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Internautka udaremniła
samobójstwo

rozmowa str. 3

Pomoc Księżnej Lilli

wydarzenia str. 4

Jak mieszkać?

Nastolatka w heroiczny sposób zapobiegła samobójstwu rówieśniczki. Internautka
ze Świdnicy na jednym z komunikatorów internetowych umieściła tajemniczy wpis,
który zaniepokoił mieszkankę bielskiej Jasienicy. Czujna 15-latka nawiązała rozmowę
z wirtualną znajomą i pomogła uratować 16-latkę, która chciała odebrać sobie życie. Dzięki
wzorowej reakcji nastolatki ze Śląska, jej pedagoga szkolnego oraz współpracy policjantów
z Jasienicy, katowickiego wydziału do walki z cyberprzestępczością oraz mundurowych
ze Świdnicy, nie doszło do tragedii.
15-latka z powiatu bielskiego wykazała
się empatią, ponadprzeciętną wrażliwością
i rozsądkiem. Dzięki jej rekcji na czas przyszła pomoc dla internautki, która zamierzała odebrać sobie życie. Dziewczyna na
jednej z internetowych grup dyskusyjnych
umieściła bardzo tajemniczy wpis, z którego mogło wynikać, że ma jakieś problemy
natury emocjonalnej i chce odebrać sobie
życie. Na jej słowa nie pozostała obojętna
mieszkanka bielskiej Jasienicy i postanowiła
napisać do dziewczyny. Krótka rozmowa
z wirtualną znajomą utwierdziła bielszczanką w przekonaniu, że dziewczyna „z sieci”
potrzebuje pomocy, ponieważ otwarcie
wyznała, że zamierza ze sobą „skończyć”.
15-latka w tym czasie była już w szkole,
więc o swoich wątpliwościach powiadomiła panią pedagog, ta z kolei udała się na
Komisariat Policji w Jasienicy, aby sprawę
zgłosić stróżom prawa. Mundurowi zareagowali niezwłocznie i powiadomili swoich
kolegów z wydziału do walki z cyberprzestępczością katowickiej komendy wojewódzkiej. Śledczy wkroczyli do działania.

Ich celem było ustalenie, kim jest internautka, która umieściła niepokojący wpis,
dotarcie do niej i sprawdzenie, czy nic jej
nie dolega. W tym celu policjanci wykorzystali do współpracy dzielną 15-latkę, która
w dalszym ciągu rozmawiała z internautką.
Stróże prawa cały czas instruowali nastolatkę, w jaki sposób ma dyskretnie prowadzić rozmowę, aby uzyskać jak najwięcej

potrzebnych danych, jednocześnie nie
zniechęcając rozmówczyni. W tym czasie
śledczy prowadzili swoje działania i ustalili personalia oraz adres dziewczyny. Jak
się okazało, była to 16-letnia mieszkanka
Świdnicy. Katowiccy policjanci powiadomili o sprawie miejscowych mundurowych. Nawiązano także kontakt z matką
dziewczyny. Na jaw wyszło, że nastolatka
miała problemy z depresją i zażyła tabletki, próbując odebrać sobie życie. Trafiła do
szpitala pod fachową opiekę lekarską. Kto
wie, jakby zakończyła się ta historia, gdyby
nie wnikliwość i odpowiedzialność dziewczynki z Jasienicy. Na pochwałę zasługuje
także postawa pedagog szkolnej, która nie
zbagatelizowała sprawy i poważnie potraktowała wątpliwości uczennicy. Dzięki
temu śląscy i dolnośląscy mundurowi już
po niespełna 3 godzinach od zgłoszenia
sprawy pomogli dziewczynie, pomimo że
początkowo znany był tylko jej internetowy pseudonim.
PaPu
Fot. użyczone

co tam w szkole str. 8

Krysiak wystrzelił

Wszystkim Mamom z okazji Waszego Święta
składamy najlepsze życzenia spokoju,
radości i zdrowia!
redakcja Tygodnika 30 minut
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rozmowa tygodnia

Złocisty trunek Jedliny
Choć piwo z pewnością
nie potrzebuje swojego dnia,
by wielbiły je miliony, dwóch
Amerykanów z San Francisco,
Jesse Avshalomov i Evan Hamilton, uznało w 2007 roku, że
ten złocisty trunek zasłużył na
swoje święto. Inicjatywa miała początkowo zakres lokalny,
ale nie trzeba było długo czekać aby Dzień Piwa rozlał się
po całym świecie, trafiając do
ponad 50 krajów. 25 maja obchodzony jest międzynarodowy
Dzień Piwa i Piwowara z tej
okazji rozmawiamy z Pauliną
Salamagą, Managerem Zespołu
Pałacowo-Hotelowego Jedlinka.
Przed laty mieścił się tu przypałacowy browar majątku Jedlinka (dawniej Tannhausen). Kiedy powstał pomysł odrodzenia
tradycji piwowarskiej w tym
miejscu?
Nasza firma weszła w posiadanie
Zespołu Pałacowo-Parkowego Jedlinka w 2004 roku. Właściwie od
razu, jak tylko poznaliśmy historię
tego obiektu, nie mieliśmy wątpliwości, że powrót do tradycji tego
miejsca – a więc do odtworzenia
tradycji piwowarskich w tym miejscu - jest konieczny. Po 10 latach od
zakupu posiadłości i jednocześnie
po 100 latach od zamknięcia browaru, uwarzyliśmy pierwszą warkę
w nowym Browarze Jedlinka.
Jak przebiegały prace nad rewitalizacją obiektów przypałacowych?
Kształt i miejsce dawnego browaru znane nam są z ikonografii oraz
dawnych fotografii. Niestety ze
względów technicznych nie mogliśmy już powrócić do oryginalnego
kształtu zabudowań. W oparciu
o wytyczne konserwatorskie zaadaptowaliśmy więc istniejące budynki dbając o to aby nie zakłócić charakteru miejsca – musimy bowiem
pamiętać, że Browar Jedlinka jest
częścią obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków. Prace nad adaptacją pozostałych obiektów trwają do
dzisiaj i planujemy, że będą jeszcze
trwały przez kilka najbliższych lat.
Po czym poznaje się dobre
piwo?
Dobre piwo poznaje się po….
smaku � Ale poważniej - oczywiście istnieją standardy i normy dotyczące cech charakterystycznych
dla poszczególnych styli piw, które
są pochodną surowców użytych do
produkcji, przebiegu procesu produkcyjnego oraz wiedzy i talentu
piwowara. Na pewno przy ocenie
piwa niezbędne są wszystkie zmysły
– wzrok, dotyk, powonienie oraz
smak. Wzrokowo sprawdzamy
barwę, mętność, pianę. Dotykowo – na języku oceniamy wysycenie dwutlenkiem węgla. W dalszej
kolejności wąchamy – i tutaj może
pojawić się cała paleta aromatów.
No i zmysł najważniejszy chyba
w tej ocenie – smak a ten może
być bardzo złożony. W zależności
od stylu piwa, możemy rozpoznać
smak słodki, gorzki, kwaśny czy
np. wędzony. Najczęściej, pytając
o walory smakowe poszczególnych
piw, nasi Goście zwracają uwagę na
goryczkę, za którą odpowiedzialne
są w głównej mierze chmiele użyte

Czym różni się piwo rzemieślnicze od piwa koncernowego?
Browary rzemieślnicze (czyli małe
browary produkujące piwo na
niewielką skalę) powstały w odpowiedzi na masową, bezosobową
produkcję piwa w dużych fabrykach, gdzie ważne jest wyprodukowanie jak największej ilości trunku
w możliwie jak najkrótszym czasie.
Nie pozostaje to więc bez wpływu
na smak efektu końcowego. Piwa
z browarów rzemieślniczych powstają z dużo większą dbałością
o szczegóły, proces produkcji nie
jest zautomatyzowany i znaczącą rolę w produkcji każdej jednej
warki odgrywa piwowar. I to wyczuwalne jest w smaku, który jest
znacznie bardziej bogaty.
Jak długo trwa produkcja butelki piwa?
Wszystko zależy od tego w jakim
stylu warzymy piwo. W naszym
browarze najkrótszy proces produkcji to proces 30 dniowy. Pierwszy etap to warzenie (czyli gotowanie) i na ten proces potrzebujemy
ok 12 godzin. W następnej kolejności, przez 7 dni, piwo fermentuje
a później leżakuje – od min. 21 dni
(dotyczy to większości piw produkowanych w naszym Browarze) do
kilku miesięcy. Piwem które najdłużej, bo aż 3 miesiące, leżakujemy
w naszym Browarze jest Jedliński
Koźlak – produkujemy go co roku
na Boże Narodzenie.
Jakie piwo Browaru Jedlinka
cieszy się największą popularnością?
Każde z naszych piw ma swoich
smakoszy, gdyż każde piwo jest
inne. Od dnia otwarcia do dzisiaj
opracowaliśmy i uwarzyliśmy piwa
w 16 różnych stylach. Niemniej
jednak najczęściej brakuje nam
Czerwonego Barona – i to chyba
świadczy o tym, że to piwo wypijane jest najchętniej.
Dziękuję za rozmowę.
Paulina Purgał

www.30minut.pl
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„Szczęścia nie można kupić. Na szczęście” - Phil Bosmans
• PIĄTEK, 25 maja 2018
Imieniny: Grzegorz, Magda
Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Mleka,
Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, Dzień Wyzwolenia
Afryki, Dzień Królewny, Międzynarodowy Dzień
Dziecka Zaginionego
08:30 - Przegląd Piosenki Literackiej PaPaLi 2018, Ośrodek Kultury,
Świdnica
09:00 - Spektakl pt. „Chodź Na Słówko”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
09:00 - Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia
10:00 - VI Rowerowa Gra Gminna, Orlik, Roztoka
10:00 - Pikieta poparcia dla niepełnosprawnych, Rynek, Świdnica
11:00 - Spektakl pt. „Iwona Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
17:00 - Dni Żarowa, Park Miejski, Żarów
18:00 - Dni Wałbrzycha, Wałbrzyski Ośrodek Kultury – Stara Kopania.
Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Iwona Księżniczka Burgunda”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
20:00 - Koncert Gromee, Wałbrzyski Ośrodek Kultury – Stara Kopania.
Wałbrzych
22:00 - Koncert Agnieszki Chylińskiej, Wałbrzyski Ośrodek Kultury –
Stara Kopania. Wałbrzych

do produkcji. Można więc pokusić
się o stwierdzenie, że to właśnie
goryczka w znacznej mierze decyduje o tym czy piwo nam smakuje.
Na szczęście mamy w naszym Browarze piwa bardziej i mniej gorzkie – staramy się aby oferta była
zróżnicowana i aby trafiała w gusta
amatorów różnych smaków.

Piątek, 25 maja 2018

od 15 lat
razem z Wami

SOBOTA, 26 maja 2018
Imieniny: Angelika, Ewelina, Filip, Paulina
Dzień Matki, Dzień Samolotów z Papieru
09:00 - 41. Dni Dzierżoniowa
09:00 - Gminne zawody pożarnicze, Boisko sportowe, Wierzbna
09:00 - Liczyrzepa- zabytkowym pociągiem do Szklarskiej Poręby,
Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska
10:00 - Świdnicki Ekspres Rodzinny, Świdnica
11:00 - Dni Wałbrzycha, Wałbrzyski Ośrodek Kultury – Stara Kopania.
Wałbrzych, Świdnica
15:00 - III Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 2018, Rynek,
Świdnica
17:00 - Dni Żarowa, Park Miejski, Żarów
17:00 - Mecz IV ligi piłki nożnej Polonia-Stal Świdnica - Piast Żerniki,
Hala Zawiszów, Świdnica
18:00 - Bitwa piwna, Biała Dama, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „Przyszedł Mężczyzna do Kobiety”, Teatr
Dramatyczny, Wałbrzych
21:00 - Koncert Kasi Kowalskiej, Wałbrzyski Ośrodek Kultury – Stara
Kopania. Wałbrzych, Świdnica
NIEDZIELA, 27 maja 2018
Imieniny: Jan, Oliwier
Dzień Samorządu Terytorialnego
09:00 - 41. Dni Dzierżoniowa
10:00 - Zawody Car Audio, Galeria Victoria, Wałbrzych
12:00 - Polska Biega z Invest Parkiem, Centrum Aqua Zdrój, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt. „Czerwony Kapturek”, Teatr Lalki i Aktora,
Wałbrzych
REKLAMA

14:00 - 21.Festyn Dziecięcy, OSiR, Strzegom
15:00 - Jarmark rękodzieła i produktów lokalnych, Spichlerz Kultury,
Bagieniec
16:00 - Spotkanie z Manuelą Gretkowską, Biblioteka Miejska, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Przyszedł Mężczyzna do Kobiety”, Teatr
Dramatyczny, Wałbrzych
PONIEDZIAŁEK, 28 maja 2018
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Just
Światowy Dzień Raka Krwi, Światowy Dzień
Hamburgera, Dzień Higieny Podczas Miesiączki,
Dzień Amnesty International, Dzień Bez
Prezerwatywy
15:00 - Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia”, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie „Historia szczawieńskich łazienek” - poprowadzi
Iwona Czech – prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna Zdroju,
Biblioteka Miejska na Piaskowej Górze, Wałbrzych
WTOREK, 29 maja 2018
Imieniny: Maria, Magdalena, Urszula
Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza
Kultury, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji
Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań poza
Granicami Państwa, Światowy Dzień Zdrowia
Układu Pokarmowego
19:00 - Juwenalia - występ Grzegorza Halamy, PWSZ im. Angelusa
Silesiusa, Wałbrzych
ŚRODA, 30 maja 2018
Imieniny: Ferdynand
Światowy Dzień Świadomości o Stwardnieniu
Rozsianym, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,
Światowy dzień soku, Dzień Bez Stanika
09:00 - 4. Międzynarodowy Zlot Caravaningowy, OSiR, Świdnica
09:00 - Górniczy Dzień Dziecka, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
Wałbrzych
09:30 - Spektakl pt. „Władca Skarpetek”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Atlanty dzieciom. Klub Czytających Rodzin, Biblioteka Miejska,
Wałbrzych
18:00 - I liga piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - SPR Tarnów, Hala Zawiszów,
Świdnica
CZWARTEK, 31 maja 2018
Imieniny: Aniela, Kamila, Petronela
Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień
Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu,
Światowy Dzień Bez Majtek, Międzynarodowy
Dzień Cytrynówki
09:00 - 4. Międzynarodowy Zlot Caravaningowy, OSiR, Świdnica
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Studio Espresso gościło w Słoneczna Polana Cafe w Szczawnie-Zdroju

Zobacz Studio Espresso:

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

z Krzysztofem Żarkowskim

Z fotografem przyrody i specjalistą od fotografii ptaków rozmawiał Paweł Szpur
Na początek pytanie, które zadaję niemalże wszystkim swoim
gościom – skąd taka pasja?
Wszystko zaczęło się bardzo
dawno, grubo przed szkołą podstawową. Fotografia pojawiła się
wtedy, gdy mój tata w zamian za
zwrot gotówki, którą pożyczył,
dostał aparat fotograficzny. Urządzenie to niezwykle mnie zaintrygowało i zafascynowało. Nie potrafiłem robić zdjęć, ale sprzęt był
dla mnie ciekawy i futurystyczny.
Zapisałem się na kółko fotograficzne. Właśnie wtedy nauczyłem
się procesu czarno-białego, naświetlania kliszy i robienia odbitek na papierze. Czyli całej pracy
w ciemni.
Pracowałeś na fotografii analogowej, a nie jak obecnie, na cyfrowej. Jak możesz opisać te dwa
światy?
Dla pokolenia XYZ, czyli ludzi
lat dziewięćdziesiątych fotografia
analogowa bywa czasem trudna do wytłumaczenia. Ci, którzy
zaczęli od fotografii cyfrowej, nawet nie wiedzą, o czym mówię.
Ja miałem aparat na kliszę.
To znaczy, że już liznąłeś tego
waloru technicznego. Wtedy to
było normatywne, ze kupowało
się kliszę, wkładało do aparatu, było trzydzieści sześć klatek,
naciąg był. Każde zdjęcie trzeba
było przeciągnąć. Migawka na
chwilę wpuszczała nam odpowiednią ilość światła, klisza światłoczuła nam to zbierała, później
trzeba było to chemicznie obrobić w ciemni.
Właśnie, pracowałeś w ciemni.
Możesz w skrócie wytłumaczyć
młodym fotografom, na czym to
polegało?
Materiał, na którym się pracowało był światłoczuły. Nośnik, czyli
błona fotograficzna była bardzo
czuła i papier fotograficzny świat-

łoczuły. Czerwone światełko,
specyficzny zapach, klimat, powiększalnik. Cała technika polegała na tym, żeby nie naświetlić
tych materiałów światłoczułych.
Dziś jest łatwiej?
Dziś jest śmiesznie łatwiej. Ja
prowadzę zajęcia z seniorami
od wielu lat. Fajnie mi się z nimi
rozmawia, bo oni pamiętają te
czasy. Dziś zamiast kliszy jest matryca światłoczuła. Jest pewne
podobieństwo, ale teraz jest to
wiele prostsze. Teraz chemicznego procesu Wasiliewie nie
ma. Ja oczywiście opanowałem
te techniki. Proces wywoływania
slajdów, tak zwane E6, czy innych
materiałów zachodnich. Czarno-biały proces był trochę prostszy.
Przejdźmy do twojej specjalizacji. Jesteś też fotoreporterem,
ale bardziej interesująca jest
twoja specjalizacja. Czy żeby
robić zdjęcia ptaków, musisz się
jakość specjalnie przygotować?
Mam na myśli ubiór, maskowanie?
Ja tym się zajmuję od zgoła 40 lat.
Jak sobie tak odejmę, to początek
mojego wędrowania twórczego
- bo tak nazywam swoje fotografowanie - gdzieś tak przypada.
Przez te lata opanowałem rożne
techniki maskowania, ukrycia.
Opanowałem technikę rozpoznawania głosów ptaków, one mi
bardzo wiele mówią. Bo muﬂony,
jelenie, borsuki to jest zupełnie
inna para kaloszy, to jest jeszcze
trudniejsze.
Czy aby uchwycić ptaka, potrzebny jest jakiś specjalny teleobiektyw? Musi być właściwy
moment i miejsce? Można zrobić
zdjęcie w locie?
Technika pozwala na wszystko.
Cały myk z fotografią przyrody,
a w szczególności ptaków, polega na tym, żeby uchwycić coś, co

jest jedyne i niepowtarzalne, oryginalne i bardzo dobre technicznie. A to jest arcy trudną sprawą.
Robisz zdjęcia również innym
zwierzętom. Czy zrobienie fotografii ptaka, a na przykład
większego ssaka, jest podobne
czy zupełnie inne? Czy zrobienie
zdjęcia konkretnemu zwierzęciu
jest zamierzone?
Mój syn, który mnie podgląda,
mówi mi, że go to śmieszy. Jak
wychodzę rano zapowiadam, że
idę robić zdjęcia podróżniczek.
Kiedy wracam po dziesięciu godzinach i spotkamy się wieczo-

Czy masz już swoje stale określone punkty, w których robisz
zdjęcia? Czy często podróżujesz?

Rożnie jest. Sięgam pod Jawor,
pod Kostomłoty, pod zbiornik
Mietkowski, gdzie jest cala plejada
gatunków wędrownych. To również góry, które przeczołgałem,
a nie przeszedłem, bo chodziłem
po zakamarkach, a nie szlakami.
Eksplorowałem to wszystko pod
względem przyrody.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu dowiecie się,
kto zamawia zdjęcia u Krzysztofa i do
jakich krajów traﬁają. Oraz tego, czego nauczyły naszego fotografa zwierzęta. Oglądajcie Studio Espresso na
stronie Facebook i YouTube.
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Promesa dla Jedliny
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Spłacasz swoje KREDYTY
ciążą ci RATY
Potrzebujesz Gotówki ?
Przyjdź lub zadzwoń

We wtorek, 22 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego
we Wrocławiu Cezary Przybylski - Marszałek Województwa
w obecności Iwony Krawczyk
- Wicemarszałek Województwa przekazał Iwonie Kupiec-Darmetko promesę, dzięki
której możliwa będzie realizacja
kolejnych zadań inwestycyjnych
w Gminie Jedlina-Zdrój.
Gwarantowane promesą środki
pochodzą z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Promesa opiewa na kwotę 110 000 złotych,
natomiast całość zaplanowanej inwestycji to kwota 180 000 złotych.
Pozostała kwota niezbędna do realizacji inwestycji: 70 000 złotych to
środki pochodzące z budżetu Gminy
Jedlina-Zdrój.
W ramach inwestycji zrealizowane będą cztery zadania: zostanie zbudowany łącznik między ulicą
Noworudzką a ulicą Jasną, powst-

rem, on zerka na materiał, który
zgrywam i faktycznie - tam są podróżniczki. Na przykład patrzę na
aurę i czas, robię bociany czarne.
Teraz tak to się dzieje, dawniej
tego nie było. Teraz wiem, że
mam tydzień, żeby zrobić bociany
czarne w locie, przed momentem,
kiedy zaczną gniazdować. I właśnie tak jest, że o pewnych porach
kalendarzowych muszę wleźć na
drzewo i siedzieć tak około sześciu godzin, by zrobić zdjęcia.

NOWY BANK
NOWE MOŻLIWOŚCI
KONSOLIDA CJA BANKOWA do 300,000 zł
KONSOLIDACJA POZABANKOWA do 40 tyś
anie łącznik pomiędzy wybudowanym w roku ubiegłym bulwarem
przy kompleksie sportowym a ulicą
Kłodzką, a place zabaw przy ulicy
Jasnej i Słowackiego zostaną rozbudowane i wzbogacone o nowe
urządzenia. Warto zaznaczyć, że

oba łączniki będą stanowiły ścieżki pieszo-rowerowe, a łącznik
pomiędzy ulicą Noworudzką i Jasną
stanie się częścią trasy Active, która
w Jedlinie-Zdroju dynamicznie się
rozwija.
KaLu

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1
58-300 Wałbrzych
tel 793-793-005, 531-483-291

4 wydarzenia

Piątek, 25 maja 2018

od 15 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

Pomoc Księżnej Lilli

www.30minut.pl
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• Pożyczki z jednorazową spłatą
• Pożyczki ratalne 3 miesiące wolne
od spłaty kapitału
• Pożyczki gotówkowe do 15 000 zł
• Kredyty do 200 000 zł
• Pożyczki wieloratalne
• Auto Kasa gotówka na auto
do 100 000 zł
ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW
Księżna Lilli von Pless, żona
księcia Bolko rozpoczyna działalność charytatywną w Wałbrzychu. W ramach permanentnego
projektu Princess Lilli’s Help,
książęca rodzina Hochbergów
będzie wspierała finansowo wałbrzyskie Hospicjum im. Św. Jana
Pawła II.
Odwiedziny w wałbrzyskim Hospicjum im. Św. Jana Pawła II były
jednym z ostatnich punktów w programie książęcej wizyty po Śląsku.
Księżna Marie Elisabeth von Pless
(używająca imienia Lilli) rozmawiała
niemal z wszystkimi pacjentami placówki. Poznała także lekarzy i personel. Hochbergowie zadeklarowali,

że pomoc dla wałbrzyskiej instytucji
opieki paliatywnej będzie permanentna. Wsparcie finansowe będzie trafiało do Wałbrzycha (także Pszczyny)
w ramach projektu Princess Lilli’s
Help, który na terenie Polski będzie
współrealizowała Fundacja Księżnej
Daisy von Pless.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem atmosfery panującej w Hospicjum w Wałbrzychu. Czuje się tutaj
miłość i poświecenie do pacjentów.
Także warunki są doskonałe. Nie
mamy żadnych wątpliwości, że ta instytucja zasługuje na nasze wsparcie
- wyjaśnia księżna Lilli von Pless.
Przewodnikiem księżnej podczas
odwiedzin w Hospicjum była jego
prezes Renata Wierzbicka – Nasi
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Luksus w Wałbrzychu

Działka przy ulicy Zofii Nałkowskiej
w samym centrum Piaskowej Góry zmienia się nie do poznania, a wszystko za
sprawą nowej inwestycji DeveloperHS sp.
z o.o. z Namysłowa oraz firmy Partners
Nieruchomości. Na przyszłych właścicieli
czekają nowoczesne mieszkania z przepięknym widokiem na wałbrzyską górę
Chełmiec. Obecnie sprzedano 60% dostępnych apartamentów.
Inwestycja Nałkowskiej 39, składać się będzie z 4 pięter, na których znajdzie się łącznie
35 mieszkań o powierzchni od 44,12 mkw.
do 76 mkw. Budynek wyposażony zostanie
w windę i garaż podziemny. Jedną z zalet jest
wykorzystanie nowoczesnej energooszczędnej technologii budownictwa, która wpłynie na
zmniejszenie miesięcznych kosztów utrzymania lokalu. Ponadto budynek zostanie podłączony do ogrzewania miejskiego z PECu wraz
z indywidualnym opomiarowaniem. Wszystkie
mieszkania będą przekazane nowym właści-

pacjenci byli bardzo wzruszeni z powodu wizyty tak szlachetnego gościa. Księżna Lilli ujęła ich swoim ciepłem i okazanym zainteresowaniem.
Z przejęciem opowiadali o wizycie
rodzinom – mówi prezes Hospicjum
Renata Wierzbicka. Wałbrzyska placówka w hospicjum stacjonarnym
opiekuję się obecnie 18 pacjentami.
Prowadzi także opiekę w domach
oraz sprawuje pieczę nad dziećmi,
które straciły rodziców w wyniku
przewlekłych chorób.
- Księżne von Pless, szczególnie
Daisy i Ida zapisały swoją działalnością społeczną na ziemi wałbrzyskiej
piękną kartę historii. Jesteśmy bardzo
szczęśliwi, że będzie ona kontynuowana. Dziękujemy rodzinie książęcej
R0347/18

cielom w stanie deweloperskim. Do każdego
z mieszkań przynależy komórka lokatorska.
Cena za m2 wynosi 4 000 zł. Istnieje możliwość zakupu mieszkania z miejscem postojowym w garażu podziemnym, który kosztuje
20 000 zł. Planowany termin zakończenia budowy, a zarazem przekazania kluczy nowym
właścicielom to czerwiec 2019.
– Inwestycja Nałkowskiej 39 cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. W naszej
ofercie pozostała już tylko 40% dostępnych
mieszkań. Największe zainteresowanie wzbudzają lokale z bezpośrednim widokiem na górę
Chełmiec. Dużą zaletą jest to, że w bliskim
sąsiedztwie znajdują się sklepy, przychodnie,
szkoły, przedszkola, siłownie czy banki - mówi
Adam Kurcz, właściciel firmy Partners Nieruchomości z Wałbrzycha.
Informacje o inwestycji dostępne są na
stronie internetowej www.partners-nieruchomosci.pl oraz pod numerem telefonu 601 955 992.

REKLAMA

KREDYT OK

ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711
ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra, tel. 502-284-615

za zaufanie i zaangażowanie do projektu Princess Lilli’s Help – wyjaśnia
Mateusz Mykytyszyn rzecznik prasowy Zamku Książ w Wałbrzychu i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless.
Potrzebę prowadzenia działalności charytatywnej na ziemi przodków
wyraził honorowy obywatel Wałbrzycha, Jego Książęca Wysokość
Książe Bolko von Pless, hrabia von
Hochberg i baron na Książu. Wynika ona z historycznych patronatów
książęcych nad potrzebującymi. Zamieszkali w Monachium arystokraci

reprezentuje rodzinę, która rezydowała na zamku Książ przez ponad 400 lat. Książe Bolko von Pless
jest wnukiem księcia Jana Henryka
XV von Hochberga i słynnej księżnej Daisy. Urodził się w 1936 roku
w Monachium, a wczesne dzieciństwo spędził na zamku w Pszczynie.
Księżna Lilli ( z domu Marie Elisabeth
von Malaise) jest jego drugą żoną.
W Niemczech prowadzi działalność
charytatywną z ramienia Zakonu Rycerzy Maltańskich.
PaPu
R0348/18

Piątek, 25 maja 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie pod nazwą
Szczawieńskie romanse. Przyjemny spacer ulicami Szczawna-Zdroju,
śladami największych szczawieńskich romansów, a na zakończenie
koncert piosenek miłosnych w holu Domu Zdrojowego.
Wydarzenie powstało przy wsparciu członków
Stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój

Wolontariusze poszukiwani
Jeszcze przez tydzień trwa
akcja rekrutacyjna do udziału w
programie wolontariatu zawodów jeździeckich LOTTO Strzegom Horse Trials, w ramach których rozegrany zostanie Puchar
Narodów w WKKW.
Lubisz atmosferę wielkich wydarzeń sportowych? Fascynuje cię
jeździectwo i świat WKKW? Chcesz
uczestniczyć w przygodzie jaką jest
organizacja międzynarodowych zawodów i zobaczyć ją od zaplecza?
Jeśli tak, to propozycja dla ciebie przekonują organizatorzy. LOTTO
Strzegom Horse Trials to największe
zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Polsce, które Ludowy Klub Sportowy
Stragona organizuje na Hipodromie
w Morawie nieprzerwanie od 2003
roku.
W tym roku, w dniach od 28
czerwca do 1 lipca rozegranych zostanie sześć konkursów międzynarodowych o zróżnicowanym poziomie
trudności, w tym prestiżowy konkurs Pucharu Narodów oraz konkursy krajowe.
Program Wolontariatu zawodów
został uruchomiony w 2007 roku. W
organizację piętnastu edycji zawodów zaangażowało się już w ponad
1000 wolontariuszy.
- Zapraszamy młodzież, osoby
dorosłe oraz seniorów. Dołącz do
nas - nie ma znaczenia, czy jesteś
osobą młodą lub starszą, mężczyzną czy kobietą, musisz mieć jedynie
ukończone 18 lat. Podczas zawodów
jest wiele rodzajów pracy i zadań,

gdzie potrzebne są różne umiejętności. Każda para rąk będzie potrzebna, zapraszamy do przesłania aplikacji do programu - wyjaśnia Agata
Pniewska, koordynator Programu
Wolontariatu.
Potrzebna jest pomoc w biurze
zawodów i biurze prasowym, w
punktach informacyjnych i porządREKLAMA

kowych, przy obsłudze informatycznej, przy konkursie ujeżdżenia,
na crossie i parkurze przy pracach
porządkowych, przy rozklejaniu
plakatów i roznoszeniu ulotek, przy
transportach na lotnisko oraz przy
wielu innych zajęciach.
Organizatorzy na czas trwania
zawodów gwarantują ubezpieczenie
R0350/18

NNW, zakwaterowanie w miasteczku namiotowym oraz wyżywienie.
Nabór do programu potrwa do
31 maja.
Regulamin programu wolontariatu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na oficjalnej stronie zawodów: www.strzegomhorsetrials.pl
PaPu
REKLAMA
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K R E DYTY
• Konsolidacje do 350 tys.
bez zabezpieczeń

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

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

6 promocja

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

ZDROWY KRĘGOSŁUP
-ZDROWE CIAŁO
Firma NUGA BEST (Południowa Korea) specjalizuje się
w produkowaniu i sprzedaży
urządzeń do ochrony i odbudowania ludzkiego zdrowia. Od
2002 r., urządzenia marki NUGA
BEST są rozpoznawane i szeroko
stosowane w ponad 120 krajach.
W ciągu 15 lat kompania na świecie otworzyła ponad 8500 darmowych salonów do zapoznania
się z urządzeniami NUGA BEST.
Miliony rodzin korzysta z jej produktów w domu.
Choroby cywilizacyjne, nazywane
również chorobami XXI wieku, to
globalnie i powszechnie występujące schorzenia. Obecnie problem ten
dotyka głównie państw szybko rozwijających się i wysoko rozwiniętych.
Zalicza się do nich nie tylko cukrzycę,
nadciśnienie i nowotwory, ale także
depresję. Ciężko z nimi walczyć. Powrót do zdrowia i utrzymywanie go
w dobrym stanie, staje się marzeniem
wielu osób. Sprzęt Nuga Best jest
w tym niezwykle pomocny. Od około
roku dostęp do urządzeń zapewniających m.in.: prostowanie kręgosłupa
i miednicy, rozluźnianie zesztywniałych mięśni, pobudzenie systemu nerwowego, wzrost tempa przemiany
materii, poprawę krążenia, wzmocnienie systemu odpornościowego
i profilaktykę schorzeń kręgosłupa,
możliwy jest także w Wałbrzychu.
Otwarty przy ul. Kusocińskiego 5
(I piętro) specjalistyczny salon-sklep.
W Wałbrzychu był pierwszy, ale firma Nuga Best ma swoje oddziały

Piątek, 25 maja 2018

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl
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POZNAJ ZALETY NUGA BEST
Prostowanie i rozciąganie
kręgosłupa
Masaż ceramiką turmalinową
Promieniowanie podczerwone
Akupresura
(masaż przez uciskanie)
Termopunkutura

w kilkudziesięciu miastach w Polsce
i w ponad 100 krajach. W salonie
organizowane są spotkania z potencjalnymi klientami. Mają okazję nie
tylko wysłuchać wykładu, ale przede
wszystkim, wypróbować działanie
urządzeń produkowanych w Korei
Południowej i jeśli będą chcieli – kupić je. Firma specjalizuje się produkowaniu i sprzedaży urządzeń do
ochrony i odbudowy zdrowia. Od
2002 roku urządzenia marki Nuga
Best stosowane są w ponad 120
krajach. W ciągu 15 lat otwarto na
całym świecie ponad 8500 salonów,
w których za darmo można zapoznać
się z działaniem urządzeń Nuga Best.
Firma przez dwa lata z rzędu uznawana była w Korei Południowej za
najlepszą firmę pod względem jakości eksportowanych urządzeń. – Na
całym świecie miliony rodzin ma już
w domach te urządzenia i korzysta
z nich. W Wałbrzychu i okolicach też

już takich rodzin jest sporo i ciągle ich
przybywa – mówi pani Natalia, dyrektor wałbrzyskiego salonu. Bywa,
że ludzie już po kilku zabiegach zauważają ich zbawienny wpływ na organizm. – W urządzeniach stosowane
jest bowiem połączenie technologii
XXI wieku z naturalnymi metodami leczniczymi – wyjaśnia szefowa
salonu Nuga Best w Wałbrzychu.
W urządzeniach wykorzystywana jest
między innymi ceramika turmalinowa – stop turmalinu, germanu, skał
wulkanicznych i naturalnego minerału
- elwanu. Nagrzewana jest źródłem
długich fal podczerwonych, słabego
pola magnetycznego i ujemnie naładowanych jonów. Szczegóły są skomplikowane i zrozumieją je raczej tylko
specjaliści. Warto po prostu wybrać
się do salonu Nuga Best w Wałbrzychu albo zatelefonować tam, umówić
się na spotkanie i samemu poznać
działanie urządzeń.
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Prostowanie kręgosłupa
i miednicy
Rozluźnianie zesztywniałych
mięśni
Pobudzenie systemu nerwowego
Wzrost tempa przemiany materii
Poprawa krążenia
Wzmocnienie systemu
odpornościowego
Profilaktyka schorzeń kręgosłupa

ZDROWY KRĘGOSŁUP
- ZDROWE CIAŁO

58-309 Wałbrzych, ul.Kusocińskiego
1 piętro (naprzeciwko targowiska Manhattan)
Czynne : Pn- Pt od 8:00 do 16:00

Zadzwoń i umów się na zabieg !
Tel. 536 297 333 www.nuga.pl
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Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu

POSZUKUJE OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Korzyści:
• udział w bezpłatnym szkoleniu – uzyskanie uprawnień do wykonywania zadań Asystenta
Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (szkolenia wyjazdowe, zakwaterowanie w obiektach
turystycznych wraz z pełnym wyżywieniem);
• możliwość zatrudnienie na stanowisku Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
po zakończonych szkoleniach na okres minimum 14 miesięcy.
Warunki uczestnictwa dla kandydatów/kandydatek na AOON:
a) miejsce zamieszkania na terenie Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego lub powiatu świdnickiego;
b) posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
c) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych: deklaracji uczestnictwa, formularza
zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 7 CZERWCA W SIEDZIBIE FUNDACJI MERKURY
PRZY UL. LUDWIGA VAN BEETHOVENA 10 W WAŁBRZYCHU
GODZINA 9.00 – SALA WYKŁADOWA NA PARTERZE
Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 74 8480100

Piątek, 25 maja 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

Boguszów świętował
Dni Boguszowa-Gorc dobiegły
końca! Zgodnie z zapowiedzią było
muzycznie, rodzinnie i wesoło.
Jak co roku obchody Dni Miasta
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Boguszowa-Gorc,
jak i okolic. W przygotowanym programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Świętowanie rozpoczęło się już
w sobotę 19 maja. O godzinie 16:00
wspólną zabawę rozpoczął DJ Paweł.
Następnie wystąpił zespół Alergen

wydarzenia 7

od 15 lat
razem z Wami

z repertuarem legendarnej grupy Lady
Pank. Gwiazdą wieczoru była Beata
Kozidrak z zespołem Bajm, która porwała zgromadzoną publiczność do
wspólnego śpiewania znanych i lubianych przebojów zespołu. Po występie
gwiazdy przyszedł czas na zabawę taneczną do północy.
20 maja upłynął pod hasłem Rodzinna Niedziela z Miastami Partnerskimi. I tu warto wspomnieć,
że w tym roku Miasto Boguszów-Gorce obchodziło swoje święto,
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ale również 15-lecie współpracy
partnerskiej pomiędzy Boguszowem-Gorcami, Dobrym Miastem
i Radzionkowem. Właśnie z okazji
15-lecia podpisania trójstronnego
porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy uczestnicy mieli
okazję już od godz. 14.30 podziwiać
występy lokalnych talentów oraz
talentów z miast partnerskich. Obchody Dni Miasta zakończył koncertowo znany i lubiany zespół Sekret.
PaPu
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PODZAMCZE,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

Zaplanuj przestrzeń miasta
Już niedługo rozpocznie się
druga tura warsztatów dotyczących opracowania koncepcji
zagospodarowania przestrzeni
dla dzielnic Wałbrzycha - Stary
Zdrój oraz Podgórze.
Podczas drugiego spotkania każdy z uczestników będzie miał moż-

liwość wyrażenia swojej opinii na
temat założeń koncepcji. Terminy
warsztatów: 29.05.2018 r. (wtorek),
godz. 16:00 – 18:00 – Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Dolnośląskich Gwarków przy ulicy 11 listopada 75 (warsztat dla podobszaru
rewitalizacji Stary Zdrój); 30.05.2018
r. (środa), godz. 16:00 – 18:00 - Pub-

liczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im.
Aliny i Czesława Centkiewiczów
przy ul. Poznańskiej 8 – (warsztat dla
podobszaru rewitalizacji Podgórze)
Warsztaty mają charakter otwarty. Geoankieta będzie dostępna do 6
czerwca, pod adresem: www.geoankieta.planujmyrazem.pl
PaPu

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

DRZWI

już od 950zł
z montażem

GRATIS

OKNA

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

Nie prześpij niższych cen Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Upamiętnili ofiary
Intensywne rozmowy, wnikliwa dyskusja i zakreślenie wstępnej strategii
towarzyszyły podczas roboczego spotkania w Urzędzie Gminy Walim dotyczącego upamiętnienia miejsc po obozie
KL Gross-Rosen filia Jugowice.
22 maja był dniem dialogu między Wójtem Gminy Walim Adamem Hausmanem,
zaproszonymi gośćmi, a przedstawicielami
REKLAMA

instytucji m.i. Instytutu Pamięci Narodowej,
Lasów Państwowych oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Akademii
Wojsk Lądowych. Spotkanie połączone zostało z wizją lokalną w sztolniach. Każda ze
stron wyraziła chęć współpracy i zaangażowania w dalsze działania, które polegać będą
w pierwszej kolejności na wytyczeniu obszarów, na których skupione zostaną badania.
PaPu
R0355/18

8 co tam w szkole
sekund
Zwiedzili Nokię

W ramach porozumienia Gminy
Wałbrzych z firmą Nokia podpisanego, 24 kwietnia uczniowie
Zespołu Szkół Politechnicznych
„Energetyk” odbyli wycieczkę
edukacyjną do siedziby firmy Nokia we Wrocławiu. Na spotkaniu
uczniowie zapoznali się z działalnością firmy Nokia, przedstawiono uczniom drogę, jaką powinni
pokonać, aby w przyszłości
pracować w Nokii. Uczniowie
podczas zwiedzania siedziby
firmy, mieli okazję obserwować
pracujących programistów, analityków i testerów oprogramowania do stacji bazowych telefonii
komórkowych, poznali perspektywy rozwoju w tym zakresie.

Tańczące
przedszkolaki

„Tanecznym krokiem ku Niepodległej” tak przedszkolaki
z gminy Świdnica włączają się
w tegoroczne obchody 100.
rocznicy odzyskania niepodległości. Wszystko po to aby rozwijać
w dzieciach poczucie przynależności narodowej oraz wzbudzać
szacunek do ludzi, którzy walczyli
o naszą wolność. Organizatorem
konkursy propagującego tańce
narodowe było Przedszkole
„Bajkowa Dolinka” z Pszenna.
Podczas konkursu można było
zobaczyć 150 utalentowanych
dzieci z gminnych placówek
oświatowych oraz podziwiać ich
wyjątkowe stroje, przygotowane
specjalnie na tę okazję.

Nauka czytania

Biblioteka Publiczna w Strzegomiu w okresie od czerwca
do grudnia będzie realizować
program z zakresu promocji czytelnictwa „W bibliotece rosnę”,
który uzyskał dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Główne
założenia projektu to rozbudzanie
potrzeb czytelniczych wśród
dzieci w wieku 3 - 6 lat i wychowanie aktywnego czytelnika na
całe życie. W projekcie wezmą
udział dzieci, które nie chodzą do
przedszkoli oraz dzieci z przedszkoli w gminie Strzegom. Dzieci
z przedszkoli wiejskich będą
dowożone na zajęcia w Bibliotece
Publicznej w Strzegomiu. Łącznie
w ramach projektu odbędzie się
30 spotkań, w czasie których
dzieci będą aktywizowane i edukowane pod kątem czytelnictwa,
będą uczestniczyły w licznych
spotkaniach z książką, grach,
zabawach i quizach.

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

www.30minut.pl

Jak mieszkać… najlepiej w Śródmieściu
Sobota z II Targami Budownictwa i Nieruchomości oraz
Festynem Rodzinnym w wałbrzyskim Rynku była okazją na
rodzinną zabawę oraz szukanie
odpowiedzi na pytania o to gdzie
w Wałbrzychu zamieszkać, jak
remontować, dekorować oraz
finansować takie inwestycje.
A wszystko w majowym słońcu,
atmosferze festynu w samym
centrum miasta.
Śródmieście pięknieje – jak podkreślał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz kierownik Biura
Rewitalizacji w UM Wałbrzych – Justyna Pichowicz. Chyba nie trzeba
nikogo przekonywać, że jest tak
w rzeczywistości. Chociaż wałbrzyskie kamienice odzyskują blask, aby
mówić o pełnej rewitalizacji Śródmieścia, potrzebni są tu jeszcze sami
wałbrzyszanie i wałbrzyszanki.
– Sobotnie targi połączone z festynem organizujemy po to, aby wałbrzyszanki i wałbrzyszanie mogli na
nowo zachwycić się Śródmieściem,
poznać nowe restauracje, kawiarnie ofertę śródmiejskich instytucji
kultury, szkół i oczywiście zasób nie-

ruchomości jaki czeka tu na nowych
właścicieli i najemców – wyjaśnia
Aldona Ziółkowska-Bielewicz, prezeska Hornet4 Sp. z o.o., organizatora wydarzenia (w ramach projektu
Ekopraktyczni.pl) i dodaje – Rynek
tego dnia, jak przystało na serce miasta, tętnił życiem.
Co się działo? W jednej z części
rynku uczestnicy mogli zapoznać
się z ofertą biur nieruchomości
oraz rozmawiać z przedstawiciela-

mi Biura Rewitalizacji UM w Wałbrzychu. Jeśli mieszkania to także
remonty, aranżacje i tu odpowiedzi
na związane z nimi pytania udzielali specjaliści, fachowcy. O tym
jak ekologicznie i ekonomicznie
ogrzewać mieszkanie, jakie wybrać
okna, jak zmienić wystrój i doskonale czuć się w naszych czterech
kątach – o tym można było rozmawiać na wielu stoiskach partnerów
wydarzenia.

A festyn? Była też doskonała zabawa dla wszystkich, niezależnie od
wieku. Wałbrzyskie szkoły to kuźnie
talentów między innymi muzycznych – jak przekonało nas II LO czy
Zespół Szkół Integracyjnych nr 26.
Talenty kulinarne – przekąski rozeszły się jak przysłowiowe świeże
bułeczki – uczniów Zespołu Szkół
nr 7 podbiły podniebienia wałbrzyszan, a mini recitale Agnieszki Tosti
i Natalii Kłapińskiej – uzdolnionych,
młodych, wałbrzyskich wokalistek
skradły ich serca. Również zespoły taneczne działające w ramach
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zachwyciły widzów.
Warsztaty budowania zabawek
„ze skrawka”, dmuchańce, poczęstunki zorganizowane przez śródmiejskie kawiarnie i restauracje,
konkursy, budowanie z mega klocków, występy Dawida Krzyżowskiego – to tylko kilka atrakcji, które
zamieniły zwykłe targi w okazję do
doskonałej zabawy.
W sobotę, 16 czerwca kolejne
wydarzenie w Śródmieściu, w Parku Sobieskiego – Ekologiczny Piknik
Rodzinny. Zapraszamy!
KaLu

Ortografia im
nie straszna

Matematyczni
geniusze

9 maja 2018 roku w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi odbył się
XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „W krainie ortografii”
dla uczniów klas III, zorganizowany przez nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej.

Już w ten wtorek dowiemy
się, kto zostanie zwycięzcą I edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego
„Matematica
Applicata”. Do rywalizacji staną
szkoły: PSP nr 28 z Wałbrzycha,
PSP nr 15 z Wałbrzycha, PSP
z Jedliny Zdrój,, PSP nr 5 z Wałbrzycha, PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 z Wałbrzycha.
Finał rozegra się 29 maja, w godzinach od 9:00 do około 12:00
w PSP nr 15.

Wzięło w nim udział 7 szkół podstawowych: PSP nr 15, PSP nr 28,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
Zespół Szkół Muzycznych, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Mieroszowie
Zadaniem dzieci było jak co roku
rozwiązanie testu ortograficznego,
składającego się z 12 zadań. Po wykonaniu pracy dzieci zostały zaproszone na poczęstunek. Następnie,
w oczekiwaniu na wyniki konkursu,
obejrzały przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły, grały też
w gry komputerowe. Komisja w tym
czasie sprawdziła testy.

Konkurs adresowany jest do zdolnych uczniów klas starszych szkoły podstawowej, którzy wykazują
zainteresowania naukami ścisłymi
i przyrodniczymi. Ideą konkursu jest

pokazanie, że matematyka nie jest
jedynie nauką wykonywania działań
na liczbach, lecz przede wszystkim
doskonałym narzędziem w całej nauce. Organizatorzy konkursu pragną, aby takie przedmioty jak fizyka,
chemia, przyroda, biologia, geografia
były kojarzone z praktycznym wykorzystaniem ich w życiu codziennym
W przerwie, podczas obrad jury
uczniowie wezmą udział w wykładzie pana Prof. dr hab. inż. Stanisława Bartkiewicza pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej
Wydziału Chemicznego. Zwycięska
drużyna otrzymuje tytuł Maestro di
Matematica Applicata i puchar przechodni.
KaLu

REKLAMA

Mistrzowie
szachownicy

W VI Szachowych Mistrzostwach
Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej rywalizowało aż 51
osób. Turniej rozegrano w 5 rundach w trzech grupach: dziewcząt z klas 1-3, chłopców z klas
1-3 oraz dziewcząt i chłopców
z klas 4-7. Najmłodsze szachistki
walczyły zaciekle o zwycięstwie zadecydowała punktacja
pomocnicza, rezultatem czego
było zwycięstwo Ewy Śmigiel,
która wyprzedziła Basię Tomczak oraz Anitę Mentel. Wśród
chłopców z klas 1-3 zwyciężył
Piotr Tomczak. Drugie miejsce
zajął Piotr Radziszewski, a trzecie
Igor Karniej. W trzeciej kategorii
zwyciężyła Anna-Maria Michalska.
Wśród chłopców triumfował
Jakub Kozieł.

Piątek, 25 maja 2018

od 15 lat
razem z Wami

Indywidualnie:
I miejsce i puchar – Aleksy Chrząstowski - Zespół Szkół
Muzycznych w Wałbrzychu
II miejsce – Malwina Krawczyk - Zespół Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu
III miejsce –Bartosz Sulima – Zespół Szkolno - Przedszkolny
nr 4 w Wałbrzychu
Wyróżnienia:
Alicja Ganczarek – PSP nr 15 w Wałbrzychu
Gabriela Paterek – PSP nr 28 w Wałbrzychu
Zespołowo (suma punktów 3 uczniów z jednej szkoły)
I miejsce i puchar: Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu
II miejsce: PSP nr 28 Wałbrzych
III miejsce: PSP nr 15 Wałbrzych

R0356/18

ODZIEŻ UŻYWANA
Nowy towar w każdy
poniedziałek oraz czwartek
Zapraszamy
ul. Hirszfelda 6, Wałbrzych
pon. - pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-14.00

Piątek, 25 maja 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

co tam w szkole 9

od 15 lat
razem z Wami

Drużyna ze Szkoły Podstawowej Fundacji „CLEVER”
najlepszymi ratownikami w Polsce
Zwycięzcy z SPF „CLEVER”
dostali w nagrodę puchar, dyplom,
podręczniki anatomii i medycyny
ratunkowej, apteczkę oraz możliwość uczestnictwa w dwudniowym
kursie pierwszej pomocy w Gó-

rach Sowich, pod kierunkiem prof.
dr hab. Juliusza Jakubaszki, prezesa
Polskiego Towarzystwa Medycyny
ratunkowej.
Gratulujemy młodym ratownikom, życząc dalszych sukcesów!

REKLAMA
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MISJA SZKOŁY

„Jesteśmy w świecie,
świat jest tu”

W Nowej Rudzie-Słupcu, 21
maja odbył się XVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” zorganizowany
przez: Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej,
Pogotowie Ratunkowe, Polskie Towarzystwo Medycyny
Ratunkowej, GOPR, Państwowa Straż Pożarna. Patronat
honorowy nad imprezą objął
starosta kłodzki. W zawodach
wzięły udział 44 drużyny, w tym
15 w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych, reprezentujących całą Polskę, m.in.

Warszawę, Szczecin czy Bełchatów.
Rok temu, tuż za podium....a teraz
pierwsi! Mówimy o czteroosobowej
drużynie ze Szkoły Podstawowej
Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu, ta sama drużyna po raz drugi
w bieżącym roku szkolnym zwyciężyła w Nowej Rudzie. Jesienią
zajęli I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Czechach
i o Polsce, a teraz w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc.
Skład zwycięskiej ekipy tworzą: Jagoda Lech, Aleksandra Klich, Alek-

sandra Drążkiewicz i Michał Jerzyk,
który o włos nie został wybrany zawodnikiem - osobowością turnieju,
przegrywając minimalnie dogrywkę.
Uczniów do konkursu przygotował
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - Artur Ciempa.
Młodzież miała za zadanie odpowiedzieć na pytania testowe
oraz sprawdzić swoją wiedzę
w ćwiczeniach praktycznych. Podczas przerwy strażacy oraz ratownicy medyczni pokazali w jaki sposób
prowadzi się akcję ratowniczą, kiedy
ludzie ulegają wypadkowi samochodowemu.

W RAMACH LEKCJI:
2 języki obce
szachy
taniec
basen

Skuteczna, profesjonalna kadra

Mali artyści nagrodzeni

Idol na konkurs

XII edycja, 1284 prace (997 plastycznych, 287 literackich), 6 kategorii, 36
nagrodzonych uczniów… tona uśmiechu,
zabawy i pięknej muzyki w wykonaniu zespołów „Solo” i „Marzenie” z Publicznej
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w
Wałbrzychu. Tegoroczny temat konkursu nawiązywał do znanego wierszyka i
brzmiał: Mamo, mamo, coś Ci dam! – napisz/namaluj, jaki prezent podarował(a)
byś swojej mamie z okazji jej święta.

Tomasz Siemoniak Poseł na Sejm RP
zaprasza dzieci i młodzież ze szkół powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego do wzięcia udziału w konkursie „Mój
Mistrz”.

W poniedziałek, 21 maja, w Publicznej
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste podsumowanie
organizowanego już po raz XII Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja
Mama”.
Spośród setek nadesłanych prac plastycznych i literackich nagrodzono w sześciu kategoriach 36 uczniów szkół podstawowych
oraz specjalnych z powiatów wałbrzyskiego,
świdnickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskie-

go oraz ząbkowickiego. Konkurs tradycyjnie
podzielono na 6 kategorii: plastyczną dla uczniów klas 0-I, plastyczną dla uczniów klas II-III,
literacką i poetycką dla uczniów klas IV-VII, a
także plastyczną i literacką dla uczniów szkół
specjalnych.
– Chciałabym podziękować wszystkim,
dzięki którym już od 12 lat Dzień Mamy świętujemy w tak wyjątkowy sposób. Ogromne
brawa należą się nauczycielom wałbrzyskiej
„10” za wspaniałą organizację uroczystości.
Zespoły muzyczne „Solo” i „Marzenie” zafundowały nam gamę artystycznych wrażeń. Dziękuję także sponsorom, którzy od lat wspierają
„Moją Mamę”: hipermarketowi Tesco, Ronal
Polska, Albie Dolny Śląsk, WZWiK w Wałbrzychu, Cersanit III S.A., właścicielom sklepu
Sporting w Wałbrzychu oraz świdnickiej firmie
Sonel. To dzięki nim laureaci mogą cieszyć
się pięknymi nagrodami. – mówi inicjatorka,
pomysłodawczyni i jedna z organizatorek konkursu posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
KaLu

Wałbrzych,
ul. Armii Krajowej 35b
www.szkolaclever.pl

Głównym celem konkursu jest pokazanie i
podkreślenie roli lokalnych autorytetów, tych
obok nas. Osób towarzyszących w naszym codziennym życiu, w szkole, w domu, w najbliższej okolicy, na sąsiedniej ulicy, w miasteczku
obok. Autorytetów, których dorobek nie ma
pomników i tablic, ale jest „trwalszy niż ze spiżu”, ponieważ pobudza wyobraźnię, inspiruje
i jest w Nas. Konkurs daje możliwość zaprezentowania osoby, która swoją codzienną pra-

cą i postawą daje młodym ludziom przykład,
wspiera i zachęca. Jest dla nich mistrzem i autorytetem.
Organizator zachęca do zaprezentowania
wybitnych osób i ich działalności wykorzystując
jedną z przewidzianych form prac konkursowych (reportaż, fotoreportaż, wywiad - materiał dźwiękowy lub filmowy). Autorom najlepszych prac spełniających wymogi konkursowe
przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularze można znaleźć na stronie internetowej www.tomaszsiemoniak.com w zakładce „Konkurs”. Informacji udzielają również
pracownicy biura poselskiego przy ul. 1 Maja 3
w Wałbrzychu (nr tel. +48 732 562 631).
KaLu

Informatyczni mistrzowie
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” organizuje już po raz XVIII konkurs informatyczny dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas siódmych
szkół podstawowych pod nazwą „T@lenty Informatyczne”.
„Energetyk” jest organizatorem tego
niezwykłego przedsięwzięcia, które ma
na celu rozwijanie oraz promocję talentów informatycznych, motywowanie uczniów i nauczycieli do poznawania nowych
rozwiązań w branży IT, kształtowanie
umiejętności samodzielnego zdobywania i
rozszerzania wiedzy, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a
nauczycielom - warunków twórczej pracy
oraz wymiany doświadczeń zawodowych.
Z każdej szkoły (gimnazjum - klasy II i III

oraz VII) mogą wziąć udział 3 osoby, które
interesują się szeroko rozumianą informatyką oraz osiągają bardzo dobre wyniki w
tej dziedzinie. Zadania konkursowe są bardzo ciekawe, pouczające i przynoszą wiele
satysfakcji wszystkim, którzy próbowali się
z nimi zmierzyć.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody
ufundowane przez sponsorów. Dodatkowo w
tym roku patronat honorowy objęli: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Dolnośląski Urząd Wojewódzki - wicewojewoda
Kamil, Krzysztof Zieliński; Prezydent miasta
Wałbrzycha - dr Roman Szełemej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są
do 28 maja. Szczegóły na stronie konkursowej ZSP „Energetyk”: www.energetyk.walbrzych.pl
KaLu

10 promocja
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Galeria dla dzieci

ZAPRASZAMY…

Dzień Dziecka to szczególny okres dla najmłodszych.
To czas, w którym to właśnie oni są w centrum uwagi
dorosłych. Jak sprawić im radość oraz co zrobić,
aby zapamiętali ten dzień na długo?
Pierwszy dzień czerwca to
niepowtarzalna okazja, aby
przygotować coś specjalnego
dla swoich pociech. Niekiedy
nie mamy pomysłu jak miałby
wyglądać taki dzień. Właśnie
dlatego z pomocą nadchodzi
Galeria Victoria i przedłuża
Dzień Dziecka. Często główną atrakcją dla dziecka staje
się prezent w postaci wymarzonej zabawki bądź długo
wyczekiwanej gry. Dobrze
jednak, jeżeli prezent będzie
tylko symboliczny, a główna
atrakcja czekać będzie gdzie
indziej… czyli w Galerii Victoria. Z tej okazji w sobotę 2
czerwca w naszym centrum
handlowym będzie można
spotkać wielu bajkowych
bohaterów oraz wziąć udział
w różnorodnych zabawach,
warsztatach tematycznych
i konkursach z nagrodami.
Nie zapominajmy, że podczas dnia dziecka najważniejsze jest, aby przeżyć wspólnie coś niezwykłego. Jest to
też dobra okazja żeby zastanowić się nad tym czy znamy
potrzeby i zainteresowania
swojego dziecka. Dzień Dziecka to okazja do obserwacji
swojej pociechy uważniej niż
dotychczas i wsłuchanie się
w to czego pragnie i o czym
myśli. Dla każdego dziecka
najważniejsze jest bowiem
nasze zainteresowanie i bliskość. I pamiętajmy o tym
nie tylko od święta, ale cały
czas. W związku z tym serdecznie zapraszamy do Galerii Victoria, aby móc wspólnie bawić się i uczestniczyć
w przygotowanych przez nas
atrakcjach.

… na szalone, słoneczne
zakupy w Galerii Victoria.
Pastele,

trencze,

jeans,

frędzle i błysk – to będzie
modne w 2018. Odwiedź
nasze centrum handlowe
i poznaj najgorętsze trendy
mody wiosenno letniej.

…na fotorelację z kulinarnej majówki z Pascalem
Brodnickim.

Zobacz

jak

wspólnie ze znanym kucharzem zostały przygotowane
smaczne dania oraz jakie
inne atrakcje czekały na
klientów Naszej Galerii.
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Kulinarna Majówka
– było pysznie!
Na zakończenie Majówki, Galerię Victoria odwiedził Pascal Brodnicki. Podczas kulinarnego spotkania goście centrum mieli okazję zapytać o kulisy programów z udziałem znanego kucharza oraz
spróbować potraw przyrządzonych według jego przepisów.
Imprezę rozpoczęła prezentacja oraz degustacja potraw przygotowanych według receptur Pascala.
W czasie spotkania Pascal opowiedział m.in. o pasji jaką jest gotowanie, zdradził swoje kulinarne sekrety,
podzielił się wspomnieniami kulinarnymi z podróży. Nie zabrakło oczywiście czasu na zdjęcia, autografy
i rozmowy z fanami. Z myślą o najmłodszych Klientach galerii przygotowano konkursy, animacje i zabawy plastyczne.
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MOHITO dla mamy i córki
Little Princess Summer Collection to kolejna
odsłona linii marki MOHITO stworzonej specjalnie dla mam i córek.
Tym razem, projektanci marki proponują zestawienia lekkich tkanin z wygodnym denimem
w sam raz na upalne dni w mieście jak i wakacyjne przygody. Miłośniczki falban znajdą kobiece
fasony sukienek z okrytymi ramionami, a młode

stylowe damy zakochają się w dziewczęcych kokardach.
Hitem są marynistyczne pasy i t-shirty z cekinowymi aplikacjami, które za jednym dotknięciem
zmieniają się w inny obrazek. W kolorystyce kolekcji dominują pastelowe róże, błękity i radosne
odcienie żółtego, a uzupełnieniem looku są kolorowe okulary, wygodne espadryle, przewiewne
słomkowe kapelusze i stylowe koszyki.

Plażowa kolekcja Sinsay
Najmodniejsze kroje kostiumów, genialne
dodatki i szeroka gama kolorystyczna sprawiają, że wybór optymalnego stroju na plażę w Sinsay jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.
Plażowa kolekcja Sinsay oferuje przede wszystkim dwuczęściowe komplety, które nadają się
do dowolnego zestawiania i łączenia (tzw. mix
and match), jak również pożądane od kilku sezonów kostiumy jednoczęściowe. Wiele z proponowanych na plażę elementów można z powodzeniem traktować jak element codziennej
stylizacji.
Inspiracje to przede wszystkim nawiązania
do świata mody sportowej, nowoczesny minimalizm, i lata 90 z całym spektrum popkulturowych cytatów (jak np. logotyp Barbie).
Pojawiają się też kojarzone z latem tropikalne
motywy roślinne (kwiaty hibiskusa, palmowe
liście), ale również zapożyczone z mody miejskiej liternictwo, wstawki z siatki mesh i sportowe gumy.
Kroje strojów kąpielowych przywołują na myśl
sportową bieliznę. Fasony są zróżnicowane,
choć dominują te z mocnymi wycięciami, optycznie wydłużające nogi. Sesja promująca
kolekcję Sinsay, zrealizowana w Kapsztadzie
koncentruje się wokół klimatów surferskich
i plażowo – miejskich, wprowadzając nas w atmosferę gorącego lata.
W skład kolekcji wchodzi kilkanaście modeli
kostiumów, okulary, japonki oraz letnie torby
i kapelusze. Doskonałym uzupełnieniem linii
są plażowe ręczniki Sinsay.
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POLECA
Cztery żywioły. Tom 4. Czerwony Pająk

Bonda Katarzyna

Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców i mimo wzmożonych wysiłków policji nie udaje się jej odnaleźć. Prywatne śledztwo Saszy
wykazuje, że porwanie dziewczynki jest powiązane z zagadkowym samobójstwem byłego oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, niegdyś przełożonego Załuskiej.
To w jego posiadaniu znajdowało się archiwum kompromitujące najważniejszych polskich polityków. Teraz jednak dokumenty zniknęły. W ich poszukiwaniach
biorą udział wszystkie zainteresowane strony – zarówno mafiosi, jak i politycy oraz służby specjalne – a komuś niezwykle zależy na tym, żeby to właśnie Sasza je
odnalazła. Porywacze wiedzą, że aby ocalić życie córki, Załuska zgodzi się na wszystko.
W starej torpedowni w Gdyni nurek znajduje zwłoki kobiety. Jeszcze zanim badanie DNA potwierdzi tożsamość ofiary, komendant Robert Duchnowski rozpoznaje ciało…

Soma 0,5mg

Taconaﬁde

Po dziś dzień zaledwie kilka muzycznych kolaboracji zapisało się na kartach historii polskiej muzyki dużymi literami. Nie jest tajemnicą, że zderzenie dwóch różnych umysłów, perspektyw i wrażliwości artystycznej potrafi zaowocować produkcjami, które z czasem zostają uznane zasłużonym mianem klasyków. Może być
także przysłowiowym strzałem w kolano. Z tym wyzwaniem postanowiło się zmierzyć dwóch najpopularniejszych obecnie raperów młodego pokolenia.
Prezentujemy jeden z najbardziej niespodziewanych i od dzisiaj również najbardziej oczekiwanych albumów tego roku, tj. wspólny materiał Quebonafide oraz
Taco Hemingway’a. „Soma 0,5mg” to wypadkowa zderzenia dwóch wyjątkowych postaci.

Kształt wody

Guillermo del Toro

Mistrz snucia opowieści, Guillermo del Toro, zrealizował kolejny film, zachwycający tak widzów, jak i krytyków na całym świecie. Jest to współczesna baśń
dla dorosłych, osadzona w realiach Ameryki czasów zimnej wojny, około 1962
roku. Elisa (Sally Hawkins) wiedzie samotną, monotonną egzystencję, nocami
pracując jako sprzątaczka w pilnie strzeżonym rządowym laboratorium. Gdy
jednak ona i jej koleżanka z pracy, Zelda (Octavia Spencer) odkrywają ściśle
tajny eksperyment, życie Elisy zmienia się na zawsze. W pozostałych rolach, w filmie występują
Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg i Doug Jones.

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

CENTRUM
sp. z o.o.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ
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OBNIŻAMY CENY
NA WIOSNĘ !
Lato tuż tuż !

Zamów telefonicznie!
tel. 721 133 724,
email: DoFiLand@wp.pl

 Wybierasz dietę
Wybierasz jedną z oferowanych diet.
Dieta „Detox” , Dieta „Racjonalna” , Dieta „Sport”

 Zamów dietę
Zamawiasz dietę na tyle dni na ile potrzebujesz.

 Zapłać i odbierz dietę
Oczekuj wieczorem kierowcy i odbierz od niego
swój dietetyczny zestaw posiłków.
Cieszysz się pysznym jedzeniem i piękną sylwetką,
dodatkowo oszczędzając czas :)
REKLAMA

KP&M Kancelaria Doradców Prawnych
– rozwiązania dla zadłużonych
Problem zadłużenia dotyczy
w naszym kraju dużej części
społeczeństwa. W długi wpaść
można łatwo i to nie tylko ze
względu na złe rozporządzanie swoim majątkiem ale często
także z przyczyn od nas niezależnych. Dzieje się tak zarówno
w przypadku osób prywatnych
i jak i tych prowadzących działalność gospodarczą. Od długów
nie da się uciec a przeciąganie
sytuacji i uchylanie się od spłaty
powoduje tylko wzrost zadłużenia i dodatkowe koszty, które
trzeba będzie ponieść w przypadku procesu egzekucyjnego.
Nie wspominając już o stresie
z tym związanym.
KP&M Kancelaria Doradców
Prawnych stworzyła wyspecjalizoREKLAMA

wany dział, w ramach którego nasi
prawnicy świadczą pomoc zadłużonym – osobom prywatnym i przedsiębiorcom. Jeżeli masz nieuregulowane zobowiązania finansowe,
otrzymujesz pisma ponaglające od
wierzycieli, wydzwaniają do Ciebie
windykatorzy a jednocześnie Twoja
sytuacja finansowa nie pozwala na
spłatę zobowiązań - skontaktuj się
z nami a na pewno pomożemy Ci
wyjść z długów. Nie zostaniesz sam
ze swoimi problemami!

• podjęcie kroków prawnych i faktycznych w celu zahamowania
przyrostu długu;
• podjęcie kroków prawnych
w celu ochrony majątku przed
zajęciem i licytacją;
• ewentualne znalezienie alternatywnych źródeł finansowania
w celu spłaty zadłużenia (kredyty
konsolidacyjne w sprawdzonych
instytucjach finansowych będących pod kontrolą państwowych
instytucji).

Jak pomagamy zadłużonym?
• analiza sytuacji dłużnika pod
względem prawnym i finansowym;
• podjęcie kontaktu z wierzycielem, zaproponowanie formy spłaty zadłużenia stosownie do wyników powyższej analizy;

Gdy toczy się już postępowanie
sądowe lub sprawa została skierowana do prywatnej firmy windykacyjnej:
• reprezentowanie dłużnika przed
sądem;
• negocjacje w imieniu dłużnika
z firmą windykacyjną.

Co zyskujesz korzystając
z naszej pomocy?
Przeciętny człowiek zazwyczaj
czuje się bezradny w starciu z instytucją, komornikiem lub przed sądem.
Nie orientuje się w procedurach
i przysługujących mu prawach. Korzystając z naszych usług jesteś reprezentowany przez doświadczonych specjalistów, którzy dołożą wszelkich starań
abyś jak najkorzystniej wyszedł z trudnej sytuacji finansowej. Nie jesteś sam
w konfrontacji z wierzycielem, windykatorem lub komornikiem.

R0359/18

Do kogo skierowana jest
nasza oferta?
Naszą ofertę kierujemy przede
wszystkim do osób fizycznych a także przedsiębiorców prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych, którzy są zadłużeni i mają
trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań. Także do osób,
względem których toczy się postępowanie sądowe związane z zadłużeniem, windykacja lub egzekucja
komornicza.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy: 698 966 444 poczta@kpm-kancelaria.pl
Biuro główne: Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój
R0360/18

20 wydarzenia
REKLAMA

533 587 333
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W YP RZ EDAŻ • OK AZ JA !

REKLAMA
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PRACA
w Niemczech

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

ZAPRASZAMY!

www.30minut.pl

dla kobiet i mężczyzn

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

ZADZWOŃ I KUP

Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

Premie do 150 EUR !
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
(KRAZ 7765)

Podróż w piastowskie Dzieci opanują Książ
czasy
Dzień Dziecka to święto
najmłodszych turystów, właśnie
dlatego Zamek Książ zaplanował dla swoich najmniejszych
gości mnóstwo atrakcji na 1, 2
i 3 czerwca! Plac zabaw, zaczarowane zwiedzanie z zagadkami,
poszukiwanie pereł i cukierków zabawie nie będzie końca!
W pierwszych dniach czerwca
Zamek Książ, przygotował wyjątkowe atrakcje dla najmłodszych „Zaczarowane zwiedzanie” rozpoczynać się będzie od godz. 11:00 i 15:00
- grupy dla dzieci w wieku 4-7 lat.
Podczas zwiedzania Zamek zamieni
się w Baśniowy Książ, w którym mali
odkrywcy szukać będą skarbów.

METODĄ

PRZEDŁUŻANIE WŁOSÓW
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REZERWACJA TERMINU
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| UL. DŁUGA 5A
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Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

W ramach zwiedzania wszystkie
dzieci otrzymają pakiet „Małego
Odkrywcy Tajemnic”, w którym
znajdują się: worek/plecak, kolorowanki, kredki zamkowe, notes
i długopis szkolny, mapki zamkowe z legendami oraz specjalny zamkowy quest! Dla osób, które go
rozwiążą przewidziano dodatkową
niespodziankę.
Dodatkowo 1 czerwca na Dziedzińcu Honorowym prawdziwy zamkowy Plac Zabaw dla dzieci - a tam
w godz. 10:00-16:00 strefa zabaw,
a w niej mała dmuchana zjeżdżalnia,
puszczanie baniek, tunele animacyjne, wielkie klocki i Miś Tripek, zabawy z chustą Klanzy.
KaLu

Rowerowa rywalizacja
Spotkanie promocyjne powieści „Jaworowi Ludzie” autorstwa
wałbrzyszanki Joanny Żak-Bucholc odbędzie się w poniedziałek, 28 maja w Zamku Książ.
Poprowadzi je redaktor Robert
Radczak. Spotkanie rozpocznie
się o godzinie 18:00 w Sali Krzywej na II piętrze.
Podczas otwartego dla publiczności spotkania będzie można zdobyć autograf autorki, a także zakupić
wydawnictwa z bogatej oferty Zamku Książ w Wałbrzychu.
Akcja powieści rozgrywa się na
terenach księstwie świdnicko-jaworskim w połowie XIV w. Okres ten to
dla piastowskiego Śląska czas niezwykły. Ten malowniczy, bogaty w
minerały, a także ważny strategicznie region był zawsze dla władców
sąsiednich ziem łakomym kąskiem.
Tędy wiodły główne szlaki handlowe, a wraz z kupcami, wędrownymi
artystami czy poszukiwaczami kopalin napływały z ówczesnej Europy nowoczesne idee i myśli. Utrzymanie niezależności tej ziemi było
wyzwaniem, wymagało przywódcy

wielkiego formatu, który potrafiłby
zarazić swoją pasją i wizją rozwoju
krainy zarówno mieszczaństwo, jak
i rycerstwo. Takim władcą okazał się
Bolko II Mały (książę świdnicko-jaworski), który cieszył się uznaniem
wielu znamienitych rodów europejskich, a po latach przez wielu kronikarzy i historyków opisywany był
jako ostatni niezależny śląski książę
piastowski, wielki arbiter w sporach
monarchów, genialny dyplomata i
sprawny zarządca swego księstwa.
Autorka przypomina także idee
wypraw krzyżowych oraz ruchu
beginek i waldensów, czyli faktów,
które były charakterystyczne i dominujące w ówczesnej Europie. W
swej niezwykłej historycznej książce opowiada o ludziach, często zapomnianych, którzy żyli i budowali
kulturowe dzieło, jakie – już tylko
we fragmentach – jeszcze dziś możemy podziwiać na terenach dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego.
Zabiera nas w podróż w świat średniowiecza .Po przeczytaniu tej książki podróż na Dolny Śląsk zapewne
będzie już inna.
KaLu

Miasteczko zawodów Grand
Prix Głuszycy MTB Podziemia
Osówki przy ul. Parkowej w Głuszycy w niedzielę 20 maja wypełniło się pasjonatami kolarstwa
górskiego. Po starcie ponad 300
zawodników na dystansie mini
i mega do rywalizacji przystąpiło
74 młodych rowerzystów.
Aktywny wypoczynek, połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją
i zabawą, promowanie sportu wśród
najmłodszych oraz wyłonienie najlep-

szych zawodników to główne cele
przyświecające organizacji zawodów
rowerowych dla dzieci w ramach
Grand Prix Głuszycy MTB. Emocje
towarzyszące zawodom dla dzieci
były ogromne, każdy starał się pokonać trasę jak najszybciej. Ale jak
to w zawodach bywa - nie wszyscy
mogą stanąć na podium. Organizatorzy zawodów - Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy i Gmina Głuszyca
zadbali jednak o pamiątkowe pakiety
startowe dla wszystkich zawodników.
KaLu

Piątek, 25 maja 2018
www.30minut.pl
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Opera Wrocławska zaprasza
na superwidowisko „Nabucco” Verdiego
Plenerowe widowisko w reżyserii Krystiana Lady odbędzie się 25, 26 i 27 maja. Specjalnie zbudowana na potrzeby spektaklu scena, zostanie postawiona na tyłach Opery Wrocławskiej.
„Nabucco” to szczególna opera w dorobku włoskiego kompozytora. Verdi pod maską historycznego libretta, opowiedział historię zniewolonego narodu, która może wydarzyć się zawsze. Tytułowy Nabucco, to autorytarny władca, dla którego rządza władzy jest najważniejszym celem. Władca Babilonu, postanawia najechać i podbić Jerozolimę. W tle toczy się osobista historia, w której prym wiedzie Abigail, pierworodna córka króla Nabuchodonozora,
pochodząca z nielegalnego związku. Podobnie jak ojciec pragnie władzy.
Reżyser Krystian Lada postanowił przełożyć historyczną warstwę libretta na współczesny język teatru, doszukując się uniwersalnych mechanizmów społecznych,
które zazębiają się wokół problemów władzy, polityki
i miłości. W ujęciu Krystiana Lady tytułowy Nabucco
przyjmie postać bezwzględnego dyktatora. Ważnym
odniesieniem dla reżysera pozostają doświadczenia XX
wieku, które obfitowały w przemoc i agresję, jako wynik
totalitaryzmów. Lada jednak nie jest publicystą, reżyser
przede wszystkim skupia się na uniwersalnych mechanizmach, wierząc że sztuka może stać się antidotum na
istniejące zło.
Realizatorzy superwidowiska, oprócz Krystiana Lady,
to: Marcin Nałęcz-Niesiołowski (dyrygent), Didzis Jaunzems (scenografia) Maarten Warmerdam (światła) oraz
Natalia Kitamikado, która jest autorką kostiumów.
Bilety: www.opera.wroclaw.pl

sekund
Taneczny finał

Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Centrum Kultury-MBP
zapraszają w niedzielę 17 czerwca
o godz. 15:00 do głuszyckiej sali
widowiskowej na podsumowanie
dziecięcych warsztatów tanecznych
HIP-HOP i balet prowadzonych
przez Jadwigę Schwebs. Dodatkową atrakcją gali finałowej będzie
występ recytatorki Agnieszki Musz
i pokaz taneczny w wykonaniu
Natalii Schubert i w choreografii
Jadwigi Schwebs.

Noc bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy zaprasza młodych
czytelników do uczestnictwa w IV
ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek
zorganizowanej pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. Impreza rozpocznie
się 9 czerwca o godz. 18:00,
a zakończy 10 czerwca o godz.
8:00. W programie m. in.: gry i zabawy literackie, zabawy z klaunami
Klarą i Patrykiem, konkursy, wizyta
tajemniczych gości, poczęstunek,
niespodzianki.Impreza adresowana
jest do dzieci w wieku 8-12 lat.
Zgłoszenia do 5 czerwca do godz.
17.00 Więcej informacji pod nr tel.
748 456 334 w.12.

Festiwal muzyki
cerkiewskiej

2 czerwca o godzinie 17:00
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury
na terenie Starej Kopalni odbędą się 3. Wałbrzyskie Spotkania
z Muzyką Cerkiewną. Podczas
festiwalu będzie można usłyszeć
dwa znamienite chóry: Chór Duchowieństwa Dekanatu Lubińskiego
i Zielonogórskiego Prawosławnej
Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
oraz Chór Oktoich. W programie
również Prelekcja ks. dr. hab. Marka
Ławreszuka SIŁA IKONY. Wydarzenie to ma swoją tradycję na Dolnym
Śląsku. W tym roku uświetni 70-lecie Parafii Prawosławnej Wszystkich
Świętych w Wałbrzychu. Wstęp
wolny.

Uwaga Konkurs
Do wygrania jedno podwójne
zaproszenie na superwidowisko
„Nabucco” Verdiego, które odbędzie się
25/26/27 maja w Operze Wrocławskiej.
Wystarczy, że w piątek 25.05.2018
do godz. 13:00 wyślesz e-mail
pod adres sekretariat@30minut.pl
z hasłem Nabucco,
podaj swoje imię, nazwisko i nr telefonu.
Z laureatami skontaktujemy się
telefonicznie.

Klasyka w Szaniawskim
Teatr Dramatyczny zaprasza na jeden
z najwybitniejszych tekstów dramatycznych XX wieku! „Iwona, księżniczka Burgunda” to spektakl o wielkiej potrzebie
empatii i poszukiwaniu tożsamości. To pytanie o to, dlaczego Polska, jak karaś, staje
dziś ością w gardle.
Po wielu latach Witold Gombrowicz wraca na wałbrzyską scenę ze swoim pierwszym,
napisany jeszcze przed wojną, w 1935 roku,
dramatem. Gombrowicz w „Iwonie” daje zapis
mechanizmów społecznych i konwenansów,
a przede wszystkim wychodzi poza czysto społeczne uwarunkowania i próbuje zdiagnozować
sytuację człowieka uwikłanego w relacje z innymi.
Co ma nam dziś do powiedzenia? Kim jest
Iwona i dlaczego tak bardzo chcemy, żeby jej

tutaj – u nas – nie było? Czy ta milcząca postać
jest dziś manifestem kobiecości? Czy bardziej
pytaniem o demokrację? O wolność? O obcość?
O bierne formy protestu?
KaLu

„Iwona, księżniczka
Burgunda”
Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
Piątek, 25 maja,
godz. 19:00, Duża Scena

Symfoniczny
Zamek Książ
Książęca Orkiestra Salonowa we współpracy
z Filharmonią Sudecką zapraszają na koncert pn.
„Muzyka Polska”. Z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości naszego kraju, motywem wydarzenie została „Muzyka Polska”.
Już 27 maja 2018 r. o godzinie 18:00 w zachwycającej Sali Balowej wysłuchamy niezapomnianych utworów
rodzimych kompozytorów. Dyrygentem i gospodarzem
wieczoru będzie Jerzy Kosek. Solo na skrzypcach zaprezentuje Dorota Graca. W programie usłyszymy
M.Karłowicz (Serenada na orkiestrę smyczkowam),
H.Wieniawski (Legenda i Oberek) oraz W.Kilar (Orawa). Ceny biletów 25 zł. W cenę biletu jest wliczona
opłata parkingowa na parkingach przy zamku.
KaLu

Poszukiwanie życiowej mądrości
Czerwony Kapturek znów na
scenie Teatru Lalek. Po długiej
nieobecności na scenę wałbrzyskiego powraca spektakl Jerzego
Jana Połońskiego pt. Czerwony
Kapturek.
Któż z nas nie zna słynnej baśni
Grimmów o Czerwonym Kapturku
i złym Wilku, który przebrał się za
babcię? Zdawałoby się, że tak popularna w świecie bajek historia nie
może już niczym zaskoczyć. Chyba
że osadzi się ją we współczesnych
realiach, wtedy nabierze zupełnie
nowego znaczenia.
Spektakl Jerzego Jana Połońskiego pomyślany jest jako podróż małej
i zbuntowanej Michalinki, nazywającej siebie Czerwonym Kapturkiem,
przez demoniczny las, który okazuje się źródłem życiowej mądrości.
Dziewczynka, podążając do hipochondrycznej babci, spotyka na swej
drodze różne baśniowe postaci:
starego, mocno śpiącego Niedźwiedzia; krasnoludki, które uciekają od
nieznośnej Śnieżki; Dziewczynkę
z Zapałkami – piromankę, lubiącą
podpalać las dla zabawy; zakatarzonego Wilka; zapominalską Babę Jagę
oraz pedantycznego gajowego Jana
Muchę. Każda z napotkanych istot

wnosi coś wartościowego do świata
Michalinki. Pomagają jej zrozumieć,
jak ważny jest szacunek dla drugiej
osoby, jak niebezpieczny może być
ogień, do czego doprowadzić może
łakomstwo i czym grozi rozmowa
z nieznajomym.
KaLu

„Czerwony Kapturek”
Teatr Lalek i Aktora w Wałbrzychu,
Niedziela, 27 maja, godz. 12:30

24 sport
sekund
Stary – nowy mistrz
WALK-a

Niezwykłe zacięta rywalizacja miała
miejsce w finale Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki „Aqua-Zdrój”.
Dość powiedzieć, iż do wyłonienia
najlepszej drużyny tegorocznej edycji
potrzebne były trzy spotkania, które
przyniosły sukces ekipy Partners Nieruchomości. W decydującym meczu
Grzegorz Guzal i spółka pokonali
Labo-Dent 56:41, dzięki czemu po
krótkiej przerwie znów sięgnęli po
mistrzowską koronę. Wydarzeniem
oficjalnego zakończenia rozgrywek był
tradycyjnie Mecz Gwiazd, w którym
Pomarańczowi okazali się lepsi od
Zielonych wygrywając 72:57. Najlepszym graczem rozgrywek uznano
Michała Kierczyńskiego, a finałów –
Pawła Maryniaka.
Mecz Gwiazd WALK-a
Pomarańczowi - Zieloni 72:57
(20:13, 23:10, 7:21, 22:13)
Punkty: Rafał Pomjan 20, Mateusz Dudka 15,
Marcin Rzeszowski 12, Damian Grabka 7, Dawid
Wackowski 5, Wojciech Milewski 5, Bartłomiej
Rudnicki 4, Piotr Zandhajm 4 - Pomarańczowi oraz
Michał Kierczyński 23, Marcin Stawiarz 8, Paweł
Maryniak 8, Marcin Wieczorek 7, Arkadiusz Fabisz
5, Łukasz Karnasiewicz 2, Tomasz Rybczyński 2,
Grzegorz Serada 2, Dawid Wierzbicki - Zieloni
Nagrody indywidualne:
MVP finałów: Paweł Maryniak
MVP sezonu: Michał Kierczyński
Król strzelców: Marcin Rzeszowski
Najlepiej asystujący: Marcin Kwasiuk
Najlepiej zbierający: Mariusz Karwik
Najlepiej blokujący: Marcin Wieczorek
Najlepiej przechwytujący: Paweł Hałgas
Klasyfikacja końcowa WALK-a
1. Partners Nieruchomości
2. Labo-Dent
3. Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe
4. Basket Śródmieście
5. Drink Team
6. Faurecia
7. Alu Fast
8. Wałbrzych.DWI

Zabrakło tylko
awansu

Siatkarkom Chełmca Wodociągów nie
udało się awansować do II ligi. W rozgrywanym w Starym Sączu turnieju
finałowym podopieczne Jacka Kurzawińskiego zajęły 3. miejsce w stawce
czterech zespołów i w rezultacie
marzenia o promocji na wyższy szczebel muszą odłożyć na kolejny sezon.
Zwycięzcą weekendowych zmagań
w Małopolsce okazała się Energa
Gedania Gdańsk, która z kompletem
wygranych zajęła 1. miejsce, dzięki
czemu wywalczyła awans do II ligi.

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

„Rodzyn” niestrawny dla Pogoni
Miniony tydzień okazał się
bardzo udany dla piłkarzy Górnika Wałbrzych, którzy w zaległym pojedynku pokonali na wyjeździe Sokoła Wielka Lipa 2:1,
a następnie nie dali szans Pogoni
Oleśnica wygrywając u siebie 3:0.
W drugim ze spotkań po raz kolejny niezłą formę strzelecką zaprezentował Miłosz Rodziewicz,
który dwukrotnie trafił do siatki
gości.
Jak przyznał trener Jacek Fojna, w
rywalizacji z autsajderem z Oleśnicy jego podopieczni zaprezentowali
nieco gorszą dyspozycję aniżeli kilka
dni wcześniej przeciwko Sokołowi,
co jednak nie przeszkodziło im w
odniesieniu pewnego zwycięstwa. Chłopaki odczuwali trudy rozgrywanych co trzy dni spotkań, co odbiło
się na jakości naszej gry -, powiedział
Fojna.
Mimo to do przerwy biało-niebiescy wygrywali 1:0, choć spokojnie
po pierwszej odsłonie mogło być 3:0
dla Górników. Niestety, przy celnym
strzale Mateusza Krzymińskiego sędzia doszukał się faulu na bramkarzu
oleśniczan i gola nie uznał, a następnie sam na sam z Kacprem Rogalą
znalazł się Damian Chajewski, ale
„setka” miejscowych nie przełożyła
się na prowadzenie gospodarzy. W
końcu jednak za sprawą Rodziewicza
nasi otworzyli wynik konfrontacji. W
38 minucie po akcji środkiem pola
Jan Rytko przesunął się na prawe
skrzydło, skąd przerzucił na dalszy
słupek. Do futbolówki doskoczył
„Rodzyn”, który celnie przymierzył
głową i było 1:0.
Druga połowa miała podobny
przebieg. Wałbrzyszanie przewa-

Mimo zmęczenia piłkarze Górnika Wałbrzych odnieśli pewne i zasłużone zwycięstwo z Pogonią Oleśnica 3:0

żali i wkrótce mieli kolejne powody do radości. W 55 minucie po
zamieszaniu w polu karnym Pogoni
przyjezdni wybili piłkę, tę przejął
Mateusz Wroczyński, który dograł
do Chajewskiego, a „Chajek” spokojnie trafił do siatki. Zadowoleni
z dwubramkowego prowadzenia
Górnicy cofnęli się do defensywy
stawiając na kontratak. Powyższa
taktyka sprawiła, iż goście wypracowali dwie okazje strzeleckie, ale
na szczęście dobry dzień miał Damian Jaroszewski ratując miejscowych przed utratą gola. Z drugiej
strony to właśnie szybki wypad
przyniósł biało-niebieskim trzecią
bramkę. W 88 minucie aktywny
Chajewski zagrał na lewą stronę
do Mateusza Sobiesierskiego, któ-

ry podciągnął pod linię końcową,
a następnie wycofał do nadbiegającego Rodziewicza, który celnym
uderzeniem po raz drugi wpisał się
na listę strzelców.
Już jutro chłopców Fojny czeka
kolejny ligowy pojedynek, tym razem z niżej notowanym sąsiadem w
tabeli. O godzinie 17 nasi zmierzą się
na wyjeździe z Unią Bardo.
fot. użyczone (Aneta Serafin)
Bartłomiej Nowak
Górnik Wałbrzych – Pogoń Oleśnica 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Miłosz Rodziewicz (38), 2:0 Damian
Chajewski (55), 3:0 Miłosz Rodziewicz (88)
Żółte kartki: Kotwa – Pogoń
Górnik: Damian Jaroszewski, Dariusz Michalak,
Marcin Smoczyk, Dawid Marut, Mateusz Krzymiński,
Mateusz Wroczyński, Jan Rytko, Damian Chajewski,

Wojciech Błażyński (75 Dawid Kokoszka), Mateusz
Sobiesierski, Miłosz Rodziewicz. Trener: Jacek Fojna
Tabela IV ligi
1. Foto-Higiena Gać
2. Śląsk II Wrocław
3. Bielawianka Bielawa
4. Sokół Marcinkowice
5. Górnik Wałbrzych
6. Unia Bardo
7. Sokół W. Lipa
8. Piast Żerniki
9. Orzeł Z. Śląskie
10. Polonia Trzebnica
11. Polonia-Stal Ś-ca
12. Nysa Kłodzko
13. Wiwa Goszcz
14. MKP Wołów
15. Pogoń Oleśnica
16. Karolina J. Śląska

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

61
61
52
50
42
41
39
36
35
34
33
30
28
22
16
10

68:28
65:24
45:27
55:35
42:37
52:48
46:40
43:43
45:44
37:40
35:35
44:60
35:52
38:52
25:50
20:80

Dobre i wicemistrzostwo
W pierwszym meczu o mistrzostwo II ligi koszykarze
Górnika Trans.eu przegrali z
AZS-em AGH Kraków różnicą
13 punktów. Na szczęście rywalizacja na tym poziomie ma
jedynie aspekt prestiżowy, gdyż

wałbrzyszanie już wcześniej zapewnili sobie awans do I ligi, co
było najważniejszym celem biało-niebieskich.
Opromienieni zwycięską rywalizacją z Syntexem Księżak Łowicz, a w

rezultacie awansem do I ligi, koszykarze Górnika Trans.eu na dużym luzie
przystąpili do walki o mistrzostwo II
ligi. Rywalem wałbrzyszan był AZS
AGH Kraków, który w półfinale odprawił MCKiS Jaworzno i również
zapewnił sobie prawo do występów

Matematyczne
szanse Górnika

Po roku występów na IV-ligowym
poziomie Górnik Boguszów-Gorce
żegna się z tym szczeblem. Stało się
tak za sprawą niedzielnej porażki
beniaminka z Orkanem Szczedrzykowice, która praktycznie przesądziła
o spadku podopiecznych Rafała Siczka
do „okręgówki”. Do zakończenia sezonu pozostały jednak jeszcze cztery
kolejki – w najbliższej boguszowianie
zagrają na wyjeździe z Sudetami Giebułtów, początek w sobotę o godzinie
15.
Górnik Boguszów-Gorce - Orkan Szczedrzykowice
1:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Tomasz Kociszewski (45), 1:1 Ryszard
Bejnarowicz (74), 1:2 Damian Ciunowicz (80), 1:3
Łukasz Filipiak (90+1)
Górnik: Marcin Malczewski, Rafał Pietrzak, Rafał
Grzelak, Łukasz Podgórski, Jarosław Pryk, Marek
Pryk, Zygmunt Bejnarowicz (85 Mateusz Gnosowski), Patryk Ostrowski (46 Wojciech Choiński), Ryszard Bejnarowicz, Jarosław Maliszewski, Dominik
Woźniak (60 Yehor Yehorov). Trener: Rafał Siczek

Piątek, 25 maja 2018

Koszykarze Górnika Trans.eu przegrali pierwszy mecz o mistrzostwo II ligi, co jednak nie może mieć wpływu
na doskonałą ocenę, jako należy biało-niebieskim wystawić za cały kończący się sezon

na wyższym szczeblu. Sam mecz,
pierwszy z dwóch z zespołem z Grodu Kraka, nie był porywającym widowiskiem, co nie przeszkadzało licznie
zgromadzonym w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów kibicom w dobrej zabawie.
O ile do przerwy miejscowi toczyli dość wyrównaną walkę, o tyle po
zmianie stron uwidoczniła się lepsza
postawa rywali, którzy razili Górników rzutami z dystansu. Dość powiedzieć, iż aż 13 prób przeciwnika
okazało się celnych przy 8 trafieniach
gospodarzy. Jeśli do tego dołożymy
sporą liczbę strat po stronie gospodarzy, a także przegrane zbiórki w ataku i obronie, to już wiemy, dlaczego
podopieczni trenera Marcina Radomskiego schodzili z parkietu pokonani. Akademicy zwyciężyli 90:77, co
oznacza, iż są faworytem do wywalczenia mistrzostwa II ligi, gdyż na tym
poziomie zespoły rozgrywają jedynie
dwumecz. Innymi słowy, aby Górnicy
przeskoczyli AZS AGH w końcowej
klasyfikacji, muszą w sobotni wieczór
zwyciężyć w stolicy Małopolski różnicą co najmniej 14 „oczek”.
Bartłomiej Nowak
V runda play off o awans do I ligi - finał mistrzostw
II ligi:
Górnik Trans.eu Wałbrzych - AZS AGH Kraków 77:90
(17:17, 23:24, 15:21, 22:28)
Górnik Trans.eu: Bartłomiej Ratajczak 18 (3x3), Rafał
Glapiński 14 (2), Marcin Wróbel 12 (1), Damian Durski
12, Hubert Kruszczyński 5, Tomasz Krzywdziński
4, Michał Kaczuga 4, Krzysztof Spała 3 (1), Maciej
Szymański 3 (1), Bartosz Kłyż 2, Marcin Jeziorowski,
Łukasz Makarczuk. Trener: Marcin Radomski
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Krysiak wystrzelił w dziesiątkę!
Na 10. miejscu w klasyfikacji generalnej i 2. w klasie Open
2 WD+ swój występ w 52. Rajdzie Dolnośląskim – Hotel Zieleniec zakończył Paweł Krysiak.
Kierowca ze Strzegomia, pilotowany przez Krystiana Pachutę wygrał w swojej stawce aż 4
odcinki specjalne! Sukces załogi
Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej jest naprawdę imponujący,
gdyż jadąc przednionapędowym
i zaledwie ok. 200-konnym autem, przy ogromnej konkurencji „czterołapów”, realizowała
swój konsekwentny plan: szybko
i bezbłędnie do mety.
Na ok. 119 kilometrach oesowych
rozegrała się zacięta walka w ramach
2. rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rozegrany
w dniach 18-20 maja 2018, z bazą
w Dusznikach – Zdroju, 52. Rajd Dolnośląski – Hotel Zieleniec był areną
rywalizacji dla 64 załóg, które stanęły
na starcie zawodów. Wśród nich było
aż 10 topowych, czternapędowych
aut z klasy 2 i Open N. W niższej
stawce Open 2WD+ do rywalizacji
stanęli Paweł Krysiak i Krystian Pachuta w Fordzie Fiesta R200 od Łukasza Sermeta, obsługiwanym przez
Rally Project Mariusza Smolika.
Zawody rozegrane w Kotlinie
Kłodzkiej okazały się trudniejsze niż
zakładało wiele załóg. Do mety dotarło tylko 45 teamów. Trasa składała
się z 11 odcinków specjalnych. Całkowita długość rajdu liczyła ok. 477
km.
REKLAMA

Z wyzwaniem 2. rundy RSMP
świetnie poradził sobie Paweł Krysiak startujący wspólnie z Krystianem
Pachutą, w barwach organizatora
zawodów. Załoga z nr 26 ostatecznie uplasowała się w prestiżowej,
pierwszej dziesiątce rajdu. 52. Rajd
Dolnośląski – Hotel Zieleniec ukończyła na 2. miejscu w klasyfikacji
Open 2WD+, do zwycięzców, czyli
Sławomira Strychalskiego i Pawła
Pochronia, tracąc zaledwie 20,7 sekundy. Ten bardzo satysfakcjonujący
dla Krysiaka i Pachuty wynik zaowocował także pierwszymi punktami
w klasyfikacji generalnej RSMP 2018.
Zajmują w niej 10. pozycję (na 39
załóg). W stawce aut jednonapędowych (2WD) odnotowali z kolei
awans na 6. miejsce. Obecnie Krysiak i Pachuta są też wiceliderami
klasy Open 2WD+, gromadząc na
swym koncie 36 punktów.
- Jak pokazał 52. Rajd Dolnośląski – Hotel Zieleniec, topowy
samochód to nie wszystko. Na zawody trzeba patrzeć nie przez wizję
wygranego oesu, ale przez pryzmat
mety. Kluczowe jest niepopełnianie
błędów i oczywiście kontrolowanie
konkurencji. Starałem się na chłodno
kalkulować, bo wiedziałem, że ok.
350-konny Nissan Sławka Strychalskiego jest poza naszym zasięgiem
na podjazdach i długich prostych.
Za to my mogliśmy popisać się na
trudnej technicznie Arenie Duszniki,
która właśnie nie wybaczała błędów
– mówi Paweł Krysiak, Mistrz Polski
2017 w klasie 4F. - Bardzo dziękuję
za wspaniałą robotę mojemu pilo-

towi Krystianowi Pachucie, który
okazał się nieoceniony także w kwestiach technicznych i w „rajdowej
intuicji”. To dzięki jego namowie,
pojechaliśmy dodatkowy przejazd
odcinka testowego, na którym akurat ukręciła nam się półoś. Gdyby nie
ten „ostatni raz”, to pewnie awaria
dopadłaby nas na trasie rajdu, a to
byłby koniec – dodaje.

Za niespełna miesiąc przed Pawłem Krysiakiem kolejne wyzwanie, jakim jest Rajd Nadwiślański,
zaplanowany w dniach 8-10 czerwca
2018, z bazą w Puławach. Cały zespół Paweł Krysiak Rally Team mocno walczy teraz o zebranie budżetu
na te zawody.
Start Pawła Krysiaka i Krystiana
Pachuty w 52. Rajdzie Dolnoślą-

skim – Hotel Zieleniec był możliwy dzięki wsparciu firm: Forpol Auto Serwis Świdnica, Tech Plast,
Tech-Mol, Kamieniarstwo Zenon
Kiszkiel, Hekato Electronics - systemy detekcji gazów, Agencja
Reklamowa Geospace, KRAUSE,
Nifco Polska, Kebab Ahmed, ZYWER Auto z Niemiec, Stacja Paliw
„U Emila”, Męski Świat – Fryzjer
i Barber Shop, Opał Maria Gajecka,
Er-Tech, Tu się Tworzy, a także
Gminy Strzegom, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Invest – Park” oraz Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej.
Trzeba zaznaczyć, że 52. Rajd
Dolnośląski – Hotel Zieleniec miał
niesamowitą dramaturgię do ostatniego odcinka specjalnego, na którym to ostatecznie rozstrzygnęła
się wygrana w klasyfikacji generalnej
dla Jakuba Brzezińskiego i Kamila
Kozdronia. Załoga Skody Fabii R5
z nr 6 w spektakularnym stylu i dokładnie o 0,3 sekundy, pokonała dotychczasowych liderów RSMP 2018
i zwycięzców 46. Rajdu Świdnickiego – Krause, czyli Grzegorza Grzyba
i Roberta Hndlę (Skoda Fabia R5).
Trzecie zajęli Tomasz Kasperczyk
i Damian Syty (Ford Fiesta R5).
Szczegółowe wyniki 52. Rajdu
Dolnośląskiego – Hotel Zieleniec:
www.dolnoslaski.eu
Z pozdrowieniami
Paweł Krysiak Rally Team
facebook.com/Pawel.Krysiak.
Rally.Team/
tel. 515 600 209
R0367/18

26 ogłoszenia
DIETETYK KLINICZNY
AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające
DIETY w chorobach
DIETY dla dzieci
Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

Skup

(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

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

www.30minut.pl

SKUP AUT

Mieszkanie na siódmym piętrze.
Cena: 152 000 zł do negocjacji. Tel:
502 549 553 , (74) 640 11 73

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

nieruchomości
za gotówkę

Piątek, 25 maja 2018

od 15 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

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

WYCIECZKI
ZOO Safari na Dzień Dziecka 2.06.2018,
cena: 45 zł dzieci, 60 zł dorośli
Noc Tysiąca Świateł w Ogrodzie
Różanym - 23.06.2018, cena: 99 zł
Praga - 10.06.2018 i 1.07.2018,
cena: 89 zł
Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
www.omnibus-szczawno.pl
tel.: 693 333 563

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

pobytu. Wyjedź już teraz i zarób
więcej niż w Polsce! Promedica24:
509 892 436
Poszukuję opiekunki dla Mamy, 75
letniej Polki, sympatycznej emerytki,
zamieszkałej na stałe w Niemczech.
Tel. 500 20 30 18

(3) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE
, OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE !!! 508 808 022

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(28) WSZYWANIE ESPERALU,
TEL. 74 841 54 66
(2) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(2) HYDRAULIK, TEL. 506 754
379
(6) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(5) 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
(5) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(5) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(19) 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) Praca dorywcza w gospodarstwie
domowym, mile widziani emeryci.
Tel. 790 542 123
(2) Poszukujemy pań i panów,
rencistów, emerytów oraz osoby
niepełnosprawne do sprzątania
obiektu oraz terenów zewnętrznych
od zaraz. Umowa o pracę lub umowa zlecenie. Całe etaty. Tel. 603 396
891 (pan Marek)
(3) Praca dla instalatora i pomocnika. Instalacje wod – kan, CO i
gaz w nowoczesnych technologiach. Wałbrzych, Dolny Śląsk.
Tel. 608 686 239
(1) PRACA Opiekunka Seniorów w
Niemczech. Ubezpieczenie i składki
ZUS, pełna organizacja wyjazdu i

(2) Wynajmę mieszkanie w Świebodzicach, ul. Strzegomska 35, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie
gazowe. Cena do uzgodnienia. Tel.
606 803 748
(5) Sprzedam działki budowlane
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul.
Orkana 103, tel. 600 851 189

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

MATRYMONIALNE
(2) Mówiący po polsku wdowiec,
lat 78, 165 cm wzrostu. Niepalący i
niepijący z miłą aparycją szuka Pani
bez zobowiązań, zwykłą, na moje
utrzymanie, dla której uczciwość i
wierność mają znaczenie. Życie we
dwoje może być takie piękne, przyroda, podróże. Edward Appel, An
der Liebestatt 22, 37355 Niederorschel, tel. 0049 3607651075

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, łazienka, 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.

REKLAMA • KOLPORTAŻ • PROMOCJA

PODZAMCZE – 62m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.
Mieszkanie na dziesiątym piętrze.
Cena: 159 000 zł. Tel. 513 130 023,
(74) 640 11 73
PODGÓRZE – 42m2, 2 pokoje, widna kuchnia, garaż oraz ogródek, dwie
piwnice. Mieszkanie przeznaczone
do remontu. Cena: 39 000 zł Tel.
513 130 023, (74) 640 11 73
PODGÓRZE - 40,86m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 69 990 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ – 40m2, pokój,
widna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze.
Cena: 50 000 zł. Tel: 513 130 023 ,
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 90m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon. Mieszkanie na drugim piętrze.
Cena: 270 000 zł do negocjacji. Tel:
502 668 974 , (74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 77m2, 2 pokoje,
antresola, kuchnia, duża łazienka
z WC, przedpokój, . Mieszkanie na
trzecim piętrze. Cena: 125 000 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
ŚWIEBODZICE – 61m2, dwupoziomowe mieszkanie, 3 pokoje, kuchnia
z jadalnią, łazienka, z WC, przedpokój. Mieszkanie na czwartym piętrze.
Do wprowadzenia. Cena: 178 000 zł
do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74)
640 11 73
ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie podłogowe. Wysoki
standard. Mieszkanie na parterze.
Cena: 218 000 zł do negocjacji. Tel:
513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWIENKO – 40,77m2, 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka z wc,
przedpokój. Mieszkanie na parterze.
Mieszkanie do wprowadzenia. Cena:
120 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023, (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ- 25m2, 1
pókoj, łazienka, przedpokój. Świetna
lokalizacja, przy deptaku. Cena: 82
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 63m2, 3 pokoje, kuchnia, jasna łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na pierwszym piętrze. Do wprowadzenia.
Cena: 299 000 zł do negocjacji. Tel:
513 130 023, (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 90m2, 3
pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
na parterze. Cena: 180 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73

ZADZWOŃ tel.: 797 981 518, 531 407 736, NAPISZ e-mail: reklama@30minut.pl

Piątek, 25 maja 2018
www.30minut.pl
REKLAMA

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

promocja 27
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28 promocja
REKLAMA

Nakład łączny
w maju 51 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

Piątek, 25 maja 2018
www.30minut.pl
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