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WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA

Była posłanka
i podrobione euro

kursy kategorii: B, C, C +E,

tel. 74/640-15-15,
600-15-61-15,
e-mail:
biuro@sztymala.pl
Zrób prezent najbliższym!
Kurs prawa jazdy
-tylko ze szkołą jazdy Sztymala
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WAŁBRZYCH i OKOLICE
UL. BOCZNA 1,

58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

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

rozmowa str. 5

Polacy na wyjeździe

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

Zdrowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

życzą pracownicy ﬁrmy EL-MAX

OFERUJEMY
SZEROKI ASORTYMENT
ELEKTROTECHNICZNY

kultura str. 22

Wszyscy na Śląsk

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

www.el-max.eu
sport str. 25

JESTEŚMY FIRMĄ OTWARTĄ NA WYZWANIA
I OCZEKIWANIA KLIENTÓW

MAGAZYN Galerii Victoria

str. 11-18

2 co, gdzie, kiedy?

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

rozmowa tygodnia

Wyjazd - nowy
pomysł na święta?

Święta poza domem? Dla wielu
z nas to wciąż nie do pomyślenia. Większość Polaków spędza
święta w zaciszu domu, w rodzinnej atmosferze. O świętach
inaczej opowie Wioletta Mierzejewska, właścicielka gospodarstwa
agroturystycznego
„Zacisze Trzech Gór”. Na zdjęciu w świątecznym klimacie
wraz z rodziną.
Czy jako właścicielka agroturystyki zauważa Pani, że z roku
na rok coraz więcej osób wyjeżdża na święta?
Zdecydowanie tak. Pobyty bożonarodzeniowe zaczęliśmy organizować 5 lat temu. Z roku na
rok coraz łatwiej o gości, a w tym
roku już pod koniec listopada zarezerwowane mieliśmy wszystkie
miejsca.
Jak wyglądają święta w Państwa
obiekcie? Czy na stole tradycyjnie gości 12 potraw?
Święta u nas wyglądają podobnie
jak w większość polskich domów
tyle, że spędzamy je w szerszym
gronie. Oferujemy pakiety świąteczne, które zapewniają pobyt
„all inclusive”. Stoły uginają się od
świątecznych potraw i domowego ciasta. Wszystko tradycyjnie
i po polsku. Przyjeżdżają do nas
zarówno goście z całej Polski i zagranicy. Można zamówić np. samą
kolacje Wigilijną, czy obiad świąteczny. Gościmy zarówno duże
rodziny, jak i ludzi samotnych.
Wigilia w takim większym gronie
jest piękna. Wszyscy spotykamy
się w świątecznie udekorowanej
sali. Jest ogromna żywa choinka, sianko pod obrusami, pai się
kominku... Goście zasiadają do
swoich „rodzinnych stołów”, ale
wszyscy jednocześnie. Każdy ma
swoją indywidualną uroczystość,
ale są też wspólne momenty śpiewamy wszyscy razem kolędy.
Do dzieci przychodzi Święty Mikołaj z prezentami. Dla najmłodszych organizujemy wyprawę do
naszej stajenki. Co do potraw to
doliczyłam się dziesięciu. Są potrawy, które nieszczególnie przyjęły się na naszym wigilijnym stole
np. kluski z makiem. Raz zrobiłam
- nikt ich nie ruszył. Oczywiście

królują ryby i tradycyjne potrawy z suszonych leśnych grzybów
(których w tym roku mamy zatrzęsienie) i kapusty. W „Zaciszu
Trzech Gór” można również zamówić świąteczny catering.
Odpoczynek w agroturystyce
kojarzy się głównie z okresem
letnim. Jakie atrakcje w zimie
zapewniacie Państwo swoim
gościom?
W naszym atrakcyjnym regionie
nietrudno zorganizować sobie
czas, nie tylko latem. Po obfitym świątecznym posiłku można
wybrać się na zimowy spacer.
Sceneria najbliższego otoczenia
jak najbardziej temu sprzyja. Bez
wsiadania w samochód. Nie brakuje pięknych szlaków górskich
np. na ruiny Zamku Nowy Dwór
- 30 minut od „Zacisza Trzech
Gór”. W tym roku uatrakcyjniły
się nasze szlaki o platformy widokowe. A co najważniej powstała
wieża widokowa na Górze Borowej. Ponadto nie brakuje obiektów do zwiedzania w najbliższej
okolicy. Myślę, że ta nasza lokalizacja to największy atut. Dołożyć do tego uczciwą i smaczną
kuchnię i gości mam nadzieję nie
zabraknie.
Czy mogłaby Pani zdradzić jakiś
przepis na świąteczna potrawę
która uda się każdemu?
Wigilijne potrawy nie są trudne,
ale jak każdy wie bardzo pracochłonne. Myślę, że najłatwiejszy
jest barszcz czerwony taki prawdziwy, babciny na zakwasie (jak
ktoś nie chce sam robić może
kupić gotowy). Sukcesem tej potrawy jest ogromna ilość buraków. Nie wolno ich oszczędzać
to ma być esencja z buraków
ciemnego koloru. Ma pachnieć
grzybami, których również nie
żałujemy i wywar z wcześniej zamoczonych wlewamy, kiedy już
tę „esencję buraczaną” mamy.
Przyprawiamy sola, pieprzem,
dużą ilością czosnku, majerankiem, zakwaszamy cytryną. My
zawsze gotujemy barszcz „postny”, wywar jedynie warzywno –
buraczany. Smacznego!
Dziękuję za rozmowę.
Paulina Purgał

Piątek, 15 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

kalendarium
Cierpliwość jest codzienną formą miłości. - Benedykt XVI
• PIĄTEK, 15 grudnia 2017
Imieniny: Celina, Walerian
Dzień Herbaty, Dzień Zamenhofa (Dzień Esperanto),
Święto Służby Metrologii Wojskowej
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
10:00 - Książka za książkę, Miejska Biblioteka Publiczna, Świdnica
15:00 - Ciężarówka Coca-Cola, Rynek, Dzierżoniów
16:00 - Warsztaty literacko-plastyczne pt. „Rodzinna pracownia św. Mikołaja
w Bibliotece”, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Świdnica
16:30 - Młodzieżowy Dyskusyjny o książce „Drzewo kłamstw” Frances Hardinge,
Biblioteka pod Atlantami Filia nr 7, Wałbrzych
17:00 – Spotkanie Moje książki, Biblioteka pod Atlantami Filia nr 1, Wałbrzych
17:00 - Koncert świąteczny uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów, WOK na
Piaskowej Górze, Wałbrzych
17:00 - Parada świąteczna w wykonaniu Grupy Żywy Teatr, Rynek, Świdnica
18:00 - Koncert Celińska Świątecznie, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - Sportowa Kolęda, OSiR, Świdnica
18:00 - Koncert symfoniczny - Świątecznie, Centrum Handlowe „Galeria Victoria”,
Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Sztuka”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
• SOBOTA, 16 grudnia 2017
Imieniny: Alina, Euzebiusz, Zdziesława
Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą
09:00 - II Neptun International Swimming Meeting, KS Neptun, Świdnica
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
10:00 - Książka za książkę, Miejska Biblioteka Publiczna, Świdnica
10:00 - Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła dla dzieci w wieku 3-6 lat, WOK na
Piaskowej Górze, Wałbrzych
11:00 - Świdnicki Ekspres Mikołajowy, Miejska Biblioteka Publiczna, Świdnica
12:00 - Konna Straż Miejska rozdaje dzieciom gadżety odblaskowe i łakocie, Rynek,
Świdnica
14:00 - Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła dla dzieci od 10 lat i dorosłych,
WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych
15:00 - Kolędowanie w Bibliotece, Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
15:00 - Grand Prix Polski Seniorów w Tenisie Stołowym, Centrum SportowoRekreacyjne „Aqua Zdrój”, Wałbrzych
16:30 - Wernisaż Kartka Świąteczna „Boże Narodzenie - Nowy Rok”, Hol Teatru ŚOK.,
Świdnica
16:30 - Weekendowy Kurs Tańca, Szkoła Tańca Dance City, Świdnica
17:00 - Świąteczne Spotkanie z Krystyną Jandą, Centrum Kultury, Strzegom
17:00 - “Anielskie granie i śpiewanie”, Sala Teatralna ŚOK, Świdnica
18:00 - VI Doroczna Wystawa Fotografii KFK, WOK na terenie Starej Kopalni,
Wałbrzych
19:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Betlejem Polskie”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert Lazy Class, Klub Bolko, Świdnica
• NIEDZIELA, 17 grudnia 2017
Imieniny: Florian, Łazarz
Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz, Dzień Braci
Wright, Dzień bez Przekleństw
09:05 - Wycieczka Ostasz, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
11:00 - Warsztaty z Klaudią Nowak (Power Ballerina), Pole Dance Studio, Świdnica
12:00 - Gospelowe nutki dla naszych malutkich, Klub Bolko, Świdnica
12:30 - Spektakl pt. „Kapelusz Pani Wrony”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
13:00 - Wizyta Mikołaja i krasnali, Rynek, Świdnica

15:00 - Miasteczko świętego Mikołaja, Targowisko Miejskie, Żarów
16:00 - Wieczerza Wigilijna, Centrum Kultury II, Strzegom
16:30 - Weekendowy Kurs Tańca, Szkoła Tańca Dance City, Świdnica
16:00 - Jasełka Przyjdźmy wszyscy do stajenki, Rynek, Świdnica
19:00 - Alchemia teatralna: QUI PRO QUO, Sala teatralna ŚOK, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Betlejem Polskie”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:30 - VII Koncert Adwentowy, Kościół św. Józefa, Świdnica
• PONIEDZIAŁEK, 18 grudnia 2017
Imieniny: Bogusław, Gracjan
Międzynarodowy Dzień Migrantów
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
15:00 - Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia”, Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
16:00 - Festiwal Stołów Bożonarodzeniowych, Galeria Świdnicka, Świdnica
19:00 - Alchemia teatralna: QUI PRO QUO, Sala teatralna ŚOK, Świdnica
• WTOREK, 19 grudnia 2017
Imieniny: Dariusz, Urban
Dzień wiecznie zielonych roślin
09:00 - Spektakl pt. „Kapelusz Pani Wrony”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
10:30 - Wernisaż wystawy prac z Przedszkola Językowego AbraCadabra pt. „Boże
Narodzenie w naszych sercach”, Klub Bolko, Świdnica
16:30 - IX Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci w wieku przedszkolnym, sala
teatralna ŚOK, Świdnica
17:00 - Seans pod Atlantami, Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
18:00 - Wernisaż wystawy warsztatów malowania bombek, Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Świdnica
18:30 - Puchar Polski – mecz siatkówki Aqua Zdrój Wałbrzych – Krispol Września,
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua Zdrój”, Wałbrzych
• ŚRODA, 20 grudnia 2017
Imieniny: Dominik, Makary
Dzień Ryby, Międzynarodowy Dzień Solidarności
09:00 - Spektakl pt. „Kapelusz Pani Wrony”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
14:00 - Atlanty dzieciom. Zajęcia plastyczne, Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
15:00 - Koncert kolęd i wigilia miejska, Rynek, Wałbrzych
15:00 - Spotkanie dla przyjaciół „Akademii Przedszkolaka”, sala teatralna ŚOK,
Świdnica
17:00 - Atlanty dzieciom. Klub Czytających Rodzin, Biblioteka pod Atlantami,
Wałbrzych
18:00 - Koncert „Świąteczna muza 2”, I Liceum Ogólnokształcące, Świdnica
18:00 - Wystawa czasowa Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa, Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Świdnica
18:00 - Pokolędujemy razem, Miejska Biblioteka Publiczna, Świdnica
19:00 - Alchemia teatralna: QUI PRO QUO, Sala teatralna ŚOK, Świdnica
• CZWARTEK, 21 grudnia 2017
Imieniny: Piotr, Tomasz
Dzień Pamięci o Poległych na Misjach, Światowy Dzień
Pozdrawiania Brunetek, Dzień Orgazmu
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
17:00 - Kino w bibliotece, Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
17:30 - Rozstrzygnięcie konkursu „Na najładniej oświetlony i przystrojony dom
i balkon”, Wieża Ratuszowa, Świdnica
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STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU INFORMUJE

Św. Mikołaj w placówkach
powiatowych
Jak co roku w Mikołajki
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego odwiedził wychowanków placówek wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski, by w tym
wyjątkowym dniu każde
dziecko otrzymało mikołajkową paczkę. Tym razem
delegacji towarzyszył Mikołajkowy Wicestarosta - Stanisław
Skrzyniarz. Pan Stanisław, lokalny przedsiębiorca i społecznik, wylicytował „fotel wicestarosty” na tegorocznej Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy w Walimiu i 6 grudnia
odebrał swoją nagrodę, zastępując w tym
dniu wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego. Mikołaj nie zapomniał także o pracownikach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
którzy przy tej okazji poznali „nowego” wi-

Koncert
Adwentowy
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego serdecznie zaprasza w dniu 17 grudnia
2017 roku o godzinie 18.00 do Parafii Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju na
uroczysty Koncert Adwentowy, w wykonaniu gwiazd polskiej sceny operetkowej: Ewy Mikulskiej, Krzysztofa
Machowskiego i Andrzeja Mikulskiego. Przed koncertem o godz. 17.00
odprawiona zostanie Msza Święta.
Wstęp wolny.
Zapraszamy !

cestarostę - pana Stanisława Skrzyniarza. „6
grudnia to szczególny dzień dla wszystkich
dzieci, każde dziecko powinno otrzymać
w tym dniu prezent, dlatego tradycyjnie wraz
z członkami Zarządu i Św. Mikołajem 6 grudnia odwiedzamy nasze placówki. Ten rok jest
wyjątkowy, bo jest z nami nowy wicestarosta,

pan Stanisław, któremu serdecznie dziękuję
za wsparcie tegorocznej Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, na której wylicytował
on „fotel wicestarosty” i w dniu dzisiejszym
zastąpił w obowiązkach wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego” – powiedział starosta
Jacek Cichura.

Była posłanka i podrobione euro
Była świdnicka posłanka na
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
VII kadencji Teresa Ś. jest oskarżona o przechowywanie i wprowadzenie do obrotu fałszywych
euro. Prokuratura nie ujawnia
zbyt wielu szczegółów, bo sprawa jest wyjaśniana. Teresa Ś. odmawia komentarza.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Krzyki Zachód prowadzi
postępowanie przeciwko Teresie Ś.
podejrzanej o przyjęcie w celu przechowania 30 tys. podrobionych euro
i puszczenie w obieg 5 tys. „lewych”
banknotów. -Ze względu na dobro
śledztwa nie ujawniamy szczegółów.
Potwierdzić mogę tylko, że Teresie
Ś. zostały postawione zarzuty – mówi
Małgorzata Klaus, rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Teresa Ś. to znana w Świdnicy działaczka polityczna spod szyldu

Platformy Obywatelskiej. W 2006
i w 2010 była wybierana z listy PO
na radną Świdnicy. Mandat posłanki
VII kadencji objęła 19 marca 2014,
zastępując Tomasza Smolarza, którego mandat wygasł w związku
z powołaniem na urząd wojewody
dolnośląskiego. W 2015 nie uzyskała poselskiej reelekcji. Obecnie była
posłanka nadal jest członkiem świdnickich struktur Platformy Obywatelskiej. Poproszona przez nas o komentarz, zdecydowanie go odmówiła.
Wypowiedzi udzielił nam Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, szef
świdnickiej PO, który podkreśla,
aby nie ferować wyroku w sprawie,
a poczekać na jej wyjaśnienie. - Wyjaśnienie powinno nastąpić niebawem. Dla partii lepiej byłoby, gdyby osoba, będąca w takiej sytuacji,
zawiesiła swoje członkostwo. Nie
mogę jednak nikogo zmusić do takiej
decyzji. Będę Teresą jeszcze rozma-

Dekomunizacja ulic

Teresa Ś. to znana w regionie działaczka Platformy Obywatelskiej,
uczestniczka wielu wydarzeń. Na zdjęciu podczas gali „Gwiazdy Biznesu
2015” w towarzystwie (od lewej): senatora Wiesława Kiliana
oraz Prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej

wiać w najbliższym czasie. Zarzuty
to jeszcze nie wyrok. Nie znam na
tyle sprawy, by cokolwiek powie-

dzieć –– mówi Piotr Fedorowicz,
szef świdnickiej PO.
PaPu
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Podczas konferencji prasowej
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprezentował nowe nazwy
ulic na Dolnym Śląsku, które zostaną nadane na mocy ustawy dekomunizacyjnej. 13 grudnia 2017
roku wydał 19 zarządzeń zastępczych, na mocy których dokonane zostaną zmiany nazwy ulic na
Dolnym Śląsku. Jest to działanie
w oparciu o ustawę o zakazie propagowania komunizmu.
W Boguszowie Gorcach zamiast
ulic Karola Marksa pojawi się ulica
Generała Stefana Grota-Roweckiego, a zamiast Wincentego Pstrowskiego - Władysława Grabskiego. Ulice Leona Kruczkowskiego
w Marcinowicach, Świdnicy i Wałbrzychu przemianowano kolejno na
Władysława Grabskiego, Tadeusza
Gajcego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wałbrzyska ulica Wincentego
Pstrowskiego będzie ulicą Władysława Grabskiego.
PaPu
R1046/17

PODZIĘKOWANIE

Chcielibyśmy w imieniu naszym oraz naszego synka Dawidka wyrazić ogromne podziękowanie tym wszystkim, którzy nam pomogli, pomagają, wspierają nas i dodają nam siły i otuchy w walce o zdrowie i sprawność
naszego kochanego synka !!! Dziękujemy Fundacji Merkury oraz Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej
Oddział w Wałbrzychu, których Dawidek jest podopiecznym. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy
w poprzednich latach i w obecnym roku zdecydowali oddać na rzecz Dawidka 1 % podatku ! Okazane nam
wsparcie jest dla nas bardzo ważne i potrzebne, ponieważ bez Państwa wsparcia nie stać nas na rehabilitację naszego dzielnego synka, a bez systematycznego usprawniania nasze dziecko nie będzie miało możliwości pokonywania swoich niepełnosprawności, rozwijania umiejętności oraz samodzielności w codziennych
czynnościach. Co roku mamy świadomość tego, jak wiele jest osób potrzebujących pomocy, tym bardziej
jesteśmy wdzięczni, że to właśnie Dawidka wybieracie Państwo na odbiorcę Waszego 1%.
Dawidek ma już 12 lat. Po raz kolejny udowodnił nam wszystkim, że warto pomagać, ponieważ staje się
coraz bardziej samodzielny w codziennym funkcjonowaniu. Jest to dla nas potwierdzeniem, że włożona
praca wszystkich terapeutów i innych osób ma sens. Dawidek jest bardziej samodzielny, pokonuje coraz
więcej codziennych trudności, zaczął bardziej wyrażać swoje emocje i zdanie, a tym samym dążyć do tego
czego sam chce. Wierzymy, że to dzięki Waszym gorącym sercom i postawom udało się pozyskać nowe
środki ﬁnansowe. Jednocześnie chcemy podkreślić, że z uwagi na procedurę przekazywania 1% podatku, nie
jesteśmy w stanie podziękować indywidualnie każdemu z naszych darczyńców. Upoważniamy wszystkich, do
których dotrze nasze podziękowanie do przekazania go tym, o których wiedzą, że wskazali nasze dziecko
przy rozliczaniu rocznym - dziękujemy wszystkim bez wyjątku: rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
i „nieznajomym” którym leży na sercu los naszego dziecka !
Dzięki Państwa wsparciu nasz syn Dawidek ma systematyczną indywidualną rehabilitację w domu, był na
turnusie rehabilitacyjnym oraz częściowo mogliśmy zakupić leki, które wpływają na lepszy komfort życia
naszego dziecka i wspierają proces rehabilitacji.
Mamy nadzieję, że uśmiech, radość a przede wszystkim rozwój i postępy w funkcjonowaniu naszego
synka będą dla Państwa największym podziękowaniem za okazaną pomoc i okazane serce.
Do serdecznych i gorących podziękowań dołączamy życzenia wszelkiej pomyślności, życzliwości,
zdrowia, prawdziwych przyjaciół oraz wielu radosnych, spokojnych i kolorowych chwil w życiu.
Wioleta i Artur Kupis

4 promocja

Piątek, 15 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

www.30minut.pl

REKLAMA

R1047/17

CZYM SKORUPKA
ZA MŁODU NASIĄKNIE…
Tytuł powyższy nosi jedno z zadań w projekcie prowadzonym przez
Kuźnię Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej z Wałbrzycha oraz Fundację „Jagniątków” z Jeleniej Góry. Polega ono na wspieraniu uczniów
w prowadzeniu mini biznesu w formie spółdzielni uczniowskiej. Dzięki
takim działaniom już na wczesnym etapie można wykształcić w uczniach
postawy przedsiębiorcze, pracy zespołowej oraz kreatywnego myślenia.
Są to cechy i postawy pożądane na rynku pracy a im szybciej zostaną
nabyte przez uczniów tym łatwiej będzie im osiągnąć sukces zawodowy.
Tym bardziej cieszymy się, że w ramach tego projektu udało się utworzyć aż pięć spółdzielni uczniowskich. Łącznie zostało w nie zaangażowanych 50 uczniów z naszego powiatu oraz 5 nauczycieli pełniących
funkcję opiekunów tychże spółdzielni. Co więcej, uczniowie ci skupiają się nie tylko na prowadzeniu mini biznesu ale także na wspieraniu
społeczności lokalnej. Każda z grup tworzących spółdzielnię uczniowską
zaplanowała realizację inicjatywy, dzięki której zagoszczą na stałe we
wspieranej społeczności. Większość z nich związana jest ze zbliżającymi
się Świętami Bożego Narodzenia. I tak na przykład zaplanowano wizyty

Więcej informacji
Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Beethovena 10, Wałbrzych
tel. 74 666 22 06 oraz na stronie www.jagniatkow.org.pl

w Domach Seniora , podczas których ich podopiecznym śpiewane będą
kolędy, przygotowywane poczęstunki oraz organizowany przedświąteczny czas. Ponadto przedstawiciele spółdzielni uczniowskich wezmą
udział w świątecznych kiermaszach oraz koncertach z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Należy pamiętać, że podejmowane
przez uczniów działania na rzecz społeczności lokalnej nie są nowością. Większość z nich od dawna współpracuje z takimi placówkami jak
Domy Seniora, Domy Dzieci, czy też aktywnie działa jako wolontariusze organizując wsparcie najbardziej potrzebującym. Dzięki aktywności
w spółdzielniach uczniowskich będą mogli połączyć działalność społeczną z przedsiębiorczością i rozwijać swoje umiejętności w obu tych obszarach.
Mamy nadzieję, że nadchodzący rok okaże się dla naszych młodych
bohaterów łaskawy w dobre doświadczenia i wyzwania, z którymi będą
mogli sobie poradzić. Z pewnością będziemy się przyglądać ich działalności i wspomagać w osiągnięciu stawianych sobie celów. Zachęcamy
także inne szkoły do podejmowania podobnych wyzwań.
Projekt doﬁnansowany
ze środków
Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
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NAJWIĘKSZA HALA ODZIEŻOWA NA DOLNYM ŚLĄSKU
• POLSCY PRODUCENCI
• ODZIEŻ DO ROZMIARU NAWET 56
U NAS NA KAŻDĄ OKAZJĘ UBIERZESZ
SIEBIE I CAŁĄ RODZINĘ
HALA TARGOWA MANHATAN
UL.KUSOCIŃSKIEGO 21 (obok biedronki) WAŁBRZYCH
ZAPRASZAMY:
Od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
Sobota 10:00-15:00

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

Piątek, 15 grudnia 2017
www.30minut.pl
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Studio Espresso w Restauracji Aqua Zdój w Wałbrzychu

z Tomaszem Durajczykiem

Z wieloletnim zawodnikiem drużyny tenisa stołowego AZS PWSZ Wałbrzych, Mistrzem Europy rozmawia Paweł Szpur
Są różne dyscypliny sportowe,
którymi można się fascynować.
Skąd pasja do tenisa?
Człowiek w wieku szkolnym
szuka jakiegoś zajęcia. Młodzi
wybierają różnie: siatkówka, koszykówka, piłka nożna...
Czyli zacząłeś już w podstawówce?
Powiem tak: ja zaczynałem od piłki nożnej w Górniku Wałbrzych,
u trenera Góreckiego, w Szkole
Podstawowej nr 2, gdzie obecnie
mieści się żłobek. Podzamcze,
wiadomo, duża aglomeracja
dawała tyle możliwości, że można było spróbować wszystkich
dyscyplin sportowych. Akurat
u nas, pan Kazimierz Staszewski
organizował tenis stołowy i zaszczepiał w nas tę pasję, głównie na
forum Szkoły Podstawowej nr
21, do której uczęszczałem przez
8 lat. Zawsze jak była przerwa, na
korytarzach ustawione były stoły
do gry i kto pierwszy ten lepszy, przybiegał, by odbijać piłeczkę. Mi szło wyjątkowo dobrze,
większość meczy wygrywałem.
A graliśmy tak, że kto wygrywał,
ten zostawał przy stole. Ja praktycznie całą przerwę, między lekcjami, spędzałem w taki sposób.
A kiedy ta gra amatorska przerodziła się w zawodowstwo? Czy
ktoś dostrzegł w tobie potencjał?

Na początku dobrze grałem.
Wówczas w Wałbrzychu tenis
stołowy bardzo mocno stał. Była
pierwsza liga, dzięki kopalniom
sport w Wałbrzychu był na najwyższym poziomie. Tutaj jeden
z trenerów Victorii Wałbrzych
zorganizował szkółkę tenisa stołowego i zebrał najlepszych chłopaków, którzy prezentowali swe
umiejętności. Zabrał ich, między
innymi, od pana Kazia Staszewskiego. W Szkole Podstawowej nr
11, która już nie istnieje, mieściła
się specjalna salka i tam odbywały
się treningi tenisa stołowego.
Ale jak doszło do tego, że dziś
jesteś zawodnikiem AZS PWSZ
Wałbrzych? Czy miałeś swój
współudział w stworzeniu tej
drużyny?
Człowiek przez pewien okres
swojego życia wzbijał się po
tych szczebelkach swojej kariery. Zaczynałem od piątej ligi,
czwartej, trzeciej. W Wałbrzychu jestem tą osoba, która
miała okazję grać w starej Victorii Wałbrzych. Czyli te główne
treningi i mecze odbywały się
wówczas w Boguszowie-Gorcach, bo tam tenis stołowy
„osiadł”. W wieku szesnastu,
siedemnastu lat miałem możliwość grania w drugiej lidze. A to
na polskie warunki, jest już liga

zawodowa. Niektórzy zawodnicy zarabiają pieniądze i mają
podpisane kontrakty. Czyli otrzymują gratyfikację finansową za
swoją grę. W wieku juniorskim
za wygrane spotkanie otrzymywałem wynagrodzenie finansowe.
Po całym rozpadzie kopalni, przenieśliśmy tenis do Wałbrzycha,
czyli klub i szkółki. Początkowo
graliśmy w Szkole Podstawowej
nr 17 na Sobięcinie. Później przenieśliśmy się na halę teatralną.
Tam mieliśmy więcej możliwości.
Wtedy, ówczesny Prezydent Miasta, Jerzy Sędziak, bardzo nam
pomógł, gdyż jednocześnie był
prezesem naszego klubu. Dzięki
poparciu z miasta i sponsorów,
mogło to iść w bardzo dobrem
kierunku. I poszło. Składem
wałbrzyskim, a zarazem ewenementem na skalę ogólnopolską,
graliśmy w pierwszej lidze trzy
sezony. Ewenementem dlatego,
że graliśmy składem zawodników
z jednego miasta, w przeciwieństwie do innych drużyn,
które składały się z tak zwanych
zawodników
najemników.
Graliśmy w pierwszej lidze i utrzymywaliśmy się w środku tabeli.
Muszę tu jeszcze powiedzieć, że
drużyna tenisa stołowego składa
się z czterech zawodników. Gra
się czterech na czterech. Ewentualnie dwóch rezerwowych.

I nasza wałbrzyska drużyna wówczas składała się z wychowanków
naszego klubu.
To jak w końcu trafiliście do
PWSZ Wałbrzych?
Po pewnym czasie, ze względów
finansowych, pierwsza liga została wycofana. I nasi zawodnicy,
wałbrzyszanie zmuszeni byli odejść do innych klubów - pierwszo,
czy też drugoligowych. Później,
przez parę lat, grałem w Krotoszynie w pierwszej lidze, także
w Bolesławcu. Byłem tak zwanym
zawodnikiem najemnikiem – kontraktowym.
Mimo wszystko, cały czas miałeś
kontakt z dyscypliną.
Tak, grałem dla innych miast, mając cały czas kontakt z tenisem
stołowym. Byłem zadowolony
z tego. Dostawałem za to pieniądze porównywalne do tych,
jakie zarabiali rodzice, dzięki
czemu mogłem iść na studia i je
opłacić. I nie musiałem brać od
nikogo na swoje potrzeby.
To jak wygląda ten tenis tenis
stołowy dzisiaj w Wałbrzychu?
Jest czwarta liga w Wałbrzychu.
Pałac Tielscha Wałbrzych. To
taka scheda po dawnej Victorii.
Tenis stołowy wałbrzyski stać na
czwartą ligę. Ja akurat wróciłem

po skończeniu licencjatu na Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, by dalej studiować na PWSZ w Wałbrzychu.I nadarzyła się taka okazja, że
mogłem jednocześnie studiować,
pracować i grać w pierwszej lidze.
Studiując, związałem się z naszą
uczelnią. Stała się ona wówczas
jednym z naszych sponsorów. Ale
także graliśmy na jej hali.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu dowiecie
się, jak Tomasz zaszczepił pasję tenisa
na uczelni. Jak pozyskiwał zawodników
do nowej drużyny oraz jakie zdobyli
medale i kogo potraﬁą ograć.
Zobacz Studio Espresso:
www.facebook.com/studio.espresso.official
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Salon fryzjerski
Atelier Marcin Tatuśko
Życzy Wszystkim klientom
zdrowych, spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
w rodzinnym gronie,
oraz wystrzałowych fryzur
w sylwestrową noc.
Atelier Marcin Tatuśko
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JPK – nowe obowiązki podatkowe
dla przedsiębiorców
Od stycznia 2018 roku każdy
przedsiębiorca będący czynnym
podatnikiem VAT, niezależnie
czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza - mikrofirma
czy mały, średni lub duży podmiot, będzie musiał wysyłać co
miesiąc plik JPK VAT.

www.30minut.pl
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Od 1 stycznia 2018 wszyscy przedsiębiorcy
będą zobowiązani przesyłać do
Urzędu Skarbowego plik JPK.

z ePodpisem Certum

Co to jest JPK VAT?
Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli JPK VAT, to
zestaw informacji o zakupach
i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane
do utworzenia JPK VAT są pobierane bezpośrednio z systemów
finansowo-księgowych. Raport
jest sporządzony i przekazywany
w formie elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni.

Tylko u nas

Podpis już od 277 zł
Autoryzowany partner
BiznesArt Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 2
Wałbrzych

Kto składa JPK VAT?
Od 1 stycznia 2018 r. już wszyscy podatnicy VAT będą musieli
wysyłać JPK VAT. Do tej pory
do składania comiesięcznych
raportów JPK VAT zobowiązane były duże przedsiębiorstwa
(1.07.2016 r.), małe i średnie
przedsiębiorstwa (1.1.2017 r.).
Do grona tych podatników dołączą mikro przedsiębiorcy od 1
stycznia 2018 r..

będzie trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym,
którego zadaniem będzie m.in.
skutecznie zabezpieczyć te dane
przed jakimikolwiek zmianami,
a dodatkowo na podstawie informacji zawartych w certyfikacie
kwalifikowanym, w łatwy sposób
będzie można ustalić kto konkretnie poświadczył elektronicznie dane.

Jak można go wysłać?
Dane JPK VAT będzie trzeba dostarczać do Urzędu Skarbowego
drogą elektroniczną. Dane te

Co to jest podpis elektroniczny?
Kwalifikowany Podpis Elektroniczny to zestaw umożliwiający
składanie bezpiecznego podpisu
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elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem w rozumieniu ustawy
o podpisie elektronicznym z dnia
18.09.2001 r. (DzU Nr 130, poz.
1450).
Jak uzyskać podpis elektroniczny?
Biznesart Sp. z o.o. mieszcząca
się w Wałbrzychu przy ul Mickiewicza 2 jest autoryzowanym partnerem Powszechnego
Centrum Certyfikacji CERTUM,
którego właścicielem jest Asseco
Data Systems S.A. Bezpośrednio
u nas, przy minimum formalności

Tel: 509 512 800
biuro@biznesart.pl
można uzyskać Podpis Elektroniczny w ciągu 30 minut. Co ważne jesteśmy jednym z nielicznych
partnerów Asseco Data System

SA u którego można również potwierdzić tożsamość na miejscu
– bez konieczności wizyty u notariusza.

Świadczymy usługi w zakresie wydania certyfikatów, sprzedaży czytników kryptograficznych, odnowień certyfikatów,
potwierdzania tożsamości, certyfikatów SSL i innych produktów kwalifikowanych. W naszej ofercie posiadamy również
innowacyjny produkt firmy CERTUM - SimplySign – mobilny
podpis elektroniczny.
R1051/17

Piątek, 15 grudnia 2017
www.30minut.pl
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8 wydarzenia
sekund
Plaga pijanych

Znów plaga pijanych kierowców!
Świdniccy policjanci w ciągu trzech
dni zatrzymali aż pięciu nietrzeźwych
za kółkiem. W sobotę, 9 grudnia,
w ręce mundurowych wpadł 19-latek,
który miał blisko 1,9 promila alkoholu.
Dzień później zatrzymany został
29-letni kierowca, który w organizmie
miał 0,8 promila. W poniedziałek 11
grudnia policjanci zatrzymali kolejnych
trzech nietrzeźwych kierowców.
Pierwszy 48-latek, kierował samochodem osobowym mając 0,5 promila
alkoholu w organizmie. Następny
„drogowy as”, to 37-latek zatrzymany do kontroli drogowej, który miał
blisko 2,1 promila i niechlubny rekordzista zatrzymany przez funkcjonariuszy to 34-letni mężczyzna mający 2,3
promila. W świetle obowiązujących
przepisów za kierowanie pojazdem
mechanicznym w stanie nietrzeźwości
lub po użyciu innego, podobnie działającego środka, grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności, kara grzywny
oraz zakaz prowadzenia pojazdów
nawet na 10 lat.

Ponad 430 porcji
narkotyków

Narkotyki w postaci amfetaminy
i marihuany ujawnili i zabezpieczyli
policjanci w jednym z mieszkań
w Boguszowie-Gorcach. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie
34-latkę. Wraz z nią w ręce Policji
wpadł także jej partner, który był poszukiwany listem gończym do odbycia
kary pozbawienia wolności. W wyniku
doskonałej pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Boguszowa-Gorc, kobieta
została zatrzymana pod koniec zeszłego tygodnia. W miejscu zamieszkania
przechowywała środki psychotropowe w postaci amfetaminy, z których
można było przygotować ponad 430
porcji handlowych tego narkotyku oraz mniejszą ilość środków
odurzających w postaci marihuany.
W trakcie czynności z zatrzymaną
policjanci ustalili, że podejrzana sprzedawał środki psychotropowe innym
osobom. Prokurator w stosunku do
mieszkanki Boguszowa-Gorc zastosował środek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego. Kobieta przyznała
się do popełnionych czynów i stanie
teraz przed sądem. Za posiadanie
znaczniej ilości narkotyków oraz
handel nimi wg Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi jej kara
pozbawienia wolności do lat 10.
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WSPÓLNIE ZADBAJMY O PRAWIDŁOWY
ROZWÓJ NAJMNIEJSZYCH POCIECH
Dla każdego z Nas najważniejsze jest
zdrowie i prawidłowy rozwój Naszych nowo
narodzonych dzieci. Na stawy biodrowe
niemowlęcia trzeba zwrócić nadzwyczajną
uwagę, by jak najszybciej odkryć możliwe
nieprawidłowości. Pierwszą diagnostykę
pod kątem dysplazji stawów biodrowych
noworodek powinien przejść w pierwszych
dobach życia, jeżeli nie ma niepokojących
sygnałów to kolejne badanie powinno odbyć
się między 6 a 12 tygodniem życia.
Czym jest dysplazja stawów biodrowych
i dlaczego wykrycie jej jest tak ważne w prawidłowym rozwoju Naszego dziecka..
Dysplazja stawu biodrowego to jedna
z najczęstszych wad wrodzonych u niemowląt w Europie. Nieprawidłowo rozwinięta, zbyt
spłaszczona panewka zmniejsza stabilność stawu i może prowadzić do jego podwichnięcia

lub zwichnięcia. Aby uniknąć problemów ze
stawami biodrowymi niezbędna jest szybka diagnostyka.
Po wykryciu wady należy niezwłocznie rozpocząć rehabilitację na której dowiemy się jakie stosować ułożenia dziecka by nie pogłębiać
wady oraz jak wspomagać dziecko by efektywnie poprawiać rozwój.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy o możliwości diagnostyki oraz rehabilitacji dzieci pod kątem dysplazji stawów
biodrowych w Naszej placówce. Specjaliści
medycyny rodzinnej Aleksandra Buczek-Stachowska oraz Łukasz Stachowski prowadzą
badania Ultrasonograficzne stawów biodrowych, natomiast specjaliści rehabilitacji dziecięcej mgr Sławomir Radwański oraz mgr Agata
Miśkiewicz dbają o usprawnianie Naszych najmniejszych pacjentów. Wszystkie badania i re-

REKLAMA

Sprawdzian z wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych

habilitacja wykonywane są w przychodni przy
ul. Grodzkiej 73. Więcej informacji pod nr telefonu 746667783 lub na stronie internetowej
www.przychodniaspecjalistyczna.com.pl
R1054/17

Uczniowie z dziewiętnastu
szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania wałbrzyskiego Oddziału ZUS doskonale poradzili
sobie z pytaniami w pierwszym
etapie Olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”.
Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowywali się do
olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach
społecznych w trakcie czterech lekcji, jakie zostały przeprowadzone
przez nauczycieli i pracowników
ZUS w ramach projektu edukacyjnego ,,Lekcje z ZUS”.
Pierwszy etap zmagań – etap
szkolny przeprowadzony był jednocześnie we wszystkich szkołach,
które zgłosiły chęć udziału w tym
projekcie. Blisko 900 uczniów ze
szkół ponadgimnazjalnych z terenu
działania wałbrzyskiego Oddziału
ZUS rozwiązało test składający się
z dwudziestu pytań. Jak pokazały
wyniki testu nasi uczniowie wyróż-

niają się wysokim poziomem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
W niektórych szkołach potrzebna
była dogrywka, żeby wyłonić ,,najlepszych z najlepszych”.
Po tym etapie konkursu w szkołach zostaną utworzone trzyosobowe zespoły, które będą reprezentowały szkołę w kolejnym

- wojewódzkim etapie konkursu.
Będą to uczniowie, którzy najlepiej
poradzili sobie z testem i zdobyli największą liczbę punktów. W ogólnopolskim finale Olimpiady na uczniów
czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz punkty i indeksy na wybrane
uczelnie w kraju.
Magdalena Walter

Basen po liftingu
Gruntowna
modernizacja
świebodzickiej pływalni dobiega
końca. Wraz z początkiem stycznia obiekt będzie ponownie oddany do użytku.
Remont krytej pływalni rozpoczął
się w lipcu, dotyczył przede wszystkim gruntownej przebudowy szatni
i natrysków, wydzielenie nowej strefy saun, budowę tężni solnej. W wydzielonym saunarium są 3 nowe sauny (sucha, z aromaterapią i parowa)
oraz wanna schładzającą z wytwornicą lodu. Przebudowane zostało
pomieszczenie holu wejściowego,
zmodernizowana strefa natrysków
i toalet z przystosowaniem kabiny
i osprzętu dla osób niepełnosprawnych. Przebojem odnowionej pływalni będzie duże, aż 12-osobowe
jacuzzi - w sumie będą dwa.
Wkrótce rozpocznie się napełnianie niecek basenowych. Nagrzewanie wody w basenach potrwa jednak minimum dwa tygodnie, w tym
czasie będą także przeprowadzone
odbiory końcowe i badania, m.in.
Sanepidu.
PaPu
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Inżynier
ds. Aplikacji SCADA
/sieci LAN
Lokalizacja: Świebodzice

Inżynier
ds. Automatyki
Zabezpieczeniowej
Lokalizacja: Świebodzice

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

Do naszej fabryki w Świebodzicach poszukujemy Inżyniera ds. Automatyki Zabezpieczeniowej

Główne zadania:
• Konfiguracja 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

Główne zadania:
• Konfiguracja 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;

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
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 kwalifikacji
• Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny (m.in. ubezpieczenie na życie,
pakiet medyczny, karta multisport)

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

Piątek, 15 grudnia 2017
www.30minut.pl
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Zadbają o finanse Twojej firmy
WBR Spółka z o.o. znajdujące się przy ulicy Wrocławskiej 113/11e w Wałbrzychu
- najlepszym biurem rachunkowym na Dolnym Śląsku
roku 2017 wg Dziennika Gazeta Prawna.
Biuro rachunkowe działa od
2009 r. - Naszym głównym celem jest wysoki profesjonalizm
świadczonych usług oraz stałe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co pozwala nam lepiej
dbać o interesy naszych Klientów – mówią właściciele. Spółka zajmuje się kompleksową
obsługą rachunkowo-księgową
oraz kadrowo-płacową małych
i średnich firm o różnym profilu
działalności, jak i formie prawnej.
- Naszymi klientami są zarówno
jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe oraz
spółki prawa handlowego. Jesteśmy elastyczni oraz upraszczamy
zasady współpracy, pozostając
otwarci na oczekiwania naszych
Klientów- zachęcają właściciele.
Zakres świadczonych przez biuro usług obejmuje: prowadzenie
podatkowej księgi przychodów
i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), ksiąg rachunkoREKLAMA

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

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

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

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

tel. 74/666-66-22 / 575-113-215
e-mail: biuro@wbr.com.pl
R1057/17

10 wydarzenia

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.
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Laserowy Peeling Węglowy jako prezent
Czym jest laserowy peeling węglowy?
Laserowy peeling węglowy to nowy zabieg
laserowy z wykorzystaniem maski węglowej
oraz wysokoenergetycznego lasera Q-Switch.
Procedura polega na naświetlaniu promieniem
laserowym skóry twarzy lub dekoltu uprzednio
pokrytej specjalną koloidalną zawiesiną węgla.
Podczas zabiegu drobinki węgla wnikają w najdrobniejsze nierówności, zagłębienia oraz pory
i absorbują energię światła laserowego. Połączenie efektów fotoablacji zewnętrznej warstwy
naskórka wraz z jego niedoskonałościami oraz
fototermolizy powodują oczyszczenie i zwężenie porów skóry, ujednolicenie kolorytu, stymulację produkcji kolagenu, zmniejszenie stanów
zapalnych, stymulację komórek skóry do odbudowy oraz ustabilizowanie wydzielania sebum.
Czym się wyróżnia?
Peeling węglowy jest bardzo uniwersalnym
zabiegiem. Jest stałym elementem pakietu

bezinwazyjnym pozbawionym ryzyka powikłań
i skutków ubocznych nie trzeba brać po zabiegu wolnego z pracy.
Czy każdy może poddać się zabiegowi?
Peeling węglowy doskonale oczyszcza skórę,
przywracając jej blask i świeżość. Co więcej,
Black Doll jest zalecany także do pielęgnacji
cery trądzikowej. W tym przypadku wykorzystane składniki skutecznie hamują powstawanie nowych zmian oraz redukują widoczność
porów skóry. Jednym słowem, zabieg znacząco
poprawia kondycję cery, dlatego gorąco polecam go wszystkim, którzy narzekają na jakość
skóry twarzy.

przeciwstarzeniowego z kilku powodów. Jednym z nich jest możliwość wykonywania go
przez cały rok. Jest również zabiegiem zupełnie

Jakie są przeciwwskazania
do wykonania takiego zabiegu?
Przede wszystkim ciąża, opalona skóra, bielactwo, epilepsja, żółtaczka, stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry itp.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.kosmetykalaserowawalbrzych.pl tam przygotowaliśmy ofertę
gdzie do końca Grudnia koszt takiego zabiegu na twarz to

-50%

100zł zamiast 200zł. Zabieg idealnie nadaje się na prezent dlatego

w sprzedaży mamy również kupony podarunkowe, również na depilację laserową.

Masz pytanie zadzwoń Tel. 79-19-16-787 lub przyjdź ul. Senatorska 28z (Podzamcze obok Lidla) Wałbrzych

Deklaracja Sudecka podpisana
Blisko 100 samorządowców z
całego Dolnego Śląska spotkało
się 11 grudnia w miejscowości
Wleń, aby podpisać „Deklarację Sudecką 2030”. Stanowi ona
oficjalne zawiązanie współpracy
samorządów południowej i zachodniej części Województwa
Dolnośląskiego.

Nagroda
Ministra
Dr hab. Piotr Szymaniec, Pełnomocnik Rektora PWSZ Wałbrzych ds. nauki i współpracy
międzynarodowej, został wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. Uroczysta
gala odbyła się 11 grudnia w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki. Nagrody te to coroczne
wyróżnienia przyznawane przez
ministra nauki za wybitne osiągnięcia
naukowe, indywidualne i zbiorowe
osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią
nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. Łącznie
nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.
PaPu

- Ten dokument jest wyrazem woli
podjęcia przez samorządy Subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego
wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części
Dolnego Śląska. Wykorzystując potencjał społeczno - gospodarczy i zasoby
endogeniczne zobowiązujemy się do
REKLAMA

prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji zwanego „Strategią
Rozwoju Sudety 2030”. Pragniemy,
aby dokument stał się podstawą do
przygotowania specjalnego Programu
Operacyjnego dla tej części Polski –
podkreśla Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha. - Stosując zasadę
partnerstwa, wzajemnego poszanoR1059/17

W imieniu Gminy Świebodzice
dokument podpisał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz

wania oraz podmiotowości każdej z
jednostek samorządu terytorialnego,
My – Sygnatariusze „Deklaracji Sudeckiej” przystępujemy do pracy na
rzecz osiągnięcia rzeczywistego zrównoważonego rozwoju południa Dolnego Śląska. Bardzo liczymy na wsparcie i
współpracę ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego, radnych
sejmiku oraz Rządu RP – czytamy w
dokumencie.
PaPu
fot. użyczone
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remax

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)
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Świąteczna magia
w Victorii
Boże Narodzenie to jeden z piękniejszych okresów w roku. Zakupy, porządki, przygotowanie
potraw, tysiące spraw przewija się przez głowę. Lista rzeczy do zrobienia jest naprawdę długa.
Jednak święta, to przede wszystkim czas refleksji, pokoju, spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
Jest to również piękna okazja, by móc obdarować swoich bliskich niezwykłymi upominkami.
W Galerii Victoria magię świąt
można poczuć już od jakiegoś
czasu. Dzięki pięknym dekoracjom i iluminacjom świetlnym
klienci mogą poczuć wyjątkową atmosferę Świąt. Dopełnieniem otaczającej magii
będzie najbliższy weekend.
To właśnie 16 i 17 grudnia będzie można spotkać Świętego
Mikołaja z Elfami i Śnieżynką.
Dookoła czuć będzie niezwykły zapach pierników, bowiem w naszym świątecznym
programie zapewniamy wypiekanie i dekorowanie tych
bożonarodzeniowych ciasteczek, tworzenie ozdób świątecznych, z kolei dla dzieci
przygotowaliśmy malowanie
buziek a także recital kolęd
w wykonaniu lokalnych szkół.
Jak co roku tuż przed świętami tj. 21-23 grudnia będziemy
pakować prezenty. Zanim je
jednak spakujemy już dziś
zapraszamy na świąteczne zakupy. Salony w Naszej Galerii
w swojej ofercie mają bogaty
wybór ciekawych prezentów.
Poszukiwanie prezentów dla
najbliższych w Victorii będzie
prawdziwą
przyjemnością
bowiem w naszych sklepach
nadal znajdziecie Państwo
wyjątkowe okazje i promocje.
Do zobaczenia w świątecznej
Galerii Victoria! Serdecznie zapraszamy.

ZAPRASZAMY…

…do skorzystania z wyjątkowych,

świątecznych

promocji w Naszych salonach. Jeśli jeszcze nie kupiłeś świątecznego prezentu zajrzyj do Perfumerii
Douglas…

właśnie

tam

znajdziesz niezwykłe propozycje dla swoich bliskich już
do 79 zł. Więcej na

Str.3

...na

świąteczny

koncert

filharmonii sudeckiej który
odbędzie się już dzisiaj- 15
grudnia o godz. 18:00. W repertuarze znane i lubiane
utwory świąteczne w zupełnie nowym wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej.
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U nas znajdziesz najlepsze
SPORTOWE MARKI
w PROMOCYJNYCH
CENACH!
DO 31 GRUDNIA
za zakupy powyżej 300 zł
KARNET DO CITYFIT GRATIS
O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SKLEPIE 50STYLE W GALERII VICTORIA

*DOTYCZY TAŃSZEJ RZECZY, NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI
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POLECA
Jak zawsze Miłoszewski Zygmunt
Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku Komedia ironiczno-romantyczna o parze, która dostała szansę przeżycia jeszcze raz swojej miłości.
I o narodzie, który dostał szansę przeżycia jeszcze raz swojej historii. I o tym, co z tego wynikło. Nowa książka autora bestsellerów o Teodorze Szackim to opowieść o tym, czy potrafimy oszukać los. A może jesteśmy skazani na „jak zawsze”? Miłoszewski mistrzowsko eksploruje nowy gatunek
literacki, pokazując, że niezależnie od tego, czy bierze na warsztat horror, kryminał lub romans, zawsze umiejętnie przeplata osobiste losy bohaterów z historią Polski.
Mój dom

Kortez
3.11.2017 do sklepów trafia druga płyta Korteza - „Mój dom”. Jego debiutancki album „Bumerang” był jedną z najchętniej kupowanych płyt w 2015
i 2016 roku. Jej nakład przekroczył 90 tyś. egzemplarzy. „Mój dom” to obrazowa, osadzona w czterech ścianach i 9 aktach historia rozpadu związku.
Płytę tworzyli ludzie z najbliższego otoczenia Korteza. Praca nad nią zajęła 18 miesięcy. Producentem, podobnie jak wypadku „Bumeranga” był
Olek Świerkot. Większość partii instrumentalnych Kortez nagrał z kolegami ze swojego zespołu (Krzysztof Domański, Kuba Galiński, Lesław Matecki i Marcin Ułanowski). Za teksty odpowiedzialna była Agata Trafalska, która pracowała nad nimi z Kortezem. Pomogli im: Roman Szczepanek (znany z „Bumeranga”), Mateusz
Dopieralski (Bitamina) i Maks Kucharski (były współlokator Korteza z duetu Max Fiszer).

Zawsze jest czas na miłość

Hopkins Joel
Miłość potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie – niezależnie od wieku, pojemności portfela i tego „co ludzie powiedzą”. Muza Woody’ego
Allena oraz zdobywczyni Oscara i dwóch Złotych Globów – Diane Keaton („Annie Hall”, „Manhattan”) oraz trzykrotnie nominowany do Złotego Globu
weteran największych superprodukcji Hollywood – Brendan Gleeson („Paddington 2”, „Harry Potter”) w chwytającej za serce i podnoszącej na duchu
niezwykłej historii, która wydarzyła się naprawdę! Emily Walters (Keaton) nie może jednak znaleźć sobie miejsca w życiu. Pewnego dnia poznaje ekscentrycznego właściciela osobliwej chatki znajdującej się na obrzeżach miasta (Gleeson). Rodzi się między nimi więź, która przeczy wszystkim konwenansom. Wkrótce mężczyzna staje się celem nieuczciwych przedsiębiorców, którzy chcą go wysiedlić. Emily zrobi wszystko, aby mu pomóc.

NASZA VICTORIA
Oficjalny miesięcznik
informacyjno reklamowy Galerii Victoria
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
www.30minut.pl
sekretariat@30minut.pl
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pierogi palce lizać
ZUPA DNIA
3,50 ZŁ
DANIE DNIA
10,90 ZŁ

ZUS wypłaci
na święta

smacznie jak u mamy
SPRAWDŹ CZY MAMY

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

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

pon.-sob. 12.00-17.00

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

w dostawie również płatność kartą

WWW.MAMUSKA.COM.PL

Książ bez dotacji

Wniosek na renowację barokowych sal w Zamku Książ złożony przez gminę Wałbrzych
nie otrzymał wymaganej liczby
punktów i nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej.
Wniosek spełniał wszystkie wymagania formalne, lecz merytorycznie nie spełniał wymagań konkursowych. Gmina Wałbrzych nie będzie
się odwoływać od decyzji Ministerstwa. Teoretycznie bez unijnych

środków renowacja może nie dojść
do skutku, jednak włodarze miasta
będą szukać innych źródeł finansowania tej inwestycji. Pod znakiem
zapytania stoi też dofinansowanie
renowacji palmiarni. Projekt został
złożony w osobnym wniosku, który
otrzymał wymagane minimum punktowe, ale nie znalazł się na liście projektów, na których realizację zostaną
przyznane środki. Gmina Wałbrzych
złożyła odwołanie w tej sprawie.
PaPu, fot. użyczone Zamek Książ
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

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

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

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

GRATIS
OKNAszrocik szpargalek

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

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

znajdź nas na FB

Borowa otwarta

DRZWI

już od 950zł
z montażem

Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej na pograniczu
Wałbrzycha i Jedliny-Zdroju! Na
najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich – Górze Borowej stanęła ponad 16-metrowa wieża
widokowa. Przy dobrej pogodzie
z tarasu wieży można zobaczyć
m.in. Karkonosze, Masyw Śnieżnika, oraz Sky - Tower we Wrocławiu. Już teraz można śmiało
powiedzieć, że jest to jeden
z najlepszych punktów widokowych w całych Sudetach.
Góra Borowa, jest najwyższym
szczytem Gór Wałbrzyskich, który znajduje się na wysokości 853 m
n.p.m.
- Pomysł budowy zrodził się
w trakcie konsultacji z mieszkańcami, na tema zagospodarowania naszych gór – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. – Realizujemy
go z Wałbrzychem i Nadleśnictwem
Wałbrzych, które przekazało teren

sekund
W tym roku Wigilia wypada
w niedzielę, ale emeryci i renciści,
którzy pieniądze z ZUS otrzymują 25 dnia każdego miesiąca,
nie będą mieć pustych portfeli.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zadbał o to, by wszystkie te osoby
otrzymały emerytury i renty
najpóźniej 22 grudnia.

Paczka do Afryki

W Zespole Szklono – Przedszkolnym w Jaroszowie realizowany jest projekt edukacyjny
pt. „Przyjaźń między dzieckiem
a dorosłym”, którego celem
jest inspiracja do kształtowania
własnego charakteru. Jednym
z zadań, zrealizowanym jeszcze
przed zbliżającymi się świętami,
było zebranie artykułów papierniczych, które zostały spakowane
w „Paczki do Afryki”. Dzięki zaangażowaniu opiekuna i uczniów
ze szkolnego Koła Wolontariatu,
zebrano 10,5 kg darów (głównie
zeszytów, bloków rysunkowych,
kredek, długopisów, ołówków
i piórników). Paczka 8 grudnia
została wysłana do Stowarzyszenia SALUTEM w Kielcach, które
współpracuje z Fundacją Edukacja
Dla Rozwoju EDU Afryka. Dary
od uczniów z Jaroszowa będą
wykorzystane przez afrykańskie dzieci, które korzystają ze
świetlic i przyszkolnych klubów
prowadzonych przez Fundację na
terenie dwóch najbiedniejszych
krajów Afryki Subsaharyjskiej:
Benin i Togo.

Darmowy wstęp
do Mauzoleum

pod budowę wieży. Dzięki przeprowadzonej inwestycji, gmina zyska na
większej ilości turystów w tym regionie.
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Zdrowych, Spokojnych
i Wesołych
Świąt Bożego
Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku 2018

życzą właściciele
Szrocika Szpargałka

SZROCIK SZPARGAŁEK

(Meble,porcelana,ciuchy...
Giełda w jednym miejscu...)
Chrobrego 14 były sklep z odzieżą używaną
czynne : PN -PT 10-17 SOB 10-15.

Uruchomione w sierpniu Mauzoleum do końca roku będzie
można zwiedzać za darmo. Kaplica Grobowa rodziny Hochbergów panującej niegdyś w Zamku
Książ jest koleją atrakcją miasta
Wałbrzych. Znajduje się na
południowy wschód od Zamku
Książ, na Topolowej Górce,
przy południowej bramie parku
(niedaleko Parkingu Górnego). Podjęłam decyzję, by mauzoleum,
które zostało w ostatnim czasie
odrestaurowane było udostępnione dla wałbrzyszan w okresie
świątecznym. Od planowanego
na 17 grudnia koncertu bożonarodzeniowego do końca roku
mieszkańcy miasta będą mogli
mauzoleum zwiedzić bezpłatnie.
Chcemy je pokazać, bo wiemy,
że obiekt ten wyremontowano
niemałymi nakładami sfinansowanymi ze środków zewnętrznych,
ale i spółki - mówi Anna Żabska,
prezes Zamku Książ. Mauzoleum odremontowano niedawno
z zewnątrz i wewnątrz. Kosztami
przedsięwzięcia (670 tys. zł)
podzielili się prezydent Wałbrzycha, minister kultury, marszałek
województwa dolnośląskiego
i prezes spółki zamek Książ.
W Mauzoleum można podziwiać
odrestaurowane freski F.A. Schefﬂera przedstawiające Książ po
rozbudowie barokowej, a także
schodząc do krypty, można zobaczyć częściowo zachowane

20 wydarzenia
sekund
Nie żyje Johny
Radyjko

Przez lata rozbawiał mieszkańców
Wałbrzycha. Rozrabiał i śmieszył.
Chyba nie ma wałbrzyszanina,
który nie wiedziałby, kto to Johny
Radyjko. W poniedziałek, 11grudnia dobiegła smutna wiadomość,
że znaleziono zwłoki 69 – letniego Bogdana Kucharskiego, znanego właśnie jako Johny Radyjko.
Sąsiedzi nie widzieli Kucharskiego
od tygodnia. Drzwi od jego
mieszkania były zamknięte i nikt
nie odpowiadał na pukanie. Zaniepokojeni poinformowali policję.
Ta o otwarcie mieszkania pomoc
poprosiła straż pożarną. - Po
godz. 22 ratownik dostrzegł przez
okno siedzącą na łóżku postać.
Po wejściu do mieszkania przez
okno i ocenie poszkodowanego
zaniechano akcji ratowniczej,
w związku z brakiem jakichkolwiek funkcji życiowych - wyjaśnia
Robert Strojny z Państwowej
Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
. Wszystko wskazuje na to, że
69-latek nie żył już od kilku dni.
Policja wyklucza działanie osób
trzecich.

Przyjedzie
mammobus

W poniedziałek, 15 stycznia 2018
do Boguszowa – Gorc przyjedzie
mammobus. Będzie stacjonował
przy dawnym szybie Witold, ul.
Traugutta 12 G. Będzie można w nim bezpłatnie wykonać
mammografię. Badanie jest
refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie jest
wymagane skierowanie lekarskie. Mogą w nim uczestniczyć
ubezpieczone panie w wieku od
50 do 69 lat, które nie są leczone
onkologicznie i jednocześnie
w ciągu ostatnich 2 lat nie miały
wykonanej mammografii. Jest
ono przeznaczone też dla kobiet,
które otrzymały odpowiednie
pisemne wskazanie (rak piersi
wśród członków rodziny, mutacje
w genach BRCA 1 i BRCA 2 ) i nie
miały wykonanej mammografii
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Aby skorzystać z bezpłatnego
badania, konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 58 666
24 44 lub na http://www.mammo.
pl/formularz. Call Center czynne
jest od poniedziałku do soboty.
Mammografia trwa jedynie kilka
minut i polega na zrobieniu 4
zdjęć rentgenowskich. Pozwala
na rozpoznanie i wykrycie tzw.
zmian bezobjawowych (guzków
i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju,
kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań
palpacyjnych. Wcześnie wykryty
nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne
leczenie oraz daje niemal 100 %
gwarancję powrotu do zdrowia.
Ponieważ istotnym elementem
badania jest ocena porównawcza
wyników z poprzednich badań,
należy zabrać ze sobą klisze i wyniki poprzednich mammografii.
KaLu

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

Piątek, 15 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl
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,,E-usługi w administracji publicznej”
- konferencja naukowa ZUS i PWSZ
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu 12
grudnia br. zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową
„E-usługi w administracji publicznej” pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Wojewody
Dolnośląskiego oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wprowadza dwa kolejne instrumenty e-usług, tj. e-Składkę od 1 stycznia 2018 r. oraz e-ZLA, gdzie od 1
lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie
będą funkcjonowały tylko w formie
elektronicznej. Zainicjowało to zorganizowanie konferencji naukowej

w ramach współpracy między wałbrzyskim oddziałem ZUS, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Wałbrzychu.
Podczas konferencji referaty
dotyczące e-usług wygłosili m.in.
przedstawiciele środowiska naukowego z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego,
Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Wałbrzychu.
Uczestnicy konferencji podjęli
się również oceny standardów usług
elektronicznych oferowanych przez
administrację publiczną w Polsce.
Konferencja była więc też miejscem
wymiany doświadczeń i poglądów

Szlachetnie w Głuszycy
W dniach 9-10 grudnia hala
sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy zamieniła się w magazyn z ogromną
ilością świątecznych paczek. To
był bardzo pracowity czas dla 10
wolontariuszy akcji Szlachetna
Paczka z rejonu Głuszyca oraz

rzeszy osób wspomagających ich
działania.
W czasie tegorocznego finału
Szlachetnej Paczki, po raz pierwszy
w wyodrębnionym rejonie Głuszyca,
przygotowane przez darczyńców
paczki trafiły do 29 rodzin z terenu

między przedstawicielami świata nauki, administracji publicznej, gospodarki oraz III sektora, gdzie w panelu
dyskusyjnym wzięli udział: przedstawiciel administracji państwowej,
Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiceprezes za-

rządu Dolnośląskich Pracodawców,
przedstawiciel
organizacji pozarządowych- Prezes Stowarzyszenia
Forum Aktywności Lokalnej oraz
przedstawiciel Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
Magdalena Walter

Głuszycy, Walimia i Jedliny-Zdroju.
- Radość obdarowanych rodzin była
wielka, nie zabrakło wielu ciepłych
słów, szczerych gestów i łez wzruszenia. Zarówno my, wolontariusze,
jak i rodziny dziękujemy wszystkim
darczyńcom. To był prawdziwy
weekend cudów. Dzielnie wspierali nas głuszyccy strażacy oraz Ilona
i Daniel Sowa, Andrzej Marcinkowski, Darek Popek, Mirek Żołopa,
Rafał Krystyniak, Konrad Czemar-

nik, Grzegorz Milczarek, Mariusz
Kostrzyca, Artur Gołda, Magdalena
Gołda, Krzysztof Gołda, Marta Gołda, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy, harcerki oraz wielu innych dobrych ludzi
o otwartych sercach. Wszystkim
jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc. Wielkie dzięki! - dodaje
Magdalena Kandefer, lider Szlachetnej Paczki w rejonie Głuszyca.
PaPu

Dolna wolna od dziur?
Projekt gminy Strzegom dotyczący przebudowy ul. Dolnej
znalazł się na ostatecznej liście
rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” na rok 2018.

Maluchy ubierały
choinki
Dzieci ze świdnickich przedszkoli nr 1 i 14 oraz ze szkół podstawowych nr 1 i 315 odwiedziły
Urząd Miejski w Świdnicy, aby
przystroić choinki.
W poniedziałek, 11 grudnia
przedszkolaki i uczniowie przynieśli
ze sobą ozdoby, które samodzielnie
wykonali na zajęciach plastycznych
i technicznych. Na świątecznych
drzewkach zostały powieszone anio-

ły, gwiazdy, szyszki i kokardy. Nie zabrakło też ręcznie zdobionych bombek oraz kolorowych papierowych
łańcuchów. Pierwsze z drzewek
podziwiać można na parterze, przy
wejściu do urzędu. Druga choinka
stanęła w gabinecie Prezydent Miasta. Kolejne znajdują się w sali narad
USC oraz na I piętrze urzędu obok
Biura Rady Miejskiej.
KaLu
fot. użyczone

- Zgodnie z procedurą konkursową musimy jeszcze poczekać na zatwierdzenie listy przez Ministra Infrastruktury, co nastąpi w grudniu - mówi

Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. -Kolejna ważna dla mieszkańców
ulica, która dziś jest w fatalnym stanie
technicznym, uzyska nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, wygodne
chodniki i nowe przejścia dla pieszych.
Ustawimy na niej pierwszy w gminie
radar edukacyjny, który poinformuje
kierowców, czy jadą z prawidłową
prędkością. Specjalnie oznakowane
zostanie przejście dla pieszych, łączące
dwa parki w okolicy wiaduktu kolejowego - dodaje burmistrz.
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

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

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Piątek, 15 grudnia 2017
www.30minut.pl
REKLAMA

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

promocja 21
R1067/17

22 kultura

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

Piątek, 15 grudnia 2017

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

Polacy na wyjeździe

Kopalnia pokaże Solidarnych

Dwóch Polaków na emigracji i dwa spojrzenia na Polskę.
Zamknięci w zbyt ciasnym pomieszczeniu, skazani na bycie ze
sobą i nieustający konflikt – próbują się zrozumieć. Czy znajdą
wspólny język? Czy się dogadają?
Odpowiedź na te pytania w piątek, 15 grudnia w wałbrzyskim
Teatrze Dramatycznym, podczas spektaklu pt. „Emigranci”.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
w Wałbrzychu oraz Zarząd Regiony Dolny Śląsk
NSZZ „Solidarność” zapraszają na specjalny
pokaz filmu oraz otwarcie wystawy „Solidarni”.
Wydarzenie zaplanowano na piątek, 15 grudnia
o godz. 17:00 w Klubie Muzycznym Montownia.

Tytułowi emigranci, intelektualista AA i przeciętny zjadacz chleba
XX, wynajmują wspólnie skromne
mieszkanie w bliżej nieokreślonym
kraju. Być może żyją na obczyźnie,
a może nie musieli nigdzie wyjeż-

dżać, by czuć się obco… Połączeni przez przypadek – dążący do
niezależności, a jednak skazani na
wspólne bytowanie – prowadzą ze
sobą i przeciwko sobie okrutną grę
pozorów.
Sztuka Sławomira Mrożka dotyka
problemu naszej tożsamości. Emigracja od kilku stuleci wpisana jest
w historię naszego kraju – również
tę najnowszą. Po 25 latach zmieniły
się powody i formy emigracji.
W wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym „Emigranci” to propozycja
przygotowana przez aktorów: Czesława Skwarka i Michała Koselę.
KaLu
fot. użyczone

Zarówno film, jak i wystawa to efekt wywiadów
i spotkań ze świadkami historii - działaczami Solidarności Wałbrzyskiej, którzy wydarzenia lat 80. XX
wieku m.in. w kopalni „Thorez” (dziś Stara Kopalnia)
przeżyli sami. Piątkowe spotkanie jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Kolejnym etapem będą
wycieczki terenowe oraz warsztaty stacjonarne.
KaLu, fot. użyczone

Niedziela w Teatrze Lalek
W najbliższą niedzielę, 17
grudnia o godzinie 12:30 zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu na spektakl „Kapelusz Pani Wrony” w reżyserii
Laury Słabińskiej. Przedstawienie dedykowane jest dzieciom
w wieku 4+.

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
15 grudnia 2017 /godz. 19:00 / Scena Kameralna
REZERWACJA BILETÓW: Biuro Współpracy z Publicznością
/ tel. 74 648 83 01 (do 03); http://bilety.teatr.walbrzych.pl/

Na jednym z tradycyjnych spotkań pod dębem Pani Wrona nie pojawia się, bo skradziono jej kapelusz.
Przyjaciele wpadają na pomysł, by
poprosić o pomoc Detektywa Barnabę, który natychmiast rozpoczyna
poszukiwania. Uczestniczą w nich
wszyscy mieszkańcy lasu - czy to dobrowolnie, czy też wywołani przez
Barnabę na przesłuchanie.
Obsada: Katarzyna Kłaczek, Bożena Oleszkiewicz, Aleksandra Paprocka-Paszczyk (gościnnie), Patry-
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cja Rojecka, Jakub Grzybek, Paweł
Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz.
Bilety: 16zł (dzieci), 18zł (dorośli).
REZERWACJA
MIEJSC
w Biurze Organizacji Widowni od

poniedziałku do czwartku w godz.
od 9:00 – 15:00, tel. 74 666 73 40,
533 300 421.
KaLu
fot. użyczone
R1068/17

GALOWY KONCERT SYLWESTROWY

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

Piątek, 15 grudnia 2017
www.30minut.pl

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

Szczawieński Jarmark
Bożonarodzeniowy tuż, tuż!
Blisko 60 wystawców z Dolnego Śląska, warsztaty dla dzieci,
koncert kolęd i cała masa pozytywnych emocji! To wszystko
w najbliższy weekend, czyli 16
i 17 grudnia w Szczawnie – Zdroju. Halę Spacerową wypełni magia nadchodzących świąt.
Przedświąteczny
weekend
w Szczawnie-Zdroju będzie okazją
do zakupu gwiazdkowych prezentów i skosztowania bożonarodzeniowych łakoci, a także czasem rodzinnej zabawy.
W sobotę szczawieńskie jarmarkowanie rozpocznie koncert kolęd
w wykonaniu uczniów Miejskiej
Szkoły Podstawowej. Przez dwa
dni o artystyczną oprawę wydarzenia zadba Zespół Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie, natomiast ciekawostek nt. naszego miasta dowiemy się od Towarzystwa Miłośników
Szczawna-Zdroju.
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Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę od godz. 14:00 do 15:30 zachęcamy do udziału w wyprawie
do Laponii – św. Mikołaj i Śnieżynki
zaproszą wszystkie dzieci do Pijalni
Wód Mineralnych na wesołe animacje. Od godz. 15:30 do 17:00 dzieci
będą mogły wziąć udział w świątecznych warsztatach – w sobotę
pokuszą się na skarpetkowe bałwanki, natomiast w niedzielę stworzą dekoracje na wigilijny stół. Poza
tym w bożonarodzeniowy klimat
wprowadzi nas wspólne czytanie bajek świątecznych, na które Miejska
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza
Boya-Żeleńskiego zaprasza do Pijalni
Wód Mineralnych w sobotę i niedzielę od godz. 13:30 do 14:00 oraz
od godz. 17:00 do 17:30. W programie także ozdabianie pierników,
wykonywanie haftowanych kartek
świątecznych, prezentacje rękodzieła oraz kolędowanie.
PaPu

Mikołaj razy 650!

6 grudnia 2017 w hali sportowej wałbrzyskiego Aqua Zdroju prawie 650 dzieci otrzymało
mikołajkowe paczki. Wspaniała
akcja i wielka zabawa to wspólne działania wielu społeczników
z Wałbrzycha.
Osób zaangażowanych w tą inicjatywę również przybywa. W tym
roku „inżynierami działań” byli radni miejscy Tomasz Senyk i Anatol
Szpur. To oni odpowiadali za finansową i logistyczną część przedsięwzięcia. Patronat nad imprezą objął
Prezydent Miasta dr Roman Szełemej. Organizację paczek, jak co roku
wspierała też Poseł na Sejm Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Wszystko to
pod egidą Fundacji „Z Całego Serca”,
która w ten oto szlachetny sposób
od początku swojego istnienia, wpisała się na stałe w kalendarz działań
R1069/17

wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Tegoroczne paczki to efekt
ogromnego wsparcia firm, o których
należy pamiętać. Wśród darczyńców
znaleźli się: Unisoft sp. z o.o., Gryf
sp. z o.o., Hypmar, Ronal, Sanswiss,
OVB Allfinanz Polska, Galeria Handlowa Victoria Wałbrzych, Jot-ł sp.
z o.o., a także Formel D sp. z o.o.
Takiej ilości paczek nie dałoby rady
jednak przygotować, gdyby nie praca wielu wolontariuszy. Wśród nich
nie zabrakło wałbrzyskich harcerzy
oraz radnych Rady Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój. Zaproszenia dla dzieci zostały doręczone
poprzez wałbrzyskie szkoły oraz Parafię Zmartwychwstania Pańskiego
na Starym Zdroju. Część paczek trafiła do podopiecznych Domu Małego
Dziecka w Wałbrzychu.
PaPu
fot. użyczone

Kolędowanie
z Daisy
Trzeci koncert Książęcej Orkiestry Salonowej
pt. „Kolędowanie z Daisy” odbędzie się 17 grudnia o godzinie 18:00. Podczas koncertu zobaczmy
dyrygenta Jerzego Koska wraz z Martą Kosek grającą na oboju, Małgorzatę Wiłkomirską z Chóru
Milenium oraz Dois Stempowską z Chóru „Freundschaft”.
Od września co miesiąc w jedną niedzielę orkiestra
Jerzego Koska gra koncerty z różnym repertuarem. Grając muzykę ambitną, ale także ciekawą o czym świadczy
obecność dużej rzeszy melomanów na każdym koncercie. - W 2013 r. przygotowując koncert w Filharmonii
Sudeckiej natknąłem się na partyturę, w której widniała
pieczęć „ Książęca-Górniczo-Uzdrowiskowa Orkiestra-Wałbrzych – opowiada Jerzy Kosek, dyrygent, pomysłodawca koncertów. – Zwróciłem się do mojego przyjaciela Mateusza Mykytyszyna z prośbą o wyjaśnienie, kiedy
działała ta orkiestra. Okazało się, że generalnie orkiestra
istniała w zamku od zawsze, a ta wspomniana przeze
mnie, której partyturę odkryłem, działała z powodzeniem na przełomie XIX i XX wieku – kończy.
Okazją do kontynuowania tej myśli okazał się pobyt
najmłodszego wnuka Księżnej Daisy, Bolko, którego Jerzy Kosek wypytywał o to, co pamięta z młodości. Jaka
orkiestra grała, jakie koncerty i z jakim repertuarem.
Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
KaLu

sekund
„Dziadek”
dla Wałbrzycha

Wspaniałe widowisko czeka na
wałbrzyszan w piątek, 15 grudnia
2017 o godz. 17:00, w Auditorium
Novum Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa. Spektakl do muzyki
z baletu „Dziadek do orzechów”
Piotra Czajkowskiego przygotowują Zespół Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki oraz
Stowarzyszenie „Młody Artysta”
działające przy ZSM. W baśniowym
wydarzeniu tanecznym zaprezentuje się 136 wykonawców – uczniów
wałbrzyskiej szkoły muzycznej.
Autorem choreografii i inscenizacji
jest Grażyna Wołkowska, a w świat
baśni i magii wprowadzi widzów
Stanisława Łojewska-Włodarczyk.
Spektakl jest sfinansowany ze
środków Gminy Wałbrzych, w ramach „Realizacji programów oraz
przedsięwzięć w zakresie edukacji
kulturalnej lub działań artystycznych
dzieci i młodzieży”.

Muzyczny prezent

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie Wałbrzyskiej Szkoły Talentów przygotowali
muzyczny prezent. Zapraszają
na „Koncert kolęd i pastorałek”.
Klimatyczny koncert w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry
na instrumentach już w piątek, 15
grudnia, godz. 17:00 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej
Górze. Wstęp wolny.

Celińska świątecznie

Niepowtarzalny, pełen ciepła
i dobrej świątecznej energii
koncert Stanisławy Celińskiej. Na
ten wyjątkowy koncert zaprasza
15 grudnia Świdnicki Ośrodek
Kultury. Początek o godz. 18:00. Po
spektakularnym sukcesie albumów
„Atramentowa” oraz „Atramentowa, Suplement”, Stanisława
Celińska postanowiła nagrać jeszcze
jedną płytę. Tym razem padło na
kolędy, pastorałki i inne piosenki
świąteczne, tak powstała płyta Stanisława Celińska „Świątecznie”. Po
jej nagraniu i wydaniu okazało się,
że aranżacje i wykonanie utworów
w większości znanych słuchaczom,
tak przypadły do gustu, że po
zeszłorocznym wydaniu, pozostały
pustki na pułkach sklepowych.
W związku z tym oraz na prośby
słuchaczy w bieżącym 2017 roku
postanowiono wydać reedycję tej
płyty poszerzonej o świąteczne
utwory napisane specjalnie na
tę okazję przez samą Stanisławę
Celińską.

Jarmark i kolęda

Radosnym przemarszem przez
Świdnicę aniołów, Mikołaja na
bryczce, osiołków i kucyków, rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy. Potrwa do niedzieli, 17 grudnia.
Codziennie, oprócz możliwości
zakupu świątecznych wiktuałów,
choinek czy ozdób, będzie można
także uczestniczyć w licznych wydarzeniach towarzyszących. Przed
nami cała masa atrakcji. M.in. akcja
„Książka za książkę”, Świąteczna
parada polskich i czeskich seniorów,
koncert Stanisławy Celińskiej, Sportowa Kolęda, II Neptun International Swimming Meeting, Świdnicki
Ekspres Mikołajowy, „Gospelowskie
nutki dla naszych malutkich”, Wigilia
wszystkich świdniczan. W tym roku
Świdnicka Kolęda 2017, która rozpoczęła się 9 grudnia, trwać będzie
do 12 stycznia 2018. Szczegółowy
program dostępny na stronie www.
swidnickakoleda.pl

KaLu

24 sport
sekund
Łucznicy
w Świebodzicach

Ponad 200 łuczników z całej Polski stanęło 11 grudnia na starcie
Ogólnopolskiego Mikołajkowego
Turnieju Łuczniczego w Świebodzicach. Łucznictwo to dyscyplina, która robi w tym mieście
coraz większą karierę i zdobywa
popularność wśród młodzieży.
To za sprawą właściciela firmy
Ameoli, Mariusza Anniuka, który
zainicjował powstanie w Świebodzicach klubu sportowego, propagującego właśnie łucznictwo.

Pobiliśmy rekord
dla Adasia

Ostatnie w tym roku nocne
pływanie na basenie spotkało się
z dużym zainteresowaniem. Tym
razem miłośnicy kąpieli wodnych
w piątek, 8 grudnia mieli zadanie
specjalne - ustanowienie rekordu
przepłyniętych długości żarowskiego basenu. Wydarzenie miało
również charakter charytatywny.
Podczas zmagań prowadzona
była zbiórka pieniężna na leczenie
Adasia, mieszkańca gminy Żarów.
Każdy chętny mógł dołączyć do
specjalnej sztafety. Podczas charytatywnej zbiórki na rzecz chorego
Adasia, udało się zebrać 1524 zł
i 10 EURO, ale to nie koniec akcji.
Zbieramy dalej i wolontariuszy
z puszkami zobaczycie w niedzielę, 17 grudnia na Miasteczku
Świętego Mikołaja w Żarowie.

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

Ostry weekend
siatkarek
Najbliższy weekend to zmagania wałbrzyskich siatkarek.
Powalczą zarówno seniorki, jak
i juniorki. Podopieczne Jacka
Kurzawińskiego na wyjeździe
walczyć będą z AZS AWF Piko-Sport Wrocław (III liga) oraz
przed
własną
publicznością
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów
podejmą w ostatnim meczu ligi
juniorek KKS Ren-But Złotoryja.
Mecz rozpocznie się o godzinie
18:00 w sobotę, 16 grudnia w hali
AZS AWF Bud. P-5 ul. Mickiewicza 48 we Wrocławiu.

- Jedziemy podbudowani zwycięstwem z Jelenią Górą z bojowym
nastawieniem. Spodziewamy się determinacji wrocławianek w walce
o każdy punkt niezależnie od wyniku. Wygrana pozwoli nam wskoczyć
na 3 miejsce w tabeli. Zawodniczki
dobrze przepracowały cały cykl treningowy, skupiliśmy się podczas zajęć
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nad korektą własnych błędów, które
pojawiają się w grze a nie powinny
mieć miejsca. Spodziewam się, że
dziewczyny zostawią przysłowiowe
serce na boisku w sobotę podobnie
jak na kibiców, którzy tradycyjnie jadą
aby nas wspierać w ostatnim meczu
w 2017 roku w III lidze – mówi trener
Jacek Kurzawiński.
Ostatni mecz naszych juniorek,
z rozgrywkami żegnać się będą meczem przed własną publicznością
a przeciwnikiem będzie KKS Ren But
Złotoryja. W I rundzie na wyjeździe
nasze juniorki wygrały 3:1, oprócz
wspomnianych 3 punktów ze Złotoryją wywalczyły 1 punkt po przegranej 2:3 z UKS Lubań (pierwszy pogromca Impelu Wrocław w sezonie
2017/18). Początek spotkania w niedzielę, 17 grudnia o godzinie 12:00
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy
ul. Wysockiego 11a.
PaPu
fot. użyczone, Joanna Wróbel
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Oferuje prasę
krajową i zagraniczną
Prenumerata,
sprzedaż do teczki!
Świdnica,
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

Policjantka z medalami
Dwa medale przywiozła wałbrzyska policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu, st. sierż. Agnieszka
Pulnowska z Otwartych Mistrzostw
Polski Służb Mundurowych w Pływaniu, które odbyły trwały od 9 do
12 grudnia w Szczytnie.

Mikołajkowy brydż

Medalistka zwyciężyła podczas
zawodów w Szczytnie na dystansie
100 metrów stylem dowolnym oraz
zajęła drugą pozycję na dystansie
50 metrów stylem motylkowym.
W zawodach wystartowało 150 pływaków i pływaczek z całego kraju
z takich formacji mundurowych jak
Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Wojsko Polskie. Rywalizowano w 11 konkurencjach.

Już po raz jedenasty odbył się
w Świebodzicach Mikołajkowy
Turniej Brydża Sportowego
Parami o Puchar Burmistrza
Świebodzic. Do stolików z kartami przygotowanych tradycyjnie w Miejskim Domu Kultury,
zasiadły aż 32 pary – to prawdziwy rekord. Jak co roku przyjechali miłośnicy brydża z całego
Dolnego Śląska podkreślając, że
w Świebodzicach panuje zawsze
wyjątkowa atmosfera. Turniej
wystartował o godz. 10:00,
a otworzył go burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.

St. sierż. Agnieszka Pulnowska
służy w Policji od 6 lat. Od początku w Wydziale Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Zainteresowała się pływaniem studiując
w Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. Regularnie w zawodach
startuje od 2013 roku. Ma na swoim
koncie kilka innych medali zdobytych
podczas ogólnopolskich imprez.
-Służba w Policji nie należy do
najłatwiejszych, dlatego traktuje tę
dyscyplinę sportu jako hobby, które
jest okazją do odreagowania stresu
i pomaga utrzymywać dobrą kondycję fizyczną. Na pływalni pojawiam
się zawsze, jeżeli tylko pozwala mi
na to czas – podkreśla st. sierż. Agnieszka Pulnowska.
KaLu, fot. użyczone

Sportowa Kolęda

Naturalna okazją do przedświątecznego spotkania ludzi sportu,
złożenia sobie życzeń, podsumowania mijającego roku oraz snucia
planów na przyszłość. Na jedyne
w swoim rodzaju wydarzenie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza już po raz siódmy. Spotkanie
zaplanowano na piątek, 15 grudnia.
– Na Sportową Kolędę zapraszamy
wszystkich świdniczan, ale szczególnie tych, dla których rekreacja,
sport czy ruch to ważne elementy
życia – mówi Jerzy Żądło, dyrektor
ŚOSiR-u. – Już dzisiaj zachęcamy do
zarezerwowania w kalendarzu daty
15 grudnia. Planujemy, że nasze
wieczorne spotkanie potrwa około
dwóch godzin – dodaje dyrektor
Żądło. Będą świąteczne melodie,
barszczyk, pieczona przy ognisku
kiełbaska i przede wszystkim
świąteczna atmosfera. Jeśli dopisze
zimowa aura na specjalną atrakcję
będą mogły liczyć dzieci. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się na
placu przed lodowiskiem przy ulicy
Śląskiej. Początek około godziny
18.00.
KaLu

Zimowy prolog WRC
Entuzjaści
biegania
w górach po kopnym śniegu mają kolejną szansę
na sprawdzenie swoich
możliwości w zimowych
warunkach.
W niedzielę, 7 stycznia
2018 roku zaplanowano
III Bieg Koliby Łomnickiej.
Na biegaczy górskich czeka 15,5 km bardzo trudnej
trasy, z przewyższeniami
+665 m podczas organizowanego po raz trzeci na
terenie gminy Głuszyca Biegu Koliby Łomnickiej. Start
o godz. 12:00 przy stacji
narciarskiej Koliby Łomnickiej. Na zawody można się
zapisać na stronie www.pomiarownia.pl. Organizator
wprowadził limit na poziomie 150 zawodników.
Szczegóły na stronie www.waligoraruncross.pl.

Kalendarz dla Morawy
Rok 2018 na Hipodromie
w Morawie to aż 8 imprez
WKKW. Kalendarz otworzą Zawody Krajowe w ostatni weekend marca (24-25.03.2018). Dwa
tygodnie później odbędzie się
nowa, międzynarodowa impreza
- Strzegom Spring Open.
Kolejne Zawody Krajowe zostaną
rozegrane w maju (19-20.05.2018).
Flagowa impreza - zawody Strzegom
Horse Trials i FEI NATIONS CUP wraca do swojego tradycyjnego terminu i zostanie rozegrana w ostatnim
tygodniu czerwca (27.06-01.07.2018).
W 2018 roku do kalendarza wraca

Strzegom Summer Tour. Impreza
zostanie rozegrana w drugim tygodniu sierpnia (09-12.08.2018).
W połowie września (1416.09.2018) odbędą się zawody
Strzegom Autumn Show. Tuż po
nich, w kolejnym tygodniu (2023.09.2018) Mistrzostwa Polski Młodych Koni pierwszy raz organizowane w trzech dyscyplinach tj. wkkw,
skoki i ujeżdżenie.
Sezon 2018 zakończy kolejna
duża impreza - Strzegom October
Festival, która odbędzie się w połowie października (11-14.10.2018).
W trakcie tych zawodów rozegranych zostanie aż 9 konkursów.

Piątek, 15 grudnia 2017
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Wszyscy na Śląsk
Na ten mecz może wkrótce
zabraknąć biletów, dlatego warto już dziś zaopatrzyć się w niezbędną wejściówkę. Mowa o niedzielnym spotkaniu na szczycie II
ligi koszykarzy, w którym prowadzący w tabeli Górnik Trans.eu
Wałbrzych podejmie współlidera
– Exact Systems Śląsk Wrocław.
Za nami pierwsza runda II ligi
koszykarzy, którą biało-niebiescy
zakończyli na 1. miejscu. Bilans podopiecznych Marcina Radomskiego
to 11 zwycięstw i 2 porażki, obie
z przedstawicielami Wrocławia:
Śląskiem oraz WKK. Na inaugurację obecnego sezonu przegraliśmy
ze Śląskiem 80:83, a powyższy wynik podkreślamy z tego powodu,
iż w najbliższą niedzielę czeka nas
rewanż w Hali Wałbrzyskich Mistrzów i jeśli nasi chcą utrzymać
fotel lidera, to muszą udowodnić
swą wyższość nad rywalem ze stolicy Dolnego Śląska. I to najlepiej
różnicą większą niż 3 punkty, tak
aby bilans bezpośrednich spotkań
przemawiał na korzyść Górników,
co może się okazać niezwykle istotne na zakończenie odsłony zasadniczej, a przed rundą play off. Choć
trudno jednoznacznie wskazać na
faworyta zbliżającej się potyczki, to
jednak wydaje się, iż więcej szans
na zwycięstwo mają wałbrzyszanie,
których zapewne wesprze pełna
hala żądnych emocji kibiców. Za
chłopcami Radomskiego przemawia również fakt, iż w tym sezonie
biało-niebiescy nie przegrali jeszcze
meczu przed własną publicznością.
Oby za dwa dni było podobnie. Po-

sekund
biletów, jeżeli takowe jeszcze pozostaną, wynosić będzie odpowiednio
10 złotych i 7 złotych.
Z trzech drużyn rodem z Wrocławia naszym udało się pokonać jedynie młodzież Gimbasketu, z którą
zmierzyliśmy się w minioną niedzielę
na zakończenie pierwszej rundy. To
nie był łatwy mecz dla wałbrzyszan,
ale najważniejsze, iż przyniósł kolejne zwycięstwo Górników, mimo
iż po raz kolejny nasi musieli sobie
radzić bez swojego kapitana, kontuzjowanego Rafała Glapińskiego.
Popularny „Glapa” zbiera siły na
wspomniany powyżej szczyt rozgrywek ze Śląskiem Wrocław, trudno
bowiem wyobrazić sobie, aby pana
Rafała mogło zabraknąć w tak ważnej dla miejscowych potyczce.
Bartłomiej Nowak
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Röben Gimbasket
Wrocław 85:72 (18:18, 19:16, 23:18, 25:20)
Górnik Trans.eu: Wróbel 27, Kruszczyński 19,
Krzywdziński 18, Ratajczak 10, Durski 6, Makarczuk
3, Jeziorowski 2, Tyszka 0. Trener: Marcin Radomski

Wynik niedzielnej konfrontacji na szczycie II ligi w dużej mierze zależeć
będzie od dyspozycji rzutowej wałbrzyszan, w tym Bartłomieja Ratajczaka

czątek niedzielnej rywalizacji o godzinie 18.
Ze względu na stawkę pojedynku
warto jak najszybciej zaopatrzyć się
w bilet wstępu. Przedsprzedaż wej-

ściówek w cenie 7 złotych (normalny) i 3 złotych (ulgowy) prowadzona
będzie dzisiaj w godzinach 16 – 18
w siedzibie klubu w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. W dniu meczu cena

Tabela II ligi
1. Górnik Wałbrzych
2. Śląsk Wrocław
3. AZS Politechnika Opolska
4. Kosz Pleszew
5. Sudety J. Góra
6. Stal Ostrów Wlk.
7. WKK Wrocław
8. AZS Częstochowa
9. Rawia Rawicz
10. Gimbasket Wrocław
11. Muszkieterowie N. Sól
12. MKS Otmuchów
13. Polkąty Kąty Wr.
14. SMK Lubin

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

24
24
22
21
21
21
21
20
18
18
17
16
15
15

+177
+156
+186
+76
+73
+69
+46
-10
-45
-151
-103
-111
-109
-254

W samych superlatywach
O takich inicjatywach warto
mówić jak najczęściej i jak najlepiej. Za nami I Świąteczny Turniej Mini Koszykówki McDonald’s
Basket Cup, który do hali
w Szczawnie-Zdroju przyciągnął
niemal 100 dzieci z klubów Dolnego Śląska, ale również i Łodzi.
Po zaciętych meczach 1. miejsce
przypadło co prawda drużynie
KK Oleśnica, ale tuż za zwycięzcami uplasowali się gospodarze
– MKS Basket Szczawno-Zdrój.
Ponad pięć godzin grania, niemal
100 zawodników, świetna atmosfera oraz doskonała organizacja – tak

w największym skrócie można opisać niedzielne zawody najmłodszych
koszykarzy w pięknej hali sportowej
w Szczawnie-Zdroju. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli miejscowego klubu, a także Urzędu Miasta,
przy dużym wsparciu Dolnośląskiego Związku Koszykówki, udało się
przeprowadzić stojący na wysokim
poziomie organizacyjnym turniej, co
jest najlepszą zachętą do powtórzenia imprezy w przyszłości.
- Nieskromnie mogę przyznać, iż
przyjezdni byli zachwyceni tym, że
klub z dość krótką historią potrafił zorganizować tak profesjonalny turniej -,
przyznał Michał Borzemski, trener

gospodarzy, a także jeden z pomysłodawców imprezy. Pan Michał miał
podwójny powód do radości, gdyż
zmagania toczyły się przy wspaniałej
atmosferze zarówno na parkiecie jak
i trybunach, a dodatkowo jego zespół
zajął 2. miejsce w końcowej klasyfikacji
ustępując jedynie rówieśnikom z Oleśnicy. - To pokazuje, iż nasza praca idzie
w dobrym kierunku, mimo iż tak naprawdę trenujemy dopiero półtora
roku. Warto przy okazji odnotować,
iż mogliśmy wystawić dwie ekipy, gdyż
w mojej grupie trenuje już 16 chłopców rocznika 2008 i młodszych -, dodał popularny „Borzem”.
tekst i fot. Bartłomiej Nowak

Występujące w ESA Dolnośląskiej
III Lidze Kobiet siatkarki Chełmca
Wodociągów odniosły drugą z rzędu
wygraną na wyjeździe. Tym razem jednak dorobek wałbrzyszanek powiększył
się o 3 punkty, a łupem podopiecznych
Jacka Kurzawińskiego padł beniaminek
z Jeleniej Góry, który miał niewiele do
powiedzenia w konfrontacji z coraz
lepiej spisującym się Chełmcem.
Niewiele, gdyż tylko w pierwszej partii
gospodynie nawiązały wyrównaną
walkę z naszą ekipą, jednak ostatecznie
miejscowy IKS przegrał 24:26. W kolejnych setach przewaga wałbrzyszanek
nie podlegała już dyskusji, stąd pewne
wygrane do 20 i 18, a w rezultacie
3:0 dla Chełmca. Znacznie trudniejszy
przeciwnik czeka Izabelę Groń i spółkę
w nadchodzącej kolejce, gdyż jutro
zagramy na wyjeździe z AZS-em AWF
Piko Sport Wrocław. Zespół ze stolicy
Dolnego Śląska plasuje się na 3. pozycji,
„oczko” wyżej aniżeli Chełmiec, tak
więc stawką sobotniej potyczki jest
miejsce na najniższym stopniu podium
III ligi, które miejmy nadzieję, iż przypadnie w udziale sympatycznej drużynie
z Wałbrzycha.
IKS Jelenia Góra - Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 0:3
(24:26, 20:25, 18:25)
Chełmiec Wodociągi: I. Groń, Szymańska, Sławińska,
P. Groń, Urbanowska, Julia Rzeczycka, E. Pawelska
(l) oraz Judyta Rzeczycka, Zdebska, Mieczkowska, P.
Pawelska, Dabic (l). Trener: Jacek Kurzawiński
Tabela III ligi
1. Sobieski Oława
2. Ziemia Milicka
3. AZS AWF Wrocław
4. Chełmiec Wodociągi
5. Ares Nowa Sól
6. Volley Głogów
7. UKPS Lubin
8. IKS Jelenia Góra

5
5
5
5
5
5
5
5

15 15:0
12 14:6
9 11:8
8 10:8
7 10:11
6
6:9
2 3:14
1 2:15

Pierwszy szczyt
WALS-a
Świąteczny Turniej Mini Koszykówki McDonald’s
Basket Cup
Finały
Mecz o 9. miejsce:
B-Ball I Dzierżoniów - B-Ball II Dzierżoniów 14:2
Mecz o 7. miejsce:
Basket Świdnica - Fabrykanci I Łódź 10:12
Mecz o 5. miejsce:
Fabrykanci II Łódź - MKS Basket II Szczawno-Zdrój
8:10
Mecz o 3. miejsce:
UKS Gimbasket Wrocław - Basket Kids 12:16
Mecz o 1. miejsce:
MKS Basket I Szczawno-Zdrój - KK Oleśnica 18:24
Klasyfikacja końcowa
1. KK Oleśnica
2. MKS Basket I Szczawno-Zdrój
3. Basket Kids Wrocław
4. UKS Gimbasket Wrocław
5. MKS Basket II Szczawno-Zdrój
6. Fabrykanci II Łódź
7. Fabrykanci I Łódź
8. Basket Świdnica
9. B-Ball I Dzierżoniów
10. B-Ball II Dzierżoniów

Choć w szczawieńskich zawodach uczestniczyli zaledwie 9-letni gracze, to jednak emocje były niczym w turnieju
z udziałem dorosłych koszykarzy

Siatkarki zdobyły
„Jelonkę”

Nagrody indywidualne
Najlepsza „trójka” turnieju: Aleksander Kaczmarek
(Basket Kids Wrocław), Natalia Gliga (KK Oleśnica),
Wojciech Lipiński (MKS Basket I Szczawno-Zdrój)
MVP turnieju wśród dziewczynek: Zosia Gliniak (KK
Oleśnica)
MVP turnieju wśród chłopców: Łukasz Kowalski (MKS
Basket I Szczawno-Zdrój)

Wydarzeniem piątej odsłony Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” jest bez wątpienia pojedynek
dwóch prowadzących w tabeli, a zarazem najlepszych w minionym sezonie
ekip rozgrywek. Mowa o konfrontacji
PAP-Trans Chełmca z zespołem PW
Mabor, do którego dojdzie na zakończenie sobotniej kolejki w hali PSP nr
21 na Podzamczu. Wcześniej będzie
równie ciekawie, gdyż naprzeciw siebie
staną Dom Finansowy oraz Wodociągi,
a następnie Domex Volleyball Team
Głuszyca i KP I.
Plan V kolejki
Sobota – 16 grudnia, hala PSP nr 21:
godz. 16.00: Dom Finansowy – Wodociągi
godz. 17.15: Domex Volleyball Team Głuszyca – KP I
godz. 18.30: PAP-Trans Chełmiec – PW Mabor

Bramkarze na start

W sobotę w Hali Wałbrzyskich Mistrzów czeka nas niecodzienna impreza
piłkarska, a mianowicie I Mikołajkowe
Potyczki Bramkarskie. Z inicjatywy
Wojciecha Wierzbickiego oraz Sebastiana Raciniewskiego na starcie turnieju
stanie aż 50 bramkarzy w wieku od
8 do 19 lat, którzy rywalizować będą
o zwycięstwo w sześciu kategoriach
wiekowych. - Naprzeciw siebie staną
dwaj gracze, którzy rywalizować będą
jeden na jednego w określonym czasie.
Zadaniem pierwszego będzie strzałem
z parkietu lub rzutem ręką zdobyć
gola, a drugiego dla odmiany stracić jak
najmniej bramek. Gdy jeden strzela lub
rzuca, drugi broni, a potem zmiana.
Wygra ten, który zdobędzie więcej
goli -, powiedział Wierzbicki. Początek
zawodów o godzinie 9.

Bartłomiej Nowak
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REKLAMA

R1071/17

NOWOŚĆ

PROFESJONALNE USŁUGI
I KOSMETYKI BARBERSKIE
WAŁBRZYCH | PIASKOWA GÓRA | UL. DŁUGA 5A

REZERWACJA TERMINU

533 587 333

@QUEENSWALBRZYCH

I wiesz wszystko...
od 15 lat razem z Wami
www.30minut.pl

ZATRUDNIMY
OD ZARAZ

osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności
do sprzątania marketów
w Wałbrzychy i Szczawnie
Zdroju. Bezpłatna prywatna
opieka medyczna.
Kontakt 601 156 466

Wycieczki OMNIBUS
Sylwester
w Pradze - Express
Cena: 99 zł
www.omnibus-szczawno.pl
tel.: 693 333 563
Szczawno, ul. Kościuszki 14

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

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006
PANELE
PODŁOGOWE!
ZADZWOŃ
– PRZYJEDZIEMY!
Wałbrzych i okolice
Bezpłatnie ze wzorów
paneli

pomiar – wycena – montaż
GRATIS!
Tel. 605-062-642

reklama@30minut.pl

SKUP AUT Żywe choinki,
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
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

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
IGLASTE,
LIŚCIASTE.
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

Ciepło w Twoim Domu!

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

na terenie
Wałbrzycha
DOWÓZ GRATIS
TEL. 605 062 642
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25

DIETETYK KLINICZNY
AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

ALARMY-KAMERY
-MONITORING IP

DIETY w chorobach

SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

DIETY dla dzieci

Wałbrzych ul.Długa 3a

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

tel.608442204

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

USŁUGI
(0) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY,
ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
-TANIO! WWW.MEBLE-IBG.
WEEBLY.COM TEL. 607 218 533
(3) Szybka pożyczka do 25 000 zł.
609 432 928
(3) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(2) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(1) REMONTY KOMPLEKSOWO, TEL. 668 60 55 55
(2) Projekty budowlane tel. 668
60 55 55
(2) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111

(3) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(1) HYDRAULIKA 668 60 55 55
(1) ELEKTRYK 888 322 334
(1) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(2) Naprawa, sprzedaż maszyn do
szycia, domowe i przemysłowe.
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731
lub 74 664 27 70
(1) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PO-
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RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(0) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(39) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57

PRACA
(1) 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
(2) PRACA opiekunki seniorów
w Niemczech. Legalna praca, składki
ZUS od średniej krajowej, dobra
pensja w ramach jednej czytelnej
umowy! Zadzwoń 509 892 436,
Promedica24
(1) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ
(2) Sprzedam kaseton dł. 4mb
x0,60m, ledy,950,-zł. inf. WGN
Główna 11, 698 175 285
(2) Sprzedam meble biurowe: 3
biurka, szafy i inne. Inf. 698 175 285,
WGN W-ch, Główna 11.

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

NIERUCHOMOŚCI
(4) Kawalerka do wynajęcia. Tel. 693
339 693
(2) 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, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie
w wysokim standardzie w nowym
budownictwie w spokojnej okolicy z
ogródkiem. Mieszkanie w pełni rozkładowe z wyposażeniem, 4 piętro,
52m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój oraz balkon.
Cena:175 000zł (nr:2420) -(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
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BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
luksusowe mieszkanie z kominkiem
i miejscem rekreacyjnym, 68 m2,
3pokoje,1 piętro, Cena: 280 000
zł, (nr:2384 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji
na dom, działka .2500m2. Obiekt
idealny na agroturystykę. Cena: 89
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, parter, z niezależnym wejściem,
do wprowadzenia . Cena: 159 000
zł ( nr: 2297)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58
m2, 3 pokoje, garderoba, kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( nr:
1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia ,
ogrzewanie gazowe, do modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom
wolnostojący w pięknej okolicy do
wykończenia o pow. 156 m2, działka
2500 m2, 5 pokoi, salon z kominkiem i tarasem, 2 balkony Cena: 470
000 zł (nr: 2377) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody, 6
pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia,
ogród-1937m2 z oczkiem wodnym
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, 56m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2, okna
PCV, ogrzewanie gazowe, w reprezentacyjnej kamienicy Cena: 300 000
zł (nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie.
Cena: 109 000 zł (nr.2334) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy
piękny dom na wynajem w zabudowie szeregowej 120 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 – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179 m2,
6 pokoi, kuchnia, dwie toalety na
mieszkanie bądź siedzibę firmy
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2,
wolnostojący garaż CENA: 210 000
zł (nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia w
sąsiedztwie deptaka i parku o pow.
60 m2 na parterze 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC i przedpokojem z
ogrzewaniem gazowym CENA: 1389
000 zł (nr: 2417) (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!
BIAŁY KAMIEŃ- 40m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Mieszkanie
na 1 piętrze. Cena: 115 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74)
640 11 73
BIAŁY KAMIEŃ- 36m2, pokój, garderoba, kuchnia z oknem, łazienka
z WC, przedpokój. Mieszkanie do
wprowadzenia, na parterze, blisko
mijanki. Cena: 59 900 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73
NOWE MIASTO- 39m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny, przedpokój. Mieszkanie na drugim pietrze, do remontu,
spokojna okolica. Cena: 29 000 zł.
Tel: 502 668 974, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 45m2, salon, 2
sypialnie, kuchnia, łazienka z WC, 2
przedpokoje, balkon. Mieszkanie na
parterze, do odświeżenia. Cena: 130
000 zł do negocjacji. Tel: 502 549
553, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 35m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
balkon. Mieszkanie na 9 piętrze, do
odświeżenia. Cena: 100 000 zł do
negocjacji. Tel: 535 407 270, (74)
640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 29,5m2, 2
pokoje z kuchnią, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na 5 piętrze,
do wprowadzenia. Cena: 105 000 zł
do negocjacji. Tel: 535 407 270, (74)
640 11 73
PODGÓRZE – 36m2, duży pokój,
pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie piecem kaﬂowym. Mieszkanie do
odświeżenia. Cena: 55 000 zł. Tel:
502 668 974, (74) 640 11 73
SOBIĘCIN- 41,9m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, dwa pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie na II piętrze.
Cena: 120 000 zł do negocjacji. Tel:
513 130 023, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 34m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na 5 piętrze, do wprowadzenia. Cena: 76 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- DOM- 160m2, 5
pokoi, kuchnia, 2 łazienki, przedpokój. Dom wolnostojący, podpiwniczony, garaż, ogród 1081m2, do
wprowadzenia. Cena: 479 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
BOGUSZÓW GORCE- 103,4m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, mieszkanie dwupoziomowe.
Cena: 119 000 zł do negocjacji. Tel:
535 407 270, (74) 640 11 73
GŁUSZYCA- 40m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Mieszkanie na 1
piętrze, do wykończenia. Ogrzewanie gazowe, niski czynsz. Cena: 59
000 zł do negocjacji. Tel: 509 180
718, (74) 640 11 73
JEDLINA- ZDRÓJ- 40m2, salon
z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na 1 piętrze, do odświeżenia.
Cena: 52 000 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553, (74) 640 11 73
JEDLINA- ZDRÓJ- 53m2, 2 pokoje,
kuchnia,łazienka z WC, przedpokój.

Mieszkanie na wysokim parterze,
do odświeżenia. Cena: 78 000 zł do
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
MIEROSZÓW- 60m2, 2 pokoje,
kuchnia, WC, przedpokój. Mieszkanie do generalnego remontu, wymieniona stolarka okienna, I piętro.
Cena: 49 500 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553, (74) 640 11 73
SADY GÓRNE- 160m2, 5 pokoi,
kuchnia, jadalnia, garderoba, ganek,
wiatrołap, taras, balkon. Dom wolnostojący, do wprowadzenia, działka
1 ha. Cena: 465 000 zł do negocjacji.
Tel: 502 668 974 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 35m2, pokój,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na parterze, z ogródkiem, do wprowadzenia. 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
z ogródkiem, do remontu. 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
wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej.
Idealna nieruchomość pod inwestycję. Cena: 95000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Pogranicze
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje, 68
m2 z balkonem do wprowadzenia.
140,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2-pokojowe mieszkanie z widną
kuchnią. I piętro po remoncie, w cenie 119,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Duże, dwupokojowe mieszkanie z oddzielną
kuchnią, ogrzewanie CO gazowe
w dzielnicy Rusinowa. Cena: 129000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913259
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
pokojowe mieszkanie w bloku na III
piętrze, 60 m2 do odświeżenia w cenie 169,000 zł. Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice, Dom wolnostojący z działką
o powierzchni 653 m2, w cenie
70,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Biały Kamień
kawalerka o powierzchni 29 m2 do
odświeżenia. Cena: 49,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie na Białym Kamieniu,
do wprowadzenia, z możliwością
zrobienia trzech. 56m2 cena 156tys.
Boczna ulica, zadbana kamienica.
Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkania w stanie deweloperskim na Piaskowej Górze. Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Gorce, 2
pokoje w nowym budownictwie,
do częściowego remontu, 45m2,
75000zł do negocjacji Tel: 502-665504
13. SOWA&VICTORIA Kozice,
45m2, dwa pokoje po częściowym

remoncie, dużo zieleni wokół. Cena:
79000zł do negocjacji Tel: 502-665504
14.SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie na Nowym
Mieście po kapitalnym remoncie,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka po
kapitalnym remoncie. BEZCZYNSZOWE. 129 000zł / do negocjacji
Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
44m2 Osiedle Górnicze, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,wysoki parter,
ogrzewanie gazowe. Cena 92.000
Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie,
Śródmieście, 3 pokoje. Po kapitalnym remoncie, ogrzewanie gazowe.
Cena 135.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie,
Nowe Miasto, wysoki parter, 40
m2, duży pokój, duża kuchnia, do
kapitalnego remontu. Cena 53.000
Tel: 506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Ładne duże
trzypokojowe mieszkanie po remoncie na Nowym Mieście. powierzchnia
79m2, cena 127000 Tel: 519-121104
19. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
po remoncie na Podzamczu w czteropiętrowym bloku. 3 piętro, 54 m2,
cena 165000 zł Tel. 519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
do remontu w spokojnej części Jedliny Zdrój. 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc. Budynek po remoncie. 53m2,
cena 79000. Tel: 519-121-104

Ul. Palisadowa nr 1
58-316 Wałbrzych
www.mentornieruchomosci.pl
DZIŚ POLECAMY!”
NIERUCHOMOŚCI MENTOR
PODZAMCZE mieszkanie NA DRUGIM PIĘTRZE W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM po termomodernizacji, 51,5 m2, dwa pokoje, rozkład
pomieszczeń, standard do wprowadzenia, kuchnia w zabudowie w
cenie, 155.000 ZŁ do negocjacji, tel.
577-263-955
OKAZJA! PODZAMCZE, 48m2, 2
pokoje, balkon, niski czynsz, parter,
rozkład pomieszczeń, duża piwnica,
ŚWIETNA LOKALIZACJA, Palisadowa w czteropiętrowcu, Cena : 118
000zł, kontakt: 535-285-514
Okazja! DOM W ZABUDOWIE
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje,
garaż, ogródek 228 m2, standard do
wejścia. 249tyś Do negocjacji. Tel:
535-311-265
OSIEDLE GÓRNICZE!, ATRAKCYJNA OFERTA, przestronne mieszkanie, 2 pokoje, 53 m2, rozkładowe,
1 PIĘTRO, balkon, ogrzewanie
gazowe, blok po termomodernizacji,
129.000 ZŁ do negocjacji, tel. 535285-514
PILNIE!, POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ NA TERENIE
PODZAMCZA I PIASKOWEJ GÓRY,
tel. 535-285-514

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

28 promocja
REKLAMA

Nakład łączny
w grudniu 67 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami
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