nówka
bierze na warsztat świat mężczyzn.
Jest to niekonwencjonalna instrukcja
obsługi współczesnego mężczyzny
z której dowiemy się jak radzić
sobie z facetem, jak facet sobie nie
radzi i jak sobie z tym poradzić. Elementem spinającym cały program
jest zgrabnie poprowadzona fabuła
archetypowej polskiej rodziny.
W programie nie zabraknie autorskich piosenek, które są stałym elementem koncertów i niewątpliwym
atutem Neo-Nówki. Program jest
zaskakujący, śmieszny i prawdziwy.
Początek godz. 20:00.

Świątecznie
w Świdnicy

Miłośnicy fotografii mogą wziąć
udział w trzeciej już edycji konkursu
pt. „Świątecznie w Świdnicy”.
Czekamy na zdjęcia, które uchwycą
klimat Świąt Bożego Narodzenia
ujęty na tle miasta. Fotografie mogą
przedstawiać osoby, przedmioty czy
też budynki, oczywiście z akcentem
świątecznym. Mogą być one zabawne, portretowe, panoramiczne. Najważniejszym elementem zdjęcia jest
to, aby w tle rozpoznawalne było
miasto Świdnica. Prace zgłoszone
do konkursu muszą być zrobione
w tym roku – nie wcześniej niż 1
grudnia. Można je zgłaszać do 3
stycznia 2018 roku. Każdy uczestnik
może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia,
które należy przesłać w formie
elektronicznej na adres swidnickakoleda@swidnickakoleda.pl
Dla zwycięzców przewidziane są
bony o łącznej wartości 1 000 zł.
Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu na stronie www.
swidnickakoleda.pl.

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

Piątek, 1 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami
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Fanaberie URATOWANE
Dwie premiery Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu otworzą piętnastą, jubileuszową
edycję Wałbrzyskich FANABEII
Teatralnych. Uratowani. Sześć
festiwalowych dni, pełnych sztuki
oraz plebiscyt widzów Fanaberia
Publiczności.
Start Fanaberii w piątek, 1
grudnia o godz. 17:00. Festiwal
rozpocznie spektakl „Wczuj się
- Pracownia Empatii”. To finał
międzypokoleniowego
projektu
performerskiego. Mieszkańcy Wał-

brzycha i Regionu, w różnym wieku, pracowali wspólnie nad wielkim i osobistym wydarzeniem na
pograniczu teatru i performance’u.
Na warsztat wzięli temat empatii
i to, czy umiemy ze sobą rozmawiać. Aby to sprawdzić, zbudowali maszynę czasu, do której może
wejść każdy z nas. Spektakl pod
opieką Doroty Kowalkowskiej,
Doroty Ogrodzkiej i Sebastiana
Świądra, będzie pierwszym tego
typu wydarzeniem w Wałbrzychu.
Przedstawienie zobaczyć będzie
można jeszcze w sobotę, 2 grudnia
o godz. 12:00.

W piątek czeka nas jeszcze jedna
premiera. O godz. 19:00 zapraszamy na sztukę, która jest koprodukcją
z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. W spektaklu „Lord Jim. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha
Conrada” reżyser Maciej Podstaw-

XV WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE
piątek, 1 grudnia
17:00, DS
WCZUJ SIĘ – PRACOWNIA EMPATII finał projektu - premiera
19:00, SK
LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada
premierawałbrzyska
- koprodukcja z Teatrem Współczesnym w Szczecinie
sobota, 2 grudnia
12:00, DS
WCZUJ SIĘ – PRACOWNIA EMPATII pokaz popremierowy
17:00, SK
LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada
19:00, DS
ŻYCIE JEST BAJKĄ / Danuta Stenka
niedziela, 3 grudnia
18:00, SK
POLONEZ ALLA POLACCA NA NIEMIECKĄ NUTĘ / AST Bytom
19:30, DS
WYSOKIE NAPIĘCIE / Teatr Nowy w Zabrzu

ny i dramaturg Sebastian Majewski
zmierzą się z pytaniem o honor i o to,
czy XIX-wieczne wartości przystają
do współczesnego świata. Drugi raz
na „Lorda” można wybrać się w sobotę, 2 grudnia o godz. 17:00.
KaLu

poniedziałek, 4 grudnia
10:00, SK
LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada
18:00, SK
KALIFORNIA. NIEŚMIERTELNI / Maciej Litkowski / Teatr Współczesny
w Szczecinie
19:30, DS
MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA. Roman Dmowski (nieautoryzowana
biografia) /Teatr Polski w Poznaniu
wtorek, 5 grudnia
18:00, SK
DELFIN, KTÓRY MNIE KOCHAŁ
19:30, DS
90 (dziewięćdziesiąt) / Ensemble Teatrale 22 Gradi z Werony / Włochy
środa, 6 grudnia
18:00, SK
WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR / Teatr Nowy PROXIMA Kraków
20:00, DS
JANUSZ RADEK KAMERALNIE
DS- Duża Scena, SK – Scena Kameralna

Mikołaj w Lalkach
W najbliższą niedzielę, 3 grudnia 2017 o godz. 12:30 na
scenie Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu zobaczymy „Piotrusia Pana”. Po przedstawieniu Mikołaj będzie wręczał
dzieciom prezenty.
Spektakl „Piotruś Pan” jest pochwałą nieokiełznanej wyobraźni. Dzieci uczy, że czasem warto zachować się odpowiedzialnie i dojrzale a ich rodziców – by pielęgnować w sobie dziecko. Ta niezwykła przygoda do zobaczenia w niedzielę na scenie
wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora.
Towarzyszami przygód Piotrusia Pana jest grupa Zagubionych
Chłopców, wróżka Dzwoneczek oraz Wendy – dziewczynka,
którą Piotruś zabiera do Nibylandii. Jednak nawet w tej beztroskiej krainie czyhają niebezpieczeństwa. Bohaterowie przedstawienia będą musieli zmierzyć się z piratami pod wodzą strasznego Kapitana Haka.
Po przedstawieniu Mikołaj będzie wręczał dzieciom prezenty
opisane i przygotowane wcześniej przez rodziców i opiekunów.
Bilety na spektakl z Mikołajem w cenie 25 zł. Rezerwacja do
piątku w godz. 9:00 – 15:00, 74 666 73 40.

Warsztaty
piernikowania

Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
zaprasza dzieci z rodzicami, dziadkami i opiekunami do uczestnictwa
w przedświątecznych warsztatach
dekorowania pierników. Zajęcia
poprowadzi Grzegorz Czepil.
Warsztaty odbędą się w sobotę,
2 grudnia w godz. 16:00 do 19:00
w galerii Centrum. Telefoniczna
rezerwacja miejsc pod nr 74 84 56
334 wew. 15.

Uratują Twój telefon „Mijanka - Biały Kamień”

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00
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Marzenia uskrzydliły kobiety
Za nami weekend pełen kobiecej energii! Były motywacyjne
wykłady trenerek i psycholożek,
inspirujące pokazy oraz nagrody
dla „Kobiet z Pasją”. Trzecia edycja Świdnickiego Forum Kobiet,
którego pomysłodawczynią jest
radna Magdalena Rumiancew –
Wróblewska, odniosła prawdziwy sukces. W piątek, 24 listopada Świdnicki Teatr wypełniony
był po brzegi paniami, które chcą
się rozwijać i działać na rzecz innych.
Za sprawą inicjatywy świdnickiej radnej miejskiej Magdaleny
Rumiancew - Wróblewskiej kobiety z całego regionu spędziły pełen
inspiracji wieczór, wypełniony motywacyjnymi rozmowami, poradami oraz rozrywką, a zwieńczony
bankietem. Do Świdnicy przyjechały dwie niesamowite trenerki: Małgorzata Ohme i Elżbieta Krzyżaniak
– Smolińska. Pierwsza to znana psycholog, ekspertka m.in. Telewizji
TVN oraz Portalu Onet.pl. Druga
– z kolei to tzw. kobieta po przejściach, a obecnie inicjatorka niesamowitych kobiecych przemian.
Obie, zgodnie z mottem tegorocznego ŚFK udowadniały, że „Marzenia dają moc!”. Przekonywały
o sile kobiet i ich mocy sprawczej,
a swymi wystąpieniami niewątpliwie dodawały skrzydeł. Pod kątem
rozrywkowym gości dosłownie
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Artystyczny podział
wiedzy
W Teatrze Lalki i Aktora
w Wałbrzychu trwają prace warsztatowe w ramach projektu „Po
– dzielmy się”. Pracują wszyscy –
nawet dzieci i seniorzy! Finał już
we wtorek, 5 grudnia.

oderwał od ziemi artystyczny pokaz Pole Dance Świdnica.
Punktem kulminacyjnym Świdnickiego Forum Kobiet, jak co roku,
było wręczenie statuetek dla „Kobiet
z Pasją”. Po statuetki sięgnęły cztery
bardzo aktywne i godne naśladowania panie. Nagroda w kategorii
Kobieta Przedsiębiorcza powędrowała do Sylwii Petryny, a wyróżniono Joannę Szymoniak i Dorotę
Sało. „Kobieta z Pasją” w Kulturze
i Sztuce to Zuzanna Bator, a doceniono też Esterę Grabarczyki i Różę
Stolarczyk. Supermenką bezapelacyjnie okrzyknięto Bogumiłę Barbarę Barańską. W kategorii Kobieta

PLUS triumfowała Violetta Mazurek,
a wyróżniono też Marlenę Jęczmień
oraz Malwinę i Stanisławę Pasternak.
Nagrodę Specjalną od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego otrzymała Jolanta Górniak.
Pomysł radnej ze Świdnicy organizacyjnie wspierali liczni sponsorzy
oraz instytucje m.in. Urząd Miasta
Świdnica, FRW Media Group i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Inicjatywa zyskała Patronat Honorowy
Prezydenta Świdnicy oraz Marszałka
Województwa Dolnośląskiego. Została także dofinansowana z programu „Dolnośląskie Małe Granty”.
KaLu

Dzieci przygotowują etiudę
teatralną, inspirowaną tekstem
Maliny Prześlugi pt. „Stara Babcia i Mol Zbyszek”. Pracują pod
okiem aktorki Patrycji Rojeckiej.
Seniorzy z kolei mają warsztaty z aktorem Kamilem Królem.
Powstaje tam autorskie przedstawienie w oparciu o własne
doświadczenia, wiedzę i mijający
czas. Dopełnieniem warsztatów
teatralnych są zajęcia plastyczne i muzyczne, podczas których
młodzi oraz dorośli adepci przy-
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gotowują scenografię i muzykę
do pokazów finałowych.
Równolegle do warsztatów teatralnych w ramach „Po – dzielmy
się” realizowany jest cykl czytań performatywnych tekstu „Czy umiesz
gwizdać, Joanno?” Ulfa Starka. Paweł
Kuźma, Kamil Król, Paweł Pawlik
oraz Seweryn Mrożkiewicz przedstawiają w wałbrzyskich przedszkolach
wzruszającą opowieść o przyjaźni
między małym chłopcem i dziadkiem.
Na finał projektu „Po – dzielmy
się” warsztaty dla dzieci i seniorów
zapraszamy we wtorek, 5 grudniao
godz. 18: 30 na Dużą Scenę w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
Projekt dofinansowano środkami
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.
PaPu
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GALOWY KONCERT SYLWESTROWY

WIESŁAW OCHMAN
I JEGO PRZYJACIELE
30 grudnia 2017r. godz. 18:00 AQUA ZDRÓJ
Wiesław Ochman to światowej sławy tenor, którego droga artystyczna wiodła od Opery Śląskiej po najsławniejsze sceny operowe świata: Teatr Bolszoj, La Scala, Opera Paryska,
Metropolitan Opera i wiele innych. „O mało nie wyrosłem na chuligana” – wyznał kiedyś
w wywiadzie. Wychowywał się bowiem na warszawskiej Pradze, na Ząbkowickiej słynącej
z ferajny, która nie lubiła żartować Mimo to zdołał ukończyć szkoły i dotrzeć na studia …
na Wydział Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Edukację wokalną rozpoczął dopiero na II roku studiów ceramicznych. Jeszcze nie wierzył, że śpiew będzie jego
profesją. Po ukończeniu studiów otrzymał propozycję pracy w Operze Śląskiej. I w ten
oto sposób rozpoczął swoją największą przygodę życiową. Choć musiał trochę poczekać
na sukcesy światowe (druga połowa lat 60.), to na najsłynniejsze estrady i sceny operowe
wkraczał już z bardzo dobrym przygotowaniem i potężnym repertuarem.
Zakończenie roku jest zawsze okazją do wspaniałej zabawy w gronie bliskich, przyjaciół i znajomych. Wszystkich, którzy zechcą spędzić ten wyjątkowy w roku wieczór inaczej
niż w klubach huczących od głośnej muzyki, rozkoszując się raczej bogatą harmonią najpiękniejszych melodii, niż głośnym hałasem dyskotekowych przebojów zapraszamy na
wspaniały Galowy Koncert Sylwestrowy. Wieczór będzie się mienił dowcipem, humorem
i ciekawymi anegdotami opowiadanymi przez gospodarza koncertu – Wiesława Ochmana. Wszystko to okraszone zostanie najpiękniejszymi pieśniami, ariami i duetami operetkowymi i znanymi utworami w wykonaniu solistów: Aleksandry Stokłosa (sopran),
Renaty Dobosz (mezzosopran) i Macieja Komandera (tenor) oraz Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego.
Życzymy Państwu szampańskiej zabawy w doborowym towarzystwie i przy dźwiękach znanych i lubianych melodii.
Bilety dostępne w kasie biletowej: tel. 74 842-38-93, mailowo: bilety@filharmonia-sudecka.pl oraz na stronie interticket.pl w cenie od 70 do 150 zł.

Uratują Twój telefon „Mijanka - Biały Kamień”

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00

12 sport
sekund
Świdnicki
w kwietniu

Polski Związek Motorowy podczas Gali Sportu Samochodowego
w Warszawie zaprezentował
wstępny kalendarz rajdowy na
sezon 2018. Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski tworzy
7 rund. Jednak nie ma ostatecznej
decyzji, który rajd zostanie w kalendarzu jako przedostatni w cyklu. Projekt wygląda następująco:
Rajd Świdnicki Krause (21-22
kwietnia), Rajd Dolnośląski (19-20
maja), Rajd Nadwiślański (09-10
czerwca), Rajd Śląska (29 czerwca – 01 lipca), Rajd Rzeszowski
(09-11 sierpnia), Rajd Electronai
– Litwa (08-09 września) bądź
Rajd Wisły (08-09 września), Rajd
Polski (21-23 września).

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

Krysiak już oficjalnie
Mistrzem

Jesienny petanque

Pierwsza runda VIII Jesienno-Zimowego Grand Prix Jedliny-Zdrój w petanque za nami.
W sobotę, 25 listopada w turnieju wystartowało 17 tripletów.
W ekipie Jerzego Siary wystąpiło
dwóch reprezentantów Polski
z ostatnich Mistrzostw Świata na
Madagaskarze. To nr 1 w Polsce
Tomasz Lipczyński oraz Kamil Ladaczek. Faworyci wygrali turniej,
doznając zaledwie jednej porażki
z zespołem Bożena i Tadeusz
Obuchowscy oraz Maciej Rymarz.
Wyniki:
1. miejsce
Jerzy Siara - KSP”JEDLINA”
Tomasz Lipczyński - Sokół
Wrocław
Kamil Ladaczek -Sokół Wrocław
2. miejsce
Tadeusz Obuchowski KSP”JEDLINA”
Bożena Obuchowska KSP”JEDLINA”
Maciej Rymarz - KSP”JEDLINA”
3. miejsce
Aurelia Libecka - KSP”JEDLINA”
Andrzej Libecki - KSP”JEDLINA”
Hubert MaciejewskiKSP”JEDLINA”

www.30minut.pl
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
• Atrakcyjna
lokalizacja
• Przestrzenne
i widne
mieszkania
• Piękna
architektura
• Garaże,
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej

Lodowisko zaprasza

Na terenie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji już od końca
października działa lodowisko.
Na gości czeka wyremontowany
obiekt z bardzo dobrze przygotowaną taﬂą. Na miejscu można
wypożyczyć łyżwy, pingwinki
do nauki jazdy dla dzieci oraz
kaski dla dzieci. Bilet na godzinną
ślizgawkę kosztuje 4 lub 8 złotych
w tygodniu oraz 5 i 10 złotych
w weekendy. W ofercie są również karnety. Dodatkowo specjalne zniżki przewidziane są między
innymi dla szkół. W poprzednim
sezonie świdnickie lodowisko odwiedziło 100.904 osoby, średnio
758 dziennie. Największe oblężenie obiekt przeżywał w lutym –
31 484 gości. Drugim najlepszym
miesiącem był grudzień – 24 484
osób. Obiekt jest czynny codziennie w godz. 8:00-21:00. Rezerwacje tel. 74 856 94 63.

Piątek, 1 grudnia 2017
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WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Polski Związek Motorowy
uhonorował Mistrzów Polski we
wszystkich dyscyplinach sportu samochodowego. Wśród nagrodzonych
biało-czerwonymi
szarfami i pucharami są Paweł
Krysiak i Paweł Gacek, zawodnicy Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej. Team Forda Fiesty R2 był
niepokonany w klasie 4F w Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.
Uroczysta gala podsumowująca
sezonie 2017 odbyła się w piątek,
24 listopada w Hotelu Sheraton
w Warszawie.

To był niewątpliwie perfekcyjny
sezon dla kierowcy ze Strzegomia.
Paweł Krysiak Inter Cars Rajdowe
Samochodowe Mistrzostwa Polski
2017 rozpoczął w kwietniu od triumfu w klasie 4F w 45. Rajdzie Świdnickim – KRAUSE (Świdnica). Następnie sukces dwukrotnie powtórzył we
wrześniu – wygrywając w stawce 51.
Rajd Dolnośląski (Duszniki – Zdrój)
oraz Rajd Nadwiślański (Lublin).
Świetną formę przypieczętował
w ostatniej rundzie w sezonie, w 1.
Rajdzie Śląska (Chorzów, Żory).
- Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy mają swój wkład w nasze

starty, a przede wszystkim firmom,
które zbudowały nasz budżet, czyli: Forpol - Auto Serwis Świdnica,
Tech Plast, Tech-Mol, ZYWER
Auto z Niemiec, Agencja Reklamowa Geospace, Dźwigi GOLAK,
Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel,
KRAUSE, Nifco Polska, Posadzki
Dariusz Sidor, Męski Świat, Worldpol, Psychotesty Piotr Robaszyński,
Stacja Paliw „U Emila”, Opał Maria
Gajecka, Er-Tech, Pamuła Świdnica,
Tu się Tworzy, Zakład Kamieniarski ZEN, a także Gminie Strzegom,
Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie

Ekonomicznej „Invest – Park”wylicza Paweł Krysiak, kierowca
ze Strzegomia. - Wsparciem dla
nas była też pomoc Rafała Kręciocha, Tomka Kramarczyka, Marcina
Górnego, a także Łukasza Sermeta,
serwisu Rallylab i ekipy Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej – dodaje rajdowiec.
Trzeba podkreślić, że w rozrachunku całej stawki krajowego
czempionatu, Paweł Krysiak jest
notowany na 14. pozycji na 76 załóg, które w tym roku przystąpiły do
rywalizacji.
Karolina Lubczyńska

Ruszają turnieje
Górnika
Już w ten weekend (2-3 grudnia 2017 r.) odbędą się dwa
z czterech planowanych turniejów w Piłce Nożnej „Górnik-Cup
2017”. Ich organizatorem jest
Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych.
W sobotę, 2 grudnia w ramach
cyklu „Górnik-Cup 2017” w Centrum
Sportowo-Konferencyjnym
Taiikun w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 26 swoje mecze rozegrają
młodzi piłkarze z kategorii Młodzika
(rocznik 2005 i młodsi).
Natomiast w niedzielę, 3 grudnia
odbędą się mecze Trampkarzy (rocznik 2003 i młodsi). W obu turniejach
zobaczymy 10 drużyn z obszaru województwa dolnośląskiego. Oprócz
zespołów z Wałbrzycha zobaczymy
również drużyny z Boguszowa Gorc, Jeleniej Góry, czy Wrocławia.
Oba turnieje mają na celu popularyzację Piłki Nożnej, jako aktywnej
formy spędzania czasu. Co ważne,
przyczyniają się również do integracji młodych zawodników oraz klubów nie tylko działających w obrę-

bie miasta Wałbrzycha, ale również
województwa dolnośląskiego i wpajania od najmłodszych lat gry zgodnie
z zasadami fair play.
Kolejne zaplanowane są na 16
grudnia i rozegrane będą w hali fabryki Toyota Motor Manufacturing
Poland w Wałbrzychu. Tu zobaczymy rozgrywki kategorii Orlik (rocznik 2007 i młodsi).
Największymi zawodami z tegorocznego cyklu „Górnik-Cup 2017”
będzie Świąteczny Turniej Skrzatów, organizowany 27 grudnia
w Centrum Sportowo-Rekreacyjne
AQUA-ZDRÓJ, przy ul. Ratuszowa
6. Swoje mecze rozegrają wtedy
dzieci rocznik 2011 i młodsze.
Zapraszamy wszystkich do kibicowania naszym małym piłkarzom.
A przy okazji przypominamy, że
wciąż otwarty jest nabór do Akademii Piłkarskiej Górnika Wałbrzych.
Przyjdź na trening i zostań częścią
Biało-Niebieskiej Rodziny. Harmonogram treningów dostępny jest na
stronie internetowej Klubu – www.
gornik-walbrzych.pl.

Uratują Twój telefon „Mijanka - Biały Kamień”

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00

Piątek, 1 grudnia 2017
www.30minut.pl

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.
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Na czele (prawie) bez zmian
O ile w klasyfikacji II-ligowych
koszykarzy od tygodni nic się
nie zmieniło, gdyż na fotelu lidera wygodnie rozsiadł się Górnik Trans.eu Wałbrzych, o tyle
szczebel niżej doszło do niewielkiej roszady. W ostatniej kolejce pierwszej rundy Chromik
Żary pokonał na wyjeździe MKS
Mazbud Basket Szczawno-Zdrój
i w rezultacie zepchnął podopiecznych Michała Borzemskiego na 2. miejsce.
Zgodnie z oczekiwaniami ekipa z Kątów Wrocławskich okazała
się mało wymagającym rywalem
dla wałbrzyskiego Górnika. Rywal
ambitnie podszedł do pojedynku
z biało-niebieskimi, ale już w pierwszej kwarcie otrzymał surową lekcję koszykówki, po której trudno
było się podnieść. Dość powiedzieć,
iż skutecznie grający podopieczni
Marcina Radomskiego szybko zbudowali kilkupunktową przewagę,
która do końca ćwiartki urosła aż
do 16 „oczek” (23:9). W kolejnych
częściach niedawnego pojedynku
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów było
równie efektywnie, ale i efektownie,
gdyż grający na sporym luzie Górnicy mogli sobie pozwolić na kilka widowiskowych akcji, które rozgrzały
jak zwykle llicznie zgromadzoną
publiczność. O przewadze gospodarzy nad jedną z najsłabszych drużyn
rozgrywek najlepiej świadczy fakt, iż
w ostatniej kwarcie szkoleniowiec
naszej ekipy wpuścił na parkiet rezerwowych, którzy spokojnie utrzy-

sekund
Sąsiedzki pojedynek

Po ubiegłotygodniowej porażce w Oławie siatkarki Chełmca Wodociągów
spadły na 5. miejsce w klasyfikacji ESA
Dolnośląskiej III Ligi Kobiet. Okazja do
podreperowania dorobku punktowego nastąpi już jutro, gdyż w sobotę
podopieczne Jacka Kurzawińskiego
zagrają na wyjeździe z UKS-em LO
Ares Nowa Sól. Po trzech kolejkach
rywalki wałbrzyszanek plasują się na
4. pozycji, a więc tuż nad Chełmcem.
Dla kogo nadchodzący mecz okaże się
szczęśliwy, o tym przekonamy się od
godziny 17, gdyż o tej porze rozpocznie
się pojedynek sąsiadów w tabeli.

mali wysokie, bo ponad 30-punktowe prowadzenie lidera II ligi.
Powoli zbliżamy się do końca
pierwszej części rozgrywek. Do
rozegrania pozostały zaledwie dwie
kolejki – w sobotę zmierzymy się
na wyjeździe z beniaminkiem ligi,
a zarazem ostatnim zespołem tabeli
SMK Lubin, a za tydzień gościć będziemy nisko sklasyfikowany Röben
Gimbasket Wrocław. Nie trzeba dodawać, iż faworytem obu spotkań
są wałbrzyszanie, którzy, jeśli nie
dojdzie do jakiegoś kataklizmu, powinni zakończyć tę część sezonu na
1. miejscu.

Ten mecz musimy
wygrać

Górnik Trans.eu Wałbrzych - Polkąty Maximus Kąty
Wrocławskie 92:60 (23:9, 16:17, 30:19, 23:15)
Górnik Trans.eu: Krzywdziński 27, Wróbel 21,
Kruszczyński 13, Ratajczak 11, Durski 9, Jeziorowski
6, Makarczuk 3, Tyszka 2, Frankiewicz, Szymański.
Trener: Marcin Radomski

Po serii zwycięstw, które przełożyły się na fotel lidera III ligi, przyszła
pierwsza, chyba nieco spodziewana
porażka z jednym z kandydatów do
mistrzowskiego tytuły – Chromikem Żary. Na zakończenie pierwszej rundy szczawieńscy koszykarze
musieli uznać wyższość Łukasza
Niesobskiego i jego kolegów, którzy zwyciężyli w uzdrowisku różnicą
10 punktów. Pojedynek w hali przy
ulicy Słonecznej rozpoczął się od
mocnego uderzenia przyjezdnych,
którzy szybko zbudowali bezpieczną przewagę, a potem mimo wielu
prób podopiecznych Michała Borzemskiego zdołali utrzymać pro-

Zgodnie z oczekiwaniami ekipa z Kątów Wrocławskich okazała się mało
wymagającym rywalem dla wałbrzyskiego Górnika

wadzenie do końcowej syreny. Dla
Bartłomieja Józefowicza i spółki była
to pierwsza porażka w obecnym
sezonie. Porażka o tyle bolesna, iż
sprawiła, że Basket kosztem Chromika spadł na 2. miejsce. Z drugiej
strony to i tak nieźle, bo przed sezonem chyba niewielu typowało naszą
drużyną na jednego z faworytów ligi.
Na początek drugiej rundy chłopców Borzemskiego czeka dobrze
znany rywali, bo prowadzony przez
Mieczysława Młynarskiego zespół
Franc Gardiner Polonia Świdnica.

W pierwszym spotkaniu obu ekip
górą byli szczawieńscy koszykarze,
którzy zwyciężyli 71:57. Nie mielibyśmy zatem nic przeciwko, aby
niedzielny rewanż październikowego wyniku.
MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój - UKS Chromik
Żary 75:85 (14:29, 18:14, 14:20, 29:22)
Mazbud Basket: Józefowicz 16 (5x3), Kołaczyński
13 (1), Grabka 11 (2), Myślak 10 (2), Murzacz 9,
Olszewski 9, Wackowski 3 (1), Przydryga 2, Smoleń 2.
Trener: Michał Borzemski

Bartłomiej Nowak

Młode Wilki dają przykład
Choć powstała zaledwie w wakacje, to już zdążyła zorganizować kilka turniejów z udziałem
najmłodszych adeptów futbolu.
Mowa o Szkółce Piłkarskiej Młode Wilki, która była pomysłodawcą i głównym organizatorem
weekendowej imprezy z udziałem 8 oraz 10-latków.

Na zaproszenie trenerów Młodych Wilków, których w organizacji turnieju wsparli Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna-Zdroju, Janusz
Kozłowicz, przewodniczący Rady
Sportu w uzdrowisku, a przede
wszystkim poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, największy przyjaciel
wspomnianej szkółki piłkarskiej,

w zawodach wystartowało 14 drużyn z regionu.
W rywalizacji młodszych piłkarzy
(żak) po ciekawej i zaciętej rywalizacji, w której zwycięzcę poznaliśmy
dopiero w ostatniej kolejce spotkań,
mistrzem okazał się SP Futgol Gol.
Na finiszu rozgrywek podopieczni
Marcina Gryki wyprzedzili SP Młode

Wilki II oraz Football Academy Wałbrzych. Jeśli chodzi o nieco starszych
graczy, a więc orlików, to najlepszą
drużyną okazał się AKS Strzegom,
który w pokonanym polu pozostawił
wszystkich rywali. O 2. miejsce rywalizowali piłkarze Orła Mieroszów
oraz Gwarka Wałbrzych. Ostatecznie zespół zza miedzy uplasował
się na 2. pozycji , a chłopcy Łukasza
Prugara wywalczyli miejsce na najniższym stopniu podium. Jak na turniej sportowy przystało, najlepsze
drużyny uhonorowano pucharami,
a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak
Turniej halowej piłki nożnej
Klasyfikacja końcowa żaka (rocznik 2009)
1. SP Futgol Czarny Bór
2. SP Młode Wilki II
3. Football Academy Wałbrzych
4. AP Górnik Wałbrzych
5. AP Bolko Bolków
6. SP Młode Wilki I
7. SP Victoria Świebodzice

Na zaproszenie trenerów Roberta Bubnowicza oraz Marcina Morawskiego w turnieju pod patronatem Młodych
Wilków wystartowało 14 drużyn z regionu

Uratują Twój telefon „Mijanka - Biały Kamień”

Klasyfikacja końcowa orlika (2007)
1. AKS Strzegom
2. SP Orzeł Mieroszów
3. SP Gwarek Wałbrzych
4. SP Młode Wilki II
5. SP Futgol I Czarny Bór
6. SP Futgol II Czarny Bór
7. SP Młode Wilki I

Siatkarze MKS-u Aqua-Zdroju potrzebują punktów, które poprawią ich
kiepską sytuację w I-ligowej klasyfikacji.
Jak dotąd naszej drużynie nie udało
się przywieźć jakiejkolwiek zdobyczy
punktowej z wyjazdów, ale liczymy, iż
po najbliższym spotkaniu ta sytuacja się
zmieni. Kolejnym bowiem przeciwnikiem chłopców Janusza Bułkowskiego
jest SMS PZPS Spała, a więc ostatnia
drużyna tabeli. Co prawda nawet
ewentualna wygrana nie poprawi naszej
sytuacji w ligowej tabeli, ale na pewno
pozytywnie wpłynie na morale ekipy
z Ratuszowej.

Samodzielny lider

Mowa o zespole Partners Nieruchomości, który dzięki niespodziewanej
porażce Labo-Dentu z Faurecią został
samodzielnym liderem Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki
„Aqua-Zdrój”. Niedzielna odsłona
WALK-a przyniosła również wygraną
Nieuchwytnych Konsorcjum Serwisowe, którzy tym samym zrównali się
punktami ze wspomnianym Labo-Dentem. W najbliższym czasie koszykarzy
amatorów czeka dłuższa przerwa
w rozgrywkach, gdyż szóstą kolejkę zaplanowano na pierwszą sobotę stycznia.
Wyniki V kolejki:
AluFast - Partners Nieruchomości 47:91 (10:30,
20:18, 6:20, 11:23), Faurecia - Labo-Dent 42:38
(12:9, 2:16, 4:7, 19:5), Basket Śródmieście - Drink
Team 63:46 (10:8, 18:16, 17:10, 18:12), Nieuchwytni
Konsorcjum Serwisowe - Wałbrzych.DlaWas.Info
60:54 (11:12, 16:13, 17:20, 16:9)
Tabela WALK-a
1. Partners Nieruchomości
2. Labo-Dent
3. Nieuchwytni KS
4. Faurecia
5. Basket Śródmieście
6. Drink Team
7. Wałbrzych DWI
8. AluFast

5
5
5
5
5
5
5
5

10
9
9
8
8
6
5
5

+111
+30
+21
+41
+28
-65
-68
-98

WALS na raty

Za nami pierwszy pojedynek III kolejki
Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”. Wczoraj, już po
zamknięciu obecnego wydania naszego
tygodnika, rozegrane zostało spotkanie KP I z broniącym tytuły mistrza,
PAP-Trans Chełmcem. Pozostałe dwa
mecze odbędą się zgodnie z planem,
a więc w sobotę po południu w hali PSP
nr 21 na Podzamczu. O godzinie 16
Domex Volleyball Team Głuszyca zmierzy się z zamykającymi tabelę Wodociągami, a o godzinie 17.15 rozpocznie
się ciekawie zapowiadająca konfrontacja
PW Mabor z Domem Finansowym.
Tabela WALS-a
1. Chełmiec
2. PW Mabor
3. Dom Finansowy
4. KP I
5. Domex T. G.
6. Wodociągi

2
2
2
2
2
2

66:0 (+52)
66:0 (+44)
3
3:3
2
2:4
1
1:5
0
0:6

ul. Andersa 158 (obok LOTTO)
Tel: 074 667-15-00
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I wiesz wszystko...
od 15 lat razem z Wami
www.30minut.pl

SKUP AUT

reklama@30minut.pl
REKLAMA
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CAŁYCH

Wykupiłeś stronę WWW na pierwszy rok za kilka złotych?

I USZKODZONYCH

Zdziwiłeś się ceną odnowienia usług po roku?
Nie chcesz przepłacać?
Zapraszamy do nas!
Napisz na info@hb.pl
Z miłą chęcią postaramy się pomóc Ci obniżyć koszty.

- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
DIETETYK KLINICZNY
AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające
DIETY w chorobach
DIETY dla dzieci
Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

SZYBKA
POŻYCZKA
DO 2000 ZŁ
Nawet w 24 H
Na dowolny cel
BEZ BIK I BIG

RÓWNIEŻ BEZ FORMALNEGO
ZATRUDNIENIA

DZWOŃ

Katarzyna 533542745
Mariusz 732603933
Maria 793868287;
Zofia 607681859;
Beata 732649843;
Andrzej 664976384;
Adrian 882494773

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

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

ALARMY-KAMERY
-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

Wałbrzych ul.Długa 3a
tel.608442204

WYCIECZKI

- JARMARKI ŚWIĄTECZNE
Berlin - 2.12.17 (cena: 140 zł)
Praga - 3.12.17 (cena: 89 zł)
Wiedeń - 9.12.17 (cena: 170 zł)
Drezno - 10.12.17 (cena: 110 zł)
Wycieczki OMNIBUS
693 333 563
www.omnibus-szczawno.pl

Poszukujemy
pracowników
produkcyjnych oraz operatorów
wózków widłowych w Wałbrzychu.
Premie, dodatki absencyjne,
100 % weekendy,
dofinansowanie do posiłków.
Informacje pod
nr tel.: 725-251-413

Kursy językowe

Ciepło w Twoim Domu!

już od 15 złotych

WĘGIEL
WORKOWANY

OK Centrum Wałbrzych
Mazowiecka 3
Zapisy: 881-380-672

Transport i zniesienie
GRATIS!
668-60-55-55

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.
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

BIURO OGŁOSZEŃ
797 981 518

Piątek, 1 grudnia 2017
www.30minut.pl

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

ZATRUDNIMY osoby
z orzeczeniem
o niepełnosprawności
do sprzątania marketu
budowlanego
przy ul. Wieniawskiego
w Wałbrzychu. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Bezpłatna
prywatna opieka medyczna.
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
USŁUGI
(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE,
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607
218 533
(2) STOMATOLOG NFZ – BEZ KOLEJKI – 74 842 24 14
(4) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy
Rezulak tek. 574 219 164
(4) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 692 123 981

od 15 lat
razem z Wami

PANELE
PODŁOGOWE!
ZADZWOŃ
– PRZYJEDZIEMY!
Wałbrzych i okolice
Bezpłatnie ze wzorów
paneli

pomiar – wycena – montaż
GRATIS!
Tel. 605-062-642
ze szkła kolorowego i inne. Tel:
500834769

SPRZEDAM
(1) Sprzedam biblioteczkę oraz przedwojenny kredens z szybami kryształowymi. Tel. 728 171 313

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

(3) REMONTY KOMPLEKSOWO,
TEL. 668 60 55 55
(4) Projekty budowlane tel. 668 60
55 55
(4) Remonty dachów, rynien, usuwanie przecieków itp. Tel. 732 849 111
(5) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(3) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(3) ELEKTRYK 888 322 334
(3) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW CYFROWYCH Rok
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74660-38-43
(4) Naprawa, sprzedaż maszyn do szycia,
domowe i przemysłowe. Sklep, części
zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych.
Tel. 723-265-731 lub 74 664 27 70
(3) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(2) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd
do klienta. Kontakt: 505874992
(41) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel.
726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57

PRACA
(4) PRACA opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od
średniej krajowej, dobra pensja w ramach
jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 509
892 436, Promedica24
(3) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ
(2) Kupię Starocie : odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony

PLAC MAGISTRACKI 5
WAŁBRZYCH
www.bon-nieruchomosci.pl
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy,
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena:
158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON –Oferta tylko w naszym biurze!
ulica BARDOWSKIEGO mieszkanie
41m2, rozkładowe do własnej aranżacji,
słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski
czynsz Cena:79 000zł (nr:2323) -(74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2, 3 pokoje,
1 piętro, balkon, do własnej aranżacji.
Cena : 119 000 zł (nr: 2386) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksusowe mieszkanie z kominkiem i miejscem
rekreacyjnym, 68 m2, 3pokoje,1 piętro,
Cena: 280 000 zł, (nr:2384 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na
sprzedaż z możliwością adaptacji na dom,
działka .2500m2. Obiekt idealny na agroturystykę. Cena: 89 000 do negocjacji (
nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter,
z niezależnym wejściem, do wprowadzenia . Cena: 159 000 zł ( nr: 2297)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka
z kabiną prysznicową oraz WC. Cena:
169 000 zł. Możliwa zamiana na Wrocław
z dopłatą. ( nr: 1949) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia ,
ogrzewanie gazowe, do modernizacji,
Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w zabudowie szeregowej, 119 m2, działka od
170 do 220 m2. Garaż w bryle budynku.
Cena: 298 000 zł (nr: 1593) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom wolnostojący w pięknej okolicy do wykończenia o pow. 156 m2, działka 2500 m2,
5 pokoi, salon z kominkiem i tarasem, 2
balkonyCena: 470 000 zł (nr: 2377) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy dom
z ogrodem zimowym, 423 m2, 2 niezależne wejścia, działka 5000m2. Garaż na
3 samochody, 6 pokoi, 4 łazienki, sauna,
siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem wod-

nym Cena: 1 490 000 zł (nr: 2309) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym biurze!
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2,
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
kuchnia w zabudowie, łazienka z wc
i prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 89
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON –WALIM mieszkanie, 32m2, 2
pokoje, jasna kuchnia, pierwsze piętro
Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na sprzedaż
lub wynajem,100m2, okna PCV, ogrzewanie gazowe, w reprezentacyjnej kamienicy Cena: 300 000 zł (nr: 2161) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109
000 zł (nr.2334) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 300 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
CO. Cena: 159 000 zł (nr: 2353) (74) 666
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy
piękny dom na wynajem w zabudowie
szeregowej120 m2, 4 pokoje, garaż,
ogród CENA: 2900 zł/mc(nr: 2389) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie po
remoncie 2 pokoje, duża jasna kuchnia,
jasna łazienka, przedpokój. Ogrzewanie
gazowe (nr: 2152) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON – BIAŁY KAMIEŃ parter, mieszkanie 58,9 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienki z wanną, osobnego WC,
przedpokoju, balkonu, piwnicy i ogrodu.
Ogrzewanie miejskie, CENA: 119 000 zł.
(nr: 2187) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, kawalerka po
remoncie 25 m2 z jasną kuchnią, łazienką
z WC i balkonem CENA: 85 000 zł (nr:
2304) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe mieszkanie o powierzchni 179 m2, 6 pokoi,
kuchnia, dwie toalety na mieszkanie bądź
siedzibę firmy CENA: 398 000 zł (nr:
2327) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie
80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA:
210 000 zł (nr: 2381) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW POSZUKUJEMY MIESZKAŃ
NA SPRZEDAŻ NA TERENIE WAŁBRZYCHA!
BIAŁY KAMIEŃ – 81,78m2, pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie
na drugim piętrze. Cena: 165 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640
11 73
BIAŁY KAMIEŃ – 36m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 89 900 zł do negocjacji.
Tel: 502 668 924, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 62,30m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie na parterze. Cena: 140 000 zł. Tel:
502 549 553, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 56m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na siódmym piętrze. Cena:
152 000 zł do negocjacji. Tel: 502 549
553 , (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 33m2, 2 pokoje ,
ciemna kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na wysokim parterze.
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Cena: 76 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023 , (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA - 52m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena:
114 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
PODZAMCZE – 48,4m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon.
Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 130
000 zł. Tel. 513 130 023, (74) 640 11 73
PODZAMCZE – 62m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Mieszkanie
na dziesiątym piętrze. Cena: 159 000 zł
Tel. 513 130 023, (74) 640 11 73
SOBIĘCIN- 40m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, przedpokój, balkon.
Mieszkanie na drugim piętrze. Mieszkanie
do wprowadzenia. Cena: 105 000 zł. Tel:
502 549 553 , (74) 640 11 73
SOBIĘCIN- 59,68m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój. Mieszkanie
po remoncie, pierwsze piętro. Cena: 139
900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023,
(74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ – 75m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Mieszkanie
na pierwszym piętrze. Cena: 80 000 zł.
Tel: 502 668 924, (74) 640 11 73
BOGUSZÓW GORCE- 103,4m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie
gospodarcze. Mieszkanie dwupoziomowe. Cena: 119 000 zł do negocjacji. Tel:
535 407 270 , (74) 640 11 73
GŁUSZYCA- 51m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC balkon. Mieszkanie na
trzecim piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Cena: 105 000 zł do negocjacji. Tel: 535
407 270 , (74) 640 11 73
JEDLINA- ZDRÓJ- 62,4m2, 2 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój. Mieszkanie na pierwszym piętrze.
Cena: 99 000 zł do negocjacji. Tel: 535
407 270 , (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE - 71m2, 2 pokoje, antresola, kuchnia, jadalnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze. Cena:
185 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE- 50m2, pokój, salon
z aneksem kuchennym, łazienka z wc,
przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia. Mieszkanie na wysokim parterze.
Cena: 158 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ- 44m2, 3 pokoi,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Do wprowadzenia. Cena: 129 000 zł do negocjacji.
Tel: 502 549 553 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 53m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na parterze. Do wprowadzenia. Cena: 149 900 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553, (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 48m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena:
129 000 zł do negocjacji. Tel: 535 407
270, (74) 640 11 73

6. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
mieszkanie bezczynszowe w bliźniaku,
wraz z przynależną działką. Cena 165,000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 3 pokojowe mieszkanie w bloku na III piętrze,
60 m2 do odświeżenia w cenie 169,000
zł. Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice,
Dom wolnostojący z działką o powierzchni 653 m2, w cenie 70,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Biały Kamień kawalerka o powierzchni 29 m2 do odświeżenia. Cena: 49,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie na Białym Kamieniu, do
wprowadzenia, z możliwością zrobienia
trzech. 56m2 cena 156tys. Boczna ulica,
zadbana kamienica.
Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkania w stanie deweloperskim na
Piaskowej Górze. Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Gorce, 2 pokoje
w nowym budownictwie, do częściowego remontu, 45m2, 75000zł do negocjacji
Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Kozice, 45m2,
dwa pokoje po częściowym remoncie,
dużo zieleni wokół. Cena: 79000zł do
negocjacji Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe
mieszkanie na Nowym Mieście po kapitalnym remoncie, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka po kapitalnym remoncie. BEZCZYNSZOWE. 129 000zł / do negocjacji
Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 44m2
Osiedle Górnicze, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka,wysoki parter, ogrzewanie gazowe. Cena 92.000 Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie,
Śródmieście, 3 pokoje. Po kapitalnym
remoncie, ogrzewanie gazowe. Cena
135.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie,
Nowe Miasto, wysoki parter, 40 m2,
duży pokój, duża kuchnia, do kapitalnego
remontu. Cena 53.000 Tel: 506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Ładne duże
trzypokojowe mieszkanie po remoncie
na Nowym Mieście. powierzchnia 79m2,
cena 127000 Tel: 519-121-104
19. SOWA & VICTORIA Mieszkanie po
remoncie na Podzamczu w czteropiętrowym bloku. 3 piętro, 54 m2, cena 165000
zł Tel. 519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie do
remontu w spokojnej części Jedliny Zdrój.
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc. Budynek po remoncie. 53m2, cena 79000. Tel:
519-121-104

Ul. Palisadowa nr 1
58-316 Wałbrzych
1. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położona działka budowlana na Piaskowej
Górze. Możliwość zabudowy wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej. Idealna nieruchomość pod inwestycję. Cena: 95000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Pogranicze
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje, 68 m2
z balkonem do wprowadzenia. 140,000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2-pokojowe mieszkanie z widną kuchnią.
I piętro po remoncie, w cenie 119,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Duże, dwupokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią,
ogrzewanie CO gazowe w dzielnicy
Rusinowa. Cena: 129000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA HIT OFERTA!
Mieroszów, dom do kapitalnego remontu
z działką 2500 m2. Cena: 69,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259

www.mentornieruchomosci.pl
DZIŚ POLECAMY!”
PILNIE!, POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA
SPRZEDAŻ NA TERENIE PODZAMCZA
I PIASKOWEJ GÓRY, tel. 535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 42m2, PO REMONCIE , 2 pokoje, balkon, Niski czynsz,
Cena : 125 000zł do kontakt: 535-285514
OKAZJA! 2 pokoje do remontu, Podzamcze, 54,00m2 z dużym balkonem, 3
piętro z windą. Cena 125.000zł. Kontakt
535-311-265
OKAZJA! PIASKOWA GÓRA, 4 pokoje,
56 m2, parter, Okna PCV, ogrzewanie
miejskie, do remontu, dobra lokalizacja,
SUPER cena: 129000 zł, kontakt: 530998-374
BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie w atrakcyjnej
lokalizacji. 53 m2, dwa pokoje, WYSOKI
PARTER, ogrzewanie gazowe, po remoncie, 136.000 ZŁ, tel. 577-263-955

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

16 promocja

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

Piątek, 1 grudnia 2017
www.30minut.pl
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