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tel. 74/666-66-22
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Rowery elektryczne dla mieszkańców
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z Rafałem Glapińskim
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Premiera
w Szaniawskim

Już za kilka miesięcy ruszy bezpłatna wypożyczalnia rowerów. W środę,
17 stycznia w hotelu Jedlinka Burmistrzowie Miast: Świeradowa-Zdroju,
Głuszycy i Jedliny-Zdroju podpisali
deklarację współpracy, której głównym założeniem jest wdrożenie dla
mieszkańców pilotażowego programu
„Bezpłatna wypożyczalnia rowerów
elektrycznych”.
Projekt zachęca mieszkańców w każdym wieku do korzystania z alternatywnej
formy poruszania się z użyciem roweru napędzanego elektrycznie. A wszystko po to,
aby wspólnie promować aktywny styl życia
i ograniczyć zanieczyszczanie powietrza.
To nowy pomysł, który został uruchomiony w gminie Świeradów-Zdrój.
Burmistrz tego miasta Roland Marciniak
wyjaśnił, że wdrożenie tego przedsięwzięcia wpisuje się w obecny trend
związany z elektronicznym napędem w
komunikacji.
Burmistrz Miasta Jedlina Zdrój Leszek
Orpel poinformował, że w każdej z gmin
zakupionych zostanie 6 rowerów elektrycznych. Gminy będą też starały się pozyskać środki zewnętrzne, które zostaną
przekazane na dopłaty dla osób fizycznym,
które zdecydują się taki rower kupić.

Zakupione przez gminy rowery będą
przeznaczone do nieodpłatnego wypożyczania jedynie mieszkańcom. Natomiast
samorządowcy liczą na to, że turyści będą
mogli skorzystać z komercyjnych wypożyczalni, które zlokalizowane zostaną przy
hotelach i restauracjach. W każdej gminie
powstaną specjalne stacje do ładowania

rowerów. Jedno ładowanie wystarczy na
przejechanie od 35 do 70 kilometrów - w
zależności od ustawień roweru, prędkości
jazdy i zróżnicowania terenu jazdy. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych ruszy 21 marca. Maksymalny czas
wypożyczenia ma wynosić jeden dzień.
KaLu, fot. użyczone

Galeria Świdnicka obrabowana
kultura str. 17

Sukces ﬁnału WOŚP

WOŚP str. 16

Do włamania doszło w zeszłym tygodniu w Galerii Świdnickiej. Około
23:00 w nocy z 9 na 10 stycznia mężczyzna w kominiarce wyważył łomem
drzwi wejściowe do budynku. Od razu
skierował się w stronę sklepu jubilerskiego Briju, wybił szybę i ukradł z wystawy biżuterię i zegarki.
Ochrona obiektu zareagowała od razu.
60-letni pracownik firmy ochroniarskiej
zastąpił drogę włamywaczowi, który zaatakował i pobił ochroniarza. Sprawcy
udało się zbiec. Wartość zrabowanych
rzeczy nie została jeszcze oszacowana.
Pracownik ochrony nie odniósł poważnych obrażeń.
Do tej pory nie udało się ustalić sprawcy, nadal jest poszukiwany przez Policję,
która nie podaje szczegółów śledztwa.

Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy. Nie podano jakiej wartości były skradzione przedmioty.
Udało nam się uzyskać informacje, iż 19.01
zostanie przesłana wycena zrabowanych

kosztowności z Prokuratury w Warszawie. Od 18.01 sklep jubilerski jest ponownie otwarty. Galeria Świdnicka odmawia
komentarza w tej sprawie.
PaPu, fot. użyczone
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Solidna dawka
radości!

Czy stowarzyszenie przygotowuje jakiś występ z okazji
nadchodzącego święta Babci
i Dziadka?
Oczywiście. Organizujemy w niedzielę, 21 stycznia o godzinie
16:00 w Hotelu Maria „Bal
Szalonej Babci i Szalonego Dziadka”. Podczas balu w menu
są zimne przekąski oraz napoje. Do tańca zachęci orkiestra.
Jedną z głównych atrakcji wieczoru będzie wybór najbardziej
„Szalonej Babci” i „Szalonego
Dziadka”. Odpłatność 40 zł od
osoby. Podczas balu wystąpi Teatr Tańca Współczesnego „Dawka Energii”.
Coraz częściej seniorzy aktywizowani są do różnych projektów. Popularne stają się m.in.
uniwersytety trzeciego wieku,
senioralia czy senioriady? Czy
wałbrzyscy seniorzy chętnie
włączają się w takie przedsięwzięcia?
Tak, bardzo chętnie. Jest coraz
więcej osób zainteresowanych
naszą Wałbrzyską Akademią
Seniora, która działa przy
współpracy z Domem Seniora.
Najważniejsze działania, które
nas czekają w najbliższym czasie

to ćwiczenia - gimnastyka starochińska Qi Gong, zajęcia rękodzielnicze, wycieczki, wczasy,
spacery, Bal Maskowy, zapisy na
wycieczki i bardzo atrakcyjne
cenowo wczasy nad morzem,
zajęcia z dietetykiem, coachingiem. Przygotowujemy się do
Wałbrzyskich Senioraliów i do
wprowadzenia w Wałbrzychu
Ogólnopolskiej Karty Seniora i Kopert „Na Ratunek”, do
Olimpiady Sportowej Seniorów,
do Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca. Nasz Teatr
Tańca Współczesnego „Dawka
Energii” przygotowuje się do
występów. Nie trzeba mieć przygotowania tanecznego.
Gdzie seniorzy mogą szukać informacji o organizowanych wydarzeniach?
Wszystkie
informacje
są
dostępne na naszej stronie radosc-zycia.eu oraz na facebooku.
Zapraszamy do Stowarzyszenia
„Radość Życia”, do Klubu Seniora ul. Kasztelańska 7 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 16:00 do 19:00. Wałbrzyska
Akademia Seniora działająca
przy ul. Grota Roweckiego 3
jest z kolei czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 14:00, w soboty od
10:00 do 19:00, a w niedzielę od
16:00 do 20:00, tel. 692609556,
506466919.
Jak spędzi Pani Dzień Babci?
Cudownie bawiąc się na balu
z ok. 80 osobami, występując
razem z „Dawką Energii” i odbierając telefony z życzeniami od
wnuków.
Dziękuje za rozmowę.
Wszystkim Babciom i Dziadkom
życzymy wszystkiego najlepszego
z okazji ich święta.
Karolina Lubczyńska

www.30minut.pl

kalendarium
Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest Twoje” św. Jan Paweł II
• PIĄTEK, 19 stycznia 2018
Imieniny: Henryk, Mariusz
Dzień Popcornu
11:00 - Spektakl pt. ”Afroazja”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:30 - Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, Filia Biblioteki nr 7,
Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Benefis Wiesławy Kamińskiej, WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych
19:00 - I liga piłki ręcznej: SKPR Świdnica - KSZO Ostrowiec Św., Hala
Zawiszów, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha
Conrada”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert kameralny - Rewelacja Miesiąca, Filharmonia Sudecka,
Wałbrzych
20:00 - Koncert Azel’s Mountain, Collision, In The Name of God,
Klub Bolko, Świdnica
20:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamku Książ, Wałbrzych
• SOBOTA, 20 stycznia 20178
Imieniny: Fabian, Fabiana, Sebastian
Dzień wiedzy o pingwinach, Dzień Bigosu
09:00 - Zimowy Weekend pod Parą, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna
Śląska
10:00 - Atlanty dzieciom. Wałbrzyskie Wróbelki, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
12:30 - Plastyczne warsztaty familijne, Ośrodek Kultury, Świdnica
16:30 - Spektakl familijny pt. „Karmelek”, Sala teatralna, Świdnica
17:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Koncert symfoniczny - wieczór karnawałowy, Filharmonia
Sudecka, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha
Conrada”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:30 - Koncert SKAZA, Collision i Obsydian, Papug Pub, Wałbrzych
21:00 - Nocna Szychta w Starej Kopalni, Underground, Wałbrzych

W niedzielę i w poniedziałek
obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Te święta można uczcić
tradycyjnie: życzeniami, czekoladkami, kwiatami czy laurką. Ale można je spędzić też
niesamowicie! Na przykład na
„Balu Szalonej Babci i Szalonego Dziadka”. O tym skąd czerpać energię i jak inspirować
do działania, rozmawiamy
z Wandą Radłowską, prezesem
stowarzyszenia „Radość Życia”. Jego celem jest twórcze
działanie międzypokoleniowe
osób wieku od 14 do 80+.

Piątek, 19 stycznia 2018

od 15 lat
razem z Wami

• NIEDZIELA, 21 stycznia 2018
Imieniny: Feliks, Hilary, Nina
Dzień Babci, Światowy Dzień Śniegu
06:00 - Darvit VI Walimska Zimówka, Walim
09:00 - Zimowy Weekend pod Parą, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna
Śląska
12:00 - Gruba Jazda! Strefa MTB Sudety Fat Bike Challenge, Przełęcz,
Jugów
12:30 - Spektakl pt. „Calineczka”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „LORD JIM ćwiczenia z czytania powieści Josepha
Conrada”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
• PONIEDZIAŁEK, 22 stycznia 2018
Imieniny: Anastazy, Wincenty
Dzień Dziadka
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
REKLAMA

09:00 - Ferie z WOK - Cinema City, WOK na Piaskowej Górze/WOK
na terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
10:00 - Warsztaty wykonywania zabawek, Galeria Fotografii, Świdnica
15:00 - Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia”, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
17:30 - Kabaret Młodych Panów, Centrum Kultury, Strzegom
• WTOREK, 23 stycznia 2018
Imieniny: Ildefons, Rajmund, Rajmunda
Dzień Najbardziej Kochanych, Dzień Pisma
Ręcznego, Dzień bez Opakowań Foliowych
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
10:30 - Roztańczone ferie z zespołem Mała Świdnica, Sala teatralna,
Świdnica
12:00 - Sportowe Ferie: Fitness dla dziewcząt, Centrum AQUA ZDRÓJ,
Wałbrzych
17:00 - Seans pod Atlantami, Fonoteka, Wałbrzych
• ŚRODA, 24 stycznia 2018
Imieniny: Felicjan, Rafał, Tymoteusz
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu,
Dzień Wiedzy o Zespóle Möbiusa
08:00 - Ferie z WOK - Kopalniana niespodzianka, 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
09:00 - Turniej FIFA 18, Galeria Fotografii, Świdnica
10:00 - Sportowe Ferie: Elementy sportów walki, Hala lekkoatletyczna
Chopina, Wałbrzych
10:00 - Spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Prelekcja multimedialna o historii zespołu The Beatles,
Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
• CZWARTEK, 25 stycznia 2018
Imieniny: Miłosz, Paweł, Tatiana
Dzień Kryptologii, Dzień Sekretarki i Asystentki
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
10:00 - Spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
12:00 - Sportowe Ferie: Trampoliny dla dziewcząt, Centrum AQUA ZDRÓJ,
Wałbrzych
16:00 - Dyskusyjny Klub Książki, Filia Biblioteki nr 7, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Piosenki Na Koniec Świata”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
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Studio Espresso gościło w Tarta Bułka Cafe w Szczawnie – Zdroju

Zobacz Studio Espresso:

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

z Rafałem Glapińskim
Z kapitanem wałbrzyskiej drużyny koszykarskiej Górnik Trans EU Wałbrzych rozmawia Paweł Szpur
Rafał, czy zgodzisz się, że tak
naprawdę od najmłodszych lat,
jesteś z krwi i kości koszykarzem?
Faktycznie. Śmieję się, że z czasem
o tym zapomniałem. Pierwsze
kroki stawiałem na Podzamczu
„pod okiem” Jerzego Rytki. To
on był moim pierwszym trenerem, który zaszczepił we mnie
ten bakcyl sportu. Szkoła Podstawowa nr 21 na Podzamczu była
znana z tego, że brała udział we
wszystkich możliwych rozgrywkach młodzieżowych. Na samym
początku po prostu bawiliśmy się
sportem. Aczkolwiek, też dość
szybko ukierunkowałem swoje życie w stronę koszykówki.
Znamy się z czasów szkolnych.
Zawsze widziałem w tobie to
zacięcie do koszykówki, pasję,
która napędzała całe Twoje życie.
Na pewno tak. Nigdy się nad tym
tak nie zastanawiałem. Pasja to najlepsze określenie. Myślę, że ma
to swoje dobre i złe strony. Może
trochę na ten temat powiedzieć
też coś moja żona. Często Mariola na tym cierpi. Zarówno ona,
jak i dzieciaki. Staram się jednak
znaleźć tą równowagę, między życiem zawodowym a prywatnym.
A kiedy ta pasja przerodziła
się w zawodowe granie w koszykówkę?

Już na samym początku. Będąc
młodym chłopakiem, chodziłem
na mecze Górnika, do hali
wałbrzyskiego OSiR-u. Jak przypomnę sobie tę atmosferę, to co
się działo na meczach, te pełne
trybuny, te bandy kibiców… Po
prostu już wtedy wiedziałem,
że chcę, aby i kiedyś skandowali
moje nazwisko na meczach. To
było coś, co mnie „strasznie” nakręcało. Tak naprawdę chodziłem
ze starszymi kolegami bądź rodzicami na mecze Górnika dla tej atmosfery.

Jak
przez
pryzmat
czasu
postrzegasz uprawianie sportu
przez dzisiejszą młodzież? Kiedy
my byliśmy młodzi, to robiliśmy
wszystko, żeby być na sali gimnastycznej. Dziś okazuje się, że
to wielcy sportowcy poprzez akcje społeczne proszą młodzież,
by ta uczęszczała na lekcje WF-u.
Czy jako pedagog możesz powiedzieć, jak to jest z tym sportem
w szkole?
Kiedyś przeczytałem bardzo
mądrą rzecz: że tak naprawdę
czasy się nie zmieniły, tylko zmie-

niliśmy się my. Zaczynam w to
wierzyć dlatego, że my - dorośli - coraz mniej wymagamy od
młodych. Większość rzeczy robimy za nich. Często z powodu
wygody. Uważamy, że lepiej to
zrobimy sami. I w rezultacie nie
dajemy wykazać się młodym
ludziom. Myślę, ze sport w tych
latach dziewięćdziesiątych, to był
ciężki orzech do zgryzienia. Trzeba było się faktycznie postarać,
żeby załapać się do drużyny.
Dziś namawiamy dzieciaki, żeby
spędzały aktywnie czas na sali.
Natomiast wtedy, nikt nas o to
nie prosił. Wtedy to my prosiliśmy
trenerów czy możemy zostać,
czy mogą pokazać nam coś nowego. To było zupełnie coś innego. Chcę wierzyć, że czasy się nie
zmieniły. Oczywiście - mamy dziś
telefony komórkowe, smartfony, komputery, ale zostawmy je!
Spróbujmy się skoncentrować na
tym, by mimo wszystko, zaszczepić ten bakcyl sportu w młodych
ludziach. Kłopot polega na tym,
że rodzice dla swojej wygody
i świętego spokoju, sami kupują tą
całą elektronikę. Wiemy, jak dzisiaj się żyje, bardzo dynamicznie.
Ludzie bardzo dużo pracują, dlatego, że jest coraz więcej rzeczy
do kupienia. Dzieci i młodzież
coraz więcej chcą. Więc rodzice,
przychodząc wieczorami do

Pozytywne efekty „KAWKI”
216
lokali
mieszkalnych
w których wymieniono ogrzewanie i 261 zlikwidowanych
palenisk węglowych. To efekt
realizacji w Świdnicy programu
„KAWKA” w 2017 roku. Dzięki
tym działaniom uda się zredukować emisję szkodliwych pyłów
PM 10 i PM 2,5 w sumie o 5 Mg
rocznie.

Na co postawiła
Gmina Jedlina?
W grudniu 2017 Radni Miasta
Jedlina-Zdrój jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie budżetu Gminy
na 2018 r. W tegorocznym budżecie
zaplanowano dochody na poziomie
25.047.680,00 zł, a wydatki w wysokości : 25.172.660,00 zł.
Najważniejsze inwestycje:
1. Rewitalizacja centrum miasta - remonty
podwórek i ścieżek, modernizacja parkingu przy Centrum Kultury, uruchomienia
Centrum Informacji Turystycznej. W okolicach Alei Niepodległości i ul. Sienkiewicza uporządkowana zostanie zieleń oraz
mała infrastruktura.
2. Dopłaty do wymiany pieców centralnego ogrzewania na paliwa ekologiczne.
3.Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego.
4. Modernizacja kompleksu sportowo –
rekreacyjny.
5.Wymiana 300 lamp oświetleniowych na
energooszczędne. Nowe punkty świetlne
przy ulicach: Herberta, Norwida, Miłosza
i Sikorskiego.
6. Modernizacja budynków i lokali mieszkalnych.
7. Realizacja programu E-usługi skierowanego do mieszkańców i turystów.

KaLu

Pamiętajmy, że paląc w piecach
węglem, emitujemy do powietrza
zanieczyszczenia, które, przy wysokich stężeniach, bardzo negatywnie
wpływają na zdrowie, a nawet życie
nasze i naszych dzieci.
- Nie jest to łatwy program
w realizacji, obejmujemy nim bowiem kilkuset indywidualnych odbiorców, ale jego efekt długofalo-

wy jest nie do przecenienia. Jakość
powietrza, jakim oddychamy, musi
ulegać poprawie, dlatego w dalszym
ciągu będziemy kłaść szczególny nacisk na programy proekologiczne.
Czekamy aż pojawi się możliwość
pozyskania środków zewnętrznych
w celu zwiększenia dofinansowania
dla mieszkańców na wymianę ogrzewania w zabudowie wielorodzinnej

Wałbrzyski konkurs
piękności
Miasto ogłosiło dziewiątą edycję konkursu „Ładny dom”, w którym co roku
rywalizują dziesiątki wspólnot mieszkaniowych i kamienic. Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszych budynków w mieście.
W tej wyjątkowej rywalizacji mogą wziąć
udział właściciele, współwłaściciele lub wspólnoty mieszkaniowe będące w posiadaniu budynków niewpisanych do rejestru zabytków.
Budynki te, m.in. ze względu na detale architektoniczne i historię, powinny stanowić wart

upowszechnienia i ochrony, cenny obiekt kultury materialnej miasta.
Zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta
Wałbrzycha można dokonywać do 15 lutego,
podając m.in. szczegółowe informacje dotyczące własności i adres budynku, przeprowadzonych remontów i modernizacji lub innych
osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody.
Szczegółowe informacje nt. składania formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wałbrzycha.

KaLu, fot. użyczone

– mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
Miasto z środków własnych, z budżetu Biura Ochrony Środowiska,
od lat dofinansowuje także indywidualne projekty, związane z przejściem z ogrzewania węglowego na
paliwa ekologiczne. W ciągu ostatnich dwóch lat z możliwości tej
skorzystało ponad 140 osób. Kwota

domu, chcą mieć chwilę dla siebie. Kosztem swych pociech.
Czy to, że jesteś ikoną wałbrzyskiego klubu koszykarskiego pomaga ci w pracy nauczyciela? Czy
uczniowie chętniej przychodzą
na lekcje WF-u dla swojego idola?
Czy idola? Ciężko powiedzieć. To
na pewno mi pomaga. Bez dwóch
zdań. W tym momencie, mam
zupełnie inne argumenty w rękach i inne narzędzia. Ponieważ,
tak jak powiedziałeś, nadal jestem
czynnym zawodnikiem, łatwiej
jest mi to wszystko przenieś z
boiska do szkoły. I jestem żywym
przykładem, że można pogodzić
wiele rzeczy. I to staram się uświadamiać młodzieży.
Na lekcjach wychowania ﬁzycznego jest tylko koszykówka
czy inne dyscypliny również ?
Koszykówka jest na samym końcu. Nie chcę być postrzegany jako
terrorysta od kosza. Także robię
wszystko, a na samym końcu koszykówka.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Rafał
opowie o zmianach w Górniku na
przestrzeni ostatnich lat. Dowiecie
się również o kampanii, pokazującej wychowanków klubu, a także
o tym, kto jest odpowiedzialny za
jego prowadzenie i jak wygląda sytuacja w grupach młodzieżowych.
dofinansowania to 2500 zł, a wnioski
można składać na bieżąco w Biurze
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy (tel: 74 856 28
86).
Program „KAWKA” nie jest jedynym zadaniem realizowanym
w Świdnicy, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Miasto
w czerwcu ubiegłego roku rozpoczęło realizację kampanii edukacyjnej pn. „Mądrze OgrzewaMY
w Świdnicy”.
KaLu
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K R E DYTY
• Konsolidacje do 350 tys.
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys.
na oświadczenie
• Kredyty dla FIRM
(wystarczy 1 zł dochodu na PIT)
Fines Operator Bankowy Wałbrzych

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

4 promocja

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

Piątek, 19 stycznia 2018

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl
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Ostatni dzwonek dla technika farmaceutycznego
Apteka to dla nas miejsce, gdzie nie tylko kupujemy przepisane na receptę leki,
lecz także bardzo często zasięgamy porady i informacji, z zaufaniem kierujemy
pytania do pracujących tam osób. Bez
wątpienia apteki i ich pracownicy byli, są
i będą nam potrzebni, warto więc pomyśleć o swojej przyszłości w tym zawodzie
i już dziś zapisać się do szkoły policealnej
- to ostatnia szansa na to, by zdobyć tytuł technika farmaceutycznego zaledwie
w dwa lata!
Kim jest technik farmaceutyczny?
Technik farmaceutyczny to osoba zajmująca się obsługą pacjentów w aptekach
i punktach aptecznych. Ponadto dzięki
uzyskanej wiedzy i umiejętnościom, może
on pracować przy produkcji leków, w hurtowniach farmaceutycznych, laboratoriach,
zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Poza tym technik
farmaceutyczny po trzech latach pracy w aptekach ogólnodostępnych może zostać kierownikiem punktu aptecznego, zatem jest to
zawód z perspektywą awansu i rozwoju.
Nadchodzą zmiany
Nabór zimowy 2018 to ostatni moment
aby zapisać się do szkoły na Technika farmaceutycznego, ponieważ od roku szkolnego
2018/2019 za sprawą decyzji Ministerstwa
Edukacji Narodowej szkoły policealne nie
będą prowadzić rekrutacji na ten kierunek.
Od przyszłego roku każdy, kto zechce pracować w aptece będzie musiał udać się na
studia i zdobyć tytuł magistra. Oznacza to,
że kształcenie w zawodzie będzie trwało
znacznie dłużej - zamiast dwóch lat potrzeb-

ne będzie aż pięć i pół roku. To zatem ostatni
dzwonek by rozpocząć naukę w szkole policealnej TEB i zdobyć niezbędne uprawnienia
w ciągu czterech semestrów zajęć.
Na rynku pracy nie brakuje miejsca dla
techników farmaceutycznych – spora część
absolwentów szkół policealnych znajduje pracę w zawodzie zaraz po ukończeniu
kształcenia i zdaniu egzaminu państwowego. Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów
Aptecznych i Aptek (IGWPAiA) obawia się,
że wygaszenie kształcenia techników farmaceutycznych w szkołach policealnych może
doprowadzić do braków na rynku pracy.
Na szczęście, jeśli teraz zdecydujemy się na
zdobycie uprawnień zachowamy je w pełni
pomimo wprowadzanych zmian.
Nauka w TEB Edukacja
Nauka w TEB Edukacja na kierunku Technik farmaceutyczny to gwarancja najwyższej
jakości kształcenia oraz zdobycia niezbędnej
wiedzy i umiejętności do wykonywania wymarzonego zawodu. W trakcie czterech semestrów nauki dowiesz się jak nadzorować
i prowadzić procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
oraz jak obsługiwać aparaturę i urządzenia
stosowane w przemyśle farmaceutycznym
oraz aparaturę laboratoryjną i sprzęt apteczny. Jako absolwent szkoły policealnej
będziesz potrafić przyrządzać leki recepturowe, przygotowywać do sprzedaży gotowe
leki oraz obsługiwać pacjentów w aptekach
lub punktach aptecznych. Dowiesz się także, jak organizować swoją pracę, zamawiać
potrzebne produkty i przeprowadzać rozliczenia materiałowe. Ponadto zdobędziesz
wiedzę z zakresu działalności marketingowej, oceniania i analizowania rynku w celu
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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.

określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny. Po czterech
semestrach będziesz więc w pełni przygotowany do pracy jako technik farmaceutyczny,
a zdobyta wiedza i umiejętności sprawią, że
odnajdziesz się w zawodzie bez problemu.
Zyskaj benefity!
Warto wybrać szkołę TEB Edukacja nie tylko ze względu na profesjonalizm i doświadczenie, ale także pakiet benefitów oferowany
słuchaczom. TEB Edukacja to własne, profesjonalnie wyposażone pracownie, nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne oraz nauczyciele – praktycy, którzy
w przystępny sposób przekazują prawdziwą,
potrzebną technikowi farmaceutycznemu
wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem.
To także okazja do zdobycia dodatkowych

certyfikatów i dostęp do szerokiej gamy
kursów e-learningowych oraz programy nauczania tworzone przez praktyków.
Małe grupy, kameralna i przyjazna atmosfera oraz wysoka jakość kształcenia – TEB
Edukacja to twoja szansa na zdobycie wymarzonego zawodu i lepszą przyszłość, więc nie
zwlekaj, zacznij realizować marzenia już dziś!

Szkoła Medyczna TEB Edukacja
ul. Słowackiego 7
58-300 Wałbrzych
Tel: 74 667 08 85;
E-mail: walbrzych@teb.pl
www.teb.pl
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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

Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekretariacie 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.

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 rodzinie 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

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 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).

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

Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, politologia, psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku) lub studia ukończone na kierunku praca socjalna.

Piątek, 19 stycznia 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

promocja 5

od 15 lat
razem z Wami
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Z pasji do włosów
Strefa Spa dla włosów i skóry głowy to cel, który pragnie zrealizować
w najbliższym czasie. Dziś oferuje
swoim klientom niecodzienne stylizacje, strzyżenia oraz farbowanie
przy użyciu wysokiej jakości produktów. O planach dalszego rozwoju salonu fryzjerskiego Atelier opowiada właściciel Marcin Tutuśko.

Zapewne ciągła, stała współpraca
z Mistrzynią Polski. Niecodzienne
strzyżenia. Pielęgnacja keratynowa,
mocno odbudowująca włos. Naturalne farby. Entuzjazm, uśmiech.
Jakie są aktualne trendy we fryzjerstwie?
W koloryzacji nadal bardzo modne
sombre, ombre. Rzadziej pasemka.
W strzyżeniu nie ma trendów jest tylko wyobraźnia fryzjera.

Atelier obchodzi drugie urodziny. Co
przez te dwa lata? Jakimi sukcesami
możecie się pochwalić?
Cały czas się szkolimy. Nabieramy
doświadczenia pod okiem wielokrotnej mistrzyni Polski w strzyżeniu
Alicji Glos- Krawczyk. Odbyliśmy
z nią pięć etapów szkoleń. Ja byłem
na tygodniowym gdzie przez cały
czas szlifowałem jej techniki. Alicja
zaszczyciła nas też swoją obecnością na pierwszej rocznicy salonu.
Ponadto współpracujemy z marką
Alfaparf Milano. Jesteśmy ich salonem partnerskim. Szkolą nas w koloryzacjach. Posiadają farby naturalne, które w składzie mają wyciąg
z ryżu i mleka. Przy aplikacji na włosy nie czuć charakterystycznego zapachu farby. Włos jest bardziej mięsisty, bardziej błyszczący.

Pokazujemy się, jak najbardziej.
W zeszłym roku wystąpiłem na scenie. Miałem również plan być szkoleniowcem . Jednak zrezygnowałem.
Zrozumiałem, że moim miejscem jest
salon i praca z klientami. To właśnie
kocham. Tu się najlepiej czuje.

Bierzecie udział w konkursach, pokazujecie się na zewnątrz?

Jak dzisiaj wygląda Wasz ,,team”
fryzjerski?

Jakie plany na ten rok?
Szkolenia i dalszy rozwój. Chcemy
nawiązać współpracę z Maciejem
Maniewskim (postać znana z telewizji). Planujemy cykl szkoleń pod jego
skrzydłami. Jako szef jestem bardzo
wymagający. Jako fryzjer wymagam
też bardzo dużo od siebie. Uważam,
że stale musimy się kształcić, być na
bieżąco. To da nam sukces.
Na początku był tylko Marcin Tatuśko( czyli ja). Dzisiaj prócz mnie
są jeszcze dwie znakomite fryzjerki oraz trzy zdolne uczennice.
Idziemy więc do przodu, rozwijamy się.
Kilka słów o Waszym salonie. Co
was wyróżnia na tle pozostałych
w Wałbrzychu?

Czego Wam życzyć?
Więcej stałych klientów oraz dalszego rozwoju salonu. Atelier przechodzi ciągłe metamorfozy od remontów po zmiany dekoracji. Jednak
największym moim celem jest powiększanie salonu o tzw. Strefę Spa
dla włosów. Sauny, myjnie, masaże.
To moje marzenie, które głęboko
wierze, że się spełni.
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im.. A NGELUSAA S ILESIUSAA w W AŁBRZYCHU

ZIMOWA
rekrutacja na studia
STUDIA » logistyka

MAGISTERSKIE

» 15 stycznia–12 luty 2018 r.
POLUB NAS:)
pwsz.walbrzych

6 wydarzenia
sekund
Sprawdź warunki
na stoku

Zima trwa w najlepsze, dlatego też wszystkim tym, którzy planują wyjazd w góry czy
na narty, polecamy sprawdzić, jakie warunki panują na szczycie czy stoku. W tym
celu dobrze zajrzeć na strony internetowe,
które pokazują podgląd z kamer na żywo.
W naszej okolicy kamery umieszczone
są m.in. w Rzeczce, Sokolcu, na Wielkiej
Sowie. Monitoring przesyłany jest na żywo,
a podgląd z urządzeń można znaleźć na
stronach: www.nartyrzeczka.com, www.
nastoku.info, www.gorysowie.org, www.
gory-sowie.pl.

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

Piątek, 19 stycznia 2018

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

Nowa kładka na Jeziorze Bystrzyckim
17 stycznia nastąpił ważny
moment dla Gminy Walim. Wójt
Adam Hausman podpisał umowę
na rozbiórkę i budowę kładki dla
pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim. Realizacji zadania podejmie się ﬁrma
Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa.
Inwestycja zaplanowana jest w ramach projektu „Zwiększenie udostęp-

niania zasobów przyrodniczych oraz
rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej
„Choina” i poprawie organizacji ruchu
turystycznego w Gminie Walim. - Na
co dzień mamy do czynienia z ogromnymi wyzwaniami inwestycyjnymi, ale
bardzo cieszymy się z tej mniejszej,
ale jakże istotnej również dla nas inwestycji. Wiemy, że to ważne zadanie
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dla Państwa i równie ważne dla nas,
zwłaszcza, że będzie to przedsięwzięcie realizowane na rzadko spotykanej
konstrukcji wstęgowej - mówi Mirosław Kostyrko, dyrektor oddziału
Strabag we Wrocławiu.
Kładka powstanie zamiast mostu
wiszącego, który będzie musiał zostać
poddany rozbiórce. - Most nie może
być dopuszczony do użytkowania na
stałe, gdyż jego stan techniczny i funkcje

użyteczności, nie pozwalają na to. Cieszymy się, że po wielu latach, w końcu
doczekamy się kładki z prawdziwego
zdarzenia, takiej która w żaden sposób
nie będzie stwarzać zagrożenia dla turystów i osób odwiedzających Jezioro
Bystrzyckie oraz będzie dostępna przez
cały rok. Ponadto znacznie poprawi się
estetyka - dodaje Adam Hausman. Termin realizacji zadania to 31.10.2018 r.
KaLu
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Międzypokoleniowe
spotkanie
W niedzielne popołudnie, 7 stycznia,
w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach odbyła się wyjątkowa
uroczystość dedykowana babciom i dziadkom. Uczniowie przygotowali dla swoich
gości piękne jasełka oraz bukiety wierszy
i piosenek, wyrażając w ten sposób swoją
miłość, szacunek i wdzięczność, a wzruszeni dziadkowie dziękowali gromkimi
brawami. Po części artystycznej wszyscy
zasiedli do słodkiego poczęstunku, który
przygotowali rodzice.

Spotkanie
z Krzysztofem
Karoniem

Dlaczego państwo polskie musi zostać
zlikwidowane? W Strzegomiu 21 stycznia
o godz. 15:00 w Domu Katechetycznym
przy Bazylice pw św App Piotra i Pawła
odbędzie się spotkanie z Krzysztofem
Karoniem. Tematem spotkania jest próba
odpowiedzi na pytanie: Dlaczego państwo
polskie musi zostać zlikwidowane? Rola
twórców kultury w likwidacji państwa
polskiego. Karoń udzieli odpowiedzi na
nurtujące pytania, dotyczące aspektów
życia społecznego, dorobku kulturowego
i materialnego współczesnych Polaków
i Polski.

POMOŻEMY CI ZREALIZOWAĆ
NOWOROCZNE POSTANOWIENIA!
powitaj wiosnę z nową sylwetką i pewnością Siebie!

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) :

Centrum Naturhouse Wałbrzych
ul. Główna 6
tel. 784 976 981

Naturhouse Świdnica
Rynek 13,
tel. 74 857 46 13
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…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 finansowane ze środków pozyskanych z 1%
R0032/18

Na randkę
do… Szczawna-Zdroju!
14 lutego to w życiu zakochanych szczególna data. Dzień ten mogą
spędzić w Szczawnie-Zdroju, by wyznać sobie miłość w fotobudce
i uwiecznić ją na natychmiast wydrukowanym zdjęciu – pamiątce
tego wydarzenia.
Od godz. 12:00 do 17:00 zachęcamy wszystkich mieszkańców i turystów do wspólnej zabawy. Na deptaku przy ul. Kościuszki 17 czekać na Was będzie fotobudka z gadżetami i wielkim napisem LOVE,
pokaz tańca uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Szczawnie-Zdroju oraz najsłynniejsze sceny miłosne w literaturze
czytane przez zaproszonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju gości. A to wszystko w rytmie najbardziej romantycznych piosenek z filmów.
UWAGA! Spośród wszystkich zdjęć to właśnie Wy za pośrednictwem
Facebooka wybierzecie najlepsze, a uwiecznieni na nim zakochani
zgarną nagrodę – wycieczkę do Pragi! Kto wie, może randka w naszym mieście sprowokuje do zaręczyn na Moście Karola?
Zapraszamy!
WYDARZENIE BEZPŁATNE.
Facebookowe wydarzenie -> http://bit.ly/2FHoyYG
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Szaleństwo zimowych
wyprzedaży
Styczeń to czas zimowych wyprzedaży. To właśnie teraz
można upolować ubrania z kolekcji jesienno- zimowej w
jeszcze lepszych niż dotychczas promocyjnych cenach.
Wyprzedaże są zawsze doskonałą okazją aby obkupić siebie
oraz całą rodzinę. Buty, sweter
czy wymarzona torebka dostępne są teraz w niższej, okazyjnej cenie. Prawdziwi łowcy
okazji tylko czekają na pierwsze wyprzedaże, które pojawiają się w sezonie zimowym.

ZAPRASZAMY…

… na grudniową fotorelację z mikołajkowego spotkania. W tych niezwykłych,
magicznych dniach w Galerii
Victoria było wiele atrakcji
dla najmłodszych. Usłyszeć
można było dźwięk kolęd oraz poczuć zapach
pieczonych
pierników.
Dopełnieniem była niezwykła aranżacja i wystrój naszego centrum handlowego.

Str.3

Zimowe wyprzedaże w Galerii Victoria rozpoczęły się już
w grudniu, a dokładniej tuż po
świętach Bożego Narodzenia.
Teraz jednak osiągnęły swoje
apogeum bowiem ceny produktów są bardzo obniżone.
Dzięki takim okazjom można
zaoszczędzić naprawdę sporo
pieniędzy. Połowa ceny to już
całkiem niezła przecena, choć
w wielu sklepach możemy
trafić na okazje, sięgające do
75 czy nawet 90%. Wszystko
zależy też od nas a właściwie
od naszego wprawnego oka,
nosa do promocji ale też odrobiny szczęścia. Często bowiem asortyment nie jest już
kompletny w związku z czym
może pojawić się problem
przy dobraniu rozmiaru. Aby
temu jednak zapobiec należy
jak najszybciej odwiedzić Naszą Galerię! Serdecznie zapraszamy.

…do
wzięcia
udziału w kolejnych Targach
Ślubnych i Komunijnych
organizowanych w Naszej
Galerii. Dla wszystkich tych,
którzy planują taką uroczystość będzie czekać wszystko to, co jest potrzebne do
organizacji tego niezwykłego dnia. Oferty restauracji,
salonów sukien ślubnych,
garniturów, cukierni, fotografików czy wypożyczalni
samochodów. Zapraszamy
03-04 marca 2018.
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Świąteczne atrakcje Victorii
Święta to magiczny okres także w centrum handlowym.
Galeria Victoria przygotowała dla swoich klientów szereg
świątecznych atrakcji.
Poza oczywistymi elementami
programu takimi jak spotkanie
ze Świętym Mikołajem, najmłodsi mogli wziąć udział w różnego rodzaju animacjach czy też
wypiekać, a następnie zdobić
własnoręcznie
przygotowane

pierniki. Nie zabrakło tradycyjnych kolęd w wykonaniu dzieci
z lokalnych szkół. Dla klientów
Victorii zagrała także Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, która porwała tłumy wykonując znane i lubiane świąteczne
utwory w zupełnie nowej aranżacji. Więcej zdjęć oraz materiał
video ze wszystkich grudniowych wydarzeń dostępne są na
Facebook’u Galerii Victoria.
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Zwierzaki są naszą pasją

Zwierzaki są naszą pasją - to
motto sklepu zoologicznego
Świat ZOO, który od grudnia ubiegłego roku działa w
wałbrzyskiej Galerii Victoria.
Świat ZOO to marka istniejąca na wałbrzyskim rynku od
2004 roku. Niedawno otwarty
sklep w Galerii Victoria to drugi punkt rozwijającej się sieci
sklepów zoologicznych.
Pierwszym z sieci Świat ZOO jest
działający od prawie 13 lat sklep
w pasażu Auchan. W ofercie
sklepów znajdzie się wszystko
to, co niezbędne jest każdemu
miłośnikowi i hodowcy zwierząt towarzyszących - takich jak
psy, koty, ptaki ozdobne, gryzonie, czy zwierzęta akwariowe
i terrariowe. A i tak bogata już
oferta jest stale poszerzana i

wzbogacana, tak by zaspokoić potrzeby nawet najbardziej
wymagających klientów. Warto
wspomnieć, że ludzie pracujący
w obydwu punktach, to ludzie z
pasją, którzy w swoich domach
również posiadają wiele zwierząt, a przez pracę stale poszerzają swoją wiedzę, co owocuje
fachowym doradztwem, a przez
to ciągłym poszerzaniem grona stałych klientów, którzy jak
sami często wspominają bardzo
chętnie przyjeżdżają do Świata
ZOO nawet z drugiego końca
miasta. Ten fakt zadecydował o
tym, że powstał sklep w drugiej
części miasta, aby osoby ze śródmieścia, Podgórza, Sobięcina i
Białego Kamienia miały bliżej
do sklepu zlokalizowanego w
Galerii Victoria. To jest bardzo

dużym udogodnieniem dostępu do sklepu również dla osób
mieszkających w Boguszowie-Gorcach, czy w Kamiennej Górze, którzy stanowią znaczną
część klienteli.
Profesjonalne podejście do
klienta i szereg szkoleń dla pracowników zaowocowały zdobyciem certyfikatu Gold Select
Dealer renomowanej, amerykańskiej firmy Seachem, który
Świat ZOO posiada jako jedyny
w Wałbrzychu, a jeden z kilkunastu sklepów na terenie całego
kraju. Ciągle postępujący proces
rozwoju firmy prowadzi do coraz
ciekawszej oferty asortymentowej, a stale rosnące doświadczenie pracowników powoduje, że
w sprzedaży pojawiają się i wciąż
będą się pojawiać nowe, coraz

ciekawsze i bardziej egzotyczne
gatunki zwierząt.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników, posiadaczy oraz
osoby zainteresowane posiadaniem zwierząt do odwiedzenia
sklepu Świat ZOO w Galerii Victoria. Personel sklepu chętnie
doradzi i wytłumaczy zagadnienia związane z posiadaniem i
hodowlą zwierząt. Podzieli się
własnymi doświadczeniami i pomoże w dobraniu niezbędnego
osprzętu w taki sposób, aby zapewnić Państwa podopiecznym
optymalne warunki bytowe.

Karnawałowa kolekcja MOHITO
Karnawałowa kolekcja Mohito Day and
Night Glitter to połączenie świecących
oraz delikatnych tkanin. Wśród użytych
materiałów znajdziemy zarówno miękki
welur, delikatny tiul oraz casualowy jeans. Takie zestawienie pozwala na tworzenie stylizacji na co dzień, jak i na wieczorne wyjście.
W kolekcji dominują oczywiście cekiny –
jako nieodłączny element karnawałowych
kreacji, które pojawiają się przede wszystkim na sukienkach oraz bluzkach. Na nadchodzący Karnawał projektanci proponują
bardzo oryginale i niebanalne zestawy tj.
cekinową bluzkę z jeansami, lateksowe
spodnie z ramoneską czy elegancką tiulową spódnicę w połączeniu z luźnym, casualowym swetrem. Fanki klasycznej elegancji
pokochają dopasowane świecące sukienki
oraz welurowe garnitury w dwóch wariantach kolorystycznych: czerni oraz czerwonego wina. W kolekcji znalazły się również
luźne sukienki, które sprawdzą się na co
dzień, ale w połączeniu z błyszczącymi dodatkami oraz gładkim, czarnym płaszczem
stworzą świetną kreację na wieczorne wyjścia. Prócz oryginalnych zestawień marka
Mohito proponuje niestandardowe akcesoria: błyszczące kopertówki, ozdobne paski, brokatowe skarpetki oraz mieniące się
botki.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników
zwierząt

ŚWIAT ZOO
Galeria Victoria
ul. 1-go Maja 64
58-300 Wałbrzych
tel. 74 30 30 111
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ZAPRASZA NA WYPRZEDAŻ
OSTATNIA SZANSA!
Jeszcze więcej produktów
przecenionych nawet do 70 %

PLN

63,20

PLN

179,00

PLN

39,90

PLN

29,90

OSZCZĘDZASZ

OSZCZĘDZASZ

OSZCZĘDZASZ

OSZCZĘDZASZ

(było PLN 79,00)

(było PLN 299,90)

(było PLN 49,90)

(było PLN 49,90)

-20%

-41%

-21%

-41%
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POLECA
W domu

Coben Harlan

Dziesięć lat temu porywacze uprowadzili dwóch sześciolatków, Patricka Moore’a oraz Rhysa Baldwina, żądając od ich bogatych rodziców okupu. Potem nagle
zamilkli, a po porwanych chłopcach ślad zaginął. Przez cały ten czas obie rodziny musiały radzić sobie z bolesnymi wspomnieniami, próbując uporać się z rozpaczą
po utracie ukochanych dzieci. I pewnie byłoby tak dalej, gdyby nie dwaj ludzie: Myron Bolitar, agent sportowy, i jego przyjaciel, Win Lockwood, którego elegancki
strój skrywa umiejętnie wyszkolonego zabójcę. Mężczyźni wierzą, że właśnie zlokalizowali jednego z porwanych chłopców, dziś już nastolatków. Chłopak rzekomo
był widziany w Londynie. Czy to rzeczywiście on? Gdzie się podziewał przez dziesięć lat? Jak wiele pamięta z dnia, kiedy został porwany? I co najważniejsze: czy jest
w stanie naprowadzić Myrona i Wina na trop swego zaginionego przyjaciela, jeśli ten w ogóle jeszcze żyje?
Historia opowiedziana przez Cobena to pełen napięcia, głęboko poruszający thriller o przyjaźni, rodzinie i o tym, czym jest prawdziwy dom.

Mój dom

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

Siedem sióstr

Wirkola Tommy

Znana z roli Lisbeth Salander („Millennium”), gwiazda „Prometeusza” i „Sherlocka Holmesa” Noomi Rapace wciela się jednocześnie w siedem postaci w niepokojąco prawdopodobnej wizji niedalekiej przyszłości.
Koniec XXI wieku. Ze względu na skrajne przeludnienie wprowadzone zostają drastyczne przepisy, pozwalające na posiadanie tylko jednego dziecka. Specjalna
służba wyłapuje i neutralizuje „nielegalne” dzieci. Gdy więc w rodzinie Settmanów na świat przychodzą siedmioraczki, rodzice stają przed dramatycznym wyborem. Nie godząc się z polityką władz postanawiają ukrywać córki w domu, pozwalając każdej z nich opuszczać go w jednym wyznaczonym dniu tygodnia. Każda z
nich ma na imię tak jak nazywa się jej dzień: Poniedziałek, Wtorek i tak dalej. Dla świata mają jednak pozostać jedną osobą – Karen Settman. Przez lata ta skomplikowana gra prowadzona jest z powodzeniem, mimo narastającego terroru i inwigilacji. Jednak pewnego dnia Poniedziałek Settman nie wraca do domu…

NASZA VICTORIA
Oficjalny miesięcznik
informacyjno reklamowy Galerii Victoria
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
www.30minut.pl
sekretariat@30minut.pl
Nakład 19 000 egzemplarzy
Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Ludowa 1C/111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 407 736, 797 981 518
www.30minut.pl
e-mail: reklama@30minut.pl

CENTRUM
sp. z o.o.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ
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promocja 15

od 15 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

R0033/18

REKLAMA

R0034/18

REKLAMA

R0035/18

remax

PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich

FOTODEPILACJA OD 24,50 zł
NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

W YP RZ EDAŻ • OK AZ JA !

 usuwanie tatuaży

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

 usuwanie owłosienia
Wałbrzych (Podzamcze), ul.Senatorska 28z, tel.: 791 916 787
www.kosmetykalaserowawalbrzych.pl

laserowy
peeling
węglowy

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

ZADZWOŃ I KUP

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

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

REKLAMA

R0038/18

REKLAMA

R0039/18

Szkoła Podstawowa
Fundacji CLEVER
z oddziałami gimnazjalnymi

serdecznie zaprasza

na

Koncert Noworoczny

przygotowany przez uczniów szkoły
pt.:

„Szkoła marzeń”

PRODUKCJA: CLEVER
TYTUŁ: SZKOŁA MARZEŃ
DATA: 7 LUTEGO 2018 r.
GODZ. 17.00
MIEJSCE: STARA KOPALNIA

Szkoła Podstawowa
Fundacji CLEVER
58-302 Wałbrzych,
ul.Armii Krajowej 35b

f: SzkołaPodstawowaFundacjiClever
www.szkolaclever.pl

oraz PROFESJONALNE MAKIJAŻE.

R0037/18

@QUEENSWALBRZYCH

REKLAMA

ZAPRASZAMY na LAMINOWANIE RZĘS

R0036/18

WAŁBRZYCH | PIASKOWA GÓRA
| UL. DŁUGA 5A

REKLAMA

(KRAZ 7765)

REZERWACJA TERMINU 533 587 333

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl

CZAS KARNAWAŁU!

 kierowca kat. C

16 WOŚP

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

Piątek, 19 stycznia 2018
www.30minut.pl

Sukces finału WOŚP
26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył się
w niedzielę 14 stycznia. Już od
samego rana na ulicach Polski
oraz wielu miast za granicą można było spotkać wolontariuszy
z tradycyjnymi kolorowymi puszkami. Jednak WOŚP to nie tylko
zbiórka ale także setki wydarzeń
i świetna zabawa.
Deklarowana kwota wyniosła aż
81 423 542 zł. Jednak to jeszcze nie
koniec! Szaleństwo po orkiestrowe
będzie jeszcze przez chwilę trwać.
Dokładny wynik 26. WOŚP zostanie
ogłoszony na konferencji prasowej,
8 marca. - Jesteście niesamowici!
Suma na koncie Fundacji rosła dzisiaj
jak burza, aż sami nie mogliśmy w to
uwierzyć. A wszystko to dzięki Wam
– bez Was nie byłoby tego Finału,
bez wolontariuszy ani darczyńców.
To, co się wydarzyło przeszło nasze
najśmielsze oczekiwania – podsumowuje Jerzy Owsiak. - Za 81 milionów
złotych będziemy mogli kupić sprzęt
z najwyższej półki dla oddziałów położniczych. Już w marcu pierwsze
zakupy - zapowiedział Jerzy Owsiak.
W naszym regionie udało się rekordową kwotę ponad 501 tysięcy.
Dobromierz (sztab w Roztoce):
7 778 zł, Jaworzyna Śląska: 5 642,75
zł, Marcinowice (sztab w Strzelcach): 16 072 zł, Strzegom: 29
017,67 zł, Świebodzice: 92 768,42
zł, Świdnica: 132 667,75 zł. Żarów:
29 183,78 zł, Wałbrzych: 137 000
zł, Głuszyca: 8 454,45 zł., Walim:
17 078,26 zł, Mieroszów: 10 000 zł,
Szczawno Zdrój: 16 629 zł, Boguszów Gorce: 43 000 zł.
Wałbrzych
Najmłodszy wałbrzyski wolontariusz Jerzy Tomaszewski ma dwa
lata. W tym roku Złote Serduszko
zostało wylicytowane za 4000 zł,
Góra Chełmiec za 900 zł, a wyjazd
w Tatry za 2300 zł. Najmniejsza,

ścionek (1 500) z pracowni jubilerskiej Wiesława Cozaca, oraz wczasy
w Bułgarii z DUO TRAVEL (1500 zł).
Strzegom
W sali widowiskowej SCK I już
o godz. 15.00 rozpoczęły się prezentacje amatorskich grup artystycznych. Można było podziwiać występy najmłodszych artystów, dzieci ze
strzegomskich przedszkoli nr 2 i 3,
uczniów PSP nr 2 i 4, dzieci z sekcji
pianina SCK, grupy taneczne z Akademii Ruchu i Tańca Bans. Gościnnie z Bansem wystąpiła grupa tańca
latino ze Środy Śląskiej. Na scenie
wystąpił zespół „Ślad”, czyli bracia Rafał i Andrzej Oryńczakowie.
O godz.20.00 publiczność udała się
na parking przy SCK I, aby obejrzeć
pokaz sztucznych ogni czyli tradycyjne „światełko do nieba” . Na ulice
miasta wyszło 56 wolontariuszy, aby
„zapukać do serc” i poprosić o pomoc w imieniu najbardziej potrzebujących, tych najmłodszych i bezbronnych. Łącznie zebrano 29 017,67 zł.

Wolonatariusze z Boguszowa Gorc.

sygnowana logiem WOŚP, koszulka
dla niemowląt została wylicytowana
podwójnie za łączną kwotę 450 zł.
Marionetka, podarowana tradycyjnie przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, osiągnęła zawrotną cenę
500 zł. Gwiazdą wieczoru, był zespół Łzy, który porwał publiczność.
Wydarzenie prowadzili Krzysztof
Chwaliński i Krzysztof Grabowski.
Głuszyca
Głuszyczanie po raz kolejny nie
zawiedli i wsparli WOŚP. W czasie
głuszyckiego finału w Centrum Kultury można było zobaczyć m.in. występ
Natalii Szubert w choreografii Jadwigi
Szwebs. Dla publiczności pięknie zagrali na gitarze Dorota Kraczek, Bartosz Makułowicz oraz Przemysław
Ciura wraz ze swoim instruktorem
Marcinem Zalesiem. W radosny nastrój wprowadziły publiczność dwie

Głośny finał WOŚP w Wałbrzychu.

Podsumowanie zbiórki w Głuszycy.
Ogromny latawiec w Świebodzicach.

grupy tańczące zumbę. W czasie finału zebrano 1.150 zł z samych licytacji. Zbiórkę dla głuszyckiego sztabu
WOŚP wsparli również organizatorzy i zawodnicy III Zimowego Biegu
Koliby Łomnickiej, którzy wylicytowali przedmioty na kwotę prawie
500 zł. Na licytację burmistrz Głuszycy przekazał dwa honorowe numery
startowe na cieszący się wielką popularnością IV maraton pieszy „Sudecka
Żyleta”, który wyruszy 17 lutego.

Strzegomskie Morsy.

Boguszów Gorce
,,Wielkie Granie” rozpoczęło się
już w sobotę od wczesnych godzin
porannych, gdzie przed Miejską Biblioteką Publiczną można było za
przysłowiowy ,,wrzut do puszki”

nabyć przepyszne ciasta domowego wypieku przygotowane oraz
obejrzeć pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Mistrzów Tańca
Turniejowego Klasy A. 14 stycznia
od rana do późnego popołudnia zagrano zarówno w Szybie „Witold”
jak i w MBP-CK. Na „Witoldzie” dla
sympatyków
wielkoorkiestrowego grania zorganizowano imprezę
otwartą. Było magicznie, tanecznie
i z poczuciem humoru. Dzięki doskonałej organizacji akcji obu Sztabów oraz hojności mieszkańców
udało się zebrać ponad 43 000 zł.
Z samych licytacji uzyskano blisko
22 000 zł. Najdrożej wylicytowane
przedmioty tegorocznego WOŚP
to złote serce (3 600) i złoty pier-

Świebodzice
Przez cały dzień w hali OSIR
i wokół obiektu odbywało się mnóstwo fantastycznych wydarzeń,
którym towarzyszyła m. in. zbiórka
krwi, robienie najdłuższego ogona
latawca, nauka pierwszej pomocy
i wiele innych. Jak się bawią i pomagają Świebodzice zobaczyła cała
Polska – kilkukrotnie gościliśmy na
antenie TVN, TVN24 i TTV. Główne
wydarzenia świebodzickiego finału
odbywały się w hali OSiR sp.z o.o.,
tu grały zespoły rockowe, odbywały się liczne kiermasze, można było
postrzelać z łuku czy zagrać w hokeja. Na łasuchów czekały pyszne
wypieki, przygotowane przez szkoły
i organizacje.
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W poszukiwaniu miłości
Podróż małej dziewczynki,
której wzrost nie przekracza jednego cala, uwikłanej w niezależne od siebie sytuacje, z których
mimo przeciwności udaje jej się
jakoś wyplątać, nie pozostawiając śladu na jej równie kruchej
jak postura wrażliwości. Opowieść o wyjątkowej „Calineczce”, 21 stycznia w wałbrzyskim
Teatrze Lalki i Aktora.
Bohaterka czuje się samotna,
marzy, by ktoś ją pokochał ale nie
chce być niczyją zabawką. Ucieka od
władczej Ropuchy i jej maminsynka,
od Chrabąszcza – nieustannie wyznającego jej miłość oraz od starego
Kreta, który chce ją pojąć za żonę.
Dzięki życzliwej Jaskółce, Calineczka
dociera do krainy elfów, gdzie odnajduje swego wymarzonego partne-

dla adresata, którym wbrew pozorom mogą być także dorośli. Calineczka, jak każde dziecko, ciekawa
jest świata i spragniona miłości, ale
nie wolno nią manipulować i traktować jej jako zabawki. Spektakl uczy,
że warto mieć swoje zdanie i charakter, że nikt nie ma prawa decydować
o naszym losie. Porusza problem
dzieci zaniedbywanych przez zajętych pracą rodziców oraz egoistycznego stosunku dorosłych do dzieci.
KaLu, Fot. użyczone
„Calineczka”

ra – podobnej postury jak ona, samodzielnie podejmuje decyzję, aby
z nim być i pozostaje nadal maleńka.
W „Calineczce” wszystkie zdarzenia są istotne, nie tylko dla samej
bohaterki, która dojrzewa, ale także

Teatr Laki i Aktora w Wałbrzychu
Niedziela, 21 stycznia, godzina 12:30
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.

Znowu Wojna w Głuszycy
Druga odsłona spektaklu
„Ziemia Obiecana Włókniarzy”
zatytułowaną „Znowu wojna”.
Premierę nowego spektaklu Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po
godzinach”, będzie można zobaczyć w sobotę, 3 lutego o godz.
18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuszycy.
Scenariusz do nowego projektu
napisał Robert Delegiewicz, który
jednocześnie reżyseruje przedsta-

wienie i zagra rolę Księdza Andrzeja.
W spektaklu zobaczymy niezawodnych głuszyczan, którzy wcielą się
w następujące role: Alina Mączyńska
zagra Danutę, Urszula Mrozińska Teresę, Magdalena Gołda- Beatę,
Magdalena Kandefer- Grażynę, Agnieszka Hiszpańska - Jolantę, Edyta
Popek-Julię, Agnieszka Musz- Katarzynę, Joanna Soboniak- Stanisławską, Iweta Głód- Izabelę, Grzegorz
Milczarek- Pawła, Mirosław ŻołopaRomana, Artur Gołda-Karola. Zagra

również głuszycka młodzież: Krzysztof Gołda, Marta Gołda, Szymon Sławik i Oliwier Mroziński.
Rezerwacja miejsc pod numerem
tel. 74 84 56 334. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od lat 15.
Wstęp wolny.
Na kolejną premierę głuszyckiego przedstawienia zapraszają Burmistrz Roman Głód, Centrum Kultury –MBP oraz Głuszycka Grupa
Teatralna „Po godzinach”.
KaLu

Opowieść
o przyjaźni
Prosta, napisana wierszem sztuka, adresowana do najmłodszych
widzów, pełna humoru i działań
w które wciągana jest publiczność, w niezwykle przystępny sposób ukazuje, że przyjaźń, oddanie
i wierność są więcej warte niż materialne dobra. Wyjątkową opowieść
pt. „Karmelek”, będzie można zobaczyć 20 stycznia, o godzinie 16:00
w sali teatralnej ŚOK.
Bohater żyje w wiejskiej zagrodzie,
w której każdy ma swoje zadania i obowiązki. Karmelek też chciałby być potrzebny. Próbując znaleźć cel w życiu
szczeniak przeżywa kolejne rozczarowania. Krowa uświadamia mu, że pies
nie może dawać mleka; dzięki owcy
pojmuje, że z jego sierści nie uprzędzie
się wełny. Dopiero kogut zgadza się,
aby kundelek wyręczył go w porannym
budzeniu. Doprowadza to do małej katastrofy, bo piesek nie umie piać, więc
wszyscy następnego dnia… śpią do południa. Karmelek jest zrozpaczony, gdyż
czuje się niepotrzebny i gorszy od innych zwierząt. Dopiero gospodarz wyjaśnia mu, że łącząca ich przyjaźń, jest
najcenniejszym darem, którym obdarza
go Karmelek.
„Karmelek”
Sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury.
Sobota, 20 stycznia, godz. 16:00.
Bilety w cenie 12 zł ( parter) i 10 zł
(balkon) – do nabycia w Informacji
Turystycznej, Rynek/Wewnętrzna 2, tel
74 852 02 90

Jesteś ciekawy świata?
Teatralna podróż w wysokie góry i w głębiny oceanu powstała na podstawie książek Piotra Karskiego
„W góry!” i „W morze!”. Ich urok docenili młodzi
czytelnicy nie tylko z Polski ale nawet z dalekich Indii. Książki ukazują się w kolejnych krajach i w kolejnych językach, a ich sława sięga daleko poza Europę.
Premiera najnowszego spektaklu Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, już w piątek.
Przedstawienie zabierze widzów w podróż w wysokie
góry i w głębiny oceanu. To zabawa dla młodych widzów
i ich rodziców, w towarzystwie białego niedźwiedzia,
spektakularnej syreny, dzielnego pirata i szalonej, nastrojowej muzyki na żywo. Przeznaczony jest dla wszystkich ciekawych świata widzów. Spektakl o tym, czy można wejść
do wulkanu, jak powstają góry i ile na obiad jada wieloryb.
Nieposkromiona i pełna energii przygoda. Lekcja jakiej
jeszcze nie było, którą widzowie nie tylko obserwują, ale
mają do wykonania całą listę zadań.
Reżyseruje Łukasz Zaleski, autorem muzyki jest Marek Kocoń, autorem projekcji wideo Amadeusz Nosal.
W przedstawieniu zobaczymy: Angelikę Cegielską
i Irenę Wójcik – W górach oraz Sarę Celler-Jezierską –
W morzu.
KaLu
„W góry i W morze!”
Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego
Premiera w piątek, 19 stycznia, godz. 17:00.
Sobota, 20 stycznia, godz. 17:00.
Niedziela, 21 stycznia, godz. 17:00
Rezerwacja biletów: tel. 74 64 88301-3, http://bilety.teatr.
walbrzych.pl/, email: biuro@teatr.walbrzych.pl

sekund
Znasz The Beatles?

Biblioteka pod Atlantami zaprasza
w środę, 24 stycznia o godz. 17:00
na prelekcję o historii zespołu The
Beatles. Czwórka z Liverpoolu
podbijała kiedyś serca fanek, a ich
piosenki królowały na każdej
imprezie. O grupie znanych muzyków opowie Ryszard Kmita - wałbrzyski meloman i miłośnik muzyki
rockowej i rock and rollowej.
Podczas spotkania poruszy wiele
ciekawych i mało znanych opowieści o „Bitelsach”, a także, co jest
oczywiste, zaprezentuje fragmenty
najbardziej znanych utworów.
Będzie to doskonała okazja nie
tylko do „odświeżenia” swojej
wiedzy o The Beatles, ale również
dla niektórych do powspominania
czasów młodości.

Nocna Szychta

Uderzenia kilofów i młotów, przesypywanie bryłek węgla, miarowy
warkot silników ciężkiego sprzętu
górniczego - te dźwięki głęboko
pod powierzchnią ziemi składały
się na tętno i muzykę kopalni
„Julia” , a wcześniej „Thorez”.
Kiedy na powierzchnię wyjechał
ostatni wózek węgla, ponad 22
lata temu, ta wałbrzyska górnicza
muzyka ucichła. ”Nocna Szychta”
tworzona przez dj-ów oraz vj-ów,
zawita do industrialnego miejsca
już 20 stycznia i między szybami
„Sobótka” oraz „Julia” stworzy
performens, na który złożą się muzyka elektroniczna oraz wizualizacje inspirowane czasami świetności
wałbrzyskiego górnictwa. To
pierwsze takie wydarzenie w Starej Kopalni. Bilety do nabycia na
miejscu: godz. 21:00 - 22:00 15 zł,
godz. 22:00 - 06:00 20 zł.

Świat operetki
i musicalu

Małżeński duet Dorota Ujda-Jankiewicz i Andrzej Jankiewicz, po sukcesach w Australii,
Europie i USA, zaśpiewa arie
i duety z operetek Straussa, Lehara
i Kalmana w Jedlinie-Zdroju. Na
koncert zapraszamy w niedzielę,
21 stycznia w godz. 16:00-17:30
do Restauracji Ciekawa. Niezwykła sopranistka i tenor pochodzą
z Wrocławia i właśnie tam założyli
wspólnie agencję artystyczną. Są to
śpiewacy obdarzeni wspaniałymi
głosami o pięknej barwie. Oczarują
słuchaczy nie tylko wrażliwością
i muzykalnością, ale także idealnym
doborem utworów, mnóstwem
pięknych kostiumów i ciekawą
choreografią. W repertuarze mają
m.in. hity z musicali „Skrzypek na
dachu”, „Cats”, „My fair lady”,
„West Side story”, „Shrek”, „New
Jork” i „The Phantom of the Opera”. Bilety w cenie 20 zł.

Będzie śmiesznie
w Strzegomiu

Najnowszy spektakl Kabaretu
Młodych Panów pt. „Bogowie”,
będzie można zobaczyć w poniedziałek, 22 stycznia o godz. 17:30
w Strzegomskim Centrum Kultury.
Nowy program pomoże rozwiązać problemy widzów - sprawi, że
zapomną o nich nie tylko na dwie
godziny. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikną wszystkie
troski. Kiedy minie ten czas spektaklu, wszystko będzie zależeć już
tylko od widza, który musi stać się
nie tyle kowalem własnego losu,
ile BOGIEM własnego życia. Ten
spektakl da widzom wskazówki,
wiarę oraz siłę. Bilety do nabycia

18 sport
sekund
Wpadka lidera WALS-a

Sobotnia odsłona Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” stała
pod znakiem niespodziewanej przegranej
prowadzącego w tabeli PAP-Trans Chełmca. Niespodziewanej, gdyż ekipa Tomasza
Korościka poniosła pierwszą w tym
sezonie porażkę ulegając Wodociągom
1:2. Mimo straty 2 „oczek” aktualny mistrz
zachował 1. miejsce, choć goniące go PW
Mabor oraz Dom Finansowy zrównały
się punktami z liderem. Warto jednak
pamiętać, iż PAP-Trans Chełmiec rozegrał
o jeden mecz mniej aniżeli najgroźniejsi
rywale, stąd prowadzenie „starszych”
panów w klasyfikacji. Kolejna odsłona
WALS-a odbędzie się ostatniej soboty
stycznia, tradycyjnie w hali PSP Nr 21
na Podzamczu. Szczegóły VIII kolejki za
tydzień.

Wyniki VII kolejki:
Dom Finansowy - Domex Volleyball Team Głuszyca
3:0 (25:22, 25:23, 25:19), PAP-Trans Chełmiec Wodociągi 1:2 (25:17, 25:22, 14:25), PW Mabor - KP
I 3:0 (25:21, 25:13, 25:23)
Zawodnik kolejki: Łukasz Ostapiuk - Wodociągi

Bez zmian na czele WALK-a

W rywalizacji Wałbrzyskiej Amatorskiej
Ligi „Aqua-Zdrój” wszystko jak dotąd
układa się po myśli niepokonanego zespołu
Partners Nieruchomości, który tym razem
nie dał szans Labo-Dentowi. W efekcie
ekipa Grzegorza Guzala z kompletem
punktów prowadzi w tabeli WALK-a
wyprzedzając dwóch wiceliderów –
Basket Śródmieście oraz Nieuchwytnych
Konsorcjum Serwisowe. W najbliższym
czasie amatorów czeka krótka przerwa w
rozgrywkach, gdyż ze względu na niedzielny pojedynek Kibiców oraz Górnika Trans.
eu Wałbrzych VIII kolejka odbędzie się w
innym terminie.

Wyniki VII kolejki:
Wałbrzych.DlaWas.Info - AluFast 61:57, Faurecia
- Basket Śródmieście 58:71, Labo-Dent - Partners
Nieruchomości 53:61, Drink Team - Nieuchwytni
Konsorcjum Serwisowe 42:53
REKLAMA
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Górnicy gotowi na derby z Sudetami
Lider II ligi koszykarzy zrobił
to, co musiał, czyli z dużą łatwością odprawił jeden z niżej
notowanych zespołów rozgrywek. Choć po pierwszych minutach Górnik Trans.eu przegrywał z MKS-em Otmuchów, to
ostatecznie zwyciężył różnicą 23
„oczek”.
Środowy pojedynek dość nieoczekiwanie rozpoczął się od skutecznych ataków otmuchowian,
którzy po 180 sekundach wygrywali 7:2, a po chwili 9:4. Wkrótce
jednak mecz się wyrównał, gdyż
na półmetku pierwszej kwarty nasi
przegrywali 8:9, a następnie wyszli na prowadzenie, którego nie
oddali do końca rywalizacji. Po 10
minutach było 20:17, a po dwóch
ćwiartkach 45:33 dla podopiecznych Marcina Radomskiego. Po
zmianie stron obraz spotkania nie-

wiele się zmienił. Biało-niebiescy
spokojnie dyktowali warunki rywalizacji konsekwentnie odjeżdżając z wynikiem. Zwycięzca meczu
mógł być tylko jeden. Górnicy pokonali rywali z Otmuchowa 84:61,
a wydarzeniem meczu był również
celny rzut z połowy boiska Pawła
Ostrychacza, kibica miejscowych,
który tym samym po raz pierwszy
w tym sezonie, a czwarty w historii
wygrał w konkursie „Rzut w Transie” zgarniając dzięki temu 1000
złotych.
Na odpoczynek chłopcy Radomskiego nie mają zbyt dużo czasu,
gdyż już w sobotę ponownie wystąpią przed własną publicznością.
O godzinie 17 Górnicy podejmą Sudety Jelenia Góra, które plasują się
tuż za podium rozgrywek, a do derbowej konfrontacji dojdzie w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów.
Bartłomiej Nowak

Tylko w pierwszych minutach goście z Otmuchowa mogli liczyć
na sprawienie niespodzianki. Potem jednak musieli uznać zdecydowaną
dominację lidera z Wałbrzycha
XVIII kolejka
Górnik Trans.eu Wałbrzych – MKS Otmuchów 84:61
(20:17, 25:16, 23:18, 16:10)

Górnik Trans.eu: Kruszczyński 18, Durski 16,
Ratajczak 13, Krzywdziński 11, Makarczuk 8, Spała
6, Wróbel 6, Kaczuga 4, Jeziorowski 2, Kłyż, Wrona.
Trener: Marcin Radomski

Godzina meczu i do domu
Niezwykłego wyczynu dokonały siatkarki Chełmca Wodociągów Wałbrzych. Nasze panie
potrzebowały zaledwie 58 minut
(!), aby w minionej kolejce odprawić UKPS Lubin.
Podopieczne Jacka Kurzawińskiego odniosły czwarte, ale najbardziej efektowne zwycięstwo
w tegorocznej odsłonie ESA Dolnośląskiej III Ligi Kobiet. Wzmocnione

trzema nowymi zawodniczkami,
czyli Aleksandrą Lupą, Pauliną Kądziołką oraz Karoliną Lupą, wałbrzyszanki udzieliły surowej lekcji
siatkówki beniaminkowi z Lubina.
Dość powiedzieć, iż ekipa Chełmca
potrzebowała zaledwie 58 minut,
aby pokonać UKPS, który w całym
meczu rozegranym w Hali Wałbrzyskich Mistrzów zdobył jedynie
20 punktów. Następną kolejkę III
ligi zaplanowano co prawda na 27

stycznia, jednak nasz rewanżowy
pojedynek z Ziemią Milicką Milicz
został przełożony na 10 marca.
W rezultacie kolejny mecz siatkarki
Chełmca rozegrają 3 lutego, kiedy
to wyjadą do Głogowa.
Bartłomiej Nowak
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – UKPS Lubin 3:0
(25:7, 25:9, 25:4)
Chełmiec Wodociągi: Smernicka, Urbanowska,
Nowak, Sławińska, Kądziołka, Lupa, Szymańska

(libero) oraz P. Groń, I. Groń, Jasińska, P. Pawelska, E.
Pawelska (libero). Trener: Jacek Kurzawiński
Tabela III ligi
1. Sobieski Oława
2. Ziemia Milicka
3. AZS AWF Wrocław
4. Ares Nowa Sól
5. Chełmiec Wodociągi W-ch
6. Volley Głogów
7. UKPS Lubin
8. IKS Jelenia Góra

7
7
7
7
7
7
7
7

21 21:0
15 17:9
14 17:10
13 16:12
12 15:11
6 7:15
2 3:20
1 2:21
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DIETETYK KLINICZNY
AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające
DIETY dla dzieci

Wałbrzych ul.Długa 3a

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

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL
WORKOWANY
Transport i zniesienie
GRATIS!
668-60-55-55
Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

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

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

-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

przedpokój. Mieszkanie na czwartym
piętrze. Cena: 169 000 zł do negocjacji.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

ALARMY-KAMERY

DIETY w chorobach
Tel.506 460 576

ogłoszenia 19

od 15 lat
razem z Wami

tel.608442204
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

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

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
ZATRUDNIMY
brygadzistę/kę serwisu
sprzątającego.
Wymagane orzeczenie
o niepełnosprawności
i doświadczenie w obsłudze maszyn
myjąco-czyszczących. Praca
na terenie marketu przy
ul. Łączyńskiego w Szczawnie Zdroju.
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
USŁUGI
(2) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(0) Szybka pożyczka do 25 000 zł.
609 432 928
(4) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(2) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(2) Remonty dachów, rynien,
usuwanie przecieków itp. Tel.
732 849 111
(23) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(2) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(2) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(36) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57

ZATRUDNIMY osoby
z orzeczeniem o
niepełnosprawności
do sprzątania marketu
budowlanego
w Wałbrzychu.
Praca po 7 godzin od
poniedziałku do piątku,
wynagrodzenie 2100 brutto.

Kontakt 601 156 466.
PRACA
(2) PRACA opiekunki seniorów w
Niemczech. Legalna praca, składki
ZUS od średniej krajowej, dobra
pensja w ramach jednej czytelnej
umowy! Zadzwoń 789 218 008,
Promedica24
(2) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

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

NIERUCHOMOŚCI
(0) Wynajmę mieszkanie z wyposażeniem, Piaskowa Góra 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka, balkon,
winda, Tel. 665 722 197
(22) 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 pokoje, 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, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie na parterze. Cena: 130 000 zł. Tel:
513 130 023 , (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 45m2, pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena:
149 000 zł . Tel: 502 668 974, (74) 640
11 73
PIASKOWA GÓRA- 60m2, 3 pokoje , widna kuchnia, łazienka z WC,

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. Mieszkanie do wprowadzenia. Cena: 67 000 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SOBIĘCIN- 77,6m2, 2 pokoje,widna
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia,
pierwsze piętro. Cena: 120 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640
11 73
STARY ZDRÓJ – 101,98m2, 3 pokoje,
widna kuchnia z wyjściem na duży
taras, łazienka z wc, przedpokój.
Mieszkanie na pierwszym piętrze.
Cena: 229 000 zł. Tel: 513 130 023 ,
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 42m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie na wysokim parterze. Cena: 137
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974 ,
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 67m2, 2 pokoje,
duża kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 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. Ogrzewanie 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 wykończenia.. 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 lokalizacja, 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 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na parterze. Cena: 149 000
zł do negocjacji. Tel: 535 407 270, (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

20 promocja
REKLAMA

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

Piątek, 19 stycznia 2018
www.30minut.pl
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