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Aqua-Zdrój
skończył 5-lat!
Wałbrzyski kompleks sportowo-rekreacyjny obchodzi piąte urodziny. Podczas
meczu siatkarskiej Ligi Narodów pomiędzy Japonią a Dominikaną 13 czerwca
przygotowano uroczystość obchodów jubileuszu.

rozmowa str. 3

Dakarowcy na Hałdzie

wydarzenia str. 7

Szczawno
jak za dawnych lat

Ze sceny w strefie kibica przemawiali dr Roman Szełemej, prezydent miasta
Wałbrzycha, Bogdan Stanek, pierwszy prezes zarządu spółki celowej Wałbrzyskie
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA
ZDRÓJ” Sp. z o.o., Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego,
Mariusz Gawlik, prezes spółki celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
„AQUA ZDRÓJ” Sp. z o.o ., Rafał Wiernicki, wiceprezes spółki celowej Wałbrzyskie

Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA
ZDRÓJ” Sp. z o.o. ds. finansowych.
- Ten obiekt był bardzo potrzebny. Dobrze, że go zrealizowaliśmy i dziś chętnie
go wykorzystujemy. Bardzo dziękuję Bogdanowi Stankowi, z którym budowaliśmy
ten obiekt przez kilka lat. Do teraz nie
wiem właściwie jak to możliwe, że się udało. Bardzo się cieszę, że Aqua Zdrój odwiedzają Dolnoślązacy i Polacy, mamy też
sporo gości z Czech. Wszystkiego dobrego

na kolejne pięć, a może i pięćdziesiąt lat.
Dziękuję zespołowi, który ten kompleks
stworzył i teraz nim zarządza. – komentuje Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Inauguracja sportowych wydarzeń
w kompleksie były zmagania młodzików
koszykarskich reprezentacji Polski i Chin
22 czerwca 2013 roku. Od tego czasu na
terenie Aqua-Zdroju odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych.
PaPu
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wydarzenia str. 10

Zakończenie sezonu

kultura str. 12

2 co, gdzie, kiedy?

Nakład łączny
w czerwcu 67 000 egz.

rozmowa tygodnia

Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie
- Giovani Boccaccio

Bartek Mozdzianowski znany w Wałbrzychu jako Adrena
Line jest przykładem osoby,
która swoją determinacją w dążeniu do celu udowodniła, że
w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Jego muzyka przyciąga
szeroką widownie i cieszy się
dużym zainteresowaniem. Nawet najbardziej wymagający
słuchacz znajdzie coś dla siebie w jego muzyce. DJ Adrena
Line oferuje swoim słuchaczom
wile gatunków muzycznych.
Jego muzyczne sety mogliśmy usłyszeć na tegorocznych
Dniach Wałbrzycha. Z okazji
międzynarodowego dnia muzyki obchodzonego, 21 czerwca
rozmawiamy z Bartkiem Modzianowskim, który realizując
swoją pasje spełnia się zawodowo.

Skąd wzięła się Twój pseudonim arktyczny?
Tak na prawdę sam nie wiem. Jakoś tak wyszło samo z siebie.
Jaki gatunek muzyczny preferujesz w swoich setach?
Kiedyś grywałem Trance’owo
lecz z czasem mój styl się zmienił. Obecnie gram różne odmiany
muzyki House, od delikatnych
Deep’owych dźwięków, aż po
Electro House, Bass House, czy
Big Room. Czasami eksperymentuję z Techno czy Minimalem.
Jakie emocje najczęściej towarzyszą Twoim wstępom?
Początki były stresujące. Żaden
DJ nie chce popełnić błędu, lecz
zaprezentować się z najlepszej
strony. Teraz nie mam z tym
problemu. Oczywiście klubowicze sprawiają, że na twarzy pojawia się uśmiech jeśli świetnie
bawią się przy Twoim secie, nie
mówiąc o niesamowitych emocjach. Właśnie tej adrenalinie.
Przy jakiego rodzaju muzyce ludzie bawią się najlepiej?
Trudno określić, gdyż każdy ma
własny styl. W dzisiejszych czasach trzeba eksperymentować.
Nie można monotematycznie
prezentować tego samego. Stąd
też w tym co prezentuję dominują różne gatunki muzyczne.
REKLAMA
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Co mu w duszy gra?

Jak zaczęła się Twoja przygoda
muzyczna?
Pasją zaraziłem się w wieku 14
lat, a wszystko dzięki twórczości
Tiësto oraz programowi “Club
Rotation”, który był transmitowany w tamtym czasie w niemieckiej
telewizji Viva.

Piątek, 15 czerwca 2018

od 15 lat
razem z Wami

• PIĄTEK, 15 czerwca 2018
Imieniny: Jolanta, Wit, Wiola
Światowy Dzień Świadomości Znęcania się
nad Osobami Starszymi, Światowy Dzień
Wiatru, Ogólnopolski Dzień Dogoterapii
9:00 - VII Gra Miejska „Bieg po Świdnicy”, Rynek, Świdnica
10:00 - Konferencja Bolko II Świdnicki Fenomen wykraczający
poza narodowość, Teatr Miejski, Świdnica
11:00 - Spotkanie informacyjne dla rodziców, którzy chcą wrócić
do pracy, WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych
13:00 - Uroczystość z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy,
RCKiK, Wałbrzych
16:30 - Atlanty dzieciom. Akademia Młodego Artysty,
Multimedialna Biblioteka Podzamcze, Wałbrzych
17:00 - Prezentacje muzyczne Wałbrzyskiej Szkoły Talentów,
WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych

Czujesz się spełniony w tym co
robisz?
Jak najbardziej. Muzyka jest moją
pasją i tym bardziej satysfakcjonuje mnie to, że wszystko sam
osiągnąłem nie mając menadżera.
Wyznacznikiem mojego spełnienia są liczne supporty ze strony
Tiësto, Paul van Dyka oraz wielu
innych, którzy docenili moje remixy i mashupy grywając w swoich audycjach, czy setach. Oczywiście oprócz tych sukcesów
wiele jeszcze przede mną aby
móc stwierdzić, że to jest 100%
satysfakcji. By wiele osiągnąć
trzeba sporo czasu poświęcać dla
muzyki, stać się swego rodzaju
pracoholikiem muzycznym. Jeśli
tak jak ja jest się producentem,
nie tylko DJ-em z prawdziwego
zdarzenia.
Co lubisz robić w wolnym czasie?
Oczywiście jak każdy na co dzień
pracuję, lecz najbardziej poświęcam się swojej pasji muzycznej.
Szczególnie pracując z programem FL Studio 12, nagrywając
nowe remixy, produkcje, czy też
mashupy.
Czy wiążesz swoją dalszą przyszłość zawodową z muzyką?
Oczywiście, że tak, w tej dziedzinie nie zamierzam przejść na
emeryturę.
Dziękuje za rozmowę
Anna Plath-Murawska
R0399/18

Dnia 25.06.2018 re-otwarcie biura ul. Limanowskiego 6

• SOBOTA, 16 czerwca 2018
Imieniny: Alina, Aneta, Jan, Justyna
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Afrykańskiego
10:00 - Festiwal Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki ,
Lodowisko, Świdnica
10:00 - Puchar Polski w Dogtrekkingu, Park Zdrojowy, SzczawnoZdrój
11:00 - Świdnicki Piknik Średniowieczny, Rynek, Świdnica
11:00 - Spacer historyczny po Sobięcinie, Wałbrzych
11:00 - IV Ekologiczny Piknik Rodzinny, Park Sobieskiego,
Wałbrzych
13:00 - Dni Świebodzic, Stadion miejski, Świebodzice
13:00 - VII wyścig ślimaków, Walim
13:00 - Urodziny ulicy, Sobięcin, Wałbrzych
14:00 - Dni Starych Bogaczowic, Stadion Sportowy, Stare
Bogaczowice,
17:00 - Poznaj księcia Bolka - koncert muzyki dawnej, Wieża
Ratuszowa, Świdnica
18:00 - Wystawa haftu Ewy Kokoszki, WOK Stara Kopalnia,
Wałbrzych
21:30 - Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych
• NIEDZIELA, 17 czerwca 2018
Imieniny: Adolf, Laura, Franciszek
Polskie Święto Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych – Dzień Czołgisty,
Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem
i Suszą
11:00 - Wózek dla Mai -festyn charytatywny, III LO, Świdnica
REKLAMA

12:30 - Spektakl pt. ”Pięciu Wspaniałych”, Teatr Lalki i Aktora,
Wałbrzych
13:30 - Dni Świebodzic, Stadion miejski, Świebodzice
16:00 - Czereśnie: koncert dla dzieci i nie tylko!, Wieża
Ratuszowa, Świdnica
16:00 - Spektakl pt. „Dom”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
19:00 - Premiera Płyty Bożena Olizarewicz po mężu
Oleszkiewicz, A PROPOS, Wałbrzych
• PONIEDZIAŁEK, 18 czerwca 2018
Imieniny: Amanda, Leonia, Elżbieta
09:00 - Bezpłatne badania mammograficzne, OSP, BoguszówGorce
13:00 - Szkolenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych na
temat rewitalizacji fasad, MOPS, Wałbrzych
17:00 - Wykład pt. „ Jaka Polska? ‚’.Wizje niepodległej dr hab.
Doroty Suli , Biblioteka Miejska, Wałbrzych
17:00 - Atlanty dzieciom. Akademia Młodego Artysty, Biblioteka
filia nr 7, Piaskowa Góra, Wałbrzych
• WTOREK, 19 czerwca 2018
Imieniny: Eurydyka, Julianna, Michalina
Światowy Dzień Anemii Sierpowatej
15:00 - Strefa kibica - mecz Polska-Senegal, Galeria Victoria,
Wałbrzych
• ŚRODA, 20 czerwca 2018
Imieniny: Alban Bogna, Bożena
Światowy Dzień Uchodzcy
12:00- Brave Kids, Wałbrzych
15:00 - Popołudnie z książką ,Biblioteka Miejska Biały Kamień,
Wałbrzych
16:30 - Atlanty dzieciom - spotkanie z książką „Misia i jej
mali pacjenci”, Multimedialna Filia Biblioteczna Podzamcze,
Wałbrzych
19:00 - Alchemia Teatralna – pokaz „BAL”, Teatr Miejski, Świdnica
• CZWARTEK, 21 czerwca 2018
Imieniny: Rudolf, Alicja, Wilhelma
Światowy Dzień Deskorolki, Międzynarodowe
Święto Muzyki, Międzynarodowy Dzień Jogi
17:00 - Popołudnie z książką, Multimedialna Filia Biblioteczna
Podzamcze, Wałbrzych
17:00 - Projekcja Filmu z cyklu „warto obejrzeć”’, Multimedialna
Filia Biblioteczna Podzamcze, Wałbrzych
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Z naszym rozmówcą spotkaliśmy się w Art Cafe Pod Pretekstem
w wałbrzyskim śródmieściu.

Zobacz Studio Espresso:

www.facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com

z Marcinem Klasikiem
z wokalistą i gitarzystą zespołu SILENTlive rozmawiał Paweł Szpur
Jak to się stało, że twoja życiowa
ścieżka „splotła się” z pasją do
muzyki i graniem na gitarze?
Zrodziło się to dawno temu. Jako
małemu chłopcu, zdarzało mi
się spać z gitarą. Pamiętam, że
pierwszą gitarą, jaką dostałem,
było takie „pudło” produkcji rosyjskiej. To w ogóle nie stroiło,
nie brzmiało. Ale mój starszy brat
też był pasjonatem muzyki i też
grał. To właśnie od niego załapałem tego bakcyla muzyki.

nego. Każdy z nas zrodzony jest
spod innej muzycznej gwiazdy.
Piotruś dawnymi czasami słuchał
reggae, ja szedłem drogą poezji
śpiewanej, a nawet piosenki turystycznej. Marcin - zapalony Depechowiec, i Dariusz Starostka, który niedawno do nas dołączył, to
z kolei ciężka muzyka metalowa.
Tak więc mały bigos muzyczny.
Ja ubolewam nad tym, że waszej
płyty nie można kupić. Jaki jest
jej nakład ?
Niestety nie można kupić. Nakład
to 500 sztuk.

Czyli prezent w dzieciństwie?
Tak, prezent w dzieciństwie. Wszyscy się ze mnie śmiali, że z tą gitarą
wszędzie chodziłem. Właśnie tak
to się zaczęło, również - dzięki rodzicom. Przede wszystkim - ojciec
uzdolniony muzycznie, jednak największy wpływ miał brat.

Już 499 sztuk, bo jedną mam ja.
Jak można zdobyć pozostałe?
Pozostałe są dla osób, które zawsze z nami są i nas wspierają.
Oczywiście również dla Tych,
którzy chcą się zaznajomić z naszą muzyką. Ona jest bezpłatna w
podziękowaniu za te lata wsparcia dla naszego zespołu.

Jesteś samoukiem czy uczyłeś się
w szkole muzycznej bądź na kursach?
Jestem samoukiem, wszystkiego
uczyłem się sam.
Nuty też?
Właśnie nuty nie, wszystko gram ze
słuchu. Chciałem się kiedyś nauczyć
grania na instrumencie z nut, ale życie jakoś inaczej się potoczyło.
Czyli jak Bryan Adams?
Można tak powiedzieć, ale bez
takiego porównania. Po prostu
samemu bez nut. Czasem chłopaki na próbie mówią, żebym jakiś akord zagrał, a ja robię oczy.
Jestem nauczony tego, że znam
chwyty, wiem gdzie przyłożyć
tego palca.
Jesteś też wokalistą. Wyłoniliście
w zespole wokalistę ze swojego
grona czy jakoś naturalnie to
przyszło?
Naturalnie, bo tak szczerze mówiąc, to przed gitarą był śpiew.

Najpierw się nuciło, śpiewało i
dołączyła do tego gitara.
Jak powstał wasz zespół? Przecież każdy z was jest z innego
podwórka.
Pamiętny dzień w 2008 roku.
Czyli dziś jest dziesięciolecie ?
Tak, w tym roku jest dziesięciolecie. Wówczas był przegląd
piosenki studenckiej w Szczawnie-Zdroju. Spotkaliśmy się
z Marcinem (Świeżym) dwie,
trzy próby wcześniej i podjęliśmy to ryzyko. Ryzyko wyjścia
na scenę do ludzi i przekazania
swoich emocji. I do tej pory to
trwa.
A pozostali członkowie zespołu?

Na początku byłem ja, Krzysiu
i Marcin, czyli basista i Marcin
Świeży.
Czyli ich troje?
Tak - ich troje. Później doszedł
Piotruś. Wszyscy studiowaliśmy
na wałbrzyskim PWSZ im. A. Silesiusa. I zaczęliśmy się spotykać,
„rzeźbić”, ale przede wszystkim robić swoje.
Właśnie, wasza muzyka jest oryginalna. Przejdźmy zatem do
tematu najnowszej płyty. Jest na
niej utwór, w którym padają nazwy wałbrzyskich ulic.
Tak, to jest utwór „Szczęście”.
Mówi on o wałbrzyszaninie, który
idąc ulicą, napotyka się na przykrą rzecz. Leży, czeka na nadej-
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ście śmierci. Wówczas zaczyna
mieć przemyślenia w głowie. Co?
Jak? Dlaczego? Na co? Po co? Być
może szedł w życiu nie tą drogą,
którą powinien iść. Nagle uświadamia sobie, że pewnych rzeczy
nie można już odwrócić. Dla nas
jest satysfakcją, że nazwy ulic zawarte w tekście zapiszą się w jakiś sposób w historii.
Ja często powtarzam, że w waszych niektórych utworach słychać dźwięki jak u Myslovitz. Ale
każdy z was wnosi „to coś swojego”, charakterystycznego przy
tworzeniu utworu.
O właśnie. To jest ciekawe, że w
naszym zespole nie ma dwóch takich samych osób, które cały czas
słuchają danego stylu muzycz-

Na waszej stronie na Facebook i
na YouTube można obejrzeć powstałe teledyski. Co piszą ludzie
w komentarzach pod nimi?
Zdarzy się czasem jakiś hejt, bo
to naturalne. Jednemu się spodoba, drugiemu nie. Dajmy ludziom
wolność słowa. Przy tej płycie
jeszcze nie zdarzyło się, abyśmy
mieli jakieś negatywne uwagi.
Bardziej pytam o emocje, jakie
wasza muzyka wyzwala.
Bardziej przeważa szala pozytywnych emocji.
Dziękuję za rozmowę
W dalszej części wywiadu dowiecie się,
jak udaje się członkom zespołu pogodzić pracę zawodową i prywatne życie
ze wspólnym nagrywaniem płyty. Dowiecie się również, jak powstają teksty
do utworów.
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Spłacasz Kredyty?
Nie masz zdolności kredytowej?
To dla nas nie problem?

POŻYCZKA
GOTÓWKOWA

DORADCA BIZNESOWY

TEL. 531 344 100

NA OŚWIADCZENIE
do 25 tys zł

„Beatu$” Centrum Kredytowe

ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych
tel 793-793-005, 531-483-291
1888 - tabliczka Play dla Firm ID-0931.indd 1
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MISJA SZKOŁY

533 587 333

„Jesteśmy w świecie,
świat jest tu”
Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu

ZAPRASZAMY!

@QUEENSWALBRZYCH

REZERWACJA TERMINU

Piątek, 15 czerwca 2018

od 15 lat
razem z Wami

poszukuje instruktora gry w szachy
dla uczniów klas VI-VIII na prowadzenie zajęć
w ramach lekcji i koła zainteresowań

Mile widziane przygotowanie pedagogiczne
i samodzielności w organizacji pracy.
Oferujemy dobre warunki finansowe.
Praca od 01.09.2018
Kontakt: Szkoły Podstawowej Fundacji „CLEVER”
ul. Armii Krajowej 35b, 58-302 Wałbrzych
tel. (74) 842 58 26, sekretariat@szkolaclever.pl

W RAMACH LEKCJI:
2 języki obce
szachy
taniec
basen

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

Skuteczna, profesjonalna kadra

Integracja w Jedlinie
W sobotę 9 czerwca 2018
w Jedlinie Zdrój odbył się coroczny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawowej
Fundacji „CLEVER” ze Starego
Zdroju.
To wyjątkowe święto, którego
celem jest dobra zabawa i integracja

społeczności szkolnej. W tym roku
uczniowie, rodzice i nauczyciele
bawili się pod hasłem „Smacznie,
zdrowo i sportowo”. Impreza skupiła się wokół kuchni świata. Rodzice i uczniowie przygotowali stoiska
z potrawami różnych krajów. Można było spróbować smaków kuchni
meksykańskiej,
włoskiej, francu-

skiej, indyjskiej, tureckiej, japońskiej,
amerykańskiej, greckiej i oczywiście
polskiej. Obok rozkoszy dla podniebienia zadbano o odpowiednią dawkę ruchu. Uczniowie gimnazjum
przygotowali grę terenową, w której uczestnicy musieli się wykazać
sprawnością fizyczną oraz wiedzą
z dziedzin naukowych, savoir vivre
i życia codziennego. Po raz pierwszy w pikniku wzięły udział przed-

METODĄ

PRZEDŁUŻANIE WŁOSÓW

WAŁBRZYCH | PIASKOWA GÓRA
| UL. DŁUGA 5A
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Lekcja historii
Na zaproszenie poseł na Sejm
RP Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, grupa 15 uczniów z wszystkich gminnych placówek oświatowych Gminy Świdnica wraz
z opiekunem gościła w Warszawie, uczestnicząc w żywej lekcji
historii i demokracji.
Głównym punktem wyjazdu,
który odbył się 11 czerwca br. było
zwiedzanie Sejmu RP i zapoznanie
się z pracą posłów. Wizyta w polskim parlamencie była dla nas niezapomnianym wrażeniem. Pani poseł
cierpliwie i wyczerpująco odpowiadała na pytania zadawane przez
uczestników wyjazdu. Oprócz

informacji historycznych, przedstawiono nam też obecne zasady
działania Sejmu, jego skład oraz
sposób zajmowania miejsc na Sali
Obrad – mówili uczniowie uczestniczący w wyjeździe, którzy mieli
możliwość zasiadania w galerii sali
posiedzeń.
Po spotkaniu, pani poseł zaprosiła
uczestników wycieczki na wspólny obiad. Na zakończenie pobytu
w Warszawie uczniowie zwiedzili
też Stare Miasto i Plac Zamkowy.
Była to niewątpliwie bardzo ciekawa, dająca do myślenia lekcja historii. Dostarczyła nie tylko wiedzy, ale
również wielu przeżyć i wzruszeń.
PaPu

szkolaki i ich rodzice. Uczniowie
starszych klas Szkoły Podstawowej
Fundacji „CLEVER” zadbali o atrakcje dla najmłodszych. Były wielkie
bańki mydlane, malowanie twarzy
oraz ZUMBA. Całości imprezy towarzyszył dobry humor, muzyka
i tańce. Główną ideą tego spotkania
jest integracja i wspólne spędzanie
czasu.
red

Piątek, 15 czerwca 2018
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Nakład łączny
w czerwcu 67 000 egz.

Będą kary
dla dewelopera
7 lipca 2015 roku spółka Blackrock Properties, która jest
właścicielem terenu w Zaułku Świętokrzyskim, podpisała
z Urzędem Miejskim w Świdnicy
porozumienie, na mocy którego
zobowiązała się do wykonania
pierwszego etapu inwestycji do 7
czerwca tego roku.
W zeszły czwartek upłynął termin rozpoczęcia budowy galerii.
Za niezrealizowanie tego warunku
umowy prywatnemu inwestorowi
naliczona zostanie kara w wysokości miliona złotych - za pierwszy
rok opóźnienia inwestycji oraz za
każdy kolejny kwartał 250 tysięcy

wydarzenia 5

od 15 lat
razem z Wami

złotych. Zgodnie z procedurą, do
spółki wystosowano więc pismo
o udokumentowanie stanu zagospodarowania i zabudowy przedmiotowej nieruchomości. Wezwano
inwestora, by w terminie 7 dni od
dnia otrzymania pisma, przedłożył
dokumentację potwierdzającą realizację stanu zerowego na działce nr
3205. Brak informacji w tym zakresie będzie skutkować naliczeniem
kar umownych ustalonych w §7 ust.
1 pkt d aktu notarialnego Rep. A nr
5697/2012 z dnia 06 czerwca 2012
roku, aneksowanego aktem notarialnym Rep. A nr 7077/2015 z dnia 07
lipca 2015 roku.
KaLu
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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!

Nowy inwestor
Światowy potentat produkcji elementów baterii do aut elektrycznych,
chiński Guatoi – Huarong wybuduje
fabrykę w Godzikowicach na terenie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park za sumę około 45
milionów dolarów.

REKLAMA

Jeden z trzech największych na świecie
dostawców elektrolitu
R0407/18
do wkładów do baterii litowo-jonowych,
chiński GTHR, do 2020
roku wybuduje w gminie Oława fabrykę dla
swojego
flagowego
produktu. To kolejna,
na tak dużą skalę, inwestycja na Dolnym Krzysztof Senger, Wiceprezes
Śląsku.
Zagraniczny PAIH (fot użyczone)
projekt wpisuje się
w strategię Programu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, który jest przygotowywany i realizowany przez Ministerstwo Energii.
– Projekt fabryki w Godzikowicach chińskiego inwestora Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical
Materials (GTHR), jest elementem strategii wspierania
rozwoju przemysłu elektromobilności w naszym kraju.
Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że takie inwestycje
powstają w Polsce, która staje się jednym z najważniejszych uczestników w tej branży na świecie. W dalszej
perspektywie przełoży się to na wzrost popularności
aut elektrycznych na naszych drogach, a w konsekwencji istotną poprawą jakości powietrza w Polsce – mówi
Krzysztof Senger, Wiceprezes PAIH ds. inwestycji zagranicznych.
Fabryka elektrolitu do wkładów do baterii litowo-jonowych w Godzikowicach w gminie Oława będzie
jedną z największych w Europie. Lokalizacja fabryki uzupełnia europejską i regionalną sieć przemysłu samochodów elektrycznych. Roczna wielkość produkcji fabryki
pozwoli na dostarczenie wkładów do baterii do 1 000
000 aut elektrycznych rocznie. Na początku pracę znajdzie tam 60 osób, docelowo planowane jest zatrudnienie
około 100 pracowników. Obecnie trwają prace polegające na zebraniu niezbędnej dokumentacji. Teren pod
fabrykę został już zakupiony.
Chiński Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New
Material Co. Ltd. został założony w 2000 roku. Jest zaawansowaną technologicznie firmą produkującą materiał
organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych.
Jest jednym z trzech największych dostawców elektrolitów na świecie. Działa zgodnie z najwyższymi standardami według ISO9001 i TS16949. Polska fabryka będzie
trzecią należącą do GTHR i pierwszą poza granicami
Chin. Budowana fabryka podwoi moce produkcyjne firmy.
PaPu

sekund
Święta Księga
w Jedlinie

Biblia Leopolity, zwana inaczej
Biblią Szarffenbergowską, to
pierwszy drukowany przekład
całej Biblii na język Polski. Biblia
Leopolity została wydana w roku
1561, natomiast prezentowany
na wystawie w Pałacu Jedlinka egzemplarz pochodzi z roku 1575.
Co ciekawe posiada on dedykację
dla króla Henryka Walezego.
Wernisażowi wystawy towarzyszył koncert wałbrzyskiego
Chóru Millenium, recital zagrany
na współczesnym odpowiedniku
fisharmonii - instrumencie, który
Pałacowi Jedlinka przekazała
rodzina Ledów, wykład dotyczący
tego właśnie instrumentu oraz
Biblii.

Zagłosuj na projekt

Rusza Świdnicki Budżet Obywatelski 2018 od 18 do 30 czerwca
świdniczanie będą mogli oddać
głos w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Możliwy
będzie wybór jednego zadania
dzielnicowego. Te, które zyskają
największe poparcie, zostaną zrealizowane. Lista propozycji zadań
dostępna jest na stronie Urzędu
Miasta w Świdnicy.

Walim w filmie

Tajemnicze przedmioty sprzed
lat ukrywane przez wysiedlanych
mieszkańców Gór Sowich, odszukiwanie ich właścicieli i układanie
w całość strzępów informacji,
by stworzyć ciekawą, pełną pasji
historię “Powiernika”. 8 czerwca
podczas odbywającej się w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
konferencji prasowej, Łukasz Kazek
i Mateusz Kudla opowiadali o swojej nowej produkcji, pełnej głębokich opowieści oraz wzruszających
wspomnień. Bohater filmu, po raz
kolejny wciela się w rolę odkrywcy
zaginionej historii. Podczas swojej
wędrówki odnajduje dawne przedmioty, by dzięki swojego rodzaju
śledztwu odszukać ich właścicieli,
poznać ich losy i zwrócić im utracone pamiątki. Reżyserem nowego
dzieła jest Mateusz Kudla- współautor powstającego filmu “Polański,
Horowitz. Czarodzieje z Getta”
z udziałem Romana Polańskiego
i Ryszarda Horowitza. Główny
bohater- Łukasz Kazek, popularyzator historii i dziennikarz znany
jest z produkcji TVN-u “Depozytariusz”, “Ludzie z Klisz” oraz “Na
tropie Złotego Pociągu” produkcji
Discovery.

Wałbrzyska
integracja

Już 20 czerwca do Wałbrzycha przyjadą goście z zagranicy
i w pierwszych dniach odwiedzą
szkoły, gdzie będą zorganizowane
wyjątkowe pokazy artystyczne
dzieci. Jedną z najważniejszych części projektu Brave Kids są warsztaty
edukacyjno-artystyczne oparte
na metodzie “dzieci uczą dzieci”,
które po raz kolejny zorganizowane będą w Wałbrzyskim Ośrodku
Kultury na terenie Starej Kopalni.
W trakcie wałbrzyskiej edycji odbędą się nie tylko warsztaty, ale także
dodatkowe spotkania, spektakle,
pokazy, przedstawienia, pikniki
i parada. Finałowy spektakl jest
planowany na 6 lipca, godz. 18.00
w Starej Kopalni.

6 wydarzenia
sekund

Nakład łączny
w czerwcu 67 000 egz.
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Czytali najmłodszym

XVII Finał akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom” odbył się w tym roku
8 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu. Zgodnie z tradycją zaproszeni
goście odczytali z podziałem na
role „Lokomotywę” Juliana Tuwima
oraz fragmenty „Ilustrowanych
dziejów Polski”. Wśród czytających
znaleźli się: Małgorzata Wiłkomirska
–przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania, Danuta Krzos
– przedstawiciel Biura Edukacji
i Wychowania, Danuta Pierzynka – starszy wizytator Kuratorium
Oświaty, ksiądz kanonik Franciszek
Skwarek – proboszcz parafii św.
M. Kolbe, Pani Anna Szczepaniak
– przedstawiciel „Biblioteki pod
Atlantami”, Pan Zenon Matuszko
– przewodniczący Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2.

ul. Marii Konopnickiej 18 58-300 Wałbrzych
Placówka Partnerska T: +48 74 647 01 10

Sztafetą po puchar

8 czerwca odbyła się IV edycja
biegów sztafetowych „Biegaj z Jedynką” o Puchar Trenera Aleksandra Wierietielnego. Do rywalizacji
sportowej zgłosiło się 25 drużyn
w czterech kategoriach. W kategorii
sztafet pozaszkolnych najszybciej
pobiegła drużyna RONALa, wśród
szkół ponadgimnazjalnych I miejsce
zajęło IV LO, wśród gimnazjów
PG 11,a ze szkół podstawowych
najlepsza okazała się PSP 23.

Lokalni liderzy

18 studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
przez ponad 2 miesiące uczestniczyło w szkoleniach, wykładach,
warsztatach, wyjazdach studialnych
w ramach I edycji Szkoły Liderów
Lokalnych. Efektem ich pracy było
opracowanie konkretnego wyzwania zaproponowanego przez gminy.
Do udziału w projekcie zaproszono 6 samorządów, m.in. gminę
Świdnica.

Jak sąsiad
z sąsiadem

W niedziele, 10 czerwca zakończyło
się trwające 4 dni spotkanie partnerskie organizowane przez Szkołę
Podstawową w Mokrzeszowie
w ramach realizacji mikroprojektu
„Jak sąsiad z sąsiadem”. Projekt
uzyskał dofinansowanie z Programu
INTERREG V-A Republika Czeska
– Polska, w ramach Funduszu
Mikroprojektów. Gośćmi szkoły
w Mokrzeszowie byli uczniowie ze
szkoły w czeskich Lužanach. Podczas czterech dni pobytu w Polsce
wszyscy uczestnicy mieszkali razem
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

Odzyska dawny
blask

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie to kolejna
remontowana w ramach dofinansowania zabytkowa świątynia
w gminie Marcinowice. W kościele
w Zebrzydowie jest obecnie remontowana elewacja, która
zabezpieczy kościół przed niszczeniem. Prace przebiegają sprawnie,
a zabytek nabiera nowego oblicza.
Całkowita wartość przedsięwzięcia
wynosi prawie 1, 7 mln zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 1,4 mln zł
pochodzi ze środków aglomeracji
Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
RPO WD 2014-2020.

Dzieci opanują miasto
Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach realizuje projekt pt.
„Miasteczko dzieci”, który jest
dofinansowany w ramach tegorocznej edycji Funduszu Toyoty. W swojej koncepcji zadanie
zakłada renowację istniejącego miejsca do zabaw dla dzieci, a także rolę edukacyjną. Od
kwietnia najmłodsi mieszkańcy
gminy spotykają się z różnymi
pracownikami i poznają podstawowe zawody: lekarz, sprzedawca, nauczyciel, policjant czy pracownik fabryki.
Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci z terenów wiejskich, stworzenie bezpiecznego, nowoczesnego
miejsca do zabaw, wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa,
integracja mieszkańców. W czasie
trwania projektu zorganizowano już
2 spotkania: ze strażakami i lekarzem. Dzieci podczas spotkań mają
możliwość poznania ciekawych zawód oraz akcesoriów ściśle zwią-

zanych z wykonywaniem zawodu.
Już w najbliższy czwartek odbędzie
się spotkanie dla przedszkolaków
z policjantami z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Realizacja zada-

Zielony labirynt
Eko-Astro-Lab to projekt,
który zakłada powstanie ekologicznego labiryntu przy Prywatneym Liceum i Gimnazjum Sióstr
Niepokalanek w Wałbrzychu.
Przed wejściem będzie ustawiony
ASTROMAT z zadaniami do rozwiązania wewnątrz. Ścieżki labiryntu
będą miały kształt współśrodkowych
okręgów, które wyznaczą orbity
ośmiu planet. W labiryncie zostaną umieszczone planety wykonane

w odpowiedniej skali i kolorach,
księżyce oraz tablice z najważniejszymi informacjami i fotografiami.
W centrum oczywiście będzie mieściło się Słońce. Planety i żywopłot
będą podświetlane lampami solarnymi.
Eko-Astro-Lab będzie dostępny dla dzieci i młodzieży oraz dla
wszystkich osób pragnących w ciekawej formie poznawać tajniki kosmosu.
PaPu

nia wpłynie pozytywnie na wzrost
edukacji w tym zakresie i zachęcenie dzieci już od najmłodszych lat
do wyboru wymarzonego zawodu
i kształcenia się w jego kierunku. Pod
koniec spotkań czyli w maju ogłosimy

konkurs plastyczny „Mój wymarzony
zawód”, z którego zostanie stworzona wystawa prac, którą organizatorzy
zaprezentują podczas Wielkiego Otwarcia „Miasteczka dzieci”.
PaPu

Piątek, 15 czerwca 2018
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Dakarowcy na wałbrzyskiej Hałdzie!
Uczestników
prestiżowego
Rajdu Dakar będzie można spotkać w najbliższy weekend (16-17
czerwca) na wałbrzyskiej Hałdzie „Wiesław”. Wśród uczestników, organizatorów i gości
Mistrzostw Polski oraz Pucharu
Polski Enduro pojawią się m.in.
Maciej Giemza, Stanisław Radwański, Wojciech Rencz oraz
Jerzy Mazur. Do walki o puchary
w różnych kategoriach stanie ok.
150 zawodników i zawodniczek.
Widowiskowe ściganie rusza
w sobotę po godz. 11:00. Finał
w niedzielę ok. 16:00.
Organizatorem III i IV rundy Mistrzostw Polski oraz III i IV rundy
Pucharu Polski Enduro jest nowo
powstałe Stowarzyszenie Motochełmiec Wałbrzych, na czele którego
stanął Stanisław Radwański – znany
zawodnik, mechanik, organizator
imprez ennduro i cross counrty,
a także uczestnik Rajdu Dakar.
- W obliczu pewnych perturbacji
związanych z motorsportem w Wałbrzychu, podjęliśmy wyzwanie ratowania imprez na Hałdzie „Wiesław”.
Był do z jednej strony odruch spontaniczny, ale z drugiej także powrót
do tego, co wraz z grupą entuzjastów zapoczątkowałem w Wałbrzychu ok. 15 lat temu. Dziękuję za
wsparcie Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, Nadleśnictwu Wałbrzych
oraz wielu osobom i firmom, które
uwierzyły, że to wszystko ma sens
- mówi Stanisław Radwański, prezes Stowarzyszenia Motochełmiec
Wałbrzych, który jako pierwszy
sprowadził motocykle i quady na
REKLAMA

pokopalniany nasyp u podnóża góry
Chełmiec, a także budował tę trasę
w konfiguracji do motorsportu.

Trzeba podkreślić, że Hałda „Wiesław” w Wałbrzychu to miejsce,
które od lat słynie w kraju z kulto-

wej trasy. Wyjątkowa
konfiguracja tego nasypu daje możliwość
organizowania
jednocześnie zawodów
o różnym stopniu
trudności. Zatem do
walki w w III i IV rundzie Mistrzostw Polski
oraz III i IV rundzie
Pucharu Polski Enduro stają obok siebie
profesjonaliści i amatorzy, zarówno na
motocyklach jak i quadach. Zawody rozgrywane będą z podziałem na klasy.
Enduro na Hałdzie rusza w sobotę, 15 czerwca 2018 i potrwa dwa
dni. Start pierwszej części rajdu zaplanowano w sobotę o godz. 11:00.
Drugi etap, rozgrywany w niedzielę, rozpocznie się już o godz. 8:30.
Finał zaplanowany jest natomiast
ok. godz. 16:00. Bazą zawodów
będzie Stadion Sportowy "Victoria"
w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin (ul.
Sportowa 10). To tam usytuowane
będą biuro rajdu oraz stanowiska
serwisowe zawodników, czyli tzw.
paddock. Stamtąd uczestnicy wyruszać będą na zapętloną trasę liczącą
ok. 25 km wraz z próbami. Podczas
każdej z rund, w zależności od klasy,
do pokonania będzie odpowiednio
od 2 do 5 pętli. Najkrótszą trasę
przygotowano dla klasy Junior 85,
w której zgrupowani są zawodnicy,
którzy ukończyli 12 lat i startują motocyklami o pojemności silnika do
85 ccm. Najdłuższą pokonają z kolei
motocykliści z klas E1, E2/E3, Junior

oraz Masters. Zawodnicy na quadach, klasyfikowani w ATV Open
pierwszego dnia przejadą 4, a drugiego 3 pętle.
Dodatkową atrakcją dla publiczności, usytuowaną na stadionie
na Sobięcinie, będzie wystawa repliki Stara 266, którym Rajd Dakar
w 1988 roku pokonywał Jerzy Mazur
– utytułowany zawodnik i założyciel
Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych w Wałbrzychu.
- Pogoda na weekend zapowiada się wręcz upalna, zatem liczymy
na dobrą frekwencję zawodników
i publiczności. Wstęp na stadion
i Hałdę będzie oczywiście bezpłatny, dlatego tym bardziej zapraszamy.
Jako organizatorzy, gwarantujemy
wymagającą trasę dla uczestników
i widowiskową dla publiczności –
zapewnia Stanisław Radwański, prezes Stowarzyszenia Motochełmiec
Wałbrzych i uczestnik prestiżowego
Rajdu Dakar.
R0409/18

8 wydarzenia
sekund

Nakład łączny
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Czytali najmłodszym

XVII Finał akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom” odbył się w tym roku
8 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu. Zgodnie z tradycją zaproszeni
goście odczytali z podziałem na
role „Lokomotywę” Juliana Tuwima
oraz fragmenty „Ilustrowanych
dziejów Polski”. Wśród czytających
znaleźli się: Małgorzata Wiłkomirska
–przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania, Danuta Krzos
– przedstawiciel Biura Edukacji
i Wychowania, Danuta Pierzynka – starszy wizytator Kuratorium
Oświaty, ksiądz kanonik Franciszek
Skwarek – proboszcz parafii św.
M. Kolbe, Pani Anna Szczepaniak
– przedstawiciel „Biblioteki pod
Atlantami”, Pan Zenon Matuszko
– przewodniczący Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2.

Sztafetą po puchar

8 czerwca odbyła się IV edycja
biegów sztafetowych „Biegaj z Jedynką” o Puchar Trenera Aleksandra Wierietielnego. Do rywalizacji
sportowej zgłosiło się 25 drużyn
w czterech kategoriach. W kategorii
sztafet pozaszkolnych najszybciej
pobiegła drużyna RONALa, wśród
szkół ponadgimnazjalnych I miejsce
zajęło IV LO, wśród gimnazjów
PG 11,a ze szkół podstawowych
najlepsza okazała się PSP 23.

Lokalni liderzy

18 studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
przez ponad 2 miesiące uczestniczyło w szkoleniach, wykładach,
warsztatach, wyjazdach studialnych
w ramach I edycji Szkoły Liderów
Lokalnych. Efektem ich pracy było
opracowanie konkretnego wyzwania zaproponowanego przez gminy.
Do udziału w projekcie zaproszono 6 samorządów, m.in. gminę
Świdnica.

Książki ożyły

Odzyska dawny
blask

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie to kolejna
remontowana w ramach dofinansowania zabytkowa świątynia
w gminie Marcinowice. W kościele
w Zebrzydowie jest obecnie remontowana elewacja, która
zabezpieczy kościół przed niszczeniem. Prace przebiegają sprawnie,
a zabytek nabiera nowego oblicza.
Całkowita wartość przedsięwzięcia
wynosi prawie 1, 7 mln zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 1,4 mln zł
pochodzi ze środków aglomeracji
Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
RPO WD 2014-2020.
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POSZUKUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z WAŁBRZYCHA
ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM UCZESTNIKÓW
PROJEKTU pt. „AKTYWNI RAZEM”
NA WIELOSTANOWISKOWY STAŻ

JAK SĄSIAD
Z SĄSIADEM

W niedziele, 10 czerwca zakończyło
się trwające 4 dni spotkanie partnerskie organizowane przez Szkołę
Podstawową w Mokrzeszowie
w ramach realizacji mikroprojektu
„Jak sąsiad z sąsiadem”. Projekt
uzyskał dofinansowanie z Programu
INTERREG V-A Republika Czeska
– Polska, w ramach Funduszu
Mikroprojektów. Gośćmi szkoły
w Mokrzeszowie byli uczniowie ze
szkoły w czeskich Lužanach. Podczas czterech dni pobytu w Polsce
wszyscy uczestnicy mieszkali razem
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

REKLAMA

(okres trwania stażu 3 miesiące
– od 02 lipca 2018r. do 30 września 2018r.)

9 czerwca 2018, w sobotę
w Galerii Victoria w Wałbrzychu
w godzinach 18:00 - 22:00 odbyła
się specjalna edycja Nocy Bibliotek w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Żywa
Biblioteka/ Human Library Wałbrzych.
Organizatorami projektu są: Radosław Bednarski i Sylwia Matuszko
z Regionalnego Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu. Żywa Biblioteka to wyjątkowy międzynarodowy projekt
polegający na osobistej rozmowie
z przedstawicielami grup spotykających się z wykluczeniem społecznym
czy ze stereotypami. W projekcie
ważnym elementem jest zasada m:
„Nie oceniaj książki po okładce”.
Podczas spotkania z Żywymi Książ-

kami na czytelników czekały m.in:
Agnostyczka, Gej, Hazardzista,
Lesbijka (Patrycja), Mama dziecka
z autyzmem, Muzułmanin / Berber,
Osoba chorująca psychicznie, Osoba
niepełnosprawna, Osoba z depresją
i zaburzeniami lękowymi, Patriotka,
Weganka, Drag Queen i Vaisnava
(Wisznuistka).
W specjalnej edycji Nocy Bibliotek
wzięło udział aż 19 czytelników gdzie
zostały przeprowadzone 23 rozmowy. Osiągnięty wynik świadczy tylko
o tym, że obecność żywego człowieka zamiast zwyklej kartki papieru ma
tu bardzo istotne znaczenie i jest ono
jedyne i niepowtarzalne w swoim
rodzaju. Największym zainteresowaniem z pośród wymienionych tytułów
cieszyła się „Agnostyczka” i to ona
została bestsellerem.
AnPl

Zapraszamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze HANDLU, CUKIERNICTWA/PIEKARNICTWA, GASTRONOMI,
HOTELARSTWA, TURYSTYKI, REKLAMY, USŁUG GOSPODARCZYCH
oraz innych, do składania ofert dot. współpracy w zakresie organizacji 3 miesięcznych staży dla uczestników projektu.
Przedsiębiorcom, zapewniamy pełny zwrot kosztów zatrudnienia stażysty . Dzienny wymiar czasu pracy 1 uczestnika to:
• 8 godzin w przypadku osób nie posiadających orzeczenia
lub posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
• 7 godzin w przypadku osób posiadających orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Mile widziane firmy gotowe do zatrudnienia uczestnika
po zakończeniu stażu.
Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 664 09 01 lub 887 999 126
Projekt „Aktywni razem” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja

Piątek, 15 czerwca 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w czerwcu 67 000 egz.

Ułatwienia dla przedsiębiorców
Nowe przepisy ułatwiające
prowadzenie firmy były głównym tematem spotkania zorganizowanego dla świdnickich
przedsiębiorców w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. Jakie
zmiany wprowadza tzw. „Konstytucja biznesu”? Jak zmienią
się relacje na linii przedsiębiorca-urzędnik?
8 czerwca w siedzibie Cechu
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy odbyło
się spotkanie pt. „Czy rzemiosło to
jeszcze biznes?”. Spotkanie to zgromadziło przedstawicieli różnorodnych branż, takich jak: motoryzacja,
finanse, fryzjerstwo, gastronomia,
cukiernictwo, czy piekarstwo.

Przedstawiciele
Inspektoratu
Urzędu Skarbowego oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych zapoznali
uczestników spotkania ze zmianami w podatkach i ubezpieczeniach,
jakie zostały wprowadzone przez
„Konstytucję biznesu”, która weszła
w życie 30 kwietnia. Nowe regulacje
mają na celu poprawę relację na styku biznes-administracja.
„Konstytucja biznesu” wprowadza zmiany korzystne dla przedsiębiorców w obszarach jak: relacje
przedsiębiorcy z urzędami, zakładanie firmy, zawieszanie działalności,
obowiązki związane z prowadzeniem działalności. Wśród istotnych
zmian znalazła się m.in. przyjazna
interpretacja przepisów, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, mniej
uciążliwe kontrole, działalność nie-

rejestrowa i ulga na start, możliwość
zawieszenia działalności na dłużej
i prostsza reaktywacja, zmiana podejścia urzędników, czy powołanie
rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, który ma stać na straży
praw przedsiębiorców i stymulowanie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a administracją
publiczną.
red

Strefa miksuje biznes!
Już po raz czwarty przedsiębiorcy z całej Polski uczestniczyć
będą w jednym z największych
wydarzeń B2B na Dolnym Śląsku.
W środę, 20 czerwca na Stadionie Wrocław odbędzie się kolejna
edycja INVEST-PARK Business
Mixer’a – spotkania organizowanego przez Wałbrzyską Specjalną
Strefę Ekonomiczną. Celem wydarzenia jest kojarzenie inwestorów strefowych z potencjalnymi
poddostawcami i kooperantami.
Idea Business Mixera zaczerpnięta
została z formuły „speed dating” pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych.

wydarzenia 9

od 15 lat
razem z Wami

Przedsiębiorcy spotykają się przy okrągłych stołach, każdy ma 2 minuty na
prezentację swojej firmy. Po tym jak
wypowiedzą się wszyscy, przedsiębiorcy przesiadają się do następnych
stołów, aby zaprezentować ofertę
kolejnym uczestnikom. Po sześciu sesjach każdy posiada blisko 50 nowych
kontaktów biznesowych, które mogą
przerodzić się w stałą współpracę. Chcemy budować dobry klimat inwestycyjny i pokazać, że strefa to również
szansa dla tych, którzy działają poza nią
– mówi Maciej Badora, prezes wałbrzyskiej strefy. – Business Mixer jest okazją
dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw do nawiązania współpracy

ze strategicznymi inwestorami działającymi na naszych terenach. Z kolei dla
globalnych koncernów – do znalezienia
krajowych poddostawców i kooperantów – wyjaśnia.
W poprzednich edycjach Business Mixera wzięło udział w sumie
ponad 600 przedsiębiorców z całej
Polski. Łącznie wymieniono się wizytówkami ponad 20 tysięcy razy. Tylko w poprzedniej edycji uczestnicy
reprezentowali ponad 20 sektorów
przemysłu i usług – głównie branże
związane z motoryzacją i produkcją
sprzętu gospodarstwa domowego.
Szczegółowe informacje: www.
businessmixer.pl.

Podpisali umowę

Umowa pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej
została podpisana. Na jej mocy
Jedlina otrzymała 1 900 000 złotych dotacji na projekty rewitalizacyjne, które już się rozpoczęły.
- Kilka dni temu podpisałem umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację
szczególnego projektu. Tyle dostaliśmy dofinansowania z Aglomeracji
Wałbrzyskiej, czyli ze środków unijnych. Rewitalizacja to projekt szczególny. Wszyscy marzą o tym, żeby realizować takie projekty. W konkursie
organizowanym przez Aglomerację
Wałbrzyską z Powiatu Wałbrzyskiego
jedynie Jedlinie-Zdrój udało się ten
konkurs przebrnąć. Otrzymaliśmy
1 900 000 złotych dofinansowania
ze środków regionalnych, a oferty
poprzetargowe sięgają prawie 3 000
000 złotych, w związku z tym to
przedsięwzięcie będzie miało dofi-

nansowanie w wysokości 65 procent.
Ten projekt to dopiero wierzchołek
góry lodowej. W samej Jedlinie na rewitalizację potrzebowalibyśmy kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset milionów
złotych. Te projekty to dopiero początek. Liczymy, że pojawią się inne
programy unijne, żeby realizować
kolejne tematy z zakresu rewitalizacji
– mówi Burmistrz Leszek Orpel.
W ramach prac rewitalizacyjnych prowadzony jest remont, wymiana płyt granitowych i nawierzchni w Alei Niepodległości. W ramach
tego zadania rozpoczęła się również
budowa parkingów przy ulicy Lipowej i remont zabytkowego obiektu
przy ulicy Sienkiewicza 1, w którym
powstanie punkt informacji turystycznej. W budynku byłej rozlewni
wód mineralnych znajdzie się placówka socjalno-gospodarcza i magazynowa, a przy budynku Centrum
Kultury powstanie podjazd dla osób
niepełnosprawnych.
PaPu

REKLAMA

R0412/18

HURTOWNIA AUTOCZĘŚCI

• CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
(KLOCKI, FILTRY, TARCZE, AMORTYZATORY, ITP.)

•
•
•
•
•

SZCZAWNO
ZDRÓJ

OLEJE, PŁYNY
UKŁADY WYDECHOWE
CHEMIA SAMOCHODOWA
CZĘŚCI KAROSERII I OŚWIETLENIA
OPONY I AKCESORIA

RONDO
TESCO

TU JESTEŚMY
MYJNIA
KAUFLAND

NAJNIŻSZE CENY I SZEROKI ASORTYMENT I DOWOZIMY BEZPŁATNIE

SPRAWDŹ NAS I TEL 664 035 876, 784 475 066

10 wydarzenia
sekund

Nakład łączny
w czerwcu 67 000 egz.
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Rewitalizacja
kolejnego skweru

9 maja miasto Świdnica zawarło
umowę dzierżawy gruntu położonego u zbiegu ulic Grodzkiej
i Marii Konopnickiej. Teren zielony,
należący do prywatnego przedsiębiorcy, został wydzierżawiony na
czas nieokreślony. Na tej podstawie
miasto będzie mogło zagospodarować skwer, który od dawna jest
nieużytkowany i niepielęgnowany.
Już niedługo rozpoczną się prace,
mające na celu poprawę wizerunku
tej części miasta. Teren zostanie
zrekultywowany, na nowo zostaną
założone trawniki i zbudowana
alejka oraz ustawione nowe ławki
i kosze na odpady. Pojawią się tam
także kompozycje kwiatowe. Koszt
rewitalizacji wyniesie około 36
tysięcy złotych.

Noc Świętojańska

Noc Kupały – znana też jako Sobótka. Jest to święto przypadające na
najkrótszą noc w roku. To święto
wielowątkowe. Dotyczy żywiołów
– ognia i wody, kultu płodności i miłości. Wyłącznie tej nocy ułatwiony
jest kontakt z zaświatami. Świętujący rozpalają ogniska i skaczą przez
nie, kąpią się w rzekach. By tradycji
stało się zadość Zespół Pieśni
i Tańca „Wałbrzych” zaprasza 23
czerwca o godzinie 16:00 do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
na wyjątkowy koncert. Oczywiście
dominować będą: taniec i śpiew,
ale nie zabraknie też gier, zabaw
i animacji. Na specjalne zaproszenie wystąpią „Cisza jak ta” oraz
„Trebunie Tutki”. Na zakończenie- ognisko oraz wyjątkowy pokaz
ognia i światła, w wykonaniu grup
„Irrblos” oraz „Impuls”.

Bik Maraton

Trasa w Izerach zawsze ma dużo
zjazdów, szybkich odcinków i szutrów, ale obfituje też w zalesione
single, usiane korzeniami zjazdy
i pełne wiatrołomów wykroty. Gościem specjalnym imprezy była Maja
Włoszczowska, która na Bike Maratonie promowała swoją najnowszą
ksiażkę „Rowerem na szczyt. Trenuj
z Majką”. Bój o zwycięstwo toczył
się długo i nic do końca nie było
oczywiste. Zawodnicy Teamu Luks
Lidera Stare Bogaczowice odnieśli
duży sukcesy zajmując indywidualne
w swoich kategoriach: Radzikowski
Maciej – 1 miejsce, Gawrońska
Wiktoria 2 miejsce, Podkówka
Jakub - 5 miejsce. Drużynowo
zajęli 2 miejsce (skład Gawrońska
Wiktoria,Radzikowski Maciej ,Podkówka Jakub).

www.30minut.pl
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PRACA

Aktywny rodzic

Projekt „Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi
do 3 lat w podregionie wałbrzyskim” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest umożliwienie
powrotu do pracy lub jej znalezienie
rodzicom, opiekującym się dziećmi
do lat 3, poprzez finansowanie
kosztów wynagrodzenia niani.
Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem
aktywizacyjnym. Nabór do projektu
rozpoczyna się 11 czerwca. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza
w piątek, 15 czerwca o godzinie do
11:00 na spotkanie informacyjne (ul.
Broniewskiego 65a w Wałbrzychu,
w Sali Multimedialnej na I piętrze).

Piątek, 15 czerwca 2018

od 15 lat
razem z Wami

ODZIEŻ UŻYWANA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

Nowy towar w każdy
poniedziałek oraz czwartek

 sortowanie surowców wtórnych

Zapraszamy

 kierowca kat. C

ul. Hirszfelda 6, Wałbrzych

 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich

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)

pon. - pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-14.00

Szczawno jak za dawnych lat
Bicykle, ubrania w minionym
stylu, muzyka retro – w ubiegły
weekend można było wczuć się
w charakter dawnych lat. Fotobudka, stanowisko fryzjerskie dla
pań, a także te ze stylizowanymi
ubraniami cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców i gości
Szczawna-Zdroju.
Sobotni wieczór uświetnił nam
koncert Orkiestry Dętej Marcin
Brassband z Wrocławia oraz spektakl muzyczny „Dla Pani Wszystko”
z udziałem zespołu Makabunda,
Bohdana Łazuki, Piotra Cyrwusa,
Pauliny Przybysz, Justyny Jary i tancerzy. Tuż po bawiliśmy się w swingowych rytmach dj’a Sonny Swinga.
Niedzielne popołudnie wypełniły
atrakcje dla dzieci, którym przewodził klaun, warsztaty tańca lindy-hop
oraz koncerty: młodzieży z Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Kapeli Awantaż, a także pokaz sam-

Brave Kids
na Ukrainie
Ponad tysiąc dzieci, dla których taniec jest nośnikiem narodowej tradycji i doświadczeń
różnych pokoleń, ale także sposobem do wyrażania własnych
uczuć i myśli uczestniczy w 11
dniowym spotkaniu w Żydaczowie (Ukraina) w ramach 8 edycji Brave Kids. Wśród nich jest
kilkunastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca
Bystrzyca, pod kier. Sylwii Danisiewicz.
Brave Kids jest projektem edukacyjno-artystycznym, podczas którego spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. - W takcie
pobytu wszyscy uczestnicy zostają
zakwaterowani u rodzin, które organizują nam wspólne spędzanie czasu.
Jest to również doskonała okazja do
poznania zwyczajów i kultury danego
narodu – mówi Sylwia Danisiewicz.
KaLu

Zagłosuj
na Strzegom
Na stronie internetowej Radia
Wrocław zorganizowano konkurs
na najbardziej znany i popularny
dzwon na Dolnym Śląsku. Wśród
nich jest 700-letni dzwon z Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu.
Głosowanie potrwa do soboty, 16
czerwca do godziny 11.30.

by i cha-chy seniorów z Seniora-Wigora oraz program artystyczny
Stowarzyszenia Nowoczesny Senior. Na zakończenie XXXVIII Dni

Szczawna-Zdroju wszyscy przybyli
mogli podziwiać pokaz sztucznych
ogni.
KaLu

W gronie 5 dolnośląskich dzwonów są również: dzwon w kościele
NMP w Legnicy, dzwony w Kościele
Pokoju w Jaworze, dzwony na Placu
Pokoju w Świdnicy i dzwony w kościele Chrystusa Króla we Wrocławiu. Głosować można codziennie.
O zwycięstwie zadecyduje nota lub
liczba oddanych głosów. Formularz
do głosowania dostępny na stronie
www.radiowroclaw.pl.
KaLu
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Uzdrowiciel z Filipin Reynaldo Jun Litawen
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce.
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka
i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa
zapewnia, ze dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się
kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli
może zawsze osiągnąć pomoc.

24 czerwca - WROCŁAW, 25 czerwca - LUBIN i GŁOGÓW
26 czerwca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH
27 czerwca - BOLESŁAWIEC

Zapisy i informacje

693 788 894,
784 609 208

Piątek, 15 czerwca 2018
www.30minut.pl
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OBIADY DOMOWE
na miejscu

ZAPRASZAMY
w godz. 7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku
Wałbrzych (siedziba TAURON)
ul. Wysockiego 11

BIESIADA zapewnia CATERING:
Kuchnia typowa polska
przyjmujemy zamówienia na wyroby garmażeryjne
mail: biesiadah@gmail.com
tel. kom. 607-087-927

Znają ortografię
Z okazji święta miasta mieszkańcy Szczawna – Zdrój zmagali się z językowymi potyczkami
już po raz drugi. Dla odważnych
śmiałków Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego
w Szczawnie-Zdroju zorganizowała II Dyktando „O pióro Burmistrza Szczawna-Zdroju” w dwóch
kategoriach: juniorzy i dorośli.
Tych pierwszych bawiło się
znacznie więcej, bo 22 uczestników
– uczniów Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie i Miejskiej Szkoły
Podstawowej w Szczawnie-Zdroju
z oddziałami gimnazjalnymi, natomiast

starszych szczawian – 7. „Uzdrowiskowym Mistrzem Ortografii”
w kategorii junior została Julia Burnat,
a wśród dorosłych najlepsza okazała się Pani Ewa Hoppe-Rychłowska.
Wszystkim znającym zasady ortografii
i interpunkcji języka ojczystego gratulujemy. - Mamy nadzieję że dyktando
wpisze się w kalendarz imprez podczas Dni Szczawna-Zdroju, autorem
tekstu jestem ja. Tekst dotyczy ułanów, starałam się zamieścić trudności
ortograficzne, ale nie na tyle by przestraszyć uczestników. - mówi dyrektor Biblioteki w Szczawnie-Zdroju,
Magdalena Klimczak.
KaLu

Stulatki dostają więcej
129 osób na Dolnym Śląsku
ma więcej niż sto lat. W Wałbrzychu 47 osób skończyło sto lat,
w Legnicy 14, a we Wrocławiu 68.
Najstarszy mieszkaniec naszego regionu skończył właśnie 111
lat. Tradycyjnie wśród stulatków
dominują panie. 107 mieszkanek Dolnego Śląska zdmuchnęło
w tym roku więcej niż sto świeczek na swoim torcie. Stuletnich
mężczyzn mieszka u nas tylko 22.
Każda osoba, która obchodzi
swoje setne urodziny może liczyć na
przyznanie honorowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 3 731,13
zł. - Raz przyznaną kwotę - stulatkowie dostają, co miesiąc do końca
swojego życia – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy
ZUS na Dolnym Śląsku. – Senior
nie musi składać żadnych wniosków
do ZUS jest to, bowiem specjalne
tzw. honorowe świadczenie, które
otrzymują wszyscy emeryci i renciści
„z urzędu”, automatycznie z chwilą

ukończenia 100 lat – wyjaśnia rzeczniczka. Świadczenie to dostają z ZUS
także ci, którzy nie przepracowali
w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani
renty. - To dobra wiadomość szczególnie dla kobiet, które niekiedy
przez całe swoje życie zajmowały
się domem oraz dziećmi i przez to
nigdy nie pracowały więc nie dostają
emerytury – dodaje Iwona Kowalska
Takim osobom również należy się
dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku
gdyż nie znajdują się w systemie ZUS.
Do wniosku należy dołączyć dokument
potwierdzający datę urodzenia (np. akt
urodzenia). Świadczenie honorowe
otrzymuje obecnie z ZUS 1 953 osób
w całej Polsce. Pomimo tego, że od
ubiegłego roku liczba stulatków, którzy
dostają dodatkowe pieniądze z ZUS
zmniejszyła się o 197 osób, tylko w
2013 roku ZUS przeznaczył na nie 76,5
mln zł. W 2035 roku będzie musiał wydać aż 626,5 mln zł.
KaLu

Świebodzice
pomagają

sekund
Autokarowy
złodziej

27-letni wałbrzyszanin odpowie
za kradzież portfela kierowcy
autobusu wraz z dokumentami.
Do tego niecodziennego zdarzenia
doszło w minioną sobotę w nocy
w Wałbrzychu. Mężczyzna próbował przechytrzyć organizatora
wycieczki i zajął jedno z miejsc
w autobusie, jednak szybko został
z niego wyproszony. Wybiegając
ukradł leżący w widocznym miejscu
portfel kierowcy, w którym był dowód osobisty, karta bankomatowa
oraz niewielka ilość gotówki. 27-latek został zatrzymany niedaleko
miejsca popełnienia przestępstwa.
O dalszych losach mężczyzny zdecyduje sąd. Jednakże mężczyźnie
za popełniony czyn grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.

Odurzony kierowca

Świdniccy policjanci zatrzymali
kolejnego kierującego u którego
badanie na urządzeniu Drager
DrugTest 5000 potwierdziło, że jest
pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego zatrzymali do
kontroli drogowej 26-letniego
mieszkańca powiatu świdnickiego,
który kierował samochodem marki
Ford Transit. Podczas badania
mężczyzny uzyskano wynik pozytywny uzasadniający podejrzenie
kierowania po zażyciu substancji
psychotropowych. Od mężczyzny
pobrano krew do badań. Dowodem
w sprawie będą wyniki badań laboratoryjnych. Przypomnijmy. Kto,
znajdując się w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

Budowlani złodzieje

W
ramach
Światowego
Dnia Krwiodawstwa 7 czerwca
w ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie z krwiodawcami
z Honorowego Klubu Dawców
Krwi w Świebodzicach. Podczas
spotkania najbardziej zasłużeni
krwiodawcy otrzymali dyplomy
i podziękowania.
Świebodzice pod względem ilości oddawanej krwi prawdziwym
ewenementem, zbiórki odbywają
się w mieście cyklicznie, raz lub dwa
razy w miesiącu, stacjonarnie i mobilnie tak, by świebodziczanie mogli
na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Wałbrzycha, oddać krew.
Samorząd przygotowuje zawsze
słodycze, napoje, niespodzianki dla
oddających krew. Stąd gorące słowa
podziękowania i szacunku za okazywaną pomoc i wielką życzliwość
popłynęły pod adresem burmistrza
nie tylko ze strony świebodzickich
krwiodawców, ale także władz wojewódzkich Polskiego Czerwonego
Krzyża.
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PCK Wojciech Dymerski był pod
wielkim wrażeniem nie tylko aktywności świebodzickich krwiodawców,
ale także wsparcia, jakie otrzymują
od samorządu i burmistrza Bogda-

na Kożuchowicza. – Świebodzice
są pod tym względem wyjątkowe,
wielkie słowa uznania – mówił.
Podczas spotkania honorowi
krwiodawcy, którzy szczególnie zasłużyli się w ostatnim czasie, otrzymali dyplomy i odznaczenia.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz otrzymał specjalne wyróżnienie - Medal 60-lecia Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi
w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
- To dla mnie wielkie zaszczyt,
jestem szczęśliwy, że Świebodzice
mają tak wspaniałych i aktywnych
krwiodawców, ludzi, którzy w moim
odczuciu są prawdziwymi bohaterami – podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Całym sercem
wspieram te działania, bardzo się
cieszę, że cykliczne zbiórki krwi cieszą się zawsze dużą frekwencją i że
nasze małe Świebodzice mają swój
niebagatelny wkład w ratowanie życia ludzi.
Serdecznie gratulujemy. Najbliższa zbiórka krwi – zaplanowana jest
na Dni Świebodzic, 17 czerwca,
w godz. 11:00-17:00. Krwiobus zaparkuje przy stadionie miejskim.
KaLu

59-letni oraz 31-letni wałbrzyszanin odpowiedzą przed sądem za
dokonanie kradzieży z terenu jednej
z wałbrzyskich firm budowlanych. Pierwszy z mężczyzn został
zatrzymany 27 maja bezpośrednio
po zgłoszeniu, drugi natomiast
w miniony piątek. Straty właściciel przedsiębiorstwa oszacował
na kwotę 3 tysięcy złotych. Do
kradzieży doszło w niedzielę 27
maja w Wałbrzychu. Wtedy to
dwóch sprawców wykorzystało fakt
pozostawienia na terenie obiektu
aluminiowych elementów rusztowania oraz 5 okien pochodzących
z rozbiórki. Obaj mężczyźni staną
teraz przed sądem. Za kradzieże
grozi im kara pozbawienia wolności
do lat 5.

Kradzież namiotu
udaremniona

Policjanci Wydziału Kryminalnego
w Wałbrzychu w minioną sobotę udaremnili kradzież namiotu
z jednego ze sklepów w Szczawnie- Zdroju. Była 1 w nocy, kiedy
pełniący służbę policjanci zauważyli idących ul. Długą w Wałbrzych
trzech młodych mężczyzn. Nieśli
oni ze sobą zwinięty namiot i na
widok nadjeżdżających funkcjonariuszy zaczęli uciekać. Mundurowi
zareagowali natychmiast i kilkadziesiąt metrów dalej zatrzymali, trzech
wałbrzyszan w wieku 19, 20 i 21 lat.
Teraz złodzieje staną przed sądem.
Za popełniony czyn grozi im kara
pozbawienia wolności do lat 5.
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Zakończenie sezonu

Muzyczna premiera

54. sezon artystyczny pt. „Na
Zachodzie Bez Zmian?” kończy się rodzinnie i śpiewająco.
Szaniawski zaprasza na ostatnie spektakle przed wakacjami,
wspólne zakończenie sezonu
i wycieczkę po Teatrze. Na pożegnanie teatr zaplanował dwa
spektakl „Kiedy Mój Tata Zmienił Się W Krzak” w reż. Jakuba
Skrzywanka i „Piosenki Na Koniec Świata …i Stulecie” w reż.
Macieja Podstawnego.

Wałbrzyska Premiera płyty
do spektaklu muzycznego Matka
Polka od Wszystkiego, już w tą
niedzielę o godzinie 17:00 w wałbrzyskim klubie A PROPOS.

Spektakl pt. „Kiedy Mój Tata
Zmienił się w Krzak” to wzruszająca opowieść dla widzów w każdym
wieku z wybitną kreacją Karoliny
Krawiec. Historia kilkuletniej Tody,
podróżującej z ogarniętej wojną ojczyzny do kraju, w którym ma być
jej lepiej. Do kraju, w którym cze-

REKLAMA

Bożena Olizarowicz po mężu
Oleszkiewicz - śpiewająca aktorka,
wszechstronnie utalentowana. Laureatka wielu muzycznych konkur-

sów. Wyśpiewane przez nią słowa
nabierają magicznego znaczenia.
Bożena nie ogranicza się jedynie do
wyśpiewania utworu. Ona go interpretuje aktorsko. A jej piękny, melodyjny głos w połączeniu z charyzmą i temperamentem scenicznym
zamieniają piosenki w małe dzieła
sztuki.
KaLu

Świat naszym domem
ka na nią mama. Ile granic będzie
musiała pokonać? Przedstawiona
z niezwykłą czułością i empatią

opowieść zaskakuje i porusza.
Todę pokochały już dzieci nie tylko
w Wałbrzychu, ale wcześniej, za
sprawą wybitnej książki Joke van
Leeuwen, czytelnicy w całej Europie. Spektakl będzie można zobaczyć w sobotę i niedzielę o godzinie 17:00.
Wielki koncert na stulecie Niepodległości, czyli kultowy spektakl
pt. „„Piosenki na Koniec Świata…
i Stulecie” w nowej odsłonie na
zakończenie 54. sezonu artystycznego. Wielkie przeboje, hity z wałbrzyskich spektakli i najsłynniejsze
przemowy w Historii. Co znaczą
dziś? To tylko koniec sezonu czy już
koniec świata? Ostatni koncert na
zgliszczach Europy. N wszystkich
widzów sobotniego i niedzielnego
koncertu czekać będą leżaki, na których będzie można wygodnie usiąść
i wsłuchać się w muzykę.
KaLu

Historia stworzenia świata
to częsta inspiracja do działań
teatralnych, wykorzystujących
różne środki sceniczne. Podjęcie
tego tematu w kontekście grupy najnajów otwiera nową perspektywę postrzegania tego zagadnienia. Dla tych, którzy chcą
spojrzeć na świat z innej strony
Teatr Lalki i Aktora przygotował
w niedzielę, 17 czerwca spektakl
pt. „Dom”.
Spektakl skierowany do najnajowej publiczności w reżyserii Seweryna Mrożkiewicza. Przedstawienie
zmusza do poszukiwania sposobu,

dzięki któremu będzie można zapoznać małego widza z główną myślą
spektaklu - nasz Świat to nasz Dom.
Tworzenie świata, którego adresatem a jednocześnie uczestnikiem
jest dziecko, skłania do użycia form
bliskich małemu człowiekowi. Dlatego w spektaklu nie zabraknie zabaw
związanych z ruchem i rytmem, jak
również działań plastycznych, nadających kształt całemu zdarzeniu.
- Chcemy aby różnorodność bodźców, wykorzystanych w spektaklu,
zachęcała do zabawy w budowanie
Domu – wspólnego Świata – podkreśla Seweryn Mrożkiewicz
KaLu
R0417/18
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Zakochaj się
w Witoldzie!
Już niebawem najkrótsza i najbardziej magiczna noc w roku
– noc Kupały. Z tej okazji, 16
czerwca od godziny 17:00 Centrum Kulturalno - Kongresowe
„Witold” w Boguszowie-Gorcach
zaprasza na pełną wrażeń imprezę plenerową pn. „Świętojańskie
Cuda-Wianki”.
Organizatorzy zadbają o słowiański klimat imprezy i taneczny nastrój.
Nie zabraknie koncertów, obrzędów
świętojańskich, wicia wianków, konkursów oraz animacji dla całych ro-

kultura 13

od 15 lat
razem z Wami

dzin. A dla wszystkich zakochanych
odbędzie się kiermasz, na którym
serwowane będą same pyszności:
napoje miłosne, przepyszne ciasta
i wiele innych. Dla wszystkich, którzy chcą poczuć słodką lekkość na
sercu nie zabraknie waty cukrowej.
Dodatkową atrakcją dla tych, którzy
uważają, że nie mają szczęścia w miłości będzie loteria fantowa, przygotowana przez 111 Boguszowskie
Drużyny Żółto - Niebieskie, które
podczas imprezy będą zbierać środki na remont harcówki.
KaLu

Dziecięcy koncert
Czereśnie tworzą muzykę
skierowaną przede wszystkim do
najmłodszych odbiorców, jednak
ich utwory spodobają się również
wytrawnym słuchaczom. Grupę
założył Andrzej Zagajewski znany też ze Zbuntowanej Orkiestry
Podwórkowej Hańba. Ten wyjątkowy koncert będzie można
zobaczyć i usłyszeć w niedzielę,
17 czerwca o godzinie 16:00 na
placu przy Wieży Ratuszowej.
Czereśnie śpiewają o zagadnieniach ważnych dla dzieci i dorosłych
– przyrodzie, pracy, owocach i warzywach, poruszają też niezmiennie istotne problemy ekologiczne.
Wśród utworów nie brakuje piosenek na różne okazje, np. dla Mamy,
Taty czy Pana Strażaka. Występują
w czteroosobowym składzie, grając
na różnych instrumentach (mandola, banjo, ukulele, instrumenty per-

kusyjne, gitara basowa, tuba itd.).
W 2017 r. światło dzienne ujrzał ich
debiutancki album „Ale wrzawa!”.
Celem grupy jest wzbogacenie
sceny muzycznej dla najmłodszych odbiorców. Muzyka to nie tylko sposób

na relaks i dobrą zabawę, ale przede
wszystkim element pobudzający rozwój każdego człowieka, zwłaszcza
tego najmłodszego – jego wrażliwości,
kreatywności i zdolności.
KaLu

Wałbrzyska strefa kibica
Szykuje się nie lada gratka dla wszystkich fanów
sportowych emocji i tych, którzy z zapartym tchem
wyczekują najważniejszego sportowego widowiska
tego roku. Wszystkie mecze rozgrywane w ramach
Mistrzostw Świata w Rosji będzie można zobaczyć
na żywo na wielkim ekranie LED w znajdującej na
terenie Galerii Victoria Strefie Kibica. Początek
piłkarskich emocji już 14 czerwca.
Strefa Kibica w amfiteatrze wałbrzyskiej galerii dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich fanów piłki nożnej
w godzinach transmisji meczów. Goście imprezy mogą
korzystać z oferty lokali gastronomicznych, znajdujących
się w centrum handlowym oraz zakupić piwo i przekąski

w specjalnie przygotowanym punkcie gastronomicznym
w pobliżu Strefy Kibica. Dodatkowe atrakcje czekają
na kibiców także podczas meczów Reprezentacji Polski oraz w trakcie wszystkich meczów po zakończeniu
fazy grupowej. Każdy z gości będzie mógł przetestować
swoją piłkarską wiedzę podczas animacji i konkursów
oraz sprawdzić swoją zręczność, korzystając z bramki
celnościowej czy rywalizując w piłkarzyki. Najmłodszych
kibiców z pewnością zainteresuje kącik kibica, w którym
znajdą m.in. konsole PlayStation z grą Fifa18. Na najlepszych znawców futbolu czekają atrakcyjne nagrody związane z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej. Animacje
startują już 19 czerwca, podczas meczu Polska-Senegal.
KaLu
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Filharmonia Sudecka zaprasza
15 czerwca 2018, godzina 19
sala audytoryjna Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa,
ul. Zamkowa 4, Wałbrzych

22 czerwca 2018, godzina 19
sala audytoryjna Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa,
ul. Zamkowa 4, Wałbrzych

koncert symfoniczny:
Noc w Wenecji

koncert symfoniczny:
Mistrzowie Polskiej Batuty

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu
Bartosz Żurakowski - dyrygent
Rafał Żurakowski - tenor
w programie:
Johann Strauss - Uwertura „Noc w Wenecji”
Pieśni neapolitańskie
Ottorino Respighi - Pinie rzymskie
Piotr Czajkowski - Kaprys włoski

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Jerzy Maksymiuk - dyrygent
Jerzy Owczarz - fortepian
Marek Kozak (Czechy) - fortepian
w programie:
Jerzy Maksymiuk - Introdukcja, polonez i finale na orkiestrę smyczkową
Wolfgang Amadeusz Mozart - Koncert podwójny na dwa fortepiany KV 365
Igor Strawiński - Suita baletowa „Ognisty ptak”

BILETY: tel. 501-674-397 I tymczasowa kasa czynna w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, Słowackiego 26 w Wałbrzychu
bilety@filharmonia-sudecka.pl I www.filharmonia-sudecka.interticket.pl

zdjęcie: Mirosław Pietruszyński

na dwa koncerty kończące 40 sezon artystyczny

14 sport
sekund
Będzie się działo

Sezon piłkarski na niższych szczeblach
powoli, ale nieuchronnie dobiega końca. W miniony weekend swoje rozgrywki zakończyli IV-ligowcy, a przed
nami ostatnie, decydujące starcia
w „okręgówce” oraz klasach A i B.
Przegląd nadchodzących wydarzeń
piłkarskich na lokalnych boiskach rozpoczynamy wyjątkowo od najniższego
szczebla, a więc klasy B, w której
dopiero w ostatniej kolejce poznamy mistrza sezonu. Szanse na tytuł
mają rezerwy Górnika Wałbrzych
oraz Zagłębie Wałbrzych, które
w niedzielę o godzinie 11 zmierzą się
na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego.
Teoretycznie faworytem są Górnicy,
którzy zwyciężyli w jesiennym meczu
obu ekip, a ponadto z 2-punktową
przewagą nad Zagłębiem prowadzą
w ligowej klasyfikacji. Z drugiej jednak
strony biało-niebiescy przegrali dwa
ostatnie spotkania i ich mistrzowski
tytuł stanął pod znakiem zapytania.
Odwrotnie do „Thoreziaków”, którzy
po raz ostatni schodzili z boiska pokonani niemal równo dwa miesiące temu
notując od porażki z Tęczą Bolesławice siedem zwycięstw i zaledwie jeden
remis, w bramkach 28:2 (!). Tym
ciekawiej zapowiada się zatem pojedynek na szczycie „Bundesligi”, który
zadecyduje o mistrzowskim tytule dla
Górnika II lub Zagłębia Wałbrzych.
Plan XXVI (ostatniej) kolejki
Sobota – 16 czerwca, godz. 17:
Karolina II Jaworzyna Śląska – Zieloni Mrowiny
Nysa Kłaczyna – Płomień Dobromierz
Niedziela – 17 czerwca, godz. 11:
Huragan Olszany – LKS Piotrowice Świdnickie
MKS II Szczawno-Zdrój – Błyskawica Kalno
Zagłębie Wałbrzych – Górnik II Wałbrzych
Grom Panków – Zryw Łażany
Tęcza Bolesławice – Sokół Kostrza

Gorąco
w dole klasy A

Niezwykle ciekawie zapowiada się
również walka w klasie A. Ostatnią
kolejkę rozpocznie sobotnie spotkanie, w którym naprzeciw siebie staną
niepokonana Pogoń Pieszyce oraz
wicelider Dabro-Bau Makowice. Dla
nasi ważniejsze są jednak niedzielne
mecze, których stawką będzie utrzymanie na dotychczasowym poziomie.
O ile już wcześniej poznaliśmy dwóch
spadkowiczów (Biały Orzeł Mieroszów oraz Kłos Lutomia), o tyle wciąż
nie wyjaśniła się walka o 12. miejsce,
którego „zdobywca” również pożegna
się z klasą A. Co ciekawe, zagrożonych jest aż 5 zespołów, gdyż różnica
między ósmym w tabeli Boxmetem
Piskorzów a dwunastą obecnie Unią
Bogaczowice wynosi zaledwie 2
punkty. Poza dwiema wspomnianymi ekipami przed opuszczeniem
szczebla bronią się ponadto KS Walim,
Czarni Wamag Wałbrzych oraz Sudety
Dziećmorowice. Początek wszystkich
niedzielnych spotkań zaplanowano na
godzinę 11, a z lokalnych zespołów
przed własną publicznością zaprezentują się Sudety Dziećmorowice,
Górnik Nowe Miasto oraz Podgórze
Wałbrzych.

Nakład łączny
w czerwcu 67 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

Wałbrzych szczęśliwy dla Biało-Czerwonych
Za nami prawdziwe sportowe święto, bo za takie na
pewno można uznać rozegraną
w naszym mieście siatkarską Ligę
Narodów Kobiet. Wałbrzych
okazał się szczęśliwy dla Polek,
które w obecności nadkompletu
widzów pokonały Japonię oraz
Rosję. Wczorajszy pojedynek
z Dominikaną zakończył się po
zamknięciu wydania.
Niemal pięć tysięcy kibiców
obejrzało w hali Aqua-Zdroju dwa
pierwsze mecze Polek w ramach
Ligi Narodów Kobiet. Mimo iż
nasz reprezentacyjny obiekt pękał
w szwach, to jednak nawet ci,
którym przyszło obejrzeć zmagania naszych siatkarek na stojąco, nie
żałowali wizyty na Ratuszowej. Po
niezwykle zaciętej walce podopieczne trenera Jacka Nawrockiego
pokonały we wtorek Japonię 3:2,
a dzień później po fantastycznym
i praktycznie jednostronnym boju
rozbiły Rosję 3:0.
Choć wczorajszy pojedynek
z Dominikaną zakończył się już po
zamknięciu wydania, to bez względu
na wynik końcowy możemy śmiało
stwierdzić, iż Wałbrzych okazał się
szczęśliwy dla Polek, a takiej atmosfery, jaką stworzyli kibice, próżno szukać w innych halach. Czy to znaczy,
iż w przyszłym roku możemy się

Po znakomitym i niemal jednostronnym pojedynku Polki rozbiły Rosję 3:0

spodziewać jednej z rund LNK pod
Chełmcem? Obecnie za wcześnie
na takie wnioski, choć postawa lokalnych fanów, a także doskonała organizacja imprezy nie przeszły bez echa
i jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
możemy liczyć na inne, ważne wydarzenia siatkarskie.
tekst i fot. Bartłomiej Nowak

Liga Narodów Kobiet
Wyniki spotkań - grupa polska:
Dominikana - Rosja 0:3 (21:25, 20:25, 16:25)
Polska - Japonia 3:2 (18:25, 25:15, 25:16, 21:25,
16:14)
Polska: Pleśnierowicz, Smarzek, Kąkolewska,
Efimienko-Młotkowska, Mędrzyk, Grajber, Stenzel
(libero) oraz Łukasik, Nowicka, Bociek, Murek

Japonia – Dominikana 3:2 (25:15, 14:25, 21:25,
29:27, 15:13)
Polska – Rosja 3:0 (25:21, 25:18, 25:15)
Polska: Pleśnierowicz, Smarzek, Kąkolewska,
Efimienko-Młotkowska, Grajber, Mędrzyk, Stenzel
(libero) oraz Twardowska, Nowicka, Łukasik. Trener:
Jacek Nawrocki

Świetny finisz Górników
Obu Górników, należy dodać,
gdyż ostatnia kolejka rozgrywek
IV ligi przyniosła wyjazdowe zwycięstwo wałbrzyszan nad Polonią
Trzebnica oraz największą sensację w grupie zachodniej, czyli
remis Górnika Boguszów-Gorce
z prowadzącym dotychczas w tabeli AKS-em Strzegom 1:1.
Pojedynek pomiędzy boguszowianami a liderem ze Strzegomia,
który wyjątkowo rozegrano na stadionie miejscowego Szczytu a nie
w Gorcach, miał znaczenie przede wszystkim dla rywali. Przed
ostatnią kolejką AKS prowadził
bowiem w tabeli IV ligi grupy zachodniej z przewagą 2 „oczek” nad
Apisem Jędrzychowice i musiał wygrać z Górnikiem, aby wywalczyć
mistrzowski tytuł, a zarazem przedłużyć szanse na awans do III ligi. Dla

pogodzonych ze spadkiem boguszowian konfrontacja z liderem miała
tymczasem charakter jedynie prestiżowy, choć z drugiej Zielono-Czarni
chcieli jak najlepiej pożegnać trenera
Rafała Siczka, który już wcześniej
zapowiedział, iż po ostatnim meczu
zakończy współpracę z zespołem.
Pożegnanie wypadło naprawdę
godnie, gdyż skazywani na porażkę
gospodarze zremisowali z absolutnym faworytem 1:1 i tym samym na
mistrzowskim tronie zasiadł wspomniany Apis, a podopieczni Roberta
Bubnowicza zakończyli rozgrywki na
2. miejscu.
Górnik Boguszów-Gorce - AKS Strzegom 1:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Marcin Morawski (25), 1:1 Adrian
Maliszewski (35)
Górnik: Marcin Jaskółowski, Rafał Pietrzak, Rafał
Grzelak, Łukasz Podgórski, Jarosław Pryk, Marek
Pryk (75 Mateusz Gnosowski), Adrian Maliszewski,

Zygmunt Bejnarowicz (60 Yehor Yehorov), Patryk Ostrowski, Ryszard Bejnarowicz, Jarosław Maliszewski.
Trener: Rafał Siczek

W jeszcze lepszych humorach
zmagania na poziomie IV ligi zakończyli piłkarze Górnika Wałbrzych,
którzy na finiszu rozgrywek pokonali na wyjeździe Polonię Trzebnica
4:1. Zaczęło się jednak źle, bo po
niewiele ponad kwadransie Mateusz
Olikiewicz popisał się pięknym uderzeniem z 30 metrów, po którym
futbolówka zakotwiczyła w naszej
bramce. Później nie było lepiej, ale
mimo przewagi rywali do przerwy
biało-niebiescy zdołali utrzymać minimalną stratę do przeciwnika.
Po zmianie stron podopieczni
Jacka Fojny nie pozostawili gospodarzom złudzeń, komu należy się
komplet punktów. W 58 minucie
stan rywalizacji wyrównał Kamil

Plan XXVI (ostatniej) kolejki
Sobota – 16 czerwca, godz. 17:
Pogoń Pieszyce – Dabro-Bau Makowice
Niedziela – 17 czerwca, godz. 11:
Sudety Dziećmorowice – Czarni Wamag Wałbrzych
Górnik Nowe Miasto – Boxmet Piskorzów
Podgórze Wałbrzych – Unia Bogaczowice
Włókniarz Głuszyca – Błękitni Słotwina
KS Walim – Iskra Witków Śląski
pauza – Kłos Lutomia

Piątek, 15 czerwca 2018

Młodziński, który oddał celny strzał
z 18 metrów. To był dopiero początek koncertowej gry wałbrzyszan,
którzy w krótkim czasie wyszli na
prowadzenie. Po błyskawicznym
kontrataku Damian Chajewski podał do Piotra Krawczyka, a ten
przedłużył wzdłuż bramki do lepiej
ustawionego Miłosza Rodziewicza, który bez problemów trafił do
siatki. Kolejne fragmenty stały pod
znakiem przewagi Górników, jednak na następne gole czekaliśmy
niemal do ostatnich sekund rywalizacji. W międzyczasie sam na sam
z golkiperem trzebniczan znaleźli
się Damian Bogacz oraz Rodziewicz, jednak ich dogodne okazje nie
przyniosły powodzenia. Końcówka
miała wręcz piorunujący przebieg.
W 90 minucie kolejny szybki wypadł
wałbrzyszan skutecznie sfinalizował
Piotr Krawczyk, a już w doliczonym
czasie gry wynik ustalił Chajewski,
który wykorzystał precyzyjne dogranie Rodziewicza.
Choć od ostatniego ligowego
spotkania Górników minęło już kilka
dni, to na odpoczynek nasi muszę
jeszcze trochę poczekać, gdyż do
końca obecnego tygodnia biało-niebiescy ćwiczą pod okiem Fojny. Do
zajęć, na razie indywidualnych, wałbrzyszanie powrócą 1 lipca, a około
10 lipca spotkają się na pierwszym,
wspólnym treningu, aby rozpocząć
przygotowania do nowego sezonu
na IV-ligowym szczeblu.
Polonia Trzebnica – Górnik Wałbrzych 1:4 (1:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Olikiewicz (20), 1:1 Kamil
Młodziński (58), 1:2 Miłosz Rodziewicz (65), 1:3 Piotr
Krawczyk (90), 1:4 Damian Chajewski (90+2)
Górnik: Damian Jaroszewski, Szymon Krupczak,
Dariusz Michalak, Marcin Smoczyk, Mateusz Krzymiński, Piotr Krawczyk, Wojciech Błażyński, Damian
Bogacz, Damian Chajewski, Kamil Młodziński, Szymon
Rodziewicz. Trener: Jacek Fojna

Pogodzeni ze spadkiem do „okręgówki” piłkarze Górnika Boguszów-Gorce sprawili ogromną niespodziankę
przekreślając szanse prowadzącego w tabeli IV ligi – AKS-u Strzegom na awans do III ligi

Bartłomiej Nowak

Piątek, 15 czerwca 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w czerwcu 67 000 egz.

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

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336
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(3) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE,
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL. 607
218 533
(1) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ
OD A DO Z, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE , OGRZEWANIE,
DŁUGIE DOŚWIADCZENIE !!! 508 808
022
(3) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY,
ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(26) WSZYWANIE ESPERALU, TEL.
74 841 54 66
(5) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy
Rezulak tek. 574 219 164
(4) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(3) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13
793-10-10-22 lub 74-660-38-43
(3) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE.
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696
(3) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd
do klienta. Kontakt: 505874992
(17) 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

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

po 2,5h lub 5 razy po 2h. Umowa
zlecenie stawka 13,70zł/h lub umowa
o pracę. Dzwonić od pn-pt od 8-16.
Tel. 507 031 015
(2) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych. Tel. 606 829 141
(1) Praca dla instalatora i pomocnika. Instalacje wod – kan, CO i gaz w
nowoczesnych technologiach. Wałbrzych, Dolny Śląsk. Tel. 608 686 239
(3) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI
(1) Kobieta z dzieckiem szuka mieszkania
do wynajęcia, kawalerka do II piętra w
okolicach Piaskowej Góry. Tel. 609 012
588
(1) Zamienię mieszkanie komunalne 88
m2 na parterze, blisko lasu, w cichej
okolicy pod Wałbrzychem. Zamienię na
dom komunalny. Tel. 609 012 588
(6) Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
114 m2, Śródmieście. Mieszkanie po
remoncie, CO gazowe, na I piętrze z
balkonem, ogródkiem i dodatkowym
pomieszczeniem gospodarczym 40 m2, 2
garaże. Tel. 699 981 768
(3) Sprzedam działki budowlane w pełni
uzbrojone, Wałbrzych ul. Orkana 103,
tel. 600 851 189

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

WYNAJMĘ
PRACA
(2) Poszukujemy do pracy rencistów,
emerytów oraz osoby- niepełnosprawne. Praca 3 razy w tygodniu

ogłoszenia 15

od 15 lat
razem z Wami

Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 602
683
(3) Do wynajęcia pokoje dla pracowników z Ukrainy. Tel. 693 06 94 86

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.
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

Wynajmę
busa

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

9 osób

Atrakcyjna
praca

(nowy Opel Vivaro)

Tel. 503 056 260

na produkcji – Wałbrzych

TANIE WCZASY
NAD MORZEM
z dojazdem autokarem
Rewal - 26.08-2.9.2018
w cenie: 789 zł
Rewal lub Pogorzelica
- 2.09 - 9.09.2018 w cenie od:749 zł
Informacje i zapisy:
Wycieczki OMNIBUS
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
tel.: 690 821 421
www.omnibus-szczawno.pl

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
ŚRÓDMIEŚCIE – 30m2, trzecie piętro,
jeden pokój, kuchnia. Mieszkanie do generalnego remontu. Cena: 16 900 zł. Tel:
513 130 023, (74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 51,90m2, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój.
Mieszkanie do wprowadzenia, na drugim
piętrze. Cena: 72 000 zł. Tel: 513 130 023
, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 42m2, dwa pokoje,
widna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.
Mieszkanie trzecim piętrze. Mieszkanie
do wprowadzenia. Cena: 119 000 zł . Tel:
513 130 023, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 45m2, jeden pokój,
kuchnia, przedpokój, wc na korytarzu,
istnieje możliwość zrobienia w mieszkaniu.
Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 65
000 zł. Tel: 502 668 974 , (74) 640 11 73
PODZAMCZE – 64m2, 3 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
balkon. Mieszkanie na czwartym piętrze.
Cena: 178 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023 , (74) 640 11 73
PODZAMCZE – 48m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na
trzecim piętrze. Cena: 169 000 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 - 41m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
na drugim piętrze. Ogrzewanie węglowe.
Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 509
180 718, (74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ – 51m2, mieszkanie dwupoziomowe - pokój, salon z widna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie
na pierwszym piętrze. Cena: 154 000 zł.
Tel: 502 668 974 , (74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 35m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze. Brak ogrzewania.
Mieszkanie do małego remontu. Cena: 62
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974 ,
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 85m2, 3 pokoje,
kuchnia, duża łazienka z WC, przedpokój.
Mieszkanie na drugim piętrze. Mieszkanie

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25
po generalnym remoncie. Cena: 265 000
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74)
640 11 73
ŚWIEBODZICE – 29m2, jeden pokój,
kuchnia, brak łazienki. Mieszkanie do generalnego remontu. Mieszkanie na parterze.
Cena: 39 999 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 – 42m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie
na parterze. Mieszkanie do wprowadzenia.
Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023, (74) 640 11 73
SOBIĘCIN- 54,06m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, wc na korytarzu
istnieje możliwość przyłączenia do mieszkania, piwnica. Mieszkanie do remontu.
Mieszkanie na drugim piętrze. Cena 85
000 zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 130m2, dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie na trzecim
piętrze. Do generalnego remontu. Cena:
99 000 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

Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami WILLA, Al. Wyzwolenia 3/2 58-300 Wałbrzych tel.74 666
42 42, kom.507 153 166,
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willanieruchomosciwalbrzych.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu, 4
pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po
remoncie, ogród, osobne wejście, cena
189 000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pok, 56m2,
B.Kamień, cena 135 tys.zł. parter, blok,
74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę na Piaskowej Górze. 26m2, 1 piętro w czwórce,
cena 74 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Do sprzedania kawalerka,
Boguszów Gorce, 35 m2, cena 45000zł.
parter, po remoncie, co węgiel, 74 666 42
42, 507 153 166.

Szczegółowe informacje
pod nr tel.: 725-251-413

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na Białym
Kamieniu, 38m2, po remoncie, co gaz, 1
piętro, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, po remoncie, 48m2 , 152tys.zł. 4
piętro (4), 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.Gorce
(Kuźnice), 65m2, 2 piętro, cena 65 tys.zł.
cicha okolica 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, B.Kamień
okolice Bema, 1 piętro, 44,06m2, cena
75 tys.zł. Co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje w Śródmieściu, 93m2, 2 piętro, do remontu,
cena 119 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy w Śródmieściu,
2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co gaz, stan
b.dobry, cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Podzamcze, 35m2, 5 piętro, cena 135 tys.zł. 74
666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 63m2,
Śródmieście przy ul. Wyzwolenia, 1p. po
remoncie, co gaz, cena 129 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, B.Gorce,
41,4m2, parter, ogródek, cena 45 tys.zł.
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy pół domu po remoncie na Poniatowie 4 pokoje, 120m2,
działka 550m2, cena 480 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, stan dobry,
59 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście, 3
pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena 123
tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.
WILLA - Sprzedamy mieszkanie Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje,
108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
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