
Cyfrowa jakość badań
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Kolejne zatrzymanie w Wałbrzy-
chu związane z handlem narkotykami. 
28-letnia wałbrzyszanka przechowy-
wała narkotyki w swoim domu m.in. 
w lodówce. Kobiecie grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 10.

Funkcjonariusze Policji zatrzymali wał-
brzyszankę w mieszkaniu przy ul. Chopina 
w Wałbrzychu 4 kwietnia około godziny 
18. Kiedy postanowili przeszukać mieszka-
nie kobiety, natknęli się na pokaźny zbiór 
narkotyków. Mundurowi zabezpieczyli 
amfetaminę, z której można było wykonać 
blisko 110 porcji tego narkotyku, tabletki 
ecstasy, a także marihuanę. Funkcjona-
riusze udowodnili kobiecie wielokrotną 
sprzedaż narkotyków.  O jej dalszym lo-
sie zdecyduje sąd. Prokurator Rejonowy 
w Wałbrzychu zastosował w stosunku do 
podejrzanej dozór. 28-letniej wałbrzyszan-

Narkotyki w lodówce

Kierowca rajdowy ze Strzegomia 
Paweł Krysiak staje przed kolejnym 
wyzwaniem. Już w następny weekend 
wystartuje w pierwszej rundzie Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski, czyli Rajdzie Świdnickim – 
Krause. Mistrz Polski 2017 w klasie 
4F do rywalizacji staje w zmodyfiko-
wanym Fordzie Fiesta R2, a na jego 
prawym fotelu zasiądzie nowy pilot – 
Krystian Pachuta. 

Wspierany przez wiele lokalnych firm, 
zwycięzca wszystkich zeszłorocznych 
rund Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski w klasie 4F i Mistrz Polski 
podejmuje dalszą walkę o budżet na starty 
w sezonie 2018. Kierowcę ze Strzegomia, 
Pawła Krysiaka zobaczymy na trasie 46. 
Rajdu Świdnickiego – Krause. Zawodnik 
Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej potwier-
dza także udział w Rajdzie Dolnośląskim 
(18-20 maja). Jeśli chodzi o kolejne rundy 
krajowego czempionatu, to uczestnictwo 
w nich jest uzależnione od zaangażowania 
sponsorów. 

-Rajd Świdnicki – Krause ze świet-
ną frekwencją mocnych aut z pewnością 
wspaniale rozpocznie sezon RSMP 2018. 
My na trasę wyruszymy w środku stawki, 
bo z numerem 33. Nasz Ford Fiesta R2 
przeszedł niewielkie modyfikacje, dzięki 
którym zyskał trochę mocy. Mamy zamon-
towany kit R-200, przez co też będziemy 
rywalizować w dobrze obsadzonej klasie 

Krysiak przed kolejnym testem

Open 2WD +. Jesteśmy już po krótkich 
testach i co muszę powiedzieć, auto zy-
skało na dynamice, ma lepszy moment 
obrotowy. Start w Świdnicy będzie dla 
mnie jak zawsze dużym wyzwaniem, gdyż 
rywalizacja na domowych trasach to po-
dwójna presja. Ponadto na prawym fotelu 
nastąpiła zmiana. Miejsce to zajmuje teraz 
Krystian Pachuta, pilot i zarazem kierowca 
z mistrzowskim tytułem, z którym przed 
laty miałem okazję pojechać Rajd Kar-
konoski. Chcę serdecznie podziękować 
wszystkim firmom i osobom fizycznym, 

dzięki którym nasz start będzie możliwy – 
mówi Paweł Krysiak. 

46. Rajd Świdnicki-Krause rozpocznie 
się w sobotę, 21 kwietnia o godz. 17:30 na 
świdnickim Rynku. O godz. 19:03 ruszysu-
peroes ulicami Świdnicy (6,65 km). Nie-
dziela, 22 kwietnia to 7 oesów, na które 
złożą się przejazdy trasy Witoszów-Złoty 
Las (5,40 km), Walim-Zagórze (12,85 km) 
oraz Jawornik-Kamionki (23,50 km). Cały 
rajd liczy 278,5 km, z czego 103 km to od-
cinki specjalne. 

KaLu

ce zostały postawione zarzuty posiadania 
znacznej ilości narkotyków oraz handel 
nimi.  - Narkotyki w postaci amfetaminy 
i marihuany ujawnili i zabezpieczyli w ze-
szłym tygodniu w mieszkaniu 28-latki po-
licjanci kryminalni wspólnie z funkcjona-
riuszami prewencji wałbrzyskiej komendy. 
Podczas czynności procesowych mundu-
rowi udowodnili podejrzanej także handel 

środkami psychotropowymi i odurzający-
mi. – komentuje Oficer Prasowy Komen-
danta Miejskiego Policji w Wałbrzychu 
sierż. szt. Marcin Świeży. 

Policja informuje, iż  liczba przestępstw 
narkotykowych ciągle wzrasta. Dominuje 
posiadanie, bo handel i przemyt trudniej 
udowodnić.

PaPu
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 „Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc” 
- Louis de Funes

Do startu 46. Rajdu Świdni-
ckiego-Krause (20-22 kwietnia) 
pozostało już tylko kilka dni. A 
zapowiada się naprawdę cie-
kawa rywalizacja. -Aż 8 załóg 
pojawi się w najmocniejszych 
samochodach klasy R5. Wśród 
zgłoszonych kierowców mamy 
obecnego Mistrza Polski i ze-
szłorocznego triumfatora Raj-
du Świdnickiego-Krause Filipa 
Nivett. Wystartują także Grze-
gorz Grzyb (Mistrz Polski 2016) 
i Wojciech Chuchała (Mistrza 
Polski 2014). Trudno wskazać 
faworyta do wygranej i myślę, 
że kibice do ostatniego odcin-
ka będą uważnie śledzić wyniki 
rajdu. Kierowców będących w 
stanie walczyć o podium jest 
w tym roku naprawdę wielu – 
mówi Roman Grygianiec dyrek-
tor rajdu i Prezes Automobil-
klubu Sudeckiego.

Start już za chwilę, jaki to czas 
dla organizatora tak dużej im-
prezy?

Przyznam, że to bardzo intensyw-
ny czas. Organizacja rajdu rangi 
Mistrzostw Polski to ogromne 
przedsięwzięcie, które wymaga 
bardzo żmudnych i długich przy-
gotowań. Wykonujemy zaplano-
wane działania, ale zawsze poja-
wiają się pewne nowe elementy, 
których nie sposób było prze-
widzieć. Przy takiej skali zadania 
to zupełnie naturalne. Potrzebne 
jest bardzo dobre doświadczenie 
i sprawny, zgrany zespół organi-
zacyjny, bez którego podejmo-
wanie się organizacji nie miałoby 
najmniejszego sensu. Mamy to 
szczęście, że stanowimy silny ze-
spół i razem tworzymy jeden z 
najbardziej rozpoznawalnych raj-
dów w Polsce. Dzięki sponsorom 
co roku możemy organizować w 
Świdnicy to motoryzacyjne świę-
to. Szczególne wyrazy uznania dla 
sponsora tytularnego, firmy Krau-
se, która od lat nieprzerwanie 
wspiera nasze zamierzenia. 

W tym roku modyfikacji uległ 
także format rozgrywania Raj-
dowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski. 
Tak, postanowiliśmy zrobić możli-
wie najbardziej atrakcyjny rajd dla 
kibiców i zawodników. Wprowa-
dziliśmy wiele zmian i pomysłów, 
o których myśleliśmy od pewne-
go czasu. Jednym z nich jest tzw. 
Zapętlanie odcinków specjalnych, 
dzięki czemu załogi będą poko-
nywać część odcinka specjalnego 
dwukrotnie. Tak będzie w przy-
padku odcinka Świdnica – Super 
OS Crusar otwierającego rywaliza-
cję i próby w Walimiu i na słynnych 
Patelniach Walimskich, które są 
wizytówką rajdu i sportów moto-
rowych w ogóle. 

Trasa prologu w Świdnicy także 
uległa zmianie. 

Zdecydowaliśmy się na mody-
fikacje z różnych względów. 
Uważamy, że warto co jakiś czas 
wprowadzać nowe elementy. 
W przypadku próby w Świdnicy 

udało się ją znacznie wydłużyć, 
zapętlenie sprawi że kibice będą 
mogli oglądać załogi dwukrotnie, 
a nowa partia przez park uatrak-
cyjni rywalizację. Odcinek będzie 
rozgrywany w sobotę i spodzie-
wamy się, że będzie się cieszyć 
ogromną popularnością. Chcemy 
przybliżyć rajd także mieszkań-
com Świdnicy i myślę, że dzięki 
takim odcinkom rajdy zyskują 
na popularności. Dziękujemy za 
poparcie mieszkańców miasta 
i naprawdę spory entuzjazm, 
by robić dobre i wielkie rzeczy 
wspólnie. 

Walim będzie w tym roku obo-
wiązkowym punktem dla każ-
dego kibica?

Nie ukrywamy, że to bardzo 
ważne i atrakcyjne miejsce. To 
historia polskich rajdów samo-
chodowych, a w tym roku uczta 
dla kibiców. Dzięki zapętleniu 
tej próby kibice zgromadzeni na 
Patelniach Walimskich zobaczą 
podczas jednego dnia kilkaset 
przejazdów załóg rajdowych. Za-
planowana przez nas Bezpiecz-
na Strefa kibica (BSK) powinna 
pomóc w dogodnym i bezpiecz-
nym oglądaniu rajdu. Co roku 
wykonujemy wiele pracy, aby ki-
bice oglądali rajdy w bezpieczny 
i świadomy sposób. Nasze plany 
opieramy na doświadczeniu z lat 
ubiegłych i chcemy, aby rajd był 
wydarzeniem spektakularnym, 
ale bezpiecznym. Tylko w takim 
przypadku możemy mówić o 
udanej organizacji. Dziękujemy 
za przychylność władzom miasta, 
w szczególności Pani Prezydent 
Beacie Moskal - Słaniewskiej za 
bardzo owocną współpracę i 
zaangażowanie w rozwój rajdu. 
Dziękuję także Staroście Świd-
nickiemu Panu Piotrowi Fedoro-
wiczowi, który także od wielu lat 
wspiera Automobilklub Sudecki 
w organizacji kolejnych rund Mi-
strzostw Polski. Ogromne po-
dziękowania należą się Wójtowi 
Gminy Walim Panu Adamowi 
Hausmanowi za umożliwienie 
poprowadzenia trasy tymi niesa-
mowitymi drogami i bardzo do-
brą współpracę. Dziękuję także 
Panu Wicestaroście Wałbrzyskie-
mu Krzysztofowi Kwiatkowskie-
mu za świetne pomysły, ogromną 
aktywność i pomoc w organizacji 
tegorocznego rajdu. 

Dziękuję za rozmowę.
Paulina Purgał

• PIĄTEK, 13 kwietnia 2018 
Imieniny: Hermenegilda, Ida, Marcin
Dzień Scrabble, Dzień Pamięci O�ar Zbrodni Katyńskiej

09:00 - Spektakl pt. „Afroazja’”, Tetra Lalki i Aktora, Wałbrzych
09:30 - Parada „Oswoić autyzm”, Świdnica
16:30 - Kinomaniacy - spotkanie z �lmem „Letnie przesilenie”, Biblioteka 
pod Atlantami na Piaskowej Górze, Wałbrzych
16:30 - Akademia Młodego Artysty, Multimedialna Filia Biblioteczna, 
Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert JazzBlaster plays Depeche Mode, A Propos, Wałbrzych 

• SOBOTA, 14 kwietnia 2018 
Imieniny: Berenika, Justyna
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Dzień Ludzi 
Bezdomnych, Dzień Patrzenia się w Niebo 

08:00 - Bieg „Zdobywca Góry Parkowej”, Stadion Miejski, Kamienna Góra
10:00 - Strzelanka Paintbollowa, Dzierżoniów
10:00 - Międzypokoleniowy Turniej Chińczyka, Klub Seniora, Świebodzice
10:00 - Atlanty dzieciom. Wałbrzyskie Wróbelki, Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Wałbrzych
11:00 - Dixielandowe nutki dla naszych malutkich, Klub Bolko, Świdnica
14:30 - Ceremonia otrawcie drużynowych mistrzostw Europy seniorów 
w szachach, Aqua-Zdrój, Wałbrzych
14:30 - Wykład pt. „Topogra�a miasta Świdnicy”, Muzeum Dawnego 
Kupiectwa, Świdnica
15:00 - Rozgrywki drużynowych mistrzostw Europy seniorów w szachach, 
Aqua-Zdrój, Wałbrzych
16:00 - Spektakl familijny „Przygody Ze�rka i spółki”, Teatr Miejski, Świdnica 
17:00 - Spektakl pt. „Dom”, Tetra Lalki i Aktora, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert Prawda, Anti, Humans, Olwen de Hermsdorf , Papug Pub, 
Wałbrzych
19:00 - Spotkanie z Katarzyną Groniec, Teatr Miejski, Jawor
19:00 - Bluesowy Wałbrzych, Ośrodek Kultury – Stara Kopalnia, Wałbrzych 
19:00- Koncert Te Deum laudamus, Para�a pw. Świętych Aniołów Stróżów, 
Wałbrzych
20:00 - Wiosenna Fiesta Latynoska, A Propos, Wałbrzych
21:00 - Nocna Szychta, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 15 kwietnia 2018 
Imieniny: Anastazja, Maro
Światowy Dzień Trzeźwości, Światowy Dzień Sztuki 

07:00 - Mistrz kierownicy runda 2, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”, Tetra Lalki i Aktora, Wałbrzych
15:00 - Rozgrywki drużynowych mistrzostw Europy seniorów w szachach, 
Aqua-Zdrój, Wałbrzych
16:00 - Spektakl pt. „Dom”, Tetra Lalki i Aktora, Wałbrzych
18:00 - Książęca Orkiestra Salonowa - koncert M jak Mozart, Zamek Książ, 
Wałbrzych 
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert, VOO VOO, A propos, Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 16 kwietnia 2018 
Imieniny: Benedykt, Bernadeta, Julia
Dzień Sapera, Dzień Włókniarza, Europejski dzień 
kontroli prędkości, Święto Wojsk Inżynieryjnych , 
Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci 

15:00 - Rozgrywki drużynowych mistrzostw Europy seniorów w szachach, 
Aqua-Zdrój, Wałbrzych
18:00 - Kanapa Teatralna, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:30 - Koncert „Pan Maleńczuk – solo”, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów

• WTOREK, 17 kwietnia 2018 
Imieniny: Klara, Robert
Światowy Dzień Chorych na Hemo�lię, Światowy Dzień 
Kostki Rubika, Międzynarodowy Dzień Paskudy 

09:30 - Spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”, Tetra Lalki i Aktora, Wałbrzych
15:00 - Rozgrywki drużynowych mistrzostw Europy seniorów w szachach, 
Aqua-Zdrój, Wałbrzych
16:00 - Wernisaż Konkursu Plastycznego, Hol Teatru Miejskiego, Świdnica 
17:00 - Prelekcja „Gwinea Bissau, Senegal, Gambia – skrawek Afryki” 
Andrzeja Wojtonia, Biblioteka pod Atlantami na Piaskowej Górze, Wałbrzych
17:00 - Kawiarnia Naukowa: dr hab. Jurand Wojewoda „Geologiczny sens 
czasu”, Centrum Sztuki i Nauki Stara Kopalnia, Wałbrzych

• ŚRODA, 18 kwietnia 2018 
Imieniny: Bogumiła, Bogusława, Ryszard
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy 
Dzień Krótkofalowca, Europejski Dzień Praw Pacjenta, 
Dzień Pacjenta w Śpiączce, Dzień Języka Arabskiego 

09:00 - Spektakl pt. „Afroazja’”, Tetra Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Spotkanie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim, Biblioteka 
Publiczna, Nowa Ruda
15:00 - Rozgrywki drużynowych mistrzostw Europy seniorów w szachach, 
Aqua-Zdrój, Wałbrzych
16:30 - Atlanty dzieciom. Klub Czytających Rodzin, Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Obcy w raju”, Miejski Teatr, Świdnica
19:30 - Debata „Obcy a sprawa polska” z udziałem Beaty Moskal-
Słaniewskiej, Tomasza Bilickiego, Macieja Mandelta oraz Natalii Nikolskiej, 
Miejski Teatr, Świdnica

• CZWARTEK, 19 kwietnia 2018 
Imieniny: Emma, Jerzy
Dzień Czosnku, Dzień Rowerowy 

08:00 - Żywa biblioteka w Świdnicy, Teatr Miejski, Świdnica
09:00 - Spektakl pt. „Afroazja’”, Tetra Lalki i Aktora, Wałbrzych
09:00 - Żywa Biblioteka, Human Library, Ośrodek Kultury, Świdnica
15:00 - Rozgrywki drużynowych mistrzostw Europy seniorów w szachach, 
Aqua-Zdrój, Wałbrzych
17:00 - Żywa biblioteka w Świdnicy, Teatr Miejski, Świdnica
18:00 - Lekcje Sztuki: Sztuka od kuchni, Galeria Fotogra�i, Świdnica
19:00 - Stand-up: Magda Kubicka i Tomasz Biskup, WOK na Piaskowej Górze, 
Wałbrzych
20:00 - Spektakle pt. „Dzisiaj w Warszawie jutro gdzieś w świecie”; „Obcy na 
mojej kanapie”, Teatr Miejski, Świdnica
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• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

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

K R E D Y T Y

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

ul. Broniewskiego 69 
tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) 
tel. 74 666 88 99
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Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

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

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

0000191584
…Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania. 

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

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspomagającym 
Dawida Kupisa!

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

Studio Espresso gościło w  Pizzeria Paparazzi w Wałbrzychu

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

Odznaczony medalem ministra „Zasłużony dla sportu”. Jak sam o sobie mówi, jest osiedlowym „wue�stą”. Z naszym gościem rozmawia Paweł Szpur.

Naszego szanownego gościa chy-
ba nie muszę nikomu przedsta-
wiać, zwłaszcza chłopakom, któ-
rzy wychowali się na Podzamczu. 
Słynne „boisko u Pana Kazia”. 
Jak to się zaczęło?

Zacznę może od przedstawienia 
się, bo tak, jak powiedziałeś, znają 
mnie jako Pana Kazia. Niektórzy 
nie wiedzieli, skąd jestem: czy ze 
szkoły, z TKKF-u czy spółdzielni.

A ja powiem tak: czterdzieści lat 
obchodzi Spółdzielnia Mieszka-
niowa Podzamcze w tym roku. Ja 
zacząłem trzydziesty dziewiąty 
rok pracy w tej instytucji, czy-
li Pan Kaziu jest ze spółdzielni, 
a to, że ze szkołami współpraco-
wał....

Sam biegałem.

Jak to się zaczęło? 
Zostałem sprowadzony do spół-
dzielni, a sam siebie określam 
jako „wuefista osiedlowy”. Naj-
bardziej kojarzony jestem z piłką 
nożną. Dlaczego? Dlatego, że na 
boisku „Kazia” grałem od osiem-
dziesiątego czwartego do dwuty-
sięcznego roku. Grałem tak, jak 
się w piłkę gra - bez względu na 
pogodę, śnieg czy deszcz - zawsze 
byłem. Z piłką związany jestem 
trzydzieści pięć lat. Z przykrością 
muszę powiedzieć i przeprosić 
Maćka i Wojtka Polewskich (to 
są zawodnicy, którzy najdłużej 
u mnie grali), bo powiedzieli, że 
dopóki będą mogli ruszać nogą, 
a ja będę rozgrywki prowadził, 
to oni będą grać. Mam przy sobie 
takie zeszyty, spisanych wszyst-
kich strzelców, wszystkie wyniki, 
wszystkie mecze. Kocham staty-
styki.

Musimy właśnie o tym powie-
dzieć. Ci, którzy nie wiedzą, 
powinni się dowiedzieć, że na 
boisku u Pana Kazia i w innych 
rozgrywkach, urosła nam pleja-
da sportowców, nie tylko piłka-
rzy. Wśród nich zawodnik NFL 
Sebastian Janikowski, czy Maciej 
Szczepaniak. To zasługa Pana 
Kazia, który naszą wałbrzyską 
młodzież dopilnował. Aż łza się 
w oku kręci.

Mogę powiedzieć, że trochę 
tych wychowanków było. Jeden 
z naszych podopiecznych wystę-
pował w najważniejszej impre-
zie Stanów Zjednoczonych. Co 
by nie mówić, finał NFL jest już 
górną półką. Sebastian w swoim 
drugim sezonie gry w Oakland 
Raiders zagrał. Warto wspomnieć 
też Piotrka Włodarczyka, nota-
bene, kolega Sebastiana z tego 
samego roku.

Mówimy o Legii Warszawa?
Tak, grał w Legii, w moim ulu-
bionym Auxerre tam, gdzie 
Marian Szeja. Do grona moich 
wychowanków należał też Ma-
ciek Szczepaniak, który w roz-
grywkach grał na bramce, zaliczył 
mecze w reprezentacji Polski ju-
niorów. Ostatnio jest znany jako 
pilot rajdowy który startował 
z najsłynniejszymi polskimi kie-
rowcami – wszystkimi na K. Ku-
zaj, Kuchar, a przede wszystkim 
Rober Kubica. Nasz osiedlowy 

„Maradona”. Dlaczego Marado-
na? Podejrzewam, że tak – niski 
wzrost, lewa noga...

Styl gry?
No styl gry. Pamiętam jak był 
malutki, przychodził na boisko... 
wówczas mój kolega Tadziu 
Godlewski i mówił: „Marana 
dokopniesz z połowy boiska do 
bramki?”. Odpowiadał „Tak tak” 
i dokopał. Jest to bardzo miłe dla 
takiego instruktora osiedlowego, 
spółdzielnianego, szkolnego, jak 

widzę w Eurosporcie „Marado-
nę” jako gracza Widzewa Łódź na 
turnieju halowym.

Chciałbym zakończyć wątek piłki 
i poruszyć temat tych zeszytów 
ze statystykami. Pochwalę się - 
jest wśród nich też moje nazwi-
sko.

Tak, Paweł grał w drużynie Man-
chesteru. Z Podzamcza było po-
nad dwieście zespołów, ale i nie 
tylko z tej dzielnicy. Możemy 
zobaczyć w statystyce: Fc Gaj, 

Porcelana Wałbrzych, Koksow-
nia, Dalgaz , LSG, przez moment 
zastanawiałem się czy to nie jest 
LSD? Pytam zawodników, co to 
za skrót? A oni: Legnicka, Śniade-
ckich, Giserska.

Czyli Stary Zdrój. Ale te zapisy 
mają ogromną wartość senty-
mentalną! Zwłaszcza dla tych 
chłopaków, którzy są dorośli, 
a kiedyś grali w rozgrywkach.

Są zapisani, choć ja za bardzo 
„techniczny” nie jestem. Mam 

takiego pomagiera, który stwo-
rzył mi na Facebooku stronę: 
rozgrywki u pana Kazia. Co 
prawda od dwóch lat nie gram, 
ale nasz fanpejdż odwiedziło 
już ponad osiemset zawodni-
ków.

Dziękuję za rozmowę.

W	dalszej	części	wywiadu	dowiecie	
się	o	historii	tenisa	stołowego.	Dlacze-
go	Tomasz	Durajczyk	jest	podwójnym	
wychowankiem	 Pana	 Kazia	 oraz	 jak	
organizuje	się	zawody	w	biegach.
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W tak młodym wieku traciłam 
wzrok. Bałam się, że zostanę cię-
żarem dla najbliższych. Do tego 
wszystkiego zbliżał się termin ba-
dań okresowych w pracy. Na samą 
myśl ze stresu bolał mnie brzuch. W 
pracy zaczynałam popełniać coraz 
więcej błędów. Nie mogłam dopa-
sować opisów towaru i cen, żle wy-
dawałam resztę. Moja kierowniczka 
traciła cierpliwość. Nie mogłam 
dłużej tego bagatelizować. Po-
szłam do lekarza okulisty. Okazała 
się, że mam zaćmę, czyli z jednej 
strony poczułam ulgę i radość, że 
znowu będę widziała a z drugiej 
smutek ponieważ okazało się, ze 
najbliższy termin na  zabieg usu-
nięcia zaćmy to kwiecień 2021 rok. 
Ponownie się załamałam. Nie wie-
działam co mam robić. Nie mogłam 
czekać tak długo a  na zabieg pry-
watny nie mogłam sobie pozwo-
lić. To był wydatek około 8000 tys. 
złotych.  Coraz mniej radziłam so-
bie z tym problemem. Siedziałam 
w pracy na przerwie śniadaniowej 
i nawet kawa mi nie smakowała. 
Wtedy podeszła do mnie Monika, 
koleżanka z pracy i zaczęła pytać 
co się stało. Dlaczego od dłuższego 

Zaćma rujnowała mi życie 
Jestem kobietą, mam 59 lat i pracuję  w hipermarkecie na kasie. Od dłuższego czasu zaczynałam obserwować, że z moimi oczami dzieje się coś złe-
go. Miałam światłowstręt, piasek w oczach, widziałam podwójnie a do tego wieczorem jak wracałam autem do domu to nic nie widziałam. Bałam 
się pójść z wnukiem na spacer. Szukałam wymówek aby nie zostać sam na sam z Adasiem. Serce mi pękało kiedy odmawiałam, ale wiedziałam, 
że musze to zrobić ponieważ nie chciałam aby mojemu ukochanemu wnuczkowi coś stało się. Byłam przerażona. 

czasu jestem smutna, unikam ludzi 
a do tego jeszcze popełniam takie 
pomyłki w pracy. Opowiedziałam 
Monice co się dzieje. Jak skończy-
łam mówić to zapadła długa cisza. 
Po chwili koleżanka wyjęła telefon 
i zadzwoniła do Pani Sylwii. Opo-
wiedziała o moim problemie. Po 
zakończonej rozmowie podała 
mi kartkę i powiedziała Danusia 
umówiłam Cię na zabieg usunię-
cia zaćmy z OKULIS. Zabieg masz 

za 8 dni. Jak to? To niemożliwe. Za 
8 dni? Ile ja za to zapłacę? Co Ty 
wymyśliłaś? Co się okazało OKULIS 
zabiera pacjentów na zabiegi usu-
nięcia zaćmy w ramach Dyrektywy 
Transgranicznej w trybie jednego 
dnia bez konieczności hospitaliza-
cji. To oznacza, że zabieg jest wyko-
nany w Czechach a NFZ pokrywa 
dużą kwotę za zabieg. Ja dopłaci-
łam tylko różnicę w cenie, czyli 599 
zł. W ramach tej dopłaty otrzyma-

łam transport do szpitala i drogę 
powrotną, badania kwali� kacyjne, 
zabieg, soczewkę lepszą niż w Pol-
sce, lekarstwa po zabiegu, wypis 
ze szpitala w języku polskim, pełną 
opiekę polskojęzyczną, rozliczenie 
z NFZ, poczęstunek w szpitalu oraz 
okulary przeciwsłoneczne a do 
tego wszystkiego poznałam wspa-
niach, życzliwych i cierpliwych 
ludzi. Okazało się, że taki problem 
jaki ja miałam ma bardzo dużo lu-
dzi. Jestem szczęśliwa, że udało mi 
się pojechać na zabieg z OKULIS. 
W ciągu 6 tygodni miałam zrobio-
ny zabieg na dwoje oczu. Kilka dni 
temu wróciłam do pracy i do życia. 
Świat jest piękny a najpiękniejszy 
jest uśmiech mojego wnuka kiedy 
idziemy na spacer. 

Od początku istnienia OKULIS 
pomógł ponad 4000 osobom 
wyleczyć zaćmę. Dzięki Dyrekty-
wie Transgranicznej, która w Pol-
sce weszła w życie 15 listopada 
2014 r, pacjenci nie muszą cze-
kać w Polsce kilku lat na zabieg. 
Okulis swoich pacjentów zabiera 
do kliniki w Czeskim Cieszynie 
i Ostravie a czas oczekiwania na 

zabieg to zaledwie kilka dni. Każ-
dy Pacjent korzystający z naszych 
usług w ramach dopłaty do za-
biegu otrzymuje transport spod 
domu, pełne badania kwali� ka-
cyjne, wysokiej jakości soczewkę 
wewnątrzgałkową, wypis w języ-
ku polskim, lekarstwa, badania 
kontrolne po zabiegu oraz rozli-
czenie z NFZ. Dopłata do zabiegu 
wynosi zaledwie 599 zł z naszym 
transportem lub 399 zł jeżeli pa-
cjent dojeżdża samodzielnie do 
szpitala.  Jest to specjalna promo-
cja dla Czytelników! 

Aby zapisać się na zabieg 
lub uzyskać więcej informacji 

wystarczy zadzwonić
 na numer 71 716 29 29 

lub wejść na stronę 
www.okulis.pl.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
cały tydzień: 

pn – pt: 8:00 – 21:00,
 sb – nd: 10:00 – 14:00
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Uzdrowiciel z Filipin Reynaldo Jun Litawen
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowi-
cieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzy-
mały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię ete-

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

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

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

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

Zapisy i informacje

693 788 894, 
784 609 208

20 kwietnia - BOLESŁAWIEC
21 kwietnia - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

22 kwietnia - WROCŁAW
23 kwietnia - LUBIN i GŁOGÓW
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Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Angelusa Silesiu-
sa znalazła się grupie 14 uczelni 
wybranych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
do realizacji zadania pn. „Wspar-
cie rozwoju kształcenia na pro-
filu praktycznym w publicznych 
uczelniach zawodowych”.

Na realizację zadania uczelnia 
otrzyma 1 milion złotych, z czego w 
roku 2018, 750.000 zł, a w roku 2019 
– 250.000 zł. Warunkiem otrzymania 
wsparcia przez uczelnię był m.in. brak 
negatywnej oceny Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej w okresie ostatnich 
5 lat. Zdecydowanie większą cześć 
budżetu zadania pochłonie doposa-

żenie pracowni oraz laboratoriów w 
których na co dzień prowadzone są 
zajęcia ze studentami. W ramach za-
dania planowany jest również zakup 
licencji na specjalistyczne oprogramo-
wanie niezbędne do realizacji zajęć 
na praktycznych kierunkach studiów 
oraz dofinansowanie specjalistycz-
nych kursów dla studentów PWSZ.

Milion złotych na wsparcie kształcenia praktycznego!

Projekty zgłaszane w ramach 
budżetu partycypacyjnego są 
ważnym miernikiem potrzeb po-
wiatu ponieważ pokazują prio-
rytety mieszkańców. To miesz-
kańcy decydują o wydatkowaniu 
wydzielonej części budżetu po-
wiatu. Dzięki temu mogą mieć 
realny wpływ na swoje otoczenie. 
W tym roku kwota do zagospoda-
rowania wynosiła 150 000 zł.

Zwycięskie projekty 
na rok 2018:
- Gmina Szczawno-Zdrój, „Cykl spa-
cerów szczawieńskich”, (11.440 zł);
- Gmina Jedlina-Zdrój, „Aktywna 
Jedlina…dla każdego coś dobrego”, 
(13.030 zł); 
- Gmina Stare Bogaczowice, „Popra-
wa bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego poprzez 
doposażenie jednostki OSP Stare 

Bogaczowice w sprzęt ratowniczy 
i odzież ochronną”, (11.264,47 zł); 
- Gmina Boguszów-Gorce, „Popra-
wa bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta Boguszowa-Gorce oraz Po-
wiatu Wałbrzyskiego poprzez do-
posażenie OSP Boguszów w sprzęt 
ratowniczy”, (41.565 zł);
- Gmina Głuszyca, Poczekalnia mul-
timedialna „Infoludek” (23.190 zł);
- Gmina Czarny Bór, „XIII Międzyna-
rodowy Turniej Czarny Bór OPEN 
w zapasach kobiet – zakup sprzętu”, 
(12.840 zł);
- Gmina Walim, „Powiatowa Akade-
mia Rowerowa”, (14.715 zł);
- Gmina Mieroszów, „Poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców Gminy 
Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskie-
go poprzez doposażenie w sprzęt ra-
towniczy jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mieroszowie”, (18.345 zł).

PaPu

Zwycięskie projekty
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15 tys zł 
na 36 rat

ul. B. Chrobrego 2/1
w Wałbrzychu 
793-793-005 

lub 531-483-291  

Szanowni klienci 
zmieniamy godziny pracy naszego biura

w poniedzialek, wtork, czwartek od 9:00 do 16:00
W środę pracujemy do godziny 17:30

piatek od 9:00 do 14:00 
Zapraszamy

REKLAMA	 R0224/18

16-letnią wałbrzyszanka, która 
dokonała rozboju na swojej rówieś-
niczce została zatrzymana przez 
policję. Nastolatka w miniony po-
niedziałek najpierw pobiła pokrzyw-
dzoną, a następnie ukradła jej telefon 
komórkowy. 9 kwietnia 2018 roku 
około godziny 14:30 na piąty komi-
sariat z obrażeniami twarzy zgłosiła 
się 16-latka, która oświadczyła, iż kil-

ka minut wcześniej przy ul. Andersa 
w Wałbrzychu została pobita przez 
inna 16-latkę. Następnie nieletnia 
ukradła jej telefon komórkowy.

Policjanci po kilku minutach za-
trzymali nastolatkę. Znaleziono 
u niej skradziony telefon o wartości 
około 400 złotych. 16-letnia wał-
brzyszanka za napad odpowie teraz 
przed sądem rodzinnym.

Rozbój w biały dzień 

Uroczystość otwarcia odno-
wionej głuszyckiej sali widowi-
skowej uświetnił koncert ze-
społu Smooth Jazz Quartet. Na 
zaproszenie burmistrza Roma-
na Głoda przybył Petr Hudou-
sek - starosta Miasta Rokytnice 
w Orlickich Górach z Republiki 
Czeskiej, miasta partnerskiego 
Gminy Głuszycy. Oprócz miesz-
kańców w uroczystości uczest-
niczyli także przedstawiciele sa-
morządu głuszyckiego, gminnych 
instytucji oraz seniorzy. 

W sobotnie popołudnie 7 kwiet-
nia goście przybyli do Centrum 
Kultury w Głuszycy mogli usłyszeć 
bluesowo-jazzowe kompozycje. Dla 
publiczności zagrali: na saksofonie 

- Krzysztof Kurnyta, na klawiszach 
- Piotr Sycz, na gitarze basowej – 
Ryszard  Ogorzelec oraz na perku-
sji - Mieczysław Gorzała. Kwartet 
składający się w 75% z głuszyczan i - 
warto dodać członków Głuszyckiej 
Orkiestry Dętej - gra razem od kilku 
miesięcy. Instrumentalistów łączy 
wspólna pasja, jaką jest tworzenie 
muzyki. 

Prace remontowe sali objęły wy-
mianę stolarki okiennej oraz insta-
lacji elektrycznej wraz z montażem 
nowego oświetlenia. Sala i pomiesz-
czenia zaplecza zostały na nowo po-
malowane. Położono także  nową 
wykładzinę podłogową.

Zakres prac został w 80% sfi-
nansowany dzięki otrzymanej przez 
Gminę Głuszyca promesie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w ramach podziału środków 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych. Zadanie pn. „Odbudowa 
pomieszczeń Centrum Kultury-Miej-
skiej  Biblioteki Publicznej – sala wi-
dowiskowa ze sceną (gradobicie, 
nawalne opady i powódź czerwiec 
2013)”  zostało dofinansowane kwo-
tą w wysokości 128 tys. zł. Z budże-
tu Gminy wydatkowana została na 
ten cel kwota 32 tys. zł, co stanowi 
20% wartości całej inwestycji. 

Publiczność mogła także zobaczyć 
prezentację ze zdjęciami i informacja-
mi o historii sali widowiskowej i sa-
mego obiektu, w którym mieści się 
siedziba Centrum Kultury-Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głuszycy. 

PaPu

Głuszyca ma salę widowiskową
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność 
naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym 
w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. 
W 2017r. pod naszą opieką było ponad 750 pacjentów w hospicjum domowym i stacjonarnym. 

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.
Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomu.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą 

opieka jest 45 rodzin. Finansujemy wyjazdy  wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupujemy odzież 
i wyprawki szkolne. 

Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin 
Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Pod nasza opieką w 2017r. było jest 50 dzieci.

1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710. 

Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

REKLAMA	 R0227/18

Informujemy, iż na stronie internetowej http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/ w zakładce „Ogłoszenia o naborze 

pracowników” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju (ul. Kościuszki 17) zostało zamieszczone ogłoszenie 

o naborze na stanowisko:

Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, oczekiwania wobec kandydatów oraz wymagane dokumenty aplikacyjne zostały

określone w ogłoszeniu. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 roku na adres: Punkt Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju ul. Kościuszki 17 (pokój nr 5).

Kierownik Centrum Usług Wspólnych 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Najnowszej generacji aparat 
cyfrowy RTG i specjalistyczne 
USG służy pacjentom Samo-
dzielnego Publicznego ZOZ 
Miejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Świebodzicach. Samorządo-
wa przychodnia zainwestowała 
w poprawę jakości sprzętu po-
nad 1 mln zł.

- W ubiegłym roku SP ZOZ Miej-
ski Ośrodek Zdrowia w Świebodzi-
cach opracował projekt dotyczący 
podniesienia jakości i zwiększenia 
dostępności usług medycznych. Pro-
jekt został zatytułowany „Poprawa 
jakości i dostępności świadczonych 
usług medycznych i diagnostycznych 
oraz wsparcie opieki koordynowa-
nej przez SP ZOZ Miejski Ośrodek 
Zdrowia w Świebodzicach”- mówi 
Adrian Szewczyk, dyrektor MOZ. 
- Wystąpiliśmy o dofinansowanie 
projektu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-

W Centrum „Witold” w Bo-
guszowie-Gorcach zaroiło się od 
krokusów, zarówno tych praw-
dziwych, kwitnących jak i tych 
namalowanych dziecięcą ręką. 
A wszystko to za sprawą projek-
tu profilaktycznego pn. „KRO-
KUS- symbolem trzeźwości”.

W ramach happeningu już w li-
stopadzie ubiegłego roku odbyły się 
warsztaty profilaktyczne z funkcjo-
nariuszami boguszowskiej policji, 

a na trawniku przed Szybem „Wi-
told” zasadzono krokusy - kwiaty 
symbolizujące życie w trzeźwości. 
W prace ogrodnicze zaangażowali 
się uczniowie i nauczyciele bogu-
szowskich szkół, radni rady miejskiej 
oraz pracownicy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Na efekty tych prac 
trzeba było czekać aż do wiosny, 
ale warto było, bo krokusy właśnie 
zakwitły i cieszą oczy mieszkańców 
Boguszowa-Gorc.

PaPu

Witold w krokusachCyfrowa jakość badań

nośląskiego na lata 2014-2020 w ra-
mach  działania 6.2 „Inwestycje w in-
frastrukturę zdrowotną”. Udało się, 
wniosek został zweryfikowany pozy-
tywnie i otrzymamy dofinansowanie.

Dzięki temu przychodnia mogła 
wymienić ponad 10-letni, analogo-
wy aparat RTG i zastąpić go nowym, 

cyfrowym urządzeniem najnow-
szej generacji. Przychodnia zakupiła 
również kolejny, nowoczesny aparat 
USG klasy premium do komplek-
sowej diagnostyki ultrasonograficz-
nej. - Dodatkowo w celu poprawy 
komfortu pacjentów i diagnostyki 
laryngologicznej będzie możliwość 
wykonywania badań video endo-
skopowych – dodaje Szewczyk. 
W ramach projektu zakupiono także 
nowy dźwig osobowy, który zastą-
pił wyeksploatowaną windę. W SP 
ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia 
działa POZ, poradnia medycyny pra-
cy oraz 12 poradni specjalistycznych. 
Budynek w ostatnich latach został 
kompleksowo wyremontowany, 
przeszedł termomodernizację oraz 
modernizację wewnątrz. Przychod-
nia od kilku lat prowadzi bezpłatne 
szczepienia dziewcząt przeciwko wi-
rusowi HPV, finansowane w całości 
przez gminę.

PaPu
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Wałbrzych, dnia 06.04.2018 r. 

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

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych: 

-  przy ul. Blankowej 15/29, IX piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m². 
Cena wywoławcza wynosi 83 630,00 zł, wadium – 4 182,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

-  przy ul. Fortecznej 10/25, VIII piętro, składający się z trzech pokoi, kuchni łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,70 m2. 
Cena wywoławcza wynosi 146 720,00 zł, wadium – 7 336,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.

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

23.04.2018 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do dnia 23.04.2018 

r. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, 
które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż następnego 
dnia po dacie przetargu.

W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie 
i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni).

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

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

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

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

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

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD

Zakres zadań:
• współpraca z przedsiębiorcami, w szczególności rekrutacja � rm 

do staży zawodowych, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami,
• ustalenie zasad i zapewnienie sprawnego przebiegu komunikacji 

na linii szkoła-przedsiębiorca-stażysta, 
• nadzór merytoryczny nad realizacją staży,
• nadzór nad  efektami staży,
• wizyty monitoringowe w miejscu odbywania staży, 
• organizację wydarzeń, konferencji, szkoleń, spotkań networkingowych dla 

członków Dolnośląskich Pracodawców,
• przygotowanie sprawozdawczości merytorycznej i � nansowej powierzonych 

zadań 

Wymagania:
• doświadczenie we współpracy z klientami biznesowymi,
• doświadczenie w realizacji zadań w obszarze rynku pracy 

i/lub edukacji,
• doświadczenie współpracy z pracodawcami (kadra zarządzająca, 

działy HR, właściciele),
• wykształcenie wyższe,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• wysoka kultura osobista,
• bardzo dobra organizacja pracy, 

• podstawowa wiedza w zakresie realizacji projektów do� nansowanych ze 
środków UE

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• umowę o pracę, 
• służbowy samochód,
• przyjazną atmosferę, 
• możliwość rozwoju zawodowego

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy wysyłać do dn. 18.04.2018 
na adres biuro@dp.org.pl z adnotacją: Specjalista ds. staży
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląskich Pracodawców-regionalny 
związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, na potrzeby realizacji obecnego jak 
i przyszłych procesów rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie wy-
rażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo 
kontroli przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania.

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji, Dolnośląscy Pracodawcy 
- regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan 

poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. staży i obsługi klienta.
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Przekazali szpik 
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
dla wszystkich Wałbrzyszan i Stu-
dentów  Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Przedsiębiorczości  wraz z Funda-
cją DKSM zorganizowała na terenie 
uczelni Dzień Dawcy Szpiku. Miesz-
kańcy oraz Studenci jak zwykle nie 
zawiedli – podczas sobotniej akcji 
zarejestrowało się kilkudziesięciu 
nowych potencjalnych Dawców. Dla 
wielu chorych jedyną szansą na wy-
zdrowienie jest przeszczep szpiku od 
niespokrewnionego Dawcy.

Licealiści na planie 
filmowym!
Uczniowie z klasy dziennikarsko 
– medialnej i prawniczej Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Że-
romskiego w Strzegomiu uczestni-
czyli w nagraniu jednego z odcinków 
„Pierwszej miłości”, a także zwiedzili 
plan filmowy, rozmawiali z aktorami 
i twórcami filmu. - Po planie filmo-
wym ATM, ulokowanym w podwroc-
ławskich Bielanach, oprowadzał nas 
„Meksyk” – asystent reżysera odcin-
ka. Po przybyciu na miejsce mieliśmy 
okazję poznać wielu bardzo cieka-
wych aktorów, takich jak: Krzysztof 
Wieszczek (serialowy Olek), Mateusz 
Banasiuk (Radek) czy Błażej Michalski 
(Mikser), a także – zagrać na planie 
z serialowymi aktorami! Jako statyści 
uczestniczyliśmy w nagraniu sceny 
z festiwalu piosenki sakralnej, który 
odbywał się w Wadlewie. – relacjo-
nuje Alan Tułacz. 

Gmina Boguszów-Gorce oraz 
Centrum „Witold” serdecznie 
zapraszają do udziału w akcji 
społecznej z okazji zbliżającego 
się Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

W ramach akcji organizatorzy za-
chęcają mieszkańców do wspólnego 
szycia wielkiej flagi narodowej. Ak-
cja krawiecka będzie miała miejsce 
w tygodniu poprzedzającym Dzień 
Flagi tj. w dniach 23-27 kwietnia 
w siedzibie Centrum „Witold” w Bo-
guszowie-Gorcach – informacje oraz 
zgłoszenia: CK-K „Witold” tel. 74 
880 15 27, 512 088 565

Flaga uszyta przez mieszkań-
ców zostanie uroczyście wywieszo-
na z wieży Szybu „Witold” 2 maja 
2018 r. podczas imprezy rodzinnej 
pn.”Witold biało-czerwony”. Orga-
nizatorzy zapowiadają moc atrakcji 
w tym: biało - czerwoną zabawę 
kostiumową, konkurs na najbardziej 
pomysłowe przebranie w barwach 
narodowych (uwaga: atrakcyjne na-
grody dla zwycięzców) oraz anima-
cje dla całych rodzin. Zapraszamy 
serdecznie!

„WITOLD BIAŁO-CZERWONY 
- Dzień Flagi Narodowej

2 maja 2018 r. godz. 16:00 18:00 
Centrum Kulturalno-Kongresowe 
„Witold”

Uszyją 
wielką Flagę 
Narodową

Ponad setka przedszkolaków 
walczyła w wałbrzyskim Tea-
trze Lalek o tytuły Muzycznych 
Perełek. Już po raz drugi Szkoła 
Podstawowa Fundacji ”CLEVER” 
z Wałbrzycha zorganizowała 
Przegląd Piosenki Przedszkolnej, 
której celem była popularyzacja 
śpiewu dzieci. 

W tegorocznej edycji poziom za-
prezentowany przez wokalistów był 
bardzo wysoki. Wychowankowie 
przedszkoli z regionu wałbrzyskiego 
wspaniale poradzili sobie nie tylko 
z utworami, ale również z wyjątko-
wo ciekawymi choreografiami.

 - Jestem bardzo dumna, ze 
wszystkich dzieci, które wystąpiły 
dzisiaj na scenie. Uważam, że dzięki 
tego typu przedsięwzięciom u dzie-
ci, kształtują się takie cechy jak od-
waga, wiara w swoje predyspozycje, 

pamięć oraz koncentracja – mówi 
Ewa Piątek dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Fundacji „CLEVER.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia, 
a zarazem jury konkursu, byli Iza-
bel Katarzyna Mrzygłocka – Poseł 
na Sejm RP, Zbigniew Prażmow-
ski - dyrektor Teatru Lalki i Akto-
ra,  Alicja Ślazińska, Ewa Piątek oraz 
wyjątkowa polska wokalistka Halina 
Benedyk.

- Szkoła Podstawowa Fundacji 
„CLEVER” wpadła na fantastyczny 
pomysł, żeby zorganizować takie 
wydarzenie. Dzięki muzyce potrafi-
my wnieść radość do naszego życia, 
zatem im więcej takich spotkań, tym 
lepiej. Jestem zachwycona, że dzieci 
są tak dobrze przygotowane – pod-
sumowuje Halina Benedykt.

Jury przyznało nagrody w po-
szczególnych kategoriach: ruch sce-
niczny, rekwizyty, solista, zespół, 

Przedszkolaki rozśpiewały miasto
muzyka ludowa, piosenka ekolo-
giczna, piosenka o przyjacielu, stroje 
oraz ogólne wrażenie, jakie wokaliści 
zaprezentowali podczas konkursu. 
Laureaci dostali nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my za udział w przeglądzie a przed-
szkola sprzęt muzyczny.

- Jury było pod wrażeniem wyso-
kiego poziomu artystycznego, który 
reprezentowały te dzieci. Widać 
było jaki ogrom wysiłku i zaangażo-
wania został w to włożony nie tylko 
ze strony dzieci ale również przez 
ich rodziców i nauczycieli – komen-
tuje Ewa Piątek.

Szkoła Podstawowa Fundacji 
„CLEVER”, działa na rynku oświato-
wym Wałbrzycha od 1991 r. Jej pro-
gram dydaktyczno-wychowawczy 
wyróżnia  duża troska o wspieranie 
indywidualnego rozwoju każdego 
dziecka. Fundacja pomaga w od-
krywaniu talentów, mocnych stron 
i predyspozycji.

- Główna idea, która od początku 
przyświeca działalności naszej szkoły  
to rozwój dziecka oraz wdrażanie 
technik wychowania Janusza Kor-
czaka, Marii Montessori,  a teraz 

też „Budzącej się Szkoły”. Dzięki 
temu, każdy uczeń czuje się w szko-
le dobrze i bezpiecznie, co przekła-
da się na jego indywidualny rozwój 
w zgodzie z jego predyspozycjami 
i potrzebami. Mamy szeroką ofer-
tę zajęć dodatkowych,  ale przede 
wszystkim u nas w szkole to, co 

najciekawsze dzieje się na lekcjach. 
Na przykład w ramach lekcji ma-
tematyki mamy zajęcia szachowe, 
w ramach lekcji w-f mamy zajęcia 
na basenie oraz taniec. Wszystko 
to jest możliwe dzięki świetnie wy-
kwalifikowanej kadrze – mówi Ewa 
Piątek dyrektor szkoły.
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Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie istnieje od roku 1990. Zajmuje się sprzedażą artykułów elektrycznych 
i oświetleniowych oraz chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową na terenie całej 
Polski.W chwili obecnej zatrudnia ponad 920 pracowników w tym 120 przedstawicieli handlowych i liczba ta dynamicznie rośnie. 
Do dyspozycji fi rmy jest ponad 370 samochodów ciężarowych i osobowych. Firma posiada 80 placówek elektryczno-oświetleniowych, 
43 hurtowni elektrycznych, 2 ekskluzywne salony oświetleniowe „Fabryka Światła”, sklep wyprzedażowy, 2 saloniki A-T EXPRESS, hur-
townię farmaceutyczną, magazyny wysokiego składowania oraz biura handlowe.
W 2015 r. A-T wraz z dwoma fi rmami z branży elektrycznej utworzyła grupę zakupową o nazwie TAK.

ŚWIATŁO MA ZNACZENIE!

Wałbrzych I Sklep Elektryczno-Oświetleniowy
Godziny otwarcia I Pon-Pt: 10:00-18:00 I Sob: 10:00-14:00
58-309 Wałbrzych I ul. Długa 5 I 508 039 959
sklep.walbrzych@at-krotoszyn.pl I www.walbrzych-dluga-atat.pl

Jesteśmy czujni i zawsze gotowi do zaspakajania potrzeb naszego Klienta, który jest dla nas wartością najwyższą.
Różnorodny asortyment, szeroki zasięg oraz zaangażowanie, wiedza,  doświadczenie 

i uczciwość naszych Pracowników to czynniki, które determinują nasz sukces.

REKLAMA	 R0234/18
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax

REKLAMA	 R0236/18

NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

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

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

REKLAMA	 R0238/18

Czyste powietrze 

to zdrowie lepsze!

Fundacja CLEVER w Wałbrzychu ul.  Armii Krajowej 35a
KRS: 000 00 71 617
Konto PP: 12 1050 1908 1000 0022 8818 8804

REKLAMA	 R0237/18

Jeśli otrzymujesz emeryturę 
lub rentę albo masz już ustalony 
kapitał początkowy, ale nie masz 
dokumentów, które potwierdza-
ją Twoje zarobki za część twoje-
go zawodowego życia i dlatego 
ZUS nie wliczył tych zarobków 
do ustalenia podstawy wymia-
ru świadczenia - sprawdź, czy 
możesz ponownie je przeliczyć. 
Przeliczenie może znacząco 
zmienić wysokość otrzymywanej 
z ZUS emerytury.

Do podstawy, od której ustala-
na jest wysokość każdego świad-
czenia lub kapitału początkowego 
(tzw. podstawy wymiaru świad-
czenia), ZUS wlicza okresy ubez-
pieczenia, które zostały potwier-
dzone dokumentami złożonymi 
wraz z wnioskiem o emeryturę, 
rentę lub obliczenie kapitału po-
czątkowego. 

Przeliczenie jest możliwe 
w sytuacji, kiedy przy składaniu 
wniosku o obliczenie wysokości 

emerytury, renty lub kapitału po-
czątkowego ktoś nie mógł udo-
kumentować zarobków z okresu 
pozostawania w stosunku pracy, 
który ZUS uwzględnił do ustale-
nia podstawy wymiaru, dlatego że 
zakład pracy został zlikwidowany 
albo były pracownik nie może od-
naleźć archiwum, które przecho-
wuje dokumentację płacową jego 
miejsca pracy lub dokumentacja 
kadrowo-płacowa z tego okresu 
została zniszczona. To są powody, 

dla których można złożyć wniosek 
o ponowne przeliczenie wysokości 
świadczenia lub kapitału początko-
wego.

Formularze są we wszystkich 
placówkach ZUS i na stronie inter-
netowej www.zus.pl. Centrum Ob-
sługi Telefonicznej -  od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00–18.00 
pod numerem telefonu 22 560 16 
00 (koszt połączenia według umowy 
z operatorem). 

 PaPu

Więcej pieniędzy z ZUS?

Gmina Marcinowice otrzy-
mała dofinansowanie na zreali-
zowanie projektu pn. „Przystań 
Kajakowa nad Rzeką Bystrzycą 
w Miejscowości Śmiałowice” 
w ramach Dolnośląskiego Fun-
duszu Odrzańskiego.

10 kwietnia 2018 r. wójt Gminy 
Marcinowice Władysław Gołębiow-
ski wraz z sołtysem wsi Śmiałowice 
Zdzisławem Krzemińskim otrzymali 
z rąk Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego Cezarego Przybylskie-
go promesę w wysokości 50 tyś zł 
na wykonanie przystani kajakowej 
w Śmiałowicach. 

Projekt jest pomysłem przedsta-
wionym przez Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Śmiałowice.  Jego celem 

jest wykorzystanie pięknego terenu 
przy rzece Bystrzyca, stworzenie 
atrakcyjnego miejsca rekreacji i wy-
poczynku oraz rozwinięcie turystyki 
w tej części obszaru gminy.

Głównym elementem przystani 
według projektu ma być pontono-
wy pomost umocowany na dnie 
rzeki oraz ruchomy trap z porę-
czą linową i wąską pochylnią uła-
twiającą kajakarzom wychodzenie 
na koronę wału i wyciąganie kaja-
ków. Znaleźć ma się tam również 
placyk biwakowy, wyposażony 
w zadaszone ławostoły z oświetle-
niem solarnym oraz wybrukowane 
miejsce na ognisko otoczone ła-
weczkami. Zaplanowane jest tak-
że postawienie kontenera sanitar-
nego i magazynowo-usługowego. 

Będzie przystań kajakowa

Projekt przewiduje zakup sprzętu 
kajakowego i przyczepy samo-
chodowej do transportu kajaków 
oraz budowę zadaszonego hangaru 
w celu zorganizowania niewielkiej 
wypożyczalni sprzętu wodnego. 
W pobliżu przystani ma powstać 
również parking.

Projekt wpisany w Sołecką Strate-
gię Rozwoju Wsi Śmiałowice znalazł 

się  na czwartym miejscu spośród 69 
pozytywnie ocenionych projektów 
i 22 wybranych przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolno-
śląskiego. Został przygotowany przy 
współpracy Gminy Marcinowice, 
Rady Sołeckiej Wsi Śmiałowice oraz 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmia-
łowice i jego prezes Pani Lucyny 
Szpilakowskiej. 
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25.04.2018r., godz.19.00
PARK WIELOKULTUROWY 

STARA KOPALNIA 
– Sala koncertowa

ul. Piotra Wysockiego 29, 
58-304 Wałbrzych

Bilety do nabycia:
Sprzedaż internetowa: 

www.estradakatowicka.kupbilecik.pl
KAWIARNIA SZTYGARÓWKA

(ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych)
tel.: (74) 667 09 00

REKLAMA	 R0239/18

Wystarczy, że w piątek 

13.04.2018 wyślesz 

e-mail pod adres 

sekretariat@30minut.pl 

z hasłem Wałbrzyska 

Wiosna Bluesowa, 

podaj swoje imię, 

nazwisko i nr telefonu. 

Uwaga Konkurs
Do wygrania jedna podwójna wejściówka 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.

Wystawa 
międzynarodowa 
Wernisaż wystawy kinetycznej 
Poruszone/Zawieszone będzie 
można obejrzeć już 20 kwiet-
nia  o godzinie 18:00 w Galerii 
Centrum Ceramiki Unikatowej. 
Do współpracy zaproszeni 
zostali artyści nie tylko z Polski, 
ale także ze Szwajcarii, Czech 
i Dani: Piotra Bosackiego, Piotra 
Jędrzejewskiego, Brenharda Jordi, 
Clausa Larsena oraz Dušana Váňa. 
Kuratorem wystawy jest Renata 
Bonter-Jędrzejewska, a współ-
organizatorami wydarzenia są: 
Stara Kopalnia, Fundacja Fuzjon 
i Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu(OKIS). Wstęp na 
wernisaż jest bezpłatny. Wystawę 
będzie można oglądać do 20 maja 
2018 r. Koszt biletów: normalny: 
5 zł, ulgowy: 3 zł. Bilety są do 
nabycia w Kawiarni Sztygarówka.

Będzie jazz
The Beat Freaks łączą w swej 
muzyce to, czego pozornie nie 
da się połączyć. Przejrzyste 
formy, w których jest miejsce na 
snucie opowieści i pełne energii 
improwizacje bez chłodnych kal-
kulacji. O tym będziemy mogli się 
przekonać 23 kwietnia o godzinie 
19:00  w  klubie A’propos. Zespół 
składa się z czterech znakomitych 
i wszechstronnych muzyków: 
Tomasz Licak - saksofon, Michał 
Starkiewicz - gitara, Paweł Grze-
siuk - kontrabas, Radek Wośko 
- perkusja. Członkowie zespołu 
mają na swoim koncie wiele 
osiągnięć jak choćby Grand Prix 
49 Jazz na Odrą czy Grand Prix 
Bielskiej Zadymki Jazzowej.

Prywatna wystawa
Kolekcjoner to wystawa prac 
pochodzących z prywatnych 
zbiorów Marii Demskej-Gnat 
i Stanisława Gnata. Część kolekcji 
została wybrana specjalnie na tę 
wystawę – kilkadziesiąt obrazów 
wielkoformatowych stanowią 
czołowi malarze dolnośląscy. Pod-
czas wernisażu zaplanowanego 
na 16 kwietnia w Centrum Nauki 
i Sztuki zaplanowanie również 
koncert polskiego saksofonisty 
– Gerarda Lebika, zatytułowany 
przez Artystę „Wariacje na sakso-
fon tenorowy op.27”.

Książ po wojnie
Czy zastanawiacie się gdzie po-
działy się skarby z Zamku Książ, 
co, kiedy i w jakich okolicznoś-
ciach wyjechało z dawnej rezy-
dencji Hochbergów, a co uległo 
bezpowrotnemu zniszczeniu? Już 
niebawem poznamy odpowiedzi 
na te pytania. W ramach kolejne-
go spotkania z cyklu „O historii na 
żywo”, Zamek Książ w Wałbrzy-
chu oraz Fundacja Księżnej Daisy 
von Pless mają zaszczyt zaprosić 
na wykład pt. „Historia pewnej 
dewastacji. Zamek Książ po II 
wojnie światowej”. Wygłosi go 
dr hab. Romuald M. Łuczyński 23 
kwietnia o godzinie 17:00 w Sali 
Krzywej Zamku Książ w Wał-
brzychu. Wstęp wolny! Obecność 
należy potwierdzić w Punkcie 
Obsługi Klienta tel. 74 66 43 834 
/ 872, e-mail: zwiedzanie@ksiaz.
walbrzych.pl

Druga edycja Żywej Bibliote-
ki, odbędzie się w Świdnickim 
Ośrodku Kultury w czwartek, 
19 kwietnia. W godzinach od 
9:00 do 15:00 odbiorcami wyda-
rzenia będą uczniowie świdni-
ckich szkół średnich, natomiast 
od godz. 17:00 do 19:00 Żywa 
Biblioteka będzie otwarta dla 
wszystkich mieszkańców Świd-
nicy i okolic. 

Żywa Biblioteka ma na celu pro-
pagowanie postawy tolerancji wo-
bec różnorodności kultury, wzajem-
nego szacunku i dialogu. Książkami 
w Żywej Bibliotece są ludzie, repre-
zentanci różnych grup społecznych, 
którzy często nie są w społeczeń-
stwie akceptowani lub spotykają się 

z krzywdzącym, stereotypowym 
postrzeganiem. 

Czytelnik, wypożyczając „Książ-
kę”, wchodzi z nią w dialog, podczas 
którego ma możliwość skonfron-
towania swoich wyobrażeń o niej, 
a także zmiany nastawienia wzglę-
dem tej osoby. Celem projektu jest 
zmiana negatywnej postawy wobec 
inności na taką, która oparta jest na 
wzajemnym zrozumieniu i szacunku. 

Książkami specjalnymi podczas 
tegorocznej edycji wydarzenia będą 
Prezydent Miasta Świdnicy – Beata 
Moskal – Słaniewska oraz jej zastęp-
ca – Szymon Chojnowski, którzy z 
chęcią opowiedzą o swojej pracy, 
inspiracjach, a także ciekawostkach z 
życia włodarzy miasta.

KaLu

Nie oceniaj po okładce

Na stulecie odzyskania niepod-
ległości, twórcy wielokrotnie na-
gradzanej Zapolskiej Superstar, 
zapraszają do Teatru Dramatycz-
nego im. J. Szaniawskiego. 

W ten weekend na scenie tea-
tru zagości sequel pt. „Sienkiewicz 
Superstar (czyli zupełnie spóźniona 
anegdota biograficzna na chwalebną 
okazję stulecia odzyskania niepod-

ległości)”. Opowieść o Henryku 
Sienkiewiczu, autorze popularnym i 
bardzo nieznanym. Jeśli uznać Sien-
kiewicza za patrona narodu, ten 
spektakl będzie teatralną biografią 
XX wieku. I zarazem wycieczką w 
Polskę 2018, świętującą właśnie stu-
lecie niepodległości. Biografia czło-
wieka, który podarował Polakom 
historię.

KaLu

Sienkiewicz
na weekend

 „Sienkiewicz Superstar”

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Piątek, 13 kwiecień, godz. 18:00, Duża Scena

Sobota, 14 kwiecień, godz. 18:00 Duża Scena 

Niedziela, 15 kwiecień godz. 18:00, Duża Scena

Rezerwacja Biletów: Biuro Współpracy z Publicznością, 

tel. 74 648 83 01 (do 03); 

www.bilety.teatr.walbrzych.pl

„DOM” 

Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych

Sobota, 14 kwiecień, godzina 17:00, Mała Scena

Niedziela, 15kwiecień, godzina 16:00, Mała Scena

Niedziela, 22 kwiecień, godzina 16:00, Mała Scena

Niedziela, 29 kwiecień, godzina 16:00, Mała Scena

Nowość w Teatrze 
Lalek

Historia stworzenia świata to 
częsta inspiracja do działań tea-
tralnych, wykorzystujących róż-
ne środki sceniczne. 

Podjęcie tego tematu w kontek-
ście grupy najnajów otwiera nową 
perspektywę postrzegania tego za-
gadnienia. Spektakl skierowany do 
najnajowej publiczności w reżyserii 
Seweryna Mrożkiewicza. Prapre-
miera 14 kwietnia w wałbrzyskim 
Teatrze Lalki i Aktora. Przedstawie-
nie zmusza do poszukiwania sposo-
bu, dzięki któremu będzie można 

zapoznać małego widza z główną 
myślą spektaklu - nasz Świat to nasz 
Dom. Tworzenie świata, którego 
adresatem a jednocześnie uczestni-
kiem jest dziecko, skłania do użycia 
form bliskich małemu człowiekowi. 
Dlatego w spektaklu nie zabrak-
nie zabaw związanych z ruchem  
i rytmem, jak również działań pla-
stycznych, nadających kształt całemu 
zdarzeniu. - Chcemy aby różnorod-
ność bodźców, wykorzystanych w 
spektaklu, zachęcała do zabawy w 
budowanie Domu – wspólnego Świa-
ta – podkreśla Seweryn Mrożkiewicz. 

Na trening biegowy połączony 
z biegiem na orientację zaprasza 
w niedzielę, 15 kwietnia prezy-
dent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska. Świdnicka Grupa 
Biegowa przeprowadzi o godz. 
9:00 lekki trening biegowy na 
dystansie ok. 5 kilometrów. Start 
z parkingu przed Urzędem Sta-
nu Cywilnego.

Po treningu biegacze dotrą do 
Parku Młodzieżowego, gdzie o godz. 
10.00 rozpocznie się bieg na orien-
tację. Polegał on będzie na odna-
lezieniu, w jak najkrótszym czasie, 
zaznaczonych na mapie punktów 
kontrolnych. W międzyczasie będzie 
można wspólnie usmażyć kiełbaski 
na ognisku przygotowanym przez 
świdnickich harcerzy. Teren Parku 
Młodzieżowego został w ramach 

projektu „Orientuj się w Świdnicy” 
zagospodarowany dwunastoma stały-
mi punktami kontrolnymi, z których 
korzystać można przez cały rok. 

Bieg ten można potraktować, 
jako przygotowanie do Mistrzostw 
Polski w Biegach na Orientację, któ-
re w dniach 21-23 września tego 
roku odbędą się w Świdnicy i Złotym 
Lesie. W ramach tego wydarzenia 
w Parku Centralnym zorganizowane 
będę otwarte mistrzostwa miesz-
kańców Świdnicy. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłat-
ny i skierowany nie tylko do biega-
czy, ale wszystkich mieszkańców, 
tych dużych i tych mniejszych. Zgło-
szenia oraz regulamin znajdują się 
na stronie www.sport.swidnica.pl. 
Zapisy na zawody prowadzone będą 
także bezpośrednio na starcie.

KaLu

Bieg na orientację
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Niespodzianki 
w półfinale WALK-a
Im bliżej końcowego rozstrzygnięcia 
w Wałbrzyskiej Amatorskiej Lidze 
Koszykówki „Aqua-Zdrój”, tym coraz 
więcej zaskakujących wyników. Za 
takie bowiem na pewno można uznać 
ćwierćfinałowe zwycięstwo koszykarzy 
Labo-Dentu z wyżej notowaną Faure-
cią, a następnie półfinałową wygraną 
wspomnianych „Stomatologów” z Nie-
uchwytnymi Konsorcjum Serwisowe. 
To również, a może przede wszystkim, 
zwycięstwo zespołu Partners Nierucho-
mości z mistrzem rundy zasadniczej – 
Basketem Śródmieście w drugiej parze 
półfinałów WALK-a. Prawdziwe emocje 
dopiero przed nami, gdyż na tym 
etapie rozgrywek zmagania trwają do 
dwóch wygranych, tak więc zarówno 
Basket Śródmieście jak i Nieuchwytni 
Konsorcjum Serwisowe mogą jeszcze 
odwrócić losy rywalizacji. Do spotkań 
rewanżowych dojdzie w niedzielę 22 
kwietnia w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.

Ćwierćfinały
Partners Nieruchomości – Drink Team 53:50 (stan 
rywalizacji 2:1, awans: Partners Nieruchomości)
Faurecia – Labo-Dent 51:67 (stan rywalizacji 1:2, 
awans: Labo-Dent)

Półfinały:
Basket Śródmieście – Partners Nieruchomości 53:67 
(stan rywalizacji 0:1)
Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe – Labo-Dent 
45:63 (stan rywalizacji 0:1)

O miejsca 5-8:
Faurecia – Wałbrzych.DlaWas.Info 54:41 (+13)
AluFast – Drink Team 0:20 (v.o., +20)

Finały WALS-a
Zakończyła się runda zasadnicza 
Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 
„Aqua-Zdrój”. Zwycięzcą tej części 
sezonu okazał się broniący tytułu 
PAP-Trans Chełmiec, który na podium 
wyprzedził Dom Finansowy oraz PW 
Mabor. Amatorzy nie zwalniają jednak 
tempa i już jutro rozegrają pierwszą 
z pięciu kolejek rundy finałowej. Do 
najważniejszej odsłony poszczególni 
uczestnicy przystąpią z nowym dorob-
kiem punktowym oraz zerowym bilan-
sem setów. Szczegóły najbliższej kolejki 
oraz nowa klasyfikacja WALS-a poniżej. 

Plan I kolejki rundy finałowej
Sobota – 14 kwietnia, hala PSP Nr 21:
godz. 16.00: Wodociągi – PAP-Trans Chełmiec
godz. 17.15: PW Mabor – KP I 
godz. 18.30: Dom Finansowy – Domex Volleyball 
Team Głuszyca

Tabela WALS-a przed rundą finałową
1. Chełmiec 9 pkt. 0:0 (sety)
2. Dom Finansowy 7 0:0
3. PW Mabor 5 0:0
4. Domex Team Głuszyca 3 0:0
5. KP I 2 0:0
6. Wodociągi 1 0:0

Początek walki 
o II ligę
Koszykarze MKS-u Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój rozpoczynają dzisiaj 
walkę w barażach o awans do II ligi. 
Przed nami półfinałowy turniej w Tar-
nowskich Górach, w którym obok go-
spodarzy – ekipy KKS oraz podopiecz-
nych Michała Borzemskiego zagrają 
również: Hensefort Przemyśl oraz KK 
UR Kraków. W pierwszym spotkaniu 
koszykarze z uzdrowiska zmierzą się 
dzisiaj o godzinie 17 z rywalami z Prze-
myśla, w sobotę sprawdzą akademików 
z Krakowa (godz. 16), a na zakończenie 
turnieju, w niedzielę w samo południe 
podejmą miejscowych. Awans do rundy 
finałowej uzyskają dwie najlepsze ekipy 
imprezy.

Bartłomiej Nowak

Od dwóch porażek piłkarze 
Górnika Wałbrzych rozpoczęli 
rundę wiosenną IV ligi. Na efekty 
słabej postawy biało-niebieskich 
nie musieliśmy długo czekać, 
gdyż w poniedziałek z pracy z 
zespołem zrezygnował trener 
Maciej Jaworski, którego zastąpił 
dotychczasowy opiekun juniorów 
starszych Górnika – Jacek Fojna. 

Borykający się z problemami 
kadrowymi wałbrzyszanie ponieśli 
drugą porażkę z rzędu tej wiosny 
przegrywając dość pechowo z Pia-
stem Żerniki 1:2. Do przerwy rywal 
prowadził 1:0, choć mógł wygry-
wać różnicą dwóch goli, ale jeden z 
miejscowych nie wykorzystał rzutu 
karnego. Wydawało się zatem, iż 
szczęście w końcu uśmiechnęło się 
do Górników, tym bardziej iż po pół 
godzinie drugiej odsłony do siatki 
Piasta trafił Damian Bogacz. Nieste-
ty, ostatnie sekundy pojedynku przy-
niosły trafienie Adriana Barańskiego, 
który w zamieszaniu po rzucie roż-
nym celnie uderzył z 11 metrów i ku 
rozpaczy gości futbolówka znalazła 
drogę do siatki. 

Przegrana w powyższych oko-
licznościach mogła podłamać wał-
brzyszan, a na pewno wpłynęła na 
decyzję trenera Jaworskiego, który 
w poniedziałek poinformował o re-
zygnacji z dalszej pracy z zespołem. 
Jego miejsce zajął związany od kilku 
lat z naszą drużyną, najpierw jako za-
wodnik, a potem trener, Jacek Fojna, 
który w ostatnim czasie prowadził 
juniorów starszych. Przed nowym 
szkoleniowcem trudne zadanie od-
budowania morale biało-niebieskich, 
co wydaje się tym trudniejsze, iż już 
jutro naszych czeka derbowy poje-
dynek z Polonią-Stalą Świdnica. Je-
sienią górą byli Górnicy, którzy zwy-
ciężyli w Świdnicy 2:1 i chyba nikt nie 
miałby nic przeciwko, aby nasi prze-

Extremalna 20-stka

Ponad 100 zawodników ukoń-
czyło „Ekstremalną 20-stkę”, 
czyli nowy bieg, za którym stoi 
WKB Podzamcze Zamek Książ. 
W imprezie zaliczanej do klasyfi-
kacji biegów górskich „Montrail” 
oraz Grand Prix Idol 2018 najlep-

si okazali się Ondrej Penc oraz 
Magdalena Ridel. 

Jak poinformowali organiza-
torzy, „Ekstremalna 20-stka” 
to przygotowany po raz drugi 
w nowej formule Biegowy Turniej 

Rycerski. W XV edycji imprezy 
połączono dwa pierwsze etapy, 
które poprowadzono wąwozami, 
tunelami i tarasami Zamku Książ. 
Start i metę usytuowano na te-
renie Hipodromu Książańskiego, 
skąd uczestnicy biegli w kierunku 

Ponad 100 zawodników ukończyło „Ekstremalną 20-stkę”, czyli nowy bieg, za którym stoi WKB Podzamcze 
Zamek Książ

starego amfiteatru, cisu „Bolko”, 
przełomu Pełcznicy i Szczawnika, 
ruin Starego Książa, Oślej Bra-
my, tunelu zamkowego, tarasom 
zamkowym, baszty prochowej, 
mauzoleum, aby powrócić na hi-
podrom. Zmagania zakończyło 
119 startujących, spośród których 
na najwyższym stopniu stanęli On-
drej Penc wśród mężczyzn oraz 
Magdalena Ridel wśród pań.  

Extremalna 20-stka – wyniki
Kategoria open mężczyzn:
1. Ondrej Penc 01:25:45
2. Bartłomiej Wojsław 01:27:13
3. Tomasz Moczek 01:30:17

Kategoria open kobiet:
1. Magdalena Ridel 01:30:53
2. Ewa Pastuszeńko 01:31:10
3. Ewa Krojcig 01:31:43

Partnerami imprezy był Za-
mek Książ, Powiat i Gmina Wał-
brzych, Stado Książ, Decathlon, 
Gmina Świebodzice, Aqua-Zdrój 
oraz Centrum Pucharowe Świe-
bodzice. Patronat medialny nad 
zawodami objął między innymi 
Tygodnik „30 minut”. Organiza-
tor WKB Podzamcze Zamek Książ 
dziękuje wszystkim wolontariu-
szom za pomoc w przygotowaniu 
imprezy. 

Bartłomiej Nowak 

Czy nowy trener odmieni Górnika?

łamali się w prestiżowej konfrontacji 
z rywalem zza miedzy. Jak jednak 
wspomnieliśmy, o pierwsze tej wios-
ny 3 punkty nie będzie łatwo, rów-
nież z racji kolejnych problemów ka-
drowych wałbrzyszan, gdyż według 
naszych informacji przeciwko Polo-
nii zabraknie kontuzjowanych Da-
miana Bogacza oraz Kamila Drąga, 
a także pauzującego za kartki Dariu-
sza Michalaka. Początek derbowego 
meczu w sobotę o godzinie 16 na 
stadionie przy ulicy Ratuszowej. 

Bartłomiej Nowak

Piast Żerniki – Górnik Wałbrzych 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Czerwiński (40), 1:1 Damian 
Bogacz (73), 2:1 Adrian Barański (90+3)
Żółte kartki: Mikuś – Piast oraz Błażyński, Michalak 
– Górnik

Górnik: Jaroszewski, Michalak, Mrowiec, Smoczyk, 
Drąg (30 Młodziński), Rytko, Błażyński, Krzymiński, 
Wroczyński, Chajewski (60 Sobiesierski), Dec (63 
Bogacz). Trener: Maciej Jaworski

Tabela IV ligi
1. Foto-Higiena Gać 19 45 28:9
2. Śląsk II Wrocław 17 37 23:5

3. Bielawianka Bielawa 18 37 27:16
4. Sokół Marcinkowice 18 34 38:24
5. Orzeł Ząbkowice Śl. 18 29 37:29
6. Piast Żerniki 18 28 27:25
7. Unia Bardo 18 27 36:36
8. Polonia-Stal Świdnica 18 27 29:22
9. Sokół W. Lipa 17 26 26:25
10. Nysa Kłodzko 18 23 34:41
11. Górnik Wałbrzych 17 23 28:29
12. Polonia Trzebnica 19 22 21:29
13. Wiwa Goszcz 18 18 23:40
14. MKP Wołów 18 16 24:34
15. Karolina J. Śląska 17 9 13:47
16. Pogoń Oleśnica 18 5 14:34

Przed trenerem Jackiem Fojną trudne zadanie odbudowania morale piłkarzy Górnika Wałbrzych
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USŁUGI

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

(4) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE 
, OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE !!! 508 808 022

(33) WSZYWANIE ESPERALU, TEL. 
74 841 54 66

(1) HYDRAULIKA, Tel. 668 60 55 55

(1) ELEKTRYK, Tel. 888 322 334

(1) REMONTY KOMPLEKSOWO, 
Tel. 668 60 55 55

(1) Dekarstwo, blacharstwo, napra-
wy, remonty dachów. Tel. 732 849 
111

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

(7) HYDRAULIK, TEL. 506 754 
379  

(3) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

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

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

(3) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(3) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

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

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(2) Wynajmę zewnętrzny lokal han-
dlowy o pow. 12 m2 na Manhattanie 
II Piaskowa Góra. Tel. 604 79 67 68

piętrze. Cena: 69 990 zł do nego-
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 poko-
je, 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, dwupo-
ziomowe mieszkanie, 3 pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka, z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na czwar-
tym 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 wpro-
wadzenia. Cena: 120 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ- 25m2, 1 
pókoj, łazienka, przedpokój. Świet-
na 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 wpro-
wadzenia. 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

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

WYPOCZYNEK

(4) Tanio pokoje, domki, aparta-
ment nad morzem i jeziorem koło 
Jarosławca w Jezierzanach kontakt 
604 821 470

KUPIĘ

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

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
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
PIASKOWA GÓRA- 29,8m2, 
pokój, ciemna kuchnia, łazien-
ka, przedpokój. Mieszkanie na 
wysokim parterze. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 95 000 zł . 
Tel: 502 549 553, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 56m2, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na siód-
mym 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, przed-
pokój. Mieszkanie na dziesiątym 
piętrze. Cena: 159 000 zł. Tel. 513 
130 023,  (74) 640 11 73
PODGÓRZE – 42m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, garaż oraz ogró-
dek, dwie piwnice. Mieszkanie 
przeznaczone do remontu. Cena: 
39 000 zł Tel. 513 130 023,  (74) 
640 11 73
PODGÓRZE - 40,86m2, 2 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie  na drugim 

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 797 981 518, 531 407 736, NAPISZ e-mail: reklama@30minut.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

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

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

od 10:00 do 15:00 

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

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

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Wycieczki na Majówkę
Saska Szwajcaria - 
28.04.18, cena: 99 zł

Praga - 1.05.18, cena: 89 zł
Wenecja Szprewaldzka - 

3.05.18, cena: 99 zł
Wycieczki OMNIBUS

ul. Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
693 333 563

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

FIRMA MIOTEŁKA 

DA PRACĘ:
SPRZĄTANIE

 KLATEK SCHODOWYCH
- STAŁE ZATRUDNIENIE

- DOGODNE GODZINY PRACY
TEL. 795 673 485
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