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Wspólna promocja

1,5 kg narkotyków
i nielegalne papierosy
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu zatrzymali 55-letniego
mężczyznę, który w swoim mieszkaniu przechowywał 1,5 kg narkotyków
i 42 tysiące nielegalnych papierosów.
Policjanci udowodnili mu także handel
narkotykami. 55-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
W czwartek, 29 marca 2018 r. około godziny 19:30 wałbrzyscy kryminalni zatrzymali 55-letniego mieszkańca
Wałbrzycha. Mężczyzna przechowywał
w swoim mieszkaniu kilogram amfetaminy - z tej ilości można by było wyprodukować ponad 10 tysięcy porcji. W trakcie przeszukania mieszkania, policjanci

Huczne polowanie na tarasach
W
pierwszym
Wielkanocnym
Polowaniu na Jajka w Zamku Książ
w Wałbrzychu wzięło udział ponad
100 dzieci oraz ich opiekunowie.
Tradycyjna wielkanocna gra dla najmłodszych połączona została z otwarciem tarasów zamkowych po przerwie
zimowej.

wydarzenia str. 4

Rajd Świdnicki
w nowej formule

znaleźli także: 62 gramy metaamfetaminy, 315 tabletek ecstasy, 39 gramów
mefedronu, 225 gramów marihuany, 72
gramy oleju z konopi indyjskich oraz 42
tysiące papierosów bez polskich znaków
akcyzy. Łączna wartość nielegalnych papierosów, to około 30 tysięcy złotych.
Natomiast straty Skarbu Państwa, to
ponad 46 tysięcy złotych. Mężczyźnie
odebrano też pieniądze, które mogły
pochodzić z przestępstwa. 55-latek trafił już do aresztu. Spędzi tam najbliższe
trzy miesiące. Odpowie za: posiadanie
znacznej ilości narkotyków i handel nimi,
a także posiadanie papierosów bez polskich znaków akcyzy. Grozi mu kara do
10 lat pozbawienia wolności.
Red.

Odwiedzających wałbrzyski zamek
Książ powitała w wielkanocny poniedziałek nie tylko rewelacyjna pogoda, ale
także animatorzy z grupy artystycznej
„Gorgona”, którzy wcielili się w wiel-

kanocnego królika oraz dobrego duszka książańskich ogrodów czyli zielonowłosą Florę. Trzy grupy najmłodszych
turystów oprócz zebrania całego koszyczka jaj , miały możliwość wysłuchania
zamkowych legend oraz poznania jego
historii w formie przystosowanej do ich
wieku.
Polowanie na jajka to gra, podczas
której zdobione jajka lub pisanki są ukryte
dla dzieci, które mają je odnaleźć. Prawdziwe jajka na twardo, które zazwyczaj są
barwione lub malowane, jajka z tworzywa
sztucznego lub owinięte w folię czekolad-

ki w kształcie jaj o różnych rozmiarach są
ukryte w różnych miejscach. Gra często
jest rozgrywana na zewnątrz, ale można
ją również grać w pomieszczeniu. Dzieci
zazwyczaj zbierają jaja do kosza. Jaja są
umieszczane w miejscach o różnej trudności co do ich znalezienia, aby uwzględnić
dzieci w różnym wieku i poziomie rozwoju. W południowo-niemieckich tradycjach
ludowych zwyczajowo dodawano dodatkowe przeszkody, umieszczając je w trudno dostępnych miejscach wśród pokrzyw
lub cierni.
Red
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Czas odprawić
Gniezno
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Zdrowie czy uroda?

„Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz”
- Julian Tuwim

10:00 - XV Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży “Przebój z Jajem”, Klub Bolko,
Świdnica
10:00 - Spektakl pt. „Zrozumieć Giaura’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
12:00 - AD@GIO uczy się czarować, Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego,
Szczawno-Zdrój
18:00 - Wystawa artysty czeskiego Jaroslava Šolca, Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Świdnica
18:00 - Wernisaż wystawy 4 Kominy, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
Wałbrzych
19:00 - Noc w Bibliotece, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Andropauza 3 - Czyli jak żyć i nie zwariować!”, Teatr
Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
19:30 - QUI PRO QUO po raz ostani, Ośrodek Kultury, Świdnica
20:00 - Koncert Janka Samołyka, A PROPOS, Wałbrzych

Czy Pana zdaniem Polacy odpowiednio dbają o zdrowie i urodę?
Powiedziałbym raczej, że odpowiednio chcą dbać o zdrowie
i urodę. Niestety, podejmując
starania w tym zakresie, zbyt
często opierają się na przekazach medialnych, które są bardziej reklamą niż szczerą dobrą
radą. W świadomości Polaków
jest duża chęć i wręcz presja
dbania o zdrowie, ale skuteczność tych działań jest bardzo
słaba. Gdyby ta skuteczność
była, Polacy coraz mniej by chorowali, a przecież jest dokładnie
odwrotnie. Na szczęście z urodą
jest trochę lepiej. Ale i tu „króluje” marketing i reklama, a nie
zdrowy rozsądek.
Jak zatem znaleźć złoty środek
w korzystaniu z zabiegów medycyny estetycznej?
Wybierać gabinety, które funkcjonują na rynku już wiele lat. Wtedy
jest większa szansa, że trafimy na
doświadczonego lekarza. Szukać
lekarzy z polecenia. Warto zadawać konkretne pytania i oczekiwać kompetentnych odpowiedzi.
Zawsze przed zabiegiem należy
też informować o swoim stanie
zdrowia, diecie, lekach i suplementach które się zażywa. Jeśli
zataimy jakieś fakty, może nastąpić niepożądane powikłanie po
zabiegu, a wtedy tylko na tym
stracimy.
Co sprawia, że tak chętnie decydujemy się na zabiegi odmładzające?
Najciekawszą rzeczą w medycynie estetycznej jest fakt, iż nigdy
tego do końca nie będziemy wiedzieć. Powody są doprawdy róż-

ne, a osoba nie zawsze ujawnia
faktyczny powód.
Każdą wadę urody da się skorygować zabiegiem?
Wada urody jest tylko i wyłącznie
subiektywnym pojęciem. Dlatego na to pytanie można jedynie
subiektywnie odpowiedzieć. Są
ludzie, u których wszystko możemy skorygować zabiegiem, ale są
i tacy, u których niczego nie damy
rady skorygować.
Czy wszystkie zabiegi wykonywane w gabinetach medycyny
estetycznej są bezpieczne dla
naszego zdrowia?
Warunkiem bezpieczeństwa jest
kompetencja i uczciwość osoby
wykonującej zabieg. Jeżeli zabraknie tych podstawowych warunków, to nawet najdrobniejszy
zabieg może zaszkodzić. Gdy lekarz będzie kompetentny i uczciwy to każdy, nawet najtrudniejszy
zabieg będzie bezpieczny.
Jakie zabiegi może wykonywać
jeszcze kosmetyczka, a kiedy
powinniśmy zwrócić się do lekarza medycyny estetycznej?
Mógłbym tu odesłać do odpowiednich przepisów, ale tak naprawdę, to nawiązuję do pytania
o bezpieczeństwo. O zabiegu
decyduje wykonujący. Dlatego
ważna jest kompetencja i uczciwość, bo taka osoba wykona
tylko taki zabieg, z którego klient
lub pacjent będzie miał korzyść.
Z uczciwości i zdrowego rozsądku nie jest również zwolniony klient lub pacjent, bo gdy
decyduje się na zabieg np. iniekcji u kosmetyczki, musi sobie
zdawać sprawę z zagrożeń. Najpoważniejszym jest możliwość
zainfekowania np. żółtaczką typu
B lub C. Są to choroby bardzo
ciężkie, obecnie nadal nieuleczalne, a w ekstremalnych sytuacjach
prowadzące do śmierci.
Co cechuje Pana jako lekarza?
Odpowiedzialność. W swojej
pracy nie tylko leczę i poprawiam
urodę, ale często rozwiązuję też
zawiłe problemy zdrowotne.
Stosuję technologie medyczne znacznie wykraczające poza
standardy stosowane w Polsce.
Nieustannie poszerzam swoje
doświadczenie o nowe technologie, których wpływ na poprawę
urody i zdrowia jest udokumentowany i pewny.
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Lubczyńska
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• PIĄTEK, 06 kwietnia 2018
Imieniny: Celestyna, Izolda, Wilhelm
Światowy Dzień Sportu, Święto Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

W przededniu Światowego
Dnia Zdrowia i obchodzonego
w Polsce Dniu Pracownika Służby Zdrowia zwracamy uwagę
na, zyskującą coraz większą
popularność, medycynę estetyczną. - To nie tylko botox,
wypełniacze, mezoterapia, peelingi, nici czy lasery. To przede
wszystkim umiejętność łączenia
tych zabiegów w jedną spójną
całość. Prawidłowe prowadzenie terapii, zwłaszcza w medycynie estetycznej, potrafi dać
3-4 razy lepsze efekty niż pojedynczy zabieg – podkreśla
doktor nauk medycznych Arkadiusz Konieczny, chirurg i właściciel Centrum Medycyny Estetycznej w Świebodzicach.

Piątek, 6 kwietnia 2018

od 15 lat
razem z Wami

SOBOTA, 07 kwietnia 2018
Imieniny: Donat, Herman
Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki, Dzień
Pracownika Służby Zdrowia, Dzień Bobrów, Światowy
Dzień Zdrowia
07:00 - Radkowski Trakt, Radków
09:00 - MARCONI Indoor Triathlon, Basen OSIR, Świdnica
09:00 - Muzealny Pociąg Specjalny Tkacz, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna
Śląska
10:00 - Atlanty dzieciom. Wałbrzyskie Wróbelki, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
10:00 - Casting do konkursu „Wałbrzych ma talent”, WOK na Piaskowej Górze,
Wałbrzych
10:00 - Giełda Staroci i Różnorodności, Rynek, Świebodzice
11:00 - Turniej Zapaśniczy „Powitanie Wiosny”, Hala Lekkoatletyczna, Wałbrzych
11:00 - Muzealne Pociągi Specjalne linią 298 - Sędzisław- Kamienna Góra,
Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska
15:00 - Spotkanie z Mistrzem, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
16:00 - Mecz IV ligi piłki nożnej Polonia-Stal Ś-ca - Pogoń Oleśnica, Stadion OSiR,
Świdnica
16:00 - Mecz II ligi siatkówki: MKS Polonia Świdnica - TKS Tychy, Hala Zawiszów,
Świdnica
17:00 - Szkło Kontaktowe - spotkanie z Tomaszem Sianeckim i Markiem
Przybylikiem, Kawiarnia Sztygarówka, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Ostra Jazda”, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - Koncert Duetu Sam & Bart, Centrum Kultury, Kamienna Góra
18:00 - Spektakl pt. „Zrozumieć Giaura’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
20:00 - Koncert Farben Lehre + Sufit, Piwnica Pod Zielonym Kotem, Mieroszów
NIEDZIELA, 08 kwietnia 2018
Imieniny: Dionizy, Julia, Radosław
Międzynarodowy Dzień Romów, Międzynarodowy Dzień
Opozycji Przeciw GMO
07:00 - Radkowski Trakt, Radków
08:00 - Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, Rynek, Świdnica
10:00 - Zlot rowerów elektrycznych, Jedlina-Zdrój
10:30 - Śniadanie charytatywne Porcja Sztuki - 4 Żywioły, Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt. „Wróg’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
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16:00 - Spektakl pt. „Ostra Jazda”, Centrum Kultury, Strzegom
16:00 - Koncert muzyki polskiej, Miejski Dom Kultury, Świebodzice
18:00 - Kabaret „I tyle”, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Koncert zespołu Gaudete, Restauracja Ciekawa, Jedlina-Zdrój
18:00 - Książęca Orkiestra Salonowa, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Gdyby Pina nie paliła, to by żyła”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
PONIEDZIAŁEK, 09 kwietnia 2018
Imieniny: Achacy, Hugo
Światowy Dzień Gołębia
08:00 - Kurs instruktora wrotkarstwa, Lodowisko OSIR, Świdnica
19:00 - Festiwal Zabytków Techniki, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska
WTOREK, 10 kwietnia 2018
Imieniny: Magdalena, Makary, Michał
Dzień Bandurka, Dzień Lotnictwa Wojskowego, Dzień
Rodzeństwa
08:00 - Kurs instruktora wrotkarstwa, Lodowisko OSIR, Świdnica
09:00 - Spektakl pt. „Wróg’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
11:00 - Spektakl pt. „Wróg’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Czy mogę się nie stresować?, Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, Świdnica
18:00 - Wernisaż wystawy Edwarda i Jerzego Zegarlińskich, Galeria Fotografii
Rynek 44, Świdnica
ŚRODA, 11 kwietnia 2018
Imieniny: Filip, Gemma, Leona
Polski Dzień Radia, Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą
Parkinsona
08:00 - Kurs instruktora wrotkarstwa, Lodowisko OSIR, Świdnica
09:00 - Spektakl pt. „Wróg’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe, Ośrodek
Kultury, Świdnica
11:00 - Spektakl pt. „Wróg’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
11:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Atlanty dzieciom. Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki”, Biblioteka
Miejska Filia nr 7, Wałbrzych
18:00 - Wieczory z kinem rosyjskim: Okiem młodych Rosjan, Galeria Fotografii
Rynek 44, Świdnica
CZWARTEK, 12 kwietnia 2018
Imieniny: Damian, Juliusz, Saba
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki,
Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy, Dzień Chomika,
Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych,
Dzień Czystych Okien, Dzień Czekolady
08:00 - Kurs instruktora wrotkarstwa, Lodowisko OSIR, Świdnica
09:00 - Spektakl pt. „Wróg’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Lekcje Sztuki: Stół z powyłamywanymi nogami (wykład Krzysztofa Kuc),
Galeria Fotografii, Rynek 44, Świdnica
11:00 - Spektakl pt. „Wróg’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Smejlis&Cetera, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
17:30 - Kabaret Smile, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - Lekcje Sztuki: Sztuka od kuchni, Galeria Fotografii, Świdnica
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

Zobacz Studio Espresso:

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

z Bogusławem Kutą

Z dyrektorem Zespołu Szkól nr 4 w Wałbrzychu, medalistą, byłym zawodnikiem lekkoatletycznej drużyny Górnik Wałbrzych,
pasjonatem jazdy na rolkach rozmawiał Paweł Szpur.
Oboje jesteśmy absolwentami
IV Liceum Ogólnokształcącego
w Wałbrzychu, ale to Pan ma ten
zaszczyt być jego dyrektorem.
Olbrzymi. Na to czekałem trzydzieści lat mojej pracy zawodowej. Poprzednio byłem zatrudniony w I LO w Wałbrzychu.
Na chwilę chciałbym wrócić do
Pana przeszłości. Wywodzi się
Pan ze świata sportu, a dokładnie z lekkoatletycznego Górnika
Wałbrzych.
Zgadza się. Zaprowadził mnie
tam Pan Tomaszewski, z "piątki" na Podgórzu do klubu Górnik Wałbrzych. Miałem dziesięć
lat. Od tamtego czasu zostałem
zawodnikiem Górnika Wałbrzych. Moja przygoda trwała
dziewięć lat, do momentu kiedy odszedłem na AW-F Wrocławski. W te dziewięć lat reprezentowałem
pierwszoligowy
Górnik Wałbrzych. Osiągnięć
było trochę.
To przejdźmy do tych osiągnięć.
Medale były i to nie byle jakie.
Największe sukcesy przypadły
na okres, gdy byłem juniorem
młodszym. Byłem wicemistrzem
Polski na czterysta metrów, wicemistrzem Polski na dwieście metrów. Mistrzem Polski w biegach
halowych na trzysta metrów. To
tak po krótce.
Drodzy uczniowie, wniosek jest
prosty - idźcie w ślady swojego
dyrektora. IV LO "sportem stoi",
mamy olimpijczyków, świetnych zawodników. Jak jest teraz
w szkole?
Troszeczkę żałuje, że brakuje
lekkoatletów, bo największymi
olimpijczykami szkoły byli właśnie
miłośnicy tej dyscypliny. Pamiętajmy - Ula Włodarczyk i Krzysztof
Krawczyk, to mistrzowie, którzy
wywodzili się z "czwartego". Teraz mogę powiedzieć z dumą, że
"czwarte" słynie z siatkówki i koszykówki. Mamy roczniki 2000
i 2001 w koszykówce, które odnoszą olbrzymie sukcesy.
Górnik, Chełmiec mogą się cieszyć?
Tak. Ja się bardzo cieszę ze
współpracy z tymi klubami. To,
że kluby i trenerzy klubowi rozumieją, że młodzież, która trenuje
musi też się uczyć. Ja myślę, że to
jest ta baza współpracy między
nami a klubem. Szkoła stara się
zrozumieć, że oni trenują i to jest
naprawdę ciężka praca. Ta młodzież trenuje 45, 46 godzin tygodniowo. Dodając do tego godziny
dydaktyczne i specjalizacje, to
mało kto z nas pracuje tyle godzin
w tygodniu.
Za moich czasów, kończąc liceum ogólnokształcące, można
było co najwyżej pójść dalej na
studia w rożnych kierunkach.
Dziś absolwenci z Zespołu Szkół
nr 4 "wychodzą" z zawodem.
Nie do końca, choć rzeczywiście
stajemy się takim liceum wyspecjalizowanym. Młodzież, która
przychodzi do tej szkoły wiąże

swą przyszłość z konkretnym
profilem. Będziemy prowadzić
klasy wojskowe. Poza tym mamy
klasy policyjne, klasy strażackie
oraz klasy, które zgodnie z porozumieniem z wałbrzyską PWSZ,
są klasami pielęgniarskimi. Później młodzież może kontynuować
edukację u nich na uczelni. I oczywiście klasa sportowa, która tam
zawsze była, jest i będzie.
Klasa A. To chyba nigdy się nie
zmieni.

Wróciło to, co było za moich młodych lat. Czyli ścisła współpraca
z AW-F-em Wrocławskim. To
trochę nagle umknęło i się rozmyło. Troszkę z winy szkoły i trochę
A-WFu, że bardziej zainteresował
się Wrocławiem. Ale to wraca.
Uczelnia podpisała z nami porozumienie, na mocy którego stajemy
się centrum koordynacyjnym dla
całego Powiatu Wałbrzyskiego,
jeśli chodzi o A-WF. W planach są
prace doktorskie, prace magisterskie, praktyki. W mojej klasie na
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25 osób, 20 skończyło AWF - to
tak gwoli ciekawostki w temacie.
A jak jest z pływakami? Gmina
Wałbrzych nie tak dawno pomogła w odnowieniu basenu.
Za ponad pięć milionów. Mam
nadzieję, że to pomoże rozwinąć sekcje pływackie. W naszej
placówce działa bardzo prężnie
"Szafir", szkolny klub sportowy
otwarty na wszystkich mieszkańców. Bardziej działa przy Aqua
Zdroju, ale bazą dla niego jest

nasza szkoła. Ja zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców
Wałbrzycha na basen, ponieważ
w weekendy i wieczorami "stoi
dla wszystkich otworem". Ceny
są niższe niż na Aqua Zdroju.
Można z niego śmiało korzystać.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu dowiecie się,
dlaczego obecnie rolki "stały się numerem jeden" u Pana dyrektora, jaka klasa jest najbardziej niesforna oraz, co
śni się zarządzającemu szkołą.
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K R E DYTY
• Konsolidacje do 350 tys.
bez zabezpieczeń
Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys.
na oświadczenie

z rozpoznaniem Zespołu Laurence-Moon-Bardet-Biedl

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

na leczenie Dawida Kupisa
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%

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!
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Nakład łączny
z.
w kwietniu 67 000 eg

Wspólna promocja
Dobiegł końca wspólny projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, miasta
Wałbrzycha oraz fabryki NSK
Steering Systems Europe pt.
„WAŁBRZYCH – studiuj, pracuj, mieszkaj!” . Przedstawiciele
trzech instytucji pokonali prawie 4 tysiące kilometrów i wzięli
udział w największych targach
edukacyjnych organizowanych
w Polsce oraz na Ukrainie. Salony Maturzystów we Wrocławiu
i Łodzi (wrzesień 2017r. ), Targi Edukacja w Katowicach oraz
Podkarpackie Targi Edukacyjne
EDU-SALON (marzec 2018 r.) to
imprezy, które łącznie odwiedza
około 30 000 młodych ludzi zainteresowanych studiami.
-Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, bez
różnicy czy był to Wrocław czy Rzeszów. Łącznie na wszystkich impre-

zach targowych rozdaliśmy ponad
5000 pakietów reklamowych zawierających informator na studia oraz
ulotkę rekrutacyjną NSK, to bardzo
dobry wynik – zapewnia Edward
Szewczak, rzecznik prasowy wałbrzyskiej uczelni. Ukraińska wersja
stoisko WAŁBRZYCH – studiuj,
pracuj, mieszkaj zagościła również
na VI Wystawie międzynarodowej
„HIGHER EDUCATION–2018” we
Lwowie, gdzie rozdano ponad 500
informatorów w języku ukraińskim”
dopowiada przedstawiciel wałbrzyskiej uczelni.
„WAŁBRZYCH – studiuj, pracuj,
mieszkaj!” to pierwszy w historii
naszego miasta projekt, w którym
pod wspólnym szyldem różne jednostki (miasto, publiczna uczelnia
oraz duża fabryka zlokalizowana
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej) wspólnie zachęcają
młodych ludzi do związania swoich
losów z Wałbrzychem.
KaLu

Aktywnie w Jedlinie
W najbliższą niedzielę, 8
kwietnia sport zagości na terenie Active Jedlina (Kompleksie
Sportowo-Rekreacyjnym) przy
ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
Wszystko za sprawą Festiwalu
Aktywności.
Impreza rozpocznie się o godz.
15:00 Paradą Aktywności. W trakcie
imprezy odbędą się liczne pokazy
i możliwość uczestnictwa w aktywnościach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy do
obejrzenia „Rowerowego Show”,
które jest profesjonalnym przedstawieniem artystycznym. Na płycie
boiska sportowego zaprezentuje
się Bartosz Gołębiewski – aktualny
Mistrz Polski seniorów i młodzie-

Piątek, 6 kwietnia 2018
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żowców w kategorii średniej w boksie olimpijskim.
Gośćmi Festiwalu Aktywności
będą również członkowie Stowarzyszenia Sportowego „ALTIUS”
z Wrocławia, które przedstawi pokaz
akrobatyki sportowej. Pamiątkowe
medale, które będą wręczane dzieciom i młodzieży za aktywny udział
w sporcie, będą doskonałym trofeum
na rozpoczęcie tegorocznego sezonu
sportowego. Niezapomnianych wrażeń dostarczy Rowerowa Akademia,
w której uczestnicy będą mogli szkolić swoją jazdę na rowerze w miasteczku ruchu drogowego. Imprezą
towarzyszącą w tym dniu będzie
Elektro-Bike Tour 2018 – zlot rowerów elektrycznych.
PaPu

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

Nowoczesny żłobek

Nowe miejsce opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat zyskała Głuszyca. Uroczyste otwarcie
żłobka gminnego odbyło się we
wtorek, 4 kwietnia.
- Dzięki projektowi pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca - adaptacja
części pomieszczeń szkolnych na
żłobek” powstało 40 miejsc opieki w żłobku dla dzieci do lat 3. Na
realizację zadania Gmina Głuszyca
otrzymała dofinansowanie w wysokości 462.952,88 zł z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Maluch+ 2017, wkład
własny z budżetu Gminy wyniósł
398.776,33 zł – powiedział w cza-

sie uroczystości burmistrz Roman
Głód, który na ręce wicewojewody
Kamila Zielińskiego złożył podziękowania za finansowe wsparcie inwestycji.
Obecni na uroczystości goście
pogratulowali głuszyckiemu samorządowi trafnie podjętej decyzji
o adaptacji pomieszczeń gimnazjum na gminny żłobek. Prowadzone prace objęły m.in. nowy podział
pomieszczeń, montaż wentylacji,
modernizację instalacji grzewczej
obiektu. Żłobek składa się m.in.
z przestronnych i pięknie wyposażonych sal, toalet dla dzieci, zaplecza
socjalnego oraz wózkowni.
KaLu

Będzie nowy parking
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej Wałbrzycha przyjęto
uchwałę wprowadzającą poprawkę do budżetu na 2018 rok. W dokumencie tym znalazł się zapis
wprowadzający zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową
przy ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu” z kwotą 520 tys. zł.
Kwota ta, przeznaczona jest nie
tylko na budowę parkingu, ale również na remont muru oporowego
wspierającego plac i budowę boksu
śmietnikowego. W zeszłym roku
wyburzono komórki za budynkiem
Armii Krajowej 44, dzięki czemu ten
obszar dzielnicy nabierze nowego
znaczenia. Na parkingu powstanie
28 miejsc parkingowych i 2 miejsca
do osób niepełnosprawnych. -Ser-

decznie dziękuję panu Prezydentowi
Romanowi Szełemejowi za zrozumienie i pomoc. Dyrekcji i pracownikom Zarządu Dróg Komunikacji
i Utrzymania Miasta, Pani Skarbnik
Ewie Kłusek oraz koleżankom
i kolegom z rady za zaangażowanie
i wsparcie.” - mówi radny Anatol
Szpur. Warto nadmienić, że miejsce
dla osoby niepełnosprawnej rozwiąże problem z parkowaniem dla
jednej z rodzin mieszkającej w sąsiedztwie, z kolei budowa boksów
uporządkuje sprawę niewygodnego
usytuowania pojemników na śmieci.
- Budowa ta posłuży nie tylko
kierowcom, ale także mieszkańcom.
Kilkanaście miesięcy „chodzenia”
za sprawą w końcu zaczyna mieć
swoje rezultaty. Życzmy sobie, aby
budowa parkingu przebiegła szybko
i sprawnie” - dodaje radny Szpur.

Piątek, 6 kwietnia 2018
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Ruszyli z pomocą
W sobotę, 31 marca, w godzinach porannych, na trasie wylotowej ze Świebodzic w kierunku
Dobromierza (droga krajowa nr
34) doszło do groźnego wypadku. Z drogi wyleciał autokar turystyczny, którym podróżowało
ponad 30 obywateli Rosji, w różnym wieku.
Jak poinformowała policja, autobus
zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka osobowym oplem, który
z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na
przeciwległy pas. W wyniku wypadku
autokar przewrócił się na bok i wpadł
do przydrożnego rowu. Ucierpiało 11
osób, które zostały przetransportowane do szpitali m. in. we Wrocławiu,
Świdnicy i Wałbrzycha.
Tuż po zdarzeniu na miejscu wypadku pojawił się burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz
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Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, którzy natychmiast zorganizowali doraźną pomoc dla poszkodowanych.
Osoby, które nie ucierpiały bezpośrednio, zostały skierowana do
Hotelu Księżyc, gdzie gmina zapewniła im posiłek, ciepłe napoje i wszelką pomoc. Gmina zorganizowała
także tłumacza języka rosyjskiego
(to mieszkanka naszego miasta, pochodząca z Kazachstanu, pani Luba
Paszkowska).
Turyści wyjechali do kraju tego
samego dnia, w godzinach wieczornych. Większość poszkodowanych,
która trafiła do szpitali, czuła się na
tyle dobrze, że osoby te wypisały się
na własną prośbę. Z naszych informacji wynika, że na hospitalizacji pozostały dwie najciężej ranne osoby,
które trafiły do Wrocławia.
KaLu
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Uwaga! Policja
poszukuje
SKLEP MEDYCZNY

Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J.
Ul. Grodzka 73 w Wałbrzychu. Tel. 746669949.
E-mail: sklep@przychodniaspecjalistyczna.com.pl
Oferujemy pomoc:
• w profilaktyce przeciwodleżynowej – wysokiej jakości
materace przeciwodleżynowe
• w doborze zaopatrzenia przy inkontynencji
- pieluchomajtki, pielęgnacja skóry osób pieluchowanych,
cewniki urologiczne
• w doborze pomocniczych środków ortopedycznych
- wytrzymałe kule, laski, poręczne chodziki
oraz funkcjonalne wózki inwalidzkie
• w indywidualnym dopasowaniu miękkich stabilizatorów
przy usprawnianiu po wielotygodniowym opatrunku
gipsowym, kontuzjach podczas treningu, itp.
• w zaopatrzeniu Pań po zabiegu mastektomii – wysokiej
jakości protezy piersi całościowe, częściowe
oraz zaopatrzenie w bieliznę szanowanych firm
oraz dobór peruk
• w doborze sprzętu rehabilitacyjnego do samodzielnych
ćwiczeń w domu – rower magnetyczny, rotor kończyn
dolnych i górnych, różnego rodzaju piłki rehabilitacyjne.
Dbając o Państwa dobro, zdrowie oraz zadowolenie gromadzimy
artykuły medyczne znanych i cenionych producentów m.in.
Medel, Microlife, Omron, Novama, Qmed, Medi, Reh4mat, Aries,
Pani Teresa, Seni, Tena, Anita, Alles, Vermeiren.

Kraszowicka w remoncie?
Konsorcjum – Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o. o. - lider w partnerstwie z firmą PPUH „DROG-ZIEM” wykonają rozbudowę
wraz przebudową ulicy Kraszowickiej – pierwszego z czterech
zaplanowanych etapów.
Inwestycja obejmuje przebudowę
drogi na odcinku od skrzyżowania
ulic Kraszowicka/Działkowa/Krótka
do skrzyżowania z ulicą Przyjaźni .
Wymieniona zostanie konstrukcja
jezdni i chodników, wybudowany

zostanie asfaltowy ciąg pieszo rowerowy, a także dobudowane będą
brakujące chodniki. Powstaną miejsca parkingowe w rejonie tzw. „Zatoki Kraszowice”. Droga zostanie
wyposażona w zatoki autobusowe
z nowymi wiatami. W ramach zadania zaplanowano również remont
przejazdu kolejowego. W ulicy Kraszowickiej wykonana zostanie nowa
kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.
Prace rozpoczną się w drugiej
połowie kwietnia, a mają zakończyć
się w listopadzie.
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UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
gwarantujemy bezpłatną dostawę do domu na terenie
Podzamcza.

Wiosnę witali
z humorem
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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)

sekund

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr
21 im. Olimpijczyków Polskich
w Wałbrzychu przywitali wiosnę
z humorem, sportowym zacięciem i radosnym marszem.
O godz. 7:45 w szatni szkoły pojawiły się wolontariuszki z koszem
smakowitych krówek. Dzień zaczął
się od akcji „Nie wstydź się mówić:
dzień dobry!”. Każdy, kto wchodził
do szkoły i pozdrawiał witających,
otrzymywał cukierka. Wszyscy
i dzieci, i dorośli byli zaskoczeni, bo
przecież nie zawsze są witani w progu z koszem pełnym słodyczy.
Na drugiej godzinie lekcyjnej wybrani uczniowie klas VII oraz II i III
gimnazjum zmagali się w drużynowym konkursie „Savoir vivre’u”.
Nie było łatwo – pytania dotyczyły
zachowania w szkole, przedstawiania osób, ubioru, ułożenia sztućców

przy talerzu i zachowania w restauracji. Lekcja czwarta była „godziną
słodkości” – klasy II przygotowały
stoiska z własnoręcznie upieczonymi ciastami a kl. III przygotowały dla
młodszych kolegów zagadki, quizy.
Po uczcie dla podniebienia przyszedł
czas na rozruszanie mięśni i gardeł.
Klasy starsze miały okazję obejrzeć
zacięty mecz między aktualnymi uczniami naszej szkoły a absolwentami.
Starsi koledzy udowodnili kolejny
raz swoją piłkarską klasę i wygrali
spotkanie.
Na koniec uczniowie i nauczyciele opuścili mury szkoły i przeszli
z barwnymi transparentami ulicami
Podzamcza w wiosennym, wesołym
marszu. Wbrew białej i mroźnej tego
dnia aurze i powiadamiali mieszkańców, że nadeszła wiosna a wraz z nią
radość i ciepło, a dająca się we znaki
zima lada chwila odejdzie w niepamięć.

Policja w Wałbrzychu poszukuje zaginionej 50-letniej Iwony
Truszkowskiej. Kobieta na co
dzień mieszkała przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu. Ostatni raz
natomiast widziana była w naszym
mieście 1 kwietnia około godziny
20 w okolicach pl. Grunwaldzkiego. Prawdopodobną przyczyną
zaginięcia 50-latki są zaburzenia
funkcji poznawczych, a przy tym
brak orientacji w terenie. Możliwe, że kobieta nie jest w stanie
samodzielnie wrócić do miejsca
swojego pobytu.

Rysopis: wzrost około 160 cm,
60 kg, szczupłej budowy ciała,
włosy ciemne krótkie, twarz
pociągła, nos duży, oczy brązowe,
uzębienie niepełne. Opis ubioru:
kobieta ubrana była w czarną
kurtkę z kapturem, białą bluzkę,
czerwone spodnie oraz czerwone
kapcie. Wszystkich, którzy mogą
pomóc w odnalezieniu kobiety
prosimy o kontakt pod numer
alarmowy policji 997, bezpośrednio w Komendzie Miejskiej
Policji w Wałbrzychu przy ul.
Mazowieckiej 2 lub w najbliższym
miejscowo komisariacie.

Złodziejka złapana

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali pod koniec marca 28-letnią
wałbrzyszankę, która dokonała
kradzieży z włamaniem w jednym
z marketów na terenie Wałbrzycha. Funkcjonariusze zostali
poinformowani w niedzielę 25
marca po południu. Mundurowi ustalili, że kobieta będąc w
tym dniu w jednym ze sklepów
w Wałbrzychu, po uprzednim
pokonaniu zabezpieczeń w
postaci tzw. „pajączka”, dokonała
kradzieży dwóch markowych
smartwatchy o łącznej wartości
1650 złotych. Policjanci, którzy
przyjechali na miejsce zdarzenia,
po obejrzeniu zapisu z monitoringu szybko ustalili, kto może być
sprawcą przestępstwa. Okazała
się nią 28-letnia mieszkanka
miasta. Wałbrzyszanka przyznała
się do zarzucanego jej czynu i
złożył wyjaśnienia. Za kradzież z
włamaniem może trafić za kraty
więzienia nawet na 10 lat.

Butelką w twarz

66-letni mieszkaniec Boguszowa-Gorc w wyniku awantury na
klatce schodowej jednego z
budynków, pod koniec marca
uderzył 20-latkę butelką w głowę,
przez co kobieta doznała obrażeń
twarzy. W pewnym momencie
zdenerwowany mężczyzna złapał
za stojąca butelkę i uderzył pokrzywdzoną. W wyniku zdarzenia
kobieta z obrażeniami twarzy
oraz lewej ręki przewieziona
została do szpitala. Boguszowianin
trafił natomiast bezpośrednio
po interwencji do policyjnej izby
zatrzymań. Sprawca podczas
czynności procesowych przyznał
się do popełnienia czynu. Teraz
grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
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Wiosenne
krwiobranie

Aż 40 osób stawiło się w środę,
mimo chłodu i dość niesprzyjającej
aury, pod zaparkowanym na Rynku
ambulansem, by oddać krew
potrzebującym. Krew oddały 33
osoby, co daje fantastyczny wynik
prawie 15 litrów bezcennego leku.
Krwiodawcy zostali obdarowani
miłym upominkiem przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, który odwiedził uczestników
akcji, dziękując za zaangażowanie
i składając świąteczne życzenia. Na
krwiodawców czekały także słodycze od ZPC Śnieżka i jak zawsze
życzliwe panie z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Pantomima
dla seniorów

Pantomima „Krzesła” jak i „Zwyczaje Wielkanocne” - pod takimi
hasłami uczniowie klas siódmych
z Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 zaprezentowali przedstawienie dla seniorów. Pokonywać
bariery pokoleniowe można na
każdym poziomie, począwszy od
rodziny: podtrzymując tradycje
i wartości rodzinne, spędzając razem czas wolny, odkrywając swoje
pasje i zainteresowania poprzez
środowisko lokalne: organizowanie
wspólnych przestrzeni dla starszych
i młodych. Wzajemne relacje
międzypokoleniowe wpływają
korzystnie na obie strony. Starsi
czują się zauważeni, potrzebni, mają
okazję do wspomnień z dzieciństwa
i swojej młodości, możliwość przekazania swych umiejętności, wiedzy
i doświadczeń. Młodzi natomiast
zyskują rzeczywisty obraz starości,
nawiązują bliższe relacje, doceniają
bagaż doświadczeń starszego pokolenia, rozwijają postawę otwartości,
szacunku, stają się wrażliwsi na
potrzeby i oczekiwania seniorów oraz doświadczają wartości
często pomijanych współcześnie
jak miłość, troskliwość, cierpliwość,
czułość, uprzejmość, empatia.

Zbudowali budki
lęgowe

Dzieci z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju
zadbały o skrzydlatych przyjaciół.
Na szczawieńskich drzewach
zawisły w sobotę, 28 marca budki
lęgowe wykonane przez uczniów
i ich opiekunów. - Przyroda
szykuje się do wiosny, a my z zaciekawieniem przypatrywać się
będziemy gościom zamieszkującym
nowe domki i zakładającym w nich
rodziny. Za zaangażowanie w ten
temat dziękujemy wszystkim dzieciakom - spisałyście się na medal
oraz pracownikom, którzy pomogli
w wieszaniu budek – podsumowują pracownicy Urzędu Miejskiego.

Zapisy ruszyły

Jedlina-Zdrój wspólnie z Głuszycą
i Świeradowem-Zdrój jest organizatorem zlotu rowerów elektrycznych pn. ELECTRO-BIKE TOUR
2018. Organizatorzy zaplanowali
w każdej miejscowości wiele
atrakcji dla miłośników rowerów.
Pierwszy zjazd odbędzie się już
w niedzielę, 8 kwietnia w Jedlinie-Zdrój i tym samym otworzy serię
spotkań, na którą z niecierpliwością czekali zwolennicy jazdy na
rowerze.
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Rajd Świdnicki
w nowej formule
Znane są już mapy i harmonogram tegorocznego Rajdu
Świdnickiego-Krause. Impreza
organizowana w Górach Sowich w dniach 21-22 kwietnia
tradycyjnie rozpocznie sezon
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Automobilklub
Sudecki spodziewa się, że w rywalizacji weźmie udział cała czołówka krajowego czempionatu,
w sumie ok. stu załóg.
Siedem rund liczy tegoroczna
edycja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Pięć z nich
to popularne wśród zawodników
i kibiców uznane rajdy o asfaltowej
nawierzchni, ale sezon zakończą we
wrześniu dwie rundy szutrowe. Rajdy Rzeszowski i Polski to imprezy
międzynarodowe zgłoszone do kalendarza FIA, a długość ich odcinków
specjalnych wyniesie od 170 do 230
kilometrów. Pozostałe rundy RSMP
będą zgodnie z sugestiami zawodników krótsze, a rywalizacja będzie
przebiegała na trasach oesów liczących od 100 do 120 kilometrów.
W tej skróconej formule odbędzie się też 46. Rajd Świdnicki-Krause, który rozpocznie tegoroczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa
Polski. Na trasach zawodów pojawią
się również załogi z Historycznych
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Ceremonię startu
zaplanowano na sobotę, 21 kwietnia
o godzinie 17:30 na świdnickim rynku. Tego samego dnia o 19:03 zmagania rozpocznie superoes ulicami
Świdnicy (6,65 km).
Niedziela, 22 kwietnia to dwa
dwukrotnie pokonywane oesy i jeden trzykrotnie. Dwie pierwsze pętle stworzą próby Witoszów-Złoty
Las (5,40 km), Walim-Zagórze
(12,85 km) oraz Jawornik-Kamionki
(23,50 km). Blisko trzynastokilometrowy odcinek zakończy zmagania
i stanowi Power Stage. Ceremonię
mety zaplanowano na 16:20. Cały
rajd liczy 278,5 km, z czego 103 km
to odcinki specjalne.
Lista zgłoszeń zostanie zamknięta
7 kwietnia. Ale już teraz wiadomo,
że uczestnictwo w zawodach potwierdza cała krajowa czołówka. Na
starcie mają stanąć m.in. Grzegorz
Grzyb, Zbigniew Gabryś, Tomasz
Kasperczyk, Wojciech Chuchała. Na
trasy powraca też Sebastian Frycz
i udział potwierdza fabryczny zespół Skody za sterami z Miko Marczykiem. W krajowej czołówce nie

Kalendarz RSMP 2018
20-22 kwietnia Rajd
Świdnicki – Krause
18-20 maja
Rajd Dolnośląski
8-10 czerwca
Rajd Nadwiślański
29 czerwca – 1 lipca
Rajd Śląska
9-11 sierpnia
Rajd Rzeszowski
7-9 września Rajd
Elektrenai (Litwa)
21-23 września Rajd Polski

zabraknie kierowcy ze Strzegomia Pawła Krysiaka, Mistrza
Polski 2017 w klasie 4F.
- W tym roku pozostaję
w Fordzie Fiesta, ale z kitem
R200. Samochód zostanie
ulepszony i podniesiemy jego
moc. Prace nad autem dobiegają końca i w ten weekend
pokonam nim pierwsze kilometry testowe – zdradza Paweł Krysiak, którego na trasie
1. rundy RSMP zobaczymy
w barwach wielu lokalnych
firm, w tym m.in. Krause, Tech
Plast, Forpol - Auto Serwis
Świdnica, Nifco Polska, Tech-Mol, Dźwigi Golak, Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel oraz
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Red.
fot. Mateusz Banaś
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Nałóg i władza
Nostalgiczny i pełen poczucia
humoru hołd dla Pinii Bausch
- niemieckiej tancerki i choreografki tańca współczesnego.
Spektakl pt. „Gdyby Pina nie
paliła, to by żyła” do zobaczenia
w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego.
Czasem nałóg staje się legendą.
Papieros to nieodłączny atrybut
Piny Bausch, ikony XX-wiecz-

kultura 9

od 15 lat
razem z Wami

nego teatru tańca. Cezary Tomaszewski opierając się na motywach z przedstawień Bausch,
z wykorzystaniem lamentów barokowych i muzyki popularnej
stworzył przedstawienie dokumentalne o ostatnim spektaklu Piny.
Zespół Szaniawskiego w nowej
roli, tancerzy Piny, osieroconych,
przyłapanych w momencie żałoby
i poszukający kierunku.
KaLu

Uwaga Konkurs
Do wygrania cztery pojedyncze wejściówki na koncert
Cheap Tobacco z Krakowa oraz wałbrzyskiego zespołu
Paranoja Hotel, który odbędzie się 14 kwietnia 2018 r.,
godz. 19.00 budynek nr 8 na terenie Starej Kopalni.
Wystarczy, że w piątek
06.04.2018 punktualnie
o godz. 12:00 wyślesz
e-mail pod adres
sekretariat@30minut.pl
z hasłem Wałbrzyska
Wiosna Bluesowa,
podaj swoje imię,
nazwisko i nr telefonu.

W poszukiwaniu pracy

„Gdyby Pina nie paliła, to by żyła”
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
7 kwietnia 2018 / godz. 19:00 / Duża Scena
8 kwietnia 2018 / godz. 18:00 / Duża Scena
Rezerwacja biletów: Biuro Współpracy z Publicznością
/ tel. 74 648 83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl

Zwiedzimy więcej
Do zamku Książ, Palmiarni
i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia dołączyło Muzeum
Porcelany. Tym samym, turysta
odwiedzający Wałbrzych będzie
mógł zakupić jeden bilet do czterech największych atrakcji turystycznych miasta. Dzięki temu
zaoszczędzi aż 20 zł.
Głównym celem wspólnego biletu promowanego w ramach akcji
Explore wAubrzych jest „wysłanie”
odwiedzających z Zamku Książ
do innych wałbrzyskich obiektów.
- Zamek Książ jest bez wątpienia
najbardziej popularnym obiektem
turystycznym Wałbrzycha i Dolnego
Śląska. Zależy nam, aby turyści, którzy już do nas dotarli, po zwiedzeniu
zamku i palmiarni, pojechali dalej na
wałbrzyską Starówkę, aby odwiedzili
Starą Kopalnię i Muzeum Porcelany,
które podobnie jak nasz zamek są
miejscami unikatowymi na skalę polską, a nawet europejską – wyjaśnia
prezes Zamku Książ w Wałbrzychu,
Anna Żabska.
Wspólny bilet dostępny jest w kasach Zamku Książ, Palmiarni, Cen-

trum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
oraz w Muzeum Porcelany. W Książu można go kupić także online,
a niebawem taką formę sprzedaży
ma wprowadzić także Stara Kopalnia
i Muzeum Porcelany. Akcja Explore
wAubrzych ma na celu zwiększenie
ruchu turystycznego w Wałbrzychu.
We wrześniu 2012 r. Wałbrzych kupił Palmiarnię od Agencji Nieruchomości Rolnych i została przyłączona
do gminnej spółki Zamek Książ,
wprowadzono wspólny bilet wstępu
do obu obiektów. Kolejnym krokiem
było wprowadzenie w 2015 r., po
głośnej na świecie historii „złotego
pociągu „ wspólnego biletu wstępu do Zamku Książ, Palmiarni oraz
Starej Kopalni. Teraz korzystając ze
wspólnej wejściówki, turyści będą
mogli również odwiedzić Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu. Wspólny
bilet wstępu jest ważny przez rok.
Jego zakup to dla turystów nie tylko wygoda, ale również spora ulga.
Bilet normalny kosztuje 52 zł, czyli
o 20 zł taniej, niż gdyby kupili cztery
osobne bilety wstępu. Cena wspólnego biletu ulgowego wynosi 37 zł.
KaLu

REKLAMA 797 982 003

Bohaterowie komedii postanawiają iść na skróty. Nie chcą walczyć
o nową posadę i czekać miesiącami
na zatrudnienie. Sami wymyślają sobie zajęcie! Wpadają na karkołomny

Żołnierz
też człowiek

Spektakl podejmuje temat wojny,
ukazując jej nonsens i niezawinione
cierpienie zwykłych uczestników
działań wojennych. Okazuje się,
że żołnierze, mimo to, że walczą
na wrogich frontach, mają te same
marzenia, przemyślenia, podobną wrażliwość. Każdy z nich jest
zwyczajnie człowiekiem. Wróg
w prosty, wymowny a jednocześnie
poruszający sposób odkrywa absurdalność wielu ludzkich mechanizmów dzięki czemu daje młodemu
widzowi bodziec do krytycznego
oglądu świata. Ten wyjątkowy
spektakl będziemy mogli zobaczyć
w wałbrzyskim teatrze lalki i aktora
od 8 do 12 kwietnia.

Ekskluzywny
koncert

Wygrywają pierwsze
cztery osoby.

Co się dzieje kiedy tracimy
pracę? Szukamy nowej! Ale droga, którą przemierzamy, aby
zdobyć wymarzone stanowisko może być długa i wyboista,
a i poszukiwania mozolne. Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”,
którzy z dnia na dzień utracili
pracę? Dowiemy się w sobotę, 7
kwietnia we świdnickim teatrze.

sekund

i dosyć niebezpieczny pomysł – postanawiają zrealizować… film erotyczny. Wszystko wydaje się proste:
trzeba tylko zatrudnić odpowiednich
„aktorów” i ruszyć z produkcją,
która przysporzy im mnóstwo pieniędzy! Wszystko zaplanowane jest
w szczegółach…ale jak to w życiu
bywa, a w komedii to już na pewno,
nie wszystko jest takie jakie na pozór
wygląda. Sytuacja szybko wymyka
się spod kontroli i bardzo komplikuje, a to z kolei powoduje mnóstwo
śmiesznych sytuacji i zabawę aż do
łez.
KaLu

Książęca Orkiestra Salonowa powstała około dwa lata temu z inicjatywy Jerzego Koska. Na początku
uświetniała swoimi koncertami
ważniejsze uroczystości odbywające
się w Zamku Książ takie jak Urodziny Księżnej Daisy czy nadanie
tytułu Honorowego Obywatela
Wałbrzycha Księciu Bolko von
Hochberg. Po jakimś czasie narodził
się pomysł, aby zacząć cykliczne
koncerty w Zamku Książ. Orkiestra prezentuje muzykę kameralną
wszystkich epok przeznaczoną na
skład smyczkowy. Często zaprasza
do udziału w koncertach najlepszych solistów polskich i zagranicznych, którzy chętnie przyjeżdżają
i uświetniają swoją mistrzowską
grą nasze koncerty. Tym razem
ta niesamowita grupa zawita 8
kwietnia o godzinie 18:00 na scenę
świdnickiego teatru.

Nietypowe
spotkanie

Już w tę sobotę Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia zaprasza
na spotkanie z prowadzącymi
Szkło Kontaktowe – Tomaszem
Sianeckim i Markiem Przybylikiem.
Podczas spotkania uczestnicy
będą mieli okazję porozmawiać
o przyszłości mediów, polityce,
a także dowiedzieć się co nieco na
temat kulisów pracy w telewizji.
Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia
2018 r. o godzinie 17:00 w Kawiarni
Sztygarówka. Wstęp wolny.

Kolejny casting

To już 8. edycja! Dołącz do elitarnego grona utalentowanych mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Zgarnij kasę (pula nagród 3 tysiące
złotych), ale to nie wszystko, mamy
jeszcze dla Was nagranie teledysku lub filmu promocyjnego przez
Studio PlayR oraz nagranie piosenki
w Studio M 23 do tekstu Juranda
Wójcika. Dodatkowo zaproszenie
do Hanoveru na udział w Polonijnym Festiwalu Kultury oraz publikacja w Panoramie Wałbrzyskiej
i opieka impresaryjna Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Łowimy
talenty! Nie ma ograniczeń wiekowych, liczą się tylko chęci, zdolności
i dobre samopoczucie. Śpiewasz,
tańczysz, grasz, czarujesz, rysujesz,
a może… – zapraszamy na II casting
do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
na Piaskowej Górze, 7 kwietnia
w godz. 10-12. Finał „Wałbrzych
ma Talent” podczas Dni Wałbrzycha, 26 maja. Regulamin konkursu
na stronie www.wok.walbrzych.pl.

10 sport
sekund
Szalony mecz
w uzdrowisku

Za nami pierwsza pełna odsłona klasy
okręgowej. Odsłona, która przyniosła
wygraną oraz porażkę lokalnych ekip.
Po emocjonującym spotkaniu MKS
Szczawno-Zdrój pokonał Pogoń ZEM
Duszniki-Zdrój 4:3, mimo iż po zaledwie kilkunastu minutach przegrywał
0:2. Nie powiodło się za to piłkarzom
Zdroju Jedlina-Zdrój, którzy musieli
uznać wyższość rywala z Kamieńca
Ząbkowickiego. W nadchodzącej
kolejce zarówno MKS jak i Zdrój
wystąpią przed własną publicznością.
Podopieczni Piotra Borka podejmą
Piławiankę Piława Górna, a chłopcy
Radosława Kwiatkowskiego zmierzą
się ze wspomnianą Pogonią.
Zamek Kamieniec Ząbkowicki
- Zdrój Jedlina-Zdrój 2:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Kamil Sienkiewicz (58), 2:0 Arkadiusz
Majewski (90+2)
Żółte kartki: Majewski - Zamek oraz Lic, M.
Kwiatkowski - Zdrój
MKS Szczawno-Zdrój
- Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój 4:3 (2:2)
Bramki: 0:1 Marco Tysiak (4), 0:2 Piotr Lewandowski (19), 1:2 Tomasz Lewandowski (43), 2:2
Paweł Tobiasz (45), 3:2 Błażej Gromniak (59), 4:2
Filip Brzeziński (67), 4:3 Jacek Jakóbek
Plan XVIII kolejki
Sobota – 7 kwietnia, godz. 16:
Granit Roztoka – Grom Witków, godz. 15
Victoria Tuszyn – Piast Nowa Ruda
MKS Szczawno-Zdrój – Piławianka Piława Górna
Kryształ Stronie Śląskie – Skałki Stolec
Victoria Świebodzice – LKS Bystrzyca Górna
Zjednoczeni Żarów – Zamek Kamieniec Ząbkowicki
Zdrój Jedlina-Zdrój – Pogoń ZEM Duszniki-Zdrój
Niedziela – 8 kwietnia, godz. 16:
Iskra Jaszkowa Dolna – Orzeł Lubawka

Bartłomiej Nowak
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Czas odprawić Gniezno
Sklep Polski MKK Gniezno – Górnik Trans.eu
Wałbrzych
III mecz (ewentualnie)
Środa – 18 kwietnia, Hala Wałbrzyskich Mistrzów,
godz. 18:
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Sklep Polski MKK
Gniezno

Koszykarze Górnika Trans.eu są zdecydowanym faworytem nadchodzącej rywalizacji z MKK Gniezno

Po szybkiej, łatwej i przyjemnej rywalizacji w I rundzie
play off z Muszkieterami Nowa
Sól, w kolejnej odsłonie walki o awans do I ligi koszykarzy
Górnika Trans.eu czeka bardziej
wymagający rywal. W sobotę
w pierwszym meczu wałbrzyszanie podejmą Sklep Polski MKK
Gniezno.
Zgodnie z oczekiwaniami biało-niebiescy bezboleśnie awansowali
do kolejnej odsłony walki o wymarzony awans do I ligi. Co prawda
w następnej rundzie będzie już nie-

co trudniej o dwa kolejne zwycięstwa, ale nie mamy wątpliwości, iż
świetnie spisujący się w przekroju
całego sezonu podopieczni Marcina Radomskiego spokojnie poradzą
sobie również i z tą przeszkodą.
Pierwszy pojedynek z ekipą z Gniezna rozegrany zostanie w sobotnie
popołudnie w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów, ale warto już dziś zaopatrzyć się w bilety, gdyż liczba wejściówek na mecz jest ograniczona.
Tym samym ci, którzy czekać będą
do samego rozpoczęcia spotkania,
mogą odejść sprzed kas z kwitkiem.
Sprzedaż prowadzona jest w siedzi-

bie klubu zlokalizowanej w podziemiach Hali Wałbrzyskich Mistrzów,
a początek jutrzejszych zmagań
II rundy zaplanowano na godzinę
16.30.
II runda play off o awans do I ligi
(rywalizacja trwa do dwóch zwycięstw)
I mecz
Sobota – 7 kwietnia, Hala Wałbrzyskich Mistrzów,
godz. 16.30:
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Sklep Polski MKK
Gniezno
II mecz
Sobota – 14 kwietnia:

W ostatnich dniach wyjaśniła
się również przyszłość innej koszykarskiej drużyny z naszego regionu. Chodzi o MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój, który rundę
zasadniczą III ligi zakończył na 3.
miejscu, dzięki czemu zagra w barażach o awans do II ligi. Półfinałowa
impreza odbędzie się w dniach 13 –
15 kwietnia w Tarnowskich Górach,
a obok miejscowej ekipy KKS oraz
podopiecznych Michała Borzemskiego, w zawodach wezmą również
udział Hensefort Przemyśl oraz KK
UR Kraków. Awans do finałowej, decydującej odsłony uzyskają dwie najlepsze ekipy turnieju w Tarnowskich
Górach.
- Trudno powiedzieć, kto jest
faworytem turnieju. Jako zawodnik
czterokrotnie uczestniczyłem w barażach, więc wiem, że udział w takiej
imprezie to spora loteria. Wiele zależeć będzie od dyspozycji dnia, ale
trzeba się nastawić na ciężką walkę,
gdyż w przeciągu trzech dni rozegramy trzy mecze. Jeśli chodzi o Basket,
to wszyscy gracze są zdrowi, ale nie
wiadomo czy z racji innych obowiązków wszyscy zawodnicy będą mogli
uczestniczyć w turnieju -, powiedział
trener Borzemski.
tekst i fot. Bartłomiej Nowak
R0215/18
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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
Transport i zniesienie
GRATIS!
668-60-55-55

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

REKLAMA
797 982 003
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

39 000 zł Tel. 513 130 023, (74)

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

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

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

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

mgr analityki medycznej

Bogdan Leśniak
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
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

640 11 73
PODGÓRZE - 40,86m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 69 990 zł do nego-

USŁUGI
(4) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 692 123 981
(2) HYDRAULIKA, Tel. 668 60 55 55
(2) ELEKTRYK, Tel. 888 322 334
(2) REMONTY KOMPLEKSOWO,
Tel. 668 60 55 55
(2) Dekarstwo, blacharstwo, naprawy, remonty dachów. Tel. 732 849
111
(4) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(8) HYDRAULIK, TEL. 506 754
379
(4) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(12) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(4) 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
(4) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(4) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(25) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info
Pogotowie Introligatorskie!!! Tel.
843-43-57

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

NIERUCHOMOŚCI
(3) Wynajmę zewnętrzny lokal handlowy o pow. 12 m2 na Manhattanie
II Piaskowa Góra. Tel. 604 79 67 68
(11) Sprzedam działki budowlane
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul.
Orkana 103, tel. 600 851 189

WYPOCZYNEK
(0) Tanio pokoje, domki, apartament nad morzem i jeziorem koło

Jarosławca w Jezierzanach kontakt
604 821 470

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

SPRZEDAM
(1) Sprzedam meble – sypialnia +
kredens z okresu międzywojennego.
Tel. 604 827 959

cjacji. 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

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

na trzecim piętrze. Cena: 125 000
zł do negocjacji. Tel: 513 130 023,
(74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE – 61m2, dwupoziomowe mieszkanie, 3 pokoje,

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

kuchnia z jadalnią, łazienka, z WC,

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

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje,

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

SZCZAWIENKO – 40,77m2, 2

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:

przedpokój. Mieszkanie na czwartym piętrze. Do wprowadzenia.
Cena: 178 000 zł do negocjacji.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie podłogowe. Wysoki
standard. Mieszkanie na parterze.
Cena: 218 000 zł do negocjacji.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
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

12 promocja
REKLAMA

Nakład łączny
z.
w kwietniu 67 000 eg

od 15 lat
razem z Wami

Piątek, 6 kwietnia 2018
www.30minut.pl
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