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Retro przejażdżki
hitem Szczawna-Zdroju
Replika Forda T z 1920 roku wyjechała na ulice Szczawna-Zdroju. To kolejna atrakcja w uzdrowisku o którą zadbali
członkowie stowarzyszenia Kocham Szczawno - Zdrój.
W przeszłości, podobne pojazdy przywoziły do podwałbrzyskiego
uzdrowiska kuracjuszy i turystów. Takie
obrazki uwidocznione są na wielu pocztówkach z początku XX wieku. Pomysł ten stał się inspiracją dla członków
szczawieńskiej organizacji pozarządowej, która od kilku lat stara się promować piękno Szczawna-Zdroju.
- Podjęliśmy współpracę z aktywnym przedsiębiorstwem społecznym,
które na naszym terenie dysponuje unikatową repliką zabytkowego pojazdu
- mówi Arkadiusz Czocher prezes stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój.
Dzięki
temu,
mogliśmy bezpłatnie
wozić
mieszkańców
po uzdrowisku
- dodaje. Przejażdżki odbywały się na krótkiej,
ale malowniczej
trasie pomiędzy
Domem Zdrojowym i kompleksem Dworzysko.
Do repliki Forda
T, jednorazowo
mogą wsiąść 4
osoby,
pojazd
porusza się bardzo cicho i jest
napędzany silnikiem elektrycznym. Stowarzyszenie Kocham
Szczawno-Zdrój
nieprzypadkowo
wybrało właśnie taki wehikuł, ponieważ w
przeciwieństwie
do
pojazdów
spalinowych nie
zanieczyszcza
on powietrza. W
opinii działaczy
stowarzyszenia,

Retro przejażdżki to początek większej
koncepcji, która polega na tym, aby wyprowadzić większość ruchu samochodowego z centrum Szczawna-Zdroju.
- Według naszego pomysłu takie
pojazdy jak ten powinny służyć jako
transfer pomiędzy zewnętrznymi parkingami, które powinny powstać wokół
Szczawna-Zdroju. Kierowcy płaciliby
za miejsca parkingowe, ale już transport do centrum byłby bezpłatny - zapowiada Arkadiusz Czocher.
- Poza tym to wspaniała atrakcja
turystyczna, która wzbogaca nasze
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Siatkarze gotowi na ligę
ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW
ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711
ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra,
tel. 502-284-615
ul. Klasztorna 5, Dzierżoniów,
tel. 508-731-017 , 721-281-162

sport str. 22

uzdrowisko - dodaje Piotr Sawicki ze
stowarzyszenia.
Niedzielna atrakcja przyciągnęła sporo mieszkańców i kuracjuszy, którym
przejażdżki bardzo się spodobały. Miejmy nadzieję, że tego typu działania uda
się wcielić w życie na stałe przyszłym
władzom uzdrowiska. Członkowie stowarzyszenia, mają zamiar powtórzyć
swoją akcję i wzbogacić przejażdżkę o
rozmowę z lokalnym przewodnikiem
turystycznym. Zapowiadają realizację
tego pomysłu jeszcze przed zimą.

• 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
• Od 01 pazdziernika otwieramy nowy
oddział w Dzierżoniowie

MAGAZYN Galerii Victoria
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2 co, gdzie, kiedy?

Nakład łączny
z.
we wrześniu 67 000 eg

rozmowa tygodnia

Mocne brzmienie

W połowie października Wałbrzych zabrzmi perkusyjnie. Pierwszy koncert tegorocznej edycji Drum Fest odbędzie się 19 października w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu z tej okazji rozmawiamy z Wojciechem Lasek, Dyrektorem Międzynarodowego
Festiwalu Perkusyjnego - Drum Fest.
Moniuszki 41, Aquiles Priester - Teatr
Lalki i Aktora, przy
ulicy Brzechwy 16 w
Wałbrzychu). Można
je również nabyć poprzez strony: kupbilecik.pl oraz ticketmaster.pl

Proszę przybliżyć naszym
czytelnikom ideę Drum Fest.
Drum Fest powstał 32 lata
temu w Opolu. Początkowo
jako mała impreza perkusyjna,
jedna z dwóch, które w tym czasie funkcjonowały w Polsce. Od
czwartej edycji zaczęła być imprezą międzynarodową, która
gościła przez te kilkadziesiąt lat
największych perkusistów. Zarówno rockowych, jazzowych
jak i klasycznych. Właśnie to
połączenie jakże różnych gatunków muzycznych, od początku
trwania imprezy, było jej podstawowym celem. Niezależnie od
rodzaju muzyki rola rytmu lub
instrumentarium perkusyjnego
jest jednym z najważniejszych
elementów danego utworu.
Jak wydarzenie trafiło do
Wałbrzycha?
Przez ponad dziesięć lat festiwal odbywał się wyłącznie w
Opolu. Jednak po transformacji
lat dziewięćdziesiątych, kiedy
mieliśmy już ugruntowaną pozycję jako organizatorzy dużego,
międzynarodowego
festiwalu
zaczęliśmy najpierw nieśmiało, a
potem z większym rozmachem
pukać do innych miast: Wrocław,
Gliwice, Katowice. Tegoroczna
impreza, oprócz w/w miast gościć będzie również w Wałbrzychu (trzeci raz z rzędu), Brzegu,
Oleśnie, Ozimku i Chorzowie.
Gdzie można dostać bilety
na koncert?
Bilety można zakupić w miejscach, gdzie odbędą się imprezy: All Sounds Allowed - Zespół
Szkół Muzycznych, przy ulicy

Kto zagra?
All Sounds Allowed to półfinaliści
popularnego
programu Must Be The
Music,
natomiast
Aquiles Priester to
bardzo
rozpoznawalny, wśród fanów
rocka muzyk, znany
z takich zespołów
jak: Hangar, Paul
Di’Anno, Angra bądź Primal
Fear. Słuchacze muzyki o trochę cięższym zabarwieniu będą
bardzo zadowoleni po koncertach. Dodatkową atrakcją będą
również warsztaty, prowadzone
przez Marcelego Foltana, który jest absolwentem Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, a
prowadzone przez niego zajęcia
skierowane są do wszystkich zainteresowanych.
Drum Fest ciągle się rozwija i zaskakuje. Kto z wykonawców „nadaje pędu” temu
rozwojow?
W tym roku mamy kilku wybitnych artystów: Greg Howe
(USA), amerykański gitarzysta
z własnym trio. Współpracował
m.in. z Michaelem Jacksonem.
Ice Fish, rewelacyjny zespół rocka progresywnego, z jednym z
największych perkusistów świata Virgilem Donatim w składzie.
Tony MacAlpine (USA), który wystąpi ze swoim triem, to
również wielka postać światowej gitary. W zespole Stu Ham,
super gwiazda gitary basowej
oraz Gerco Borlai na zestawie.
Aquiles Prieter (Brazylia), totalna rockowa gra, w stylu Dream Theater. Brian Tichy (USA),
czyli inaczej mówiąc Leonardo
Da Vinci perkusji XXI wieku.
Członek słynnych zespołów jak
Whitesnake, Dead Daisies bądź
Planet X zagra z własnym trio.
Dziękuję za rozmowę
Paulina Purgał
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Agencja Pracy FLEXONE

PRACA

PRZY PRODUKCJI W HOLANDII
Pakowanie sortowanie owoców i warzyw
Prace magazynowe, zbieranie zamówień.

Ul. Mazowiecka 3 • Wałbrzych • Centrum OK (1 piętro)
Tel. 74 666 10 70 • email: kontakt@flexone.pl

1kalendarium
„Można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale
nie na wspomnienia” - Stanisław Jerzy Lec

WRZESIEŃ

21

PIĄTEK

Imieniny:
Jonasz, Mateusz, Hipolit
Dzień Służby Celnej

17:00 - Maraton Fitness z Natalią Gacką, Aqua - Zdrój,
Wałbrzych
17:30 - II Koncert Ziemi Świdnickiej, Kościół św. Katarzyny, Makowice
19:00 - Spektakl pt. „Gorycz”, Ośrodek Kultury,
Świdnica
19:00 - Koncert symfoniczny, Teatr Zdrojowy,
Szczawno- Zdrój
19:00 - Spektakl pt. „Duchologia Polska”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

WRZESIEŃ

22

SOBOTA

Imieniny:
Maurycy, Tomasz, Joachim
Światowy Dzień
bez Samochodu

10:00 - XIII Dyktando Świdnickie, Urząd Stanu Cywilnego, Świdnica
12:00 - Mistrzostwa Polski w biegu na orientację, Park
Centralny, Świdnica
16:00 - Mecz piłki nożnej, Górnik Wałbrzych - Mirków
Długołęka, Stadion Aqua - Zdrój, Wałbrzych
17:00 - Premiera spektaklu pt. „Kruk Krukowi”, Teatr
Lalki i Aktora, Wałbrzych
20:00 - Koncert muzyczny - Johnny Trzy Palce, Białe
Drzewa, Gneiis, Klub Bolko, Świdnica

WRZESIEŃ

23

NIEDZIELA

Imieniny:
Bogusław, Tekla, Libert
Dzień Spadającego Liścia

11:00 - Wałbrzyskie Senioralia - Festiwal Pasji i Kreatywności, Stara Kopalnia, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt. „Kruk Krukowi”, Teatr Lalki i
Aktora, Wałbrzych
16:30 - Drugi spacer historyczny szlakiem szczawieńskich kamienic, Szczawno - Zdrój
17:30 - Kabaret Młodych Panów, Ośrodek Kultury,
Świdnica
18:00 - Koncert piosenki włosko-francuskiej, Teatr
Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
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24

Imieniny:
Gerard, Teodor, Herman

PONIEDZIAŁEK
10:00 - Wałbrzyskie Senioralia - Radosna Twórczość
Seniora, Centrum Integracji Rodziny, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie autorskie z Justyną Kopińską, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Wystawa fotograficzna w ramach XXXI Dni Fotografii, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica
19:00 - Alchemia teatralna, Ośrodek Kultury, Świdnica
Imieniny:
Aurelia, Kleofas,
Władysław
Światowy Dzień
Farmaceuty,
WTOREK
Dzień Budowlańca
11:00 - Wałbrzyskie Senioralia - IV Olimpiada Sportowa Seniorów, Aqua - Zdrój, Wałbrzych
17:00 - Seans pod Atlantami, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie z poezją, Filia Biblioteczna nr 7,
Wałbrzych
18:00 - Wernisaż wystawy grafiki Kamy Jackowskiej
„Krajobraz w Poziomym Przekroju”, Galeria BWA,
Wałbrzych

WRZESIEŃ

25

WRZESIEŃ

26

Imieniny:
Justyna, Cyprian,
Euzebiusz
Ogólnopolski Dzień
Aptekarza

ŚRODA

11:00 - Wałbrzyskie Senioralia - IV Olimpiada Sportowa Seniorów, Aqua - Zdrój, Wałbrzych
10:00 - Warsztaty Brave Kids, Ośrodek Kultury Piaskowa Góra, Wałbrzych
10:00 - Premiera filmu pt. „Kontury życia”, Stara
Kopalnia, Wałbrzych
17:00 - Bezpłatne warsztaty „Kupuj z głową, nie
produkuj”, ul. Wrocławska 121, Wałbrzych

WRZESIEŃ

27

CZWARTEK

Imieniny:
Damian, Kosma, Zybert
Dzień Podziemnego
Państwa Polskiego

09:00 - Konferencja pt. „Bibliokreacja 30, czyli nowe
media w bibliotece”, Filia Biblioteczna, Wałbrzych
10:00 - Spektakl pt. „Kiedy mój tata zmienił się w
krzak”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Czas na teatr: Wędrowanie. Część II- Wyzwolenie, Teatr Miejski, Świdnica
18:00 - Wystawa fotografii Krystyny Kosińskiej „Zawsze piękne”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
R0695/18
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Studio Espresso gościło w Enotece Gusto Italiano w Wałbrzychu

z Joanną Bucholc-Żak

z autorką powieści historycznej „Jaworowi Ludzie” rozmawiał Paweł Szpur
Czyli pisałaś w tajemnicy? Nikt
nie wiedział, że piszesz?
W tajemnicy to za duże słowo,
bardziej w samotności. To akurat
sobie cenię.
Czy są już jakieś pierwsze oceny od czytelników?
Założyliśmy stronę internetową,
która nazywa się Jaworowi ludzie.
Tam się pojawiają polubienia, komentarze. To tez jest strona poświęcona wyjaśnianiu pewnych wątków,
które się w powieści pojawiły. Strona
ma w ogóle dotyczyć Śląska, czyli naszej historii.
Czy zgłaszają się do Ciebie jacyś historycy zajmujący się historią regionu?
Dostałam sygnał, że Pan profesor
Krzysztof Jaworski był na spotkaniu
w Świdnicy, na którym promowałam
książkę. Wiem, że zadzwonił do biblioteki w Świebodzicach i umówił
spotkanie z czytelnikami.

Książka jest obszerna. To
Twoja pierwsza powieść czy sięgnęłaś już wcześniej za pióro?
Napisałam już jedną powieść o
Krecie minojskiej, ale ta jest w innej
konwencji. Jest w niej historia oparta
na źródłach i wątek kryminalny.
Właśnie zaraz do niej przejdziemy. Czy ciężko Ci było zebrać
materiały źródłowe? Ze względu
na fakt, iż Twoja książka oparta
jest na historii prawdziwej, tej z
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Trwało to dość długo, bo około 4
lat. Polegało to na tym, że objeżdżałam te miejsca, o których wspominam w powieści. To są nasze stare
wioski, kościoły. Często były tam
zamieszczone tablice, z których korzystałam. Ale pierwsze były źródła
pisane przez historyków. Albo, jeśli
się udało dotrzeć, to archeologiczne
raporty. Były też źródła typu regesty
śląskie. W związku z tym, iż rzecz
dotyczy rodów śląskich, które tutaj
zamieszkiwały i mamy ślady po nich
chociażby na płytach epitafijnych, to
trzeba było umieć odczytać ich herby
i rodowody.
Czy często trzeba było sięgać
do łaciny, żeby coś przetłumaczyć?
Starałam się tego unikać, by nie
mnożyć języków. Było tu trochę czeskiego i niemieckiego, co sprawiało, że w konsekwencji wszystko się
mieszało. Biorąc pod uwagę fakt, iż
książka adresowana jest do polskiego czytelnika, dlatego spolszczałam
nawet nazwy, jak tylko się dało. Te
nazwy były w brzmieniu niemieckim
albo łacińskim. Używam tych nazw,
które były już w czternastym wieku.
Skąd pomysł, aby sięgnąć do
tej historii i do naszego regionu?
To chyba problem tożsamości. Lubimy czuć swoją tożsamość
i korzenie. Ja za tym zatęskniłam.
Chciałam się dowiedzieć, co tutaj się
działo. Mój ukochany zamek, właściwie którego bardzo blisko mieszkam

- to Cisy. Zaczęłam drążyć temat, do
kogo należał. Kim byli Bolcze, skąd
się tu wzięli. I tak to się zaczęło.
Bohaterowie, którzy obecni są
w Twojej powieści, to postacie historyczne. Ciężko było wpleść w
to wszystko bohatera?
Trochę to pracy kosztowało, ponieważ wątki tu się przeplatały. Te
ścisłe historyczne, związane z dworem świdnickim i z postacią księcia
Bolka II. Ale też chciałam wpleść rzeczy takie stricto literackie, jak romans
czy też wątek kryminalny. Jeśli ktoś z
Państwa zna „Imię Róży” to można
troszeczkę sobie to wyobrazić i znaleźć analogię. Chciałam również poruszyć takie wątki jak: spory ideowe,
problem herezji, bo również na naszych ziemiach sporo się działo w tej
REKLAMA

kwestii. Te różne historie chciałam
tu ukazać. Trzeba było osobno opracować tematy historyczne, te stricte
fabularne, a osobno odniesienia.
Czy wykształcenie w kierunku
języka polskiego jest przydatne
przy pisaniu książki historycznej?
Tak, ponieważ miałam gotowy
materiał w domu, jeżeli chodzi o
wypisy z literatury średniowiecznej.
Czy nawet pełne wydania. W mojej
książce jest dużo cytatów z literatury
średniowiecznej.
A ile zajęło napisanie samej
książki, nie wliczając czasu zbierania materiałów? Czy pisanie
jest pracą systematyczną czy powstaje pod wpływem natchnienia?
R0696/18

Rożnie to bywa. Są pisarze, którzy ustalają, że piszą na przykład
dwie godziny dziennie. Ja inaczej.
Raczej tak jak powiedziałeś, „posługiwałam się” natchnieniem. Jak miałam przypływ energii to bywało, że
piałam wiele godzin cięgiem. Ale był
też taki czas, że odkładałam pisanie i
wtedy poświęcam ten czas na pogłębianie wiedzy.
Czy kiedy jeździłaś do tych
miejscowości, szukając źródeł do
książki, miałaś styczność z osobami, które w jakiś sposób Ci pomagały?
Nie. Wszystko zrobiłam sama.
Zosia Samosia.

Czy jeszcze jakieś spotkania z
czytelnikami się odbędą?
17 października odbędzie się
spotkanie w bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu, natomiast 20 października zapraszam do biblioteki w
Świebodzicach.
Dziękuję za rozmowę.

Zobacz Studio Espresso:
facebook.com/studio.espresso.official
www.youtube.com
Więcej na temat powieści „Jaworowi Ludzie” przeczytacie na stronie
www.facebook.com/jaworowiludzie
Oglądajcie pełen wywiad na
https://www.facebook.com/studio.espresso.
official

REKLAMA

R0697/18

STARE I DROGIE
KREDYTY

ZAMIEŃ NA TAŃSZY
I ZYSKAJ DODATKOWĄ
GOTÓWKĘ

74 666 88 99
LUB 74 663 80 30
Fines Operator Bankowy Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69

Nakład łączny
4 wydarzenia
z.
we wrześniu 67 000 eg
sekund
Rewitalizacja
Prowadził bez
uprawnień

Z końcem ubiegłego tygodnia
świdniccy funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mężczyznę kierującego samochodem
marki Ford Mondeo. Podczas
zatrzymania wyszło na jaw,
iż kierowca nie posiada przy
sobie dokumentów uprawniających go do kierowania
pojazdem. Teraz mężczyzna
za prowadzenie pojazdu bez
wymaganych dokumentów
odpowie przed sądem. Grozi
mu kara grzywny lub pozbawienie wolności do lat 2.

Piątek, 21 września 2018

od 15 lat
razem z Wami
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Strzegomia

Trwają prace realizowane w ramach inwestycji pn.
„Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu
wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych”.

Gorzka zemsta

W sobotę, 15 września ok.
godz. 22:00 przy ul. Ogrodowej w Boguszowie-Gorcach
doszło do podpalenia altanki
ogrodowej. Sprawcą wandalizmu okazał się 31-letni mężczyzna. Przestępca został zatrzymany w poniedziałek,17
września przez funkcjonariuszy policji. W czasie zatrzymania 31- latek oświadczył, iż
podpalenie jakiego się dopuścił było podyktowane zemstą
na sąsiadce, która wcześniej
zwróciła mu uwagę. Straty w
mieniu oszacowane zostały
na 2,5 tysiąca złotych. Teraz
piroman stanie przed sądem.
Za zniszczenie mienia grozi
mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Czujny złodziej

W ostatnim czasie wałbrzyscy policjanci zatrzymali
mieszkańca powiatu świdnickiego. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę 19- latka, który
pozostawił na ławce portfel
z gotówką w kwocie 2300
zł. oraz dokumentami. Teraz
złodziejowi za przywłaszczenie mienia grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

Do tej pory na terenie Grabów w przeważającej
części zostały wykonane nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki), montaż komory technologicznej
fontanny posadzkowej oraz przyłącza wodne i deszczowe do fontanny. Widoczne jest już częściowo
wykonane ogrodzenie - barierka zabezpieczająca nad
rzeką. Wkrótce na ul. Dolnej rozpoczną się prace
związane z zagospodarowaniem zieleni, przebudową przejścia wyniesionego w rejonie ul. Wałbrzyskiej
oraz wciąganie kabli światłowodowych dla monitoringu wydzierżawioną od Orange S.A. kanalizację teletechniczną.
- Teren Starego Miasta został w dużej mierze przygotowany i oczyszczony z rozbieranej nieuporządkowanej zabudowy. Powstała otwarta przestrzeń z
widokiem na estakadę kolejową. Cały czas trwają badania archeologiczne związane z murami obronnymi
miasta. Na zabytkowej bastei, zlokalizowanej w parku
miejskim w pobliżu wiaduktu, trwają prace renowacyjne oraz odbudowa budynku - informuje Urszula
Gorzel z Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
KaLu

Borowa z dyplomem
W piątek, 14 września we Wrocławiu odbyła się kolejna gala, na której wręczano tytuł
Inżyniera Roku.
W tegorocznej edycji zgłoszono kilkadziesiąt projektów. Ostatecznie wybrano trójkę
nominatów. Zwycięzcą został inżynier Zbigniew Mazij, który uzyskał tytuł Inżyniera
Roku 2017 w kategorii Projektant za „projekt
wieży widokowej na szczycie góry Borowa w
paśmie Gór Wałbrzyskich, Jedlina-Zdrój”.

Młodociany przestępca

W minionym tygodniu w
dzielnicy
Szczawno-Zdrój
miał miejsce rozbój rabunkowy, którego sprawcą okazał
się 15-latek. Nastolatek w
jednym ze sklepów ukradł
leżący na półce wystawowej
telefon komórkowy o wartości 1400 zł. Pomimo ucieczki, chłopaka udało się ująć. A
także ustalić, iż jest on poszukiwany. Uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Oławie. O dalszych jego
losach zdecyduje sąd rodzinny.

Narkotykowi bandyci

Wałbrzyscy funkcjonariusze
przeprowadzili przeszukanie jednego z mieszkań na
terenie miasta w związku z
uzyskaną informacją o znajdujących się tam środkach
odurzających. W wyniku postępowania wyjaśniającego
zatrzymano 35-latka, któremu udowodniono handel
narkotykami oraz 21-latka,
który także posiadał marihuanę. Obaj Panowie odpowiedzą przed sądem i grożą im
następujące kary: 21-latkowi
- 3 lata pozbawienia wolności
natomiast 35- latkowi do 10
lat pozbawienia wolności.

Fałszywe faktury
z ZUS
Jeśli na swojej skrzynce mailowej znajdziesz informację z załączoną fakturą
z ZUS - nie otwieraj załącznika. Informacja jest fałszywa a załączony plik
zawiera zawirusowane oprogramowanie, które natychmiast instaluje się
na komputerze.
W ostatnich dniach do części klientów ZUS trafiły maile, rzekomo od
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej przez sam
ZUS. Do wiadomości załączony jest
plik z fakturą. Jego otwarcie grozi
zainfekowaniem komputera, blokadą
dostępu do plików, czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów
i haseł bankowości elektronicznej,
czy mediów społecznościowych. Jeśli
otrzymamy taki mail, najlepiej od razu
go skasować, ale przede wszystkim –
pod żadnym pozorem – nie otwierać
załączonego pliku.
- Niestety mamy pierwsze informacje od naszych klientów o tym, że
takie maile otrzymali, dlatego ostrzegamy wszystkich przed tą podejrza-

ną korespondencją – mówi Iwona
Kowalska-Matis regionalny Rzecznik
Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. –
Zupełnie nie ma powodu aby ktokolwiek otrzymał i to mailem fakturę z
ZUS, gdyż my takich faktur po prostu
nie wystawiamy – dodaje rzeczniczka.
Dlatego wszystkich klientów Zakład
uczula i apeluje o rozwagę w odbieraniu korespondencji, która rzekomo
została wysłana przez ZUS. Wyjaśniamy jednocześnie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wystawia
i nie wysyła faktur, tak jak nie wystawia i nie wysyła innej dokumentacji
drogą mailową. Wszelkie dokumenty
i formularze ZUS można pobrać samodzielnie ze strony internetowej
Zakładu.

- Cieszymy się z tej prestiżowej nagrody
razem z Zbigniewem Mazij i serdecznie gratulujemy, a tysiące turystów, którzy przyjeżdżają
i podziwiają naszą wieżę są najlepszym potwierdzeniem właściwego wyboru zwycięzcy
konkursu – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Jedlina - Zdrój.
KaLu
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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

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

GRATIS

OKNA

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

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

DRZWI

już od 950zł
z montażem

Piątek, 21 września 2018
www.30minut.pl
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czyli politolog Roman Ziembicki
Atomowa bateria Szełemeja
Druga kwarta kampanii wyborczej praktycznie już w pełni. Bilbordy wiszą, ale chyba nie
wszystkich. O ile najdłużej wiszą kandydata PiS-u, o tyle nie widać w ogóle kandydata
PSL-u. Co innego w Internecie. Na Facebooku huczy.
Najbardziej zdumiewający jest
przyrost osób, które polubiły oficjalną stronę prezydenta miasta.
Strona reaktywowana niespełna
ponad miesiąc temu ma już ponad
sześć tysięcy polubień. Natomiast
strona posła Zyski, kandydata
PiS została założona pod koniec
2015 roku. Liczba osób, które
ją polubiły to niespełna półtora
tysiąca. Podobnie jest z kandydatem Łukaszem Mikołajczykiem,
ale polubień strony nawet nie ma
jeszcze tysiąca. Sztab prezydenta
narzucił kosmiczne tempo. Średnio dwa lub trzy posty ukazują się
codziennie. Możemy z nich dowiedzieć się nie tylko o tym, co

zostało zrobione, jak zmienia się
miasto, ale również o tym, czym
prezydent zajmuje się na bieżąco i jak prowadzi kampanię. Pod
tym względem konkurencja jest
w tyle, ale stara się gonić lidera.
Jaki wpływ kampania w Internecie, będzie miała na wynik wyborów - na chwilę obecną trudno
powiedzieć. Niemniej jednak, nie
należy go bagatelizować. Może
właśnie dlatego tempo internetowej kampanii jest większe od tej
w życiu realnym. Ciekawe, kiedy
przy takim tempie wyczerpie się
słynna atomowa bateria Prezydenta Szełemeja?

Roman Ziembicki - Politolog do spraw badania rynku. Wieloletni Koordynator kultury w Ośrodku kultury i sztuki we Wrocławiu. Pracownik samorządowy, obecnie Project
manager w firmie BMK zajmujący się projektami EU. Koordynator i uczestnik badań
preferencji wyborczych wałbrzyszan podczas wyborów na Prezydenta Miasta Wałbrzycha w dniach 21.11.2010 r. i 05.12.2014 r. Współorganizator i uczestnik badań opinii
publicznej przed wyborami samorządowymi w 2010 roku. Współuczestnik seminarium
naukowego „Równe prawa, równe szanse. Kobiety w życiu społeczno – politycznym”.
REKLAMA

Jesteś zainteresowany lokaną
kampanią reklamową?
Napisz reklama@30minut.pl
lub zadzwoń
531 407 736
R0701/18
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Piątek, 21 września 2018
www.30minut.pl

Zrobili porządek
11 września 2018 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Zygmunta Nowaczyka odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd na Ukrainę w ramach IX edycji akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

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

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)

Nagroda dla Głuszycy
Burmistrz Roman Głód odebrał, 13 września certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” przyznany Gminie Głuszyca za wkład w rozwój turystyki rowerowej.
Dodatkowo Głuszyca została wyróżniona przez Związek Powiatów Polskich nagrodą specjalną, którą jest bezpłatny pakiet promocyjny w Dzienniku Warto Wiedzieć, na portalu informacyjnym pod
adresem www.wartowidziec.pl. Warto zaznaczyć, że Głuszyca została laureatem konkursu już po raz trzeci.
KaLu

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, którego dyrektorem jest Piotr Schienke,
uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Wałbrzychu, którego dyrektorem jest Robert Wróbel oraz uczniowie i absolwenci Publicznego
Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu,
którego dyrektorem była Ewa
Gratzke. Swoją obecnością zaszczycili również Irena Froch Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej oraz Adam
Piotrowski Zastępca Przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Drohobyckiej. Akcji - „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”- ratowania polskich nekropolii
pozostawionych za wschodnią granicą patronuje Dolnośląski Kurator

Oświaty wspólnie z Fundacją Studio Wschód oraz TVP Wrocław.
Na ratunek czekało kilkadziesiąt
polskich cmentarzy na dzisiejszej
Ukrainie, zaniedbanych i zrujnowanych. Lipcowy pobyt młodzieży z
pewnością przywrócił im właściwą
godność. Młodzież wałbrzyska porządkowała nekropolie
na
Ukrainie
w okolicach Borysławia.
Podczas
spotkania
prezydent
dziękował
młodzieży
i opiekunom
za
udział w

wyjeździe, a przede wszystkim za
udzielanie niecodziennej lekcji patriotyzmu i aktywność w pracy nad
zachowaniem tożsamości i pamięci
o przodkach pochowanych na Kresach.
KaLu

Biegi na orientację
Jak zapewniają organizatorzy z Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej na starcie Mistrzostw Polski i
Mistrzostw Polski Masters w klasycznym biegu na orientację, planowanych na sobotę, 22 września w Bystrzycy
Górnej stanie blisko 400 zawodników. Dzień później „Nad Zalewem” w Złotym Lesie odbędzie drugi dzień
mistrzostw.
W programie Mistrzostw zaplano- uczestników z zasadami. Następnie można zgłaszać się na bieżąco w dniu
wano wiele imprez towarzyszących zawodnicy drużynowo (max. 5 osób) mistrzostw, 22 września na stadionie
tj. marsz na orientację, bieg sprinter- wyruszą w trasę z mapą do biegu na w Bystrzycy Górnej, po zakończeski oraz bieg na dystansie średnim. orientację. Mapy do orientacji tere- niu Ceremonii Otwarcia Mistrzostw
Marsz na orientację przeprowa- nowej to jedne z najdokładniejszych, Polski i Mistrzostw Polski Masters
dzony zostanie na terenie Złotego a zarazem bardzo przyjemnych gra- w Biegu na Orientację. Zgłoszone
Lasu, gdzie 22-23 września w Mi- ficznie opracowań kartograficznych. drużyny, wystartują o godzinie 14:00.
strzostwach Polski i Mistrzostwach Założeniem marszu jest odnalezienie Ok. godz. 15:30-16:00 przewiduje
Polski Masters rywalizować będą ze jak największej liczby punktów kon- się dekorację zwycięzców. Limit czasobą najlepsi biegacze na orientację. trolnych w jak najkrótszym czasie. su marszu na orientację to 60 min.
KaLu
Marsz rozpocznie się od zapoznania Do wzięcia udziału w marszu będzie
14:00 - Impreza towarzysząca – Marsz na
Harmonogram zawodów
Złoty Las
orientację - drużyny max. 5 osobowe.
Sobota, 22 września
10:00 - Start pierwszej zmiany sztafet MiOSiR Świdnica
Bystrzyca Górna, kompleks sportowy
strzostw Polski i Mistrzostw Polski Masters
18:30 - Ceremonia dekoracji Mistrzostw
w Bystrzycy Górnej
w Złotym Lesie “Nad Zalewem”
12:30 - Ceremonia otwarcia zawodów
Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Masters w biegu na dystansie klasycznym w
Bystrzycy Górnej
13:00 - Start pierwszego zawodnika Mistrzostw

Polski i Mistrzostw Polski Masters oraz zawodów towarzyszących na terenie OSiR

w Świdnicy

Park Harcerski w Świdnicy
15:00 - Bieg sprinterski
Niedziela, 23 września

12:30 - Start zawodników zawodów towarzyszących w biegu na dystansie średnim w
Złotym Lesie “Nad Zalewem”
14:00 - Ceremonia dekoracji Mistrzostw
Polski i Mistrzostw Polski Masters oraz
zawodów towarzyszących w Złotym Lesie
“Nad Zalewem”
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MONTAŻ OKIEN

• DRZWI
• PANELE
• PODŁOGI
• OKNA
• AKCESORIA

GRATIS

Wałbrzych, ul. Długa 4B (przy Kauflandzie)

Piątek, 21 września 2018
www.30minut.pl
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SPACER HISTORYCZNY:

Szczawieńskie

gospody i kamienice
23 września 2018 r. godzina 16.30

zbiórka przy restauracji „Pod Lwami” przy ul. Tadeusza Kościuszki

ZAPEWNIAMY: opiekę profesjonalnego przewodnika, ciekawostki na temat
zabytkowych kamienic, bezpłatne retro-przewodniki, wspaniałą atmosferę

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne. ZAPRASZAMY!
Wydarzenie finansowane
z budżetu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 roku
REKLAMA

RUSZA SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
WAŁBRZYCH Podzamcze przy ulicy
Palisadowej
Nowoczesny, energooszczędny dziewięcio-kondygnacyjny
budynek.
Podziemny garaż, windy, nowoczesny system wentylacji o stałym układzie ciśnienia wraz z odzyskiem ciepła zapewnią komfort przyszłym mieszkańcom.

Plac zabaw dla dzieci, teren ogrodzony,
dogodna lokalizacja.
Rozpoczęcie budowy – październik 2018, zakończenie sierpień
2020
1. 35 mieszkań ( 35-80m2)
2. 5 dwupoziomowych apartamentów (60-100m2) z tarasami
3. Mieszkania parteru z ogródkami i tarasami
4. Garaż podziemny,
5. Windy
6. System rekuperacji w mieszkaniach ( odzysk ciepła)
Do sprzedaży domki w stanie surowym w zabudowie szeregowej 108,5 m2 przy ulicy Wiosennej (Rusinowa) oraz
lokal usługowy (118,75 m2) przy ul. Blankowej
KONTAKT:
SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
UL. ORŁOWICZA 109 A
58-309 WAŁBRZYCH
tel: 74 666 14 14; 74 841 74 48
e-mail: list@sbdj.pl
www.sbdj.pl

Wydarzenie powstało
przy wsparciu członków
Stowarzyszenia
Kocham Szczawno-Zdrój
R0706/18
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Świętuj z nami
8 urodziny
Już 13 października Centrum Handlowe Galeria Victoria świętować będzie swoje ósme
urodziny. Z tej okazji Galeria przygotowała dla swoich klientów niezwykłe atrakcje.
Osiem lat istnienia Galerii
Victoria to czas wyjątkowy. Przez te lata mieliśmy
okazję wspólnie uczestniczyć w wielu imprezach i
eventach, które dla Państwa zorganizowaliśmy.
Na naszej scenie wystąpiło wiele gwiazd sceny
muzycznej, aktorów, sportowców czy youtuberów.
Dołączyło do nas wielu
najemców, dzięki którym
staramy się sprostać Państwa oczekiwania. Ósme
urodziny to niewątpliwie
wyjątkowa okazja. W tym
roku urodziny będziemy świętować razem z
Cleo- polską piosenkarką,
autorką tekstów i projektantką mody. Podczas
urodzin odbędzie się również wiele konkursów z
nagrodami. Nie zabraknie
oczywiście czasu na autografy i wspólne zdjęcia z
gościem specjalnym. Jak
przystało na urodziny, będzie także tort- składający
się aż z 888 porcji. Dlatego
bądź z nami i wspólnie
świętujmy kolejny rok naszego centrum handlowego. Wspólne świętowanie
będzie także doskonałą
okazją do zrobienia zakupów w atrakcyjnych
cenach oraz po prostu
spędzenia czasu z najbliższymi. Nasze salony zapraszają na jesienno-zimowe
zakupy. U nas znajdziesz
wszystko czego potrzebujesz. Pamiętajmy- Galeria
Victoria: Moja, Twoja, Nasza!

MOJA • TWOJA • NASZA

ZAPRASZAMY!

… na ciekawą fotorelację
z pełnych emocji i wrażeń
weekendów. Zobaczcie jak
wyglądały pokazy podczas
zawodów Pucharu Polski
Strongman 2018, podczas
których sędzią zawodów
był Mariusz Pudzianowski
a także jak wyglądało spotkanie z popularnym youtuerem- Blowkiem.

… do naszych sklepów.
Nadchodząca jesień jest
świetnym pretekstem do
skompletowania nowej,
zupełnie
odmienionej
garderoby, która pozwoli stworzyć nieprzeciętne
stylizacje. W Naszej Galerii
każdy znajdzie coś dla siebie, korzystając z wielu salonów popularnych marek
sieciowych.
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Puchar Polski Strongman 2018
Przeciąganie tira, przerzucanie
wielkiej opony, podnoszenie
samochodu i chodzenie z obciążeniem to coś niewykonalnego dla przeciętnego człowieka, ale nie dla strongmanów.
Podczas zawodów Pucharu
Polski w Galerii Victoria siłacze
pokazali swoje umiejętności, a
kibicowała im duża publika. Sę-

dzią zawodów był strongman
i zawodnik MMA - Mariusz
Pudzianowski, który chętnie
udzielał porad młodszym kolegom, pozował do wspólnych
zdjęć i rozdawał autografy. W
programie imprezy nie zabrakło konkursów dla publiczności, także tej najmłodszej.

Back to school z Blowkiem
W ostatnią niedzielę wakacji
gościem Galerii Victoria była
gwiazda polskiego Yotube’a Blowek. Youtuber posiadający blisko 4 miliony subskrypcji
opowiadał o swojej pasji do
kręcenia video blogów oraz
gier komputerowych. Każdy
z uczestników eventu miał

okazję przybić piątkę ze swoim idolem, zrobić wspólną
fotkę i zdobyć autograf. W
tym dniu klienci Victorii mogli także wziąć udział w zabawach i konkursach, w których
można było zdobyć m.in.
szkolną wyprawkę oraz Google Cardboard.
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MOHITO celebruje kobiecość

Marka MOHITO już od dziesięciu lat ubiera kobiety kochające modę i ceniące niebanalną miejską elegancję. Z okazji tej okrągłej
rocznicy, MOHITO celebruje siłę kobiecość poprzez nieskrępowany taniec, energię i radość. A czym dla Ciebie jest kobiecość?
Tej jesieni MOHITO zabiera nas w podróż po mieście,
w którym najnowsze trendy
mieszają się z niewymuszoną
klasyką i tradycją. Z tej okazji
powstała kolekcja pełna mocnych wzorów, odważnych
faktur, ale jednocześnie pełna
klasycznych trendów, gdzie
każda kobieta znajdzie ubranie, w którym poczuje siłę
kobiecości. Kampania jesienno- zimowa utrzymana jest
w najmocniejszym trendzie
tego sezonu, winter boho. W
ubraniach dominują motywy
łączenia nadruków, cieple kraty i duże warkoczowe sploty.
Wszystko to dopełniają swetry
o fasonie oversize i klasyczne
kroje sukienek.W tym sezonie
główną rolę odgrywa warstwowe budowanie sylwetki z
wyszukanymi dodatkami. Stylizacje są eleganckie, ale i wygodne. Paleta kolorystyczna
to stonowana czerń, szarość
oraz połączenie koloru bordo z błękitem, które jest najmodniejszym zestawieniem
w nadchodzącym nurcie.
Delikatne odcienie różu tym
razem występują w nieoczywistym zestawieniu ze sztruk-

sem. W kolekcji nie zabrakło
charakterystycznego błysku
na kwiatowych wzorach, cie-

kawych drapowań czy romantycznych falban w klimacie
boho. Bardzo ważnym dopeł-

nieniem sylwetek są akcesoria
takie jak duże ozdobne kolczyki, paski z geometryczną

klamrą, torebki z detalem koła
czy futerka oraz bordowe kozaki z marszczoną cholewką.
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W Galerii Victoria naładujesz
auto elektryczne
Na parkingu podziemnym centrum handlowego Galeria Victoria zamontowana została pierwsza w regionie, ogólnodostępna
stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.
Samochody
elektryczne
to przyszłość motoryzacji
- są ciche, mają niskie koszty eksploatacji, a przede
wszystkim nie emitują spalin. Stacja jest zlokalizowana
na parkingu podziemnym,
w jego centralnej części.
Właściciele pojazdów elektrycznych mogą korzystać z
niej przez całą dobę. Stacja
ładuje samochód elektryczny większości marek mocą
50 kW. Czas, w jakim ładuje
się samochód elektryczny
zależy m.in. od poziomu
rozładowania baterii, od
wielkości baterii oraz typu
pojazdu. Operacja jest darmowa.
- Centrum Handlowe Galeria Victoria charakteryzuje
się innowacyjną architekturą, jest funkcjonalne,
przyjazne i atrakcyjne dla
klientów, a zarazem szanuje lokalną zabudowę oraz
środowisko naturalne. Od
początku działalności inwestujemy w zielone technologie związane m.in. z
ograniczeniem
zużycia
wody, energii i odpowiednią gospodarką odpadami.
Samochody elektryczne są
przyjazną dla środowiska
naturalnego alternatywą
dla pojazdów spalinowych.

Nie emitują takich zanieczyszczeń, jak tlenki siarki
czy azotu, które są problemem wielu polskich miast.
Jednocześnie są znacznie
cichsze, co jest ważne dla
poziomu hałasu w większych aglomeracjach. Dzięki przedsięwzięciu mamy
swój wkład w popularyzację
pojazdów bezemisyjnych. –
mówi Grzegorz Samczuk,
dyrektor Galerii Victoria.
- Stacja ładowania dostępna jest bezpłatnie dla
każdego kierowcy, posiadającego samochód elektryczny określonych marek,
który przy okazji skorzystać może z bogatej oferty
handlowej Galerii Victoria,
odwiedzić kino czy też ulubioną restaurację lub kawiarnię. – dodaje Grzegorz
Samczuk, dyrektor obiektu.
Stacja ładowania pojazdów
elektrycznych wyposażona
jest w złącze CHAdeMO/typ
4 i pasuje do najpopularniejszych na rynku modeli
m.in.: Nissan Leaf, Kia Soul
EV, Citroen C-Zero, Peugeot iOn, Mitsubishi i-MEV,
Toyota RAV4, Mazda Demio
EV, Nissan e-NV200. Modele
Tesla X i Tesla S mogą być
ładowane na stacji przy wykorzystaniu przejściówki.
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HOUSE

ciuchy mówią
wszystko
Ciuchy to sposób komunikacji. Forma wyrażania siebie. Swojego
stylu, nastroju, przekonań. Ta prosta idea stała się tematem przewodnim najnowszej kampanii House. Marka z przymrużeniem
oka przypomina nam, jak wiele mówią o nas nasze ciuchy. Kampania jesienno- zimowa to duża dawka humoru w prawdziwie
modowym wydaniu.
House z charakterystycznym dla
siebie dystansem podpowiada, jak
w nadchodzącym sezonie wyróżnić
się z tłumu i bawić się stylem. Najnowsza kolekcja marki to najmodniejsze trendy w niezobowiązującej
formie. Kolekcji jesienno- zimowa
towarzyszy kampania komunikująca
się przewrotnym hasłem Ciuchy mówią wszystko. Jej najmocniejszym
akcentem jest dynamiczny film,
wyreżyserowany ptrzez Krzysztofa
Grajpera, współpracującego dotychczas z takimi artystami jak Taco Hemingway, Ten Typ Mes czy Rebeka.
Bohaterowie filmu to 6 młodych ludzi, którzy poprzez ubranie wyrażają
siebie. Poznajemy ich w kilkusekun-

dowych, przerysowanych scenach,
którym towarzyszy krótki komentarz. Każdy z nich to przewrotny opis
każdej z postaci. Pierwsze skojarzenie, nawiązujące nie tylko do ubrania, ale też charakteru i zachowania.
Czy jedna stylizacja może mówić
aż tak wiele? House udowadnia
nam, że tak i to w ciągu 40 sekund.
Muzykę do spotu stworzył Zeppy
Zep. Dodatkowo kolekcję promuje
15 zdjęć kampanijnych, autorstwa
Bartka Wieczorka. Każde z zabawnym komentarzem w formie instagramowego dymku. Dopasowane
do sceny i stylizacji chwytliwe hasła
nawiązują do świata Social Mediów,
popkultury i mody.
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Kontratyp

W drodze na Annapurnę, jeden z najgroźniejszych szczytów na świecie, ginie troje polskich wspinaczy. Ekipy ratunkowe odnajdują jedynie przysypane śniegiem, poskręcane liny, ale nie trafiają na żaden inny ślad po grupie.
Mróz Remigiusz
Kilka tygodni później jedyna członkini wyprawy pojawia się na granicy nepalsko-tybetańskiej, po czym zostaje
zatrzymana. Polscy śledczy przewożą ją do kraju, gdzie ma odpowiadać za zabójstwo – okazuje się bowiem, że
aby przeżyć w górach, doprowadziła do śmierci swoich towarzyszy. Co wydarzyło się w drodze na Annapurnę? I skąd śledczy mają dowody obciążające kobietę? Oprócz znalezienia odpowiedzi na te pytania, Joanna Chyłka musi zmierzyć się z własnymi problemami i groźbami człowieka twierdzącego, że to on niegdyś zaatakował ją kwasem…

Kobong (Reedycja)

Wznowienie pierwszego albumu legendarnej formacji Kobong. Płyta została zremasterowana przez Adama Toczko, co nadało jej zupełnie nowy wymiar. Jako wyjątKobong
kowy bonus, do wydawnictwa został dodany drugi krążek zawierający nagrania z
koncertu z 1994 roku. Koncert na 16-śladowym, analogowym magnetofonie zarejestrował w warszawskim klubie Remont Robert Brylewski.
Taśmy analogowe, na których zarejestrowany został koncert, po 25 latach były w bardzo złym stanie. Samo zgranie śladów było dużym wyzwaniem. Dzięki pracy realizatorskiej Adama Toczko udało się uratować ten niezwykle ciekawy dokument.
Zespół zadebiutował wiosną 1994 roku w warszawskim klubie Akwarium koncertem zapowiadającym planowaną na 1995 rok płytę. Jeszcze
przed jej ukazaniem „Gazeta Wyborcza” uznała zespół za największą nadzieję nadchodzącego sezonu, a magazyn muzyczny „Brum” przyznał zespołowi tytuł „Najlepszego debiutu roku”
oraz gitarzyście solowemu Robertowi Sadowskiemu miano „Kompozytora roku”. Płyta zatytułowana
po prostu „Kobong” ukazała się w lutym 1995 roku.
Krążek zrealizował w warszawskim studiu S4 jeden z
najlepszych realizatorów dźwięku w Polsce, Leszek
Kamiński. Recenzje albumu były wręcz entuzjastyczne: Jesienią 1995 roku Kobong został nominowany do prestiżowej nagrody muzycznej – Fryderyków – w dwóch kategoriach: Muzyka alternatywna
i Debiut roku.

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:

Czerwona Jaskółka (wydanie książkowe)

ul. Ludowa 1C/111,

Lawrence Francis

58-304 Wałbrzych

W tym międzynarodowym thrillerze szpiegowskim, laureatka Nagrody Akademii® Jennifer Lawrecnce* wciela
się w postać Dominiki, byłej baletnicy, która po nieszczęśliwym wypadku zmuszona zostaje do wstąpienia
do tzw. Szkoły Jaskółek, tajnego rządowego ośrodka
kształcącego przyszłych agentów w zakresie sztuki uwodzenia i seksualnej manipulacji. Uwikłana w szpiegowską rozgrywkę między Sowietami a CIA, wyszkolona na
zabójczo skuteczną agentkę Dominika niezwykle sprawnie porusza się w labiryncie kłamstw, i jednocześnie robi
wszystko, by nie utracić własnego „ja”. Czerwona jaskółka - ekranizacja bestsellerowej powieści byłego agenta
CIA - „zaskakuje nieustannymi i gwałtownymi zwrotami
akcji, które prowadzą do szokującego finału” (Andrew
Freund, Dish Nation, FOX-TV).

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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Kopalnia wiedzy o kamieniu
Już niedługo w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu udostępnione zostanie multimedialne centrum informacji o „Szlaku Kamienia” i jego atrakcjach. Pod koniec
sierpnia zakończyły się prace związane z jego uruchomieniem.
Jak zapowiada Wioletta Urban
- Smagłowska, naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i Promocji w UM w
Strzegomiu, strzegomski koordynator projektu „Szlak Kamienia”, będzie
to wielka atrakcja nie tylko dla samych mieszkańców gminy Strzegom,
ale przede wszystkim dla turystów
odwiedzających Ziemię Strzegomską. - Multimedialne centrum informacji umożliwi wirtualny spacer po
wszystkich najważniejszych miejscach
związanych z kamieniem na terenie
miast, które realizują projekt „Szlak
Kamienia”. W ten sposób będzie
można zwiedzić Strzegom, Świdnicę, Dobromierz, Horice i Podzvicinsko. Wielkim atutem tego centrum
jest fakt, że wszystkie informacje są
przetłumaczone na 4 języki: polski,
czeski, angielski i niemiecki - zaznacza Wioletta Urban - Smagłowska.
Każdy z partnerów przygotował bogate materiały multimedialne dla tury-

stów. Jest mnóstwo ciekawych zdjęć,
widokówek i filmów promocyjnych
ukazujących najważniejsze atrakcje
turystyczne. Udało się zgromadzić
wiele materiałów o lokalnych artystach, którzy rzeźbią w granicie i piaskowcu. Ukazano imprezy związane z
wydobyciem i obróbką kamienia: m.
in.: Święto Granitu Strzegomskiego,
Plenery kamieniarskie, czy też Giełdę
Minerałów. Każdy kto odwiedzi Karmel, będzie mógł zapoznać się także
z miejską trasą turystyczną w Strzegomiu i zaplanować sobie spacer po
naszym mieście. Co warto podkreślić,
centrum multimedialne jest przeznaczone dla osób w każdym wieku.
Oprócz specjalistycznej wiedzy dla
dorosłych, w ofercie jest wiele multimediów dla dzieci. Najmłodsi będą
mogli np. rozwiązać quiz o granicie,
pograć w kamiennego ping-ponga,
pokolorować malowanki, czy też
ułożyć puzzle o różnej skali trudno-

ści. Jedną z największych
atrakcji jest możliwość
wysłania multimedialnej
widokówki z własnym
zdjęciem. Wystarczy wybrać wzór widokówki,
która nam się najbardziej
spodoba, zrobić zdjęcie
za pomocą specjalnej kamerki, następnie nanieść
tę fotkę na widokówkę,
napisać kilka słów pozdrowień i wysłać ją e-mailem do konkretnego
adresata.
- Wierzę, że to miejsce będzie bardzo popularne. Już teraz zapraszam
wszystkich chętnych, by
zapoznali się z nowoczesnymi technologiami
związanymi z kamieniem
- podsumowuje Wioletta
Urban - Smagłowska.

Młodzi kolarze Wyjątkowy wernisaż
Adepci utworzonej grupy MTB Walim Junior spotkali się z Wójtem Adamem Hausmanem. Ośmiu chłopców pod opieką Kierownika Centrum
Sportu i Rekreacji w Walimiu Artura Jarczoka oraz Bartłomieja Witkowskiego i Szymona Juchniewicza od dłuższego czasu trenują, aktywnie biorą udział w tworzeniu tras i przyczyniają się do rozwoju turystyki
rowerowej na terenie gminy.
W dniu 14 września Wójt Gminy Walim Adam Hausman wręczył im
oficjalne, klubowe koszulki, bidony oraz akcesoria odblaskowe, podkreślając istotę dbania o bezpieczeństwo na drodze i szlakach górskich. Zaznaczył również jak ważna jest rola sportu wśród dzieci i młodzieży. Artur
Jarczok podziękował za dotychczasowe wsparcie i przeznaczanie środków na rozwój sportu w gminie, których
suma z roku na rok
jest coraz większa.
Na spotkaniu omówiono dalsze plany
związane z powstającym „Bike Parkiem” oraz trasami
rowerowymi, które
służyć będą do treningów przed zawodami.
AnPl
REKLAMA

„Tu jest mój Dom” – to hasło przewodnie wernisażu autorskich prac Henryka Janasa, artysty plastyka, mistrza
rzemiosła artystycznego - mieszkańca Grzmiącej w gminie Głuszyca.
Wernisaż odbył się w minioną
niedzielę, 16 września w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy.
Oprócz grafik Henryka Janasa
ukazujących piękno Ziemi Wałbrzyskiej i wyeksponowanych w
galerii CK-MBP przybyli goście
mogli wysłuchać występów przyjaciół artysty. Na scenie pojawili
się m.in.: wałbrzyszanka Grażyna Szymborska recytująca swoje
wiersze, a także pięknie śpiewająca Paulina Janas. Wernisaż
wzbogacili także młodzi muzycy
– kwintet akordeonowy wraz
z Hubertem Janasem. Ciekawą
opowieść o historii Grzmiącej
przedstawił lokalny miłośnik historii - Grzegorz Czepil, autor
kolekcji „Głuszyca na starej fotografii”. Wernisaż poprowadził
Stanisław Szmeruk, Prezes Wał-

brzyskiego Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość. Miniatury prac
Henryka Janasa zaprezentowała

także mieszkanka Sierpnicy- Małgorzata Trojanowska.
KaLu
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MANICURE, PEDICURE I PRZEBIJANIE USZU, PEERCING

@QUEENSWALBRZYCH

533 587 333
REZERWACJA TERMINU

MANUALNE I PRZY UŻYCIU NOWOCZESNEGO SPRZĘTU

PIELĘGNACYJNE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO

NOWOŚĆ!

WAŁBRZYCH | PIASKOWA GÓRA
| UL. DŁUGA 5A
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Modny
zawrót głowy
„Bal Manekinów” to kolejna odsłona projektu Estery
i Andrzeja Grabarczyków o jakże wymownej nazwie
„Słowiański Jedwab”. Tegoroczne pokaz odbędzie się
29 września o godz. 19:00 w Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia.
Idea tego artystycznego melanżu mody, muzyki i teatru zrodziła się kilka lat temu podczas poszukiwania
przez Esterę formy wyrazu dla pomysłów, które rodziły
się w jej głowie. Estera – fascynująca się recyklingiem i
ożywianiem materii w nowej odsłonie, postanowiła pokazać światu swoją pasję poprzez len – materiał będący
jednym z zapomnianych skarbów Dolnego Śląska. Tak
od roku 2014 rok po roku powstawały projekty o znaczących tytułach „Maki”, „Cztery Pory Roku”, „Żywioły
Ziemi”, „Gothic i Rock” i obecnie prezentowany „Bal
Manekinów”. Najnowsza kolekcja to historia ludzi bez
względu na płeć, wiek, rasę czy miejsce zamieszkania. To
historia uwiązania, zniewolenia, zamknięcia w schematach które narzuca nam życie, to próba walki i wyzwolenia się z tych schematów, by sięgać po swoje marzenia.
To odwieczna walka ze światem, który chce nas zamknąć
w wyznaczonych ramach i naszym ludzkim pragnieniem
wyrażania siebie. Zwycięstwo czy porażka to wynik
siły naszych marzeń, które są życiową energią każdego
człowieka. Organizatorami tegorocznej edycji są Estera
i Andrzej Grabarczyk, Wałbrzyski Ośrodek Kultury ,Stara Kopalnia-Centrum Nauki I Sztuki. Więcej informacji o
wydarzeniu na stronie www.estera-moda.pl
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Wałbrzychu
58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1
ogłasza pisemny konkurs ofert na najem lokalu w celu
prowadzenia baru gastronomicznego w siedzibie Oddziału
przy ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu.
Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem
pomieszczeń w celu prowadzenia baru gastronomicznego
dla pracowników oddziału oraz klientów z zewnątrz. Najem dotyczy
lokalu o łącznej powierzchni 63,94m2 zlokalizowanego na parterze
budynku. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony na podstawie
Regulaminu konkursu, który dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, pok. 228 (II piętro) budynku Oddziału oraz na stronie
http://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci

Udział w konkursie wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł
do dnia 04.10.2018 na konto: PKO BP 71 1020 5590 0000 0302 9360 7014
Oferty można składać w siedzibie Oddziału pokój 228
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„OFERTA na najem lokalu – bar gastronomiczny” do godz. 10.00
dnia 05.10.2018 lub przesłać pocztą. Otwarcie ofert, w części jawnej,
nastąpi w dniu 05.10.2018 o godz. 10:15 pok. 236. W razie uchylenia
się uczestnika od zawarcia umowy, organizator konkursu zatrzymuje
wadium. Dyrektorowi Oddziału ZUS w Wałbrzychu przysługuje prawo
zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela w godz. 8:00 – 14:00
Jolanta Konop-Płotka
tel. 74 649-72-25
e-mail: jolanta.konop@zus.pl

Krzysztof Marciniak
tel. 74 649 -71-75
e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl

Rozśpiewane miasto
Do wspólnego śpiewania świebodziczan nie trzeba długo namawiać. Mieszkańcy chętnie
śpiewali w grupie, ale nie zabrakło też spontanicznych występów solowych.
Pierwsza edycja odbyła się w poniedziałek, 17 dowisk. Byli też młodzi ludzie, a pieśni patriotyczwrześnia, w Miejskim Domu Kultury. Wydarzenie ne w ich wykonaniu były szczególnie wzruszające.
- Bardzo dziękuję, że przybyło tylu mieszkańjest elementem obchodzonej przez cały rok 100.
Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. ców, to wydarzenie to doskonała okazja nie tylko
W Świebodzicach patronat nad tymi wydarze- do uczczenia rocznicy, ale do spotkania, integracji
niami objęła Minister Edukacji Narodowej Anna środowisk, pokoleń – komentuje burmistrz BogZalewska. Na wspólne śpiewanie przyszli miesz- dan Kożuchowicz.
kańcy, radni, członkowie różnych organizacji i śroKaLu
REKLAMA

R0710/18

Piątek, 21 września 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
z.
we wrześniu 67 000 eg

REKLAMA

wydarzenia 19

od 15 lat
razem z Wami

													

R0711/18

Niezwykle ważne jest aby zadbać o zdrowie swoje i najbliższych. Nie jest to proste zadanie, pędzimy z domu do szkoły,
żłobka, pracy, sklepu, na trening
i tak dalej i tak dalej. Przez brak
czasu sięgamy po te na pozór najprostsze rozwiązania, a po jakimś
czasie okazuje się, że wyniki badań są dalekie od ideału, a trener
syna sugeruje, że kilka kilogramów mógłby zrzucić. Babcia Ania
ma początki cukrzycy, a nikt jej
nie wytłumaczył jakie znaczenie
ma Dieta przy tej chorobie. Pan
Krzysztof coraz trudniej zawiązuje buty ale boi się, że jak poprosi o fachową pomoc to skończy
się na sałacie i wodzie. Pani Ewa
odchudza się od zawsze! Była już
białkowa, kwaśniewskiego, kopenhadzka ale tylko pogorszyła
sprawę, nabawiła się wrzodów i
spowolniła metabolizm. Na dodatek Pan Piotr, młody chłopak już
zapracował na podagrę i wydajność jego organizmu po godzinie
14-ej sięga zenitu. DOSYĆ !

Czas na zmiany! Proponujemy Państwu pomoc! To nie jest żadna dieta cud, żadna głodówka!
Proponujemy :
•
Wsparcie dietetyka, który nie ocenia i nie krytykuje
•
Spotkanie w miłej i przyjaznej atmosferze, gdzie każdy poczuje się swobodnie
•
Proste rozwiązania na codzienne dylematy ( co spakować na II śniadanie, co zjeść na kolację, jak pić wodę jeśli nie smakuje)
•
Profesjonalne doradztwo w leczeniu żywieniowym chorób takich jak: cukrzyca, nadciśnienie, refluks, niedoczynność tarczycy i wiele innych
•
Pomoc w redukcji wagi
•
Podnosimy jakość życia i zwracamy pewność siebie!

Serdecznie zapraszam Dietetyk Kliniczny Sylwia Kamińska

Ostateczne
starcie Krysiaka
W najbliższy weekend (21-23 września) Paweł Krysiak powalczy na trasach 75. Rajdu Polski,
połączonej rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy (ERC).
Dla kierowcy ze Strzegomia będzie to decydujące starcie w drodze po kolejny tytuł Mistrza
Polski.

Rozpoczynający się w piątek, 21 września
75. Rajd Polski to niewątpliwie najtrudniejsze
zawody w całym cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Ze względu na to,
na Mazurach załogi mają do zdobycia podwójne
punkty. Dla Pawła Krysiaka i Macieja Treli poprzeczka postawiona jest jeszcze wyżej – to ich
debiut na nawierzchni szutrowej.
- Choć w rajdach funkcjonuję od ponad 15
lat, to do tej pory rywalizowałem tylko na nawierzchniach asfaltowych, jakoś nie miałem
okazji ścigać się na szutrze. W tym roku zdecydowałem się na udział w Rajdzie Polski, gdyż

mam szansę wywalczyć
tu tytuł Mistrza Polski
w klasie Open 2WD+.
Przed zawodami odbyliśmy krótkie testy na Mazurach. Za pomoc w ich
organizacji bardzo dziękuję panu Jerzemu Mazurowi i panu Krzysztofowi Hołowczycowi. To
niesamowite, jaka jest
różnica w prowadzeniu
auta między asfaltem a
luźną nawierzchnią, od
nowa uczę się jeździć
– mówi Paweł Krysiak,
zawodnik Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej.
Dla załogi Paweł Krysiak
i Maciej Trela niezbędne jest osiągnięcie mety
na trasie liczącej aż 15 odcinków specjalnych
i blisko 216 km. Trzydniowa rywalizacja rusza
w piątek w godzinach wieczornych, na torze
Mikołajki Arena. W sobotę na zawodników
czeka 8 odcinków specjalnych (4 przejeżdżane
dwukrotnie) o długości ponad 115 kilometrów.
Niedziela to w programie rajdu jeszcze 6 prób
sportowych (3 pokonywane dwukrotnie). Rywalizację zakończy ceremonia mety na Placu
Wolności w centrum Mikołajek.
(piw)
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Aktywne bieganie
Nie tylko triathlon, ale i biegi na orientację nie będą stanowiły problemu
dla uczniów z gminnych placówek oświatowych. We wszystkich szkołach
trwają właśnie bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Orientuj się”. Uczniowie zapoznają się z zasadami sportu, a wszyscy chętni wraz ze swoimi rodzinami będą mogli wystartować w imprezie towarzyszącej, która
będzie miała miejsce już 22 września na stadionie w Bystrzycy Górnej.
- Często drobna inicjatywa potrafi zakończeniu pierwszej edycji, która była
przeistoczyć się w wielkie wydarzenie i rewelacyjnie odbierana przez dzieci, jak i
tak właśnie było w przypadku projektu rodziców oraz nauczycieli, zadecydowa„Orientuj się”. Wiosną 2014 roku przed- no o zwiększeniu skali przedsięwzięcia.
stawiciele Szkoły Podstawowej nr 61 wy- Od tego momentu w każdym z cyklów
szli z prośbą do sekcji biegu na orientację zajęć miało brać udział co najmniej 10
WKS Śląsk Wrocław o organizację zajęć szkół. Do chwili obecnej na tej inicjatyoraz zawodów w ramach festynu rodzin- wie oprócz szkół znajdujących się na tenego. Zainteresowanie tym wydarzeniem renie Wrocławia i Stowarzyszenia Gmin
przerosło oczekiwania i już w czerwcu i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
tego samego roku odbyły się pierwsze skorzystali również uczniowie wszystkich
spotkania przedstawicieli Miasta Wrocław szkół znajdujących się na terenie Gmioraz Dolnośląskiego Związku Orientacji ny Trzebnica, Miasta Świdnica i Gminy
Sportowej, w wyniku których ustalono Jelcz-Laskowice – podkreśla Agnieszka
cele projektu, jego formę oraz zapew- Stachurska z Dolnośląski Związek Orienniono finansowanie. Był to krok milowy, tacji Sportowej. W ramach współpracy z
ponieważ organizatorom bardzo zależało, DZOS uczniowie klas IV-VIII z wszystkich
aby zajęcia dla dzieci były całkowicie dar- gminnych placówek oświatowej odbywamowe. I tak, dzięki tym działaniom, we ją się zajęcia sportowe, na które składawrześniu 2014 roku wystartował pierw- ją się: 15-minutowy wstęp teoretyczny,
szy etap projektu „Orientuj się” w którym scorelauf (czyli tzw. bieg punktowy – bez
udział wzięło 7 szkół z Wrocławia. Tuż po ustalonej kolejności zaliczania punktów

kontrolnych) z użyciem kart startowych
oraz zwykła trasa z wykorzystaniem
elektronicznego systemu potwierdzania
punktów SportIdent.
- Bieg na orientację to doskonała forma aktywności sportowej, bowiem w
sposób wyjątkowy łączy wysiłek fizyczny i myślenie. Uczy koncentracji, trafnego podejmowania decyzji i nieustannego
planowania. Jest sportem dla całych rodzin, a przy tym związanym z ruchem na
świeżym powietrzu. Dodatkowo daje
możliwość obcowania z naturą. Cieszę
się, że dzięki współpracy z Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej
w naszych placówkach oświatowych
popularyzowana jest kolejna, mistrzowska dyscyplina sportowa. To szczególnie
ważne, w dobie, kiedy nowinki technologiczne coraz częściej koncentrują
uwagę młodego pokolenia, odciągając
od aktywności fizycznej – podkreśla
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Wielkim sprawdzianem dla uczniów,
ale i całych rodzin będzie możliwość
udziału w imprezach towarzyszących,
podczas prestiżowych zawodów w biegu na orientację w Polsce - Mistrzostwa
Polski i Mistrzostwa Polski Masters w
biegu klasycznym i sztafetowym.
AnPl

CZAS TURNIEJÓW
Sporo dzieje się w drużynach Akademii Piłkarskiej Górnik Wałbrzych.
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UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy że w piątek 21.09.2018 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Orlicy ostatni weekend spędzili
na sportowo. W sobotę zawodnicy
rocznika 2009 zbierali swoje pierwsze piłkarskie doświadczenia podczas turnieju organizowanego przez

KS Polkowice. Natomiast niedzielne
przedpołudnie wszyscy podopieczni
trenerów Gładysza i Maciejowskiego
uczestniczyli w organizowanym przez
nasz klub Górnik Cup Orlik. W tym
turnieju wystartowały aż trzy nasze
drużyny. Gościliśmy między innymi
ekipy: JTS Jawor, Szczyt Boguszów-Gorce, KAP Kamienna Góra, Włókniarz Chełmsko. Nasi chłopcy okazali
się niezbyt gościnni zajmując 1,2 i 4
miejsce. W poniedziałek odbyły się
pierwsze jesienne turnieje żaków.
I tutaj również mamy się czym pochwalić, bowiem zawodnicy trenerów Rytki i Sobiesierskiego podczas
rozgrywek odnieśli 6 zwycięstw, 2
razy zremisowali oraz doznali tylko
trzech porażek. Pochwalić należy
również naszych młodzików uczestniczących w rozgrywkach II LDM. W
ostatnim meczu pokonali lokalnego
rywala Górnika Nowe Miasto aż 7-2.
Podopieczni trenera Resela zajmują obecnie fotel lidera rozgrywek.
Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich sportowych pasji w
piłkarskim Górniku prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr.663-591-792.

WYGRAJ RODZINNY BILET DO ZOO W ŁĄCZNEJ
Wystarczy dopowiedzieć na pytanie jaką powierzchnię zajmuje ogród zoologiczny w Łącznej ?
Odpowiedzi wraz z danymi kontaktowymi prosimy przysyłać na adres e-mail promocja@30minut.pl w piątek 21.09.2018 do godz. 15:00
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Sportowa sobota Jesienne koncerty
dla Ilony
Zamek Książ w Wałbrzychu na powrót rozbrzmi muzyką klasyczną w najlepszym wydaniu. Sezon koncertowy w Zamku
Książ rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 23 września.

Świdnicki CrossBox 74 świętuje swoje urodziny. W tym roku
wydarzenie zaplanowano na 29 września, głównym celem imprezy będzie wsparcie wychowanki Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, która potrzebuje nowej
protezy nogi.
Na chwilę obecną Ilona Junik ma
protezę, która jest dla niej nieodpowiednia. Koszt nowej to, aż 150
tysięcy złotych! Przez cały dzień
trwania imprezy będzie prowadzona sprzedaż cegiełek, z których cały
dochód trafi do Ilonki. Sportowe
szaleństwo w klubie CrossBox74
rozpocznie się od godziny 14:00
i potrwa do 20:00. W tym czasie
wszyscy przybyli goście będą mogli
wziąć udział w bezpłatnych zajęciach
sportowych. Na uczestników urodzin czekać będzie także kiełbasa z
grilla oraz inne przekąski.

- Koszt jednej imiennej cegiełki
wynosi 10 zł! Jeśli zakupisz cegiełkę
i nie będzie Cię podczas losowania, a
Twój los zostanie wylosowany to nagroda i tak trafia do Ciebie! Cegiełki
można zakupić w klubie sportowym
CrossBox74 ul. Kliczkowska 64 od
dnia 19 września Cegiełki będą brać
udział w losowaniu cennych nagród.
Między innymi: sportowe gadżety,
torby, vouchery do restauracji, bon
do wykorzystania na zakup odzieży,
vouchery na treningi oraz konsultacje żywieniowe oraz wiele innych –
informują właściciele klubu.

Jesienne koncerty w wykonaniu Książęcej Orkiestry Salonowej
wykonane zostaną we współpracy
z Filharmonią Sudecką. Niezwykły
program muzyczny, niezapomniane
brzmienia i pełna sala to już stałe
elementy każdego występu muzycznego orkiestry pod dyrekcją
Jerzego Koska. Koncert „Farinelli:
ostatni kastrat” rozpocznie się w
niedzielę 23 września 2018 o godz.
18:00. Zapraszamy na wyjątkowy
koncert podczas którego na żywo
usłyszymy muzykę z dramatu filmowego w reżyserii Gérarda Corbiau.
Film opowiada o życiu i karierze
włoskiego kastrata i śpiewaka operowego Farinellego, a wykorzystano tam utwory m.in. Riccardo Broschi, Johanna Adolfa Hasse i Georga
Friedricha Händla. Dyrygował będzie Kacper Birula, a swoim sopra-

nem zachwyci Anna Patrys. Drugi z
jesiennych koncertów Książęce Orkiestry Salonowej odbędzie się 28
października w niedzielę o godzinie
18:00 pod hasłem „Noche Latina”.
Choć za oknem będzie już panować
jesienna aura, we wnętrzach Zamku
Książ zapanują prawdziwie ogniste
rytmy. Jako dyrygent i klarnecista
wystąpi. Jan Jakub Bokun. W programie m.in.: Astor Piazzolla - Concierto para Quinteto, Oblivione, 2 Tango
sensationes, Allegro Tangabile.
Bilety można zakupić poprzez
internetowy system sprzedaży www.bilety.ksiaz.walbrzych.
pl oraz w kasach biletowych w
godzinach otwarcia zamku. Godziny otwarcia można sprawdzić
tutaj: www.ksiaz.walbrzych.pl/
turystyka/zwiedzanie/dzienne.

kultura 21
sekund
Kopińska w Wałbrzychu

Biblioteka pod Atlantami zaprasza 24 września o godz. 17:00 do
Multimedialnej Filii Bibliotecznej
na spotkanie autorskie Justyny
Kopińskiej. Dziennikarka, socjolog zajmująca się tematyką kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stanach Zjednoczonych
i Afryce Środkowej. Jest laureatką
Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International - Pióro Nadziei.
Zdobyła Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, Grand
Press, Nagrodę Newsweeka im.
Teresy Torańskiej oraz wyróżnienie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Jako pierwsza
dziennikarka z Polski otrzymała
European Press Prize w kategorii
„Distinguished Writing Award”,
przyznawaną przez The Guardian
Foundation i The Reuters Foundation.

Ale kosmos

Inne spojrzenie
W ten weekend wałbrzyski Teatr Dramatyczny zaprasza na
premierę spektaklu pt. „Duchologia Polska”, w którym ideologia miesza się z baśnią, nauka z mitem, a wiara z magią.
Spektakl „Duchologia Polska” to
niestandardowa opowieść o duchach
i mitach polskiej transformacji – zjawisku, które do dziś pozostaje nieprzeniknione mimo licznych publikacji i analiz. „Transformacja” to słowo
klucz i fundament rodzimej narracji
lat 90. A gdyby dane nam było postawić pierwszy krok w demokrację
i w kapitalizm raz jeszcze? Czy jest
możliwa inna historia Polski po 1989
roku?
„Duchologia Polska”

Krucze historie
Po kilkumiesięcznej przerwie wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora
rozpoczyna nowy sezon artystyczny 2018/2019. Pierwszy premierowy spektakl pt. „Kruk Krukowi”, zaplanowano na sobotę,
22 września na godz. 17:00.
Widowisko opowiada historię o
społeczności mieszkających w lesie
Kruków. Wszyscy jego mieszkańcy od
wieków żyją w duchu zasady, że każdy
kruk jest bratem drugiego. Harmonia
natury zdaje się wypełniać łączące ich
relacje. Pewnego dnia do sielankowego świata niepostrzeżenie wkrada się
wrogość i nieufność, wszystko przybiera zupełnie inny obrót. Okazuje się
bowiem, że istnieją kruki lepszej i gorszej kategorii, a o ich losie może zadecydować nawet to, jakie noszą imiona.
Swoiste podziały, wkradające się nie-

mal w każdy zakamarek życia bohaterów, mają bardzo destrukcyjny wpływ
na ich relacje. Tego chaosu najbardziej
nie mogą zrozumieć najmłodsi, m. in.
mały Tano, który próbuje zmierzyć się
z nieznaną siłą zamętu, a tym samym
skłania się ku walce o przyjaciół. Historia małego Tano, jego rodziny i przyjaciół opowiedziana jest m.in. za pomocą
teatru cieni oraz teatru ruchu – całości
towarzyszą układy choreograficzne i
piosenki. Spektakl Kruk Krukowi dedykowany jest dzieciom w wieku 10+.
AnKm

„Kruk Krukowi”
Teatr Lalki i Aktora
Sobota, 22 września, godz. 17:00, Duża Scena
Niedziela, 23 września, godz. 12:30, Duża Scena

Po sobotnim spektaklu odbędzie
się czytanie książki „Księżyc Z Peweksu. O luksusie w PRL” Aleksandra
Boćkowska, które stanowi kontekst
do spektaklu „Duchologia Polska” i
przedstawi świat, często niedostępnego, blichtru i bogactwa PRLu. Jak
ten temat zarezonuje w mieście, w
które dalej żyje wspomnieniem górniczego luksusu? Czytaniu towarzyszyć będzie spotkanie z mieszkańcami
miasta, którzy opowiedzą o wałbrzyskiej transformacji.
„Księżyc Z Peweksu. O Luksusie
W Prl”
Aleksandra Boćkowska
Czytanie z cyklu Czarne Na Biało
Sobota, 22 września, godz. 20:30,
Foyer

Piątek, 21 września, godz. 19.00,
Duża Scena
Sobota, 22 września, godz. 19.00,
Duża Scena
Niedziela, 23 września, godz. 18.00,
Duża Scena
Rezerwacja biletów: Biuro Współpracy z Publicznością /
tel. 74 648 83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl

W tym roku KopalniaK, a wcześniej PrzeWAŁka, obchodzi swój
jubileusz 20-lecia. Impreza odbędzie się, 12-13 października w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury
na terenie Starej Kopalni. W niespotykanej kosmicznej aranżacji
osiem grup kabaretowych i stand-uperów zawalczy o główne nagrody – Grand Prix. Gwiazdami
wieczorów będą: Ewa Błachnio,
Iza Kała, Wiola Walaszczyk i kabaret Łowcy.B. Imprezę poprowadzi Mariusz Kałamaga. Bilety w
cenie: 50 zł/40 zł (przedsprzedaż
do 28 września), 70 zł/60 zł (od
29.września) do nabycia w WOK
oraz na stronie bilety.wok.walbrzych.pl

Taneczny spektakl

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza w piątek, 21 września na
godzinę 19:00, na spektakl pt.
„Gorycz”, który po raz pierwszy
zaprezentuje się w Świdnicy. Gorycz ma wiele odcieni. Autorka
spektaklu przygląda się różnym
obszarom jej doświadczenia –
zmysłowego, egzystencjalnego,
metafizycznego. Gorycz kryje się
w smaku rdzy, w upojeniu absyntem, w słodko-gorzkim uczuciu
miłości. Jest w oczyszczającym
zielu piołunu, które odczynia złe
uroki.

Wystawa
Magdaleny Abakanowicz

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Fundacja All That Art! z siedzibą we
Wrocławiu mają przyjemność zaprezentować wystawę Magdalena
Abakanowicz: Obecność, Istota,
Tożsamość, która stanowi drugą
wystawę retrospektywną zmarłej artystki opracowaną przez
kuratorkę Marię Rus Bojan. Wystawa, której wernisaż odbędzie
się w niedzielę, 30 września 2018
w Galerii Sztuki Współczesnej
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, stanowi fascynujący zbiór
rzeźb Magdaleny Abakanowicz,
obejmujący okres od początku lat
70. XX wieku do końca pierwszej
dekady XXI wieku, w skład którego wejdzie także bogata ekspozycja unikalnych dzieł monumentalnych artystki pokazanych na
wolnym powietrzu.
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Ostatni sprawdzian na
plus
Kibice koszykarzy Górnika
Trans.eu odliczają dni do pierwszego meczu swych ulubieńców
w I lidze, do którego dojdzie 29
września w hali Aqua-Zdroju
przy ulicy Ratuszowej. Inauguracyjnym przeciwnikiem podopiecznych Marcina Radomskiego będzie Pogoń Prudnik.
W ostatnim sprawdzianie przed
zbliżającymi się szybkimi krokami rozgrywkami biało-niebiescy
zmierzyli się z II-ligowym AZSem Basket Nysa. Nasi pewnie
zwyciężyli 83:65, mimo iż wystąpili bez Huberta Kruszczyńskiego oraz młodych: Łukasza
Makarczuka i Bartosza Kłyża, a
Piotr Niedźwiedzki pojawił się
na parkiecie jedynie przez kwadrans.

Dominator
z
Szczawno-Zdrój

KT

Miniony weekend przyniósł jeden z największych sukcesów
młodego tenisisty KT Szczawno-Zdrój. Chodzi o Jasia Kluczyńskiego, który zdominował
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny skrzatów w Puławach.
Reprezentant klubu z uzdrowiska idealnie rozpoczął zmagania
singlistów pokonując czterech
kolejnych rywali, aby w półfinale odprawić turniejową „dwójkę” - Kubę Januchowskiego z
Astry Książenice. Następnie w
pojedynku o 1. pozycję okazał
się lepszy od głównego faworyta do końcowego zwycięstwa – Alana Ważnego z Czarnych Rzeszów, a zwieńczeniem
świetnego występu w Puławach
było wywalczenie (wraz z Karolem Załoga z Pabianic) 2. miejsca w deblu.

Remis w derby
uzdrowisk

Do najciekawszego meczu
minionej kolejki „okręgówki”
doszło w Szczawnie-Zdroju,
gdzie byliśmy świadkami derby
uzdrowisk pomiędzy miejscowym MKS-em oraz Zdrojem
Jedlina-Zdrój. Jak na derby
przystało, pojedynek obfitował
w nieoczekiwane zwroty akcji
oraz wręcz dramatyczne momenty, gdyż już po kilkunastu
minutach rywalizacji Konrad
Karkułowski został odwieziony
przez karetkę do szpitala. Po
pechowym zagraniu zawodnik
gości wybił bark i niezbędna
była interwencja ratowników
medycznych. Ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem
punktów, co najbardziej ucieszyło gospodarzy. Jak bowiem
tłumaczył trener Tomosz Poros, z różnych powodów w
MKS-ie zabrakło aż 13 graczy.
W najbliższej kolejce Zdrój
podejmie Granit Roztoka, a
szczawieńska drużyna zagra na
wyjeździe z Venusem Nowice.
Początek obu meczów w sobotę o godzinie 17.
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Kolekcjonerzy zwycięstw
Trwa doskonała passa piłkarzy Górnika, którzy w minioną sobotę odnieśli szóste zwycięstwo w IV lidze z rzędu pokonując na wyjeździe MKP Wołów 1:0. W środę zaś wałbrzyszanie bez żadnych problemów odprawili A-klasy LKS Bierkowice i awansowali do
1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu okręgowym.
Przeciwnikiem wałbrzyszan był
przedstawiciel kłodzkiej klasy
A – LKS Bierkowice. Mimo ambitnej postawy przyjezdnych i
dość przeciętnej skuteczności w
wykonaniu Górników spotkanie
zakończyło się wygraną naszych
4:0, na co złożyły się trafienia
Mateusza Sawickiego, Sławomira
Orzecha oraz dwa gole Mateusza Krzymińskiego. W kolejnej
rundzie rozgrywek, do której
dojdzie w nadchodzącą środę,
chłopcy Fojny zagrają na wyjeździe z Zamkiem Kamieniec Ząbkowicki, czyli aktualnym wiceliderem „okręgówki”.

Spotkanie kontrolne

Górnik Trans.eu Wałbrzych AZS Basket Nysa 83:65
Górnik: Wróbel 18, Der 14,
Niedźwiedzki 14, Spała 10,
Durski 8, Krzywdziński 8, Jeziorowski 6, Ratajczak 3, Glapiński
2, Krzymiński. Trener: Marcin
Radomski
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Podopieczni Jacka Fojny nie
zwalniają tempa, co najlepiej
obrazują wyniki Górników w
rozgrywkach IV ligi. Przed tygodniem lider rozgrywek zanotował kolejną, szóstą już wygraną,
tym razem w Wołowie 1:0. To
nie był łatwy dla przyjezdnych
pojedynek, co szkoleniowiec
wałbrzyszan tłumaczył między
innymi fatalnym stanem miejscowej murawy, która skutecznie
utrudniała naszym rozwinięcie
skrzydeł. Gola na wagę kompletu
punktów zdobył po godzinie gry
Mateusz Sobiesierski, który wykorzystał kombinacyjnie wykonany przez Mateusza Sawickiego
oraz Michała Oświęcimkę rzut
wolny i będąc oko w oko z bram-

karzem MKP nie zmarnował okazji do poprawienia swego bilansu
strzeleckiego. W najbliższej odsłonie rundy jesiennej o punkty
powinno być już nieco łatwiej,
gdyż na Ratuszową zawita beniaminek ligi – GKS Mirków/Długołęka. Po sześciu kolejkach rywal
ma na swym koncie zaledwie 4
punkty, tak więc plasujący się na
1. miejscu Górnicy nie powinni
mieć większych problemów z
zaliczeniem jednego z autsajderów rozgrywek. Na wspomniany
pojedynek zapraszamy w sobotę
o godzinie 16 na stadion przy ulicy Ratuszowej. Tymczasem w
środę biało-niebiescy rozegrali
zaległy mecz III rundy Pucharu
Polski na szczeblu okręgowym.

Puchar Polski
III runda na szczeblu okręgowym
Górnik Wałbrzych – LKS
Bierkowice 4:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Sawicki
(15), 2:0 Sławomir Orzech (40),

3:0 Mateusz Krzymiński (55), 4:0
Mateusz Krzymiński (80)
Górnik: Jaroszewski, Michalak
(46 Rytko), Orzech, Krawczyk,
Winiarski, Wepa (46 Oświęcimka), Sobiesierski (46 Chajewski),
Rękawek (46 Marciniak), Kokoszka, Krzymiński, Sawicki (46
Tragarz)
VI kolejka IV ligi
MKP Wołów – Górnik Wałbrzych 0:1 (0:1)
Bramka: 0:1 Mateusz Sobiesierski (61)
Żółte kartki: Kazanecki – MKP
oraz Chajewski – Górnik
Górnik: Stec (15 Jaroszewski),
Smoczyk, Michalak, Rytko, Krzymiński, Wepa, Chajewski (90
Krawczyk), Sawicki (80 Młodziński), Oświęcimka, Tragarz (65 Rękawek), Sobiesierski (83 Jakacki).
Trener: Jacek Fojna
Bartłomiej Nowak

Siatkarze gotowi na ligę
Dobiegają końca przygotowania siatkarzy MKS-u Aqua-Zdrój do zaplanowanej na 29 września inauguracji II ligi. Ostatnie sprawdziany pokazały, iż wałbrzyszanie są gotowi do walki o powrót na I-ligowe salony.
Miniony weekend, choć pracowity dla podopiecznych Janusza
Bułkowskiego, okazał się niezwykle owocny w sukcesy. W sobotę nasi wzięli udział w turnieju w
Bielawie, skąd powrócili opromienieni podwójnym zwycięstwem.
Nie dość bowiem, że siatkarze
Aqua-Zdrój stanęli na najwyższym stopniu podium zawodów z
udziałem II-ligowych rywali, to dodatkowo Jan Gawryś został uznany najlepszym graczem imprezy.
Swoją świetną formę wałbrzyszanie zaprezentowali również dzień
później, kiedy to na zakończenie
młodzieżowego turnieju w hali
Aqua-Zdroju rozegrali spotkanie
kontrolne z Astrą Nowa Sól. Obaj
szkoleniowcy umówili się na cztery
partie i praktycznie we wszystkich
setach gospodarze okazali się zdecydowanie lepsi od przyjezdnych.
Jedynie czwarta, ostatnia odsłona
miała zacięty przebieg, ale i tak
zakończyła się wygraną naszych
28:26. Już za tydzień wyjazdowym
meczem w Legnicy wałbrzyscy
siatkarze rozpoczną II-ligowe zmagania i, w co wierzymy, walkę o
powrót na zaplecze PlusLigi. U siebie MKS Aqua-Zdrój po raz pierwszy zaprezentuje się 6 październi-

ka, kiedy to na Ratuszowej gościć
będzie Chrobrego Głogów. Tego
samego Chrobrego, z którym
dwukrotnie zwyciężył w przedsezonowych sparingach. Oby w lidze
było podobnie.
Klasyfikacja turnieju w Bielawie
1. MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych

2. Olavia Oława
3. MUKS Ziemia Milicka Milicz
4. Bielawianka Bielawa
MVP turnieju w Bielawie: Jan
Gawryś - MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
Spotkanie kontrolne

MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych MKST Astra Nowa Sól 4:0 (25:19,
25:19, 25:19, 28:26)
Aqua-Zdrój: Nowak, Szczygielski, Szablewski (kpt.), Kącki,
Gawryś, Bocianowski, Szydłowski
(l) oraz Grad, Kulik, Dereń, Sroka,
Praca (l). Trener: Janusz Bułkowski
Bartłomiej Nowak
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

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

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

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

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,

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

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

Bogdan Leśniak

Świebodzicach.

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

Praca w godz. 6-14, 14-22.

PRACA
(2) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
(3)FIRMA ZATRUDNI NA UMOWĘ
O PRACĘ SPAWACZY, MAGAZYNIERÓW, PRACOWNIKÓW
PRODUKCJI. PRACA NA 1 ZMIANĘ. STAWKA BRUTTO - MINIMUM
20 ZŁ/H. ZATRUDNIMY RÓWNIEŻ
EMERYTÓW, TEL. 74 842 34 56

WSZYWANIE SKUP AUT
ESPERALU
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI
(4) JĘZYK NIEMIECKI KOREPETYCJE TEL. 575 268 748
(6) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 692 123 981
(8) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(5): HYDRAULIKA,
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel.
506 206 102
(1): MARSAT – MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH, tel. 607
454 261
(2) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164

(13) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(6) 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
(1)INSTALACJE C.O., WOD-KAN, CWU, NOWE TECHNOLOGIE (POMPY CIEPŁA)
OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE, NADZÓR, DORADZTWO,
ROZLICZENIA. TEL. 798 485
282
(6) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
ŚRÓDMIEŚCIE- 39m2, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój.
Mieszkanie do wprowadzenia, na drugim piętrze. Cena: 88 000 zł. Tel: 502
668 974 , (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 42m2, dwa pokoje,
widna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie trzecim piętrze. Mieszkanie do wprowadzenia. Cena: 117 000
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: 159 000 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 – 50m2, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszka-

Cena: 180 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023, (74) 640 11 73

osoby do sprzątania marketu
przy ul. Wałbrzyskiej w

NIERUCHOMOŚCI

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

ZATRUDNIMY OD ZARAZ

mgr analityki medycznej

(6) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego na obiekcie
wielkopowierzchniowym w Wałbrzychu.
Osoby posiadające traktory z pługami i
rozsiewaczami lub koparko ładowarki z
pługiem proszone są o kontakt pod nr
telefonu 725 075 509.
Współpraca na cały sezon 2018/19

Tel. 601 156 466
lub 609 272 216
nie do wprowadzenia. Na pierwszym
piętrze. Cena: 115 000 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 – 48m2, Mieszkanie
składa się z kuchni, jadalni, pokoju, łazienki i garderoby. Mieszkanie położone
na drugim piętrze. Cena: 95 000 zł. Tel:
513 130 023 , (74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 35m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze. Brak ogrzewania.
Mieszkanie do małego remontu. Cena:
60 000 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 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.

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 195 000
zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pok, 41m2, po remoncie, Podzamcze, cena 155 tys.zł. 1 piętro, 74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na Nowym
Mieście, po remoncie, 82m2, parter, cena
160 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Do sprzedania 4 pokoje, Piaskowa Góra, 57 m2, cena 159000zł. parter,
stan b.dobry, ogrzewanie. miejskie, 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgórzu,
38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje N.Misto, po
remoncie kap. 37m2 , 109tys.zł. 2 piętro
(3), 74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA – Sprzedamy pół domu na Szczawienku, 4 pokoje, 110m2, działka 1280m2,
cena 449 tys.zł. Do negocjacji 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, P.Góra, 3
piętro, 33m2, cena 117900zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z jasną kuchnią i dużym balkonem Piaskowa Góra,
41m2, 6 piętro, cena 133 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie na Górnym Sobięcinie, 2 pokoje, 42m2, 1 piętro,
co gaz, stan dobry, cena 75 tys.zł. 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, P.Góra,
57m2, 1 piętro, po rem. cena 149 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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