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„Knebel”
dla mieszkańców?
Niesmak pozostał po ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Szczawnie-Zdroju.
Przewodnicząca Ramona Bukowska nie dopuściła do głosu mieszkańców gminy,
którzy przyszli na obrady, aby usłyszeć m.in. wyjaśnienia osób odpowiadających
za przeprowadzenie akcji gaszenia pożaru Zakładu Przyrodoleczniczego należącego
do spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA.
Po ostatnich tragicznych wydarzeniach
związanych ze spaleniem się Zakładu
Przyrodoleczniczego w Szczawnie -Zdroju zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Przybyli na nią m.in. mieszkańcy
i przedstawiciele stowarzyszeń oraz media. Z zaproszenia skorzystali także strażacy, policjanci, konserwator zabytków
oraz prezes spółki uzdrowiskowej, zarządzającej Zakładem. Przez kilkadziesiąt
minut przedstawiciele służb oraz zarządca spalonego zakładu opowiadali w szczegółach o sytuacji w trakcie pożaru oraz
zaraz po. Większość informacji padała
już wcześniej wielokrotnie na łamach lokalnych i ogólnopolskich mediów. Część
obecnych na sesji mieszkańców, zaangażowanych w życie lokalne gminy, chciała
dowiedzieć się jednak więcej szczegółów. Chciano zadać pytania dotyczące
realizacji przez gminę zadań związanych
z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
innych, gminnych budynków. W kuluarach
rozmawiano o wątpliwościach w tym zakresie m.in. w budynku miejskiego przedszkola i biblioteki. Oficjalnie jednak nikt
pytania zadać nie mógł, gdyż przewodnicząca rady odmawiała tego prawa przybyłym na sesję mieszkańcom. Wypowiedzi
mieszkańców zostały również „zakneblowane”, mimo postawienia przez wiceprzewodniczącego rady miejskiej, formalnego wniosku o zmianę porządku obrad
i zawarcia w nim możliwości zabrania
głosu przez mieszkańców. Przewodnicząca Rady, Ramona Bukowska, samowolnie
zadecydowała jednak o niepoddawaniu
tego wniosku pod głosowanie.
– To dziwna decyzja i niezrozumiała
- mówi obecny na kontrowersyjnej sesji
prezes stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój Arkadiusz Czocher. – Z jednej
strony radni są tutaj naszymi przedstawicielami, z drugiej w ogóle nie chcą słuchać
tych, którzy są zatroskani o losy gminy
i poświęcają swój czas, aby im towarzyszyć
w obradach. To trochę tak, jakby pracownik nie chciał słuchać swojego pracodawcy.
Szkoda, że po raz kolejny na sesjach rady

miejskiej w Szczawnie-Zdroju „zabijana”
jest aktywność mieszkańców.
W mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza. To już nie setki,
ale tysiące odsłon materiału filmowego na
którym radna Ramona Bukowska odmawia mieszańcom praw głosu. Swoją opinię
na ten temat wypowiedziała również Alicja
Stępniak - Jestem przewodniczącą Rady
Gminy Stare Bogaczowice.
- Prosiłam o informację w sprawie sesji
nadzwyczajnej (w Szczawnie-Zdroju), ale
się nie doczekałam. Szkoda bo współpraca
między sąsiadami jest bardzo ważna, ale
widać nie wszyscy myślą tak samo. Jeżeli
chodzi o ignorancję mieszkańców to przykre, bo to ludzie są najważniejsi i to w ich
głos powinniśmy się wsłuchać i to nie jest
kurtuazja z mojej strony. Taka jest prawda i rola samorządowca – pisze na jednym
z portali społecznościowych przedstawicielka samorządu z gminy, sąsiadującej
z uzdrowiskiem.
A jak to to jest w innych gminach?
W miastach Koszalin oraz Sławno mieszkańcy mogą zabierać głos w ważnych dla

miasta sprawach w ramach trybuny obywatelskiej. Czas jednego wystąpienia nie
powinien być dłuższy niż 5 minut i nie więcej niż 5 osób na sesji. Dodatkowo w Sławnie, porządek obrad każdej z sesji powinien obejmować między innymi trybunę
obywatelską. Z kolei w Gdyni czy Słupsku
przewodniczący samoistnie może udzielić głosu osobom zaproszonym. Również
w powiecie legionowskim przewodniczący Rady może na wniosek radnego lub klubu radnych udzielić głosu innym uczestnikom sesji. Są też negatywne zjawiska w tej
materii. W sąsiedniej Świdnicy w 2015
roku dwaj radni złożyli wniosek formalny,
aby zakazać Świdniczanom występowania
podczas sesji. Obaj panowie tłumaczyli to
tym, że mieszkańcy przychodzą nieprzygotowani i mówiąc potocznie, gadają głupoty. Na stronie www.web.facebook.com/
kochamszczawnozdroj dostępny jest film
z sesji rady, który bije rekordy oglądalności. Nie brakuje komentarzy mieszkańców.
Już za kilka miesięcy będą mogli zdecydować, jaki chcą mieć samorząd.
(Mk)
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Zawodowy poeta?

Jesteś
współorganizatorem
„Spotkań z poezją”. Na czym
polega Wasza inicjatywa?
- Chcemy rozpropagować poezję. Zachęcać innych do czytania.
Spotkania są cykliczne i bezpłatne. Przeznaczone dla wszystkich
miłośników słowa pisanego dla
każdego chętnego do dyskusji
i wymiany opinii. Nie ważny jest
wiek i płeć tyko zainteresowanie
poezją. Każdy może się wypowiedzieć i przeczytać innym ulubione utwory. Spotkania odbywają się od 2006 roku a zainicjował
je Paweł Buczma, świdnicki poeta
a prywatnie mój przyjaciel. Mają
na celu propagowanie rodzimych
twórców. Zbieramy się o różnych
porach i w różnych miejscach.
Spotkania nie są sformalizowane.
Czytamy wiersze, dyskutujemy,
interpretujemy. W szczególności
zapraszamy osoby, które mają
pochowane swoje utwory głęboko w szufladach.
Zostałeś wyróżniony w tym
roku i otrzymałeś stypendium
Prezydent Świdnicy w dziedzinie kultury. Jakie szanse dało Ci
stypendium?
- To kolejny pozytywny bodziec
w rozwijaniu mojego warsztatu.
Przygotowuje właśnie swój debiutancki tomik. Środki ze stypendium przeznaczę właśnie na
druk. Zorganizuję również spotkania autorskie m.in. w szkołach
i bibliotece, a także przeprowadzę zajęcia literackie dla senio-

rów. Na wydanie tomiku wierszy
i promocję poezji otrzymałem
5400 zł. Ideą stypendiów jest
pomoc świdniczanom w zrealizowaniu ciekawych przedsięwzięć,
związanych z twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Realizuję na co dzień tą ideę
w praktyce.
Poeta to zawód czy hobby?
- Wszystko zależy od warunków.
Ciężko w dzisiejszych czasach
być zawodowo poetą. Moim
zdaniem jest jednak coraz lepiej.
Świdnica rozwija pod względem
kultury. Istnieje dużo inicjatyw
np. Biesiada Poetycka w Bibliotece, Świdnickie Środy Literackie,
Warsztaty Basi Elmanowskiej
i nasze „Spotkania z poezją”.
Często spotykamy się w grupie
świdnickich poetów, jeździmy na
turnieje poetyckie i spędzamy razem czas.
Jak środowisko literackie Świdnicy planuje spędzić zbliżający
się Dzień Poety?
- Oczywiście na nieformalnym
„Spotkaniu z poezją”.
Jak można dołączyć do Waszego grona?
- Wystarczą chęci i obecność.
Najbliższe spotkanie odbędzie się
28 marca. Będzie to Świdnicka
Środa Literacka, którą tradycyjnie
prowadzi Wojciech Koryciński.
W programie m.in. Turniej Jednego Wiersza, a co za tym idzie
mnóstwo emocji. Tego samego
dnia, po zakończeniu Świdnickiej
Środy Literackiej kolejna odsłona
„Spotkań z poezją”, które poprowadzi Paweł Buczma. Serdecznie
zapraszam w imieniu organizatorów wszystkich zainteresowanych.
Dziękuję za rozmowę
Paulina Purgał

Świdnicka Środa
Literacka 28.03.2018
Galeria Fotografii
Rynek 44, Świdnica
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„Bądźcie światłem i oparciem dla każdego napotkanego człowieka”
- św. Jan Paweł II
• PIĄTEK, 16 marca 2018
Imieniny: Gabriel, Hilary, Izabela
Dzień Pandy

Zbliża się Dzień Poety z tej
okazji rozmawiamy z Grzegorzem Skoczylasem stypendystą
Beaty Moskal-Słaniewskiej Prezydent Świdnicy w dziedzinie
kultury, który jest aktywnym
uczestnikiem
świdnickiego
środowiska literackiego. Brał
udział w licznych happeningach
i instalacjach, m.in. „Dlaczego”
– instalacja w ramach VIII Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej
w Świdnicy i „Budka nietelefoniczna”. Publikował swoje wiersze w Pro_arte, Helikopterze,
Pomostach i 2Miesięczniku.

Piątek, 16 marca 2018

od 15 lat
razem z Wami

09:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Spotkanie Amazonek Ochotniczej, NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra,
Wałbrzych
11:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
12:00 - Prezentacja innowacyjnych form nauczania, PWSZ, Wałbrzych
15:00 - Otwarcie basenu Delfinek, Strzegom
16:30 - Akademia Młodego Artysty. Wiosna tuż,tuż…, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
16:30 - Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. „Zresetowana” Teri Terry,
Biblioteka Miejska na Piaskowej Górze, Wałbrzych
17:00 - Moje książki. Rozmowy o godnych polecenia nowościach książkowych,
Biblioteka Miejska na Nowym Mieście, Wałbrzych
17:00 - Wernisaż wystawy zbiorowej „Fantastyczne światy”, Biblioteka Miejska,
Wałbrzych
18:00 - Koncert wiosenny uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów, WOK na
Piaskowej Górze, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Być jak dr strangelove(czyli jak przestałem się bać
i pokochałem mundur)”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert symfoniczny - Muzyka na Wielki Post, Filharmonia Sudecka,
Wałbrzych
19:00 - Koncert zespołu Rhiannon Celtic Band, Papuga pub, Wałbrzych
19:30 - Koncert zespołu Neuoberschlesien, Klub Bolko, Świdnica
20:00 - Koncert zespołu Nalepa Blues Brothers Jam Session, A PROPOS,
Wałbrzych
• SOBOTA, 17 marca 2018
Imieniny: Gertruda, Patryk, Zbigniew
Dzień Łodzi Podwodnej, Dzień Św. Patryka
09:00 - Pociąg na Powitanie Wiosny linią kolejową 286, Muzeum Kolejnictwa,
Jaworzyna Śląska
10:00 - Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - dzieci 3-6 lat, WOK na Piaskowej
Górze, Wałbrzych
10:00 - XXII Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych Junior 2018, Szkoła
Podstawowa nr 2, Świdnica
12:00 - Darvit Walimska Wiosna Rajdowa, Walim
14:00 - Nocne zwiedzanie, Arado, Kamienna Góra
14:00 - Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - dzieci powyżej 7 lat, WOK na
Piaskowej Górze, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Charytatywnie Gramy Dla Nadii i Kubusia, A PROPOS, Wałbrzych
18:00 - Spektakl Muzyczno Kabaretowy – Opera Na Wynos, Sala teatralna,
Świdnica
18:00 - Wystawa Aszura - Dzień Pamięci, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Być jak dr strangelove(czyli jak przestałem się bać
i pokochałem mundur)”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamk Książ, Wałbrzych
• NIEDZIELA, 18 marca 2018
Imieniny: Cyryl, Edward, Krystian
Międzynarodowy Dzień Inwalidów,
Europejski Dzień Mózgu
09:30 - III Rajd Marzanna, Borowa Góra, Jedlina-Zdrój
10:00 - Wycieczka „ Poznajemy Ziemię Świdnicką”, Wałbrzyski Klub Wędrowców,
Wałbrzych
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10:00 - Puchar Toru w Dzikowcu - RC Challenge, Dzikowiec
10:00 - XXII Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych Junior 2018, Szkoła
Podstawowa nr 2, Świdnica
11:00 - Kiermasz wielkanocny, Bolków
12:00 - Darvit Walimska Wiosna Rajdowa, Walim
12:30 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Spektakl familijny „Porwanie Kaczątek”, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Być jak dr strangelove(czyli jak przestałem się bać
i pokochałem mundur)”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
• PONIEDZIAŁEK, 19 marca 2018
Imieniny: Bogdan, Józef
Dzień Wędkarza, Dzień Jedności Kaszubów, Dzień Stolarza
19:00 - Wieczór z muzyką filmową, Kino Zbyszek, Dzierżoniów
• WTOREK, 20 marca 2018
Imieniny: Aleksandra, Anatol, Klaudia
Światowy Dzień Pracy Socjalnej, Dzień Bez Mięsa,
Międzynarodowy Dzień Astrologii,
Międzynarodowy Dzień Frankofonii,
Międzynarodowy Dzień Szczęścia, Międzynarodowy Dzień
Wróbla, Dzień Języka Francuskiego
09:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Spotkanie Amazonek Ochotniczej, NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, Wałbrzych
11:00 - Konkurs na palmę wielkanocną, Ośrodek Kultury, Świdnica
11:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
• ŚRODA, 21 marca 2018
Imieniny: Benedykta, Ludomira, Marzanna
Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy
Dzień Poezji, Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją
Rasową, Międzynarodowy Dzień Nowruz, Światowy Dzień
Lalkarstwa, Dzień Wierzby, Dzień Wagarowicza, Światowy
Dzień Lasu
10:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Festiwal Polskiej Animacji, Żarów
14:00 - Spotkanie Konsultacyjno-informacyjne z fizjoterapeutom, NZOZ
Przychodnia Piaskowa Góra, Wałbrzych
14:00 - Głośne czytanie kolejnych rozdziałów książki Francesci Simon pt. ” Zemsta
Koszmarnego Karolka”, Biblioteka Miejska na Glinikach Nowych, Wałbrzych
15:00 - Moje książki. Rozmowa o książkach „pachnących” przepisami
kulinarnymi, Biblioteka Miejska na Białym Kamieniu, Wałbrzych
16:30 - Klub Czytających Rodzin. W świecie wróżek czyli wspólne czytanie książki
Anny Potyry, Biblioteka Miejska na Podzamczu, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie informacyjne o Brave Kids, WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych
• CZWARTEK, 22 marca 2018
Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Lea
Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku
09:30 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Festiwal Polskiej Animacji, Żarów
10:00 - XXIII Konkurs Recytatorski PEGAZIK – eliminacje powiatowe, Ośrodek
Kultury, Świdnica
11:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Dyskusyjny Klub Książki. „Nadzieja. 10 lat w ciemności” Amandy Berry,
Biblioteka Miejska na Piaskowej Górze, Wałbrzych
16:00 - Spotkanie Amazonek Ochotniczej, NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra,
Wałbrzych
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Z naszym rozmówcą spotkaliśmy się w Art Cafe Pod Pretekstem
w wałbrzyskim śródmieściu.

Zobacz Studio Espresso:

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

ze Stanisławem Michalikiem

Z pasjonatem historii, autorem książek, humanistą, historykiem, byłym nauczycielem, samorządowcem, zaangażowanym w otwarcie Kompleksu Osówka
Co niedzielę budził mnie Pan
swoim radiowym głosem, opowiadając wspaniałe historie z naszego regionu. Jak to się stało, że
właśnie ta historia stała się Pana
pasją?
Trudno mi jest powiedzieć. Być
może, pierwsze potrzeby wynikały z tego, że jestem z zawodu
nauczycielem języka polskiego
i historii. Te zainteresowania literaturą i historią były w jakiś
sposób pewnego rodzaju normalnością w tym zawodzie. Chcąc
„zapalić” młodych ludzi do historii, trzeba było szukać różnych
sposobów, by pobudzić ich zainteresowania.
Czy odszukiwał Pan jakieś artefakty? Skąd czerpał Pan informacje?
Pracując w szkole włókienniczej
w Głuszycy, w której spędziłem
piętnaście lat jako nauczyciel,
zacząłem dostrzegać, że żyjemy
w miasteczku, o którym praktycznie nic nie wiemy. Kiedyś
przypadkowo wpadła mi w ręce
taka książeczka w bibliotece
w Głuszycy Górnej, w takiej małej bibliotece w wiejskim domu
kultury „Pod Armatą”. To była
książka Abrahama Kajzera „Za
drutami śmierci”. Autor tej publikacji był więźniem w obozie

w miejscowości Kalt Waser czyli
Zimna Woda – przyczółek Głuszycy. Tam w barakach żył w fatalnych warunkach. Ale mimo to,
zrodziła się w nim pasja. Zrobił
zapiski ze swojego życia. Przeżycia dokumentował na różnych
kartkach i tak, żeby go nikt nie
widział. Cudem uciekł z obozu
pod koniec wojny. Kartki schował
pod deską ustępową w latrynie.
Przez dwa tygodnie przechowała go jedna rodzina niemiecka.
Po wyzwoleniu wrócił do Łodzi
- miasta, z którego pochodził.
Po pewnym czasie jednak wrócił w miejsce dawnego obozu po
notatki, które schował. Udało mu
się je odzyskać. Na podstawie
tych notatek powstała bardzo
wzruszająca książka, która była
dla mnie inspiracją. Działa ona na
wyobraźnię i pokazuje człowieka, który przeszedł gehennę. Ta
historia z kolei wiąże się z podziemnym kompleksem.
Właśnie o to chciałem zapytać.
Był Pan samorządowcem, burmistrzem, radnym powiatu i starostą. Miał Pan ogromny wpływ
na uruchomienie dla turystów
kompleksu Osówka.
Tak się dobrze złożyło, że moim
zastępcą był Pan Józef Piksa z Walimia, który sprawował tam urząd

wójta. To właśnie on rozpoczął
sprawę podziemi Riese. Przyczynił się do uruchomienia trzech
podziemnych wejść w Rzeczce
pod górą Ostrą.
Czy uruchamiając ten obiekt,
spodziewaliście się sukcesu,
tego, że kompleks stanie się tak
ważnym miejscem w historii II
Wojny Światowej na naszych ziemiach?
Ja powiem tak: to, co się dzieje
w tej chwili w Osówce, przerosło wszystkie moje oczekiwania.
Wiedziałem, że kompleks stanie
się ważną atrakcją turystyczną,
że będzie mogła na tym Głuszyca zyskać, że będą przyjeżdżać
wycieczki. Ale miałem również
świadomość trudności związanych z tym, aby porządnie zagospodarować to miejsce.
Jest Pan również autorem książek, między innymi właśnie o
Osówce. Ile potrzeba czasu na
napisanie takiej publikacji i jaka
jest recepta na sukces czytelniczy?
Staram się pisać jak najprostszym
językiem. Zajmując się historią, tak jak w ostatniej książce
o Głuszycy, unikam daleko idących szczegółów: danych, faktów,
dat nazwisk i tak dalej. Staram

się wybierać takie rzeczy, które
są najbardziej interesujące i mogą
zachęcić czytelnika do tego, żeby
z tą historią miał jakiś bliższy kontakt.
Czy podczas swoich badań historycznych spotkał Pan np. autochtonów, którzy przekazali jakiś
ciekawe informacje?
Nie. A informacje zdobywałem
w rożny sposób. Udało mi się popełnić dobrą historycznie książkę
o Jedlinie-Zdrój „U źródeł Charlotty” Napisałem też broszurę
o historii Walimia. Przede wszyst-

kim każda z tych opowieści była
dla mnie bardzo emocjonująca.
Trochę jak Indian Jones?
Trochę tak. Może z lekką przesadą. Ale cieszę się, że dosyć sporo
osób chce to czytać, czy słuchać
mnie w radio.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu: w jaki sposób nasz bohater zgromadził materiały do swoich felietonów i książek. Kto
namówił Pana Stanisława do założenia
bloga i jak postrzega Wałbrzych.

Nowości w Zamku Książ
27 lutego 2018 doszło do historycznego wydarzenia - prezes
zamku, Anna Żabska, podpisała umowę na zabudowę wejścia
turystycznego do nigdy wcześniej niedostępnych dla turystów
zamkowych podziemi. Według
umowy pierwsze grupy wejdą
tam już jesienią tego roku.
Ruszyła budowa, która zmieni
oblicze turystyczne Zamku Książ
w Wałbrzychu. Podziemia będą dostępne dla turystów jesienią tego
roku. Długoś znanych i zinwentaryzowanych wyrobisk podziemnych
pod Zamkiem Książ w Wałbrzychu
wynosi 950 m, powierzchnia 3200
m2, obojętność 13 000 m3. Podczas
prac nad budową tuneli w 1944 roku
teren wokół zamku był ogrodzony
i strzeżony żelbetowymi bunkrami,
które zlikwidowano w latach 60-tych.
Zaopatrzenie w materiały budowlane
odbywało się z odległej o około 2,5
km bocznicy kolejowej, znajdującej
się w Lubiechowie za książęcą Palmiarnią, skąd doprowadzono do zamku kolejkę wąskotorową.
Obóz dla więźniów, którzy pracowali w książańskich podziemiach
znajdował się na wzgórzu, ok. 1 km
na południowy-wschód od zamku,
obok zbiorników na wodę – obecnie
w pobliżu jest parking. Obóz położny był na wysokości 425-430 m
n.p.pm. Powstał w maj 1944 roku,
co potwierdzają nieliczne, zachowane relacje więźniów.
Zgodnie z raportem opracowanym przez Politechnikę Wrocławską, projektowane w obszarze górotworu roboty polegające na drążeniu

szybów dla klatek schodowych oraz
sztolni dojściowych do istniejących
podziemi nie wpłyną na stateczność
górotworu oraz obiektów nadziemnych i podziemnych kompleksu
Zamek Książ w Wałbrzychu. Planowana inwestycja nie zwiększy także
poboru mediów dostarczanych do
Zamku Książ. Projekt nie ingeruje
w zewnętrzne sieci zasilające

Zaprojektowany obiekt, który jeszcze tej jesieni przyjmie pierwszych turystów składa się z dwóch podstawowych części: nadziemnej i podziemnej.
Nadziemną część obiektu tworzyć
będzie żelbetowa konstrukcja w której znajdą się klatki schodowe i która
będzie chronić je przed wpływem warunków atmosferycznych.
PaPu
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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!

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 finansowane ze środków pozyskanych z 1%
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remax

PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl

(KRAZ 7765)

Zakupy w niedzielę?
Wolność – nie zakazy! Przywrócimy zakupy w niedziele! Pod
takimi hasłami w całej Polsce
odbyły się w sobotnie 10 marca
konferencje prasowe parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej RP.
Platforma Obywatelska chce
przywrócić możliwość normalnych
zakupów w niedziele. Po to by zadbać o prawa pracowników nie
trzeba zabierać możliwości robienia
zakupów wszystkim Polakom. PO
nie zgadza się również, żeby PiS
narzucał Polakom, jak powinni spędzać niedziele i gdzie robić zakupy,
a tym samym kontrolować każdy ich
krok. W swych żądaniach parlamentarzyści postulują odejście od polityki wchodzenia z butami w prywatne
życie Polaków i w to, jak dysponują
swoim wolnym czasem.
PiS wprowadziło chaos. Dzisiaj
mało kto jest w stanie zorientować
się, w którą niedzielę będzie można

robić zakupy, a w którą sklepy będą
zamknięte. Według różnych szacunków, nawet 85 tysięcy osób pracujących w handlu może stracić pracę.
W takich krajach jak Holandia, Szwecja czy Niemcy ograniczenia konkurencji doprowadziły do wzrostu cen.
Klub Platformy Obywatelskiej składa projekt ustawy, która przywróci
możliwość handlu w każdą niedzielę.
KaLu

E-urząd w Strzegomiu
Od sierpnia mieszkańcy gminy
Strzegom będą mogli załatwić
swoje sprawy bez wychodzenia
z domu. Wszystko dzięki platformie e-urząd, która usprawni i przyśpieszy realizację wielu
usług.
Urząd Miejski w Strzegomiu,
starając się dostosować swoją działalność do oczekiwań mieszkańców
gminy realizacje zadania pt. „Rozwój
e-usług publicznych jako zwiększenie
udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów, Gminie
Świebodzice oraz w Gminie Strzegom”. Efektem końcowym wdrożenia projektu będzie portal e-urzędu,
za pomocą którego mieszkańcy uzyskają dostęp do szeregu usług. Program będzie wyposażony w wiele
udogodnień m.in. sprawdzenie stanu
swoich zobowiązań, system do zarządzania cmentarzami komunalnymi, ankiety elektroniczne na potrzeby rożnych badań i konkursów oraz

specjalna aplikacja dla organizacji pozarządowych. Ponadto prowadzone
będę konsultacje społeczne, a głosowanie na projekty w budżecie
obywatelskim odbywać się będzie
również z domu. Przedsiębiorcy
otrzymają wsparcie poprzez dostęp
do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z możliwością wyszukania
przedsiębiorców. Rodzice dostaną
dostęp do elektronicznego dziennika
swojego dziecka. Przyszli nowożeńcy będą mogli zarezerwować termin
ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Mieszkańców szczególnie zainteresuje fakt możliwości rezerwacji
wizyty w urzędzie - ze wskazaniem
z kim i o której godzinie chcemy
się spotkać w celu załatwienia naszej sprawy. Udostępniona będzie
również mapa gminy z podziałem
na obwody do głosowania, tak aby
każdy mieszkaniec z łatwością mógł
znaleźć swój lokal wyborczy.
KaLu

Większa mobilność
dzięki Toyocie

Zakończył się cykl szkoleń
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, który przeprowadzony został w ramach akcji „Toyota
Bezpieczny Kierowca”, wspólnie
z Fundacją Motopark Wałbrzych.
Specjalnie dla uczestników dostosowano zarówno program
szkoleniowy, jak i pojazdy. Kurs
podkreślił również znaczenie
misji Toyoty, którą jest dostarczanie mobilnych rozwiązań dla
ludzi, a szczególnie technologii
umożliwiających swobodne poruszanie się.
Przez kilka weekendów Wałbrzyska Akademia Bezpiecznej Jazdy
Piotra Starczukowskiego prowadziła
specjalne szkolenia skierowane do
osób niepełnosprawnych. Kurs zorganizowany był wspólnie z Fundacją
Motopark Wałbrzych i realizowany
w ramach programu dofinansowanego ze środków unijnych. Wzięły
w nim udział przede wszystkim osoby z ograniczeniami ruchowymi oraz
poruszające się na wózkach. Większość z uczestników na co dzień
korzysta z samochodów w sposób
mechaniczny dostosowanych do ich
potrzeb.
- Nie wyobrażam sobie życia tak
bez wózka, jak i bez samochodu.
Oba pojazdy dają mi możliwość normalnego funkcjonowania. Wiadomo,
że z pewnymi ograniczeniami, ale nie
ma co narzekać. Chcę zwrócić uwagę, że niepełnosprawni mają za kółkiem trudniejsze zadanie, gdyż jedną

ręką obsługują kierownicę, a drugą
hamulec i gaz. Dlatego szkolenie
pod okiem doświadczonych instruktorów na bezpiecznym placu, to naprawdę nieocenione doświadczenie
– mówi Marek Pieczka, poruszający
się na wózku, zaangażowany w aktywizację osób niepełnosprawnych.
Na szczególne potrzeby osób
niepełnosprawnych
odpowiada
nowa wizja koncernu Toyota, który
jest zaangażowany w projektowanie
technologii umożliwiających swobodne poruszanie się. Zgodnie ze
swoją strategią, koncern stał się też
partnerem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.
-Misją Toyoty jest dostarczanie rozwiązań mobilnych, zwiększających swobodę poruszania się
wszystkich ludzi, w tym osób niepełnosprawnych. To szkolenie bardzo dobrze wpisuje się w realizację
tej misji. Wierzymy, że otworzy
osobom niepełnosprawnym nowe
możliwości, pozwoli im uwierzyć,
że mogą funkcjonować w naszym
społeczeństwie na równi z innymi
– podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs, Toyota Motor
Manufacturing Poland.
Wszystkie szkolenia, w ramach
współpracy Wałbrzyskiej Akademii
Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego oraz Fundacji Motopark
Wałbrzych, odbyły się na placu manewrowym na parkingu Toyoty
Motor Manufacturing Poland oraz
w centrum sportowo-konferencyjnym TAIIKUKAN.
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Świat mamy i dziecka
Posiadają Państwo bogatą
ofertę. Jakie produkty są najpopularniejsze wśród państwa
klientów?
Największą popularnością cieszą się oryginalne komplety
NIKE dla niemowlaków. W zestawie jest czapeczka wiosenna, body i skarpetki. Kupują
je rodzice najmłodszych klientów, jak i osoby, które chcą
zrobić prezent z okazji narodzin dziecka.

REKLAMA

REKLAMA

ne zamówienie, więc jeśli czegoś
potrzebujesz napisz do nas
Kolejny atut to wygoda. Można
dokonać zakupów siedząc wygodnie w fotelu, pijąc kawę, w zaciszu
domu. Omijamy kolejki, oszczędzamy czas. Zamówiony towar
odbierzemy na terenie Wałbrzycha w dogodnym dla Nas czasie.
Na życzenie, możemy go również
dowieźć do domu klienta.
Skąd pomysł na otworzenie sklepu internetowego?
Mama dwójki chłopców, chciała
pogodzić macierzyństwo i opiekę
nad dziećmi z pracą zawodową

R0163/18

KOLEKCJA 2018 NIKE BABY
Dlatego też Nasz asortyment
jest skierowany do najmłodszych klientów, a produkty są
sprawdzone i przetestowane
na samych zainteresowanych.
Mamy wielu zadowolonych
klientów i zainteresowanie
jest bardzo duże.
Nasz Fun Page na facbooku
ma już prawie 3 tyś. Fanów,
co utwierdza mnie w przekonaniu, że to był dobry pomysł.
Zapraszam do śledzenie nas
na www.facebook.com/ananasshop/
Tutaj pojawiają się nowości,
a warto być na bieżąco z ofertą.

Wśród naszej oferty są również zabawki i mało dostępne
produkty typu plecaczki ze
smyczą.
Dużą popularnością cieszą się
również ubrania z ulubionymi
postaciami z bajek Disneya.
Miki, Minnie, Elsa, Minionki,
Star Wars, Avengers i wiele
innych. Każdy znajdzie coś dla
siebie.
Dlaczego
warto
skorzystać
z usług ananasshop.pl zamiast
zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym?
W Naszym sklepie znajdą Państwo towary oryginalne, najwyższej jakości. Co jest bardzo ważne przy dzieciach, które szybko
wyrastają z ubrań, czy zabawek.
Nasze ubranka na pewno posłużą
jeszcze młodszym pokoleniom.
Towar sprowadzany jest z zagranicy, głównie z Anglii dlatego
kupując u Nas masz pewność, że
produkt jest wyjątkowy i jedyny
w swoim rodzaju. Możemy sprowadzić towar również na specjal-
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Jak bezpiecznie kupować
w internecie?
Bardzo ważne pytanie. O to
nasze 6 rad jak bezpiecznie
kupować w internecie.
ZIELONA KŁÓDKA JEST
WAŻNA
Korzystaj tylko z szyfrowanych
stron – kupując w sklepie, który
posiada certyfikat SSL, masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne i nie zostają wykradzione, np.
przez hakera
SPRAWDŹ FIRMĘ W CEIDG
Każda legalna firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przed zakupem sprawdź
czy sklep, w którym kupujesz naprawdę istnieje.
REGULAMIN SKLEPU
Zawsze upewnij się, czy sklep
posiada regulamin i dokładnie się
z nim zapoznaj!

•
•
•
•

Ubranka dla dzieci i niemowląt
Czapki, buciki
Akcesoria, zabawki
Komplety mama-dziecko
i wiele innych

znajdziesz nas na

www.facebook.com/ananasshoppl/
CZYTAJ OPINIE
Lub popytajmy znajomych, czy
korzystali z usług danego sklepu
i jakie mają o nim zdanie.
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
ON-LINE
Szukaj sklepu, które mają możliwość szybkich przelewów typu
Przelewy24
DOSTAWA- UBEZPIECZENIE
PACZEK
Sprzedawca zawsze powinien
ubezpieczać wysyłane paczki.

Jeśli przesyłka ulegnie uszkodzeniu lub zaginie, przysługuje Ci
odszkodowanie, a sprzedawca
powinien zwrócić 100% poniesionych kosztów.
Cały artykuł można przeczytać
na naszym blogu, do którego też
serdecznie zapraszamy, będą pojawiać się ciekawe artykuły, pomysły i porady.
Znajdziesz go w naszym sklepie
www.ananasshop.pl, w zakładce
„BLOG”
R0164/18
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BANK POCZTOWY
– BEZPIECZNY POLSKI BANK
Bank Pocztowy, obecny na rynku od 1990 roku, jest bezpiecznym, polskim bankiem,
który pozwala realizować marzenia wielu pokoleń.
Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską jesteśmy naprawdę blisko, zapewniając dostęp do produktów finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce,
liczącej ponad 4,6 tys. punktów. Jesteśmy bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy.
Oferujemy proste i bezpieczne produkty finansowe w przyjaznej cenie. Oferta rachunków osobistych, kredytów gotówkowych, hipotecznych, depozytów i ubezpieczeń dostosowana jest do
zmieniających się potrzeb naszych Klientów. Uczestnikom rynku e-commerce zapewniamy szybką, bezpieczną i nowoczesną bankowość cyfrową – EnveloBank.

Bank Pocztowy – zawsze blisko, tak jak tego potrzebujesz.

www.30minut.pl
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Sprawdź

bezpieczny
polski bank
Zapraszamy
aszamy do naszych placówek:
Wałbrzych, ul. Słowackiego 9
Świdnica, Pl. Grunwaldzki 1
tel. 502 620 284

Serdecznie zapraszamy do Placówek Banku Pocztowego:
Wałbrzych, ul. Słowackiego 9, tel. 502 620 284
Świdnica, Pl. Grunwaldzki 1, tel. 502 620 284

Strzegomski sezon jeździecki
Niebawem rusza w Polsce
nowy sezon zawodów jeździeckich w dyscyplinie Wszechstronnego
Konkursu
Konia
Wierzchowego. Otworzą go
zawody w Strzegomiu, który
w 2018 roku będzie gospodarzem aż pięciu międzynarodowych i siedmiu krajowych imprez
w WKKW.
Większość z nich odbywa się
cyklicznie już od kilku lat i na sta-

le zagościła w kalendarzu startu
zawodników z całego świata. Pojawią się również nowe wydarzenia. Sportową rywalizację będzie
można śledzić za pośrednictwem
nowej, odświeżonej strony internetowej. Jeśli dopisze pogoda to
sezon WKKW wystartuje już pod
koniec marca, a dwa tygodnie później odbędzie się nowa, międzynarodowa impreza - Strzegom Spring
Open. Flagowa impreza klubu LKS
Stragona - zawody Strzegom Horse

Kalendarz Imprez 2018:
24-25.03.2018 - Zawody krajowe CNC LL, CNC L,
CNC P, CNC 1*
6-8.04.2018 - Strzegom Spring Open
19-20.05.2018 - Zawody krajowe CNC (CNC LL,
CNC L, CNC P, CNC 1*)

Trials - wraca do swojego tradycyjnego terminu i zostanie rozegrana w ostatnim tygodniu czerwca
(27.06-01.07.2018). W 2018 roku
do kalendarza powróci Strzegom
Summer Tour, który debiutował
w 2016 roku, a sezonie 2017 nie
odbył się ze względu na mistrzostwa Europy. W połowie września
rozegrane zostaną zawody Strzegom Autumn Show, a w połowie
października - Strzegom October
Festival.

27.06-01.07.2018 - Strzegom Horse Trials
9-12.08.2018 - Strzegom Summer Tour
14-16.09.2018 - Strzegom Autumn Show
20-23.09.2018 - Mistrzostwa Polski Młodych Koni
4, 5 i 6-letnich
11-14.10.2018 - Strzegom October Festival

Nagrodzono
Ambasadorów

Aktor i piosenkarz Jacek Bończyk, dziennikarz Tomasz Kubat
oraz kierowca rajdowy Jerzy Mazur dołączyli do zaszczytnego
grona Ambasadorów Wałbrzycha podczas uroczystej gali w Zamku Książ. Pierwsza gala „Ambasador Wałbrzycha” odbyła się
w 2012 roku. Jej nieodłącznym
elementem jest aukcja na rzecz
potrzebujących, ciężko chorujących młodych Wałbrzyszan.
W tym roku zebrano ponad 56
tysięcy złotych.
W ciągu ostatnich sześciu lat Wałbrzych zyskał aż osiemnastu Ambasadorów, uznanych w świecie artystów, sportowców, biznesmenów
i polityków. W zeszłym roku nagrodzono sławną piosenkarkę, Krystynę
Giżowską, prezentera radiowego
Roberta Karpowicza oraz wielokrotnie nagradzanego profesora nauk
medycznych Zbigniewa Zdrojewicza. Podczas sobotniej gali do tego
zacnego grona dołączyło kolejnych
trzech Ambasadorów Zielonego
Miasta. W ciągu ostatnich lat dzięki licznym działaniom i inicjatywom

zmienił się nie tylko sam Wałbrzych,
ale i jego wizerunek. Zielone miasto
jest dzisiaj zachwycającym miejscem
z wieloma atrakcjami turystycznymi,
które warto odkryć.
- Los najbardziej pokrzywdzonych nie jest nam obojętny, dzięki
hojności naszych gości zebraliśmy
w tym roku 56,500 złotych! W sumie
razem przekazaliśmy już ponad 200
tysięcy złotych na cele charytatywne. Dzięki temu wspólnie zmieniamy nie tylko Wałbrzych, ale i świat.
Dziękujemy! – mówi prezes Zamku
Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska.
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Szczawnie-Zdroju podczas gali Ambasador Wałbrzycha
wystawiona była także skarbonka do
której można było wrzucać datki na
odbudowę strawionego przez poniedziałkowy pożar zabytkowego Zakładu Przyrodo-Leczniczego. Obecnie
trwa liczenie zebranych pieniędzy,
ale już teraz wiadomo, że w wyniku spontanicznej licytacji artefaktów
przekazanych przez tegorocznego
ambasadora Jerzego Mazura zebrano
na ten cel 5100 złotych.
PaPu
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Rowerowy zlot

OGŁOSZENIE WŁASNE
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Ruszyły zapisy do Electro-Bike Tour 2018,
którego organizatorami są Jedlina-Zdrój,
Głuszyca oraz Świeradowem-Zdrój. Organizatorzy zaplanowali w każdej miejscowości wiele atrakcji dla miłośników rowerów.
Pierwszy zjazd odbędzie się w Jedlinie 8
kwietnia i tym samym otworzy serię spotkań, na którą z niecierpliwością czekali
zwolennicy jazdy na rowerze elektrycznym.

zatrudni

osoby pełnoletnie
do pracy na stanowisku:

KOLPORTER
PRASY

Organizatorzy przygotowali bogaty wybór różnorodnych tras rowerowych z przewodnikami,
konkursy dla uczestników z nagrodami, możliwość zwiedzania w niższych cenach proponowanych atrakcji na trasach przejazdów, a także moc
bezcennych wrażeń towarzyszących podczas każdego ze zlotów.
Chętni do wzięcia udziału w zlocie rowerów
elektrycznych zapisują się na niego w okresie od 8
marca do 5 kwietnia, podejmując tym samym decyzję preferowanej przez siebie trasy i dystansu.

na terenie Wałbrzycha,
Świdnicy i Strzegomia
WYMAGANIA: dyspozycyjność, sprawność zyczna,
gotowość na długotrwałą współpracę.

tel.: 531 407 736

KaLu

Przyłącz się
Przyłącz się i ugość Brave
Kids. To już 5 edycja projektu
w Wałbrzychu. Organizatorzy
zaplanowali spotkanie dla rodzin,
które chciałyby gościć dzieci czy
ich opiekunów, jak również dla
wolontariuszy oraz wszystkich
zainteresowanych
projektem.
Pierwsze spotkanie informacyjne
odbędzie się 21 marca o godz.
17.00 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze,
przy ul. Broniewskiego 65b.
Uczestnicy zaplanowanego spotkania informacyjnego poznają szczegóły przebiegu projektu w tym roku.
Obejrzą również film oraz zdjęcia
z poprzednich edycji. Gościem specjalnym spotkania będzie Ola Jach
z Wrocławia, która opowie o swoim
kilkuletnim doświadczeniu z Brave
REKLAMA

Paczki na święta
Jak co roku w okresie świątecznym (zarówno przed Bożym Narodzeniem, jak i Wielkanocą), Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach przygotowuje paczki żywnościowe. Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy OPS przygotowuje około 320 paczek o wartości 71,40
zł dla swoich podopiecznych. W paczce znajdą się: kurczak świeży, boczek
wędzony parzony, kiełbasa biała parzona, szynka wędzona, szynka konserwowa. Paczki świąteczne będzie można odebrać 29 marca 2018 roku w godzinach 10.30 – 13.00 przy ul. Świdnickiej 7 (plac MZN).
KaLu
Kids. Była dzieckiem – artystką, liderką grupy baletowej, wolontariuszką,
rodziną goszczącą i Brave Youth.
W tym roku do udziału w Brave
Kids zostały zaproszone dodatkowo
dwie grupy artystyczne z Wałbrzycha tj. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, które będą reprezentować
Polskę i miasto Wałbrzych podczas
rumuńskiej edycji projektu Brave
Kids w Bukareszcie oraz edycji nowego projektu Brave Kids Reunion
we Wrocławiu i Obornikach Śl.

Brave Kids jest projektem edukacyjno-artystycznym,
podczas
którego spotykają się dziecięce
grupy artystyczne z całego świata. Różnią się doświadczeniami
życiowymi, talentami artystycznymi, religiami i tradycjami. Łączą je
za to chęć wspólnego tworzenia,
otwartość na drugiego człowieka
i niebywała umiejętność przełamywania barier i ograniczeń świata
dorosłych.
KaLu

Koncert dla kobiet
Największe przeboje muzyki filmowej zabrzmiały 8 marca w głuszyckiej sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP. Muzyczną niespodzianką przygotowaną z okazji Dnia Kobiet był koncert, w czasie którego można było usłyszeć utwory z czołówek list przebojów wykonywane m.in. przez
takie gwiazdy muzyki jak Seweryn Krajewski, Sting, Whitney Houston, Celine
Dion w aranżacji Krzysztofa Kurnyty grającego na saksofonie altowym i sopranowym. Obecnych na koncercie powitał burmistrz Głuszycy Roman Głód
i przekazał wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności i niegasnącego uśmiechu na twarzy. W sali można było również
zobaczyć wystawę prac malarskich głuszyczanki Pani Barbary Suleckiej.
KaLu
R0166/18
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Kolejny już raz impreza z cyklu „Food Truck Show” powraca do Wałbrzycha!

Kultowe pojazdy gastronomiczne
staną pod Galerią Victoria
Burgery, frytki i pizza, ale też owoce morza, chińskie pierogi, kuchnia azjatycka,
meksykańska, a także gofry, lody, donaty - restauracje na kółkach, czyli food trucki
zawojowały polskie miasta i stały się obowiązkowym elementem ich krajobrazu.
Food Truck Show to świetna okazja do skosztowania kuchni z różnych zakątków
świata. Przed wejściem do Galerii Victoria, 24-25 marca 2018, stanie kilkanaście
food trucków z najróżniejszymi przysmakami.

REKLAMA

Food Truck Show to nie tylko jedzenie, ale również sposób na spędzenie czasu
z przyjaciółmi i rodziną. Organizatorzy zadbają o to, aby czas oczekiwania na jedzenie umilić różnego rodzaju atrakcjami m.in. muzyką na żywo. Znajdzie się również
coś dla najmłodszych, animatorzy zorganizują gry i zabawy dla maluchów.
Food Truck Show odbędzie się w następujących terminach:
24 marca (sobota): 12:00 - 21:00 • 25 marca (niedziela): 12:00 - 18:00

R0168/18

Piątek, 16 marca 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w marcu 83 000 egz.

kultura 9

od 15 lat
razem z Wami

Doktor powraca

Święta tuż, tuż…

Zespół twórców nagradzanego „Na Boga!”, zaprasza do świata „Doktora Strangelove’a”.
Inspirowana dziełami Stanleya
Kubricka opowieść o szaleńcach
u władzy. Już w ten weekend po
długiej przerwie na scenie wałbrzyskiego teatru dramatycznego zawita spektakl „Być jak dr
Strangelove - czyli jak przestałem się bać i pokochałem mundur”. Będzie śmiesznie, ale na
pewno nie do końca.

Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła w Wałbrzyskim Ośrodku
Kultury. Warsztaty odbędą się
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze, 17 marca
o godz. 10.00. Zajęcia skierowane
do dzieci w wieku 3-7 lat. Oryginalnie ozdobimy styropianowe jajka.

Uznany reżyser Marcin Liber
opowiada historię obłąkanego amerykańskiego generała, który wydaje
pilotom rozkaz niesprowokowanego ataku jądrowego na ZSRR. Tylko
w ten sposób można raz na zawsze
skończyć z komunizmem i dostać

się do seksualnego raju. Prezydent
USA na gorącej linii z premierem
ZSRR, reżyser Stanley Kubrick we
własnej osobie, cała prawda o amerykańskim locie na Księżyc i żywa
bomba atomowa flirtująca z bohaterskimi pilotami bombowca, plus
chór mężczyzn chętnych do wojny
i cały zespół aktorski na deskach
Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
Obsada: Angelika Cegielska, Sara
Celler-Jezierska, Karolina Krawiec,
Roksana Lewak, Joanna Łaganowska,
Irena Sierakowska, Irena Wójcik,
Mirosława Żak, Michał Kosela, Rafał Kosowski, Piotr Mokrzycki, Filip
Perkowski, Dariusz Skowroński,
Czesław Skwarek, Piotr Tokarz, Ryszard Węgrzyn
KaLu

Dzieci od 8 lat, młodzież oraz
dorosłych organizatorzy zapraszają

Opowieść o kolorach
Jak rozpoznawać kolory i jak
się nimi bawić? Jakie znaczenia
noszą? Z czym kojarzą się poszczególne barwy i czy każdemu
z tym samym? I w końcu – co kolory mogą mówić o nas samych i
naszych emocjach? W najbliższy
weekend Teatr Lalki i Aktora zaprasza na prapremierę spektaklu
„Kolorowo”.
KOLOROWO, to Spektakl ukierunkowany jest na kształtowanie
zdolności dziecka związanych z odczuwaniem, rozumieniem i gromadzeniem informacji dostarczanych

„Być jak dr Strangelove” Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
Piątek, 16 marca, godz. 19.00, Duża Scena
Sobota, 17 marca, godz. 19.00, Duża Scena
Niedziela, 18 marca, godz. 18.00, Duża Scena
Rezerwacja Biletów: Biuro Współpracy z Publicznością,
tel. 74 648 83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl

Świdnica szydełkuje

Szydełka poszły w ruch już
dwa tygodnie temu. 22 lutego
w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odbyło się
pierwsze spotkanie szydełkowe,
zorganizowane w ramach akcji
„Świdnickie szydełkowanie ubierzmy Nasze Miasto na Niepodległość”. Jego gościem była
prezydent miasta, Beata Moskal
- Słaniewska. Kolejne zaplanowano w każdy ostatni czwartek
miesiąca, czyli 26 kwietnia, 24
maja i 28 czerwca.
W marcu, z uwagi na to, że 29
wypada w Wielki Czwartek, spotkanie przeniesiono na środę tj. 28
marca na godz. 17.00. Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, czyli

Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych przy ul. Długiej 33.
- Cieszymy się, że tak dużo osób
przyszło na nasze pierwsze spotkanie i rozpoczęło wielkie miejskie
szydełkowanie.
Zaangażowanie
świdniczanek mile nas zaskoczyło.
Prace trwają w domach, a my przypominamy, że wszystkie wyszydełkowane białe i czerwone kwadraty
można do nas dostarczać. Zapewniamy Państwu włóczkę i serdecznie
zachęcamy nowe osoby do wspólnej
zabawy – ubierzmy nasze miasto
na niepodległość – mówi Magdalena Okniańska, koordynatorka akcji, kierownik Referatu Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
KaLu

o godz. 12.00. Wówczas wykonywane będą wiosenne ozdoby na wielkanocny stół. Koszt zajęć - 25 zł od
osoby. W cenie wszystkie materiały
potrzebne do wykonania ozdób,
które uczestnicy zabierają ze sobą
do domu! Liczba miejsc ograniczona !Informacje: WOK, ul. Broniewskiego 65a, tel. 74 640 99 15, mail:
k.kolodziejczyk@wok.walbrzych.pl.
KaLu

przez zmysły z otoczenia oraz z
własnego organizmu. – Mamy nadzieję, że KOLOROWO, wykorzystując zabawę kolorem/ barwą będzie wpływać na procesy poznawcze
odbiorcy i jego zachowania – tłumaczy Bartosz Kurowski, reżyser.
Spektakl bierze udział w 24. Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Spektakl dedykowany jest dzieciom w wieku 3 – 6 lat.
KaLu

„Kolorowo” Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Sobota, 17 marca, godzina 17:00
Niedziela, 18 marca, godzina 12:30
Niedziela, 25 marca, godzina 12:30
Rezerwacja miejsc w Biurze Organizacji Widowni od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00 – 15:00, tel.: 74 666 73 40.

Wielkanocny koncert
Wizerunek Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem zainspirował
Johannesa Brahms do poszukiwań nowych środków muzycznej
ekspresji. W najbliższy piątek 16
marca o godzinie 19:00 będzie
można usłyszeć najpiękniejsze
utwory kompozytora w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją
amerykańskiego dyrygenta Roberta Austina.
Program, w którym główne miejsce zajmie „Stabat Mater” Giovanniego Battisty Pergolesiego. W partiach
solowych wystąpią Elżbieta Cabała
- sopran i Aleksandra Koczurko mezzosopran. Utwór wykonywano
podczas Wielkiego Postu, gdy nieczynne były teatry operowe. Pergolesi wypełnił lukę, napisał dzieło, które
mimo skromnej obsady (sopran, alt,
dwoje skrzypiec i basso continuo)
z powodzeniem można by wykonywać w operze, gdyby łaciński tekst
zastąpić pełnym komplikacji i intryg
librettem. Pełne patosu i urzekających melodii, idealnie zaspokajało
pragnienia neapolitańskiej publiczno-

ści głodnej popisowych arii, olśniewających, emocjonalnych duetów,
efektownych i brawurowych pasaży.
Gwałtowny i trwały sukces kompozycja zawdzięcza także temu, że choć
powstała w latach 30. XVIII wieku,
nie jest dziełem barokowym, należy
już do następnej epoki. Wpisując się
w nurt przedklasyczny, zapowiada
przyszłość, której tak młody, przedwcześnie zmarły autor utworu powinien przecież doczekać.
W drugiej części koncertu zabrzmi II Symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa.Niezwykle pogodna, pełna słońca i radości II Symfonia
D-dur, kojarzona przez sielankowy
charakter z Symfonią Pastoralną
Beethovena. Tu także dał się poznać Brahms ze swego szczególnego
poczucia humoru pisząc w liście do
swego wydawcy Simrocka:
- Nowa symfonia jest tak melancholijna, że Pan tego nie wytrzyma.
Nigdy dotąd nie napisałem czegoś
równie smutnego.(...) Musi Pan tę
partyturę wydać w czarnej ramce,
żeby jej smutek miał swój zewnętrzny wyraz.
KaLu

sekund
Wernisaż w Szybie
„Witold”

Centrum Kulturalno-Kongresowe
„Witold” zaprasza w piątek, 23 marca na wernisaż wystawy artystów
dolnośląskiego oddziału Związku
Artystów Plastyków. Otwarcie wystawy odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum „Witold” W ramach
wystawy zaprezentowane zostaną
prace 11 artystów plastyków:
Andrzeja Niżewskiego, Bernadety
Nowak, Zdzisława Szpaka, Takisa
Makandasisa, Piotra Pawlickiego,
Marka Kopczyka, Stanisława Pełki,
Wiesławy Lewandowski, Wiesławy
Marciniak-Jakubczyk, Ireneusza
Szymika oraz Liliany Konat.

Spotkanie
dla nauczycieli

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu i Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 imienia Orła
Białego w Wałbrzychu zapraszają
na wydarzenie pt. „Nauczyciel XXI
wieku. Prezentacje innowacyjnych
form nauczania” w dniu 16 marca
2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie
uczelni przy ul. Zamkowej 4, sala
120.

Rozmawiamy
z poetami

Z okazji przypadającego na 21
marca Światowego Dnia Poezji Biblioteka pod Atlantami zaprasza we
wtorek i środę na inspirujące spotkania. We wtorek o godzinie 17:00
w Filii nr 7 na Piaskowej Górze
odbędzie się spotkanie autorskie
Danuty Góralskiej-Nowak - wałbrzyskiej poetki i pisarki, zdobywczyni licznych nagród poetyckich. W
tym samym czasie w Multimedialnej
Filii Bibliotecznej na Podzamczu w
ramach cyklu „Porozmawiajmy o...”
odbędzie się spotkanie „Bob Dylan
i Leonard Cohen – poeci rocka”.
Zaprezentowane zostaną portrety
artystów, uczestnicy przeczytają
wiersze i wysłuchają najważniejszych piosenek. W środę 21 marca
o godzinie 17:00 w budynku głównym w Śródmieściu odbędzie się
wieczór poezji śpiewanej „Herbert i
Asnyk: dwa spojrzenia” w wykonaniu Kuby Michalskiego.

Wiosenny pociąg

Na przywitanie wiosny w sobotę,
17 marca o godzinie 9:00 Muzeum
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
przygotowało ucztę dla miłośników
kolei. Linia kolejowa nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny
– czynna, niezelektryfikowana o
długości 52 kilometrów, wybudowana w latach 1876-1880 jako
fragment Śląskiej Kolei Górskiej,
będącej częścią projektowanej Centralnej Kolei Berlińsko-Wiedeńskie.
Dziś posiada istotne znaczenie jako
droga wywozu kruszywa wydobywanego w Górach Sowich i Górach
Kamiennych oraz ma ogromne znaczenie turystyczne ze względu na
piękne krajobrazy zza okna pociągu.
Przejazd poprowadzi lokomotywa
parowa TKt48-18 z zestawem
zabytkowych wagonów. Przejazd
odbędzie się po jednej z najbardziej
malowniczych tras kolejowych nie
tylko w Polsce, ale w Europie – linii
286 Wałbrzych – Kłodzko.

10 sport
sekund
Kto z kim w play
off'ach WALK-a

Runda zasadnicza Wałbrzyskiej
Amatorskiej Ligi Koszykówki „Aqua-Zdrój” przeszła do historii. Najlepszym
zespołem pierwszej części rozgrywek
okazał się Basket Śródmieście, który
w ostatniej kolejce po wyrównanym
meczu okazał się minimalnie lepszy od
trzeciej drużyny ligi – Faurecii. Przed
nami odsłona play off, w której zespoły
rywalizować będą do dwóch zwycięstw, a do pierwszych spotkań dojdzie
w najbliższą niedzielę w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Wyniki XIV kolejki:
AluFast - Wałbrzych.DlaWas.Info 51:78 (6:20, 17:23,
6:18, 22:17), Partners Nieruchomości - Labo-Dent
70:37 (13:10, 23:10, 21:9, 13:8), Nieuchwytni
Konsorcjum Serwisowe - Drink Team 64:49 (12:11,
16:9, 20:12, 16:17), Basket Śródmieście - Faurecia
60:56 (15:15, 14:12, 17:10, 14:19)
Tabela po rundzie zasadniczej
1. Basket Śródmieście
14
26 +188
2. Nieuchwytni KS
14
24 +74
3. Faurecia
14
23 +104
4. Partners Nieruchomości 14
23 +159
5. Drink Team
14
21
-66
6. Labo-Dent
14
20
-72
7. Wałbrzych DWI
14
16 -160
8. AluFast
14
14 -227
Runda play off
Plan spotkań ćwierćfinałowych
Niedziela – 18 marca, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 16.00: Basket Śródmieście – AluFast
godz. 17.00: Partners Nieruchomości – Drink Team
godz. 18.00: Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe –
Wałbrzych.DlaWas.Info
godz. 19.00: Faurecia - Labo-Dent

Gdzie dwóch się
bije...

…, tam PAP-Trans Chełmiec korzysta.
Tak można by podsumować minioną
odsłonę Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki „Aqua-Zdrój”, w której doszło do konfrontacji drugiego z trzecim
zespołem rozgrywek. Lepszy okazał
się niżej notowany PW Mabor, który
pokonał wicelidera – Dom Finansowy
2:1. Na podziale punktów czołowych
ekip najbardziej skorzystał prowadzący
w tabeli PAP-Trans Chełmiec, który
zwyciężył KP I 3:0 i ma już 4 punkty
więcej od drużyny DF, mimo iż rozegrał
o jeden mecz mniej aniżeli najgroźniejsi
rywale. W najbliższą sobotę uczestników WALS-a czeka przerwa, a do walki
o ligowe punkty siatkarze powrócą 24
marca.
Wyniki XIII kolejki:
Domex Volleyball Team Głuszyca - Wodociągi 3:0
(25:21, 25:22, 25:17), Dom Finansowy - PW Mabor
1:2 (20:25, 25:16, 16:25), PAP-Trans Chełmiec - KP
I 3:0 (25:19, 25:17, 25:21)
Tabela WALS-a
1. PAP-Trans Chełmiec
12
30 30:6
2. Dom Finansowy
13
26 26:13
3. PW Mabor
13
23 23:16
4. Domex Team Głuszyca
13
19 19:20
5. Wodociągi
13
9 9:30
6. KP I
12
7 7:29

Żygadło doceniona

Reprezentantka KT Szczawno-Zdrój
zajęła 2. miejsce w Wojewódzkim
Turnieju Klasyfikacyjnym kadetek do lat
16, który rozegrano w Polanicy-Zdroju.
Po komplecie zwycięstw w eliminacjach, w finale zawodów nasza Zuzanna
Żygadło przegrała z Igą Pisarek z klubu
As Kłodzko. Choć Zuzia broni barw
szczawieńskiego zespołu, to na co dzień
jest mieszkanką Gminy Dzierżoniów,
a każdy jej wyjazd na trening do uzdrowiska to około godzina jazdy w jedną
stronę i dodatkowo spory wydatek.
Naprzeciw jej potrzebom wyszedł wójt
gminy, który postanowił ufundować
zawodniczce stypendium, co na pewno
będzie dużym wsparciem dla finansujących jej karierę rodziców.
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Zima krzyżuje szyki piłkarzom
Na
sobotę
zaplanowano
pierwszą kolejkę rundy rewanżowej IV ligi, w tym pojedynek
Górnika Wałbrzych z Orłem
Ząbkowice Śląskie. Jutro również powinien odbyć się mecz na
szczycie Ekstraligi kobiet pomiędzy AZS-em PWSZ Wałbrzych
oraz Medykiem Konin. Z obu
wspomnianych spotkań najprawdopodobniej dojdzie jedynie do
rywalizacji akademiczek z Mistrzem Polski.
W momencie oddania poniższego
tekstu do druku nie było wiadomo
czy pierwsza kolejka rundy rewanżowej IV ligi odbędzie się zgodnie z terminarzem, czy być może zostanie
przełożona na 1 maja. Zgodnie z sugestiami działaczy Górnika Wałbrzych
zmrożona murawa stadionu przy ulicy Ratuszowej nie nadaje się do gry,
a jej użytkowanie może grozić kontuzją piłkarzy, a zarazem może doprowadzić do trwałego uszkodzenia tak
pielęgnowanej przez pracowników
Aqua-Zdroju nawierzchni boiska.
Niestety, nie wiemy, jaka była ostateczna decyzja Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w sprawie ewentualnego przełożenia XVI kolejki na 1 maja,
gdyż zapadła ona już po zamknięciu
obecnego wydania, ale raczej nie było
przeciwskazań, aby przedstawiciele
piłkarskiej centrali przychylili się do
wniosku wałbrzyszan.
Ostatnim sprawdzianem biało-niebieskich przed inauguracją ligi był
ubiegłotygodniowy mecz półfinału
Pucharu Polski na szczeblu okręgowym z Polonią-Stalą Świdnica.
Sprawdzian, który wałbrzyszanie
najkrócej ujmując oblali. Wyjazdowy pojedynek zakończył się bowiem
wygraną rywali 2:0, którzy tym samym awansowali do finału i w spotkaniu o główne trofeum zagrają z Le-

Piłkarki AZS-u PWSZ mają szczęście do beniaminka z Radomia. Jesienią wygrały u siebie 4:3, a przed kilkoma
dniami na wyjeździe 1:0 po samobójczym trafieniu jednej z rywalek

chią Dzierżoniów (w środę pokonała
Orła Ząbkowice Śląskie 1:0).
Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych 2:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Rafał Wilk (56), 2:0 Szymon Tragarz (78)
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Mrowiec, Smoczyk,
Krzymiński, Błażyński, Chajewski, Rytko, Wroczyński,
Dec, Sobiesierski oraz Bogacz, Młodziński. Trener:
Maciej Jaworski

W nieco innej sytuacji jest AZS
PWSZ Wałbrzych, którego pojedynek z Medykiem Konin najprawdopodobniej odbędzie się zgodnie
z planem. Co prawda ostateczna decyzja zapadła również po zamknięciu
obecnego wydania „30 minut”, niemniej działacze zwrócili się z prośbą
o rozegranie spotkania na sztucznej
płycie, a nie przełożenie meczu na
inny termin. Co więcej rywal zgo-

dził się na propozycję wałbrzyszan,
tak więc wszystko na to wskazuje,
iż w sobotę o godzinie 13 dojdzie
do ciekawie zapowiadającej się konfrontacji aktualnego brązowego medalisty z Mistrzem Polski.
O ile Górnicy czekają na pierwszy ligowy pojedynek tego roku,
o tyle podopieczne Kamila Jasińskiego mają za sobą, i to zwycięską, inaugurację tej części Ekstraligi. Przed
tygodniem akademiczki pokonały
na wyjeździe beniaminka z Radomia 1:0, choć trzeba otwarcie
przyznać, iż była to dość szczęśliwa
wygrana, gdyż wywalczona po samobójczym trafieniu Karoliny Mućki. Zwycięzców się jednak nie sądzi,
dlatego najważniejsze są 3 punkty
AZS-u PWSZ, a nie styl, w jakim zostały one zdobyte.

Sportowa Czwórka Radom - AZS PWSZ Wałbrzych
0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 Karolina Mućka (75)
AZS PWSZ: Klimek, Szewczuk, Mesjasz, Zawadzka,
Aszkiełowicz, Dereń, Pluta (62 Ratajczak), Siwińska,
Rozmus, Kowalczyk, Głąb. Trener: Kamil Jasiński
Tabela Ekstraligi
1. Medyk Konin
2. Górnik Łęczna
3. Czarni Sosnowiec
4. AZS PWSZ Wałbrzych
5. UKS SMS Łódź
6. AZS UJ Kraków
7. Mitech Żywiec
8. AZS PSW B. Podlaska
9. Olimpia Szczecin
10. Sportowa Czwórka
11. Unifreeze Górzno
12. AZS Wrocław

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

42
40
33
29
21
17
17
14
12
9
9
8

38:9
73:12
37:10
36:20
30:19
24:37
17:29
22:37
20:49
10:43
10:66
17:32
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Są powody do obaw
Trwa decydująca o utrzymaniu w I lidze batalia siatkarzy
MKS-u Aqua-Zdrój z Olimpią
Sulęcin. Niestety, po dwumeczu
w Wałbrzychu jest remis 1:1,
a w najbliższy weekend rywalizacja przeniesie się na parkiet
rywala.
W trwającej do trzech zwycięstw
walce o utrzymanie w I lidze mamy
remis 1:1. To niezbyt korzystny dla
nas rezultat, gdyż podopieczni Janusza Bułkowskiego byli faworytem
spotkań w Wałbrzychu, a jednak musieli przełknąć gorzką pigułkę. O ile
w sobotę miejscowi zwyciężyli 3:1,
o tyle w niedzielnym rewanżu nie
mieli nic do powiedzenia w konfrontacji z równo pracującą maszyną przyjezdnych. Porażka 0:3 musi martwić,
gdyż w najbliższych dniach gospodarzem rywalizacji będzie Olimpia i jeśli
przeciwnik wykorzysta atut obu występów przed własną publicznością,
to kosztem Aqua-Zdroju zachowa
miejsce na zapleczu PlusLigi. Innymi
słowy, Piotr Lipiński i spółka muszą
wygrać co najmniej jedno spotkanie,
aby zachować szanse na utrzymanie,
gdyż wtedy o wszystkim zadecyduje
ostatni, piąty mecz, do którego dojdzie w środę 21 marca w Wałbrzychu.
KS Aqua-Zdrój Wałbrzych – Olimpia Sulęcin 3:1
(17:25, 25:14, 25:14, 25:18)

MKS Aqua-Zdrój: Zieliński, Orobko, Linda, Lipiński,
Woźnica, Dzikowicz, Szydłowski (libero) oraz Hudzik,
Marszałek (stan rywalizacji 1:0)
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – Olimpia Sulęcin 0:3
(18:25, 16:25, 15:25)
MKS Aqua-Zdrój: Orobko, Zieliński, Lipiński, Linda,
Hudzik, Dzikowicz, Szydłowski (libero) oraz Woźnica,
Buczek, Goss, Marszałek. Trener: Janusz Bułkowski
(stan rywalizacji 1:1)

W zupełnie innych humorach miniony weekend kończyły siatkarki
Chełmca Wodociągów Wałbrzych.
Nasze panie w świetnym stylu odprawiły na wyjeździe Ziemię Milicką Milicz
3:0 rewanżując się tym samym za porażkę w pierwszej rundzie 1:3. Dzięki
wygranej ekipa trenera Jacka Kurzawińskiego umocniła się na 2. miejscu
ESA Dolnośląskiej III Ligi Kobiet, ale
wiele zależeć będzie od nadchodzącego pojedynku. Chodzi o spotkanie
przedostatniej kolejki z AZS-em AWF
Piko Sport Wrocław, które zostało
przełożone na niedzielę 25 marca,
a do którego dojdzie o godzinie 17
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Jeśli
Aleksandra Lupa i jej koleżanki wywalczą 3 punkty, to praktycznie zapewnią
sobie wicemistrzostwo rozgrywek.
Ziemia Milicka Milicz - Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 0:3 (13:25, 17:25, 24:26)
Chełmiec Wodociągi: Kądziołka, Sławińska, Smernicka, Mróz, Nowak, Lupa, Szymańska (libero) oraz
Zdebska, I. Groń. Trener: Jacek Kurzawiński

Żarty się skończyły. Siatkarze Aqua-Zdroju muszą wygrać przynajmniej
jeden mecz w Sulęcinie, aby nie pożegnać się z I ligą
Tabela III ligi
1. Sobieski Oława
2. Chełmiec Wodociągi Wałb.
3. Ziemia Milicka Milicz
4. AZS AWF Wrocław

12
13
12
11

36 36:1
27 31:14
24 27:16
23 26:14

5. UKS „Ares” Nowa Sól
6. Volley Głogów
7. IKS Jelenia Góra
8. UKPS Lubin

12
12
12
14

18 23:22
13 14:25
4 6:33
2 3:41
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DIETETYK KLINICZNY
AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające
DIETY w chorobach
DIETY dla dzieci
Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL
WORKOWANY

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

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

Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25

SKUP AUT

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

pobrania w domu pacjenta,

ALARMY-KAMERY

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

Wałbrzych ul.Długa 3a
tel.608442204
Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

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

ogłoszenia 11

od 15 lat
razem z Wami

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

ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

Tanie wczasy nad morzem
Już od 685 zł/os.
za dziesięciodniowy pobyt
z pełnym wyżywieniem
Więcej informacji w biurze
i telefonicznie
Wycieczki Omnibus
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

693 333 563
www.omnibus-szczawno.pl

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

(3) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 692 123 981

(3) Wynajmę lokal 20m2 po kapitalnym remoncie w Szczawnie Zdroju.
1000zł netto/m-c. Tel.: 576-554-556

(3) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(10) HYDRAULIK, TEL. 506 754
379
(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(15) Montaż i ustawianie anten satelitarnych 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 74-66038-43
(3) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(3) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992

(1) Kawalerka do wynajęcia, tel. 693
339 693
(3) Kupię mieszkanie na Podzamczu
bez pośredników, 3 pokoje, min 60
m2. Tel. 668 433 830
(14) Sprzedam działki budowlane
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul.
Orkana 103, tel. 600 851 189

WYPOCZYNEK
(3): Tanio pokoje, domki, apartament nad morzem i jeziorem koło
Jarosławca w Jezierzanach kontakt
604 821 470

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!

ŚRÓDMIEŚCIE – 32m2, wysoki
parter, 1 pokój, widna kuchnia,
łazienka, przedpokój. Mieszkanie do
wprowadzenia. Cena: 79 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73

(28) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info

ŚRÓDMIEŚCIE- 65m2, 2 pokoje,
kuchnia, oraz przedpokój. Łazienka
na korytarzu. Mieszkanie do remontu, na pierwszym piętrze. Cena: 65
000 zł. Tel: 502 668 974 , (74) 640
11 73

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

PIASKOWA GÓRA- 29,8m2, pokój,
ciemna kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie na wysokim parterze. Mieszkanie do wprowadzenia.
Cena: 95 000 zł . Tel: 502 549 553,
(74) 640 11 73

PRACA
Zatrudnię pracowników budowlanych do prac wykończeniowych.
Atrakcyjne wynagrodzenie, ciągłość
prac. Tel. 608 122 425
(3) Opiekunka Seniorów – Praca w
Niemczech. Ubezpieczenie i składki
ZUS, pełna organizacja wyjazdu i
pobytu. Wyjedź już teraz i zyskaj
WIOSENNY BONUS! Promedica24: 789 218 008, ul. Lubelska 1,
Wałbrzych
(3) 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

PIASKOWA GÓRA- 56m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na siódmym piętrze.
Cena: 152 000 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553 , (74) 640 11 73
PODZAMCZE – 60m2, 3 pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, balkon. Mieszkanie na
pierwszym piętrze. Cena: 199 000 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74)
640 11 73
PODZAMCZE – 62m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.
Mieszkanie na dziesiątym piętrze.
Cena: 159 000 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

REKLAMA
797 982 003

PODGÓRZE - 40,86m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 69 990 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ – 40m2, pokój,
widna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze.
Cena: 50 000 zł. Tel: 513 130 023 ,
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 90m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon. Mieszkanie na drugim piętrze.
Cena: 270 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974 , (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 mieszkanie, 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, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie podłogowe. Wysoki
standard. Mieszkanie na parterze.
Cena: 218 000 zł do negocjacji. Tel:
513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWIENKO – 40,77m2, 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka z wc,
przedpokój. Mieszkanie na parterze.
Mieszkanie do wprowadzenia. Cena:
120 000 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- 63m2, 3 pokoje, kuchnia, jasna łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na pierwszym piętrze. Do wprowadzenia.
Cena: 299 000 zł do negocjacji. Tel:
513 130 023, (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
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