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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 inych

Najlepsze biuro rachunkowe

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

ul. Wrocławska 113/11e
58-306 Wałbrzych
tel.  74/666-66-22
 575-113-215
e-mail: 
biuro@wbr.com.pl

Odnowili 
i zgarnęli kasę

rozmowa str. 3

Promocyjnie 
w uzrowisku

wydarzenia str. 6
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Skatował psa
W nocy z soboty na niedzielę za drzwiami mieszkania, w jednej z dzielnic 
Wałbrzycha rozegrał się dramat pięciomiesięcznej suczki Luny. 
Pijany właściciel – oprawca pobił psa łamiąc mu obie tylnie łapy. 

Nie bądź obojętny na przemoc!
Jak zgłaszać przypadki maltretowania zwierząt:
Zgłoś do Fundacji - Fundacja Ochrony Praw Zwierząt po wykonaniu wywiadu 
środowiskowego i ewentualnego stwierdzenia, że mogło dojść do popełnienia 
przestępstwa zawiadamia Policję, która następnie zabezpiecza dowody 
świadczące o znęcaniu się nad zwierzęciem i prowadzi dalsze czynności. 
Zgłoś na Policję - Jeżeli sprawa zostanie bezpośrednio zgłoszona policji, 
funkcjonariusze w takim przypadku posiłkują się opinią specjalisty, np. 
weterynarza. W obu przypadkach zwierzę może zostać natychmiast odebrane 
właścicielowi i przekazane instytucji , która zadba o jego bezpieczeństwo 
i zdrowie, czyli do fundacji lub schroniska.  

- Zadzwoniła do nas osoba, która zgło-
siła, że w budynku obok, właściciel w nocy 
pobił psa. Przez długi czas z mieszkania 
dochodziło przeraźliwie wycie i skomle-
nie. Sąsiadka powiadomiła policję, która po 
przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziła, 
że nic złego się nie dzieje, bo już nic nie sły-
chać - mówi Joanna Sobina z fundacji „Na 
pomoc zwierzętom”. 

Następnego dnia rano dwóch sąsiadów 
złożyło zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa na komisariacie nr 1 w Wałbrzy-
chu. Jednak według świadków do południa 
nikt z służb mundurowych nie przyjechał 
sprawdzić, czy pies żyje. 

- Na miejsce zdarzenia udali się fun-
dacyjni inspektorzy, którym dzięki opa-
nowaniu i znajomości przepisów wyni-
kających z ustawy o ochronie zwierząt, 
udało się odebrać pobitą i przerażoną 
suczkę. Udało też się ściągnąć policję. 
Zwierzę ma złamane obie tylne łapy, ranę 
w okolicy pyska, jest w szoku. Suczkę 
czeka poważna operacja. Nie wiadomo 
czy odzyska sprawność. Sprawa przeciw-
ko właścicielowi o znęcanie się nad psem 
że szczególnym okrucieństwem, zostaje 
zgłoszona do prokuratury - komentu-
je Joanna Sobina z fundacji „Na pomoc 
zwierzętom”.

Poprosiliśmy o komentarz również po-
licję. - Policjanci przyjechali na interwencję 
we wskazanej sprawie. Na miejscu zda-
rzenia funkcjonariusze wykonali oględzi-
ny, a obecni przy nich byli przedstawicie-

le fundacji, zajmującej się ochroną praw 
zwierząt. To oni ostatecznie zabrali psa 
w celu udzielenia mu specjalistycznej po-
mocy, gdyż istniało podejrzenie złamania 

tylnych kończyn zwierzęcia  – komentuje 
Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu Marcin Świeży. 

PaPu

Fundacja 

„Na Pomoc Zwierzętom” 

ul. 1 Maja 45/9, 

58-370 Boguszów-Gorce

nr konta : IDEA bank 

58 1950 0001 2006 5234 

5541 0002

Luna jest juz po operacji łap. Koszt leczenia wyniósł blisko 1 500 zł. Rachunek musi
opłacić Fundacja, do której trafił pies

w uzrowiskuw uzrowisku

wydarzenia str. 6
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w lutym 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami2 co, gdzie, kiedy?

rozmowa tygodnia kalendarium

Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
to nie tylko zajęcia dla dzieci 
ale również wiele atrakcji kultu-
ralnych. O najbliższych planach 
rozmawiamy z Jarosławem Bu-
zarewiczem, dyrektorem Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury. 

Wałbrzyska Szkoła Talentów 
cieszy się ogromną popularnoś-
cią. Kto może skorzystać z za-
jęć?
Każdy! Najmłodsi uczestnicy mają 
zaledwie 3 lata. W ofercie WOK 
są także propozycje dla młodzieży 
i dorosłych, jednocześnie dla rodzi-
ca i dziecka. To 60 różnych form 
spędzania wolnego czasu w towa-
rzystwie naszych profesjonalnych 
instruktorów. Ofertę prezentujemy 
na naszej stronie wok.walbrzych.
pl. Tam również znajduje się for-
mularz zapisu. Zapisy przyjmujemy 
także w obu naszych ośrodkach: na 
Piaskowej Górze i na terenie Starej 
Kopalni. Zachęcam oczywiście do 
dołączenia do Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych”. 

Jaką propozycje przygotował 
WOK w tym roku na Walentyn-
ki?
Już w sobotę, 10 lutego zapraszamy 
na Stand up Dwa Żywioły. Wystąpią 
u nas Magdalena Kubicka, mogliście 
ją zobaczyć na naszym ubiegłorocz-
nym KopalniaKu oraz Damian Ku-
bik, występował na naszej kabareto-
wej scenie w 2015 roku, jako Antoni 
Gorgoń Grucha. Kilkadziesiąt minut 
dobrego, błyskotliwego humoru 
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na 
Piaskowej Górze.

Czy wałbrzyszanie chętnie ko-
rzystają z atrakcji WOK-u?
Na ilość osób biorących udział w na-
szych wydarzeniach nie powinniśmy 
narzekać. Zawsze jednak mówimy: 
więcej, więcej i po każdej organi-
zowanej przez nas imprezie kultu-
ralnej zastanawiamy się, jak naszą 
propozycją zainteresować nowych 
odbiorców.

Gdzie szukać informacji o Pań-
stwa inicjatywach?
Staramy się docierać do miesz-
kańców Wałbrzycha, Aglomeracji 
Wałbrzyskiej różnymi kanałami in-
formacyjnymi. Wciąż niezawodna 
jest nasza strona internetowa. War-
to polubić fanpage Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury.

Jakie będą najciekawsze wyda-
rzenia 2018 roku?
Oczywiście uzależniamy je także od 
otrzymania dotacji. Składamy nasze 
propozycje m.in. w: Ministerstwie 

Kulturalnie w Wałbrzychu
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• PIĄTEK, 09 lutego 2018 
Imieniny: Apolonia, Jakub, Pola
Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10:00 - Spektakl pt. „Dzień osiemdziesiąty piąty”, Teatr Lalki i Aktora, 
Wałbrzych 
11:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze!”, Teatra Dramatyczny, Wałbrzych
15:00 - Warsztaty pisania listów. Udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska 
Poczta”, Filia nr 6 Biblioteki Miejskiej Biały Kamień, Wałbrzych
16:00 - Kinomaniacy. Projekcja i rozmowa o �lmie, Filia nr 7 Biblioteki 
Miejskiej Piaskowa Góra, Wałbrzych
17:00 - Wernisaż wystawy zbiorowej „Podróże z nami zawsze są udane”, 
Biblioteka Miejska Śródmieście, Wałbrzych
18:00 - Wystawa zbiorowa Globalizacja i indywidualność, Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:30 - Spektakl pt. „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
20:00 - Koncert Johny Trzy Palce, Klub Bolko, Świdnica

• SOBOTA, 10 lutego stycznia 20178 
Imieniny: Jacek, Jacenty, Elwira
Światowy Dzień Kociewia, Dzień Mincerza 

11:00 - Zimowy Pociąg Specjalny Hilbert, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna 
Śląska
12:00 - Parowozem po Podsudeckiej, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska 
15:00 - Muzyczne Podróże. Spotkania z Józefem Wiłkomirskim, Multimedialna 
Filia Biblioteczna Podzamcze, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „Dzień osiemdziesiąty piąty”, Teatr Lalki i Aktora, 
Wałbrzych 
17:00 - III liga koszykówki Franc Gardiner Polonia Świdnica - KKS Kobierzyce, 
Hala Zawiszów, Świdnica
18:00 - Walentynkowy stand-up Kubicka i Kubik, Ośrodek Kultury, Wałbrzych
18:00 - Koncert symfoniczny dla stowarzyszenia przedsiębiorców i kupców 
świdnickich, Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, Szczawno-Zdrój
18:00 - Koncert Walentynkowy, Centrum Kultury, Czarny Bór 
18:30 - Spektakl pt. „Łauma, czyli czarownica”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:30 - Mecz siatkówki Aqua Zdrój Wałbrzych – TSV Sanok, Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Aqua-Zdrój, Wałbrzych
19:00 - Koncert The Analogs i Zimna Wojna,  Papug Pub, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Dwie połówki pomarańczy”,  Ośrodek Kultury, Świdnica
20:00 - Ostatkowa Fiesta Latynoska, Papug Pub, Wałbrzych
21:30 - Walentynkowe Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 11 lutego 2018 
Imieniny: Bernadeta, Łazarz, Maria
Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, 
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, 
Światowy Dzień Chorego 

10:00 - Bieg charytatywny dla Wojtusia i Fabianka, Jaroszów
12:30 - Spektakl pt. „Koziołek Matołek”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
15:00 - Koncertowe Walentynki, Galeria Victoria, Wałbrzych
16:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze!”, Teatra Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Recital Michała Szpaka, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, Bielawa
17:00 - Alchemia teatralna – QUI PRO QUO na bis, Ośrodek Kultury, Świdnica

18:00 - Koncert Walentynkowy Książęcej Orkiestry Symfonicznej, Zamek Książ, 
Wałbrzych
18:30 - Spektakl pt. „Łauma, czyli czarownica”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 12 lutego 2018 
Imieniny: Benedykt, Ludwik, Norma
Światowy Dzień Darwina, Międzynarodowy Dzień 
Dzieci-Żołnierzy, Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem 

11:00 - Spektakl pt. „Łauma, czyli czarownica”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Spotkanie artystyczne pt. „ Kanapa Teatralna”, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
19:00 - Koncert „Sounds of Silence”, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów

• WTOREK, 13 lutego 2018 
Imieniny: Jordan, Jordana 
Śledzik, Światowy Dzień Radia

10:00 - Trzeszczyki, czyli trzeszczące wierszyki. Zajęcia literackie dla dzieci 
z okazji Dnia Ojczystego Języka, Filia nr 1 Biblioteki Miejskiej Nowe Miasto, 
Wałbrzych 
16:30 - Karnawał w  krainie książek – bal przebierańców dla dzieci w wieku 
6-10 lat, Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej Piaskowa Góra, Wałbrzych 
17:00 - Projekcja i rozmowa o �lmie w Fonotece, Biblioteka Miejska 
Śródmieście, Wałbrzych

• ŚRODA, 14 lutego 2018 
Imieniny: Cyryl, Metody, Walenty
Walentynki, Popielec, Dzień Chorych na Padaczkę, 
Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca  

09:00 - Walentynkowa Akcja Poboru Krwi, Siedziba Polskiego Związku 
Emerytów, Świebodzice
12:00 - Zakochani w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, Szczawno Zdrój
17:00 - Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki” -  „Przygody Roztargnionej 
Czarownicy” Barbary Wicher, Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej Piaskowa Góra, 
Wałbrzych
17:00 - Poznawanie przez czytanie. „Dżok – legenda o psiej wierności”, 
Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej Piaskowa Góra, Wałbrzych 
18:00 - Walentynki, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
20:00 - Walentynkowe Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych

• CZWARTEK, 15 lutego 2018 
Imieniny: Faustyn, Jowita, Zygfryd
Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, 
Światowy Dzień Wielorybów, Dzień Singla 

18:00 - Koncert Kazik & Kwartet ProForma, Ośrodek Kultury, Świdnica 
16:00 - Zainspiruj się, czyli kreatywne spotkania w bibliotece. Warsztaty 
plastyczne dla dorosłych,  Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej Piaskowa Góra, 
Wałbrzych
17:00 - Spotkanie Historyczne. Polki na przełomie XIX i XX wieku. Spotkanie 
z dr hab. Dorotą Sulą, Biblioteka Miejska Śródmieście, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Warto obejrzeć. Projekcja i dyskusja o �lmie, Multimedialna Filia 
Biblioteczna Podzamcze, Wałbrzych
19:00 - Koncert „Cześć, tu Sławomir”, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów

„Najważniejsze nie są pieniądze, największym darem jest uwaga i czas” 
-  Szymon Hołownia 

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Euroregionie Glacensis. W 2018 
roku stawiamy na: wydarzenia mu-
zyczne, kabaretowe i filmowe (spot-
kania z filmem to taka przymiarka 
pod nasz ogromny projekt – kino 
Piaskownica). Już teraz można na-
bywać bilety na koncerty Nullizma-
tyka i Lolitas Masturbate (luty), De-
zertera (marzec), Kamila Bednarka, 
Cheap Tobacco, Paranoja Hotel 
(kwiecień). W maju Dni Wałbrzy-
cha: Gromee, Agnieszka Chylińska 
i Kasia Kowalska. Wystąpią również 
lokalni DJ`e oraz finaliści konkursu 
Wałbrzych Ma Talent (castingi do 
konkursu w lutym i w kwietniu). Już 
wkrótce ogłosimy konkurs – przed 
nami XX Ogólnopolska Giełda Ka-
baretowa (październik), zdradzimy, 
kogo zaprosimy. Nową propozycją 
są „Kinomaniacy”, oglądanie filmów 
połączone z dyskusją nie tylko nad 
fabułą. Spotkania, raz w miesiącu, 
organizujemy w WOK na Piaskowej 
Górze (najbliższe w piątek, 9 lute-
go) wraz z naszym sąsiadem – Bi-
blioteką pod Atlantami. 

To nie jedyna wspólna inicjaty-
wa.
Tak to prawda. Zapraszamy na 
spotkania autorskie, pod koniec lu-
tego będziemy gościć u nas pisarkę 
Manuelę Gretkowską. W maju od-
będzie się turniej szachowy Flam-
park, już zapowiedziało się ponad 
100 graczy. Szykujemy się też na 
kolejną edycję wielokulturowej 
akcji Brave Kids, która organizuje 
przy naszej pomocy Fundacja EMU. 
W czerwcu – Wałbrzyskie Spotka-
nia z Muzyką Cerkiewną (wydarze-
nie współorganizowane z Parafią 
Prawosławną Wszystkich Świętych 
w Wałbrzychu), ponadto w czerw-
cu i w lipcu będzie bardzo wesoło 
i barwnie! Zagoszczą w WOK: pio-
senka przedszkolna, szkolna oraz 
koncerty muzyczne uczestników 
Wałbrzyskiej Szkoły Talentów. Ko-
lejnymi, dużymi i niezwykle wido-
wiskowymi wydarzeniami będą we 
wrześniu: III Dolnośląski Festiwal 
Ognia oraz Festiwal Kopalnia Folk-
loru. Osoby związane z kulturą Wał-
brzycha chętnie też goszczą u nas 
na swoich benefisach. W styczniu 
odbyło się spotkanie z Wiesławą 
Kamińską, w marcu zaprezentu-
je się w WOK wałbrzyski muzyk, 
Piotr Woźnikowski. Nie zabraknie 
i w tym roku pięknych wystaw arty-
stów amatorów w naszej Galerii na 
Piętrze oraz fotografii w Multime-
dialnej Galerii Obrazu (WOK na te-
renie Starej Kopalni). To tylko część 
naszych propozycji…

Dziękuję za rozmowę
Paulina Purgał
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Studio Espresso gościło w Tarta bułka cafe w Szczawnie-Zdroju

Z organizatorem wielu imprez dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
realizatorem projektów w organizacjach pozarządowych rozmawiał Paweł Szpur

z Marcinem Szewczakiem 
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
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• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

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

K R E D Y T Y

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

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

REKLAMA	 R0079/18

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%

Marcinie, jesteś organizatorem 
wielu imprez, wśród których za 
najważniejszą możemy uznać 
„Rajd Hałda”.
Hałda Wiesław, tak dokładnie nazywa 
się to miejsce. Tak naprawdę ja nie 
tworzyłem, tylko współtworzyłem 
ten rajd. Przy tak ogromnym przed-
sięwzięciu, pracowała cała masa ludzi. 
Przez ostatnie kilka lat byłem dyrekto-
rem organizacyjnym, czyli wszystkie 
sprawy typu miejsce i tym podobne, 
należały do mnie. W tym momencie 
warto wymienić parę nazwisk: An-
drzej Skrzypczyński, Zbyszek Gnypka, 
Dycha. Cała gwardia ludzi tworzyła 
ten rajd na kilka miesięcy wcześniej. 
Wspaniała impreza. Szkoda, że już jej 
nie ma. Nie ma dlatego, że zmieniły 
się czasy. Zmieniły się regulaminy. Tam 
było kilka pętli powtarzanych. Teraz 
Polski Związek Motorowy poszedł 
w rajdy długodystansowe.

Później była „Pasja, Przygoda, 
Adrenalina”.
Ale jeszcze kończąc temat Hałdy, 
wówczas udało się wystartować 
w takim prestiżowym międzyna-
rodowym Rajdzie Berlin-Wrocław, 
nazywanym kontynentalnym Daka-
rem. Udało mi się usiąść jako pilot, 
nawigator mistrza Polski w klasie sa-
mochodów terenowych. Wystarto-
waliśmy MAN-em, takim siedmiuset 
konnym dakarowskim.

Ten samochód stał na wałbrzy-
skim rynku?
Tak, startowaliśmy z wałbrzyskiego 
rynku. Wracają wspomnienia. Dzię-
kuję Andrzejowi Skrzypczyńskiemu, 
który wówczas mocno mnie wspo-
mógł, abym wystartował.  Żebym 
jechał i się nie bał, bo rajd był długi, 
tygodniowy. I nie taki płaski, że po-
jeździmy sobie po Oesach. Zorga-
nizowany, jak to się mówi,  „wypisz 
wymaluj” w systemie dakarowskim.

Jesteś managerem w NGO, cza-
sem realizowałeś kilka projek-
tów naraz. Jak to pogodzić z ży-
ciem prywatnym?
To taka ciekawa historia. Bo zrezyg-
nowałem z pracy w urzędzie. I śmie-
ję się do tej pory z żoną, że urzędnik 
razem z dziennikarzem, którym był 
Arek Czocher, rozruszali Forum Ak-
tywności Lokalnej w Wałbrzychu. 
Może Arek do dziś pamięta, jak na 
Gdańskiej siedzieliśmy przy jednym 
stoliku i komputerze. Dłubaliśmy przy 
pewnym projekcie. Od tego ta przy-
goda z pozarządówką się zaczęła.

Ile przeprowadziłeś projektów 
w swoim życiu? Liczyłeś?
Przeprowadziłeś to też źle powie-
dziane. To też była praca zespołowa.

Może inaczej. Iloma projektami 
zarządzałeś?

Praca w organizacjach pozarządo-
wych to praca zespołowa. Jeżeli ktoś 
mówi, że pracuje sam, to kłamie. Tu 
ważne jest zbudowanie team’u. Ja 
w ogóle mam szczęście do fajnych 
ludzi: czy to jest organizacja poza-
rządowa, czy urząd (wróciłem!). 
Natomiast ostatnio musiałem zro-
bić sobie taką CV-kę. Tak przejrzeć, 
uaktualnić. Wyszło, że wszytskich 
projektów było ponad pięćdziesiąt.

Czy dalej posiadasz samochód 
terenowy? Pasja trwa, rozwija 
się?
To jest dobre pytanie. Ale nie za do-
brze, że je zadałeś. Bo jak żona prze-
czyta wywiad, to powie, że trzeba 
zadzwonić do naszego kolegi, bo 
Land Rover się remontuje (śmiech). 
Mariusz podlinkuje Ci ten wywiad, 
żebyś wiedział, że ludzie pytają, 
gdzie jest Land Rover.

Dość charakterystyczny sa-
mochód, widoczny w mieście. 
Z pewnością przydawał się przy 
organizacji imprez. Ale oprócz 
auta, masz teraz fajnego zwie-
rzaka.
Z Land Roverem jest tak, że jak już 
raz do niego wsiądziesz, to nie wy-
siadasz. Auto na lata - powiedział-
bym. A jeśli chodzi o drugą część 
pytania...Tak, mam trzyletnią sucz-
kę, Ezrę, rasy owczarek niemiecki. 

Z racji tego, że współpracuję z grupą 
Wałbrzysko - Klodzką GOPR-u., jest 
to pies do poszukiwań terenowych. 
Jego zadaniem jest odnajdywać zagi-
nionych ludzi. 

To jak to się stało, że jesteś 
współpracownikiem GOPR-u?
Ja zawsze gdzieś z „pozarządówką” 
żyłem, a GOPR jest stowarzysze-
niem, więc było nam „po drodze”.

Przy ulicy Poznańskiej.
Dokładnie. Przy ulicy Poznańskiej. 
Chłopaki i dziewczyny z wałbrzy-
skiego GOPR-u robią kawał dobrej 
roboty. Na nich zawsze można li-
czyć: aktywni, pomocni, serdeczni.

Zgadza się. Sam byłem świad-
kiem takich działań. GOPR to nie 
tylko duże imprezy, ale i mniej-
sze festyny rodzinne, dzielnico-

we, na których można się sporo 
dowiedzieć o bezpieczeństwie.
Musisz pamiętać, że Górskie Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe oprócz 
tego, że ratuje ludzi w górach, speł-
nia funkcję edukacyjną, dzieli się wie-
dzą. Stąd pewnie takie Twoje spo-
strzeżenie. Nie uczymy co prawda 
wspinaczki, ale pierwsza pomoc jest 
równie ważna. Podobnie, jak świa-
domość tego, jak należy poruszać 
się czy zachowywać w górach. Gdy 
ktoś się zgubi i wie, co należy zrobić 
w takiej sytuacji, to możemy uznać 
to za sukces.

Dziękuję za rozmowę.  

W dalszej części wywiadu dowiecie się, dlaczego 
Marcin „przemodelował” swój obecny tryb życia 
oraz dlaczego współpracuje z GOPR-em w Wał-
brzychu. Więcej tego ciekawego wywiadu mo-
żecie obejrzeć na stronie www.facebook.com/
studio.espresso.o�cial

Film dokumentalny opowia-
dający o odnalezionych po latach 
w Walimiu kliszach z fotografia-
mi i losach ludzi na nich będą-
cych wypływa na szerokie wody. 
Wkrótce zostanie wyświetlony 
w Australii, a dokładnie na Uni-
wersytecie Południowej Wa-
lii w Sydney. To wielki sukces 
i zarazem ogromna promocja dla 
Walimia i jego okolic.

Autorem zdjęć z klisz wykona-
nych pomiędzy 1947 a 1959 r. jest 
Filip Rozbicki, nieżyjący już organi-
sta a zarazem jeden z pierwszych 
polskich osadników w Walimiu. Na 
około 800 fotografiach utrwalił on 
codzienne życie mieszkańców miej-
scowości i okolicznych wsi. 

Bohaterem dokumentu wyprodu-
kowanego przez „Fakty po południu” 
TVN24, oprócz tytułowych ludzi 
sfotografowanych przez Filipa Roz-
bickiego, jest również pochodzący 
z Walimia miłośnik historii Łukasz Ka-
zek. Autorem zdjęć jest Artur Głup-
czyk, a reżyserem Mateusz Kudła. 21 
lutego film „Ludzie z Klisz”, z inicjaty-
wy Kamila Jantosa, zostanie wyświet-
lony na University of South Wales, to 
najstarsza australijska uczelnia pań-
stwowa z siedzibą w Sydney. W mar-
cu 2017 r. obraz zdobył nagrodę Gold 
Plaque na 53. Międzynarodowym 
Festiwalu Telewizyjnym w Chicago. 
Natomiast we wrześniu – główną 
nagrodę Złotego Delfina na festiwalu 
produkcji filmowych Corporate Me-
dia &amp; TV Awards w Cannes.

KaLu

Walim 
w Sydney Burmistrzowie Głuszycy, Jedliny-

-Zdroju i Świeradowa-Zdroju podpisali 
porozumienie z Firmą Eko-Bike. 

Na mocy porozumienia, w  zaprzyjaź-
nionych gminach organizowane będą cy-
klicznie zloty osób jeżdżących na rowerach 
elektrycznych w połączeniu z promocją 
działań w zakresie ograniczenia niskiej emi-
sji. Pierwszy „Electro-bike Tour” odbędzie 

się w Jedlinie-Zdroju 8 kwietnia, następny 9 
czerwca w Świeradowie-Zdroju, trzeci zaś 
w Głuszycy w dniu 30 września.

Porozumienie zakłada także certyfikację 
wypożyczalni rowerów elektrycznych, któ-
re 21 marca mają zostać otwarte w Głuszy-
cy i Jedlinie-Zdroju. Od września 2017 roku 
w Świeradowie-Zdroju funkcjonuje już wy-
pożyczalnia rowerów elektrycznych.

KaLu

Electro-bike Tour
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Wałbrzych, dnia 05.02.2018 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: 

- przy ul. Fortecznej 48/23, VII piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,20 m². 
Cena wywoławcza wynosi 108 270 zł, wadium – 5 414,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni. 

 
Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.       
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie 

do dnia 19.02.2018 r.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni do dnia 19.02.2018 r. 

Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Oso-
bom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż 
następnego dnia po dacie przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie, jak wyżej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje 
wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywo-
ławczej.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej 
powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2017.1332). 

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na 
konto Spółdzielni – w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej 
o wpłacone wadium. 

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę 
wygrywającą przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta w pok. nr 25 na parterze. 

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD

Urząd marszałkowski startuje z trzecią edycją 
budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Po suk-
cesie dwóch edycji, w tym roku program został rozszer-
zony. Tegoroczny budżet obejmie nie tylko projekty 
sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. 

Projekt realizowany będzie w całym województwie, a środki 
finansowe rozdzielane zostaną na 5 dolnośląskich subregionach: 
jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we 
Wrocławiu. Całkowity budżet to milion złotych, a maksymalna 

wartość jednego projektu może wynieść 20 tys. zł. - Pieniądze 
mogą być przeznaczone na realizację inicjatyw przyczyniających 
się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu, turystyki 
i kultury, z wyłączeniem zadań dotychczas dofinansowanych 
z budżetu województwa oraz projektów infrastrukturalnych – 
mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa. Mogą to 
być np.: imprezy turystyczne, kulturalne, lokalne zawody spor-
towe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju 
turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produk-
tów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw 

Pokaż czy jesteś aktywny! 

o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, 
informatory etc.). Konsultacje ruszają od połowy lutego i potr-
wają do końca miesiąca. Wnioski będzie można składać od 1 do 
18 marca. Głosowanie odbędzie się w terminie od 2 do 15.04.  
W kwietniu br. poznamy listę zwycięzców.  

KaLu
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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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W obecności całego zespołu AZS PWSZ Wał-
brzych nagrody za osiągnięcia  w 2017 roku ode-
brały Julita Głąb – Odkrycie ekstraligi 2017 oraz Jo-
lanta Siwińska, Małgorzata Mesjasz i Klaudia Miłek 
- z drużyny roku. 

Po raz pierwszy tak dużo nagród Plebiscytu Polskiego 
Związku Piłkarzy trafiło do wałbrzyskich piłkarek. Tylko 
Górnik Łęczna otrzymał ich za miniony rok więcej (6). 
Po raz pierwszy zawodniczki AZS PWSZ Wałbrzych zo-

stały laureatkami Plebiscytu Polskiego Związku Piłkarzy. 
Nagrody wręczono w sali konferencyjnej Aqua Zdroju 
w obecności mediów. 

Same piłkarki z drużyn ekstraligi - czyli ponad 200 
pań – wybrały "11" roku 2017, m.in. najlepszą za-
wodniczkę, bramkarkę, odkrycie roku, trenera roku 
i sędziego roku.  Wałbrzyszanki zdobyły aż cztery 
tytuły: "11" roku, debiut roku, piłkarka roku, bram-
karka roku. 

PaPu

Cztery wyróżnienia

Już od ponad 25 lat Związek 
Pracodawców działa na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości i in-
nowacyjności. Instytucja Otocze-
nia Biznesu, która ma siedzibę 
w Szczawnie Zdroju (T-Park) 
oferuje przedsiębiorcom usługi 
rozwojowe w szerokim zakre-
sie: od wsparcia merytorycznego 
w pozyskiwaniu środków poprzez 
dedykowane usługi doradcze. 
O wszystkich osiągnieciach oraz 
planach na przyszłość będzie 
można usłyszeć w ten piątek, 
w Zamku Książ podczas Balu Dol-
nośląskich Pracodawców. 

Regionalny związek praco-
dawców powstał w 1992 roku 
w Szczawnie Zdroju pod nazwą 
Sudecki  Związek Pracodawców, na 

podstawie ustawy o organizacji pra-
codawców. W 2014 roku związek 
zmienił nazwę na Dolnośląscy Pra-
codawcy. 

Dolnośląscy Pracodawcy są 
członkiem Konfederacji Lewiatan, 
którą tworzą branżowe i regionalne 
związki pracodawców, członkowie 
indywidualni. Pracodawcy posiada-
jący szczególną pozycję gospodar-
czą i znaczenie w stosunkach pracy. 
Celem funkcjonowania konfedera-
cji jest reprezentowane interesów 
pracodawców w Polsce i w Unii 
Europejskiej, dbając m.in. o zdrową 
konkurencję, trwały  wzrost gospo-
darczy, lepsze prawo oraz wzmoc-
nienie kapitału społecznego. 

Związek jest jednym z najlicz-
niejszych organizacji pracodawców 
na Dolnym Śląsku skupiająca prawie 

Dolnośląscy Pracodawcy świętują
160 firm działających w regionie. 
Członkostwo w Związku, niesie za 
sobą wiele korzyści, dlatego też, co-
raz więcej przedsiębiorstw decyduje 
się dołączyć do niego.

 - Zaufanie, jakim obdarzyli nas 
przedsiębiorcy, to efekt m.in. bu-
dowania pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorcy i jego roli w społe-
czeństwie, integrowania środowiska,  
interwencji w sprawach istotnych dla 
naszych członków - mówi Artur Ma-
zurkiewicz  Prezes Zarządu Dolno-
śląskich Pracodawców. 

Jubileuszowy Bal Dolnośląskich 
Pracodawców, zaplanowany na pią-
tek, 9 lutego o godzinie 18:30 w Za-
mku Książ.  

- Piątkowe spotkanie będzie oka-
zją do integracji środowiska biznesu, 
a dla nas jako organizatorów stano-
wić będzie okazję do podsumowania 
minionych  lat działalności Związku, 
a co ważniejsze - do wyznaczenia 
planów i celów działania na kolej-
ne lata.- mówi Artur Mazurkiewicz  
Prezes Zarządu Dolnośląskich Pra-
codawców. 

Władza Związku Dolnośląskich Pracodawców:
Artur Mazurkiewicz - Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, 
Prezes Zarządu heapmail Internet Solutions sp. z o.o.
Tadeusz Choczaj - Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, 
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Prezes 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PODZAMCZE”.
Marcin Kowalski -  Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, 
Prezes Zarządu Human Partner sp. z o.o. 
Artur Sawrycz - Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, 
Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 
Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Gospodarczej
Romuald Litwin - Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, 
Dyrektor ds. badań i rozwoju (B+R) firmy Data Techno Park Sp. z o. o. 
Marcin Biskup - Członek Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, 
Współwłaściciel i Członek Zarządu grupy firm doradczych 
specjalizujących się w obsłudze małych i średnich podmiotów 
gospodarczych (w tym: Altener, Biskup & Joks Brokers, Cpcadvice).
Piotr Ek - Członek Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, Właściciel firmy 
Grupa Ek’s Polska.
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Dla każdego z Nas najważniejsze jest 
zdrowie i prawidłowy rozwój Naszych nowo 
narodzonych dzieci. Na stawy biodrowe 
niemowlęcia trzeba zwrócić nadzwyczajną 
uwagę, by jak najszybciej odkryć możliwe 
nieprawidłowości. Pierwszą diagnostykę 
pod kątem dysplazji stawów biodrowych 
noworodek powinien przejść w pierwszych 
dobach życia, jeżeli nie ma niepokojących 
sygnałów to kolejne badanie powinno odbyć 
się między 6 a 12 tygodniem życia.

Czym jest dysplazja stawów biodrowych 
i dlaczego wykrycie jej jest tak ważne w prawi-
dłowym rozwoju Naszego dziecka..

Dysplazja stawu biodrowego to jedna 
z najczęstszych wad wrodzonych u niemow-
ląt w Europie. Nieprawidłowo rozwinięta, zbyt 
spłaszczona panewka zmniejsza stabilność sta-
wu i może prowadzić do jego podwichnięcia 

lub zwichnięcia. Aby uniknąć problemów ze 
stawami biodrowymi niezbędna jest szybka dia-
gnostyka.

Po wykryciu wady należy niezwłocznie roz-
począć rehabilitację na której dowiemy się ja-
kie stosować ułożenia dziecka by nie pogłębiać 
wady oraz jak wspomagać dziecko by efektyw-
nie poprawiać rozwój.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom in-
formujemy o możliwości diagnostyki oraz re-
habilitacji dzieci pod kątem dysplazji stawów 
biodrowych w Naszej placówce. Specjaliści 
medycyny rodzinnej Aleksandra Buczek-Sta-
chowska oraz Łukasz Stachowski prowadzą 
badania Ultrasonogra� czne stawów biodro-
wych, natomiast specjaliści rehabilitacji dziecię-
cej mgr Sławomir Radwański oraz mgr Agata 
Miśkiewicz dbają o usprawnianie Naszych naj-
mniejszych pacjentów. Wszystkie badania i re-

WSPÓLNIE ZADBAJMY O PRAWIDŁOWY 
ROZWÓJ NAJMNIEJSZYCH POCIECH

habilitacja wykonywane są w przychodni przy 
ul. Grodzkiej 73. Więcej informacji pod nr tele-
fonu 746667783 lub na stronie internetowej 
www.przychodniaspecjalistyczna.com.pl 
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Rozstrzygnięto konkurs „Od-
nów i wygraj”, w którym ocenia-
no osiągnięcia w dziedzinie  upo-
wszechniania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom. 
Pula nagród to 330 tys. zł! 

Do 7. edycji wpłynęło aż 25 zgło-
szeń, co jest rekordem w historii 
tego konkursu. Wśród budynków 
wielorodzinnych zgłosiło się 16 
przedstawicieli wspólnot, w gro-
nie budynków jednorodzinnych – 9 
właścicieli. 

- Gratuluję wszystkim uczestni-
kom konkursu, bo dzięki odnowio-
nym elewacjom budynków nasze 
miasto i wsie zmieniają się nie do po-
znania. W obliczu takich spektakular-
nych zmian oraz tak dużego zainte-
resowania udziałem w konkursie, na 

Ruszyła nowa akcja promująca 
Szczawno-Zdrój. Akcję przygo-
towało stowarzyszenie Kocham 
Szczawno-Zdrój przy współpracy 
z wybranymi gestorami bazy kuli-
narnej w podwałbrzyskim uzdro-
wisku. Finał akcji zaplanowany 
został na 1 marca 2018 roku.

W tym dniu w wybranych lokalach 
gastronomicznych na działających te-
renie Szczawna- Zdroju ceny potrwa 
i deserów zostaną obniżone o poło-
wę. – Akcja ma na celu zwiększenie 
ruchu turystycznego w Szczawnie-
Zdroju oraz zapoznanie zarówno 
mieszkańców Szczawna-Zdroju jak 
i gości uzdrowiska z całą gamą sma-
ków oferowanych przez lokalnych 
restauratorów, którzy zdecydowa-
li się przystąpić do – mówi prezes 
stowarzyszenia Kocham Szczawno-
Zdrój Arkadiusz Czocher .

Członkowie stowarzyszenia 
przygotowując swój projekt wzoro-

Szczawno Zdrój za 50% 
wali się na doświadczeniach Pozna-
nia. Tam, od ponad 10 lat odbywa się 
podobna akcja, w której uczestniczy 
ponad 100 przedsiębiorców. –To 
nie tylko restauracje, ale także ho-
tele, kawiarnie czy firmy z segmentu 
wellness. 1 marca 2018 roku osoby 
zainteresowane kulinarną ofertą 
szczawieńskich gestorów bazy kuli-
narnej będą mogli przez cały dzień 
korzystać w z wyjątkowej promocji. 
– W tym dniu obowiązywać będzie 
u naszych Partnerów rabat 50% na 
wszystkie potrawy i desery ofero-
wane w lokalach gastronomicznych 
– mówią członkowie stowarzyszenia 
Kocham Szczawno-Zdrój.

Restauracje, kawiarnie i punk-
ty gastronomiczne biorące udział 
w akcji będą specjalnie oznakowa-
ne. Koszty całego przedsięwzięcia 
promującego podwałbrzyskie uzdro-
wisko ponoszą szczawieńscy przed-
siębiorcy oraz członkowie stowarzy-
szenia. 

- Akcja to wynik wielu 
godzin rozmów z gestorami 
bazy kulinarnej w Szczaw-
nie Zdroju. Podwałbrzyskie 
uzdrowisko ma jedną z naj-
lepiej rozwiniętych baz ga-
stronomicznych w naszym 
regionie. Zarządzający lo-
kalami gastronomicznymi 
oferują unikalne potrawy. 
Często bardzo wysubli-
mowane i niedostępne 
w innych miejscowościach. 
Chcemy tymi smakami 
się pochwalić się. Przyciągnąć do 
Szczawna-Zdroju poszukiwaczy do-
brego smaku. To po prostu sposób na 
promocję Szczawna-Zdroju – mówi 
Arkadiusz Czocher.

Organizatorzy akcji mają nadzie-
ję, że z ich zaproszenia skorzysta 
wiele osób, mieszkańców Szczawna-
Zdroju, Wałbrzycha i kuracjuszy. 
Chcieliby, aby w restauracjach i ka-
wiarniach w Szczawnie Zdroju bra-

kowało miejsc. - To będzie niespoty-
kana okazja, aby spróbować smaków 
uzdrowiska za bajecznie niską cenę- 
mówi Czocher. - Myślę, że nie warto 
w tym dniu zostawać w domu- do-
daje prezes stowarzyszenia Kocham 
Szczawno-Zdrój. Więcej informacji 
na na temat akcji na bieżąco na fan 
page stowarzyszenia w aplikacji Fa-
cebook. 

Red.

Odnowili i zgarnęli kasę 
pewno będziemy go kontynuować 
w latach następnych – podkreśla 
Wiesław Witkowski, zastępca bur-
mistrza Strzegomia.  

Dotąd w konkursie odnowiono 
w sumie 88 budynków, a na nagrody 
Strzegom przeznaczył  kwotę ponad 
1,5 mln zł. 

Zgłoszenia do „Odnów i wygraj” 
przyjmowane są do 6 grudnia dane-
go roku kalendarzowego. Mogą je 
składać: właściciele, współwłaścicie-
le, zarządy lub zarządcy budynków 
posiadający budynki nie wpisane do 
rejestru zabytków, które ze wzglę-
du na swoje położenie, architekturę 
albo historię, stanowią cenne obiekty 
kultury materialnej gminy Strzegom, 
warte wyróżnienia, upowszechnie-
nia i ochrony. 

KaLu

Laureaci „Odnów i wygraj 2017”
budynki wielorodzinne:
WM ul. Świdnicka 33 (35 tys. zł),  WM ul. Rynek 28-29 (30 tys. zł), 
WM ul. Paderewskiego 25 (30 tys. zł), WM  ul. Świdnicka 12 (30 tys. zł), 
WM ul. Legnicka 10 (30 tys. zł), WM ul. Św. Jadwigi 7-9 (25 tys. zł), 
WM ul. Kościuszki 16 (25 tys. zł), WM ul. Bohaterów Getta 23 
(20 tys. zł), WM ul. Dolna 11-13 (20 tys. zł), WM ul. Chopina 8 (12 tys. zł),
 WM  ul. Bankowa 7a-7b (10 tys. zł), WM ul. Boh. Getta 11  (10 tys. zł),
 WM ul. Milenijna 3 i 3a  (10 tys. zł), WM ul. Ofiar Gross-Rosen 3 
w Rogoźnicy (7 tys. zł), WM Rusko 63 (2 tys. zł), WM Rusko 59 (2 tys. zł), 
budynki jednorodzinne:
Agnieszka i Andrzej Lusa, Irena i Wiesław Wielgomas, ul. Legnicka 30 
(5 tys. zł), 
Andrzej Pietkiewicz, ul. Legnicka 4a (4 tys. zł)
Wiesław Grajny, Tomkowice 17 (4 tys. zł)
Olga i Bartłomiej Pasławscy, Międzyrzecze 31 (4 tys. zł)
Katarzyna i Grzegorz Dobies, ul. Kościuszki 28 (4 tys. zł)
Wanda i Włodzimierz Przerada, ul. Boczna 9 w Goczałkowie (3 tys. zł)
Maciej Wojtków, ul. Kościuszkowców 4/2 w Rogoźnicy (3 tys. zł)
Danuta i Henryk Burszta, ul. Klonowa 9 (3 tys. zł)
Dorota i Kazimierz Kwaśniccy, ul. Kościuszki 13-13a (2 tys. zł)

Środki UE 
dla Świebodzic
Dobre wieści z Instytucji Pośredniczą-
cej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wnio-
sek Gminy Świebodzice, dotyczący re-
witalizacji obszarów zdegradowanych 
oraz budowy świetlicy środowiskowej 
dla seniorów, uzyskał dofinansowa-
nie w wysokości ponad 3 mln zł. 
Łączna wartość zadania to 5,7 mln zł. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych obejmuje bardzo szeroki zakres 
działań, dotyczą przede wszystkim 
infrastruktury: budowa chodników, 
nawierzchni ulic, uporządkowanie 
i nowe zagospodarowanie podwó-
rek, wytyczenie terenów zielonych 
i służących rekreacji. Powstaną nie 
tylko estetyczne chodniki, jezdnie, 
oświetlenie ale także chociażby plac 
zabaw i kącik rekreacyjny (Krasickiego 
i Słowackiego); renowacji zostaną 
poddane historyczne elementy, jak 
chociażby fragment schodów bramy 
miejskiej, stara studnia i pompa, mur 
kościelny (Słowackiego).

Nagrody rozdane 
Rozstrzygnięto siódmą edycję konkur-
su „Odnów i wygraj”, którego celem 
było upowszechnianie i ochrona 
kultury materialnej gminy Strzegom. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło 6 
lutego. Na nagrody przeznaczono 
330 tys. zł z budżetu gminy Strzegom. 
Do najnowszej edycji wpłynęło aż 25 
zgłoszeń, co jest rekordem w historii 
konkursu. Wśród budynków wielo-
rodzinnych zgłosiło się 16 przedsta-
wicieli wspólnot, w gronie budynków 
jednorodzinnych - 9 właścicieli. 
W dotychczasowych siedmiu edycjach 
odnowiono w sumie 88 budynków, 
z czego 68 to budynki wielorodzinne, 
zaś 20 to budynki jednorodzinne 
(prywatne). W sumie gmina Strzegom 
przeznaczyła ze swojego budżetu 
kwotę ponad 1,5 mln zł na nagrody 
w tym konkursie.

Pianistka 
wyróżniona
Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju po-
stanowiła nadać pani Atsuko Seta tytuł 
„Honorowego Obywatela Szczawna-
-Zdroju”. Wielkim wyróżnieniem 
dla miasta jest to, że światowej 
klasy pianistka osiedliła się właśnie 
w Szczawnie-Zdroju. Podczas wtor-
kowego, wieczoru japońska pianistka 
zafundowała wszystkim widzą, dawkę 
muzycznych wzruszeń i uniesień. 
Koncert w jej wykonaniu nie obył się 
bez bisów. Niespodzianką był również 
występ jej męża. 

Eska rozgrzała 
Dzikowiec
Miniony weekend upłynęły w Bogu-
szowie-Gorcach pod znakiem Eska 
Winter City. Było mroźno i zimowo, 
a zarazem gorąco, a to za sprawą 
konkursów, wspólnej zabawy i naj-
nowszych hitów. W mroźne piątkowe 
popołudnie pełną parą ruszyła akcja 
Eska Winter City na górze Dziko-
wiec –  w dolnej części stoku stanęło 
zimowe miasteczko z namiotami, 
DJ-em i strefą chillout. Na wszystkich 
uczestników zabawy czekały liczne 
konkursy, bitwa na śnieżki, przeciąga-
nie liny, biegi z utrudnieniami, „gorące 
krzesła” i wiele innych. Przy oświet-
lonym stoku zabawa trwała do późna. 
Członkowie ekipy szusowali razem 
z innymi na stoku, rozdając gadżety 
i zachęcając do wspólnych zdjęć.
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Walentynkowa 
magia miłości

Miłość niejedno ma imię…
stwierdzenie to doskonale 
odzwierciedla atmosferę 
panującą w naszej galerii. 
Wątek miłości przejawia się 
bowiem w różnoraki spo-
sób. Serduszka, czerwień, 
i napisy z wyznaniem miłos-
nym pojawiają się nie tylko 
w naszych sercach ale też 
w wielu witrynach sklepo-
wych. 
Walentynki, czyli inaczej świę-
to zakochanych obchodzone 
jest  14 lutego. Jest to święto 
zarówno tych którzy są zako-
chani, jak i tych którzy są nie-
śmiali i obawiają się wyznać 
swoje uczucie. Walentynki 
to szczególny dzień, na który 
warto starannie przygotować 
coś wyjątkowego. Dzień za-
kochanych zbliża się wielkimi 
krokami, więc warto przygo-
towania rozpocząć już dziś. 
W Galerii Victoria znaleźć 
można wiele ciekawych i ory-
ginalnych pomysłów aby za-
skoczyć bliską osobą. Z kolei 
walentynkowe atrakcje zosta-
ły przygotowane na Państwa 
nieco wcześniej. Już 11 lutego 
wyjątkowym gościem nasze-
go centrum handlowego bę-
dzie ENEJ.  Zespół wykonują-
cy muzykę z pogranicza folku, 
rocka, ska, punku i szeroko 
pojętej alternatywy ukraiń-
skiej wprowadzi wszystkich 
w niezwykły miłosny klimat. 
Dopełnieniem będą również 
walentynkowe konkursy i za-
bawy zarówno dla par i singli. 
Zakochaj się w galerii Victoria- 
serdecznie zapraszamy !

ZAPRASZAMY…

… do spędzenia walentyn-
kowego weekendu w Naszej 
Galerii.  To dobra okazja do 
obdarowania bliskiej oso-
by i wyznania jej miłości. 
Warto wybrać na ten dzień 
wyjątkowy zestaw, skom-
ponowanych według naj-
nowszych trendów. W na-
szych salonach znajdziesz 
wszystko czego potrzebu-
jesz.

…na Targi Ślubne, które 
odbędą się 3-4 marca . Jest 
to świetna okazja dla przy-
szłych Nowożeńców, aby 
rozeznać się w aktualnych 
trendach niezależnie od 
tego, czy dopiero zaczynają 
planować swoje wesele, czy 
też są tuż tuż przed powie-
dzeniem sobie „tak”.
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RESERVED WIOSNA 2018
Pierwsza wiosenna odsłona 
Reserved powstała w oparciu 
o inspiracje współczesną kla-
syką przełamaną elementami 
sylwetki lat 90 tych. Projek-
tanci sięgnęli także po estety-
kę orientu i zmiksowali ją ze 
sportowymi akcentami. W ko-
lekcji na wiosnę 2018 znalazły 
się ubrania i dodatki, które 
dowolnie można ze sobą ze-
stawiać, uzupełniając styliza-
cje o wyraziste dodatki - m.in. 
modne teraz torebki-nerki, 
długie kolczyki czy czapki 
z daszkiem. 
Reserved w nadchodzącym sezo-
nie swoje klientki ubierze w ma-
rynarki z wycięciami na ramiona, 
czarne garnitury, spodnie z lam-
pasami, transparentne płaszcze, 
denimowe spódnice, tweedowe 
żakiety w stylu Chanel, tuniki od-
szyte na wzór kimona i w kwieci-
ste sukienki. Nowa kolekcja to za-
bawa fakturą - stąd aplikacje 3D na 
bomberach, rzeźbiarskie falbany 
i plisy w wielu elementach dam-
skiej garderoby. Charakterystycz-
na dla nowej kolekcji Reserved 

jest także wyrazista kolorystyka - 
projektanci pokusili się o dodanie 
do palety kolorystycznej (zbudo-
wanej na tonach czerni, bieli, gra-
natu i beżu) intensywnych odcieni 
indygo, szmaragdu oraz cytryny. 
Nie zapomnieli o modnym w tym 
sezonie liliowym fiolecie, wpisują-
cym się idealnie w trend na chłod-
ne pastele.
Nową odsłonę męskiej kolekcji 
Reserved zdominowały casualo-

zamiast spranego błękitnego 
dżinsu będzie królował inten-
sywny granat. W nadchodzącym 
sezonie w Reserved także w linii 
dla mężczyzn dostrzegamy wie-
le barwnych akcentów. Klienci 
brandu już niedługo będą mogli 
kupić m.in. żółte bluzy oraz nie-
bieskie plecaki. Męska kolekcja 
Reserved zadowoli również fa-
nów grunge’u i klimatów retro. 

Inspiracją do powstania niektó-
rych sylwetek był styl bitników.
Twarzą najnowszego lookbooka 
Reserved została Mckenna Hel-
lam - modelka, która znajduje 
się teraz na „Hot List” serwisu 
models.com i którą można było 
ostatnio podziwiać m.in. na wy-
biegu Chanel, Hermès, Valentino 
czy Céline. Męską kolekcję Re-
served reklamuje z kolei Adrian 
Sahores – równie gorące nazwi-
sko rankingów models.com Sfo-
tografował ich Mateusz Stankie-
wicz.

we ubrania na co dzień i elegan-
ckie modele, takie jak garnitury 
i koszule niezbędne w każdej 
męskiej szafie. Mężczyźni znaj-
dą w Reserved w tym sezonie 
m.in. czarne marynarki, trencze 
oraz bawełniane t-shirty. Ważną 
cześć kolekcji stanowi dżins. Pro-
jektanci marki zgodnie z aktual-
nymi tendencjami lansują deni-
mowe total looki. Wiosną 2018 
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Marka Sinsay świętuje Dzień Zakochanych, prezentując mini kolekcję ubrań oraz 
akcesoriów z wizerunkiem Mickey Mouse. Utrzymana w różowo-brokatowej ko-
lorystyce linia to doskonała propozycja na to wyjątkowe święto.
T-shirty oraz bluzy z grafiką znanej na całym świecie postaci, połyskujące portfele czy 
kosmetyczki to tylko część kolekcji walentynkowej. Absolutny „must have” to bez wąt-
pienia różowy plecak, który skradnie serce nie jednej fashionistki.
W salonach Sinsay miłośniczki mody znajdą również całą gamę walentynkowych do-
datków: szlafroków, torebek, breloków czy innych słodkich akcesoriów. W końcu Wa-
lentynki tuż tuż!

Walentynki z SINSAY
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W salonach Sinsay miłośniczki mody znajdą również całą gamę walentynkowych do-
datków: szlafroków, torebek, breloków czy innych słodkich akcesoriów. W końcu Wa-
lentynki tuż tuż!

Walentynki z SINSAY
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   POLECA
Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet 
Favilli Elena, Cavallo Francesca
„Lektura obowiązkowa na stoliku nocnym każdej dziewczynki albo młodej kobiety”. – Geri Stengel, „Forbes” Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 
historie stu bohaterskich kobiet od Elżbiety I po Serenę Williams, to nowe wersje bajek stworzone, by zainspirować wszystkie dziewczynki. Książka, zilustrowana 
przez sześćdziesiąt artystek ze wszystkich zakątków świata, to najhojniej finansowana oryginalna publikacja w dziejach crowdfundingu. Wsparli ją czytelnicy z po-
nad siedemdziesięciu pięciu krajów świata. Prawa do tytułu sprzedano do dwudziestu ośmiu krajów i liczba ta stale rośnie!

Wszystkie historie są utrzymane w konwencji bajki i każda składa się z jednostronicowego tekstu oraz portretu. „Każda z tych stu historii dowodzi, że wierząc w coś całym ser-
cem, zyskujemy siłę, by zmieniać świat” – czytamy w przedmowie. Ten zbiór zainspiruje nie tylko najmłodszych, ale i nieco starszych do tego, by wierzyli we własne siły, marzyli 
odważnie i pielęgnowali w sobie wewnętrzną siłę.

W drodze po szczęście (limitowana edycja specjalna)   O.S.T.R.
Dwa lata po ostatnim studyjnym albumie, O.S.T.R. zapowiada premierę autorskiego albumu na 23 lutego 2018 roku. Jak wiadomo, ostatni weekend lutego to 
tradycyjny termin na nową płytę Ostrego. Prace nad pierwszym od czasów „Życia po śmierci” premierowym materiałem trwają od wiosny tego roku. W listopadzie 
nagrania i mixy dobiegły końca. Producentami muzycznymi płyty są oczywiście Killing Skills, czyli Chris Van Rootselaar, Jaap Wiewel i ostatni co do kolejności ale 
nie ostatni co do ważności - O.S.T.R. Na gramofonach udziela się DJ Haem. Słowem, zwycięskiego składu nie zmienia się.

Już wkrótce opublikujemy „Słuch” - pierwszy teledysk promujący album w reżyserii Krzysztofa Grajpera i w obiektywie Mikołaja Sygudy. Kinowy obrazek wyprodukowało studio 
Film Fiction Adriana Pawłowskiego.

Blade Runner 2049   Villeneuve Denis
Trzydzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie, nowy bla-
de runner, oficer K (Ryan Gosling) z policji Los Angeles odkrywa długo skrywaną 
tajemnicę - spisek, który do reszty może zniszczyć to, co zostało z dawnego po-
rządku i społeczeństwa. Chcąc uratować pogrążony w chaosie świat, K rusza na 
poszukiwania dawnego łowcy androidów, Ricka Deckarda (Harrison Ford), który 

ukrywa się od trzech dekad.

   POLECA
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Uzdrowiciel z Filipin Reynaldo Jun Litawen
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowi-
cieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzy-
mały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię ete-

ryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu. 
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:  chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, defor-

macji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka 
i dwunastnicy, guzach i cystach,  chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały scho-

rowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdro-

wiciela  ustąpiły bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa 
zapewnia, ze dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się 
kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął  się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli 
może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje

693 788 894, 
784 609 208

Reynaldo Jun Litawen przyjmuje:

17 luty - BOLESLAWIEC, 18 luty - WROCŁAW,
19 luty - LUBIN i GŁOGÓW,

20 luty - JELENIE GÓRA i WAŁBRZYCH

wydarzenia 15

REKLAMA	 R0088/18

REKLAMA	 R0087/18

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 !

Voucher o wartości 50 zł możesz wykorzystać w gabinecie Organique 
przy ul. Kościuszki 2d w Szczawnie-Zdrój okazując go podczas wizyty. 
Voucher obowiązuje na dowolny zabieg kosmetyczny do 28.02.2018.

Mamy dla Ciebie  
walentynkowy prezent

do wykorzystania  
na zabiegi kosmetyczne 

w Organique

50 zł

REKLAMA	 R0086/18

Renciści i osoby, które przeszły 
na „wcześniejszą” emeryturę po-
winny poinformować ZUS o swoich 
dodatkowych dochodach. Mają na 
to czas do końca lutego. Nie muszą 
tego robić osoby, które osiągnęły 
wiek emerytalny, czyli 60 lat kobie-
ty i 65 mężczyźni.

Jeśli jesteś „pełnoprawnym” 
emerytem, czyli masz ustalone pra-
wo do emerytury i masz wiek, który 
uprawnia cię do przejścia na emery-
turę powszechną wtedy możesz za-
rabiać bez ograniczeń. Bez względu 
na to jak duży będzie twój dochód 
w ciągu roku – ZUS nie zmniejszy ani 
nie zawiesi wypłacanej emerytury. 

Rozlicz się z ZUS W zupełnie innej sytuacji są renciści 
i osoby, które przeszły na „wcześ-
niejszą” emeryturę. Jeśli nie poin-
formują o dodatkowych dochodach 
ZUS będą musiały zwrócić nienależ-
nie pobrane świadczenie. Żeby tego 
uniknąć trzeba poinformować ZUS 
o prognozowanych dochodach.

Zmniejszenie świadczenia lub 
zawieszenie wypłaty dotyczy osób, 
które przekroczą limit dodatkowych 
przychodów. Pierwsza kwota gra-
niczna to 70 proc. przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia w kraju. 
Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub 
rencisty nie przewyższają tej kwoty, 
to z emeryturą lub rentą nic się nie 
dzieje. Jeśli przekroczą limit, świad-
czenie jest zmniejszane. Jest też drugi 
próg – 130 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia. Po jego 
przekroczeniu emerytura lub renta 
za dany miesiąc nie przysługuje.

Do końca lutego trzeba dostar-
czyć do ZUS zaświadczenie o przy-
chodach osiągniętych w ubiegłym 

roku. Takie dokumenty wystawiają 
zakłady pracy. Emeryci i renciści, 
którzy prowadzą własną działalność 
gospodarczą, piszą oświadczenie 
samodzielnie. W ich przypadku za 
przychód uznaje się deklarowaną 
podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne. Koniecznie 
trzeba pamiętać, że obowiązek ten 
dotyczy także członków rad nadzor-
czych, którzy otrzymali wynagro-
dzenie z tytułu pełnienia tej funkcji.

Red. 
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REKLAMA	 R0089/18

REKLAMA	 R0090/18 REKLAMA	 R0091/18

PRACA SZUKA 

CZŁOWIEKA !

Praca dla kierowcy 
z kat. C+E

Na trasie krajowej i międzynarodowej.
CV proszę wysyłać na adres e-mail: 

kruczektransport1@onet.eu, nr tel. 790 774 638

sekund
Śmiertelny wypadek
W środę, 7 lutego około godziny 
10:30 na trasie Świdnica - Strze-
gom nieopodal miejscowości Stary 
Jaworów doszło do śmiertelnego 
wypadku.  Nie żyje 70 – letni kie-
rowca samochodu marki Peugeot.  
Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca 
zjechał ze swojego pasa jezdni i ude-
rzył w drzewo. Wezwany na miejsce 
zespół pogotowia ratunkowego podjął 
reanimację, jednak mężczyzny nie 
udało się uratować.

Papierosy 
bez akcyzy 
Ponad 9,5 tysiąca papierosów bez 
polskich znaków akcyzy zabezpie-
czyli policjanci we wtorek, 6 lutego 
podczas przeszukania mieszkania 
55-letniego wałbrzyszanina. Męż-
czyzna usłyszał zarzuty. Realizując 
działania operacyjne funkcjonariusze 
wałbrzyskiej policji zatrzymali 55-latka 
na gorącym uczynku. Funkcjonariusze 
w mieszkaniu zatrzymanego zabez-
pieczyli 9680 sztuk papierosów. Cena 
czarnorynkowa zabezpieczonego 
towaru oszacowana została na blisko 
6700 złotych, co uszczupliło Skarb 
Państwa na kwotę ponad 10 tysięcy 
złotych. Zgodnie z kodeksem karnym 
skarbowym mężczyźnie grozi teraz 
wysoka grzywna.

94-letnia kobieta 
uratowana
6 lutego, policjanci Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie 
o rozszczelnieniu instalacji grzewczej 
w jednym z wałbrzyskich mieszkań. 
Po przybyciu na miejsce mundurowi 
weszli do lokalu i wyprowadzili z nie-
go schorowaną, 94-letnią kobietę. 
Okazało się, że usytuowany w kuchni 
piec centralnego ogrzewania osiągnął 
temperaturę 120 stopni Celsjusza.  
Z uwagi na zagrożenie rozszczelnienia 
się instalacji grzewczej oraz drażniące 
i duszące powietrze wewnątrz lokalu, 
policjanci wyprowadzili starszą panią 
na zewnątrz i na miejsce wezwali 
Zespół Ratownictwa Medycznego. 
Policjanci ustalili, że to syn opiekujący 
się 94-letnią kobietą rozpalił w piecu, 
a następnie wyszedł z mieszkania. 
Przykład ten pokazuje, że należy być 
ostrożnym w każdym przypadku. 
Chwila nieuwagi może doprowadzić 
do tragedii. 

Każdy, kto posiada prawo 
jazdy min. kat. B ma szansę zo-
stać „Bezpiecznym Kierowcą”. 
Trwa nabór do akcji Wałbrzyskiej 
Akademii Bezpiecznej Jazdy Pio-
tra Starczukowskiego i Toyoty 
Motor Manufacturing Poland. 
Wszelkie informacje o warun-
kach uczestnictwa opublikowane 
są na stronie www.bezpieczny-
-kierowca.pl. Najbliższy kurs już 
w dniach 17-18 lutego.

Tegoroczne szkolenia w ramach 
akcji „Toyota Bezpieczny Kierow-
ca” w toku! Tym razem do czynienia 
mamy z całą gamą modeli hybry-
dowych oraz prawdziwą rewolucją 
w zakresie nowych technologii i sy-
stemów bezpieczeństwa, jakie ofe-
ruje Toyota Safety Sense. 

Ostatnio Wałbrzyska Akademia 
Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczu-
kowskiego przeprowadziła także 
specjalne szkolenie, realizowane 
w ramach programu dofinansowa-
nego ze środków unijnych, a skiero-
wane do osób niepełnosprawnych. 
Wzięły w nim udział osoby z ograni-
czeniami ruchowymi, które porusza-
ją się samochodami dostosowanymi 

Bezpłatnie i bezpiecznie za kółkiem

Władysław Kosiniak–Kamysz, 
Prezes PSL, Poseł na Sejm RP 
odwiedził Wałbrzych w ubiegłym 
tygodniu. Głównym powodem 
wizyty Prezesa PSL w Wałbrzy-
chu i innych miastach Dolnego 
Śląska są dyskusje na temat no-
wego programu Polskiego Stron-
nictwa Ludowego - „Rzeczpo-
spolita samorządowa”.

- Dzisiaj cały dzień spędzam na 
Dolnym Śląsku. Rozpoczęliśmy od 
dobrej informacji o powiększeniu 
klubu parlamentarnego we Wrocła-
wiu, o stworzeniu klubu federacyjne-
go PSL i Unii Europejskich Demokra-
tów. Później było spotkanie otwarte 
w Jaworze a teraz Wałbrzych i spot-
kanie w sprawie naszego programu 
na wybory samorządowe. Do wybo-
rów idziemy samodzielnie jako Pol-

Prezes PSL w Wałbrzychu 

skie Stronnictwo Ludowe - powie-
dział Władysław Kosinak-Kamysz.

PSL ma już kandydata na stano-
wisko prezydenta Wałbrzycha w 
najbliższych wyborach samorzą-
dowych, jednak szef PSL nie chciał 
zdradzić jego nazwiska; - Nadejdzie 

taki moment, kiedy zaprezentujemy 
struktury regionalne, a struktury po-
wiatowe zaprezentują kandydata. 
Będzie to ciekawa osoba, ale dajcie 
szansę, żeby jeszcze wszystko przy-
gotować.

PaPu

do ich potrzeb. Kurs odbył się pod 
hasłem „Nipełnosprawny kierowca 
= Bezpieczny kierowca” i był zorga-
nizowany wspólnie z Fundacją Mo-
topark Wałbrzych. Jego uczestnicy 
udowodnili, że za kółkiem czują się 
świetnie!

- Jazda samochodem daje mi po-
czucie wolności. Dzięki takiej moż-
liwości, nie czuję się ograniczany. 
Mogę samodzielnie załatwić mnó-
stwo spraw. A szkolenie w Akademii 
sprawiło nam wszystkim mnóstwo 
frajdy – mówi Paweł Kwiatkowski, 
poruszający się na wózku.

Teraz przed ekipą szkoleniow-
ców kolejne pracowite weekendy. 
W tym roku za sprawą partnerów 
„Bezpiecznego Kierowcy”, który-
mi są: Toyota Motor Manufacturing 
Poland, Toyota Nowakowski, Ronal 
oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskie-
go, do akcji bezpłatnie będzie mogło 
dołączyć kolejne sto osób.

Szkolenia z naboru otwartego 
dla mieszkańców regionu obędą się 
w trzech edycjach. Rozpocznie je 
walentynkowy kurs dla par, zaplano-
wany w na 17-18 lutego. 

Red. 
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Do wygrania dwie 

pojedyncze wejściówki 

na Walentynkowy 

Stand-up, 

który odbędzie się 

10 lutego 2018 

w WOK 

na Piaskowej Górze.

UWAGA
KONKURS

Wystarczy, że w piątek 09.02.2018 punktualnie 

o godz. 12:00 wyślesz e-mail pod adres 

sekretariat@30minut.pl z hasłem Walentynkowy Stand-up, 

podaj swoje imię, nazwisko i nr telefonu. 

Wygrywają pierwsze dwie osoby.

Kinomaniacy
Ponadczasowa historia o związ-
kach międzyludzkich i poszukiwa-
niu siebie, w reżyserii Barry’ego 
Jenkinsa. Moonlight jest filmem 
o życiu młodego czarnego męż-
czyzny, poczynając od dzieciństwa 
w jednej z gorszych dzielnic 
Miami, w której próbuje odnaleźć 
swoje miejsce. W piątek, 9 lutego 
o godz. 17.30 w sali kameralnej 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
na Piaskowej Górze trzech pora-
żających grą aktorów zabierze nas 
w podróż poszukiwania własnej 
tożsamości… „Kinomaniacy” 
to oglądanie filmów połączone 
z dyskusją nie tylko nad fabułą. 
Spotkania, raz w miesiącu, WOK 
organizuje wspólnie z Biblioteką 
pod Atlantami. Wstęp wolny.

Kazik w Świdnicy
Świdnicki Ośrodek Kultury zapra-
sza na koncert formacji Kazik & 
Kwartet Proforma, w czwartek, 
15 lutego o godzinie 18:00. KA-
ZIK. Pod tym imieniem ukrywa 
się Kazik Staszewski, wokalista 
Kultu, który postanowił stworzyć 
kolejną dróżkę swojej aktywności 
artystycznej. Najpierw zwrócił się 
ku muzyce rap, której słuchał od 
pierwszej połowy lat osiemdzie-
siątych. Ale dopiero od momentu 
poznania nauczyciela i twórcy 
reklam, Jacka Kufirskiego zaczął 
tworzyć w tym obecnym stylu. 
Kwartet ProForma to poznański 
zespół wykonujący piosenkę 
autorską. Jedyny pięcioosobowy 
kwartet w Polsce w skład którego 
wchodzą Wojciech Strzelecki 
(gitara basowa, kontrabas, śpiew), 
Przemysław Lembicz (śpiew, 
gitara), Marcin Żmuda (różne 
instrumenty klawiszowe, śpiew), 
Piotr Lembicz (gitary) oraz Marek 
Wawrzyniak (perkusja, przeszka-
dzajki).

Mega Gwiazda 
w Infinity
Shaun Baker zawita do wałbrzy-
skiego klubu Infinity w sobotę, 
17 lutego. DJ i producent urodził 
się na północy Anglii, jednak już 
w latach 80. przeniósł się do Nie-
miec Zachodnich. Od tego czasu 
obecny jest na światowej scenie 
klubowej - zaczynał od klubów 
w Niemczech, by w niedługim 
czasie zyskać popularność na 
Ibizie, Majorce, we Francji, w An-
glii, Szwajcarii, Polsce, a także 
w Tajlandii, Japonii i na Tajwanie. 
W zestawieniach zadebiutował 
singlem „Explode”, firmowanym 
przez projekt Jordan & Baker, 
który dziś uważany jest klasyczny 
utwór trance’owy i grany jest 
przez wielu najlepszych DJ-ów. 

Zimowy Pociąg
Już w ten weekend na tory 
Magistrali Podsudeckiej wyru-
szy Muzealny Pociąg Specjalny 
Hilbert. Tym razem maszyna 
wyruszy w sobotę, 10 stycznia 
o godzinie 11:00 z Jaworzyny 
przez Świdnicę i Krzyżową, żeby 
dotrzeć do Dzierżoniowa. Na 
miejscu czekać będzie wielka 
niespodzianka. Po raz pierwszy 
w tym roku i po naprawdę długiej 
przerwie Muzeum Kolejnictwa 
udostępni do zwiedzania Młyn 
Hilberta, największy sprawny, 
kompletny i przede wszystkim 
zabytkowy młyn zbożowy na 
Dolnym Śląsku. Początki młyna 
sięgają pierwszej połowy XIX 
stulecia. Karol Zygmunt Hilbert, 
śląski przemysłowiec i filantrop, 
w 1837 r. uruchomił w Bielawie 
pierwszy na Śląsku parowy młyn. 

14 lutego to w życiu zako-
chanych szczególna data. Dzień 
ten mogą spędzić w Szczawnie-
-Zdroju, by wyznać sobie miłość 
w fotobudce i uwiecznić ją na na-
tychmiast wydrukowanym zdję-
ciu – pamiątce tego wydarzenia.

W walentynki od godz. 12:00 do 
17:00 na deptaku przy ul. Kościuszki 
17 wiele atrakcji: z gadżetami i wiel-
kim 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 Biblio-
tekę Publiczną im. Tadeusza Boya-
-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju 
gości. A to wszystko w rytmie naj-
bardziej romantycznych piosenek 
z filmów.

Spośród wszystkich zdjęć za 
pośrednictwem zostanie wybrane 
najlepsze zdjęcie, a uwiecznieni na 
nim zakochani zgarną nagrodę – wy-
cieczkę do Pragi! 

PaPu

Walentynki 
w Szczawnie

Mądra i nowoczesna baśń 
dla całych rodzin. „Łauma, czyli 
czarownica” już w ten weekend 
w wałbrzyskim Teatrze Drama-
tycznym im. Szaniawskiego.

Historia Doroty, która z tatą 
przenosi się z Warszawy do Łojm, 
w samo serce Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego. Przywozi ze sobą 
samotność współczesnego dziecka… 
Zostawiając w dali wygodę stolicy, 

szybki i głośny rytm życia w centrum, 
zaczyna eksplorować rodzinne histo-
rie z przeszłości – i odkrywa świat pe-
łen wiedźm, łaum, bogów i upiorów. 
Dziewczynka musi stać się czarowni-
cą, kobietą która powstrzyma nadcią-
gającą zagładę.

Obsada: Sara Celler-Jezierska, Jo-
anna Łaganowska, Piotr Mokrzycki, 
Czesław Skwarek, Ryszard Węgrzyn 
oraz Rogaty

KaLu

Baśń w Szaniawskim

„Łauma, czyli czarownica”
Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego
Sobota, 10 lutego, godz. 18.30, Duża Scena 
Niedziela, 11 lutego, godz. 18.30, Duża Scena
Rezerwacja Biletów: Biuro Współpracy z Publicznością, 
tel. 74 648 83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl

Iga Kownacka w swojej debiu-
tanckiej sztuce próbuje pokazać, 
ile trzeba czasami przejść i do 
jakich podstępów się posunąć, 
by być ze swoją druga połówką. 
Wyjątkowa komedia romantycz-
na tylko dla dorosłych pt. „Dwie 
połówki pomarańczy” do zoba-
czenia już w tą sobotę w Teatrze 
Miejskim w Świdnicy.

Patrzenie na sprawy damsko-
-męskie oczami trzech pokoleń 
w wykonaniu fantastycznej obsady 
daje zaskakujące i komiczne efekty. 
Okazuje się, że nic nie jest takie, ja-
kim się wydaje, zaś śmierć małżonka 

nie jest końcem związku, a wręcz 
przeciwnie!

Do jedynego hotelu w mieście 
trafia świeża wdowa – Karolina, we-
zwana by zidentyfikować zmarłego 
męża – Adama, który wcześniej zagi-
nął w tajemniczych okolicznościach. 
W hotelu czeka na nią psycholog po-
licyjna, Joanna, a także wiele innych 
niespodzianek, związanych nie tylko 
z jej mężem, ale i trwającym w ho-
telu weselem. Sytuację dodatkowo 
komplikuje pojawienie się młodej, 
bardzo atrakcyjnej dziewczyny – 
Alexis, podającej się za córkę zmar-
łego.

KaLu

Sprawy damsko-męskie

„Dwie połówki pomarańczy”
Teatr Miejski w Świdnicy, sobota, 10 lutego, 16:00

Spektakl, podczas którego 
najmłodsi widzowie bardzo chęt-
nie współgrają z aktorami, wtó-
rując im śpiewnie oraz zachwy-
cając się feerią barw i komizmem 
sytuacyjnym. Razem z wesołym 
Koziołkiem przemierzają koloro-
wy świat, poszerzając przy tym 
swoją wiedzę o nim. Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu zaprasza 
11 lutego na rodzinny spektakl 
pt. „Koziołek Matołek”. 

Przygody sympatycznego Ko-
ziołka Matołka, który wyrusza w po-
dróż po świecie w poszukiwaniu 
słynnego Pacanowa, gdzie mieszka-
ją znamienici kowale. Młody, niedo-

świadczony i łatwowierny Koziołek 
musi zmierzyć się z własnymi sła-
bościami i lękami przed nieznanym. 
Po drodze poznaje mnóstwo cieka-
wych ludzi z różnych stron świata: 
chińskiego cesarza, bombajskiego 
zaklinacza węży, córkę arabskiego 
księcia, Indian. Wykonuje wiele roz-
maitych czynności: uczy się alfabetu 
chińskiego, zostaje wodzem ple-
mienia, pracuje na farmie, wygłasza 
odczyty w różnych miastach, jeździ 
samochodem. Nierzadko wpada 
w tarapaty, ale zarazem uczy nas, 
że wytrwałość oraz chęć zdobywa-
nia wiedzy pomagają w osiągnięciu 
każdego celu.

KaLu

Przygody Koziołka 

„Koziołek Matołek”
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, piątek, 11 lutego, 12:30
Rezerwacja: od pon. do czw. w  godz. od 9:00 - 15:00, tel. 74 666 73 
40, 533 300 421

Wzruszająca komedia o miłości 
idealna na walentynkowe popo-
łudnie! Spektakl pt. „Przychodzi 
mężczyzna do kobiety” to kolejna 
propozycja wałbrzyskiego Teatru 
Dramatycznego. To wyjątkowe 
pełne humoru przestawienie bę-
dzie można zobaczyć w piątek, 09 
lutego o godzinie 19:00.

Mężczyzna po przejściach, ko-
bieta z przeszłością  spotykają się 

na zaaranżowanej randce w ciem-
no. On – flegmatyczny aptekarz, 
spóźnia się na spotkanie z chłodną 
perfekcjonistką. I choć taki wstęp 
nie może wróżyć niczego dobrego, 
szybko okazuje się, że potrzeba cie-
pła i zrozumienia jest silniejsza niż 
największe różnice charakterów… 
Mnóstwo ironii i humoru, popularne 
piosenki i dwie doskonałe role akto-
rów z inicjatywą!

KaLu 

Przychodzi
mężczyzna do kobiety

„Przychodzi mężczyzna do kobiety”
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Piątek, 09 lutego, godzina 19:00, Scena Kameralna
Rezerwacja: tel. 74 648 83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl
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REKLAMA	 R0092/18

ORGANIZUJE 
KURS RATOWNIKA WODNEGO

Według ustawy o ratownictwie wodnym
Szkolenie jest przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. Poz. 747)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W DNIU 15.02.2018  
O GODZINIE 17.00 W BIURZE WOPR 

Więcej informacji w biurze Wałbrzyskiego WOPR 
w każdą środę od godz. 15.30 do 17.30

ul. Buczka 13/1 ,58-300 Wałbrzych, tel. 880 736 210 
www.wopr.walbrzych.pl 

WAŁBRZYSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 
KURS RATOWNIKA WODNEGO

Najlepsi debliści 
Wałbrzycha
Na kortach Tenis-Areny przy ulicy 
Ogrodowej rozegrano Halowe Mistrzo-
stwa Wałbrzycha w grze podwójnej. 
Impreza, w której wzięło udział 12 
zawodników z naszego regionu, ale 
również i Kłodzka, przyniosła triumf 
duetu Waldemar Walkowicz – To-
masz Huszczo, który w finale okazał 
się lepszy od braci Kierepków: Piotra 
i Wojciecha. Najniższy stopień podium 
przypadł zaś kłodczanom: Bartoszowi 
Karkulewskiemu oraz Piotrowi Adamo-
nisowi. Kolejna mistrzowska impreza 
czeka nas w pierwszy marca, kiedy to 
Tenis-Arena gościć będzie uczestników 
zmagań o prymat w grze pojedynczej. 

Klasyfikacja końcowa
1. Waldemar Walkowicz - Tomasz Huszczo
2. Piotr Kierepka - Wojciech Kierepka
3. Bartosz Karkulewski - Piotr Adamonis
4. Piotr Kaczmarczyk - Henryk Szczypkowski
5. Piotr Pożarski - Marcin Krawutschke
6. Ryszard Lizak - Damian Kiszkiel

Pod znakiem 
niespodzianek
Miniona odsłona Wałbrzyskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” 
stała pod znakiem niespodziewanych 
rozstrzygnieć, czyli wygranych niżej 
notowanych zespołów. Tak było w kon-
frontacji Domexu Volleyball Team Głu-
szyca z PW Mabor, który zakończył się 
wygraną głuszyczan 2:1, czy zwycięstwa 
zamykającego klasyfikację KP I z Wo-
dociągami 3:1. W meczu na szczycie ligi 
PAP-Trans Chełmiec potwierdził swoją 
dominację pokonując wicelidera, Dom 
Finansowy, 2:1. W najbliższej odsłonie 
WALS-a emocji również nie zabraknie, 
gdyż w meczu kolejki PAP-Trans Cheł-
miec zmierzy się z przeżywającym lekki 
kryzys PW Mabor. 

Plan X kolejki
Sobota – 10 lutego, hala PSP Nr 21:
godz. 15.30: Domex Volleyball Team Głuszyca – KP I
godz. 16.45: Dom Finansowy – Wodociągi 
godz. 18.00: PAP-Trans Chełmiec – PW Mabor

Tabela WALS-a
1. PAP-Trans Chełmiec 8 19 19:5
2. Dom Finansowy 9 18 18:9
3. PW Mabor 9 15 15:12
4. Domex Team Głuszyca 9 11 11:16
4. Wodociągi 9 9 9:18
6. KP I 8 6 6:18

Ważne mecze 
Basketu
Zaledwie dwa mecze pozostały 
drużynie MKS-u Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój do zakończenia rundy 
zasadniczej III ligi. Niezwykle istotne 
mecze, należy dodać, gdyż wygrana 
przynajmniej w jednym z nich da ekipie 
Michała Borzemskiego co najmniej 3. 
miejsce na finiszu rozgrywek, a zarazem 
awans do baraży, których stawką będzie 
prawo do występów na II-ligowym 
szczeblu. O zwycięstwo będzie jednak 
bardzo trudno, gdyż w sobotę nasi 
zmierzą się z zajmującym 3. miejsce – 
WSTK Wschowa, a następnie wyjadą 
na pojedynek z głównym kandydatem 
do awansu – Chromikiem Żary. W tej 
sytuacji wydaje się, iż nieco łatwiej-
szym rywalem jest WSTK, z którym 
szczawieńska ekipa zagra przed własną 
publicznością, a do meczu dojdzie 
w sobotę o godzinie 18.30 w hali przy 
ulicy Słonecznej 1. Wstęp na spotkanie 
jest bezpłatny. 

Tabela III ligi
1. Basket Szczawno-Zdrój 14 24 +95
2. Chromik Żary 12 23 +297
3. WSTK Wschowa 13 21 -22
4. KK Oleśnica 12 20 +78
5. KKS Siechnice 13 18 -38
6. Rio Team Złotoryja 13 17 -74
7. Chrobry XXI Kłodzko 13 17 
8. Polonia Świdnica 11 15 -73
9. KKS Kobierzyce 11 12 -135

Bartłomiej Nowak

Po dwóch wygranych z rzędu, 
w kolejnym spotkaniu kontrol-
nym Górnik Boguszów-Gorce 
musiał uznać wyższość swego 
imiennika z Wałbrzycha. Od-
wrotnie do Górnika z Ratuszo-
wej, który po wcześniejszych 
porażkach z GKS-em Wikielec 
oraz Lechią Dzierżoniów okazał 
się lepszy od sąsiada zza miedzy. 

Zarówno dla ekipy Macieja Ja-
worskiego, jak i Rafała Siczka, był to 
trzeci w tym roku sprawdzian przed 
marcowym powrotem na IV-ligowe 
boiska. Po dwóch wspomnianych 
powyżej porażkach wałbrzyszanie 
w końcu pokusili się o wygraną po-
konując u siebie beniaminka z Bogu-
szowa-Gorc 3:1. 

Do przerwy środowego pojedyn-
ku było 2:0 dla gospodarzy. Wynik 
kilka minut po rozpoczęciu spotkania 
otworzył dobijając do pustej bramki 
Denis Dec, a jeszcze w tej odsłonie 
prowadzenie biało-niebieskich po-
większył Piotr Rojek. Co prawda po 
zmianie stron kontaktowe trafienie 
dla gości zaliczył jeden z testowanych 
graczy, jednak ostatnie zdanie nale-
żało do wałbrzyszan, a konkretnie 
juniora Kacpra Wiśniewskiego, który 
ustalił wynik końcowy potyczki. 

Kolejne sparingi czekają obie 
górnicze jedenastki już jutro. Jako 
pierwsi na boisko wyjdą podopieczni 
Macieja Jaworskiego, którzy o go-
dzinie 13.30 podejmą Olimpię Ka-
mienna Góra. Tego samego dnia 
i również na Ratuszowej, ale nieco 
później, bo o godzinie 17.30, dojdzie 

Fani siatkówki nie mogą 
narzekać na brak sportowych 
wrażeń. Już jutro czeka ich bow-
iem prawdziwy siatkarski mara-
ton. Najpierw do gry przystąpi 
Chełmiec Wodociągi, który pode-
jmie lidera ESA Dolnośląskiej III 
Ligi Kobiet, a następnie o po-
prawienie dorobku punktowego 
powalczy MKS Aqua-Zdrój.  

W doskonałych nastrojach siatkar-
ki Chełmca Wodociągów rozpoczną 
sobotnią konfrontację z liderem III 
ligi – Sobieskim Oława. W minionej 
kolejce podopieczne Jacka Kurza-
wińskiego gładko rozprawiły się na 
wyjeździe z Volleyem Głogów, dz-
ięki czemu zasłużenie wskoczyły na 
podium rozgrywek. Czy po jutrze-
jszej rywalizacji z liderem nasze 
panie utrzymają zaszczytną pozycję? 
O to będzie niezwykle trudno, gdyż 
Sobieski z kompletem punktów i bez 
straty seta (!) w dotychczasowych 
meczach pewnie prowadzi w lidze. 
Jak jednak wiadomo, każda passa 
musi się kiedyś skończyć, dlaczego 

więc Magdalena Zdebska i spółka 
nie miałyby sprawić mega sensacji 
po raz kolejny zwyciężając przed 
własną publicznością. Na niezwykle 
ciekawie zapowiadający się mecz na 
szczycie III ligi zapraszamy o godzinie 
15 do Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 

UMKS Volley Głogów – Chełmiec Wodociągi 0:3 
(20:25, 11:25, 18:25)
Chełmiec Wodociągi: Zdebska, Lupa, Kądziołka, 
Smernicka, Urbanowska, Sławińska, Szymanowska 
(libero) oraz J. Rzeczycka, Nowak, Mieczkowska. 
Trener: Jacek Kurzawiński

Tabela III ligi
1. Sobieski Oława  9  27  27:0
2. Ziemia Milicka  9  21  23:9
3. Chełmiec Wałbrzych  9  18  21:11
4. UKS Ares Nowa Sól  10  18  22:16
5. AZS-AWF Wrocław  9  17  20:13
6. Volley Głogów  9  10  11:18
7. IKS Jelenia Góra  9  4  5:24
8. UKPS Lubin  14  2  3:41

Tuż po zakończeniu zmagań 
pań zapewne sporo kibiców zmieni 
sportowy obiekt przenosząc się na 

Coraz więcej piłki

 Po dwóch wcześniejszych porażkach Górnik Wałbrzych pokusił się o wygraną pokonując w środę swego 
imiennika z Boguszowa-Gorc 3:1

do rywalizacji boguszowian z Czar-
nymi Wamag Wałbrzych, dla których 
będzie to pierwsza w tym roku po-
tyczka kontrolna.  

Górnik Wałbrzych – Górnik Boguszów-Gorce 3:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Denis Dec, 2:0 Piotr Rojek, 2:1 zawodnik 
testowany, 3:1 Kacper Wiśniewski
Górnik Wałbrzych: Ziobro, Michalak, Mrowiec, Rojek, 
Krzymiński, zawodnik testowany, Dec, Błażyński, 
Rytko, Młodziński, Krawczyk oraz Sobiesierski, 
Bogacz, Chajewski, Wiśniewski, Rodziewicz i dwóch 
zawodników testowanych. Trener: Maciej Jaworski 
Górnik Boguszów-Gorce: bramkarz testowany, 
J.Pryk, zawodnik testowany, Z. Bejnarowicz, M. Pryk, 
J. Maliszewski, Grzelak, R. Bejnarowicz, zawodnik 
testowany, Woźniak, Zwolenik oraz A. Maliszewski, P. 

Klimek, W. Klimek, Pawlak, Choiński i trzech zawod-
ników testowanych. Trener: Rafał Siczek

Nie tylko obaj przedstawiciele 
IV ligi ostro trenują przed nadcho-
dzącym powrotem na boisko. Swój 
kolejny sparing ma za sobą bowiem 
również Zdrój Jedlina-Zdrój. Nie-
stety, piłkarze z uzdrowiska nie będą 
mile wspominać niedawnego wyjaz-
du za południową granicę na pojedy-
nek z liderem jednej z grup czeskiej 
V ligi, a mianowicie FK Náchod. Po 
dość jednostronnym meczu gospo-
darze zwyciężyli aż 8:0, co musiało 
mocno zaboleć ekipę Radosława 
Kwiatkowskiego. Okazja do rehabili-

tacji nastąpi 24 lutego, kiedy to Zdrój 
zagra na wyjeździe z Górnikiem Bo-
guszów-Gorce. 

FK Náchod - Zdrój Jedlina-Zdrój 8:0 (3:0)
Bramki: 1:0 Jakub Vaněček (5), 2:0 Lukáš Hlava (15), 
3:0 Jakub Vaněček (30), 4:0 Michal Rojšl (54), 5:0 
Martin Malý (80), 6:0 Jakub Vaněček (84), 7:0 Pavel 
Růžička (87), 8:0 Michal Rojšl (89)
Zdrój: Arkadiusz Wtulich, Łukasz Samiec, Mateusz 
Trojak, Maciej Kwiatkowski, Rafał Pietrzak, Paweł 
Zasada, Václav Pohl, Rafał Lipiński, Dawid Skarbiński, 
Marcin Michnicki, Dominik Tłuścik, oraz: Bartosz 
Rzeszót, Maciej Kulpa, zawodnik testowany, zawodnik 
testowany. Trener: Radosław Kwiatkowski

Bartłomiej Nowak 

Sobota z siatkówką
Ratuszową, gdzie miejscowy MKS 
Aqua-Zdrój podejmie nieco wyżej 
notowany TSV Sanok. Dla naszej 
ekipy jutrzejszy pojedynek ma 
charakter jedynie prestiżowy, gdyż 
wałbrzyszanie już wcześniej stra-
cili szanse na wywalczenie miejsca 
w pierwszej, bezpiecznej „ósemce”, 
a ubiegłotygodniowa porażka 
w Nysie na pewno nie poprawiła hu-

morów przed trudną walką o utrzy-
manie w I lidze. Początek spotkania 
w hali Aqua-Zdroju o godzinie 18.30. 

AZS PWSZ Stal Nysa – MKS Aqua-Zdrój 3:1 (25:16, 
25:17, 21:25, 25:11)
MKS Aqua-Zdrój: Orobko, Lipiński, Marszałek, Linda, 
Woźnica, Dzikowicz, Szydłowski (libero) oraz Buczek. 
Trener: Janusz Bułkowski

Bartłomiej Nowak

Choć faworytem sobotniej potyczki w Hali Wałbrzyskich Mistrzów są 
na pewno siatkarki z Oławy, to jednak po cichu liczymy na sensacyjne 
punkty Chełmca Wodociągów Wałbrzych



www.30minut.pl

Piątek, 9 lutego 2018
Nakład łączny

w lutym 67 000 egz.
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USŁUGI

(3) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(3) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607 
218 533

(1) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy 
Rezulak tek. 574 219 164

(20) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229

(3) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17 
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74-
660-38-43

(3) PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

(3) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyj-
nego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd 
do klienta. Kontakt: 505874992

(33) KOMPUTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjo-
nalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(3) PRACA opiekunki seniorów w Niem-
czech. Legalna praca, składki ZUS od 
średniej krajowej, dobra pensja w ramach 
jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 789 
218 008, Promedica24

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Kupię mieszkanie 3 pokojowe w wie-
żowcu. Jasna kuchnia duży balkon. Tel. 
731 118 052

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, par-
ter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 zł 
(nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie w wysokim 
standardzie w nowym budownictwie w spokojnej 
okolicy z ogródkiem. Mieszkanie w pełni rozkła-
dowe z wyposażeniem, 4 piętro, 52m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz balkon. 
Cena:175 000zł  (nr:2420)  -(74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,  3 pokoje, 1 piętro, 
balkon, do własnej aranżacji. Cena : 119 000 zł (nr: 
2386) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksusowe miesz-
kanie z kominkiem i miejscem rekreacyjnym, 68 
m2, 3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 zł,  (nr:2384  
) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż 
z możliwością adaptacji na dom, działka .2500m2. 
Obiekt idealny na agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – GŁUSZYCA, mieszkanie z GARAŻEM 61 
m2, 5 pokoi, łazienka,

pierwsze piętro, CO . Cena: 79 000 zł  ( nr: 2429)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową 
oraz WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa zamiana na 
Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z balkonem, 
79m2, 3 pokoje, kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON – STRUGA, dom wolnostojący w pięknej 
okolicy  o pow. 330 m2, działka 60 arów ogrodu, 9 
pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do zamieszkania Cena: 
490 000 zł (nr: 2430) (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy dom z ogro-
dem zimowym, 423 m2, 2 niezależne wejścia, 
działka 5000m2. Garaż na 3 samochody,  6 pokoi, 4 
łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem 
wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 2309) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, ogrzewanie gazowe, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. 
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON –WALIM  mieszkanie, 56m2, 2 pokoje,  jasna 
kuchnia, pierwsze piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 
2335) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na sprzedaż lub 
wynajem,100m2, okna PCV, ogrzewanie gazowe, 
w reprezentacyjnej kamienicy Cena: 300 000 zł  
(nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – BOGUSZÓW GORCE,przytulne miesz-
kanie do wprowadzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka, 
CO.,kominek. Cena: 40 000  zł (nr.2433) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe mieszkanie o po-
wierzchni 179 m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety 
na mieszkanie bądź siedzibę firmy CENA: 398 000 
zł (nr: 2327) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, ogród 270m2, 
wolnostojący garaż CENA: 210 000 zł (nr: 2381) 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ mieszkanie do wpro-
wadzenia w sąsiedztwie deptaka i parku o pow. 60 
m2 na parterze 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC 
i przedpokojem z ogrzewaniem gazowym CENA: 
139 000 zł (nr: 2417) (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe domy w za-
budowie szeregowej o pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 
łazienki, kuchnia, garaż w bryle budynku, balkon, 
ogród CENA: 320 000 zł ( nr: 1593) (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3 pokoje, 2-kon-
dygnacyjne mieszkanie z widokiem na zieleń po ge-
neralnym remoncie CENA: 149 000m2 (nr: 2212) 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrze-
waniem miejskim, 56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka do wprowadzenia CENA: 149 000 m2 
(nr: 2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

(19) 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 – 38m2, salon, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój. Mieszkanie na trzecim piętrze. Miesz-
kanie do generalnego remontu. Cena: 40 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 67,7m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie na  trzecim 
piętrze. Cena: 105 000 zł. Tel: 513 130 023 , (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 35m2,  2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie na wysokim par-
terze. Mieszkanie po generalnym remoncie. Cena: 
120 000 zł . Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 60m2, 3 pokoje , 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 - 32m2,  pokój, kuchnia, ła-
zienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na parterze. 
Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

PODZAMCZE – 42m2, 2 pokoje, widna kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie na trzecim 
piętrze. Cena: 134 000 zł. Tel. 502 549 553,  (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- 77,6m2, 2 pokoje,widna kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie do wpro-
wadzenia, pierwsze piętro. Cena: 120 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ – 55,64m2,  2 pokoje, kuchnia,  ła-
zienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na pierwszym 
piętrze. Cena: 95 000 zł. Tel: 513 130 023 ,  (74) 
640 11 73

NOWE MIASTO - 37m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie na  parterze.  
Cena: 72 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 77m2, 2 pokoje, antresola, 
kuchnia, duża łazienka z WC, przedpokój, . 
Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 125 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE – 61m2, dwupoziomowe miesz-
kanie, 3 pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na czwartym piętrze. Do 
wprowadzenia. Cena: 178 000 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, 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- 53m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie na 
parterze. Do wprowadzenia. Cena: 149 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 90m2, 3 pokoje, kuchnia 
z jadalnią, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na parterze. Cena: 180 000 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023,  (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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

OFERTY PRACY 
W HOLANDII

WYJAZDY „OD ZARAZ”!!

FLEXIBLE
Mazowiecka 3, Wałbrzych

Tel. 74 6661070
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