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Wygrana w bólach

sport str. 13

Espresso 
z Tomaszem Górą

REKLAMA	 R0001/18

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

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

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

WAŁBRZYCH i OKOLICE

NOWE SAMOCHODY

REKLAMA	 R0003/18

Nowe inwestycje 
w Strzegomiu

rozmowa str. 3

REKLAMA	 R0002/18

REKLAMA	 R0004/18

BEZPŁATNE SZKOLENIA BEZPŁATNE SZKOLENIA 

„Operator maszyn CNC z modułem CAD/CAM oraz  rysunku technicznego”
STYPENDIUM SZKOLENIOWE ORAZ STYPENDIUM STAŻOWE 

Zadzwoń już teraz 887-788-120 
Więcej informacji na stronie 16 

- Przez cały czas napływają do nas sygnały i informacje o tym, jakie są braki w 
szpitalach, jakie dziedziny medycyny wymagają pilnej interwencji. Piszą do nas 
lekarze, personel medyczny, autorytety w świecie medycyny, ale często także pacjenci 
i rodzice dzieci leczonych w szpitalach – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego warto pomagać

Już w niedzielę, 
14 stycznia odbędzie się 
26. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W regionie 
szykuje się mnóstwo 
atrakcji, a wszystkie 
mają jeden wspólny cel: 
pozyskać środki 
dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków. 
Przygotowaliśmy 
przewodnik, w którym 
znajdziecie najciekawsze 
propozycje, które dają 
możliwość wsparcia akcji. 
Sprawdźcie, gdzie musicie 
się pojawić!

Serduszka opanują cały świat

Szczegóły na str. 11

region str. 8

Fundusze Toyoty 
rozdane

wydarzenia str. 5



www.30minut.pl

Piątek, 12 stycznia 2018
Nakład łączny

w styczniu 51 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami2 co, gdzie, kiedy?

rozmowa tygodnia kalendarium

W tym  roku dolnośląscy 
uczni o wie rozpoczną zimowe 
wakac j e już 15 stycznia. War-
to w tym okresie pamiętać, że 
dni w o lne od szkoły nie mu-
szą b y ć nudne. Oferta zajęć 
sportowych, artystycznych czy 
eduka c yjnych przygotowanych 
przez  instytucje z  regionu 
jest  bardzo bogata. O tym jak 
aktyw n ie odpocząć opowiada 
Mariu s z Gawlik, prezes spółki 
Aqua Zdrój.

W pon i edziałek rozpoczynają 
się fermie zimowe. Jakie atrak-
cje p r zygotowali Państwo na 
nadchodzące dwa tygodnie?

Jak co roku mamy bogatą ofertę 
bezpł a tnych zajęć sportowo-
-rekreacyjnych dla uczniów szkół 
podst a wowych, gimnazjalnych 
i pon a dgimnazjalnych. Każdy 
młody  sportowiec znajdzie coś 
dla s i ebie. Będą gry zespołowe 
– koszykówka, siatkówka i piłka 
nożna, a także tenis stołowy, bad-
minton , zajęcia z lekkiej atletyki 
oraz e lementy sportów walki. 
Dziewczęta zapraszamy na zaję-
cia fitness i trampoliny. Wszystkie 
zajęc ia prowadzone będą przez 
trene rów i instruktorów wał-
brzys kich klubów sportowych. 
W okr esie ferii dodatkowo dla 
dzieci i młodzieży szkolnej przy-
gotow aliśmy pakiet promocyj-
nych wejść na basen do Aqua 
Zdroj u i 4 LO oraz Skate Park 
. Zaj ęcia potrwają od 15 do 26 
stycznia 2018 r.

Czy wałbrzyszanie chętnie bio-
rą udział w wydarzeniach orga-
nizowanych przez Państwa?

Tak. Potwierdza to frekwencja na 
więks zych wydarzeniach takich 
jak m ecze reprezentacji Polski, 
Mistr zostwa Europy w tańcach 

czy w ystępy kabaretowe, jak 
i tych lokalnych, do których mo-
żemy zaliczyć np. mecze naszego 
zespo łu w pierwszej lidze siat-
kówki  mężczyzn. Wałbrzyszanie 
bardz o aktywnie uczestniczą 
w życ iu sportowo-kulturalnym 
nasze go Centrum, dlatego co 
roku staramy się uatrakcyjniać 
ofertę o kolejne eventy tak, aby 
zapew nić im rozrywkę i odpo-
wiedni poziom emocji, przez co 
będą od nas wychodzić w pełni 
zadowoleni. 

Jakie  widzi Pan nowe kierunki 
rozwo ju dla Centrum Aktyw-
nego Wypoczynku Aqua Zdrój?

Od września w pierwszoligowych 
rozgrywkach siatkówki mężczyzn 
bierze udział drużyna MKS Aqua 
Zdrój  Wałbrzych i właśnie z tą 
dyscypliną sportu w dużej mierze 
wiążemy nasze plany na przyszły 
rok. Jesteśmy przekonani, że wał-
brzys cy siatkarze utrzymają się 
w I lidze, dzięki czemu w dalszym 
ciągu  będziemy mogli budować 
siatk arskie emocje i promować 
nasz obiekt na arenie ogólnopol-
skiej . W planach inwestycyjnych 
przew idujemy zagospodaro-
wanie  terenów przyległych do 
Centrum Aqua Zdrój. Chcieliby-
śmy poszerzyć ofertę sportowo-
-rekr eacyjną dla mieszkańców 
Wałbrzycha i podjęliśmy już kroki 
w kie runku budowy lodowiska. 
Tego typu przedsięwzięcia będą 
zależały bezpośrednio od planów 
Gminy  Wałbrzych. Jeżeli chodzi 
o funkcjonowanie samego obiek-
tu, to w dalszym ciągu będziemy 
praco wać nad urozmaiceniem 
nasze j oferty zgodnie z najnow-
szymi  trendami, by zaoferować 
klien tom usługi na najwyższym 
poziomie.

Dziękuję za rozmowę. 

Ruszają ferie 
na sportowo 

Tam zaczyna się przyjemność, gdzie kończy się przymus - Józef Bułatowicz 
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• PIĄTEK, 12 stycznia 2018 
Imieniny: Arkadiusz, Bernard, Greta
Dzień Całowania Złotowłosych
12:00 - XIV Polonez Maturzystów, Rynek, Świdnica
16:00 - Otwarcie wystawy „Domowe krajobrazy”, Wieża Ratuszowa, 
Świdnica
16:30 - Atlanty dzieciom. Akademia Młodego Artysty, Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Kinomaniacy, WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych
17:00 - Wernisaż  „Znaczone linią” Katarzyny Prusak, WOK Śródmieście, 
Wałbrzych
18:00 - Występ Krzysztofa Daukszewicza, Centrum Kultury i Turystyki, 
Walim
19:00 - Spektakl pt. „Iwona, Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
19:00 - Koncert symfoniczny - Podróż do słonecznej Italii, Filharmonia 
Sudecka, Wałbrzych
20:00 - Młodzieżowa WOŚP - Erdziu EDK, Sobota & Matheo & Rena, Klub 
Muzyczny Hilife!, Dzierżoniów
20:00 - Blues Brothers Jam Session, A PROPOS, Wałbrzych 

• SOBOTA, 13 stycznia 20178 
Imieniny: Bogumiła, Leoncjusz, Weronika
Dzień Wzajemnej Adoracji, Międzynarodowy Dzień 
Koszuli
09:15 - VIII Szachowe Mistrzostwa, Klub Bolko, Świdnica
10:00 - Atlanty dzieciom. Wałbrzyskie Wróbelki, WOK Podzamcze, 
Wałbrzych
10:00 - Walc Ruthermeyera- Weekend pod Parą, Muzeum Kolejnictwa, 
Jaworzyna Śląska
16:30 - Będzie bal! Karnawał dla dzieci, Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia, Wałbrzych
17:00 - Mecz II ligi siatkówki: MKS Polonia Świdnica - Olimpia Jawor, Hala 
Zawiszów, Świdnica
18:00 - Wystawa malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej, WOK na terenie 
Starej Kopalni, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Iwona, Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
19:30 - Grupa Operowa Sonori Ensemble, Ośrodek Kultury, Świdnica
20:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 14 stycznia 2018 
Imieniny: Feliks, Hilary, Nina
Finał WOŚP, Dzień Ukrytej Miłości, 
Dzień Osób Nieśmiałych 
10:00 - Walc Ruthermeyera- Weekend pod Parą, Muzeum Kolejnictwa, 
Jaworzyna Śląska
10:00 - Zbiórka krwi, WOŚP, Szkoła Podstawowa nr 2, Świebodzice 
11:00 – Motoorkiestra, Osiedle Zawiszów, Świdnica
11:00 - Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA, Hala Zawiszów, Świdnica
11:30 - Airsoftowo na WOŚP, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świebodzice
12:30 - Spektal pt. ”Afroazja”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
14:00 - 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, WOK na terenie 
Starej Kopalni, Wałbrzych
15:00 - WOŚP: Żółta Febra, Silentlive, Plethora, Iluminator, Klub Bolko, 
Świdnica
16:00 - Kolędowanie z burmistrzem, Miejski Dom Kultury, Świebodzice 
18:00 - Spektakl pt. „Iwona, Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 15 stycznia 2018 
Imieniny: Arnold, Paweł 
Niebieski Poniedziałek, Dzień Wikipedii, 
Dzień Interlingwy 
09:00 - Sportowe Ferie: Turniej halowej piłki nożnej chłopców, Sala Sportowa 
przy Zespole Szkół Integracyjnych (PSP 26), Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Otwarte zajęcia lekkiej atletyki, Hala lekkoatletyczna 
Chopina, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Badminton, PSP 21, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Tenis stołowy, Centrum AQUA ZDRÓJ, Wałbrzych
09:00 - Ferie z WOK - Kopalniana niespodzianka, WOK na Piaskowej Górze/
WOK na terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
10:00 - Sportowe Ferie: Elementy sportów walki, Hala lekkoatletyczna Chopina, 
Wałbrzych 

• WTOREK, 16 stycznia 2018 
Imieniny: Marceli, Włodzimierz
Dzień Pikantnych Potraw 
09:00 - Sportowe Ferie: Turniej koszykówki, PSP 21, Wałbrzych
09:00 - Ferie z WOK - Lodowisko w Świdnicy, WOK na Piaskowej Górze/WOK na 
terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: 3-ki Siatkarskie, Hala Wałbrzyskich Mistrzów, Wałbrzych 
12:00 - Sportowe Ferie: Fitness dla dziewcząt, Centrum AQUA ZDRÓJ, Wałbrzych

• ŚRODA, 17 stycznia 2018 
Imieniny: Antoni, Rozalinda
Dzień Dialogu z Judaizmem, Dzień Wszystkich Fajnych 
08:00 - Ferie z WOK - Teatr Lalki i Aktora, WOK na Piaskowej Górze/WOK na 
terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Turniej halowej piłki nożnej chłopców, Hala 
Wysockiego, Wałbrzych 
09:00 - Sportowe Ferie: Turniej halowej piłki nożnej chłopców, Sala Sportowa 
przy Zespole Szkół Integracyjnych (PSP 26), Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Otwarte zajęcia lekkiej atletyki, Hala lekkoatletyczna 
Chopina, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Badminton, PSP 21, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Tenis stołowy, Centrum AQUA ZDRÓJ, Wałbrzych
10:00 - Spektal pt. ”Afroazja”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Sportowe Ferie: Elementy sportów walki, Hala lekkoatletyczna Chopina, 
Wałbrzych 
17:00 - Atlanty dzieciom. Klub Czytających Rodzin, WOK Podzamcze, Wałbrzych
17:00 - Atlanty dzieciom. Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki”, WOK na 
Piaskowej Górze, Wałbrzych

• CZWARTEK, 18 stycznia 2018 
Imieniny: Beatrycze, Małgorzata
Dzień Kubusia Puchatka
09:00 - Ferie z WOK - Lodowisko w Świdnicy, WOK na Piaskowej Górze/WOK na 
terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: Turniej koszykówki, PSP 21, Wałbrzych
09:00 - Sportowe Ferie: 3-ki Siatkarskie, Hala Wałbrzyskich Mistrzów, Wałbrzych 
12:00 - Sportowe Ferie: Trampoliny dla dziewcząt, Centrum AQUA ZDRÓJ, 
Wałbrzych
16:00 - Zainspiruj się, czyli kreatywne spotkania w bibliotece, WOK na 
Piaskowej Górze, Wałbrzych
17:00 - Kino w bibliotece, WOK Podzamcze, Wałbrzych
18:00 - „Terapia przez fotogra�ę” - wystawa fotogra�i KFK, WOK na terenie 
Starej Kopalni, Wałbrzych

KOLPORTER 
PRASY

na terenie Wałbrzycha, 

Świdnicy i Strzegomia

tel.: 531 407 736

Gazeta 30 minut 

zatrudni 
osoby pełnoletnie 

do pracy na stanowisku:

WYMAGANIA: dyspozycyjność, sprawność  zyczna, 
gotowość na długotrwałą współpracę.

OGŁOSZENIE	WŁASNE

Najważniejsze imprezy Aqua Zdrój na 2018 rok
20-21.01.2018 -Bieg Gwarków 
02.02.2018 -Polska Noc Kabaretowa 
03.03.2018 -Koncert Czerwone Gitary 
22-25.03.2018 -Krajowa Impreza Taneczna IDO Modern, Ballet/Pointe, 
Production, Mini Production 
13-23.04.2018 -Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów w szachach 
11-13.05.2018 -Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym 
22-24.06.2018 -DEICHMANN Mini Mistrzostwa FINAŁ FINAŁÓW 
19.08.2018 19 -Toyota Półmaraton Wałbrzych 
8.09.2018 - Bike Maraton połączony z II Górskim Półmaratonem (Aktywny 
Weekend) 
16-17.11.2018 - Puchar Polski juniorów w zapasach 
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Studio Espresso w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki. 

Z pasjonatem lokalnej fotogra�i i gra�ki rozmawiał Paweł Szpur

z Tomaszem Góra
Zobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.com

REKLAMA	 R0005/18

• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

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

K R E D Y T Y

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

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

Od je sieni 2016 
roku do świdnickich 
senio rów trafiło pra-
wie 2  tysiące eg-
zempl arzy „Świdni-
ckiej  Karty Seniora” 
upraw niającej do 
korzystania z ulg i ra-
batów  przy zakupie 
usług  i towarów, czy 
też u czestnictwa 
w imp rezach kultu-
ralny ch i sportowych 
Inicjatywa stworzenia 
świdn ickiej karty to 
pomysł Rady Seniorów. 

Dla kogo Świdnicka Karta 
Seniora?

,,Świdnicka Karta Seniora” adre-
sowan a jest do osób powyżej 60 
roku życia, którzy są mieszkańcami 
Świdnicy, bez względu na wysokość 
osiąg anych dochodów. Program 
przyj ęty został uchwałą Rady Miej-
skiej w Świdnicy w dniu 24 czerwca 
2016 roku. Jego realizatorem jest 
Dzien ny Dom ,,Senior-WIGOR” 
w Świdnicy. 

- Cie szę się, ze Świdnicka Kar-
ta Se niora została dobrze przyjęta 
w naszym mieście, o czym świadczą 
liczby zarówno korzystających z niej, 
jak i partnerów programu. To przed-
sięwzięcie to tylko jeden z elemen-
tów polityki senioralnej w Świdnicy. 
Poprawa jakości życia osób starszych 
i wspieranie ich aktywności społecz-
nej t o główne nasze cele. Prężnie 
dział ające kluby seniora, Uniwer-
sytet  Trzeciego Wieku, Dzienny 
Dom „ Senior-Wigor” to miejsca, 
w których bywam i gdzie z roku na 

Wyrób Świdnicką Kartę Seniora i korzystaj!

rok spotykam coraz większe grono 
świdnickich seniorów – mówi prezy-
dent, Beata Moskal-Słaniewska.  

Prawie 100 partnerów oferuje 
zniżki, rabaty i promocje 

W ram ach programu wprowa-
dzone  zostały zniżki dla seniorów 
za korzystanie z dóbr kultury, spor-
tu i rozrywki, na usługi publiczne 
oraz preferencyjne oferty pozosta-
łych partnerów – przedsiębiorców. 
Opróc z miejskich jednostek, czyli 
ŚOSiR-u, ŚOK-u, Muzeum Dawne-
go Ku piectwa, Miejskiej Biblioteki 
Publi cznej i Stowarzyszenia Lokal-
na Or ganizacja Turystyczna "Księ-
stwo Świdnicko-Jaworskie" na liście 
partn erów znaleźć możemy m.in.: 
lokale gastronomiczne, zakłady fry-
zjers kie, kosmetyczne, optyczne, 
gabin ety masażu. To również sze-
roki zakres rabatów na usługi me-
dyczne, czyli zabiegi rehabilitacyjne, 
wizyty u specjalistów, zakup leków, 
to ta kże zniżki na zorganizowane 
wyjazdy wypoczynkowe i sanatoryj-
ne. Współpracują z urzędem także 
właśc iciele świdnickich sklepów 

Dodat kowo, w listopadzie 2017 
roku podpisane zostało porozumienie 
ze Stowarzyszeniem „Manko” z Kra-
kowa w sprawie przystąpienia miasta 
Świdn icy do Programu Miasto Przy-
jazne Seniorom i Ogólnopolska Karta 
Seniora. Zakupiono tysiąc sztuk Ogól-
nopol skiej Karty Seniora i w pierw-
szym kwartale tego roku rozpocznie 
się akcja promocyjna i jej dystrybucja.  

Infor macje na temat programu 
udzie lane są w siedzibie realiza-
tora w Dziennym Domu ,,Senior-
-WIGO R” w Świdnicy, ul. Saperów 
27, tel.:74/853 83 20, 74/640 73 65. 
Dostę pne są również na stronach 
internetowych www.um.swidnica.pl 
oraz www.senior-wigor.swidnica.pl 
w zakładce Świdnicka Karta Seniora.

PaPu

z różnorodnym asortymentem, 
zachęcając seniorów do zakupów 
w promocyjnych cenach. Na stro-
nie www.senior-wigor.swidnica.pl 
opublikowana jest lista wszystkich 
partnerów wraz z krótkim opisem 
działalności i informacją o zadekla-
rowanych rabatach. 

- Zachęcamy serdecznie, aby zo-
stać partnerem ,,Świdnickiej Karty 
Seniora”. Wystarczy zgłosić swój 
akces poprzez podpisanie poro-
zumienia z miastem, oferując dla 
seniorów na warunkach preferen-
cyjnych swoje towary, bądź usługi. 
Miejsce prowadzenia działalności 
przez partnera, oznaczone zostanie 
wtedy specjalną naklejką z logo pro-
gramu – zachęca Danuta Nowicka, 
dyrektor Wydziału Polityki Społecz-
nej i Spraw Socjalnych Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy.

Gdzie i jak wyrobić kartę?
Potwierdzeniem uczestnictwa 

w programie jest posiadanie karty 
seniora. Jest ona wydawana w sie-
dzibie realizatora, po uprzednim wy-
pełnieniu wniosku, w ciągu 14 dni od 
momentu jego złożenia. W imieniu 
osób, którym wiek lub stan zdrowia 
nie pozwala na samodzielne poru-
szanie się, wnioski złożyć mogą ich 
opiekunowie, a wydanie karty nastą-
pi w miejscu zamieszkania seniora. 
Z karty korzystać będzie mógł opie-
kun - po okazaniu swego dokumentu 
tożsamości oraz upoważnienia se-
niora. Karta będzie imienna i ważna 
bezterminowo. Nie będzie to karta 
płatnicza, kredytowa, bankomato-
wa, nie zastąpi żadnej formy płatno-
ści. 

Tomek, potrafisz dzielić swój 
czas na rożne pasje. Jesteś gra-
fikiem komputerowym, mon-
tujesz filmy oraz fotografujesz. 
Skąd pomysł, by robić zdjęcia 
z drona ?

Miałem ochotę spróbować czegoś 
nowego. Nie lubię stać w miejscu, 
więc tego unikam. Mamy w Wał-
brzychu wielu bardzo dobrych fo-
tografów... nie chcąc robić im kon-
kurencji, „przeskoczyłem” na coś 
innego. A drony to całkiem nowa 
i ciekawa technologia.

Musiałeś się specjalnie uczyć pi-
lotażu, dostać jakąś licencję?

Formalnie tak, trzeba mieć licen-
cję. Na niekomercyjne projekty 
jest łatwiej. Na pewno nie powin-
no się latać nad miastami bez od-
powiednich pozwoleń, bo można 
wyrządzić wiele szkód. To nie jest 
zabawka, choć wielu ludzi tak uwa-
ża.

Twoje zdjęcia to w większości 
fotografie wykonane nocą. Wi-
dać w mieście na przykład róż-
nice pomiędzy nowym oświet-
leniem ulicznym, a starym. Jak 
szukasz odpowiedniego pleneru 
do uchwycenia tego właściwego, 
jednego ujęcia?

Na początku starałem sobie wy-
obrażać miejsca, gdzie chciałbym 
wykonać zdjęcia. Ale to nie spraw-

dziło się, ponieważ z powietrza jest 
inna perspektywa niż z ziemi. Kie-
dy urządzenie znajduje się w górze, 
to przeważnie widok jest nie taki, 
jaki sobie wyobrażaliśmy.

Czy Ty widzisz na jakiej wysoko-
ści znajduje się urządzenie ?

Oczywiście, że tak. Mamy całą te-
lemetrię. Podane jest wszystko: 
wysokość na której jest dron, od-
ległość od ciebie, ile baterii starczy 
(co jest równie ważne).

Z jakiej wysokości są robione naj-
lepsze zdjęcia?

Moim zdaniem, najlepsze zdjęcia 
są robione na niskich wysokoś-
ciach. Widoczny jest wówczas 
pierwszy plan. Te z wyższej wy-
sokości, też są ładne, ale mniej 
ciekawe. Może jeszcze dodam, że 
te z wyższej wysokości cieszą się 
większą popularnością..., miesz-
kańcy szukają na nich swoich do-
mów, budynków.

Filmujesz z drona? Widziałem 
w internecie twoje filmy nagrane 
w taki właśnie sposób.

W sumie tak. Bardziej zawodowo 
zajmuje się filmami z drona niż fo-
tografią. Zdjęcia robię dla przyjem-
ności. Do nagrywania teledysków 
zaprosił mnie Numizmatyk. Dwa 
jego teledyski nagrywaliśmy mię-
dzy innymi z drona. Kręcimy też 

w wałbrzyskich firmach, na przy-
kład imprezy z drona.

Ile czasu poświęcasz na monto-
wanie takiego filmu? Na przykład 
teledysku?

Jest to sporo pracy. To trzeba do-
kładnie przemyśleć. Nie może być 
tak, że wyjdzie to wyjdzie. Taki 
montaż czasami trwa od tygodnia 
do dwóch tygodni.

Zrobiłeś świetny film terenu 
po wyburzeniu Porcelany Wał-
brzych w dzielnicy Stary Zdrój. 
Ile zajęło Ci czasu stworzenie 
tego materiału? Począwszy od 
wystartowania drona w powie-
trze, aż do opublikowania filmu 
w internecie?

Te filmy, które robię dla siebie, 
powstają akurat dość szybko. Tam 
jest kilka ujęć i zazwyczaj trwa to 
około jednego dnia. Nagranie na 
tak zwanym planie, to jeden dzień 
pracy. I później już montaż. W tym 
przypadku jest łatwiej, gdyż robię, 
to dla siebie. Wiem, czego chcę 
i nie muszę robić poprawek.

Czy zdarza Ci się często współ-
pracować z jakimiś osobami 
z branży? Czy ktoś robiąc swoje 
materiały, prosi Cię, abyś poje-
chał z nim i zabrał drona?

Często współpracuję z Marcinem 
Jagielliczem. Moja praca jest szcze-

gólnie przydatna np. podczas ro-
bienia zdjęć fabryk z lotu ptaka. 

Uchyl rąbka tajemnicy... Jak 
zaawansowane są prace przy 
tworzeniu gry komputerowej? 
Wiem, że aby zrobić grafikę do 
gier czy filmów, potrzeba czasem 
wielu grafików...

Mam opóźnienia, to na pewno 
(śmiech). Prace trwają, nie przery-
wamy ich. To jest jedno z marzeń, 
które chciałem spełnić... Opóź-
nienia wynikają z tego, że musimy 
pracować zawodowo. Wiem, że 
miasto chciałoby pomóc. Teraz 
powinny ruszyć rozmowy z zakre-
su współpracy.

Tomek, a co jest fabułą tej gry 
komputerowej?
To jest tajemnica. Poznasz, jak za-
grasz.

Nie chcę cię naciskać, byś zdra-
dzał tajemnicę. Ale z pewnością 
jednym z celów tej gry jest pro-
mowanie naszego miasta.

Tak. Gra ma na celu między inny-
mi pokazywanie miejsc w naszym 
regionie.

Czy będzie dostępna wersja na 
smartphone’a?

Na razie pracujemy nad wersją na 
komputer. Te na smartphone’a jest 
robiona w trochę innej technologii. 
Trzeba byłoby nieco uprościć grę. 
Teraz skupiamy się na komputerach. 
To i tak jest bardzo ambitny plan...

Dziękuję za rozmowę.
Paweł Szpur

W dalszej części wywiadu  dowie-
cie się między innymi, dlaczego 
trudno zrobić dobre zdjęcie nocą 
z drona.
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SKLEP MEDYCZNY 
Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J. 

Ul. Grodzka 73 w Wałbrzychu. Tel. 746669949. 
E-mail: sklep@przychodniaspecjalistyczna.com.pl 

Oferujemy pomoc:
• w pro� laktyce przeciwodleżynowej – wysokiej jakości 

materace przeciwodleżynowe
• w doborze zaopatrzenia przy inkontynencji

-  pieluchomajtki, pielęgnacja skóry osób pieluchowanych, 
cewniki urologiczne

• w doborze pomocniczych środków ortopedycznych 
- wytrzymałe kule, laski, poręczne chodziki 
oraz funkcjonalne wózki inwalidzkie

• w indywidualnym dopasowaniu miękkich stabilizatorów 
przy usprawnianiu po wielotygodniowym opatrunku 
gipsowym, kontuzjach podczas treningu, itp.

• w zaopatrzeniu Pań po zabiegu mastektomii – wysokiej 
jakości protezy piersi całościowe, częściowe 
oraz zaopatrzenie w bieliznę szanowanych � rm 
oraz dobór peruk

• w doborze sprzętu rehabilitacyjnego do samodzielnych 
ćwiczeń w domu – rower magnetyczny, rotor kończyn 
dolnych i górnych, różnego rodzaju piłki rehabilitacyjne.

Dbając o Państwa dobro, zdrowie oraz zadowolenie gromadzimy 
artykuły medyczne znanych i cenionych producentów m.in. 
Medel, Microlife, Omron, Novama, Qmed, Medi, Reh4mat, Aries, 
Pani Teresa, Seni, Tena, Anita, Alles, Vermeiren.

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 
gwarantujemy bezpłatną dostawę do domu na terenie 

Podzamcza.
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OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 W WAŁBRZYCHU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów 
na stanowisko pracownika socjalnego.

Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, poli-
tologia, psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku) lub stu-
dia ukończone na kierunku praca socjalna.

Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kseroko-
pie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwa-
rzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekre-
tariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mops.walbrzych.
pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Termin 
składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, po-
winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce-
su naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).

Śmierć w biedaszybie
Do wypadku doszło na nielegalnym wyrobisku w Bo-

guszowie–Gorcach. We wtorek, 10 stycznia dwaj męż-
czyźni w wieku 28 i 41 lat, wydobywali od wczesnych 
godzin porannych węgiel z nielegalnego wyrobiska 
w okolicach Nowego Lubominka w gminie Boguszów-
-Gorce. Jeden z nich w wyniku obrażeń zmarł. Podczas 
prac ziemia z prowizorycznego stropu zawaliła się i przy-
sypała 41-latka. - Drugi z wydobywających węgiel pomógł 
mężczyźnie wyjść, odprowadził go do miejsca zamieszkania, 
gdzie został wezwany zespół ratownictwa medycznego, któ-
ry przewiózł go do wałbrzyskiego szpitala im. Sokołowskiego 
na badania diagnostyczne - informuje Marcin Świeży, rzecz-
nik prasowy MKP w Wałbrzychu. Policję o zdarzeniu poin-
formowali pracownicy pogotowia. 41-latek  trafił na oddział 
intensywnej terapii, jego stan był bardzo poważny, ponieważ 
na skutek zasypania doznał urazów głowy i klatki piersiowej. 
Niestety mężczyzny nie dało się uratować.

PaPu

Zagubieni w lesie
Dwóch 13-letnich mieszkańców Wałbrzycha zagu-

biło się we wtorek, wieczorem w Książańskim Parku 
Krajobrazowym. W swojej nierozwadze byli jednak na 
tyle rozważni, aby wykręcić numer alarmowy Policji 
– 997 – i telefonicznie poinformowali dyżurnego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, o tym, iż nie 
potrafią wrócić do domu.  Poszukiwania miały szybkie 
i szczęśliwe zakończenie. Chłopcy po godzinie od zgłosze-
nia zostali odnalezieniu w środku lasu przez policjantów 
prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz 
Komisariatu Policji I w Wałbrzychu. 13-latkowie zadzwonili 
na numer alarmowy policji w środę po godzinie 17:00, kiedy 
nastał zmrok. Chłopcy byli zdezorientowani, ale z ich infor-
macji telefonicznej wynikało, że lasem mogli przedostać się 
z wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze w kierunku Przełomów 
pod Książem. Policjanci, goprowcy oraz strażacy, którzy 
dysponowali quadami, przeczesywali las kawałek po kawał-
ku. Po godzinie udało się ich znaleźć. Nastolatkom nic się 
nie stało,  byli tylko wyziębieni i przestraszeni.

PaPu

Uroczyste Warsztaty 
Fletowe

Wspaniale zapowiada się  koncert recitalowy Ogólnopolskich Zi-
mowych Warsztatów Fletowych, zaplanowany na  środę, 17 stycznia, 
na godz. 19:00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju. Pod-
czas koncertu usłyszymy m.in. utwory W.A. Mozarta, G. Ph. Telemanna, M. 
Baveta w wykonaniu Aldo Baertena (flet) i Cezarego Traczewskiego (flet) na 
fortepianie towarzyszyć im będzie Piotr Niewiedział.

KaLu

Najlepsi sportowcy 
Szczawna-Zdroju

Burmistrz Szczawna-Zdroju spotkał się ze szczawieńską młodzieżą, 
by podziękować za promowanie gminy na sportowo i życzyć dalszych 
sukcesów. Poza pamiątkowymi dyplomami nie zabrakło nagród finansowych 
na dalsze rozwijanie umiejętności. Wyróżniono sportowców w następują-
cych dyscyplinach: tenis ziemny, piłka nożna i koszykówka.  Prezentujemy 
laureatów. Tenis ziemny: Filip Kosiński, Antoni Pankowski, Gabriel Wójcicki, 
Marcel Dzieło, Kornelia Ejsmont. Piłka nożna: Paweł Skomiał, Mateusz Ru-
dolf, Paweł Szpankowski, Kajetan Hurkot, Tomasz Rutkowski, Filip Brzezińs-
ki. Koszykówka: Maksymilian Karwik, Filip Glejzer. 

KaLu, fot. użyczone
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Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

na leczenie Dawida Kupisa 
z rozpoznaniem Zespołu Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Numer Fundacji „MERKURY” 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) : 

0000191584
…Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania. 

Kosztowne leczenie i długotrwała rehabilitacja 
to jedyna nadzieja dla naszego syna” 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspomagającym 
Dawida Kupisa!

Rodzice Dawida i Waldemar Weihs - Prezes Fundacji „Merkury” 
Ogłoszenie w całości jest � nansowane ze środków pozyskanych z 1%

Od 1 stycznia 2018 wszyscy przedsiębiorcy

będą zobowiązani przesyłać do

Urzędu Skarbowego plik JPK.

Autoryzowany partner

BiznesArt Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 2

Wałbrzych

Tylko u nas

Podpis już od 277 zł

Tel: 509 512 800

biuro@biznesart.pl

z CertumePodpisem

Używki bez akcyzy
Papierosy, tytoń oraz alkohol 
bez akcyzy ujawnili świdniccy 
policjanci wspólnie z funkcjonariu-
szami Delegatury Dolnośląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego 
w Wałbrzychu u 52-letniego męż-
czyzny. W wyniku przeprowa-
dzonego przeszukania mieszkania  
ujawniono blisko 2100 sztuk 
papierosów bez polskich znaków 
akcyzy, worek z zawartością 2 
kilogramów tytoniu oraz  ponad 
3,5 litra alkoholu bez akcyzy. 
Straty Skarbu Państwa z tytułu 
nieopłaconego podatku akcyzo-
wego w tym przypadku oszaco-
wać można na kwotę ponad 3500 
tys.zł. Za czyn ten grozi wysoka 
grzywna lub kara pozbawienia 
wolności do lat trzech.

Okradł go kolega
 6 stycznia w godzinach wieczor-
nych dwaj mężczyźni spotkali 
się, by razem spożywać alkohol 
w jednym z mieszkań w Bogu-
szowie-Gorcach. Kiedy właściciel 
lokalu poszedł do toalety, jego 
znajomy dokładnie sprawdził szaf-
ki i z jednej z nich ukradł około 18 
tysięcy złotych, a następnie uciekł. 
Poszkodowanemu nie udało się 
go dogonić. Sprawcy, w trak-
cie ucieczki, na ulicę wypadła 
gotówka w kwocie 3600 złotych. 
Wezwani na miejsce funkcjonariu-
sze z Boguszowa-Gorc, nie-
zwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia 
rozpoczęli działania operacyjne. 
Przyniosły one pozytywny efekt 
i 34-letni boguszowianin został 
zatrzymany. Przy nim funkcjo-
nariusze ujawnili, a następnie 
zabezpieczyli blisko 8 tysięcy 
złotych. Mężczyzna podczas 
czynności procesowych przyznał 
się do popełnionego czynu, za 
który grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 5.

Jechał 
bez uprawnień
21-letni mieszkaniec Mirska jechał 
6 stycznia rozbitym samochodem 
ul. Wrocławską w Wałbrzychu 
wykonując dziwne manewry na 
drodze. Został zauważony przez 
policjantów, którzy wracali po 
zakończonej służbie do domu. 
W zatrzymanym  samochodzie 
funkcjonariusze ujawnili pęknię-
tą szybę czołową oraz rozbity 
prawy reflektor, a także wyrwane 
lusterko boczne i uszkodzony 
układ wydechowy. Policjanci 
podczas czynności na miejscu 
zdarzenia ustalili, że mężczy-
zna kilka chwil wcześniej kupił 
uszkodzony pojazd. W umowie 
kupna sprzedaży znajdowała się 
adnotacja o tym, że samochód 
nie nadaje się do jazdy. 21-latek 
zdecydował się jednak wsiąść za 
kierownicę i  pojechać w podróż 
do miejsca zamieszkania. W trak-
cie legitymowania okazało się, 
że kierujący nigdy wcześniej nie 
posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami, za co został ukarany 
wysokim mandatem karnym.

Znamy zwycięzców VIII edycji 
Funduszu Toyoty „Dobre pomy-
sły zmieniają nasz świat”. We 
wtorek, 9 stycznia 2018 odbyła 
się uroczysta prezentacja zwy-
cięzców oraz przekazanie na ich 
ręce symbolicznych czeków.  

W tym roku do komisji oceniają-
cej wpłynęło 11 wniosków o łącznej 
wartości projektów ponad 260 tys. 
zł, w ramach których wnioskowano 
o dotacje o wartości blisko 180 tys. 
zł. Komisja Dotacyjna podjęła decy-
zję o przyznaniu 5 dotacji o łącznej 
wartości 80 tys. zł. Prezentujemy 
laureatów konkursu oraz zwycięskie 
projekty.

1 miejsce
Park Wielokulturowy Stara Ko-

palnia w Wałbrzychu, datacja 19.000 
zł, tytuł projektu „Geogródek - skal-
ny ogródek dydaktyczny” - projekt 
przewiduje budowę ogródka skalne-
go oraz montaż tablic edukacyjnych. 
Tematyką tak pomyślanego ogródka  
jest paleoekologia i popularyzacja 
przyrody nieożywionej, szczególnie 
geologii i nauki o Ziemi.

2 miejsce
Prywatne Liceum Ogólnokształ-

cące Sióstr Niepokalanek w Wałbrzy-
chu, dotacja 18.000 zł, tytuł projektu 
„Eko-Astro-Lab”, - Projekt zakłada 
powstanie ekologicznego labiryntu 
zbudowanego z nasadzonego żywo-
płotu. Ścieżki labiryntu będą miały 

Ponad pół tysiąca zwierząt, 
którym zapewniono dom, ponad 
330 skutecznych adopcji i 115 
zagubionych psów i kotów, które 
wróciły do właścicieli – to bilans 
pierwszego roku funkcjonowania 
miejskiego schroniska dla zwie-
rząt w Świdnicy.

Od pierwszych dni funkcjono-
wania schronisko nie narzeka na 
brak podopiecznych. Przypomnij-
my, że otwarcie obiektu nastąpiło 

1 stycznia 2017 roku. Prowadze-
nie schroniska w drodze konkursu 
powierzone zostało fundacji „Mam 
pomysł”. W codzienny funkcjo-
nowaniu pomaga ponad 120 osób 
w formie wolontariatu. Wypro-
wadzają psy na spacer, pomagają 
sprzątać klatki, karmić zwierzęta, 
a także fotografują je, zachęcając 
do adopcji. Jednak dużym wyzwa-
niem dla obiektu jest zapewnienie 
wyżywienia dla podopiecznych 
schroniska. Zwierzaki dziennie 

spożywają ok. 50 kg karmy W ciągu 
roku spożyły zatem około 1,6 tony 
karmy. Na szczęście schronisko 
może liczyć na pomoc mieszkań-
ców miasta, którzy w formie daro-
wizn przekazują pokarm. Bardziej 
specjalistyczne i weterynaryjne 
żywienie jest nabywane przez fun-
dacje. 

Schronisko blisko współ-
pracuje ze Strażą Miejską oraz 
Urzędem Miejskim. Wspólnie 
realizują akcję znakowania psów 

specjalnymi mikroczipami, które 
są rejestrowane w międzynaro-
dowej bazie. Ponadto interwe-
niują w przypadkach niedbalstwa 
właścicieli, kiedy to nie sprawują 
właściwie obowiązku opieki nad 
swoimi zwierzętami. 

Fundacja wszelkie działania pro-
muje między innymi na profilu na 
FB – FMP Schronisko dla bezdom-
nych zwierząt w Świdnicy, na stronie 
www.schroniskoswidnica.pl.

KaLu

Sukcesy świdnickiego schroniska

Fundusze Toyoty rozdane

kształt współśrodkowych okręgów. 
W labiryncie zostaną umieszczone 
planety wykonane w odpowiedniej 
skali i kolorach, księżyce, galaktyki, 
mgławice, czarne dziury, komety 
i inne ciekawe obiekty astronomicz-
ne oraz tablice z najważniejszymi 
informacjami i autentycznymi foto-
grafiami.

3 miejsce
Gminne Centrum Biblioteczno 

– Kulturalne w Starych Bogaczowi-
cach, dotacja 18.000 zł, tytuł projek-
tu „Miasteczko dzieci”, - w ramach 
projektu zaplanowano stworze-
nie „Miasteczka dzieci”, w którym 
znajdą się drewniane, kolorowego 
domki do zabawy. Powstanie tam 
fabryka Toyoty, sklep, szkoła, kwia-
ciarnia, warzywniak, przychodnia, 
policja, domek mieszkalny – łącznie 

8 domków. Wokół domków wyzna-
czone zostaną alejki do spacerowa-
nia wózkami z lalkami i jazdy mini 
rowerkami.

4 miejsce
Wałbrzyska Galeria Sztuki Biu-

ro Wystaw Artystycznych w Wał-
brzychu, dotacja 17.000 zł, tytuł 
projektu „ART  SQUARE – skwer 
artystyczny w Wałbrzychu” - Skwer 
artystyczny składać się będzie 
z dwóch szeregowo połączonych 
ścianek ekspozycyjnych (trzy w sze-
regu) oraz trzech okrągłych stołów 
wraz z siedziskami. Ścianki oświet-
lone będą z zabudowanymi na nich 
lampami solarnymi. Skwer służyć 
będzie m.in. prowadzeniu zajęć 
promujących walory przyrodnicze 
otaczającego środowiska i twórczo-
ści artystycznej.

4 miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 

15 w Wałbrzychu, dotacja 8.000 zł, 
tytuł projektu „Ogród sensoryczny”- 
projekt zakłada zagospodarowanie 
zielonego skweru na terenie przy 
PSP 15 i stworzenie ogrodu, w któ-
rym można ćwiczyć różne zmysły np. 
pod jedną ze ścian budynku szkolne-
go powstanie „ścieżka bosych stóp”, 
po której spacerując, będzie można 
rozwijać zmysł dotyku. Wzdłuż jed-
nej ze ścian powstanie zakątek smaku 
i zapachu – w donicach – skrzyniach 
uczniowie będą uprawiać zioła i wa-
rzywa, które będą mogli spożywać, 
rozwijając zmysł smaku. W innym 
miejscu placu stanie drewniana kil-
kuosobowa huśtawka oraz wkopa-
ne zostaną drewniane pieńki w celu 
kształtowania zmysłu równowagi.

KaLu
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OFERTA PRACY
POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowiska:

ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między innymi 
udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 
domowego.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie:
 wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzi-

nie lub praca socjalna lub,
 średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  oraz co najmniej                             

3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. J. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57

email: sekretariat@mops.walbrzych.pl

REKLAMA	 R0011/18

Filharmonia sudecka w Wałbrzychu 
zaprasza na przekór zimie w podróż do 
słonecznej Italii, na koncert symfonicz-
ny 12.01.2018 o godzinie 19 do Sali Au-
dytoryjnej PWSZ im. Angelusa Silesiusa 
przy ulicy Zamkowej 4. Wystąpi Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod 
dyrekcją Radosława Dronia, solistką kon-
certu będzie Zofi a Kowalczyk - altówka. 
W programie usłyszymy: Gioaccino Rossi-
niego - Uwerturę do opery „Turek we Wło-
szech”, Beli Bartoka - Koncert na altówkę 
oraz Felixa Mendelssohna - IV Symfonię 
A-dur „Włoską” op. 90.  

Koncert jest współorganizowany i współ-
� nansowany w ramach programu Instytutu 
Muzyki i Tańca „Dyrygent-rezydent” i przy-
gotowany przez Radosława Dronia dyry-
genta młodego pokolenia, który w sezonie 
artystycznym 2017/2018 jest dyrygentem-
-rezydentem w naszej Filharmonii. Solistką 
koncertu jest Zo� a Kowalczyk - altowiolistka, 
na co dzień występująca w składzie naszej 
orkiestry.

Podczas koncertu będzie można cieszyć 
się ciepłem południa i wdychać wszystkie 
zapachy gorących wieczorów spędzonych 
w kafejkach i restauracjach. Na początek 
wysłuchamy uwertury do opery G. Rossinie-
go „Turek we Włoszech”. Libretto tej jednej 
z bardziej lubianych oper Rossiniego jest 
dość zagmatwane w stylu commedii dell’ar-
te. Jest stary mąż, żona trzpiotka, egzotyczny 

Podróż do słonecznej Italii
– Koncert Filharmonii Sudeckiej w PWSZ

Turek, druga heroina itp. Ale obecny jest tam 
też element wyłamujący się ze schematu: 
postać poety, który inspiruje się biegiem 
wydarzeń i na ich podstawie, na bieżąco, 
tworzy komedię. Premiera miała miejsce 14 
sierpnia 1814 i mimo świetnej obsady, z ba-
sem Filippem Gallim w roli tytułowej, została 
przyjęta bardzo chłodno. Wiele osób opuści-
ło teatr już po I akcie. Po wielu przeróbkach 
libretta i zmianach tytułu Turek powrócił na 
sceny operowe w połowie XX wieku, by w la-
tach 70. odzyskać należne miejsce wśród ko-
micznych arcydzieł Rossiniego. 

IV Symfonia Włoska to najsłynniejsze 
dzieło, które Mendelssohn skomponował po 
powrocie ze słonecznej Italii i zawarł w niej 
pogodny, radosny klimat Południa podkre-
ślony ognistym, włoskim temperamentem. 
Nie do końca zadowolony z ostateczne-
go kształtu dzieła, planował skorygować 
partyturę przed wydaniem. Zamiaru tego 
nigdy nie zrealizował, a dzieło zostało opu-
blikowane dopiero po jego śmierci. Napisał 
je w wieku 24 lat, a zainspirowany podróżą 
do Włoch zapragnął wcielić wrażenia, jakie 
zrodziły w nim tamtejsze krajobrazy oraz 
kultura i mieszkańcy. W liście do rodziców 
zwierzał się, że dzięki tym doświadczeniom 
potra�  odnaleźć najwyższą radość w życiu. 
W podobnym tonie pisał jakiś czas później 
do siostry: „Symfonia włoska czyni wielkie 
postępy. Będzie to najweselszy utwór, jaki 
kiedykolwiek napisałem”. 

 Ostatni utwór co prawda wyszedł spod 
pióra węgierskiego kompozytora, ale mimo 
to dobrze pasuje do „włoskiego” towarzy-
stwa. Béla Bartók żył i tworzył w I połowie XX 
wieku i do dziś uważany jest za największe-
go ( obok F. Liszta) kompozytora węgierskie-
go. Był też pierwszym twórcą, który odbywał 
etnogra� czne podróże badawcze i zbierał 
węgierskie pieśni ludowe, aby później wyko-
rzystywać je w swoich utworach. Koncert na 
altówkę napisał, a raczej naszkicował w 1944 

roku będąc już bardzo chorym i słabym. 
Zaczął pisać swój Koncert altówkowy, ale 
nie zdążył go dokończyć, pozostawiając je-
dynie partię solową i szkice partii orkiestro-
wej. Koncert  został uzupełniony po śmierci 
Bartoka przez Tibora Serly’ego w 1945r., 
a następnie zrewidowany i opublikowany 
w latach 90. przez syna Bartóka, Petera i ta 
wersja może być bliższa temu, co zamierzał 
kompozytor.

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

i wiele innych…

Najlepsze biuro rachunkowe

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

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

ul. Wrocławska 113/11e
58-306 Wałbrzych

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

 
Biuro rachunkowe działa od 

2009 r. - Naszym głównym ce-
lem jest wysoki profesjonalizm 
świadczonych usług oraz stałe 
podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych, co pozwala nam lepiej 
dbać o interesy naszych Klien-
tów – mówią właściciele. Spół-
ka zajmuje się kompleksową 
obsługą rachunkowo-księgową 
oraz kadrowo-płacową małych 
i średnich firm o różnym profilu 
działalności, jak i formie prawnej. 
- Naszymi klientami są zarówno 
jednoosobowe działalności go-
spodarcze, spółki osobowe oraz 
spółki prawa handlowego. Jeste-
śmy elastyczni oraz upraszczamy 
zasady współpracy, pozostając 
otwarci na oczekiwania naszych 
Klientów- zachęcają właściciele. 
Zakres świadczonych przez biu-
ro usług obejmuje: prowadzenie 
podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, ewidencji przycho-
dów (ryczałt), ksiąg rachunko-

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

sków o dotacje np. do PUP. - Od-
dając księgowość i kadry w nasze 
ręce mogą Państwo skoncentro-
wać się na rozwoju swojej firmy 
i spać spokojnie nie martwiąc się 
o ,,papierkową robotę” - prze-
konują właściciele.
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Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego w ciągu 2017 roku roz-
dysponował ponad 40 milionów 
złotych na pożyczki dla przedsię-
biorców. Preferencyjne finanso-
wanie na rozwój i założenie dzia-
łalności gospodarczej zdobyły 
uznanie dominującego w polskiej 
gospodarce sektora MŚP. W cią-
gu 25 lat istnienia wałbrzyska 
instytucja udzieliła blisko 3,5 ty-
siąca pożyczek na łączną kwotę 
271 mln złotych. To nie koniec. 
Tempo prac rośnie.

– Miniony rok był dla nas niesa-
mowicie intensywnym okresem. Za-
łożyliśmy sobie ambitny plan. Reali-
zowaliśmy aż 9 programów, z czego 
5 już zakończyliśmy, 4 są w trakcie 
realizacji. Tempo pracy było bardzo 
intensywne. Statystycznie podpisy-
waliśmy 1,43 umów pożyczkowych 
dziennie. To potwierdza, że jako po-
średnik jesteśmy dynamiczni i sku-
teczni w działaniu – podkreśla Ro-
bert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego.

Zastrzyk środków finansowych 
najczęściej przeznaczany był na cele 
inwestycyjne oraz zakup środków 
trwałych. Przedsiębiorcy kupowali 
najczęściej specjalistyczne maszy-
ny i urządzenia produkcyjne, środ-
ki transportu, nieruchomości lub 
grunty. – Każdy wniosek o wsparcie 
finansowe traktujemy bardzo in-
dywidualnie. Pozwalamy rozwijać 
skrzydła przedsiębiorcom, słuchamy 
ich potrzeb. Jesteśmy otwarci na in-
nowacyjne pomysły – mówi Robert 
Jagła.  – Dlatego udzieliliśmy poży-
czek m. in. na zakup dwóch replik 

40 milionów w jeden rok!

dział armatnich wraz z wyposaże-
niem i strojem artylerzysty, wysokiej 
klasy fortepian, ogromny telebimu 
LED składający się z 82 mniejszych 
ekranów, buty kangoo pozwalające 
na treningi fit, sauny odchudzające, 
specjalistyczny samochód do prze-
wozu zwierząt z ogrodów zoolo-
gicznych, totem mutlimedialny 3D. 
Sfinansowaliśmy także realizację 
średniowiecznego grodu rycer-
skiego, boiska do tenisa ziemnego, 
szkółki narciarskiej, czy  pokoi typu 
escape room – wylicza prezes FRW.

Sukcesem okazała się także rea-
lizacja projektu pożyczkowego dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej 
na blisko 5,5 mln złotych. Dzięki 
zaangażowaniu fundacji, na rzecz 
zrealizowania jak najwyższej warto-
ści płatności z transzy powierzonej 
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego na zarządzanie funduszem po-

życzkowym, udało się przekroczyć 
w skali kraju 60 % poziom płatności 
ze środków projektu. 

Nowe perspektywy
FRW nie zwalnia prędkości 

pracy i realizuje kolejne progra-
my m. in. granty na doradztwo dla 
przedsiębiorców z pięciu obsza-
rów: Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Interwencji, Wrocławskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, Ziemi Dzier-
żoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej 
oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. Ich 
celem jest wsparcie rozwoju przed-
siębiorstw z sektora MŚP i podnie-
sienie ich konkurencyjności poprzez 
udzielenie pomocy w postaci gran-
tów (w formie refundacji). Poziom 
dofinansowania wynosi 85 %, nato-
miast maksymalna wysokość grantu 
to 12 tys. złotych.

Instytucja rozdysponuje także 
na terenie województwa dolno-
śląskiego 15 mln złotych w ramach 
Regionalnej Pożyczki Hipotecznej 
oraz  10 mln złotych w ramach Du-
żej Regionalnej Pożyczki Inwesty-
cyjnej. Pieniądze trafią do mikro, 
małych, i średnich przedsiębiorstw 
na zakup nieruchomości i gruntów 
na terenie Dolnego Śląska oraz po-
krycie wydatków inwestycyjnych 
na aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne. Maksymalna kwota 
pożyczki w obu programach wyno-

si 1,5 mln złotych z oprocentowa-
niem od 2,83%.

Nie tylko region 
Trzeba podkreślić, że  Funduszu 

Regionu Wałbrzyskiego swym zasię-
giem obejmuje nie tylko Dolny Śląsk. 
Instytucja prężnie działa na terenie 
województw: opolskiego, wielko-
polskiego, lubuskiego i zachodniopo-
morskiego. Wszędzie oferuje atrak-
cyjne wsparcie dla przedsiębiorców 
oraz tych, którzy planuję swój biznes. 

Paulina Purgał, fot. użyczone

Ostatnio Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę na realizację 
Regionalnej Pożyczki Hipotecznej
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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Usuń azbest 
Gmina Strzegom w roku 2018 
zamierza przystąpić do programu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, związanego z  usu-
waniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. Zabierane 
będą elementy zawierające azbest, 
teren zostanie oczyszczony z pyłu 
azbestowego, a odpady zostaną 
przekazane do unieszkodliwienia. 
Mieszkańcy gminy nie poniosą 
kosztów za te czynności. Jedynym 
wydatkiem po ich stronie pozosta-
nie wykonanie np. nowego pokrycia 
dachu. Deklaracje usunięcia wyro-
bów z azbestem należy składać do  
26.01.2018 r. w UM w Strzegomiu, 
pok. nr 15.

Wymień piec 
Dobra informacja dla osób, które 
zainteresowane są dotacją na 
wymianę starych pieców. Program  
„Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolno-
śląskiego” na terenie  Strzegomia 
będzie kontynuowany w 2018 r. 
Przedłużono już nabór ankiet od 
mieszkańców chętnych na wymianę 
źródeł ciepła. Ci, którzy zadeklaro-
wali wykonanie prac do 30.10.2017 
r. i nie dotrzymali tego terminu, 
muszą ponownie złożyć ankietę. - 
O uzyskanie dotacji w 2018 roku 
mogą się ubiegać wyłącznie osoby, 
które złożą ankietę do końca kwiet-
nia 2018 roku i zadeklarują wyko-
nanie inwestycji do 30 października 
2018 r.  - informuje Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Przypomnijmy, że mieszkańcy mogą 
liczyć na dofinansowanie ze strony 
gminy w kwocie nieprzekraczającej 
50% wartości kosztów kwalifiko-
wanych, nie więcej jednak niż 4 000 
zł. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, ul. Rynek 38, I piętro, pok. nr 
26, tel. 74 85 60 531.

Budowa Alei Rzeźb w Strze-
gomiu nabiera tempa. Mimo 
zimy trwają prace przy Alei Woj-
ska Polskiego. 

Aleja Rzeźb, która zlokalizowana 
będzie po prawej stronie Alei Woj-
ska Polskiego (w kierunku torów), 
jest realizowana w ramach czesko-
-polskiego projektu pn. „Szlak Ka-
mienia”.

Na początku stycznia  rozpoczęto 
kontynuację robót w zakresie dro-
gowym. Oczyszczany jest teren, kar-
czowane są krzewy i demontowana 
jest mała architektura. Zapoczątko-

wano również prace rozbiórkowe 
i przygotowawcze pod podbudowę, 
a następnie ułożenie nawierzchni. 
Wykonawcą przedsięwzięcia jest 
PPUH Steinbudex - JM ze Świdnicy.

Wzdłuż Alei Rzeźb finalnie usta-
wione zostaną rzeźby, które powsta-
ły i będą powstawać w trakcie strze-
gomskich plenerów kamieniarskich. 
Dodatkowo powstaną alejki space-
rowe, stanowiące dojście do rzeźb, 
wraz z oświetleniem i elementami 
małej architektury (np. ławki, kosze, 
stojaki na rowery), fontanna, zdroje 
uliczne i zagospodarowanie zieleni.

PaPu, fot. użyczone

Powstaje Szlak 
Kamienia

Trwają prace związane z realizacją zada-
nia pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu 
zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez 
budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę 
ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego 
w Strzegomiu”.

Wartość projektu wynosi ok. 2,14 mln zł.  Gmina 
Strzegom otrzymała dofinansowanie  w  wysokoś-
ci ok. 1,27 mln zł. Wykonawcą przedsięwzięcia 
jest Świdnickie Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg 
i Mostów.  

- Pod koniec ubiegłego roku zrealizowano ro-
boty budowlane związane z wykonaniem zatoki 
autobusowej o nawierzchni z kostki granitowej. 
Częściowo zostały wykonane roboty przygotow-

awcze i rozbiórkowe na odcinku od terenu PKP do 
drogi krajowej nr 5. Częściowo zostały wbudowane 
obrzeża i krawężniki oraz ułożono podbudowę 
i nawierzchnię z kostki betonowej na ciągu 
pieszo-rowerowym. Częściowo ułożono bednarkę 
oraz rury osłonowe celem wykonania  robót elek-
trycznych – informuje Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Śro-
dowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Przy sprzyjających warunkach atmosferyc-
znych prace będą kontynuowane w zakresie naw-
ierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Planowane jest 
również rozpoczęcie prac na odcinku od terenu 
PKP w kierunku ul. Legnickiej. Inwestycja zostanie 
ukończona do końca lipca 2018 r.

PaPu, fot. użyczone

Budują drogę do centrum handlowego

Strzegomianie już trzeci rok 
z rzędu uczestniczyli w Orsza-
ku Trzech Króli, który odbył się 
w sobotę, 6 stycznia. Przez Ry-
nek przemaszerowały dosłownie 
tłumy. Barwny korowód prowa-
dzili oczywiście Trzej Królowie, 
którzy przybyli dość nietypowo. 
Goście dosłownie przenieśli się 
w czasie, bo ówczesny środek 
transportu zamienili na konie… 
mechaniczne!

Można uznać, że Strzegom na-
prawdę świętował. Mieszańców do 
zabawy i zarazem manifestu wiary 
porwała parafia pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel. Była to 
już trzecia edycja „Orszaku Trzech 
Króli”.

Orszak porwał Strzegom

To zyskujące coraz większą po-
pularność wydarzenie rozpoczęło 
się w samo południe mszą, po której 
orszak wyruszył na Rynek. Po wido-

wiskowym przemarszu tłumy udały 
się do Strzegomskiego Centrum Kul-
tury, gdzie wystawiane były Jasełka.

PaPu, fot. użyczone
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
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Oblężona 
infolinia ZUS
Mnóstwo pytań do ZUS-u 
mają przedsiębiorcy w związku 
ze zmianami, jakie weszły od 
Nowego Roku. W ciągu czterech 
pierwszych dni stycznia do ZUS-u 
zatelefonowały 5483 osoby w 
prawie nowego sposobu płacenia 
składek.  Niekiedy czas oczekiwa-
nia na zgłoszenie się konsultanta 
na infolinii bywa bardzo długi, 
gdyż zdarza się, że w kolejce 
czeka prawie 200 połączeń. To 
niepotrzebne marnowanie czasu 
gdyż odpowiedzi na większość 
z zadawanych pytań można bez 
trudu znaleźć na stronie interne-
towej ZUS. Prezentujemy naj-
częściej zadawane konsultantom 
na infolinii pytania. 

Jak mam wpłacić składki 
do ZUS?
Składkę wpłacasz takim samym, 
prostym przelewem bankowym 
jak płacisz za gaz lub światło. 
Przed pierwszą wpłatą dokładnie 
wpisz numer swojego indywidual-
nego konta gdyż inaczej wpłacona 
składka nie wpłynie na twoje 
konto i będziesz miał zaległości w 
ZUS a to skutkuje wypadnięciem 
z ubezpieczenia 

Prowadzę jednoosobową firmę 
i mam zaległości na koncie w 
ZUS, na jaki numer konta wpła-
cać pieniądze?
Zaległe składki opłacaj na otrzy-
many z ZUS numer rachunku 
składkowego. To ten sam numer 
konta, który służy do bieżącego 
opłacania składek.

Już dawno zamknąłem swoją 
firmę, ale dostałem z ZUS 
informację, ze mam zaległości 
na koncie. Jak je spłacić?
Zaległe składki opłacaj na otrzy-
many z ZUS numer rachunku 
składkowego. To ten sam numer 
konta, który służy do bieżącego 
opłacania składek.
Jaką należność pokryje wpłata 
skoro na przelewie nie wpisuję 
ani miesiąca, ani za co wpłacam 
składkę?

Wraz z wprowadzeniem indywi-
dualnego numeru rachunku skład-
kowego (NRS) zmieniły się zasady 
rozliczania wpłat. Na przelewie 
nie wpisujesz ubezpieczenia/
funduszu, typu wpłaty i miesiąca, 
za który opłacasz składki. Wpłatę 
przekazaną na numer rachunku 
składkowego rozdzielimy na 
pokrycie należności z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, 
Fundusz Emerytur Pomostowych, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracow-
niczych. Będą one rozdzielane 
wg zasady proporcjonalnego 
procentowego podziału wpłaty 
według kwot składek przypadają-
cych do zapłaty na poszczególne 
fundusze w deklaracji złożonej za 
ostatni miesiąc kalendarzowy.
Jeśli wpłacasz kwotę mniejszą niż 
wymagana, a jesteś objęty obo-
wiązkowymi ubezpieczeniami, 
to nadal będziesz ubezpieczony, 
ale na twoim koncie powstanie 
zaległość.

KaLu

O sprawach bieżących, potrzebach i problemach wsi, inwestycjach i 
wdrażaniu w życie funduszy sołeckich - między innymi o tym była mowa 
na naradzie Wójta Gminy Walim Adama Hausmana z sołtysami. Spotkanie 
w Urzędzie Gminy Walim odbyło się 9 stycznia. Podczas spotkania 
rozmawiano o dużych inwestycjach, jakie czekają Gminę Walim w tym 
roku. Wójt apelował o realizację funduszy sołeckich i przypominał o 
nowych możliwościach, jakie proponuje mieszkańcom urząd, w związku 
z wprowadzeniem w życie jednostki systemu elektronicznego EZD.  
Sołtysi wskazali swoje plany i problemy, wśród których pojawiła się 
propozycja m.in. przyłącza gazowego w części Dziećmorowic, zlecenia 
kontroli podpięć kanalizacyjnych czy przeglądu i oczyszczenia strumieni 
przepływających przez gminę. Była też mowa o dodatkowych wyborach 
sołtysa w sołectwie Olszyniec.

KaLu

Narada z sołtysami

Byli już hokeiści na rolkach, 
reprezentacja Polski w lacrosse, 
łyżwiarze figurowi czy specja-
liści od curlingu i short tracku. 
Przedstawiciele kolejnej dyscy-
pliny wybrali obiekty Świdnickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
jako bazę przygotowań do sezo-
nu startowego. Tym razem są to 
saneczkarze.

Grupa piętnastu uczniów Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Kar-
paczu, zawodnicy klubów Śnieżka 
Karpacz i MKS Karkonosze Spor-
ty Zimowe Jelenia Góra od po-
czątku stycznia szlifują formę na 
lodowisku. Zajęcia odbywają się 
wcześnie rano, przed uruchomie-
niem ogólnodostępnych ślizgawek. 
W Świdnicy saneczkarze trenują 

przede wszystkim moment startu, 
który w tej dyscyplinie jest bardzo 
ważny. – Przygotowujemy się do 
zawodów lutowej Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, które odbę-
dą się w Krynicy – tłumaczą trene-
rzy Przemysław Pochłód i Tomasz 
Koćmierowski. – Nie mamy lodo-
wiska w Karpaczu, dlatego szukamy 
obiektów w okolicy. Ten w Świdni-
cy bardzo nam odpowiada.

Trenujący to niemal wyłącznie 
medaliści mistrzostw Polski junio-
rów i seniorów. Do Świdnicy przy-
jechali między innymi reprezentanci 
Polski juniorów: Klaudia Domaradz-
ka i Kacper Tarnawski czy znajdujący 
się w kadrze na Youth Olimpic Ga-
mes Lozanna 2020 Anna Bryk i Pa-
trycja Karaś. 

KaLu, fot. użyczone 

Po raz trzeci głuszyczanie 
licznie uczestniczyli w uroczy-
stym Orszaku Trzech Króli, który 
6 stycznia wyruszył z Parku Jor-
danowskiego i zmierzał do „Ży-
wego Betlejem”. Wędrującym 
towarzyszyły śpiew kolęd i pełne 
energii radosne okrzyki. 

Barwny korowód osób ubranych 
w korony i czerwone, zielone oraz 
niebieskie peleryny, symbolizujące 
Europę, Azję i Afrykę, przeszedł uli-
cami Grunwaldzką, Bohaterów Get-
ta, Parkową, Bolesława Chrobrego, 

by na końcu pokłonić się Świętej 
Rodzinie w stajence „Żywego Betle-
jem” w Głuszycy. 

Na miejscu można było zobaczyć 
znów głuszyczan odgrywający role 
mieszkańców Betlejem z czasów 
narodzin Jezusa. Swoje codzienne 
czynności wykonywali m.in. wikli-
niarz, kowal czy stolarz oraz panie 
ze straganu z owocami. Nie za-
brakło też zagród ze zwierzętami 
domowymi oraz ciepłych posiłków 
i napojów dla strudzonych drogą 
przybyszów. 

KaLu, fot. użyczone

Saneczkarze trenują 
w Świdnicy

Orszak w drodze 
do Betlejem

Opowieść o przeszłości i planach 
na przyszłość zagości na scenie tea-
tralnej Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury. Spektakl „Pamiętam, jakby to 
było wczoraj”, nagrodzony Ogólno-
polskim Festiwalu Twórczych Se-
niorów – X Juwenaliach III Wieku 
w Warszawie, wystawi grupa arty-
styczna „ UTW-orki” działająca  przy 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 
Świdnicy. Na sztukę zapraszamy we 
wtorek, 16 stycznia o godz. 17:00. 
Wstęp wolny. 

Spektakl „Pamiętam, jakby to było 
wczoraj” to opowieść o przeszłości i  pla-
nach na przyszłość. Zobaczymy osiem 

scenek  z różnych etapów życia człowie-
ka. Całość jak najbardziej optymistyczna, 
pomimo że „czas zrobił swoje”.

UTW-orki to grupa teatralna działa-
jąca od 2011 roku przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Świdnicy. Skupia 
osiemnaścioro starszaków, którzy od 
zawsze marzyli o deskach scenicznych. 
Pod okiem Teresy Cory przygotowują 
krótsze i dłuższe spektakle,  w zależności 
od zapotrzebowania braci studenckiej. 
Na Ogólnopolskim Festiwalu Twórczych 
Seniorów – X Juwenaliach III Wieku w 
Warszawie w czerwcu 2017 roku-grupa 
za spektakl „Pamiętam…” zdobyła Grand 
Prix.

PaPu, fot. użyczone

Seniorzy na scenie
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Oferuje prasę 
krajową i zagraniczną
Prenumerata, sprzedaż do teczki!

Duży wybór kalendarzy

na 2018 rok
Świdnica, 
ul. Długa 60
tel. 605 049 122

REKLAMA	 R0018/18

W poniedziałek, 8 stycznia piłkarze Górnika Wałbrzych rozpoczęli 
przygotowania do rundy wiosennej w sezonie 2017/2018. W pierwszym 
treningu, który odbył się na sztucznej murawie boiska Aqua Zdroju udział 
wzięło czternastu Biało-Niebieskich zawodników. Podczas ćwiczeń można 
było zobaczyć umiejętności czterech testowanych piłkarzy, którzy walczą 
o dołączenie do IV Ligowego zespołu. Z różnych powodów osobistych 
zabrakło pięciu zawodników z poprzedniej rundy, ale spokojnie dołączą 
oni do drużyny w najbliższych dniach. Pierwszy sparing seniorów zostanie 
rozegrany w dniu 22 stycznia z III-ligową drużyną Mazowsza o godz. 18:00 
w Wałbrzychu.

Powrót na murawę 

„Zrobić na złość dilerowi. 
Budowanie pożądanych po-
staw w stosunku do narkoty-
ków i dopalaczy”. W zorgani-
zowanych pod takim hasłem 
profilaktycznych warsztatach 
wzięli udział uczniowie świdni-
ckich szkół. Prawie 500 młodych 
ludzi od specjalistów uczyło się, 
jakie zagrożenie niosą te sub-
stancje i jak skutecznie odmówić, 
gdy zostaną nimi częstowani. 

Uczniowie dowiedzieli się czym 
różnią się dopalacze od narkotyków. 
Wspólne szukali przyczyn i konse-
kwencji sięgania po nie, obalali mity 
dotyczące substancji psychoaktyw-
nych. Uczyli się jak radzić sobie 
z wpływem rówieśniczym. W środę, 
17 stycznia o godz. 17:00 w sali narad 
Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy 
odbędzie się spotkanie dla rodziców. 
Jego uczestnicy dowiedzą się m.in. kim 
są użytkownicy dopalaczy i dlaczego 
po nie sięgają? Jakie objawy mogą su-
gerować, że młodzież sięga po sub-
stancje psychoaktywne, w odniesieniu 
do objawów okresu dojrzewania. 

We wszystkich świdnickich szko-
łach podstawowych oraz w placów-
kach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej rozpowszechniane są rów-
nież materiały profilaktyczne dotyczą-
ce tematyki dopalaczy i narkotyków. 

KaLu

Walimska Zimówka

Przez najsłynniejszą przełęcz 
rajdową w Polsce tradycyjnie już 
będzie przebiegała trasa VI edy-
cji Walimskiej Zimówki. 

Imprezę zaplanowano na 21 sty-
cznia. Zawodnicy przejadą odcinek 
z Walimia przełęczą Walimską przez 
słynne Patelnie i ulicę Janusza Kuliga. 
W sumie długość odcinka 3,5 km 
będzie przejeżdżany 3 razy. Szcze-
gółowe informacje regulamin oraz 
formularz zgłoszeniowy znajdziesz 
na stronie: www.walimskiehory-
zonty.pl lub www.facebook.com/
Walim-Rajdowy

Tomaszów górą

W sobotę, 6 stycznia w Hali 
Widowiskowo-Sportowej Aqua 
Zdrój odbył się pierwszoligowy 
mecz siatkówki mężczyzn. 

Zespół Aqua Zdrój Wałbrzych 
zmierzył się z KS Lechią Tomaszów 
Mazowiecki. Wicelider okazał się 
niestety za mocny dla gospodarzy 
i zwyciężył 3:0 (26:24, 25:13, 25:23). 
MVP spotkania został Kamil Gut-
kowski. Na kolejne ligowe rozgrywki 
zapraszamy 27 stycznia, tym razem 
wałbrzyscy siatkarze podejmą KPS 
Siedlce.

Świdnica przeciw 
dopalaczom

Prelekcja o hodowli ptaków 
domowych, turnieje, konkursy 
plastyczne, wyjścia do kina zna-
lazły się między innymi w pro-
gramie ferii zimowych organizo-
wanych przez Radę Wspólnoty 
Samorządowej Biały Kamień - 
Konradów. – To już tradycja. Po 
raz kolejny zajmiemy się wypeł-
nieniem czasu wolnego naszym 
maluchom, podczas przerwy zi-
mowej - mówi Ryszard Nowak, 
przewodniczący RWS.

Od wielu już lat dzieci z Białe-
go Kamienia oraz Konradowa mogą 
uczestniczyć w bezpłatnych feriach 

organizowanych przez Radę Wspól-
noty Samorządowej Biały Kamień – 
Konradów i Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. – Chcemy, aby maluchy, które 
na ferie nigdzie nie wyjeżdżają spędzi-
ły czas w miłej atmosferze. Dlatego 
nasza świetlica jest przygotowana na 
przyjęcie dzieci i zapewnienie im wie-
lu atrakcji - mówi Ryszard Nowak.

Ferie organizowane w świetlicy 
RWS są darmowe. W tym roku weź-
mie w nich udział około 25 osób. 
Podczas ferii świetlica RWS będzie 
czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 11.00 do 15.00. 
W tym czasie maluchy będą mogły 
brać udział w turniejach sporto-

Ferie w mieście

wych, licznych konkursach plastycz-
nych, wycieczkach oraz wyjściach 
do kina.  - Gościem specjalny, który 
zawita do świetlicy RWS będzie Ja-
nusz Woźnicki, przyjaciel dzielnicy, 
prezes Polskiego Związku Kanarków 
i Hodowców Ptaków Egzotycznych. 

Przywiezie papugi, kanarki i inne ga-
tunki ptaków oraz wygłosi prelekcję 
na temat hodowli ptaków w domu- 
mówi Nowak. Ponadto na dzieci 
czekać będą liczne nagrody, statuet-
ki, dyplomy, medale.

(MP)

Dzieci będą mogły wziąć udział w licznych konkurach plastycznych

W niedzielę, 7 stycznia w hali 
sportowej Zawiszów w Świd-
nicy odbył się VI Charytatyw-
ny Turniej Piłki Nożnej. W tym 
roku wszystkie zebrane środki 
przekazane zostaną na leczenie 
i rehabilitację trójki dzieci: Lili, 
Łukasza i Krystiana. Po przeli-
czeniu wszystkich środków udało 
się zebrać 49 030,84 zł!

Po zaksięgowaniu wszystkich 
wpłat, całość zostanie rozdyspono-
wana pomiędzy trójkę dzieciaków 
w trzech równych częściach po 
16.343,62 zł dla każdego z nich.

-Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowani byli w przygotowanie 
tego przedsięwzięcia, wszystkim któ-
rzy pojawili się w niedzielę na naszej 
imprezie, bo to nasz wspólny sukces. 
Chcielibyśmy jednak w sposób szcze-

gólny podziękować Maćkowi Janow-
skiemu, żużlowcowi Betard Sparta 
Wrocław. Ten przesympatyczny, 
młody, wybitny sportowiec pokazał, 
że jest również dobrym, wrażliwym 
na ludzkie nieszczęścia człowiekiem. 
Wylicytował dwie koszulki na łączną 
kwotę 7 tys zł. A podarowany przez 
niego kombinezon żużlowy został 
wylicytowany przez jednego z wi-
dzów za 2200 zł. Nic dodać, nic ująć 
– podsumowują organizatorzy. 

Komitet organizacyjny turnieju 
tworzyli Wiesław Żurek - Prezes 
Fundacji Wspierania Sportu „Łączy 
nas Football”, Remigiusz Jezierski 
- Przewodniczący Rady Fundacji 
Wspierania Sportu „Łączy nas Fo-
otball” oraz Karolina Rafałko - Se-
kretarz Fundacji Wspierania Sportu 
„Łączy nas Football”.

KaLu

Prawie 50 tys. dla dzieci

Jest kancelaria 
w Walimiu
Od stycznia w Urzędzie Gminy 
Walim funkcjonuje nowe stano-
wisko pracy. Kancelaria, bo o niej 
mowa służy głównie mieszkań-
com załatwiającym swoje sprawy 
w urzędzie. Od teraz klienci 
urzędu nie muszą kierować się 
do sekretariatu, by zostawić czy 
wypełnić pismo. Do tego służy 
specjalnie utworzone na te cele 
stanowisko, którego urucho-
mienie związane jest z wpro-
wadzeniem w urzędzie systemu 
elektronicznego zarządzania 
dokumentacją - EZD. 

Roksana najlepsza
Uczennica klasy III b klasy 
gimnazjalnej Szkoły Podstawo-
wej w Marcinowicach, Roksana 
Łeńska wykazała się dużą wiedzą 
na temat św. Maksymiliana Kolbe. 
Podczas etapu diecezjalnego 
Ogólnopolskiej Franciszkańskiej 
Olimpiady wiedzy o świętym 
została wyłoniona, jako jedna 
z trzech laureatek. Uczennica 
zakwalifikowała się do finału 
olimpiady, która odbędzie się 
11 kwietnia 2018 r. w Siedlcach. 
Opiekunem Roksany jest nauczy-
cielka religii Żaneta Król. 

Wałbrzych walczy 
z  azbestem
Skorzystaj z dofinansowania 
i przystąp do „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta Wałbrzycha”. 
Jeżeli na terenie twojej nieru-
chomości znajdują się wyroby 
zawierające azbest i chcesz się ich 
pozbyć – złóż wniosek o pomoc 
na realizację przedmiotowych 
prac (dotacja). Masz czas do 20 
stycznia 2018 r. Wszelkie informa-
cje dostępne na stronie www.
rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu 
lubw Biurze Infrastruktury i Nie-
ruchomości przy ul. Kopernika 
2 – I piętro, pokój 117, tel. 74 66 
55 218. 

Zabawa stulecia
Świętujemy 100-lecie Niepod-
ległości podczas Polskiej Nocy 
Kabaretowej. Coroczne wido-
wisko rozrywkowe, które od lat 
w każdym z kilkudziesięciu miast 
Polski zbiera kilka tysięcy fanów 
rozrywki na najwyższym pozio-
mie. To wyjątkowe wydarzenie 
odbędzie się 2 lutego o godz. 
20:00 w Hali Widowiskowo-
-Sportowej Aqua Zdrój. Niemal 
4 godziny nieprzewidywalnych 
zwrotów akcji, zaskakujących 
puent i wspólnego świętowa-
nia wraz z czołówką polskiego 
kabaretu. Autorem scenariusza 
Zabawy Stulecia jest Robert 
Górski. Siódmą już edycję Polskiej 
Nocy Kabaretowej poprowa-
dzi po raz pierwszy Kabaret 
Moralnego Niepokoju. W PNK 
2018 wystąpią również: Ireneusz 
Krosny, Marcin Daniec, Kaba-
ret Nowaki, Kabaret Skeczów 
Męczących oraz niezrównany Igor 
Kwiatkowski. Bilet w sprzedaży 
w Hotelu AQUA ZDRÓJ oraz na 
stronie www.biletyna.pl
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Wałbrzych
10:00 - 13:00 Badania i konsultacje 
specjalistyczne, NZOZ Przychodnia 
Piaskowa Góra, ul. Główna 4
13:00 - Mobilna stacja krwiodaw-
stwa, Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia
14:00 - Zjazd na linie dla dzieci 
i dorosłych
15:30 - Koncert zespołu SILENTli-
ve, Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia
16:00 - Wozy służb mundurowych 
i ratowniczych, straż miejska konna
16:15 - Licytacje, pokazy taneczne
18:30 - Koncert zespołu Łzy, Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
20:00 - Światełko do nieba

Świdnica
11:00 - Moto Orkiestra gra na 
Zawiszowie w Świdnicy. Licytuje-
my koszulki z autografami gwiazd 
sportu samochodowego, plakaty 
i pamiątki z rajdowych tras, w tym 
wydane z okazji 30 lecia startu 
w Dakarze Jurka Mazura Polskim 
Starem
12:00 - Wystawa Imperium Mocy, 
Galeria Świdnicka
12:00 - Licytacje, Galeria Świdnicka
15.00 - Koncerty Żółta Febra, Silen-
tlive, Iluminator, Klub Bolko
20:00 - Światełko do nieba

Świebodzice
10:00 - Otwarcie 26. Finału WOŚP 
dla wolontariuszy -strefa MOTO-
WOŚP (plac apelowy PSP2)
12:30 - „Niezapominajki wesoło 
pląsają i jak mogą, tak pomagają! ‚’ 
- występ przedszkolaków z Przed-
szkola nr 3
13:05 - W świąteczny dzień Orkie-
stra głośno gra wraz z nią zawsze 
gorąco Przedszkole nr 2”
13:50 - Asia Siwarska dla WOŚP
14:00 - Przedszkolaki z „Chatki 
Puchatka” dla Wielkiej Orkiestry
14:20 - Występ LO (śpiew, zespół 
rockowy)
14:50 - Szkoła Podstawowa Inte-
gracyjna „ Miłość, nadzieja, dobro 
w naszych sercach gości. Tańcem 
i śpiewem damy dużo radości”.
15:10 - Asia Mirowska dla WOŚP
15:20 - Popisy artystyczne uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 „Z muzy-
ką łatwiej i radośniej”
15:50 - Gwiazda Finału Zespół 
ANIMACJA z Wrocławia
16:20 - „Czwóreczkowe granie’’- 
na scenie artyści ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4
16:45 - Harcerze dla WOŚP
17:00 - „Z głębi serca dla...serca” 
- blok artystyczny uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2
17:30 - Giełda   Darów   Przyjaciół   
WOŚP   -  Licytacja   jakiej   nie   było!
19:20 - Koncert Rockowy Grupy 
THE SHAPELESS ONE ze Świe-
bodzic
20:00 - Światełko do nieba

Boguszów Gorce
11:30 – 14:00 – Program dla dzieci 
przygotowany przez animatorów 
ze Świata Zabawy i Sztuki KAMAYU 
ART (m.in. malowanie twarzy, 
kręcenie balonów), odział dla dzieci 
MDK-CK
13:30 -14:30 – Ochotnicza Straż 
Pożarna „Boguszów” zaprasza na 
instruktaż z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej (Galeria 
Barbórka MBK-CK)
14:30 – Spektakl pt. „Trzech 
Rozbójników”, sala widowiskowa 
MBK-CK

Serduszka opanują cały świat

Łzy zagrają dla WOŚP
Zespół Łzy funkcjonuje od 1997 roku. Obecnie grupa uznawana 
jest za jedną z najpopularniejszych formacji pop-rockowych 
w Polsce. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.  
Podczas pond 20 letniej kariery zagrali w kraju i zagranicą ponad 
1000 koncertów. Nagrali i wydali 8 albumów. Trzy: „W związku 
z samotnością”, „Nie czekaj na jutro” i „The Best Of 1996-2006” 
osiągnęły status Platynowej Płyty, a jeden: „Jesteś jaki jesteś” 
pokrył się „Złotem”.
18:30 - Koncert zespołu Łzy, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
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Walc Ruthermeyera
Walc jest tańcem wirowym 
pochodzenia niemieckiego 
o umiarkowanym tempie, 
w metrum 3/4. Znane są walce 
wiedeńskie i angielskie. Specjaliści 
rozpoznają także walc rosyjski 
i niemiecki. Ale na Przedgórzu 
Sudeckim znamy jeszcze jeden 
walc – Ruthermeyera. Cechuje 
go inne metrum sięgające 12 
atmosfer  i 10 ton masy. Muzeum 
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
zaprasza 13 i 14 stycznia do tańca 
z jedynym sprawnym walcem 
parowym w Polsce – Ruthermey-
erem 704 z 1930 r. Przejazdy 
walca po terenie Muzeum i jego 
bliższym i dalszym otoczeniu od-
bywać będą się przez cały dzień 
urzędowania Muzeum. Walc 
z Ruthermeyerem to naprawdę 
fantastyczna okazja do zobaczenia 
i zrozumienia zasady działania 
silnika parowego, bo pradawni 
Holendrzy tak go zaprojektowali, 
że niemalże wszystkie jego ele-
menty są widoczne jak na dłoni.  
Co więcej – w ten weekend, ale 
też we wszystkie inne weekendy 
z walcem, można zabrać ze sobą 
do Muzeum jakiś drobiazg (np. 
niepotrzebny resorak), który 
Ruthermeyer spektakularnie roz-
jedzie i odda na pamiątkę. Więcej 
informacji na stornie facebook.
pl/WalcRuthermeyera-Weekend-
podParą 

Będzie bal!
Wałbrzyska Stara Kopalnia 
zaprasza w sobotę, 13 stycz-
nia na bal z tańcami, balonami 
i animacjami. W karnawałowym 
szaleństwie mogą wziąć udział 
osoby w strojach wszelakich np.: 
elfy, wróżki, superbohaterowie 
i księżniczki. Na dobry początek 
zabawy wszyscy uczestnicy będą 
przygotowywać maski, w których 
później będą tańczyć i bawić się 
najlepiej jak się da.  Zabawa dla 
dzieci w wieku 610 lat. Koszt 
udziału to 40 zł. 

Dezerter zagra 
w Wałbrzychu 
W piątek, 23 marca, godz. 20:00 
w Starej Kopalni w Wałbrzychu 
wystąpi legendarna grupa Dezer-
ter. Zespół powstał w Warszawie, 
w maju 1981r. Grupa przyjęła 
prowokacyjną wówczas nazwę 
SS-20 (pochodzącą od radzieckich 
rakiet z głowicami nuklearnymi), 
którą była zmuszona zmienić 
w okresie stanu wojennego. Ze-
spół aktywnie koncertuje nie tyl-
ko w Polsce, ale również w wielu 
krajach Europy (Czechy, Niemcy, 
Wielka Brytania, Finlandia), także 
w Stanach Zjednoczonych. Przez 
lata utwory Dezertera ukazywały 
się na wielu składankach w Polsce 
i na świecie, trafiły na ścieżki 
dźwiękowe kilku filmów. W 2016 
r., po 33 latach, został wznowio-
ny singiel „Ku przyszłości”. Inne 
znane krążki, m.in.: „Kolabora-
cja”, „Nielegalny zabójca czasu”, 
„Prawo do bycia idiotą”. Dezerter 
w 2010 roku otrzymał Frydery-
ka. Bilety: przedsprzedaż 35 zł, 
w dniu koncertu 45 zł. 

Dziś I w ona jest manifestem 
o samo s tanowieniu, pytaniem 
o demo k rację, wolność, bi-
erne f o rmy protestu. „Iwo-
na, ks i ężniczka Burgunda” to 
przeds t awienie o wielkiej po-
trzebi e  empatii i poszukiwan-
iu toż s amości. Ten wyjątkowy 
spektakl będzie można zobaczyć 
w ten w eekend w wałbrzyskim 
Teatrze Dramatycznym.

Histor i a królewskiego dworu, 
którego pozorny ład zakłóca pojaw-
ienie się kogoś z zewnątrz. Reżyser-
zy sięgają zazwyczaj po ten dramat, 
by sprawdzić, kto dzisiaj nie pasuje 
do współczesnego świata. 

Gdy po wielu latach Witold Gom-
browicz wrócił na wałbrzyską scenę, 
znów szokuje i zachwyca, a na pew-
no daje do myślenia. Co ma nam dziś 
ma nam  do powiedzenia kontrow-
ersyjn y  twórca do powiedzenia? 
Koniecznie trzeba to sprawdzić. Od 
czasu premiery wałbrzyskiej odsłony 

„Iwony ,  księżniczka Burgunda”, 
czyli o d połowy października tego 
roku, s pektakl zobaczyły już tłumy 
widzów. Bo to absolutny, kulturalny 
„must have” tego sezonu! 

Kim je s t Iwona i dlaczego tak 
bardzo chcemy, żeby jej tutaj – u nas 
– nie b yło? Takie pytanie postaw-
ili so b ie twórcy sztuki, a przede 
wszystkim reżyser Grzegorz Jarem-
ko, dramaturg Tomasz Jękot, a także 
scenograf Rafał Domagała. W mno-
gości interpretacji teatralnych Iwona 
była j u ż każdym. Dziś jest manife-
stem o samostanowieniu. Aktualnym 
pytaniem o normatywność i o to, kto 
ją ustala. 

Obsada :  Sara Celler-Jezier-
ska, W ł odzimierz Dyła (gościnnie), 
Rozalia Mierzicka, Jakub Sasak (goś-
cinnie ) , Dariusz Skowroński, Irena 
Sierak o wska, Joanna Łaganowska, 
Karoli n a Gibki (gościnnie), Bożena 
Wydrow s ka (gościnnie), Czesław 
Skwarek

KaLu, fot. użyczone 

Gombrowiczowska Iwona na scenie 

„Iwona, księżniczka Burgunda”
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
piątek, 12 stycznia, godz. 19.00, Duża Scena
sobota, 13 stycznia, godz. 19.00, Duża Scena
niedziela, 14 stycznia, godz. 18.00, Duża Scena
Rezerwacja biletów: tel. 74 64 88301-3, 
http://bilety.teatr.walbrzych.pl/, email: biuro@teatr.walbrzych.pl

W nied z ielę, 28 stycznia 
o godz. 17:00 w  Kościele św. Jó-
zefa R o botnika w Wałbrzychu, 
odbędzie się świąteczny koncert 
Janusza Radka - polski wokalista 
i akto r  teatralnych inscenizacji 
muzycznych.

Janusz Radek urodził się w 1968 
roku w Starachowicach. Absolwent 
histor i i na Uniwersytecie Jagiel-
loński m , związał się początkowo 
z kabaretem Zielone Szkiełko oraz 
z Piwn i cą pod Baranami. W roku 
1990 z d obył laur Spotkań Zamko-
wych „ Ś piewajmy Poezję”, później 
był wi e lokrotnie nagradzany przez 
jurorów i publiczność na innych fe-
stiwalach i przeglądach: Studenckim 
Festiw a lu Piosenki w Krakowie, 

Przegl ą dzie Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu, Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w Opolu. Współpracował mię-
dzy innymi z Leszkiem Możdżerem, 
Zbigni e wem Preisnerem i Piotrem 
Rubiki e m, wydał też kilka płyt so-
lowych ,  z których najważniejsze to 
„Królowa Nocy” oraz „Serwus Ma-
donna” .  Uważany jest za artystę, 
który n ie boi się zmierzyć z reper-
tuarem  różnego rodzaju - od Niny 
Hagen po Czesława Niemena i Vio-
lettę Villas. W 2004 był nominowany 
do Fryderyka w kategorii wokalista 
roku zaś trzy lata później ukazała się 
płyta- „Dziękuję za miłość”.

Bilety  do nabycia w Parafii cena 
40 zł.

Rezerwacja biletów po numer te-
lefonu  503 167 330.

Koncert Janusza 
Radka

Karnawałowa Gala Operowo-
-Operetkowa to wyjątkowy kon-
cert, przywodzący na myśl naj-
wspanialsze tradycje operowe. 
Specjalnie skomponowany pro-
gram, zawierający słynne czarda-
sze, walce, toasty, miłosne arie i 
duety operowe, sceny operetko-
we, a także standardy jazzowe. 
Ten wyjątkowy koncert już w so-
botę, 13 stycznia o godz.  19:00 
w Świdnickim Ośrodku Kultury.

W programie znajdą się najsłyn-
niejsze sceny z oper: „Traviata”, „Na-
bucco”, „Lakme”, „Carmen”, „Don 
Giovanni”, „Opowieści Hoffmanna”, 
„Kopciuszek” i wielu innych. Magię 
dawnego, roztańczonego Wiednia 
będzie można odkryć w najpiękniej-
szych duetach i scenach z operetek 
(m.in. „Księżniczka czardasza”, „We-
soła wdówka” i „Baron cygański”), a 
szampański nastrój podsycą barwne 
pieśni neapolitańskie oraz popularne 
przeboje. 

Pełna emocji i wzruszeń uczta z 
muzyką klasyczną w towarzystwie 

Opowieść o dziecięcej potrze-
bie samostanowienia, indywidua-
lizmu i kreacji. O tym, że każde 
dziecko jest naturalnie mądre, 
odważne i ciekawe świata, nieza-
leżnie od tego jak bardzo dorośli 
mu „przeszkadzają”. Odpowiedź 
na pytanie, jak nie przeszkadzać 
dziecku w dojrzewaniu do zoba-
czenia w Teatrze Lalki i Aktora 
podczas spektaklu pt. „Afrozja”.

Pełna poczucia humoru opo-
wieść wywraca mapę świata do 

góry nogami. Mała Polianna podró-
żuje przez Chincję, Emarykę i Hin-
dindi, zaprzyjaźnia się z cudzo-
ziemcami, przeżywa niebezpieczne 
przygody, uczy się samodzielno-
ści. Pokonuje wiele przeciwności 
i zdobywa doświadczenia. Poznaje 
samą siebie.

Spektakl realizowany przez Mar-
tynę Majewską, Annę Haudek, Da-
wida Majewskiego, Patrycję Rojecką, 
Katarzynę Kłaczek, Pawła Pawlik, 
Jakuba Grzybek, Kamila Król.

Kalu, fot. użyczone

Operowy zawrót 
głowy 

znakomitych śpiewaków - solistów 
scen operowych z Pragi, Krakowa 
i Wrocławia. Popisom śpiewaków 
towarzyszyć będzie wirtuozowska, 
brawurowa gra fortepianowa, a kon-
cert oplecie barwne słowo wiążące. 
Karnawałowa Gala Operowo-Ope-
retkowa to niezapomniany wieczór 
w krainie najpiękniejszych melodii! 
Tego wydarzenia nie można prze-
gapić! 

Bilety do nabycia na: www.KupBi-
lecik.pl

KaLu

Historia 
o dojrzewaniu

AFROAZJA
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
piątek, 12 stycznia, godz. 10:00
niedziela, 14 stycznia, godz. 12:30
środa, 17 stycznia, godz. 10:00
Rezerwacja biletów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 
15:00, tel.: 74 666 73 40. Kasa biletowa: czynna godzinę przed 
spektaklem, tel.: 74 666 73 41.
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Lider WALK-a ma się 
dobrze
Na tyle dobrze, iż jak dotąd nie po-
niósł porażki. Mowa o zespole Part-
ners Nieruchomości, który zanotował 
komplet zwycięstw w rozgrywkach 
Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Ko-
szykówki „Aqua-Zdrój”. W niedzielę 
Paweł Bielewicz i spółka pewnie 
i wysoko pokonali jednego z wiceli-
derów, Nieuchwytnych Konsorcjum 
Serwisowe. Co ciekawe, za liderem 
mamy aż cztery drużyny z identycz-
nym dorobkiem punktowym. Chodzi 
o Faurecię, Labo-Dent, Basket 
Śródmieście oraz wspomnianych Nie-
uchwytnych Konsorcjum Serwisowe, 
którzy do Partners Nieruchomości 
tracą 2 „oczka”. Po wcześniej, ponad 
miesięcznej przerwie rozgrywki 
nabierają właściwego tempa, gdyż 
następna odsłona WALK-a odbędzie 
się już w najbliższą niedzielę. Wśród 
nadchodzących spotkań szczególnie 
ciekawie zapowiadają się potyczki 
Basketu Śródmieście z Faurecią oraz 
Partners Nieruchomości z Labo-Den-
tem. Na mecze amatorów zaprasza-
my do Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 
Początek odsłony o godzinie 14. 

Wyniki VI kolejki:
Wałbrzych.DlaWas.Info - Faurecia 45:57, Drink 
Team - AluFast 80:58, Partners Nieruchomości - Nie-
uchwytni Konsorcjum Serwisowe 75:53, Labo-Dent 
- Basket Śródmieście 49:73 

Tabela WALK-a
1. Partners Nieruchomości 6 12 +133
2. Faurecia 6 10 +53
3. Basket Śródmieście 6 10 +52
4. Labo-Dent 6 10 +6
5. Nieuchwytni K.S. 6 10 -1
6. Drink Team 6 8 -43
7. Wałbrzych DWI 6 6 -80
8. AluFast 6 6 -120

Najbliższa kolejka
Niedziela - 14 stycznia, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 14.00: Wałbrzych.DlaWas.Info - ALuFast
godz. 15.00: Faurecia - Basket Śródmieście
godz. 16.00: Labo-Dent - Partners Nieruchomości
godz. 17.00: Drink Team - Nieuchwytni Konsorcjum 
Serwisowe

Sąsiedzki pojedynek
Rozgrywki Wałbrzyskiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” trwają 
w najlepsze. Po pierwszej kolejce 
II rundy na 1. miejscu znajduje się 
broniący tytułu mistrza, PAP-Trans 
Chełmiec, który dwójkę najgroź-
niejszych konkurentów, a więc 
PW Mabor oraz Dom Finansowy, 
wyprzedza o 2 punkty. Wydarzeniem 
jutrzejszej odsłony będzie zapewne 
konfrontacja sąsiadów w klasyfikacji, 
czyli głuszyckiego Domexu i Domu 
Finansowego. Do tego spotkania 
dojdzie o godzinie 15.30, a areną 
wszystkich potyczek jest hala PSP Nr 
21 na Podzamczu.    

Wyniki VI kolejki:
PAP-Trans Chełmiec – Domex Volleyball Team Głu-
szyca 2:1 (22:25, 25:20, 25:16), Dom Finansowy – KP 
I 3:0 (25:23, 25:19, 25:18), Wodociągi – PW Mabor 
1:2 (18:25, 24:26, 25:17)
Zawodnik kolejki: Krzysztof Kurpiel – PAP-Trans 
Chełmiec

Tabela WALS-a
1. PAP-Trans Chełmiec 5 13 13:2
2. PW Mabor 6 11 11:7
3. Dom Finansowy 6 11 11:7
4. Domex Team Głuszyca 6 8 8:10
5. Wodociągi 6 5 5:13
6. KP I 5 3 3:12

Najbliższa kolejka
Sobota – 13 stycznia, hala PSP Nr 21:
godz. 15.30: Domex Volleyball Team Głuszyca – Dom 
Finansowy
godz. 16.45: Wodociągi – PAP-Trans Chełmiec
godz. 18.00: PW Mabor – KP I

Bartłomiej Nowak 

Pierwsza noworoczna kolejka 
okazała się szczęśliwa dla koszy-
karzy Górnika Trans.eu, którzy 
w bólach, ale najważniejsze, że 
dali radę Muszkieterom Nowa 
Sól. Niemiłą niespodziankę spra-
wiła tymczasem III-ligowa ekipa 
MKS-u Mazbud Basket Szczaw-
no-Zdrój, która niespodziewanie 
przegrała na wyjeździe z Chro-
brym XXI Kłodzko. 

Znacznie niżej notowani Musz-
kieterowie sprawili sporo kłopo-
tów liderowi II ligi. Problemy wał-
brzyszan przestaną jednak dziwić, 

jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż 
trener Marcin Radomski nie mógł 
skorzystać z usług kontuzjowane-
go Marcina Wróbla oraz swego ka-
pitana, Rafała Glapińskiego, który 
otrzymał karę trzech spotkań za 
grudniowy występ przeciwko Ślą-
skowi Wrocław. Ich strata była aż 
nadto widoczna, gdyż niepokona-
ni w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
biało-niebiescy męczyli się jak nigdy 
z zespołem z dolnych rejonów ta-
beli. Dość powiedzieć, iż przez nie-
mal 40 minut wynik oscylował wo-
kół remisu, a jeszcze w 37 minucie 
Górnicy prowadzili zaledwie 65:64. 

Na szczęście nasi obronną ręką wy-
szli z nerwowej końcówki unikając 
tym samym pierwszej u siebie, a za-
razem sensacyjnej porażki. 

Choć w najbliższym meczu tre-
ner Radomski wciąż nie będzie mógł 
skorzystać z usług zawieszonego 
Glapińskiego, to niewykluczone, iż 
do jego dyspozycji będzie drugi ze 
wspomnianych powyżej nieobec-
nych, czyli Marcin Wróbel. Jego 
ewentualny występ byłby sporym 
wzmocnieniem Górnika, które-
go czeka trudny wyjazd pod Jasną 
Górę. Choć w minionej kolejce 
AZS Częstochowa niespodziewanie 

Akademiczki już trenują 

Niestety, ze względu na zerwanie więzadeł bramkostrzelnej Klaudii Miłek raczej na pewno zabraknie wiosną 
w składzie AZS-u PWSZ Wałbrzych

W ponad 20-osobowym skła-
dzie AZS PWSZ wyjechał na ty-
godniowy obóz przygotowawczy 
do Strzegomia. Zwieńczeniem 
pobytu będzie jutrzejszy sparing 
z Polonią Świdnica. 

Pod wodzą trenera Kamila Jasiń-
skiego w pierwszych dniach stycznia 

piłkarki AZS-u PWSZ rozpoczęły 
przygotowania do kolejnych me-
czów Ekstraligi. Kolejnych, gdyż 
jeszcze w listopadzie rozegrano 
trzy kolejki rundy rewanżowej. Po 
kilku dniach treningów na własnych 
obiektach wałbrzyszanki wyjechały 
na tygodniowy obóz do Strzego-
mia. W składzie akademiczek znala-

zła się jedna nowa piłkarka. Chodzi 
Weronikę Klimek, ostatnio Czarni 
Sosnowiec, która między słupka-
mi AZS-u PWSZ zastąpi Andżeli-
kę Dąbek. Wśród trenujących jest 
również Oliwia Maciukiewicz, któ-
ra ze względu na kontuzję straciła 
niemal całą jesień. Powyższe wieści 
z obozu wałbrzyszanek na pewno 

ucieszą fanów naszej ekipy. Nieste-
ty, problemów kadrowych również 
nie brakuje. Ze względu bowiem na 
ciężkie urazy wiosną na boisku ra-
czej na pewno nie zobaczymy bram-
kostrzelnej i utalentowanej Klaudii 
Miłek oraz jej koleżanki Martyny 
Zańko. 

Jak wspomnieliśmy, zwieńcze-
niem pobytu w Strzegomiu będzie 
sobotni sparing z III-ligową Polonią 
Świdnicą. Potem podopiecznych 
trenera Jasińskiego czekają między 
innymi potyczki kontrolne z Miedzią 
Legnica, Olimpią Szczecin czy Hrad-
cem Kralove. Warto również przy-
pomnieć, iż ostatnim  sprawdzianem 
wałbrzyszanek przed powrotem 
na ligowe boisko będzie ćwierćfi-
nałowy pojedynek Pucharu Polski, 
w którym AZS PWSZ podejmie AZS 
UJ Kraków. Ten mecz odbędzie się 
24 lutego, a dwa tygodnie później 
akademiczki wyjadą do Radomia, 
aby w pierwszym w tej części sezo-
nu meczu Ekstraligi zmierzyć się ze 
Sportową Czwórką. 

Bartłomiej Nowak

Plan sparingów AZS-u PWSZ Wałbrzych
20 stycznia: AZS PWSZ - Miedź Legnica (dom)
26-28 stycznia: półfinały Akademickich Mistrzostw 
Polski w futsalu w Wałbrzychu
4 lutego: AZS PWSZ - Olimpia Szczecin (dom)
11 lutego: AZS PWSZ - Hradec Kralove (wyjazd)
16-18 lutego: finały Akademickich Mistrzostw Polski 
w futsalu w Warszawie (w przypadku awansu)
24 lutego, godz. 13: ćwierćfinał Pucharu Polski: AZS 
PWSZ – AZS UJ Kraków

Wygrana w bólach

Dość niespodziewanie koszykarze Muszkieterów Nowa Sól sprawili sporo kłopotów prowadzącemu w tabeli II ligi 
– Górnikowi Trans.eu Wałbrzych

przegrał w Otmuchowie, to wydaje 
się jednak, iż akademicy są bardziej 
wymagającym przeciwnikiem ani-
żeli Muszkieterowie. Tym bardziej 
zatem liczymy na powrót Wróbla 
i w efekcie kolejne zwycięstwo jego 
zespołu. Do konfrontacji ósmej eki-
py z liderem II ligi dojdzie w niedzielę 
o godzinie 18.  

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Muszkieterowie Nowa 
Sól 70:67 (18:18, 17:15, 16:14, 19:20)
Górnik Trans.eu: Damian Durski 24, Bartłomiej 
Ratajczak 18, Tomasz Krzywdziński 17, Hubert 
Kruszczyński 6, Michał Kaczuga 5, Łukasz Makarczuk 
0, Marcin Jeziorowski 0, Bartosz Kłyż 0. Trener: 
Marcin Radomski

Noworocznej inauguracji nie 
będą za to mile wspominać przed-
stawiciele MKS-u Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój. Podopieczni 
Michała Borzemskiego byli fawo-
rytem wyjazdowej potyczki z be-
niaminkiem z Kłodzka, a jednak do 
uzdrowiska wrócili na tarczy. Rywal 
zwyciężył różnicą 7 punktów, co 
należy uznać za sporego kalibru nie-
spodziankę. Okazja do rehabilitacji 
nastąpi już jutro, gdyż w sobotni 
wieczór Basket zagra przed swo-
imi kibicami, a jego przeciwnikiem 
będzie przedostatni w tabeli – KKS 
Kobierzyce. Na ten mecz zaprasza-
my o godzinie 18.30 do hali przy uli-
cy Słonecznej 1. 

Chrobry XXI Kłodzko – MKS Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój 75:68 (17:16, 17:14, 19:15, 22:23)
Mazbud Basket: Łukasz Kołaczyński 20, Mateusz My-
ślak 12, Bartłomiej Józefowicz 12, Adrian Stochmiałek 
10, Paweł Przydryga 4, Jakub Grabka 9, Przemysław 
Olszewski 1, Paweł Smoleń, Mateusz Pilarczyk, Oskar 
Pawlikowski. Trener: Michał Borzemski

Bartłomiej Nowak 
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USŁUGI

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

PRACA

(3) PRACA opiekunki seniorów w 
Niemczech. Legalna praca, składki 
ZUS od średniej krajowej, dobra 
pensja w ramach jednej czytelnej 

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

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

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

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

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

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

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

NOWE MIASTO - 42m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Miesz-
kanie na wysokim parterze.  Cena: 137 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974 , 
(74) 640 11 73

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

PODGÓRZE- 64,1m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, z WC, przedpokój. 
Mieszkanie po remoncie na parterze. 
Do wprowadzenia. Cena: 155 000 zł 
do negocjacji. Tel: 502 668 974 , (74) 
640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Ogrze-
wanie podłogowe. Wysoki standard. 
Mieszkanie na parterze. Cena: 218 000 
zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 
640 11 73

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

SZCZAWNO ZDRÓJ- 25m2, 1 pókoj, 
łazienka, przedpokój. Świetna lokaliza-
cja, przy deptaku. Cena: 82 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 
11 73

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

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

umowy! Zadzwoń 789 218 008, 
Promedica24

(1) OPIEKUN/KA SENIORA. Pracuj 
w Niemczech z Promedica24. Nie 
znasz języka niemieckiego? Zaprasza-
my na kursy od podstaw w Wał-
brzychu, bez żadnych kosztów. Po 
kursie oferty pracy gwarantowane! 
Czekamy na Ciebie tel. 789 218 008.

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

KUPIĘ

(1) Kupię Starocie : odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 
PRL, wazony ze szkła kolorowe-
go i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(1) Wynajmę mieszkanie z wyposa-
żeniem, Piaskowa Góra 2 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka, balkon, 
winda, Tel. 665 722 197

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

www.sukcesnieruchomosci.pl 

58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 

ZA GOTÓWKĘ!

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

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

PIASKOWA GÓRA- 45m2,  poko-
je, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 
149 000 zł . Tel: 502 668 974, (74) 640 
11 73

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

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

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

od 10:00 do 15:00 

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

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

DREWNO 
OPAŁOWE, 

KOMINKOWE, 
IGLASTE,

LIŚCIASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

Walentynkowa 
wycieczka 

do Krakowa
10.02.2018       Cena: 149 zł

Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno

693 333 563
www.omnibus-szczawno.pl

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

ALARMY-KAMERY

-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

Wałbrzych ul.Długa 3a

tel.608442204

SZYBKA
POŻYCZKA

DO 2000 ZŁ
Nawet w 24 H

Na dowolny cel
BEZ BIK I BIG

RÓWNIEŻ BEZ 
FORMALNEGO
ZATRUDNIENIA 

DZWOŃ
KATARZYNA 533 542 745
MARIUSZ 732 603 933
ŻANETA 697 513 198
ZOFIA 607 681 859
MARIA 793 868 287
ANDRZEJ 664 976 384

ŚWIDNICA
MARIUSZ 732 603 933
JULIA 514 045 453

Praca dla mechanika 
przy naprawie drobnego 

sprzętu budowlanego 
(zagęszczarki, skoczki, 

elektronarzędzia). 
Stała praca na jeden etat. 
Wymagana umiejętność 

naprawy małych silników 
spalinowych, elektronarzędzi. 

Wałbrzych tel. 508204848.
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