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Jak to się zaczęło…
Tygodnik 30 minut obecny jest na terenie Wałbrzycha od 

2002 roku. Jego pierwsze wydanie pojawiło się w Mikołajki 
piętnaście lat temu. Wdrożeniem tego pomysłu na lokalnym 
rynku prasowym zajęła się Centrum spółka z o.o. Pierwsza re-
dakcja gazety mieściła się na ulicy Pługa w Wałbrzychu, później 
na ulicy Gdańskiej. Koncepcja wydawnicza powstała w głowach 
„medialnego” małżeństwa Arkadiusza i Joanny Czocher. Wspar-
cie technologiczne zaoferowała wałbrzyska, lokalna firma inter-
netowa heapmail spółka z o.o, a do współpracy zaproszono 
wielu znanych i cenionych lokalnych dziennikarzy oraz spec-
jalistów od reklamy. W gronie tym znaleźli się m.in. Barbara 
Szeligowska, Bartłomiej Nowak, Paweł Jakubiak, Beata Oleksy, 
Beata Ziółkowska, Tomasz Futkowski. Początkowo 30 minut 
było dwutygodnikiem, który w związku z rosnącym zaintere-
sowaniem przekształcony został w tygodnik.  Cel był jeden, 

wraz z Czytelnikami stworzyć najlepszy produkt w mieście. 
Dostarczyć jak najwięcej informacji w nowatorski jak na ówcze-
sne czasy sposób. Oddać wiedzę na temat lokalnych wydarzeń 
i atrakcyjnych ofert - bezpłatnie. Pierwszym redaktorem nac-
zelnym wydawnictwa był Arkadiusz Czocher. Pierwsze numery 
gazety drukowane były w podwarszawskim Raszynie, później 
w Koninku obok Poznania, następnie we Wrocławiu.  

O czym pisaliśmy?
Gazeta liczyła ponad 30 stron. Wszystkie podzielone tem-

atycznie. Mogliśmy czytać o bieżących wydarzeniach z miasta, 
z kraju, ze świata, ale nie tylko. W tygodniku było wszystko 
to co interesowało mieszkańców od aktualności, sport, kul-
turę, motoryzację, muzykę, film, gospodarkę po wywiady czy 
fotoreportaże. Przez piętnaście lat gazetę tworzyli i prowadzili 
dla Was Arkadiusz Czocher, Robert Radczak, Monika Filipows-

Od 15 lat z Wami
Dzisiaj świętujemy jubileuszowe wydanie tygodnika 30 minut. Mija 15 lat od 
kiedy ukazał się pierwszy numer gazety. Z tej okazji opowiemy między innymi 
o tym jak Wasza gazeta zmieniała się na przestrzeni lat oraz opublikujemy 
zdjęcia archiwalnych egzemplarzy. Ponadto zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie przygotowanym specjalnie na tę okazję.

30 minut w liczbach:
683 wydania przez 15 lat
06.12. 2002 – pierwszy numer 30 minut
16.09.2011- pierwszy numer 30 minut, który ukazał się w Świdnicy
nakład - 16 000, raz w miesiącu 19 000 egzemplarzy 
ok. 7 000 odsłon w miesiącu strony www.30minut.pl

ka, Rafał Pawłowski oraz Iwona Pertyla, która aktualnie steruje 
gazetą.  

Co nas wyróżnia?
Gazeta do dzisiaj jest bezpłatna. Co piątek ukazuje się prak-

tycznie w każdej dzielnicy Wałbrzycha i nie tylko. Jesteśmy 
obecni także w gminach powiatu Wałbrzyskiego, a od 2011 
roku w Świdnicy. Nakład 30 minut to tygodniowo 16 000 eg-
zemplarzy raz w miesiącu 19 000 egzemplarzy. Wszystkie ak-
tualne wydarzenia śledzić można również na portalu interne-
towym, a gazetę przeglądać także w formie elektronicznej. 

Jak powstaje Wasza Gazeta?
Pierwszy etap to gromadzenie i tworzenie artykułów. Dz-

iennikarze piszą teksty na podstawie informacji własnych, in-
formacji zdobytych na konferencjach prasowych, notatek oraz 
wywiadów. Redaktor naczelny czyta teksty, skraca, poprawia 
lub prosi o ich uzupełnienie. Dziennikarz jest autorem tekstu, 
natomiast redaktor decyduje, czy tekst może się ukazać, w jak-
iej formie i gdzie go umieścić.

Tematy zbierane są przez cały tydzień. W tym samym czasie 
aktywnie pracuje dział marketingu. Konsultant zbiera reklamy 
oraz ogłoszenia, które mają ukazać się w danym wydaniu. 
Składem zajmuje się grafik, który układa w całość materiały ze-
brane przez wszystkich pracowników. Następnie odbywa się 
korekta. W czwartek gazeta zostaje przesłana do druku po to, 
aby w piątek z rana znalazła się już w Waszych rękach. 

Oto zerowy numer tygodnika 30 
minut z 2002 roku. Zobacz czym żył 
Wałbrzych.



Przez piętnaście lat byliśmy organizatorami wielu akcji, konkursów i plebiscytów. 
Do największych możemy zaliczyć między innymi plebiscyt Kryształy i Kamienie. 
Wyłaniał on laureatów spośród osób nominowanych w różnych kategoriach 
(kulturalnej, sportowej, pozarządowej, samorządowej, politycznej i akademickiej) 
z regionu wałbrzysko- świdnickiego. Zwycięzcy oprócz prestiżowych tytułów 
i statuetek otrzymywali także nagrody finansowe. Przez lata organizowaliśmy 
również akcje charytatywne tj. ,,Baw się i pomagaj”, ,,Piramida wody”, ,,Dzieciaki 
kochają zwierzaki”, których celem była pomoc oraz wsparcie schroniska dla 
zwierząt, podopiecznych wałbrzyskiego hospicjum oraz dzieci z Domu Dziecka 
w Jedlinie- Zdroju.  Na naszych stronach mogliście czytać również o eventach 
oraz brać udział w konkursach organizowanych przez nasz tygodnik. Wśród nich 
Szczawno- Zdrój za 50 %, Wiosenne metamorfozy, Mama, tata i dziecko na medal, 
Wyprawka szkolna, Walentynkowy zawrót głowy. 
Niektórzy twierdzą, że nie ma nic lepszego niż pachnąca drukarską farbą gazeta 
i poranna kawa dlatego życzę Naszej i Waszej Gazecie kolejnych 15 lat. 

Magda Przepiórka

Nasze akcje

Od 15 lat z Wami

Zapraszamy czytelników do wzięcia udziału w konkursie z okazji 15-lecia Tygodnika

8.12.2017 punktualnie o godz. 15 wyślij odpowiedź na pytanie: 
Kiedy ukazał się pierwszy numer Tygodnika 30 minut? 

na adres sekretariat@30minut.pl 
(prosimy o podanie również imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.

Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie)

wygrywa pierwsze 15 osób od których otrzymamy poprawne odpowiedzi.

UWAGA!!! Aby wygrać nagrodę dodatkową dopisz w treści e-maila odpowiednio : 
• AKWARIUM            • ŚWIAT ZOO            • SPORTING 

WYGRAJ ATRAKCYJNY ZESTAW UPOMINKOWY 
OD TYGODNIKA 30 MINUT !

Nagrody ufundowali:
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Górnik-Cup 2017 
nabiera mocy

sport str. 19

Espresso z Marcinem 
Świeżym

REKLAMA	 R1005/17

REKLAMA	 R1007/17

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

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

UL.  B OC ZNA 1 ,    58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

WAŁBRZYCH i OKOLICE

NOWE SAMOCHODY

REKLAMA	 R1009/17

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA

JESTEŚMY FIRMĄ OTWARTĄ NA WYZWANIA 
I OCZEKIWANIA KLIENTÓW

OFERUJEMY
SZEROKI ASORTYMENT  
ELEKTROTECHNICZNY

UL. OGRODOWA 1A, 58-306 WAŁBRZYCH, 
tel. 74 663 27 62, 733 078 028

www.el-max.eu

Zdrowych i Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzą pracownicy fi rmy EL-MAX

Sekskorporacja 
złapana w Świdnicy

rozmowa str. 6

Aglomeracja 
obradowała 
w Świdnicy

REKLAMA	 R1006/17

wydarzenia str. 5

Mamy uchwały antysmogowe
Czytaj str. 14

REKLAMA	 R1008/17

wydarzenia str. 10
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Piątek, 8 grudnia 2017
Nakład łączny

w grudniu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami4 co, gdzie, kiedy?

rozmowa tygodnia kalendarium

Przed świętami trwa gorącz-
ka zakupów. Robimy spore za-
pasy żywności, a swoje decyzje 
zakupowe często podejmujemy 
zbyt pochopnie. Powiatowy 
rzecznik konsumentów Anna 
Juszczyszyn-Sroka radzi jak 
uchronić się przed nieuczci-
wymi sprzedawcami i kupowa-
niem wadliwych produktów. 

Na co zwracać uwagę kupując 
żywność przed świętami?

Po pierwsze – zanim zdecyduje-
my się na skorzystanie ze „świą-
tecznej” oferty, sprawdźmy czy 
rzeczywiście jest to promocja. 
Może się bowiem okazać, że 
ten sam towar w innym sklepie 
kosztuje znacznie mniej. Nie 
sugerujmy się wielkością opako-
wania. Często w dużych karto-
nach, torbach, słojach znajduje 
się mniej produktu niż oczekuje-
my. Zwróćmy uwagę na zawar-
tość masy netto lub liczbę sztuk 
w opakowaniu jednostkowym. 
Po drugie – kupując artykuły spo-
żywcze, zwróćmy uwagę na datę 
minimalnej trwałości lub termin 
przydatności do spożycia – pierw-
sze oznaczenie dotyczy okresu, 
do którego prawidłowo prze-
chowywany lub transportowany 
produkt spożywczy zachowuje 
wszystkie swoje właściwości. Na 
produktach znajdziemy więc na-
pis: „najlepiej spożyć przed …”. 
Natomiast termin przydatności 
do spożycia określa się wyra-
żeniem „należy spożyć do …” 
i oznacza on, że po danym dniu 
produkt nie nadaje się do spoży-
cia. Znajdziemy go na nietrwałych 
i łatwo psujących się artykułach 
spożywczych, np. produktach 
mięsnych, sałatkach czy nabiale. 
Pamiętajmy o tym, że towary 
oferowane w przedświątecznych 
promocjach często mają krótkie 
terminy ważności.

Jak uchronić się przed niepraw-
dziwymi opisami produktów?

Umieszczone na opakowaniu in-
formacje nie mogą wprowadzać 
w błąd, dlatego przykładowo 
na kartonie powinniśmy znaleźć 
jasną informację, czy kupujemy 
„napój” czy też „sok”, a może 
„nektar”. Mają one zupełnie inny 

skład, charakterystykę i trwałość. 
Producent nie powinien przy-
pisywać swojemu produktowi 
nadzwyczajnych właściwości, je-
śli wszystkie podobne produkty 
spożywcze je posiadają. Zakazane 
jest również sugerowanie kupu-
jącemu, że dany artykuł posiada 
specjalne właściwości lecznicze, 
np. „niezbędne dla prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu”. 
Zasady te dotyczą nie tylko słów, 
ale i znaków graficznych znajdują-
cych się na opakowaniu.

Czy produkty spożywcze podle-
gają reklamacji?

Jeśli żywność okaże się nieświe-
ża zawsze przysługuje nam pra-
wo do reklamacji. Składamy ją 
u sprzedawcy. W przypadku pro-
duktów spożywczych obowiązują 
szczególne przepisy – żywność 
paczkowaną można reklamować 
w terminie 3 dni od chwili otwar-
cia, natomiast produkty spożyw-
cze sprzedawane luzem – 3 dni 
od momentu zakupu. W docho-
dzeniu praw pomogą nam dowo-
dy zakupu – najlepiej paragony, 
które na nasze żądanie powinien 
wydawać nie tylko sprzedawca 
w sklepie, ale również handlujący 
na targowisku czy bazarze. Nale-
ży pamiętać, że iż bezpośrednio 
na jakość żywności wpływa spo-
sób przechowywania, w szcze-
gólności dotyczy to towarów ła-
two psujących się, wymagających 
niskich temperatur. Pamiętajmy, 
że raz rozmrożonych produktów 
nie wolno ponownie zamrażać. 
Ponadto przechowujmy potrawy 
według sposobu podanego na 
etykiecie.

Gdzie szukać pomocy w docho-
dzeniu swoich praw?

Bezpłatną pomoc w dochodzeniu 
swoich praw uzyskamy od powia-
towych lub miejskich rzeczników 
konsumentów. Znajdziemy ich 
w całej Polsce w urzędach miasta 
lub starostwach powiatowych. Peł-
na lista rzeczników wraz z ich da-
nymi adresowymi jest dostępna na 
stronie www.uokik.gov.pl lub pod 
bezpłatnym numerem telefonu 
0800 800 008 (od 9.00 do 17.00).

Dziękuję za rozmowę. 
Paulina Purgał

Uważaj na 
świąteczne zakupy

Wolę błąd entuzjasty od obojętności mędrca - Anatole France
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• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

• Kredyty dla FIRM 
(wystarczy 1 zł dochodu na PIT)

K R E D Y T Y

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

ul. Broniewskiego 69 
tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) 
tel. 74 666 88 99

REKLAMA	 R1010/17

• PIĄTEK, 8 grudzień 2017 
Imieniny: Maria, Romaryk
Dzień Kupca 
10:00 - Jarmark Świąteczny w Wałbrzychu, pl. Magistracki, Wałbrzych
15:00 - Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci, WOK na Piaskowej 
Górze, Wałbrzych
16:30 - Ukryta fabryka św. Mikołaja, Stara Kopalnia - Centrum Nauki 
i Sztuki, Wałbrzych
17:00 - II Spotkania z piosenką „Morze o Górach”, A PROPOS, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Przebój Sezonu”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
18:30 - Mecz siatkówki MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych - APP Krispol Września, 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua Zdrój”, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Iwona Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
19:00 - Koncert symfoniczny, dyrygent Radosław Droń, Teatr Zdrojowy 
im. Henryka Wieniawskiego, Szczawno Zdrój
20:00 - Koncert TAU · O N tour, PAPUG PUB, Wałbrzych

• SOBOTA, 9 grudzień 2017 
Imieniny: Leokadia, Wiesław, Wiesława
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, 
Dzień Dziewic 
08:00 - IV Puchar Polski Firm i Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej, 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua Zdrój”, Wałbrzych
08:00 - Mikołajkowy Turniej Łuczniczy, OSIR, Świebodzice
09:00 - Mikołajkowy turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2010 
i młodszych, OSIR, Dzierżoniów
09:00 - Święto kina, CINEMA 3D, Świdnica
10:30 - Mikołajkowy Bieg Australijski, OSIR Basen, Strzegom
11:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świebodzice
13:00 - Świąteczne warsztaty, Galeria Świdnicka, Świdnica
15:00 - Spotkanie z Katarzyną Bondą, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Świdnica
16:00 - II liga siatkówki: Polonia Świdnica - PLKS Pszczyna, Hala Zawiszów, 
Świdnica
17:00 - II Spotkania z piosenką „Morze o Górach”, A PROPOS, Wałbrzych
17:30 - Spektakl pt. „Mikołajki - Zapominajki”, Teatr Miejski, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Ranny Ptaszek”, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, 
Bielawa
18:00 - Wernisaż wystawy malarstwa Waldemara Pawlikowskiego 
„Pejzaż”, Galeria Fotogra�i, Rynek 44, Świdnica
18:00 - VI Doroczna Wystawa Fotogra�i KFK, Stara Kopalnia - Centrum 
Nauki i Sztuki, Wałbrzych
19:00 - I liga piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - Viret CMC Zawiercie, 
Hala Zawiszów, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „Iwona Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
20:00 - Koncert zespołu Koszau, Piwnica pod Zielonym Kotem, Mieroszów
20:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 10 grudzień 2017 
Imieniny: Julia, Menas
Dzień Odlewnika, Dzień Bota, Dzień Praw Człowieka, Światowy Dzień 
Futbolu
08:00 - IV Puchar Polski Firm i Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej, 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua Zdrój”, Wałbrzych
09:00 - Święto kina, CINEMA 3D, Świdnica
11:00 - Kiermasz Bożonarodzeniowy 2017, Gminno-Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji, Bolków
12:30 - Spektakl pt. „Frania Piorun”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
13:00 - Świąteczne warsztaty, Galeria Świdnicka, Świdnica
15:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Centrum Kultury, Kamienna Góra
17:00 - Mecz III ligi koszykówki: Franca Gardiner Polonia- Chromik Żary, 
Hala Zawiszów, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Iwona Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
19:30 - I Koncert Adwentowy Zuzanny Bator, Kościół św. Józefa, Świdnica

• PONIEDZIAŁEK, 11 grudzień 2017 
Imieniny: Artur, Daniel, Waldemar
Dzień Chruścików, Międzynarodowy Dzień Terenów 
Górskich, Międzynarodowy Dzień Tanga
11:00 - Alchemia teatralna: spotkanie z Adamem Cywką, Teatr Miejski, 
Świdnica
17:00 - Spotkanie autorskie Joanny Bator, Biblioteka pod Atlantami, 
Wałbrzych
18:00 - Pokaz baletowy pt. „Dziadek do orzechów - Imperial Lviv Ballet”, 
Teatr Miejski, Świdnica
18:00 - Spotkania artystyczne pod nazwą Kanapa Teatralna, Teatr 
Dramatyczny, Wałbrzych

• WTOREK, 12 grudzień 2017 
Imieniny: Adelajda, Aleksander, Dagmara
09:30 - Spektakl pt. „Kapelusz Pani Wrony”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Rok Conradowski - 1. Festiwal Teatru Lekturowego, Teatr 
Dramatyczny, Wałbrzych

• ŚRODA, 13 grudzień 2017 
Imieniny: Łucja, Otylia
Dzień Księgarza, Dzień Pamięci O�ar Stanu 
Wojennego 
09:00 - Festiwal Teatralny Wybieram Zdrowie, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
16:00 - Rok Conradowski – Małe Dni Conradowskie, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych

• CZWARTEK, 14 grudzień 2017 
Imieniny: Izydor, Noemi
Dzień Małpy, Dzień Pamięci 47 Roninów 
10:00 - Świdnicka Kolęda Seniorów, Młodzieżowy Dom Kultury, Świdnica
14:00 - Świąteczna Ciężarówka Coca-Cola, Stara Kopalnia - Centrum Nauki 
i Sztuki, Wałbrzych
18:00 - Kinematograf: Film o Aleksejewie, Galeria Fotogra�i, Rynek 44, 
Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „Sztuka”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Zakończyły się prace na 
odcinku drogi powiatowej 
3389D w Strudze. WZWIK 
w 2017 roku realizował na tej 
drodze swoją inwestycję pole-
gającą na budowie kolektora 
sanitarnego. Powiat wałbrzyski 
pozyskał środki zewnętrzne 
na remont drogi z „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2020” w wysokości 372 
402 zł. Wartość całej inwesty-
cji to 744 804 zł. Zakończony 
remont zamyka inwestycje 
drogowe w powiecie wałbrzy-
skim wynikiem 75 kilometrów 
wyremontowanych dróg. To 
rekordowy wynik w skali po-
wiatów ziemskich w całym 
kraju.

W sobotę 2 grudnia 
w Centrum Kongresowym 
„Witold” w Boguszowie 
– Gorcach odbyła się Po-
wiatowa Barbórka 2017. 
Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Witold, Po-
wiat Wałbrzyski oraz Gmina 
Boguszów – Gorce. Tradycyj-
nie uroczystość rozpoczęto 
odśpiewaniem górniczego 
hymnu, po którym minutą 
ciszy uczczono pamięć tych 
górników, którzy odeszli na 
wieczną szychtę. Następnie 
rozpoczęła się tradycyjna bar-
bórkowa karczma piwna, ze 
wspólnym śpiewem i toastami 
za górniczy stan, a wszystko 
przeplatane było konkursami 
piwnymi. 

Górnicy ze Stowarzyszenia 
Witold wręczyli także podzię-
kowania osobom i instytucjom 

Powiatowa Barbórka 2017 Rekordowa ilość wyremontowanych 
dróg – 75 km !

„Inwestycje widoczne są 
gołym okiem i znajdują wyrazy 
uznania wśród mieszkańców 
Powiatu oraz turystów, którzy 
mogą korzystać z nowoczes-
nej i bezpiecznej infrastruktury 
drogowej.” – mówi wicestaro-
sta Krzysztof Kwiatkowski. – 
„Cieszę się bardzo, że poziom 
prac inwestycyjnych na na-

szym terenie jest tak wysoki. 
W przyszłym roku zamierza-
my przekroczyć granicę 100 
kilometrów wyremontowa-
nych dróg .” 

Przy odbiorze obecni byli 
włodarz gminy Stare Bogaczo-
wice wójt  Mirosław Lech oraz 
radny powiatu wałbrzyskiego 
Bogusław Uchmanowicz.

wspierającym Stowarzyszenie. 
Dyplom i pamiątkowy me-
dal z wieloletnią współpracę 
otrzymał  Starosta Wałbrzyski 
Jacek Cichura, który podkre-
ślił wagę pamięci o tradycjach 
górniczych dla wychowania 
nowych pokoleń. Wśród za-
proszonych gości byli także 
Wicewojewoda Kamil Krzysz-
tof Zieliński, członkowie Za-

rząd Powiatu Wałbrzyskiego 
Mirosław Potapowicz i Stani-
sław Janor, burmistrz Boguszo-
wa - Gorc  Waldemar Kujawa, 
burmistrz Szczawna – Zdroju 
Marek Fedoruk, wójt gminy 
Stare Bogaczowice Mirosław 
Lech, prezes Zarządu Powia-
towego PSL w Wałbrzychu 
Piotr Zimnicki oraz powiatowi 
i miejscy radni.

• POLSCY PRODUCENCI
• ODZIEŻ DO ROZMIARU NAWET 56
U NAS NA  KAŻDĄ OKAZJĘ UBIERZESZ 

SIEBIE I CAŁĄ RODZINĘ

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Wiele ciepła i radości 
przy wigilijnym stole 
życzą handlowcy.

Zarząd Manhatan Sp. z o.o.

NAJWIĘKSZA HALA ODZIEŻOWA NA DOLNYM ŚLĄSKU 

HALA TARGOWA MANHATAN 
UL.KUSOCIŃSKIEGO 21 (obok biedronki) WAŁBRZYCH 

ZAPRASZAMY:
Od poniedziałku do piątku  10:00-18:00

Sobota  10:00-15:00
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We wtorek, 5 grudnia anty-
terroryści zatrzymali w Świdnicy 
mężczyznę powiązanego z seks-
korporacją, która działa na te-
renie aż jednej trzeciej Polski. 
Obława odbyła się na ulicy We-
sterplatte. To część akcji, która 
związana jest z likwidacją grupy 
przestępczej, zajmującej się orga-

nizowaniem małych agencji towa-
rzyskich i czerpaniem ogromnych 
korzyści finansowych z nierządu.

Policjanci z Poznania, w Świdnicy, 
we Wrocławiu i na terenie kilku innych 
województw likwidowali seksualną 
korporację. Do policyjnego aresztu 
trafiła 35- letnia kobieta, która założyła 

biznes i nadzorowała seks firmę. Za-
trzymano także 6 kobiet zatrudnionych 
w call center. Zamknięta została rów-
nież centrala telefoniczna zarządzająca 
seks zamówieniami na obszarze nie-
mal 1/3 Polski. W związku z tą sprawą 
zatrzymanych zostało 8 osób. Przy 
niektórych osobach znaleźli narkotyki. 
W ręce policjantów wpadł także 32-la-

Sekskorporacja złapana w Świdnicy całodzienny utarg. Operacja została 
przeprowadzona jednocześnie na te-
renie sześciu województw (dolnoślą-
skie, wielkopolskie, lubuskie pomor-
skie, świętokrzyskie, podkarpackie). 
W jednym czasie policjanci wkroczyli 
do 50 agencji towarzyskich i obiek-
tów, w których przebywały osoby 
podejrzane. Zabezpieczono gotówkę, 
biżuterię, broń palną, narkotyki i setki 
telefonów komórkowych służących 
w prowadzeniu seks biznesu.

PaPu

tek – ochroniarz, windykator, opiekun, 
zawodnik MMA w jednym. W jego 
mieszkaniu zabezpieczona została 
broń palna. Istotnym elementem tego 
seksualnego biznesu było wrocławskie 
„call center”. Centrala zarządzała pra-
cą prostytutek w całej Polsce wysyła-
jąc do nich umówionych mężczyzn. 
Także do Wrocławia regularnie trafiał 
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka przy Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki.

Zobacz Studio Espresso: 

www.facebook.com/studio.espresso.o�cial

www.youtube.com

Z rzecznikiem prasowym wałbrzyskiej Policji, muzykiem, trenerem piłkarzy i byłym dziennikarzem rozmawia Paweł Szpur

z Marcinem Świeżym
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POSZERZAMY

Marcinie pozwól, że Cię przed-
stawię. „Zawodowo pełni obo-
wiązki Oficera Prasowego Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu. Ponadto jest gi-
tarzystą i klawiszowcem zespołu 
SILENTlive oraz trenerem mło-
dych piłkarzy w MKS-ie Szczaw-
no-Zdrój. Były dziennikarz regio-
nalnej telewizji.” Czy ciężko było 
ci zrezygnować z dziennikarstwa, 
gdy wstąpiłeś do Policji? I dlacze-
go z Twoimi predyspozycjami nie 
zostałeś od razu tym, kim jesteś 
obecnie?
Każdy policjant, który zostanie przy-
jęty do służby, musi przejść okres 
służby przygotowawczej. Najpierw 
trafia do prewencji i uczy się przy 
doświadczonych funkcjonariuszach. 
Ja w pierwszej kolejności pracowa-
łem w prewencji, później zostałem 
przeniesiony rozkazem do Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu, gdzie 
pracowałem sześć lat. W marcu tego 
roku napisałem raport o przenie-
sienie do zespołu komunikacji spo-
łecznej. Komendant rozpatrzył moją 
prośbę pozytywnie i teraz pełnię 
funkcję Oficera Prasowego Komen-
danta Miejskiego Policji w Wałbrzy-
chu.

Z kolegami założyłeś zespół mu-
zyczny. Jesteś gitarzystą, kla-
wiszowcem, piszesz teksty. Za-

skoczyłeś wiele osób informacją 
o nagrywaniu płyty. Poza fajną 
pracą zawodową, potrafisz zna-
leźć czas na ciekawą pasję.
Powiem Ci, że w dzisiejszych cza-
sach ciężko jest „działać” muzycznie, 
zwłaszcza w dobie internetu, gdzie 
mnóstwo osób promuje się, nagry-
wa. Wszystko zaczęło się w 2001 
roku, kiedy to koleżanka przyjechała 
z Jeleniej Góry i przywiozła gitarę. Ja 
jeszcze wtedy kompletnie na niczym 
nie potrafiłem grać. Pokazała mi pro-
sty motyw, początek utworu Metal-
lica „Nothing else matters”. Tam są 
naprawdę łatwe dźwięki... uderzasz 
pierwszą, czwartą, piątą i szóstą 
strunę i w sumie grasz już kawa-
łek. Później przyszedł czas na Pink 
Floyd „Is there anybody out there?”, 
gdzie mamy codę graną na gitarze. 
Nauczyłem się jej, mimo iż przez 
tydzień posiadałem gitarę. I zrozu-
miałem, że warto zainwestować czas 
w muzykę. Pamiętam. Wtedy jesz-
cze mieszkałem z rodzicami. Strasz-
nie się denerwowali, bo fałszowałem 
i grałem nieczysto przez dobre pół 
roku, ucząc się na błędach. Mówili 
chyba wtedy: „nie, nie, nie daj sobie 
spokój”. Ja na to: „nie, nie dam sobie 
spokoju”. I w końcu kupili mi własną 
gitarę.

A klawisze....
A to jest zupełnie inny temat. Zwią-
zany z moją byłą dziewczyną. Ona 

miała pianino w domu. Grała w og-
nisku muzycznym. Usiadłem do tego 
pianina i tak zacząłem naciskać kla-
wisze.

Po prostu talent.
Multiinstrumentalistą to ja nie je-
stem. Ani dobrym muzykiem, ale 
każdy z nas w zespole cały czas 
ćwiczy. Każdy z nas szlifuje warsztat 
muzyczny. Ja przyznaję - nie jestem 
dobrym instrumentalistą, ale zawsze 
miałem pasje do tworzenia. Do 
komponowania, do wymyślania fraz 
muzycznych, do pisania tekstów. 
Akurat w zespole właśnie na tym się 
skupiam.

Każdy zespół ma swoja oryginal-
ną nutę, ale również naśladuje 

morning”, napisałem własny tekst 
zupełnie o czymś innym. Ale tytuł 
pozostał - jako inspiracja.

Wiem, że jesteście w trakcie na-
grywania nowej płyty. Czy teksty 
pisałeś sam, czy koledzy z zespo-
łu także je tworzyli?
Na nowej płycie będzie dziewięć 
kawałków (przyp. redakcja po cza-
sie okazało się, że ostatecznie osiem 
utworów), z czego dwa (przyp. red. 
ostatecznie jeden) zostały napisa-
ne dziewięć lat temu przez mojego 
przyjaciela z Walimia. Nazywa się 
Kamil Klajber. Grałem z nim na po-
czątku w zespole Local God. To on 
pokazał mi świat muzyczny. Pozo-
stałe teksty są moje, plus jeden tekst 
napisał nasz wokalista, Marcin Klasik.

Dziękuję za rozmowę.

W pozostałej części wywiadu do-
wiecie się, jaki projekt Wałbrzy-
skiego Budżetu Partycypacyjnego 
będzie realizowany dzięki zaanga-
żowaniu Marcina. A także jakiej 
specjalizacji był dziennikarzem. 

inne bandy. Przeważnie jest to 
mieszanka rożnych gatunków 
muzycznych. Czasami, jak słu-
chałem w internecie waszych 
utworów, to miałem wrażenie, 
że przebija się w nich echo U2 
lub Myslovitz z początków karie-
ry.
Może poniekąd masz rację. Ja bardzo 
lubię U2 i Myslovitz, chociaż wycho-
wałem się na muzyce bardziej elek-
tronicznej. Zawsze fascynowałem 
się zespołem Depeche Mode. Do 
tej pory mam wszystkie albumy i sin-
gle. Śledzę aukcje i sprawdzam, czy 
jest coś, czego jeszcze mi brakuje. 
Wyszły takie single na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych, na przykład w USA, których te-
raz nie można nigdzie dostać. Wiesz. 
Ja się tym wszystkim pasjonuję i na 
pewno ta forma muzyczna odbija się 
w naszej twórczości.

A tytuły tekstów? Kiedy i jak po-
wstają? Np. „Bezbronne dzie-
cko”. 
Akurat „Bezbronne dziecko” było 
napisane przez inną moją byłą dziew-
czynę. Tekst zwraca uwagę na to, jak 
w wielu przypadkach ludzie podcho-
dzą do dzieci: czyli biją i maltretują 
je. A odnośnie tytułów ogólnie, to 
jest tak, że najpierw mam wizję 
o czym chciałbym napisać, a dopie-
ro później wpada mi tytuł. Kiedyś, 
słuchając zespołu Uriah Heep „July 
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CZAPKA ZIMOWA 
różne kolory 1990 zł



www.30minut.pl

Piątek, 8 grudnia 2017
Nakład łączny

w grudniu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami8 promocja 

Inżynier 
ds. Aplikacji SCADA

/sieci LAN
Lokalizacja: Świebodzice

Inżynier 
ds. Automatyki 

Zabezpieczeniowej
Lokalizacja: Świebodzice

Oferujemy:
• Interesującą i samodzielną pracę w międzynarodowym środowisku 
• Pracę w dynamicznym zespole nastawionym na proponowanie rozwiązań technicznych 

i wspólne realizowanie projektów dla klientów z branży energetycznej i przemysłu
• Szkolenia techniczne, podnoszenie kwali� kacji
• Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny (m.in. ubezpieczenie na życie, 

pakiet medyczny, karta multisport)

Do naszej fabryki w Świebodzicach poszukujemy Inżyniera ds. Aplikacji SCADA/sieci LAN

Główne zadania: 
• Kon� guracja systemu sterowania i nadzoru w oparciu o standardowe narzędzia Schneider Electric 

oraz dokumentację projektową.
• Testowanie i uruchamianie systemów produkcji SE w Zakładzie i na obiektach klienta
• Testowanie komunikacji między urządzeniami  w oparciu o standardy: IEC 60870-5-101, -103, -104 

DNP3.0 oraz  standard IEC 61850

Wymagania:
• Wykształcenie techniczne, kierunek elektrotechnika / elektroenergetyka / elektronika/ automatyka 

(również studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia)
• Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny sieci LAN, protokołów komunikacyjnych, 

systemów SCADA
•  Gotowość do częstych podróży służbowych oraz pracy w międzynarodowym i wielokulturowym 

środowisku 
• Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

Aplikacje prosimy kierować mailem na adres: 
ref.swiebodzice@schneider-electric.com

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883

Do naszej fabryki w Świebodzicach poszukujemy Inżyniera ds. Automatyki Zabezpieczeniowej

Główne zadania: 
• Kon� guracja aparatury zabezpieczeniowej w oparciu o standardowe narzędzia Schneider Electric 

oraz dokumentację projektową.
• Testowanie i uruchamianie zabezpieczeń produkcji SE w Zakładzie i na obiektach klienta
• Testowanie komunikacji między urządzeniami  w oparciu o standardy: IEC 60870-5-101, -103, -104 

DNP3.0 oraz  standard IEC 61850
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek elektrotechnika / elektroenergetyka (również studenci 

ostatniego roku studiów I i II stopnia)
• Znajomość zagadnień z dziedziny elektrotechniki, znajomość podstaw budowy systemów 

stacyjnych oraz telemechaniki 
• Gotowość do częstych podróży służbowych oraz pracy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku 
• Dobra znajomość języka angielskiego; 
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PapierniczyKram.pl
Wałbrzyski Sklep Papierniczy
ul.Główna 9 - pod filarami

Twórczość młodych 
i dorosłych

Kochane babcie, dziadkowie i ro-
dzice ...w okresie świąt Wasze wnu-
ki i dzieci zapewne zostawią Wam 
rysunek, ulepioną figurkę lub inne 
dzieło własnych rąk i serc. Często 
jest to anioł, choinka, bałwan, Miko-
łaj lub wizerunki bliskich. To wspa-
niałe dzieła!

Być może sami też coś tworzycie? 
Ta akcja jest też dla Was. Mamy go-
rącą prośbę :)  Nie chowajcie do szu-
flady, nie zostawiajcie tych dzieł tylko 
dla siebie. Pokażcie je nam i światu! 
To ważne, bo każda twórczość, za-
równa ta młoda jak i ta dojrzała, to 
już część naszej lokalnej kultury. To 
ślad utrwalający naszą obecności 
w danym miejscu i czasie. To inspira-
cja dla innych, to atmosfera naszego 
regionu. To duchowy rozwój naszej 
społeczności.

Twórczość, tworzona w domu 
dla najbliższych sprawia dużo frajdy 
jej autorom i tym, którzy są nią ob-
darowani. Pomyślcie przy tym, że 
osoby postronne również doznają 
miłych wrażeń, gdy mogą ją zoba-
czyć.

Publikacja w internecie
Każde dzieło młodych i doro-

słych twórców warte jest pokaza-
nia w internecie. Efekty mogą być 

Pokażmy wszystkim naszą 
domową twórczość

zaskakująco pozytywne, można 
przeczytać miłe komentarze, stać 
się wielkim odkryciem dla innych, 
zdobyć sympatyków swojej twór-
czości, zawrzeć nowe znajomości, 
otrzymać wskazówki i podzielić 
się wiedzą. Dlatego każdy powi-
nien chwalić się wynikiem swoich 
kreatywnych zamiłowań i pokazać 
nam wykonane dzieło lub jego fo-

tografię. Zrobimy zdjęcia, zeska-
nujemy i umieścimy w internecie, 
tak, aby mogli zobaczyć je krewni 
i znajomi z daleka. (Pozdrawiamy 
wszystkie osoby, których prace 
już są opublikowane na naszym 
fanpage’u: fb.com/Papierniczy-
KramPL)

Wierzymy, że niektórzy z auto-
rów będą za kilka lat, znanymi i ce-

nionymi artystami, sławiącymi nasz 
region.

Prezent każdemu uczestnikowi 
akcji

Każdy dostanie od nas kalendarz 
A3, z obrazkiem przedstawiającym 
jego dzieło :) 

Dodatkowo prace dostarczo-
ne do 31 grudnia 2017 dadzą rabat 
20%, aż do 1 marca 2018, na towary 
w naszym sklepie: artykuły szkolne, 

biurowe, malarskie, akcesoria do rę-
kodzieła lub każdy inny towar. W tej 
akcji każdy zyskuje :)

PapierniczyKram.pl chętnie 
wspiera rozwój kultury w naszym 
regionie, zachęca do odkrywania 
i rozwijania własnych talentów. 
Początkującym artystom pomaga 
dobrać materiały i narzędzia, a pro-
fesjonalistom pomaga zdobyć to co 
trudno dostępne. 

Dostarczenie prac 
email: wydruki@papierniczykram.pl
post: fb.com/PapierniczyKramPL
Sklep Papierniczy, ul.Główna 9 (pod filarami), dzielnica 
Piaskowa Góra, Wałbrzych. 
info: tel. 668 163 968

Gmina Głuszyca zamierza 
pozyskać dofinansowanie dzia-
łań związanych z usuwaniem 
azbestu. Środki na ten cel są 
w programie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. W związku z tym Burmistrz 
Głuszycy rusza z naborem wnio-
sków dotyczących usuwania az-

bestu i wyrobów zawierających 
azbest od mieszkańców z terenu 
gminy. Nabór trwa do dnia 15 
stycznia 2018 r.

Dofinansowaniem objęte będą 
koszty związane z: demontażem 
i zabezpieczeniem, transportem 
oraz unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest. Nie będzie 
ono obejmować kosztów związa-

nych z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych. 

O wsparcie ubiegać się mogą: 
osoby fizyczne, rolnicy, kościoły 
i związki wyznaniowe, stowarzysze-
nia, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Dofinansowanie realizowane bę-
dzie w wysokości do 85% kosztów 
kwalifikowanych. Pozostałe koszty 
zadania w wysokości 15% pokry-

Głuszyca walczy z azbestem wa wnioskodawca, który ubiega się 
o udział w w/w Projekcie. Kwota 
dofinansowania wyliczana będzie 
na podstawie  rzeczywistej ilości 
odpadów potwierdzona kartą prze-
kazania odpadu. Usunięcia i unie-
szkodliwienia wyrobów zawiera-
jących azbest dokona wykonawca 
wybrany do realizacji tego zadania 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo za-
mówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579). Z wykonawcą Gmina 
Głuszyca zawrze stosowną umowę 

po przyznaniu Gminie środków fi-
nansowych z WFOŚiGW. Prace będą 
wykonywane w terminie: lipiec - 
sierpień 2018 r.

Wniosek i informacji o wyrobach 
zawierających azbest dostępne są na 
stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Głuszycy: 
www.bip.gluszyca.pl oraz w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy w pokoju 
nr 1. Bliższe informacje można także 
uzyskać pod numerem tel. 74 88 66 
740.

KaLu
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Biuro karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa 

im. Angelusa Silesia w Wałbrzychu rozpoczęło rekru-

tację do trzeciej części projektu pozakonkursowego 

o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk za-

wodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawo-

dowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER), współ� nansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej 

pory projektem objętych zostało 68 studentów, a alo-

kacja środków wyniosła 1 144 470, 60 zł. Trzeci nabór 

skierowany został do studentów studiów pierwszego 

stopnia kierunków o pro� lu praktycznym: Kosmetolo-

gia (II i III rok) i Pedagogika (II rok) oraz studentów kie-

runków drugiego stopnia, tj. Administracja i Logistyka, 

którzy zrealizowali pierwszy etap praktyki kursowej, 

ujętej w programie kształcenia. W tym naborze przewi-

dziano miejsce dla 40 studentów. Studenci, którzy we-

zmą udział w programie otrzymują za każdy zrealizo-

wany miesiąc praktyki (łącznie 5 miesięcy) stypendium 

w wysokości 2 300 zł, zatem w całym okresie realizacji 

Projektu daje to kwotę 11 500 zł. 

Oprócz rekrutacji studentów wałbrzyska uczelnia szu-

ka także � rm, które chciałyby wziąć udział w projekcie 

i przyjąć studentów na praktykę. Opiekun zakładowy 

w � rmie, która zakwali� kuje się do udziału w „Progra-

mie praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych” za każdego studenta przyję-

tego na praktykę otrzyma 1000 zł brutto miesięcznie 

przez okres trzech miesięcy praktyki pilotażowej. Re-

krutacja do Projektu (III nabór) trwa do 8 grudnia 

2017 r. 

Szczegółowe informacje o naborze � rm można znaleźć 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-

nej PWSZ www.bip.pwsz.com.pl w zakładce „Ogłosze-

nia” lub u mgr Mirosławy Nikodemskiej, koordynatora 

ds. praktyk studenckich (ul. Zamkowa 4, pokój 27, tel. 

74 641 92 34, mnikodemska@pwsz.com.pl).

PWSZ Wałbrzych płaci studentom 
i pracodawcom za praktyki zawodowe
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ UCZNIOWSKA 
NA START

W ramach projektu pn „Kuźnia uczniowskiej przedsiębiorczości spo-
łecznej” przygotowaliśmy nauczycieli oraz uczniów 5 szkół z powiatu 
wałbrzyskiego i Wałbrzycha do utworzenia spółdzielni uczniowskich. 
Zanim jednak formalnie spółdzielnie powstały wszystkie szkoły wzięły 
udział w konkursie „Spółdzielnia uczniowska w mojej szkole”. Każda 
ze szkół przedstawiła pomysł na działalność spółdzielni uczniowskiej 
w swojej szkole, czyli taki mini biznes plan. Następnie pomysły te zostały 
ocenione przez ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej i przedsię-
biorczości. Pomysły były tak ciekawe, ze mimo ograniczonych środków 
zdecydowaliśmy się na wsparcie fi nansowe wszystkich szkół. Pomysły 
na działalność spółdzielni uczniowskich są bardzo zróżnicowane. Poja-
wiły się tradycyjne sklepiki szkolne, ale także usługi projektowania, ga-
stronomiczne czy też z dzieciny spa & wellness. 

Środki otrzymane w ramach naszego projektu zostaną przeznaczone 
na produkty, usługi i wyposażenie niezbędne do utworzenia spółdzielni 

uczniowskiej, jak również na produkty i usługi potrzebne do realizacji 
inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Kolejnym krokiem były warsztaty dla uczniów tworzących spółdziel-
nie uczniowskie. Poprzez różne gry i zabawy biznesowe uczniowie pod-
nieśli swoją wiedzę o mechanizmach rynkowych oraz przygotowali pla-
ny na realizację swoich inicjatyw. Uczniom towarzyszyli ich opiekunowie 
– czyli nauczyciele, którzy zostali przez nas przygotowani do tej roli. Po-
zyskali oni wiedzę w zakresie tworzenia podstawowych dokumentów 
m.in. statutu spółdzielni, uchwał spółdzielni jak również mieli okazję 
spotkać się z praktykami w tej dziedzinie. 

Są to pierwsze spółdzielnie uczniowskie w naszym regionie. Mamy 
nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu zagoszczą w nim na stałe. Jak na 
razie oczekujemy pierwszych wyników z realizacji inicjatyw na rzecz 
społeczności lokalnej. Szczegóły w tym zakresie podamy w kolejnym ar-
tykule. 

Projekt dofi nansowany 
ze środków 

Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich

Więcej informacji 
Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 
ul. Beethovena 10, Wałbrzych
tel. 74 666 22 06 oraz na stronie www.jagniatkow.org.pl
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ZAPRASZAMY
po-pt: 7:30-20:00    sob:  8:00-14:00

ZIMOWA KONTROLA 
STANU TECHNICZNEGO 
SAMOCHODU
PROMOCJA do 15 stycznia  2018 

1. Badanie amortyzatorów
2. Sprawdzenie zbieżności kół przednich 
3. Sprawdzenie stanu układu hamulcowego
4. Sprawdzenie luzów układu kierowniczego

 SUDECKIE  CENTRUM MEDIACJI   
   www.mediacje-sudety.org

Niech nadchodzące 
święta staną się dla 

Ciebie cudowną okazją 
do pojednania.

 Ten czas jest dla Ciebie

Rozwiąż konflikt przez mediacje

Spróbuj bezpłatnej mediacji

Wyciągnij rękę na zgodę

T

Rozwiąż konflikt przez mediacje

en czas jest dla Ciebie

Rozwiąż konflikt przez mediacje

Spróbuj bezpłatnej mediacjiSpróbuj bezpłatnej mediacji

Wyciągnij rękę na zgodęWyciągnij rękę na zgodę

 SUDECKIE  CENTRUM MEDIACJI   
   www.mediacje-sudety.org

Mediatorzy Sudeckiego Centrum Mediacji
udzielający bezpłatnych porad :

Robert Jagielski, tel. 601 964 067
e-mail: r.jagielski@mediacje-sudety.org

Wojciech Obraniak, tel. 604 569 567
e-mail: w.obraniak@mediacje-sudety.org

Magdalena Szafulska, tel. 601 263 335
e-mail: m.szafulska@mediacje-sudety.org

Jak co roku mediatorzy Sudeckiego 
Centrum Mediacji biorą udział w 

Ogólnopolskiej Kampanii „Pogódźmy się 
na Święta”.

Mediujemy nieodpłatnie w sprawach 
rodzinnych na terenie Dolnego Śląska.

Daj szansę sobie i innym - spróbuj 
mediacji.

i

.org

.org

Ponad trzy lata trwa współpraca 22 
gmin tworzących Aglomerację Wałbrzy-
ską, to gminy powiatu wałbrzyskiego, 
świdnickiego, kłodzkiego i kamienno-
górskiego. Ostatnie robocze posiedze-
nie w tym roku Komitetu Sterującego 
odbyło się 1 grudnia w Świdnicy.

Jak na każdym z takich spotkań, Bożena 
Dróżdż, dyrektor Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej przedstawiła sto-
pień realizacji konkursów i dofinansowań, 
jakie trafiają do samorządów należących do 
Aglomeracji. Wszystkie konkursy realizowa-
ne są zgodnie z harmonogramem a rezerwa 
środków pozwala sądzić, iż jeszcze w 2019 
roku będzie możliwość podpisywania kolej-
nych umów. 

Przedstawiciele gmin podpisali także po-
rozumienie w sprawie aktualizacji ,,Strategii 
Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej  z per-
spektywą do 2030 roku”.

Drugi ważny wątek, jaki pojawił się na 
spotkaniu to kwestia „Strategii Sudety 2020 
– 2030”. To stworzenie Strategii Przedgó-
rza Sudeckiego, które swoim zasięgiem ma 
objąć także gminy m.in. kotliny kłodzkiej 
czy regionu jeleniogórskiego. Podobnie, jak 
w przypadku Aglomeracji liderem tych dzia-
łań jest prezydent Wałbrzycha, Roman Sze-
łemej. Mają one doprowadzić do powstania 
dokumentu na mocy którego zdefiniowane 
zostaną kierunki rozwoju południowej czę-
ści Dolnego Śląska. Pozwoli to nie tylko na 
wspólne realizowanie niektórych zadań, ale 
lepsze i skuteczniejsze pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych, nie tylko unijnych, ale 
także tych, które mogą wesprzeć Dolny 
Śląsk.

Do 23 grudnia gminy będą przekazywać 
propozycje projektów do Strategii Aglome-
racji. W połowie stycznia 2018 roku odbę-
dzie się spotkanie warsztatowe, a w lutym 

Aglomeracja obradowała w Świdnicy

REKLAMA	 R1019/17

konsultacje nad pierwszym projektem Strategii. Przekazanie osta-
tecznej wersji dokumentu do zatwierdzenia przez Rady Gmin plano-
wane jest na 12 kwietnia 2018 roku. 

KaLu

Aglomeracja Wałbrzyska - skład:
Gmina Boguszów -Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jawo-
rzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina 
Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, 
Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, 
Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, 
Gmina Żarów. 



www.30minut.pl

Piątek, 8 grudnia 2017
Nakład łączny

w grudniu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami promocja 11

REKLAMA	 R1022/17

REKLAMA	 R1021/17

ZAKRES USŁUG:
- księga przychodów i rozchodów
-  ewidencja przychodów (ryczałt)
-  księgi rachunkowe
-  rozliczenia z podatku VAT
-  sprawy kadrowo-płacowe
-  deklaracje PFRON

i wiele innych…

Najlepsze biuro rachunkowe

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

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

ul. Wrocławska 113/11e
58-306 Wałbrzych

WBR Spółka z o.o. znajdu-
jące się przy ulicy Wrocław-
skiej 113/11e w Wałbrzychu 
- najlepszym biurem rachun-
kowym na Dolnym Śląsku 
roku 2017 wg Dziennika Ga-
zeta Prawna.

 
Biuro rachunkowe działa od 

2009 r. - Naszym głównym ce-
lem jest wysoki profesjonalizm 
świadczonych usług oraz stałe 
podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych, co pozwala nam lepiej 
dbać o interesy naszych Klien-
tów – mówią właściciele. Spół-
ka 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 go-
spodarcze, spółki osobowe oraz 
spółki prawa handlowego. Jeste-
śmy elastyczni oraz upraszczamy 
zasady współpracy, pozostając 
otwarci na oczekiwania naszych 
Klientów- zachęcają właściciele. 
Zakres świadczonych przez biu-
ro usług obejmuje: prowadzenie 
podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, ewidencji przycho-
dów (ryczałt), ksiąg rachunko-

Zadbają o finanse Twojej firmy
wych, rozliczeń z podatku VAT, 
spraw kadrowo-płacowych, 
sporządzanie deklaracji PFRON, 
sporządzanie zeznań rocznych, 
jak również pomoc przy zakłada-
niu jednoosobowej działalności 
gospodarczej i wypełnianiu wnio-

sków o dotacje np. do PUP. - Od-
dając księgowość i kadry w nasze 
ręce mogą Państwo skoncentro-
wać się na rozwoju swojej firmy 
i spać spokojnie nie martwiąc się 
o ,,papierkową robotę” - prze-
konują właściciele.
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• Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
• Obsługa w domu klienta
• Akceptujemy różne formy dochodu
• Bez wery� kacji BIK
• Dopuszczamy umiarkowane 

zadłużenie w KRD
• Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania 222,06 procent
• Na okres od 28 do 52 tygodni 

tel. 797 603 000
www.bene� tia.pl

SZYBKA

POŻYCZKA 
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Fundacja Wileńszczyzna wraz ze swoim Partnerem – fi rmą 
Tauron - ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowa-
nych na otwarte pokazy fi lmów przedstawiających sylwetki 
bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległo-
ściowego. Pokazy odbędą się w następujących terminach:
• 08.12 o godzinie 18:00 w sali przy parafi i pw. Św. Jadwigi 

w Mokrzeszowie
• 09.12 o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Niemczańskiego 

Ośrodka Kultury w Niemczy
• 10.12 o godzinie 15:30 w sali przy parafi i pw. Świętych 

Aniołów Stróżów w Wałbrzychu 
• 11.12 o godzinie 17:00 w sali przy parafi i pw. Św. Wojciecha 

w Jeleniej Górze
W trakcie pokazów wyświetlone zostaną fi lmy: „Inka. Zachowa-
łam się jak trzeba”, który poświęcony jest Danucie Siedzikównie 
ps. Inka – sanitariuszce 5 Wileńskiej Brygady AK zamordowanej 
przez komunistów, „Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim”, 
który w chronologiczny sposób przedstawia sylwetkę tragicznie 
zmarłego człowieka niezłomnego, uczciwego, z mocną kartą opo-
zycyjną oraz „Mój przyjaciel Laluś”, opowiadający o ostatnim żoł-
nierzu wyklętym, poległym w 1963 roku.
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MZUK Sp. z o.o. poszukuje 
pracowników na  stanowisko:

SORTOWACZ
BEZ WYMAGAŃ

Zgłoszenia:
MZUK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 665 00 61 w godz. od 7:00 do 15:00,
kadry@mzuk.com.pl
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Miejsce pracy: Biskupice Podgórne

Pracownik produkcji
Praca przy produkcji lodówek i pralek

Wymagania:
• Chęci do pracy          • Zdolności manualne 

Oferujemy:
• Pracę dla kobiet i mężczyzn 
  w systemie jednozmianowym
• Wynagrodzenie 2400 zł
• Umowę o pracę tymczasową
• Bezpłatny dojazd do pracy
• Premię frekwencyjną

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres: praca@max-power.com.pl lub kontakt 

pod numerami: 512-076-325, 71/75-785-702
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 pożyczki gotówkowe, 
 kredyty konsolidacyjne,
 kredyty hipoteczne,

Oferujemy między innymi:

 kredyty dla firm,
  konta osobiste  
i firmowe.

ZAPRASZAMY 
DO ALIOR BANKU

Wałbrzych, 
Rynek 13,   515 535 147

Pijany spowodował 
wypadek
Trzy osoby ucierpiały w wypadku 
drogowym, do którego doszło 4 
grudnia 2017 roku w Wałbrzychu. 
Sprawca tego zdarzenia jechał 
samochodem w stanie nietrzeź-
wości. 38-latek stanie teraz przed 
sądem. Może mu grozić kara 
pozbawienia wolności do lat 12 oraz 
dożywotni zakaz kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. Mężczyzna 
kierując samochodem marki Jeep 
stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał na chodnik, czołowo uderzył 
w drzewo, a następnie w słup. Wraz 
z kierującym podróżowało  dwóch 
innych mężczyzn w wieku 25 i 26 
lat. Podczas czynności na miejscu 
wypadku policjanci ustalili, że spraw-
ca w momencie zdarzenia kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwo-
ści. Badanie wykazało u niego 2,45 
promila alkoholu we krwi. Okazało 
się też, że nigdy nie posiadał on 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi. Teraz nietrzeźwy mężczyzna 
odpowie przed sądem za spowodo-
wanie wypadku drogowego kierując 
samochodem w stanie nietrzeźwości 
oraz bez wymaganych uprawnień do 
kierowania pojazdami. 

Ukradł narzędzia 
rolnicze
31-letni wałbrzyszanin ukradł z te-
renu posesji znajdującej się w Wał-
brzychu narzędzia rolnicze. Kilka 
godzin po oficjalnym zgłoszeniu 
mężczyzna został zatrzymany przez 
policjantów Komisariatu Policji V 
w Wałbrzychu. Kradzież miała miej-
sce pod koniec wakacji tego roku. 
Sprawca z terenu nieogrodzonej 
posesji ukradł m.in. pług, kulty-
wator, piłę spalinową oraz ławkę. 
Mężczyzna zdemontował także 
kamienne schody oraz elementy 
stodoły. Właściciel, który na co 
dzień przebywa za granicą, nie-
dawno przyjechał do Wałbrzycha. 
Kiedy zauważył, że jego posesja jest 
ogołocona zgłosił sprawę na Policję. 
Straty oszacował na kwotę około 
4600 złotych. Mężczyzna przyznał 
się do popełnionego czynu i złożył 
wyjaśnienia. Za kradzież grozi mu 
kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Poszukiwany 
właściciel telefonu
Komenda Powiatowa Policji 
w Świdnicy poszukuje osoby, do 
której należy telefon komórkowy 
marki LG model GT 540, znaleziony 
w listopadzie br. w Świdnicy. Sprzęt 
czeka na odbiór przez właściciela. 
Podejmowane przez funkcjonariu-
szy próby ustalenia właściciela tego 
sprzętu, jak dotąd nie przyniosły 
pozytywnych rezultatów.

Nie daj się 
zaskoczyć zimie 
Właściwe przygotowanie pojazdu 
przed zimą połączone z rozsądną jaz-
dą jest bardzo ważne, aby zachować 
bezpieczeństwo na drodze. Wśród 
kilku prostych zasad należy pamiętać 
o wymianie opon na zimowe, spraw-
dzeniu oświetlenie pojazdu, jesień 
i zima to czas kiedy słońce zachodzi 
bardzo wcześnie, dlatego należy 
pamiętać, aby auto miało wszystkie 
światła sprawne.  Bardzo ważnym 
elementem jest również sprawdze-
nie płynu w silniku -  kierowca musi 
pamiętać, aby wymienić płyn do 
spryskiwaczy na zimowy, który nie 
zamarza w niskich temperaturach, 
należy sprawdzić, czy w silniku nie 
brakuje oleju i płynu do chłodnicy. 
Ponadto warto sprawdzić akumula-
tor, stary, nie naładowany akumulator 
może odmówić posłuszeństwa kiedy 
temperatury spadną poniżej zera, 
lepiej więc zawczasu sprawdzić, czy 
nie należy go wymienić.
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Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 71, 

lokal czynny: 
pon.-sob. 11.00-17.00

smacznie jak u mamy

SPRAWDŹ CZY MAMY 

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

PRZYJDŹ LUB DZWOŃ

WWW.MAMUSKA.COM.PL      znajdź nas na FB

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

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA: 

pon.-sob. 12.00-17.00

w dostawie również płatność kartą

pierogi palce lizać
ZUPA DNIA 

3,50 ZŁ
DANIE DNIA 

10,90 ZŁ

REKLAMA	 R1031/17REKLAMA	 R1030/17

PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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Robią nową 
kanalizę
Świdnickie Gminne Przedsię-
biorstwo Komunalne podpisało 
kolejne kontrakty na roboty przy 
budowie nowej kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej. Wraz 
z końcem listopada rozpoczęły się 
prace w Słotwinie. Wybudowane 
zostaną nowe sieci: kanalizacji 
sanitarnej o długości 519 m oraz 
sieć wodociągowa o długości 
382 m. Wartość brutto umowy 
wynosi 889 397 zł. Zakończenie 
tej inwestycji, planowane na ko-
niec stycznia 2018 roku.  Z kolei 
w Komorowie zostanie wybudo-
wana sieć kanalizacji sanitarnej 
o długości 4 973 m wraz z prze-
pompownią ścieków oraz sieć 
wodociągowa o łącznej długości 
5 366 m. Wartość brutto zadania 
wynosi ok. 7,5mln zł. Termin 
zakończenia robót to czerwiec 
2019 r. Wszystkie inwestycje są 
dofinansowywane ze środków 
Funduszu Spójności, a wkład 
krajowy stanowi pożyczka inwe-
stycyjna udzielona Spółce przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Ostrożnie 
z fajerwerkami
Grudzień to czas w którym 
często używa się fajerwerków. 
Policyjne statystyki wykazują, 
że zwłaszcza w okresie nowo-
rocznym wskutek niewłaściwego 
używania ogólnie dostępnych 
materiałów pirotechnicznych 
wiele osób, w tym dzieci, doznaje 
licznych obrażeń ciała. Świdnic-
cy policjanci przypominają, że 
nieumiejętne używanie środków 
pirotechnicznych może stwarzać 
zagrożenie dla życia, zdrowia oraz 
mienia. Nieumiejętne posługiwa-
nie się środkami pirotechnicznymi 
może spowodować zagrożenie 
nie tylko dla osób, które ich 
używają, ale także dla osób 
postronnych. Kupując je pamię-
tajmy, że na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta 
w języku polskim, data ważności, 
opis produktu oraz zalecenia 
producenta z instrukcją obsługi. 
Pamiętajmy, aby nie kupować 
fajerwerków przeterminowanych 
bądź wycofanych z obiegu. Nie 
pozwalajmy dzieciom samo-
dzielnie kupować fajerwerków, 
a tym bardziej nie pozwalajmy 
na ich samodzielne używanie. 
Przy ich „odpalaniu” postępujmy 
zgodnie z zaleceniami producen-
ta.    Równie ważne jest, aby nie 
używać fajerwerków będąc pod 
wpływem alkoholu, a także, aby 
nie odpalać ich w domu bądź 
na balkonie. Trzeba podkreślić, 
że policjanci będą kontrolować 
punkty sprzedaży wyrobów 
pirotechnicznych znajdujące się 
w mieście, jak również na terenie 
powiatu. Kontrole tych miejsc 
będą miały na celu stwierdzenie 
czy osoby zajmujące się handlem 
środkami pirotechnicznymi posia-
dają wymagane zezwolenia, czy są 
na nich umieszczone informacje 
dotyczące instrukcji stosowa-
nia tych wyrobów, a także czy 
miejsca sprzedaży wyposażone są 
w podręczny sprzęt gaśniczy.

Siódmy sezon na strzegom-
skim lodowisku rozpoczęty. 6 
grudnia odbyła się wielka inaugu-
racja. Z lodowiska można korzy-
stać codziennie. 

W dzień otwarcia wejście na „Bia-
ły Orlik” było darmowe. Dodatkową 
atrakcją dla małych strzegomian były 
odwiedziny Św. Mikołaja, pani Zimy i 
śnieżynki, którzy wręczyli wszystkim 
słodycze. Warto wspomnieć, że go-
ście pojawili się „wypasionym” ultra-
nowoczesnym pojazdem rolniczym 
prosto z … Laponii.

Lodowisko czynne jest w godz. 
8:00 – 15:00. Pierwszeństwo w ko-
rzystaniu z lodowiska mają ucznio-
wie szkół gminy Strzegom. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zapewnia nieod-
płatną naukę jazdy na łyżwach. Przy 
zakupie biletu wstępu na lodowisko 
można skorzystać również z bez-
płatnych kasków. Jazda na lodowisku 

Strzegomskie 
lodowisko już czynne

dozwolona jest tylko i wyłącznie w 
rękawiczkach.

Cennik lodowiska ( za 45 min): 
dzieci do 7 lat – bezpłatnie, dzieci od 
lat 7, młodzież i studenci do 25. roku 
życia - 1 zł, dorośli - 5 zł, wypoży-
czalnia łyżew - 3 zł/ 45 min, ostrzenie 
łyżew - 5 zł.

KaLu

Sejmik Województwa Dolno-
śląskiego przyjął tzw. uchwały 
antysmogowe. Te dla uzdrowisk 
oraz województwa dolnośląskie-
go zostały przyjęte jednogłośnie. 
Z kolei za przyjęciem uchwały 
dla Wrocławia powiedziało się 30 
radnych, a 3 wstrzymało się od 
głosu.

-  Dolny Śląsk podjął wielkie wy-
zwanie walki o czyste powietrze. 
Po ponad roku prac eksperckich 
i prowadzonych w całym regionie 
konsultacjach społecznych przed-
stawiliśmy konkretny plan walki ze 
smogiem. Wyeliminujemy najgorsze 
paliwa węglowe i stopniowo będzie-
my rezygnować z niskoklasowych 
instalacji grzewczych. Ważny był dla 
nas kompromis i wysłuchanie głosów 
różnych grup społecznych, w tym 
ekologów i mieszkańców regionu - 
mówi Cezary Przybylski, marszałek 
województwa dolnośląskiego. 

Mamy uchwały antysmogowe

Jedynie całkowite wyłączenie 
paliw stałych, w tym węgla, może 
poprawić stan powietrza w uzdro-
wiskach i we Wrocławiu na tyle, 
żeby jakość powietrza mieściła się 
w dopuszczalnych normach. Zgod-
nie z nowymi przepisami na Dolnym 
Śląsku stopniowo będą likwidowane 

piece na węgiel. Zakaz ich monto-
wania obowiązywałby od lipca 2018 
r. Główne założenia wszystkich 
projektów dotyczą wyeliminowania 
spalania paliw złej jakości i wyłącze-
nia z obiegu instalacji grzewczych 
powodujących trującą emisję gazów 
oraz pyłów do atmosfery, wymianę 

kotłów i pieców na niskoemisyjne 
oraz zakaz palenia paliwami stałymi 
we Wrocławiu i w uzdrowiskach.

- Przyjęte przez Sejmik uchwały 
antysmogowe, to pierwszy realny 
krok w walce o to, żebyśmy wszy-
scy mogli oddychać czystym po-
wietrzem.  W skutecznym działaniu 
niezbędne będzie wsparcie rządowe 
i samorządowe. Przed nami ważny 
czas, aby wspólnie walczyć o czyst-
sze powietrze, o lepszą jakość życia 
- mówi Jerzy Michalak, członek za-
rządu województwa.

Uchwała umożliwia korzystanie 
z kominków, pod warunkiem, że 
spełniają one standardy określone 
w dyrektywie UE (tzw. dyrektywie 
ekoprojektu) oraz nie stanowią pod-
stawowego źródła ciepła w lokalu. 
Możliwe jest wyposażenie instalacji 
w urządzenie zapewniające redukcję 
emisji pyłu (elektrofiltry). Zamierze-
nia są takie, że w ciągu 10 lat z Wroc-
ławia znikną stare piece węglowe, 
a te najbardziej trujące powinny zo-
stać zlikwidowane do 2024 r.

PaPu
fot. użyczone

-  Dolny Śląsk podjął wielkie wyzwanie walki o czyste powietrze – 
podkreśla Cezary Przybylski, marszałek województwa
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

REKLAMA	 R1034/17

 
info@hb.pl

Wykupiłeś stronę WWW na pierwszy rok za kilka złotych?

Zdziwiłeś się ceną odnowienia usług po roku?
Nie chcesz przepłacać? 
    Zapraszamy do nas! 
 Napisz na                          

 Z miłą  chęcią postaramy się pomóc Ci                              obniżyć koszty. 

REKLAMA	 R1033/17

Udekoruj dom 
na święta
Jak co roku zapraszamy świdni-
czan do udziału w konkursie na 
najładniej przystrojony i oświetlo-
ny dom oraz balkon. Mogą w nim 
wziąć udział wszyscy mieszkańcy, 
za wyjątkiem ubiegłorocznego 
zwycięzcy, którzy w sposób 
szczególny upiększą swój dom, 
balkon, bramę, czy też ogród. 
Zgłoszenia zawierające imię, 
nazwisko, adres oraz telefon 
kontaktowy będą przyjmowane 
do 18 grudnia w pokoju 303 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy 
lub pod numerem telefonu: 74 
856-28-98 albo drogą mailową na 
adres: a.gorgon@um.swidnica.pl. 
Ogłoszenie wyników 21 grudnia. 
Laureatom zostaną przyznane na-
grody o łącznej wysokości 1 500 
zł. Wśród uczestników konkursu 
rozlosowana zostanie nagroda 
dodatkowa – kuchenka cera-
miczna ufundowana przez firmę 
Electrolux Poland Sp. z o. o.

Świebodzice też 
stroją
Swój plebiscyt na świąteczne 
dekoracje domów i balkonów 
mają też Świebodzice. - Świątecz-
nie udekorowane miasto to nie 
tylko zasługa służb miejskich, ale 
także i sami mieszkańcy chętnie 
przystrajają swoje okna, balkony 
czy posesje bożonarodzeniowy-
mi ozdobami, światełkami, itp. 
Serdecznie do tego zachęcamy, 
prosimy także o przesyłanie zdjęć 
swoich świątecznych aranżacji 
– mówi Agnieszka Bielawska-
-Pękala, Rzecznik prasowy UM 
w Świebodzicach.  Zdjęcia należy 
wysyłać na adres: rzecznik@
swiebodzice.pl. Najładniejsze, bo-
żonarodzeniowe dekoracje będą 
nagrodzone upominkami.

Ukryta fabryka 
św. Mikołaja
Centrum Ceramiki Unikatowej za-
prasza całe rodziny w piątek, 8 grud-
nia o godzinie 16:30 na świąteczne 
odkrywanie Starej Kopalni. Wszyscy 
uczestnicy wspólnie przygotują list 
do św. Mikołaja, wykorzystując do 
tego glinę - będzie to niezapomniana 
pamiątka i świąteczna dekoracja. Po 
warsztatach organizatorzy zaprasza-
ją na świąteczne zwiedzanie. Wszy-
scy uczestnicy otrzymają świąteczne 
czapki i razem ze św. Mikołajem 
wyruszą na poszukiwania cukier-
ków. Podczas godzinnej wycieczki 
uczestnicy zwiedzą podziemia, ma-
szynownię dźwięku i kuźnię – każda 
przestrzeń będzie przygotowana na 
świąteczne przyjęcie świątecznych 
gości. Ilość miejsc ograniczona. 
Minimalny wiek uczestników to 5 
lat. Koszt: 40 zł/os.

Ciężarówka 
Coca-Cola
Świąteczna ciężarówka Coca-
Cola zatrzyma się w Wałbrzychu 
i przywiezie ze sobą mnóstwo 
atrakcji dla każdego! W tym roku 
ten wyjątkowy samochód będzie 
czekał na wszystkich zaintereso-
wanych w czwartek, 14 grudnia 
w godzinach 15:00 – 20:00 
przy Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia. Załoga Coca-
-Cola przygotowała wiele atrakcji 
m.in. spersonalizowane puszki 
Coca-Cola, Baśniowy Pokój ze 
Świętym Mikołajem, Gifbudka.

Minął rok i znów Święty Miko-
łaj z mroźnej Laponii odwiedził 
Miejską Bibliotekę Publiczną – 
Centrum Kultury w Boguszowie-
-Gorcach. Specjalnie na tę wizytę 
biblioteka przybrała świąteczny 
wystrój, a poprzez ciekawe i zabar-
wione humorem działania postano-
wiła promować modę na czytanie. 

Już na początku tego tygodnia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
- Centrum Kultury w Boguszowie-
-Gorcach dzieci miały okazję spotkać 
się z Mikołajem. W kolejce do niego 
po prezenty ustawiło się blisko 100 

milusińskich. Dzieci przed przyby-
ciem świętego postanowiły przygo-
tować dla niego niespodzianki. Jedne 
recytowały piękne wiersze, śpiewa-
ły prześliczne piosenki jeszcze inne 
postanowiły wykonać obrazki, kart-
ki, bombki, łańcuchy. Pomysłów na 
wykonanie upominku dla Mikołaja 
było mnóstwo! Mikołaj za tak wspa-
niałe powitanie oraz za to, że dzieci 
przez cały rok były grzeczne, dobrze 
się uczyły, czytały dużo książek od-
wdzięczył się wspaniałymi słodkimi 
prezentami. 

KaLu
fot. użyczone

Z mroźnej Laponii 
do biblioteki

W Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Angelusa Si-
beliusa w Wałbrzychu ponura 
mikołajkowa środa zamieniła się 
w radosną i energetyczną im-
prezę. 

Wałbrzyska uczelnia przy pomo-
cy firm: FitDiet, JUMPIT, Fitness 
World oraz Wałbrzyskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
zaproponowała swoim studentom 
oraz uczniom szkół ponadgimnazjal-
nych inne podejście do Mikołajek. 

Całość imprezy podzielona była 
na trzy strefy. Strefę nauki wypeł-

nioną wykładami i warsztatami, 
gdzie można było nauczyć się sa-
modzielnie robić krem, dowie-
dzieć się czym tak naprawdę jest 
joga lub poznać tajniki makijażu 
sportowego. W strefie zdrowia 
i urody uczestnicy zasięgali porad 
dietetycznych, oglądali pokazy 
kosmetyczne, a wybrane panie 
mogły skorzystać z darmowego 
manicure. 

Ostatnią strefą była strefa spor-
tu gdzie największą popularnością 
cieszyły się treningi na trampolinach 
oraz turniej tenisa stołowego. Poza 
studentami PWSZ w imprezie wzięli 

Aktywne Mikołajki w PWSZ

udział uczniowie II Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Pawła II z Dzier-
żoniowa, uczniowie wałbrzyskiego 
Zespołu Szkół Nr 5 oraz Zespołu 

Szkół Politechnicznych z Wałbrzy-
cha. 

KaLu
fot. użyczone
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Wałbrzyska 
premiera 
„Purezento”
W poniedziałek, 11 grudnia 
o godz. 17:00 w Galerii pod At-
lantami wałbrzyska pisarka Joanna 
Bator zaprezentuje swoją pierw-
szą japońską powieść. Purezento 
(czyli „prezent”) to powieść 
tajemnicza i na wskroś japońska. 
Poruszająca historia utraty i mi-
łosnej odnowy. Rozgrywająca się 
w Tokio i Kamakurze opowieść 
ma słodko-słony smak umami. 
„Kiedy drzwi zamknęły się za jej 
chłopakiem, nie wiedziała, że wi-
dzi go po raz ostatni. Kiedy zaczę-
ła uczyć polskiego Panią Myōko, 
nie przypuszczała, że dzięki niej 
wyruszy w daleką podróż. Kiedy 
po raz pierwszy spotkała Mistrza 
Myō, nie sądziła, że jej życie na 
nowo nabierze sensu. Kiedy na 
jej drodze stanął mężczyzna ze 
znamieniem w kształcie oliwki na 
plecach, nie spodziewała się, jak 
silna będzie miłość, która ich po-
łączy.” Podróżując wraz z główną 
bohaterką po Japonii, towarzysząc 
jej w sklejaniu rozbitych naczyń, 
czytelnik stopniowo wkracza 
w harmonijny świat zen, gdzie 
serce i umysł zapisuje się jednym 
znakiem kanji, a najpiękniejsze 
jest to, co niekompletne, prze-
mijające i niedoskonałe. Metaforą 
ludzkiego losu jest tutaj kintsugi, 
pradawna sztuka naprawy cerami-
ki za pomocą złota.

Rolke 
pod Atlantami
Prace jednego z najwybitniejszych 
autorów w historii fotografii 
polskiej w Wałbrzychu. Do 5 
stycznia 2018 roku w Galerii 
pod Atlantami oglądać można 
wystawę fotograficzną Tadeusza 
Rolke. Partnerem wystawy jest 
warszawska Galeria Le Guern. 
-Z punktu widzenia formalnego 
jestem emerytem, pobieram 
emeryturę. Ja jednak cały czas 
pracuję. Zwłaszcza teraz, po 
premierze nowego albumu, ciągle 
mnie gdzieś zapraszają – mówi 
artytsta.  Tadeusz Rolke – uro-
dzony w 1929 roku w Warszawie. 
Studiował historię sztuki na KUL 
w Lublinie. W latach 60. praco-
wał w tygodniku „Stolica” oraz 
miesięczniku „Polska”. W latach 
1970-1980 mieszkał w Niem-
czech i fotografował dla takich 
czasopism, jak „Stern”, „Spiegel”, 
„Die Zeit”. W swojej pracy bez 
trudu zmieniał fotograficzne 
konwencje, równe sukcesy od-
nosił jako fotoreporter prasowy, 
fotograf mody oraz twórca foto-
grafii kreacyjnej. Przez wiele lat 
uchodził za czołowego polskiego 
przedstawiciela fotografii huma-
nistycznej. W swoim fotograficz-
nym archiwum zgromadził niemal 
50 tys. negatywów. Oglądając 
wystawę, warto sięgnąć także po 
książkę „Tadeusz Rolke. Moja na-
miętność. Mistrz fotografii w roz-
mowie z Małgorzatą Purzyńską”. 

Borsuk Bazyl, Lis Daktyl i Nie-
dźwiedź Melon to pedantyczne 
zwierzęta, które wiodą życie peł-
ne monotonii i śmiesznych rytu-
ałów. Już w niedzielę, 10 grudnia 
widzowie spektaklu pt. „Frania 
Piorun” w Teatrze lalki i Akto-
ra w Wałbrzchu, sprawdzą, jak 
zmieniło się życie samotnych 
zwierzaków odkąd pojawiła się 
tytułowa bohaterka. 

Lęk przed wyimaginowanymi 
stworami: „zębiratorami”, „szlamia-
kami” i „ponurami” paraliżuje Borsu-
ka Bazyla, Lisa Daktyla i Niedźwie-
dzia Melona. Jest tak okropny, że boją 
się wychodzić z domu, który jest dla 
nich kolebką bezpieczeństwa. W ich 
świat wkracza niczym piorun nie-
okrzesana i arogancka dziewczynka 
o imieniu Frania, burząc przy tym 
ich normalny rytm dnia, robiąc ba-

łagan i wprowadzając zamieszanie. 
Dziewczynka, wędrując do „Lepsze-
go Miejsca”, postanawia zatrzymać 
się u zwierząt, których denerwują jej 
złe maniery i kłamstwa.

Obecność Frani okaże się jednak 
korzystna dla obu stron. Ona spróbu-
je oswoić zwierzęta ze strachem, one 
nauczą ją dobrego wychowania. A na 
koniec wszyscy dowiedzą się, gdzie 
tak naprawdę jest „Lepsze Miejsce” 
oraz, co jest najważniejsze na świecie.

Reżyseria:Przemysław Jaszczak. 
Scenografia i kostiumy: Paweł Braj-
czewski. Muzyka:  Krzysztof Do-
mański. Obsada: Anna Jezierska/
Katarzyna Kłaczek – Frania, Jakub 
Grzybek – Bazyl-Borsuk, Kamil Król 
– Daktyl-Lis, Paweł Pawlik – Melon-
-Niedźwiedź. Publiczność: 3+. Czas 
trwania: 50 minut. 

KaLu
fot.użyczone 

Opowieść o wychowaniu 
i przyjaźni

„Frania Piorun” - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
niedziela, 10 grudzień 2017 godzina 12:30
Bilety: 16 zł (dziecko) i 18 zł (dorosły)

Szykuje się pierwszy w histo-
rii Starej Kopalni wernisaż, który 
powstaje we współpracy z wał-
brzyską młodzieżą. „Kolekcjone-
rzy przeszłości” to wystawa, któ-
ra wieńczy projekt o tym samym 
tytule. 

Na wernisażu, który odbędzie się 
w piątek, 8 grudnia o godz. 17:00 
w budynku B10 Starej Kopalni po-
znamy oryginalną koncepcję arty-
styczną oraz wizję twórczą małych 
artystów.

W ramach projektu stała grupa 
dzieci i młodzieży stworzyła własną 
wystawę za sprawą „buszowania” 
(pod czujnym okiem muzealników 
i animatorów) po magazynach Mu-
zeum Przemysłu i Techniki w Starej 
Kopalni. A także za sprawą wizyt 
studyjnych w innych muzeach o zbli-
żonym profilu, uczestnictwa w war-
sztatach poznawczych i międzypo-
koleniowych z dawnymi górnikami, 
dzięki którym eksponaty uzyskają 
unikalne, żywe historie. Adresaci 
projektu dodatkowo tworzą grę te-

Jedną z atrakcji podczas Jar-
marku Świątecznego w Wał-
brzychu będzie koncert kolęd 
Edyty Nawrockiej. Występ wał-
brzyszanki odbędzie się w sobo-
tę, 9 grudnia o godz. 16:30. 

Edyta uwielbia magię Bożego 
Narodzenia, dlatego co roku poja-
wia się na scenach ze świątecznym 
repertuarem. Tym razem jednak po 
raz pierwszy oprócz kolęd wykona 
swój utwór „Wymarzone Święta”, 
który miał premierę w grudniu 
ubiegłego roku. Singiel trafił do kilku 
rozgłośni radiowych, na kompilację 
„Świąteczne Przeboje” Camey Re-
cords, a teledysk w serwisie You-

Tube odtworzono już 750 000 razy. 
- Wiem, jak w dzisiejszych czasach 
trudno wczuć się w magiczną at-
mosferę Bożego Narodzenia. Przez 
brak czasu i nadmiar obowiązków 
część z nas nie zauważa tego, co 
najcudowniejsze w dniach poprze-
dzających Święta. To wielka strata. 
Dlatego dołożę wszelkich starań, 
by ci zabiegani choć na chwilę za-
trzymali się pod sceną i zanucili kil-
ka pięknych polskich kolęd – mówi 
Edyta Nawrocka.

Jarmark Świąteczny na Rynku 
w Wałbrzychu potrwa od 8 do 9 
grudnia. Stoiska czynne w godz. 
10:00 – 18:00. Wstęp bezpłatny. 

KaLu

Edyta świątecznie

Czas zatrzymany?

renową „Maszyna wyciągowa” po 
wystawie, dla swoich rówieśników 
nie biorących udziału w „buszowa-
niu”, dzięki czemu oferta edukacyjna 
Starej Kopalni rozszerza się o zajęcia 
stworzone oczyma dzieci i młodzie-
ży.

Projekt realizowany jest dzięki 
dofinansowaniu Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Wy-
stawa będzie czynna do 30 stycznia 
2018 r. 

KaLu
fot. użyczone
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Wiesław Ochman to światowej sławy tenor, którego droga artystyczna wiodła od Op-
ery 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 roz-
począł 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, przyja-
ciół i znajomych. Wszystkich, którzy zechcą spędzić ten wyjątkowy w roku wieczór inaczej 
niż w klubach huczących od głośnej muzyki, rozkoszując się raczej bogatą harmonią na-
jpiękniejszych 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 Och-
mana. Wszystko to okraszone zostanie najpiękniejszymi pieśniami, ariami i duetami op-
eretkowymi 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 dźwięk-
ach znanych i lubianych melodii.

Bilety dostępne w kasie biletowej: tel. 74 842-38-93, mailowo: bilety@� lharmonia-su-
decka.pl oraz na stronie interticket.pl w cenie od 70 do 150 zł.

GALOWY KONCERT SYLWESTROWY

WIESŁAW OCHMAN 
I JEGO PRZYJACIELE

30 grudnia 2017r. godz. 18:00 AQUA ZDRÓJ
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Świdnicki Ośrodek Kultury 
i Agencja Zegart zapraszają na 
wernisaż wystawy malarstwa 
Waldemara Pawlikowskiego 
„Pejzaż” oraz recital piosenki 
poetyckiej w wykonaniu autora 
wystawy.

Wydarzenie, na które wstęp jest 
bezpłatny, zaplanowane jest na sobo-
tę, 9 grudnia o godz. 18:00 w Galerii 
Fotografii (Świdnica, Rynek 44). 

Waldemar Pawlikowski to absol-
went Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu. Malarz, kompozytor, 
autor tekstów piosenek, gitarzysta, 
wokalista, kurator wielu wystaw. Od 
2000 r. prowadzi galerię „Ratusz” 
przy Gubińskim Domu Kultury. 

Na wystawę „Pejzaż” składają 
się prace powstałe na przestrze-
ni kilku ostatnich lat, wykonane 
w technice olejnej i pastelowej. 
W. Pawlikowski upodobał sobie 
rodzimy pejzaż. Obrazy w jego 
wykonaniu to niezwykle szlachet-
na afirmacja urody i bogactwa na-
tury. Fragmenty często nadrzecz-
nego pejzażu, stały się dla niego 
polem poszukiwań własnej wersji 
malarstwa, wynikającej z tradycji 
realizmu i monetowskiego lumi-
nizmu. Artysta pozostaje wierny 
realistycznemu widzeniu świata, 
nawiązując wprost do tradycji pol-
skiego malarstwa krajobrazowego. 
Obrazy olejne, powstałe podczas 
plenerów malarskich, są naładowa-
ne energią i walką z czasem, aby 
uchwycić niepowtarzalny, trwający 
chwilę, błysk światła. 

KaLu

Pejzaż według 
Pawlikowskiego

Trzy znakomite tytuły kończą 
rok 2017 w Teatrze Dramatycz-
nym w Wałbrzychu. W grudniu 
na scenie  im. Jerzego Szaniaw-
skiego zobaczymy jeszcze na-
stępujące spektakle: „Iwona, 
księżniczka Burgunda” (8, 9, 10 
grudnia), „Sztuka”  (14, 15 grud-
nia), „Betlejem polskie” (16, 17 
grudnia). W najbliższy weekend 
zapraszamy na wałbrzyską inter-
pretację gombrowiczowskiego 
hitu. 

„Iwona, księżniczka Burgunda” 
to brawurowa opowieść o przenika-
niu się środowisk, ale niekoniecznie 
z pozytywnym skutkiem. Gombro-
wicz, ze swoim ironiczno-krytyczny 

spojrzeniem na ludzi, w pełnej kra-
sie zagości w „Szaniawskim” 8 i 9 
grudnia o godz. 19:00 i 10 grudnia 
o 18:00. Gdy po wielu latach Witold 
Gombrowicz wrócił na wałbrzyską 
scenę, znów szokuje i zachwyca, a na 
pewno daje do myślenia. Co ma nam 
dziś ma nam do powiedzenia kontro-
wersyjny twórca do powiedzenia? 
Koniecznie trzeba to sprawdzić. Od 
czasu premiery wałbrzyskiej odsło-
ny „Iwony, księżniczka Burgunda”, 
czyli od połowy października tego 
roku, spektakl zobaczyły już tłumy 
widzów. Bo to absolutny, kulturalny 
„must have” tego sezonu! 

Kim jest Iwona i dlaczego tak 
bardzo chcemy, żeby jej tutaj – 
u nas – nie było? Takie pytanie po-

Na koniec Iwona i reszta

„Sztuka” to  jedna z najmocniejszych komedii Yasminy Rezy. Spotkanie 
trojga przyjaciół zamienia się w walkę na śmierć i życie

stawili sobie twórcy sztuki, a przede 
wszystkim reżyser Grzegorz Jarem-
ko, dramaturg Tomasz Jękot, a także 
scenograf Rafał Domagała. W mno-
gości interpretacji teatralnych Iwona 
była już każdym. Dziś jest manife-
stem o samostanowieniu. Aktualnym 
pytaniem o normatywność i o to, 
kto ją ustala. Niewątpliwie „Iwona, 
księżniczka Burgunda” to spektakl 
o wielkiej potrzebie empatii i poszu-
kiwaniu tożsamości. To pytanie o to, 
dlaczego Polska, jak karaś, staje dziś 
ością w gardle.

Obsada spektaklu: Sara Celler-Je-
zierska, Włodzimierz Dyła (gościn-
nie), Rozalia Mierzicka, Jakub Sasak 
(gościnnie), Dariusz Skowroński, Ire-
na Sierakowska, Joanna Łaganowska, 
Karolina Gibki (gościnnie), Bożena 
Wydrowska (gościnnie), Czesław 
Skwarek. 

To, co zostanie nam jeszcze w tym 
roku do obejrzenia w wałbrzyskim 
Dramacie to „Sztuka” i „Betlejem 
polskie”. „Sztuka” to prześmiewcza 
opowieść o snobizmie i konsump-
cjonizmie. A w widzu rodzi się pyta-
nie, czym i jaka na prawdę jest sztu-
ka. Spektakl na scenie 14 i 15 grudnia 
godz. 19:00. „Betlejem polskie” to 
z kolei poruszająca opowieść o po-
szukiwaniu Boga, jego boskich atry-
butów w otaczającym nas świecie, 
o pragnieniu cudu uzdrawiającego 
nie tylko ciało, ale  umysły i ser-
ca. Na ten spektakl zapraszamy 16 
i 17grudnia godz. 19:00.

Rezerwacja biletów: tel. 74 64 
88301-3, http://bilety.teatr.wal-
brzych.pl/, email: biuro@teatr.wal-
brzych.pl 

KaLu
fot. użyczone

„Iwona, księżniczka Burgunda” to spektakl o wielkiej potrzebie empatii 
i poszukiwaniu tożsamości.  Uwaga zawiera nagość 
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Stypendia sportowe
Biuro Promocji, Kultury, Spor-
tu i Turystyki wałbrzyskiego 
Magistratu przypomina, że do 15 
grudnia można składać wnioski na 
stypendia sportowe oraz nagrody 
i wyróżnienia w sporcie. Wnio-
ski, zawierające potwierdzenie 
osiągniętego wyniku sportowego, 
należy składać w Biurze Obsługi 
Klienta, przy ul. Sienkiewicza 6-8 
w Wałbrzychu od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:30-16:30. 
Regulamin przyznawania 
stypendiów oraz druk (wzór) 
wniosku dostępne są w zakładce 
Kultura i Sport na stronie www.
um.walbrzych.pl oraz w Biurze 
Promocji, Kultury, Sportu i Tury-
styki przy Placu Magistrackim 1, 
pok. nr 22.

Biegiem powitaj 
Nowy Rok
W serwisie www.datasport.
pl ruszyły już zapisy do Świd-
nickiego Biegu Noworocznego 
ZUPBADURA. Impreza tradycyj-
nie otwierająca sportowy sezon 
w Świdnicy odbędzie się w nie-
dzielę, 14 stycznia. Organizato-
rzy: Świdnicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Świdnicka Grupa 
Biegowa zapowiadają zmiany: 
nowe trasy biegów, dwa dystanse 
biegu głównego, bogaty pakiet 
startowy i mnóstwo atrakcji to-
warzyszących. Tym razem impre-
za odbędzie się w okolicach hali 
Zawiszów. Po raz pierwszy bieg 
główny zaplanowano na dwóch 
dystansach: 5 i 10 km. Zmody-
fikowano też dystanse biegów 
towarzyszących dla dzieci i mło-
dzieży. Łączny limit uczestników 
biegów głównych wynosi 400 
osób, zaś biegów towarzyszących 
– 150 osób. Udział w biegach 
dzieci i młodzieży jest bezpłatny, 
a w biegach głównych – płatny 
(25 zł w dniach 1.12-31.12.2017, 
40 zł 1.01-7.01.2018). W pakiecie 
startowym znajdą się: koszulka 
techniczna, pamiątkowy medal, 
napój, baton, ciepły posiłek oraz 
dodatkowo upominki fundowane 
przez sponsorów biegu. Nagrody 
rzeczowe przewidziano dla mini-
mum trzech najlepszych zawodni-
ków i zawodniczek we wszystkich 
kategoriach. Drugi rok z rzędu 
w nazwie biegu wskazany jest 
sponsor tytularny – świdnicka fir-
ma ZUPBADURA, specjalizująca 
się w produkcji skomplikowanych 
technologicznie maszyn i urzą-
dzeń na potrzeby rynku naftowe-
go, energetycznego i stoczniowe-
go. – Wspieramy prozdrowotne 
inicjatywy w Świdnicy. Wielu pra-
cowników naszej firmy czynnie 
uprawia sport, a największą grupę 
stanowią biegacze, stąd decyzja 
kontynuacji zaangażowania w or-
ganizację Biegu Noworocznego 
ZUPBADURA – tłumaczy Marta 
Olejkiewicz, wiceprezes zarządu 
ZUPBADURA i dodaje – Mamy 
nadzieję, że jak najwięcej osób 
przyłączy się do wspólnej zabawy 
i razem z nami rozpocznie 2018 
rok aktywnie. Zapraszamy!

Już w najbliższą niedzielę, 
10 grudnia 2017 zapraszamy 
wszystkich kibiców koszykówki 
do Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
(dawany OSiR, ul. Wysockiego 
11, Wałbrzych).

Niezwyciężony w tym sezonie 
przed własną publicznością Górnik 

Trans.eu Wałbrzych podejmuje druży-
nę Röben Gimbasket Wrocław. Czy se-
ria zwycięstw we własnej hali zostanie 
przedłużona? Odpowiedź na to pytanie 
już w najbliższą niedzielę o godz. 18:00. 
Bilety w przedsprzedaży 7 zł normalny, 
3 zł ulgowy lub w dniu meczu w cenie 
10 zł normalny, 3 zł ulgowy.

PaPu

Górnik przed swoją 
publiką

Zakończyły się prace przy 
budowie boiska sportowego 
w Komorowie. Całkowita war-
tość projektu wyniosła ponad 
127 tys. zł z czego 30 tys. zł to 
kwota przyznanej dotacji, w ra-
mach konkursu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi”.

Prace na obiekcie sportowym 
związane były z przebudową boiska 
wraz z wymianą elementów wypo-
sażenia. Całkowita wartość inwesty-
cji wyniosła ponad 127 tys. zł. Celem 

projektu była poprawa warunków 
życia mieszkańców miejscowości 
Komorów, ich integracja, a także 
podniesienie atrakcyjności turystycz-
nej miejscowości.

Na terenie gminy Świdnica znaj-
duje się 27 obiektów sportowych, 
w tym 2 ze sztuczną nawierzchnią: 
kompleks ORLIK i przy SP im. M. Ko-
pernika w Pszennie, 2 hale sportowe: 
w Witoszowie Dolnym i Bystrzycy 
Górnej, na których funkcjonuje 15 lu-
dowych klubów sportowych.

PaPu

Boisko z nową 
nawierzchnią

Sportowy weekend z turnie-
jami z cyklu „Górnik-Cup 2017� 
za nami. Impreza organizowana 
przez Klub Piłkarski Górnik Wał-
brzych przy wsparciu Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej, odbyła 
się przy wsparciu licznych spon-
sorów. W rozgrywkach udział 
wzięli Młodzicy i Trampkarze.

Dzięki uprzejmości fabryki Toy-
ota Motor Manufacturing Poland 
pierwsze turnieje „Górnik-Cup 
2017ō zagościły w Centrum Sporto-
wo-Konferencyjnym Taiikun w Wał-
brzychu przy ulicy Uczniowskiej 26.

W sobotę, 2 grudnia zawody zo-
stały rozegrane w kategorii wieko-
wej Młodzik (rocznik 2005 i młod-
sze).  Do rozgrywek przystąpiło 10 
drużyn z obszaru Aglomeracji Wał-
brzyskiej oraz Jeleniej Góry. Mecze 
zostały rozegrane w systemie ,,każ-
dy z każdym” w dwóch grupach. 
Rozgrywki wygrała drużyna Górnik 
Wałbrzych pod wodzą trenera Miro-
sława Otoka. 

W niedzielę, 3 grudnia punktu-
alnie o godzinie 9:00 rozbrzmiał 
pierwszy gwizdek podczas drugiego 
z czterech turniejów z cyklu „Górnik 
- Cup 2017”. Tym razem w szran-
ki stanęli Trampkarze. W zawodach 
wzięło udział 10 drużyn z woje-

wództwa dolnośląskiego. Zawody 
także rozegrane zostały w systemie 
„każdy z każdym”. Każdy klub re-
prezentowany był przez 10 zawod-
ników. Turniej przeprowadzony był 
w dwóch grupach, gdzie każdy z me-
czów trwał po 10 minut. W zawo-
dach zwyciężyła drużyna KS Polko-
wice, która przez cały czas trwania 
turnieju udowodniła swoim stylem 
gry, że niepodważalnie zasługuje na 
zwycięstwo. Drużyna nie straciła, ani 
jednej bramki podczas rozgrywek. 
Drugie miejsce przypadło Konfeks 
Legnica, a trzecie Nasza Biało-Nie-
bieska drużyna pod wodzą trenera 
Artura Domagały. 

Kolejne turnieje z cyklu „Górnik 
- Cup 2017” zaplanowane są na 16 
i 27 grudnia. Pierwsze rozgrywki za-
planowane są w hali Toyoty. Tu zo-
baczymy rozgrywki kategorii Orlik 
(rocznik 2007 i młodsi).

Największymi zawodami z tego-
rocznego cyklu „Górnik-Cup 2017” 
będzie Świąteczny Turniej Skrza-
tów, 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 kibi-
cowania naszym małym piłkarzom. 
A przy okazji przypominamy, że 

„Górnik-Cup 2017” - Młodzik

Klasyfikacja końcowa:
1. Górnik Wałbrzych
2. Baszta Wałbrzych
3. Karkonosze Jelenia Góra
4. MKS Szczawno Zdrój
5. Victoria Wałbrzych
6. Górnik Boguszów-Gorce
7. Szczyt Boguszów-Gorce
8. Górnik 2 Wałbrzych
9. Gwarek Wałbrzych
10. Diament Wałbrzych
Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz turnieju – 
Jarzyński Mateusz 
– Górnik Wałbrzych
Najlepszy zawodnik turnieju 
–  Greiner Oktawian
– Baszta Wałbrzych
Najlepszy strzelec turnieju – 
Janik Dominik (8 bramek) 
– Górnik Wałbrzych

„Górnik-Cup 2017” 
- Trampakrz

Klasyfikacja końcowa:
1. KS  Polkowic
2. Konfeks Legnica
3. Górnik 1 Wałbrzych
4. Victoria Wałbrzych
5. Górnik Boguszów- Gorce 2
6. Górnik 2 Wałbrzych
7. Górnik Boguszów-Gorce 1
8. AP Marcinowice
9. WKS Śląsk Wrocław
10 Football Academy Legnica

Nagrody Indywidualne zdobyli 
zawodnicy KS Polkowice:
Najlepszy bramkarz turnieju 
- Prośniak Marcel
Najlepszy zawodnik turnieju 
- Śmietana Marcel
Najlepszy strzelec  turnieju 
- Łysakowski  Sebastian

Górnik-Cup 2017 nabiera mocy 

Inauguracją cyklu „Górnik-Cup 2017” były zawody rozegrane w kategorii 
wiekowej Młodzik

W niedzielę w szranki stanęli Trampkarze 

wciąż otwarty jest nabór do Akade-
mii Piłkarskiej Górnika Wałbrzych. 
Przyjdź na trening i zostań częścią 
Biało-Niebieskiej Rodziny. Harmo-
nogram treningów dostępny jest na 

stronie internetowej Klubu – www.
gornik-walbrzych.pl. 

PaPu
fot. użyczone 

Aleksandra Zachariasz
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sekund
Stawką kolejna 
wygrana
Koszykarze Górnika Trans.eu nie mieli 
żadnych problemów z wyjazdową 
wygraną nad beniaminkiem II ligi – 
SMK Lubin. Po dość jednostronnym 
pojedynku wałbrzyszanie odprawili 
autsajdera rozgrywek różnicą niemal 
30 punktów, co najlepiej oddaje 
różnice między obiema drużynami. 
Zwycięstwo gości jest tym cenniej-
sze, iż trener Marcin Radomski i tym 
razem nie mógł skorzystać z usług 
swojego lidera, a zarazem kapita-
na Górnika – Rafała Glapińskiego. 
W najbliższej odsłonie rywalem 
biało-niebieskich będzie kolejna ekipa 
z dołu tabeli. W niedzielę o godzinie 
18 nasi podejmą Röben Gimbasket 
Wrocław, a więc zespół, który po 
dwunastu kolejkach plasuje się na 9. 
miejscu. Zdecydowanym faworytem 
spotkania są zatem wałbrzyszanie, 
którzy w obecnym sezonie zaledwie 
dwukrotnie schodzili z boiska pokona-
ni, dzięki czemu prowadzą w ligowej 
tabeli. 

SMK Lubin – Górnik Trans.eu Wałbrzych 62:89 
(10:22, 19:24, 14:20, 19:23)
Górnik Trans.eu: Krzywdziński 21, Ratajczak 
17, Durski 15, Tyszka 8, Kruszczyński 7, Wróbel 
7, Frankiewicz 5, Szymański 4, Makarczuk 3, 
Jeziorowski 2, Kaczuga 0, Kłyż 0. Trener: Marcin 
Radomski

Ważne zwycięstwo 
Basketu
Szybko do wysokiej formy po 
niedawnej, pierwszej w tym roku 
porażce z Chromikiem Żary, po-
wrócili koszykarze MKS-u Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój. W niedzielę 
podopieczni Michała Borzemskiego 
odnieśli ważne i prestiżowe zwycię-
stwo w lokalnych derby pokonując 
na wyjeździe Franc Gardiner Polonię 
Świdnica 88:74. Bohaterem pojedyn-
ku okazał się Adrian Stochmiałek, 
autor 27 punktów, którego niestety 
zabrakło we wspomnianej powyżej, 
przegranej rywalizacji z Chromikiem. 
Już jutro lidera rozgrywek czeka 
kolejne trudne wyzwanie. Nadcho-
dzącym, wyjazdowym przeciwnikiem 
Basketu będzie bowiem KK Oleśnica, 
który zajmuje miejsce na najniższym 
stopniu podium III ligi. 

Franc Gardiner Polonia Świdnica - MKS Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój 74:88 (21:15, 27:24, 
14:22, 12:27)
Mazbud Basket: Adrian Stochmiałek 27 (3x3), 
Bartłomiej Józefowicz 15 (2), Łukasz Kołaczyński 
16 (1), Przemysław Olszewski 13, Mateusz Myślak 
12, Paweł Przydryga 5 (1), Hubert Murzacz, Paweł 
Smoleń, Jakub Grabka

Chełmiec 
zapunktowej 
w Nowej Soli
Dobre wieści dotarły do nas z Nowej 
Soli, gdzie rozegrano spotkanie IV ko-
lejki ESA Dolnośląskiej III Ligi Kobiet. 
Po niezłym meczu siatkarki Chełmca 
Wodociągów pokonały miejscowy 
Ares 3:2 odnotowując tym samym 
pierwszą w tym sezonie wygraną na 
wyjeździe. Wydaje się, iż na tym pod-
opieczne Jacka Kurzawińskiego nie 
powinny poprzestać, gdyż w sobotę 
o godzinie 16 wałbrzyszanki zmierzą 
się na wyjeździe z ostatnim w tabeli 
IKS-em Jelenia Góra, którego bilans to 
zaledwie 1 punkt. 

UKS „Ares” LO Nowa Sól - Chełmiec Wodociągi 2:3 
(17:25, 25:23, 19:25, 25:15, 13:15)
Chełmiec Wodociągi: Smernicka, Sławińska, 
Zdebska, Szymańska, Urbanowska, P. Pawelska, 
E. Pawelska oraz I. Groń, J. Rzeczycka, Jasińska, 
Dabic. Trener: Jacek Kurzawiński

Bartłomiej Nowak 

W imieniu klubu MKS-u 
 Mazbud Basket Szczawno-Zdrój 
zapraszamy w najbliższą niedzie-
lę do hali przy ulicy Słonecznej 
1A w uzdrowisku, gdzie rozegra-
ny zostanie Świąteczny Turniej 
Mini Koszykówki McDonald’s 
Basket Cup. Swój patronat nad 
turniejem objął Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna-Zdroju, Dol-
nośląski Związek Koszykówki, 
a także nasz tygodnik. 

Jak poinformował Paweł Danie-
lak, przedstawiciel klubu z uzdro-
wiska, niedzielny turniej skierowa-
ny jest do najmłodszych adeptów 
basketu, którzy dopiero stawiają 
pierwsze kroki na koszykarskim par-
kiecie. Do rywalizacji przystąpią dru-
żyny złożone z zawodników rocz-

nika 2008 i młodszych. Każda ekipa 
rozegra po 5 spotkań, a czas jednego 
meczu to 16 minut. Dla wszystkich 
uczestników przewidziane są pa-
miątkowe medale, puchary i słodkie 
przekąski. 

- Na boisku zobaczymy dziesięć 
zespołów reprezentujących siedem 
klubów, a na podkreślenie zasługuje 
fakt, iż w Szczawnie-Zdroju pojawią 
się między innymi drużyny z Oleśni-
cy oraz Łodzi -, powiedział Danielak. 

Bartłomiej Nowak

Świąteczny Turniej Mini Koszykówki McDonald’s 
Basket Cup
Skład uczestników: MKS Basket I Szczawno-Zdrój, 
MKS Basket II Szczawno-Zdrój, KK Oleśnica  
Basket Świdnica, B-Ball I Dzierżoniów, B-Ball II 
Dzierżoniów, Basket Kids 8,  UKS Gimbasket Wrocław, 
Fabrykanci I Łódź, Fabrykanci II Łódź

Świąteczne granie 
pod naszym patronatem

Grand Prix „Idol” 2017
Klasyfikacja generalna
Kategoria M-30
1. Krzysztof Frąszczak 
(10 startów, 211 pkt.)

Kategoria M-40
1. Andrzej Cukier (10, 235)
2. Piotr Mielnikowski (12, 222)

Kategoria M-60
1. Marek Henczka (16, 390)
2. Andrzej Kubielewicz (13, 303)
3. Eugeniu Marcinowski (12, 248)

Kategoria M-70
1. Wojciech Onoszko (11, 278)

Kategoria M-80
1. Czesław Marciniak (12, 296)

Kategoria K-30
1. Danuta Błaszkiewicz (8, 178)
2. Magdalena Ridel (6, 147)

Kategoria K-40
1. Agnieszka Troszczyńska (10, 221)

Kategoria K-50
1. Mariola Sarnecka (16, 366)
2. Zenobia Kubielewicz (13, 314)
3. Sydonia Piotrowska (8, 152)

Kategoria „Sprawni Inaczej”
1. Henryk Fortoński (11, 252)
2. Tymoteusz Mielnikowski (8, 149)
3. Urszula Troszczyńska (4, 86)

Kategoria „Nordic Walking”
1. Bogusława Szczęsna (4, 60)
2. Wiesława Kruczkowska (4, 50)
3. Andrzej Kruczkowski (4, 50) 
4. Andrzej Sarnecki (4, 50)
5. Eleonora Henczka (4, 50)
6. Danuta Czajkowska (3, 40)
7. Kazimiera Michałowska (3, 40)
8. Waldemar Mikosz (3, 40)

Idolowcy podsumowali 
mijający sezon

Za nami piętnasta Gala Spor-
tu Grand Prix „Idol” 2017, która 
w tym roku odbyła się pod ha-
słem „Postaw serce na nogi”. Ty-
tuł Super Idola przypadł w udzia-
le znanemu wałbrzyskiemu 
sportowcowi Markowi Henczce, 
który ma za sobą udział w 16 im-
prezach. 

W miniony piątek Zamek Książ 
gościł laureatów 15 Gali Sportu 
Grand Prix „Idol” 2017, którą zor-
ganizował Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze Zamek Książ. Jak ważna 
to impreza dla naszego regionu naj-
lepiej świadczy fakt, iż patronat nad 
tegorocznym cyklem objęli Cezary 
Przybylski, Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz Maria Anna 
Romańska, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha. 

O nagrodę główną, a więc Super 
Idola, rywalizowało 26 zawodników. 
Warunkiem był udział w minimum 
10 imprezach wśród mężczyzn oraz 
6 wśród pań. Najlepszy okazał się 
doskonale znany w lokalnym środo-
wisku sportowym Marek Henczka, 
który miał za sobą 16 występów, 

Tegoroczna edycja Grand Prix „Idola” odbyła się pod hasłem „Postaw serce na nogi”

co przełożyło się na 390 punktów 
w klasyfikacji generalnej. Tuż za 
nim znaleźli się Mariola Sarnecka 
(16 startów, 366 pkt.) oraz Krzysz-
tof Marciniak (16 startów, 365 pkt.). 
Część oficjalna odbyła się w Sali 
Maksymiliana, gdzie uhonorowano 
zwycięzców klasyfikcji głównej oraz 
12 kategorii wiekowych i 3 specjal-
nych. Gala była również świetną 
okazją, aby podziękować sponso-
rom i partnerom, bez których trud-
no byłoby sobie wyobrazić Idola.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Tytuł Super Idola przypadł w udziale znanemu w lokalnym środowisku 
sportowym – Markowi Henczce
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

Wycieczki OMNIBUS

Sylwester 

w Pradze - Express
Cena: 99 zł

www.omnibus-szczawno.pl

tel.: 693 333 563

Szczawno, ul. Kościuszki 14

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

Żywe choinki, 
na terenie 

Wałbrzycha 
DOWÓZ GRATIS 

TEL. 605 062 642

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

ALARMY-KAMERY

-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

Wałbrzych ul.Długa 3a

tel.608442204

PANELE 
PODŁOGOWE!

ZADZWOŃ 
– PRZYJEDZIEMY!
Wałbrzych i okolice

Bezpłatnie ze wzorów 
paneli

pomiar – wycena – montaż
GRATIS!

Tel. 605-062-642

BIURO OGŁOSZEŃ 
797 981 518

 I wiesz wszystko...
Od 2002 roku wzmacniamy markę naszych klientów

reklama@30minut.plwww.30minut.pl

Wydanie elektroniczne
Tygodnika 30minut 

dostępne również na stronie 
www.30minut.pl 

w zakładce e-gazeta
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USŁUGI

(0) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(4) Szybka pożyczka do 25 000 zł. 
609 432 928
(3) Remonty łazienek i mieszkań. 
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(3) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981
(2) REMONTY KOMPLEKSO-
WO, TEL. 668 60 55 55 
(3) Projekty budowlane tel. 668 
60 55 55
(3) Remonty dachów, rynien, 
usuwanie przecieków itp. Tel. 
732 849 111
(4) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229
(2) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(2) ELEKTRYK 888 322 334
(2) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43
(3) Naprawa, sprzedaż maszyn do 
szycia, domowe i przemysłowe. 
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmań-
ska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731 
lub 74 664 27 70
(2) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696
(1 Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992
(40) KOMPUTERY,LAPTOPY-
-SERWIS-NAPRAWA Całodo-
bowo tel. 726-005-726 tanio, 
szybko, profesjonalnie Wałbrzych 
ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(2) Chcesz zarobić!!! Poszukujemy 
osoby niepełnosprawne, emerytki, 
rencistki do sprzątania banków 
w Wałbrzychu i Świebodzicach . 
Płaca 13-14 zł brutto za godzinę. 
Praca w godzinach porannych. Tel. 
507 031 015

(3) PRACA opiekunki seniorów 
w Niemczech. Legalna praca, składki 
ZUS od średniej krajowej, dobra 
pensja w ramach jednej czytelnej 
umowy! Zadzwoń 509 892 436, 
Promedica24

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

KUPIĘ

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

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, miesz-
kanie 58,9 m2, 2 pokoje, jasna kuch-
nia, 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 miesz-
kanie 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 WAŁ-
BRZYCHA!

BIAŁY KAMIEŃ – 71m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Cena: 135 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 924 , (74) 640 
11 73

BIAŁY KAMIEŃ – 95m2, salon, 3 pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka z WC, przed-
pokój. Mieszkanie na pierwszym piętrze. 
Cena: 187 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
549 553, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 82m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie na  
parterze. Cena: 130 000 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 45m2,  pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
na trzecim piętrze. Cena: 149 000 zł . 
Tel: 502 668 924, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 60m2, 3 pokoje , 
widna kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój. Mieszkanie na czwartym piętrze. 
Cena: 169 000 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA - 30m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na piątym piętrze. Cena: 105 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

PODZAMCZE – 60m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon. 
Mieszkanie na czwartym piętrze. Cena: 
199 000 zł. Tel. 513 130 023,  (74) 640 
11 73

PODZAMCZE – 80m2, 4 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie na szóstym piętrze. 
Cena: 190 000 zł Tel. 513 130 023,  (74) 
640 11 73

SOBIĘCIN- 40,14m2, 2 pokoje, aneks 
kuchenny, łazienka z wc z oknem. Miesz-
kanie na drugim piętrze. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 67 000 zł. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73  

SOBIĘCIN- 77,6m2, 2 pokoje,widna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie do wprowadzenia, pierwsze 
piętro. Cena: 120 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ – 101,98m2,  3 pokoje, 
widna kuchnia z wyjściem na duży taras,  
łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na 
pierwszym piętrze. Cena: 229 000 zł. Tel: 
513 130 023 ,  (74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 42m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
na wysokim parterze.  Cena: 137 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 668 924 , (74) 640 
11 73

NOWE MIASTO - 67m2, 2 pokoje, duża 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, po-
mieszczenie gospodarcze. Mieszkanie na 
parterze. Cena: 140 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PODGÓRZE- 64,1m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, z WC, przedpokój. Mieszkanie 
po remoncie na parterze. Do wprowa-
dzenia. Cena: 155 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 668 924 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie 
podłogowe. Wysoki standard. Mieszkanie 
na parterze. Cena: 218 000 zł do negocja-
cji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE- 88m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc, przedpokój. Miesz-
kanie po remoncie, do wykończenia.. 
Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 165 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ- 91m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Do wpro-
wadzenia. Świetna lokalizacja. Cena: 305 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 924 , 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 35m2, 1 duży po-
kój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze. Do wprowadze-
nia. Cena: 85 000 zł do negocjacji. Tel: 
535 407 270, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 58m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze. Cena: 149 000 
zł do negocjacji. Tel: 535 407 270,  (74) 
640 11 73

 

1. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie 
położona działka budowlana na Piaskowej 
Górze. Możliwość zabudowy wieloro-
dzinnej, jak i jednorodzinnej. Idealna nie-
ruchomość 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, dwupoko-
jowe mieszkanie z oddzielną kuchnią, 
ogrzewanie CO gazowe w dzielnicy 
Rusinowa. Cena: 129000 zł. DO NEGO-
CJACJI! 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

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 po-
kojowe 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 po-
wierzchni 653 m2, w cenie 70,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Biały Kamień kawa-
lerka o powierzchni 29 m2 do odświeże-
nia. 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 częściowe-
go 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 kapi-
talnym remoncie, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka po kapitalnym remoncie. BEZ-
CZYNSZOWE. 129 000zł / do negocjacji 
Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 44m2 
Osiedle Górnicze, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka,wysoki parter, ogrzewanie gazo-
we. 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 czteropiętro-
wym 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. Budy-
nek po remoncie. 53m2, cena 79000. Tel: 
519-121-104

Ul. Palisadowa nr 1

58-316 Wałbrzych

www.mentornieruchomosci.pl

DZIŚ POLECAMY!”

OKAZJA! PODZAMCZE, 48m2, 2 poko-
je, balkon, niski czynsz, parter, ŚWIETNA 
LOKALIZACJA, Palisadowa w cztero-
piętrowcu, Cena : 118 000zł, kontakt: 
535-285-514

Okazja! DOM W ZABUDOWIE BLIŹ-
NIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, garaż, ogró-
dek 228 m2,  standard do wejścia. 249tyś 
Do negocjacji. Tel: 535-311-265

OKAZJA! PIASKOWA GÓRA, 4 pokoje, 
56 m2, parter, Okna PCV, ogrzewanie 
miejskie, do remontu, dobra lokalizacja, 
SUPER cena: 129000 zł, kontakt: 530-
998-374

OSIEDLE GÓRNICZE!, ATRAKCYJNA 
OFERTA, przestronne mieszkanie, 2 
pokoje, 53 m2, rozkładowe, 1 PIĘTRO, 
balkon, ogrzewanie gazowe, blok po 
termomodernizacji, 129.000 ZŁ do nego-
cjacji, tel. 535-285-514

PILNIE!, POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA 
SPRZEDAŻ NA TERENIE PODZAMCZA 
I PIASKOWEJ GÓRY, tel. 535-285-514

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

NIERUCHOMOŚCI

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

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAŁBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, po-
czekalnia, 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, luksuso-
we 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 agro-
turystykę. Cena: 89 000 do negocjacji ( 
nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszka-
nie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, 
z niezależnym wejściem, do wprowadze-
nia . 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 za-
budowie 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 wol-
nostojący w pięknej okolicy do wykoń-
czenia 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 nieza-
leżne 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, ogrze-
wanie gazowe, w reprezentacyjnej kamie-
nicy Cena: 300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie 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

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



www.30minut.pl

Piątek, 8 grudnia 2017
Nakład łączny

w grudniu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami promocja 23
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w grudniu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami24 promocja
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