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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

9 LISTOPADA 2018, NR 725
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/STRZEGOM

ul. Klasztorna 5, Dzierżoniów,
tel. 508-731-017 , 721-281-162

• 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
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Sklep
w Wałbrzychu

Espresso z Robertem
Bajkiem

Bogaty asortyment RTV i AGD, sprzęt do zabudowy.
Autoryzowany punkt sprzedaży m.in:
SOLGAZ, LIEBHERR, NIVONA, FREGGIA.
Dostarczamy sprzęt do klienta jeszcze w dniu zakupu!

Wałbrzych ul. Noworudzka 1,
wjazd do miasta od strony
Kłodzka przy (Centrum Ogrodniczym)

tel: 500-106-782
fb: My Center Saba
www.sababis.pl
pn-pt od 9:00 do 19:00
sb od 9:00 do 15:00
Zapraszamy!

My Center Saba
- TWOJE UDANE ZAKUPY
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rozmowa str. 3

Śmiertelny wypadek

wydarzenia str. 4

Samorządowy
przewrót w gminach!

wydarzenia str. 6

Pozostał niesmak

sport str. 13

2 co? gdzie? kiedy?
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rozmowa tygodnia

Przeszczepy także
w Wałbrzychu
Transplantologia to jedna z najmłodszych i jak często mówią sami
chirurdzy, najtrudniejsza z dziedzin współczesnej medycyny. Z
okazji Światowego Dnia Transplantologii rozmawialiśmy z Koordynatorem Transplantologii - lekarzem medycznym Wałbrzyskiego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego, Romaną Lorenc.
Jakie są przeciwwskazania w
zakresie pobierania narządów?
Pobrania wykluczone są u chorych, którzy zastrzegli sprzeciw w
Centralnym Rejestrze Sprzeciwów
dotyczący możliwości pobrania od
nich narządów po śmierci. Natomiast brak sprzeciwu traktowany
jest jako domniemana zgoda. Nie
pobiera się narządów od pacjentów z uogólnionym zakażeniem
bakteryjnym, grzybiczym, odzwierzęcym, od nosicieli wirusa HIV i
żółtaczki, u chorych z chorobą nowotworową.
W naszej pracy spotykamy się
z coraz większą świadomością i
akceptacją tego sposobu leczenia,
w kształtowaniu której dużą rolę odgrywają media (np. seriale o tematyce medycznej). Do rzadkości należą przypadki, kiedy rodzina wyraża
bezwzględny sprzeciw bez konkretnego uzasadnienia. Wręcz przeciwnie,
często rodziny pytają, czy chory mógłby zostać dawcą.
Ile czasu trzeba oczekiwać na przeszczep i co jest wyznacznikiem pomyślnego jego przebiegu?
Istotne jest wykonanie wszelkich procedur, które zapewniają sukces,
czyli przeszczepiać należy prawidłowy narząd odpowiedniej osobie w jak
najkrótszym czasie, który pomoże utrzymać narząd w jak najlepszym stanie. Kwalifikacja do przeszczepu to długi proces diagnostyczny. Należy
określić zaawansowanie niewydolności narządu, stan innych narządów,
warunki anatomiczne oraz wykonać szereg badań laboratoryjnych.
Jaki tryb życia zalecany jest przez lekarzy zaraz po przeszczepie?
Po przeszczepie chory przebywa kilka tygodni, przekazuje mu się
informacje na temat dalszego postępowania. Chory musi być zdyscyplinowany: zażywać codziennie leki immunosupresyjne (żeby organizm nie
odrzucił przeszczepu), zgłaszać się regularnie na badania kontrolne do
poradni transplantacyjnej, prowadzić zdrowy tryb życia, stosować prawidłową dietę. Zwykle po 3 miesiącach wracają do normalnej aktywności
fizycznej: uczą się, pracują, zakładają rodziny, wychowują dzieci, uprawiają
sport.
Dziękuję za rozmowę,
Paulina Purgał.
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1kalendarium

„Przyjaciel to ktoś kto daje ci totalną swobodę bycia sobą” - Jim Morrison

LISTOPAD

9

PIĄTEK

Imieniny:
Teodor, Ursyn, Genowefa
Europejski Dzień
Wynalazcy

11:00 - Finał projektu „Łączy Nas Niepodległa”, Plac
z Dzikami, Świdnica
12:00 - Festiwal Filmowy Spektrum, Ośrodek Kultury, Świdnica
18:00 - Koncert zespołu Dżem, OSIR, Świebodzice
18:00 - Wernisaż wystawy ilustracji „Pieśń Ujdzie Cało.
Polskie Pieśni Patriotyczne”, Galeria BWA, Wałbrzych
19:00 - Specjalny pokaz przedpremierowy pt. „Instytut Goethego”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert zespołu Skicki Skiuk, Club A’propos,
Wałbrzych

LISTOPAD

10

Imieniny:
Leon, Lena, Ludomir

Światowy Dzień Nauki
dla Pokoju i Rozwoju
10:30 - Kolejny sezon nauki śpiewu i zabawy „Wałbrzyskich Wróbelków” przy akompaniamencie Małgorzaty
Wiłkomirskiej, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
12:30 - Premiera spektaklu pt. „Bolko Świdnicki: Mały Wielki Książę, Zamek Książ, Wałbrzych
16:00 - Wystawa czasowa pt. „Drogi do Niepodległości”,
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica
16:00 - Klub Seniora „Pogodna Jesień” - wieczorki taneczne, Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Wystawa prac malowanych węglem Elżbiety Jankowskiej, Stara Kopalnia, Wałbrzych
22:00 - Koncert Better Person pn. „ Potańcówka Panie
proszą Panów”, Klub Bolko, Świdnica

SOBOTA

LISTOPAD
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Imieniny:
Marcin, Anastazja,
Bartłomiej

Święto Niepodległości
NIEDZIELA
09:30 - VIII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego, Klub
Bolko, Świdnica
10:00 - Wystawa ceramiki artystycznej i unikatowej, Muzeum Porcelany, Wałbrzych
11:30 - Stulecie odzyskania niepodległości, Kościół NMP
Królowej Polski, Głuszyca
12:45 - Uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania
Niepodległości, Pl. Kościelny, Wałbrzych
17:00 - Wystawa pt. „Barwy i Struktury II”, Stara Kopalnia,
Wałbrzych
19:00 - Koncert muzyczny: Katarzyna Pakosińska pt. „W
dobrym tonie z Zulą Pogorzelską”, Teatr Miejski, Świdnica
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Imieniny:
Renata, Witold, Czcibor
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Święto Narodowe
z okazji 100. Rocznicy
PONIEDZIAŁEK Odzyskania Niepodległości
09:00 - Wystawa pt. „Polonia”, Zamek Książ, Wałbrzych
10:00 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, Teatr Miejski, Świdnica
17:00 - Koncert Patriotyczny zespołu Aperto, Ośrodek
Kultury Piaskowa Góra, Wałbrzych
19:00 - Koncert symfoniczny - Dni Muzyki Filmowej:
Star Wars, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych

LISTOPAD

Imieniny:
Liwia, Stanisława,
Stanisław, Benedykt

13

Międzynarodowy
Dzień Niewidomych
10:00 - Wystawa Magdaleny Abakanowicz pt. „Obecność, Istota, Tożsamość”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
16:00 - Festiwal Filmowy Kopalnia Filmów - pokaz filmu pt. „Butelki”, Miejska Biblioteka, Wałbrzych
17:00 - Spacer z kijami, Plac przed Domem Zdrojowym, Szczawno-Zdrój
18:00 - Finałowe przedstawienie Brave Together, Stara
Kopalnia, Wałbrzych

WTOREK

Imieniny:
Agata,
Wawrzyniec, Serafin
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Światowy Dzień Cukrzycy

ŚRODA

10:00 - Wystawa pt. „Opowieści Natury”, Stara Kopalnia Wałbrzych
14:00 - Klub Seniora „Retro” - wieczorki taneczne,
Ośrodek Kultury Piaskowa Góra, Wałbrzych
15:00 - Otwarcie wystawy skamieniałości roślin drzewiastych , Stara Kopalnia Wałbrzych
16:00 - Festiwal literacki pt. „Cztery Żywioły Słowa”,
Ośrodek Kultury, Świdnica

LISTOPAD

15

Imieniny:
Leopold, Albert, Artur
Światowy Dzień Filozofii

CZWARTEK

10:00 - Wystawa „Wolność i poeci” Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
18:00 - Poplenerowa wystawa fotografii Komisji Fotografii Krajoznawczej pt. „Ujście Warty”, Stara Kopalnia,
Wałbrzych
19:00 - Kabaret pt. „Piotr Bałtroczyk - Nowy Program”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 - Koncert pt. „Grupa Operowa Sonori Ensemble”, Teatr Zdrojowy, Szczawno - Zdrój
R0860/18

Czy Ty potraﬁsz z zimna
zrobić ciepło? Bo my TAK!

ul. Ludowa 1C, p. 111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 797 981 518,
tel.: 531 407 736,
e-mail: sekretariat@30minut.pl,
www.30minut.pl
Redaktor Naczelny: Iwona Petryla
Redaguje zespół: Karolina Lubczyńska,
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Bartłomiej Nowak, Marcin Klat,
Marcin Białas, Paweł Szpur, Angelika
Kmieć
e-mail: redakcja@30minut.pl,
Foto: Agencja Art-A, użyczone
oraz archiwum redakcji

Pompa ciepła zamontowana w twoim domu zapewni
ogrzanie w zimie, a w lecie przyjemnie schłodzi.
Pomyśl jakie oszczędności da Ci pompa ciepła
przez cały rok dzięki niskim kosztom eksploatacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 725 113 777
Zyskasz czas i pewność, że wszystko się dzieje pod opieką
fachowca. Firma INLAND zapewnia doradztwo,
sprzedaż, montaż oraz serwis pomp ciepła ﬁrmy Viessmann.

Dział Handlowy:
531 407 736, 797 982 003
e-mail: reklama@30minut.pl,
promocja@30minut.pl
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ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
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Drukarnia w Sosnowcu
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki.

z Robertem Bajkiem

z fotoreporterem i wiceprezesem Fundacji Dzika Nadzieja rozmawiał Paweł Szpur
Kiedy zacząłeś fotografować?
Bardzo dawno temu w dzieciństwie. To była wówczas zupełnie
inna fotografia niż ta, którą znamy
teraz. To nie była fotografia komercyjna i nie była cyfrowa. To była fotografia analogowa, choć słowo analogowa jest złe. Po prostu tradycyjna.
Później miałem bardzo długi „odpoczynek” od aparatu, a do fotografii
powróciłem jakieś 10-11 lat temu.
Wtedy już do fotografii cyfrowej,
chociaż tradycyjną dalej się zajmuję,
jeżeli tylko mam na to czas
Stwierdzenia
„analogowa”
użył również nasz gość, twój
kolega po fachu, Krzysztof Żarkowski. I opowiadał, czym była
ciemnia.
Ja miałem swoją ciemnię. Oczywiście używa się stwierdzenia analogowa na zasadzie odróżnienia od tej cyfrowej, ale właściwym jest fotografia
tradycyjna.
Kiedy zaczęła się u Ciebie tzw.
kierunkowość, to znaczy bycie fotoreporterem ?
To wynikało z kilku rzeczy. Przede wszystkim, jakby na to nie patrzeć
i co by kto nie mówił, w Wałbrzychu
dużo się dzieje. Pomijając stwierdzenia ludzi, że nic się nie dzieje, to dzieje się dużo. Ja na początku zupełnie
niekomercyjnie robiłem zdjęcia, żeby
powstawał z tego reportaż, żeby
mieć uwiecznione ważne momenty.
Co jest kwintesencją dobrego
fotoreportażu? Twarze, ludzie,
miejsce?
Tego tak nie można stwierdzić.
Każdy reportaż jest inny, bo dotyczy czegoś innego. Jeżeli ja na przykład robię dziennie pięć reportaży,
to każdy jest inny. Są to wydarzenia
sportowe, koncerty, wystawy, ale w
każdym chodzi o to, żeby pokazać
coś innego.
Czy jest różnica w trudności
zrobienia fotoreportażu z imprezy sportowej, a uroczystości z
udziałem osób publicznych?
W trudności myślę, że nie. Każdy
fotoreportaż, który robimy, staramy
się, by był jak najlepszy. Niezależnie
od tego, jakie jest to wydarzenie. Są
jeszcze takie aspekty jak wymagania
sprzętowe czy ograniczenia sprzętowe.
Często zdarza mi się oglądać
twoje fotoreportaże. Jest tam
średnio około sto zdjęć. Ile robisz
tak naprawdę zdjęć, a ile pozostawiasz do publikacji?
Tu też bywa różnie. Generalnie
najwięcej zdjęć robię na wydarzeniach sportowych. Ponieważ dla
przykładu tak jak siedzimy tutaj i ktoś
chciałby to sfotografować, to wystarczy zrobić jedno zdjęcie. Jeżeli jest
dynamiczna akcja sportowa, to muszę tych zdjęć zrobić odpowiednio
więcej i wybrać to konkretne, które
opublikuję.
Jaki jest czas od momentu zakończenia zdjęć do ich opublikowania?
To jest tylko zależne od prędkości sprzętu, którym się posługuje. Ja
nie obrabiam zdjęć. Nie zajmuję się
obróbką zdjęć. Część kolegów może

powie, że to jest błąd. Może jest?
Natomiast ja uważam, że to ma być
zdjęcie, a nie grafika. Dlatego jeżeli
jestem na reportażu i mam ze sobą
laptopa, to kwestia tego, jak szybki
jest ten laptop i jak szybko uda mi się
przesłać zdjęcia.
Przejdźmy zatem do fundacji „Dzika Nadzieja”. Pomagasz
zwierzętom. Kiedy to się zrodziło? I jaka to jest pomoc?
To się zaczęło kilka lat temu, kiedy mieliśmy problem z naszym psem.
Szukaliśmy dla niego pomocy. On był
poważnie chory, a pomocy szukaliśmy wszędzie, łącznie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,
gdzie jechaliśmy z nadzieją, a nie udało się nic zrobić. Poznaliśmy lekarza
weterynarii, który zajął się naszym
psem. Jako jedyny się tego podjął.
W tamtym momencie nawiązało się
pewnego rodzaju porozumienie. Zaczęliśmy się co jakiś czas spotykać i
rozmawiać na temat
sytuacji
zwierząt,
zwłaszcza dzikich. Bo
my zajmujemy się dzikimi zwierzętami, choć
żadnemu nie odmówimy pomocy, bo im naprawdę nie ma kto pomóc. Ta idea zrodziła
się spontanicznie kilka
lat temu.

że już nie ogarniamy tego wszystkiego. Skala zjawiska jest ogromna. Myśmy się nigdy nie ogłaszali.
Ale teraz można was wesprzeć, macie już numer konta?
Tak, mamy. Jeżeli ktoś byłby chętny udzielić pomocy zwierzętom, bo
mi nie trzeba udzielać pomocy - ja
sobie radzę. Ale zwierzęta, zwłaszcza
te dzikie, sobie nie poradzą. Sytuacja
jest taka, że na Dolnym Śląsku jest
siedem ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich. Natomiast żaden nie
leży na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej w naszej lokalizacji. Pracujemy
nad tym, by taki ośrodek uruchomić.
Mamy poparcie chociażby straży
miejskiej, która doskonale zdaje sobie sprawę ze skali tego problemu.
Ja ich doskonale rozumiem. Oni mają
z jednej strony presję mieszkańców,
który znalazł zwierzę, a z drugiej
strony, co mają z nim zrobić? Profesjonalny ośrodek dla ptaków jest

koło Kątnej za Wrocławiem. To jest
120 kilometrów, średnio licząc w
jedną stronę. Teoretycznie, znajdując chorego ptaka mogą tutaj znaleźć
pomoc weterynaryjną, ale co dalej?
Teoretycznie powinno się wykonać
250 kilometrów w dwie strony, żeby
go tam dostarczyć. Przy czym nie
ma gwarancji, że zostanie przyjęty.
Nie dalej jak tydzień temu mieliśmy
następującą sytuację. W Kłodzku jest
ośrodek „Jerzy dla jeży”. Bardzo fajny, tam Pan Jerzy zajmuje się jeżami.
Z naszą fundacją skontaktowała się
pani z Wrocławia, która miała problem z jeżami. Znalazła, nie wiedziała,
co z nimi zrobić. Ja jej poradziłem
skontaktować się z tym ośrodkiem.
Pojechała z jeżykami do Kłodzka,
jednak tam nie zostały przyjęte. Trafiły do nas... jak większość innych
zwierząt.
Dziękuję za rozmowę.

Zobacz Studio Espresso:
facebook.com/studio.espresso.official
www.youtube.com
Cały wywiad możecie Państwo obejrzeć na
https://www.facebook.com/studio.espresso.
official

Dlatego na koniec zwracamy się
do Was: drodzy Czytelnicy, jeżeli
macie ochotę wesprzeć fundację,
to możecie to zrobić. kontaktując
się z samą Fundacją Dzika Nadzieja
ul. Noworudzka 12 58-330 Jedlina-Zdrój tel.: 668 702 837
mail: dzikanadzieja@gmail.com
facebook.com/fundacjadzikanadzieja
KRS: 0000735956
konto Santander: 23 1090 2314
0000 0001 3696 5466

Jak to się dzieje,
że te zwierzęta do
was trafiają?
Informacja
rozchodzi się sama. To
jest dosyć dziwne. To
rodziło się na początku, bo my się nigdzie
nie ogłaszamy. W tej
chwili mamy fundację
od dwóch miesięcy,
trzech - powiedzmy.
Natomiast kilka lat już
pomagamy tym zwierzakom. Założyliśmy
fundację tylko dlatego,
REKLAMA

R0861/18

REKLAMA

R0862/18

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 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

4 wydarzenia
Dziewczyna
odnaleziona
Wszystkie służby ratownicze w regionie
wałbrzyskim zostały postawione na nogi, stało
się to za sprawą 13-latki
z Głuszycy.
Późnym wieczorem w piątek, 2 listopada dyżurny Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Wałbrzych przyjął
zgłoszenie o zaginięciu nastolatki i możliwym jej pobycie w
rejonie Cesarskich Skałek.
Akcją zajęła się policja z
Wałbrzycha i Głuszycy, a dołączyła do nich Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP
Wałbrzych.
Na miejsce udali się ratownicy z psem specjalności
terenowej z SGPR Wałbrzych
oraz terenowym quadem.
Orientacja w terenie i sprzęt
przyczyniły się do szybkiego
odnalezienia dziewczyny.
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od 15 lat
razem z Wami

Piątek, 9 listopada 2018
www.30minut.pl

Ćwiczenia w Zagórzu
Wspólne ćwiczenia służb ratowniczych z regionu odbyły się na terenie Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.

We wtorek, 6 listopada zorganizowany został trening działań ratowniczych specjalnych jednostek ochotniczej i zawodowej straży pożarnej z
Walimia, Zagórza Śląskiego oraz Wałbrzycha, ratowników Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR, oddziałów

pogotowia ratunkowego wraz z wykwalifikowanymi lekarzami i ratownikami.
Ćwiczenia były zainicjowane na
terenie średniowiecznej twierdzy
trwały od godzin popołudniowych do
późnych godzin wieczornych. Zamek

Grodno to jeden z głównych obiektów turystycznych w regionie, który
rocznie odwiedzany jest przez kilkadziesiąt tysięcy turystów. Zorganizowana akcja ratunkowa na jego terenie, stanowiła prawdziwy sprawdzian
umiejętności wszystkich służb. Zaini-

cjowana akcja obejmowała pożar części drewnianych zamku, bezpieczne
wyprowadzenie turystów poza zagrożony obiekt oraz ewakuację i ratunek
osób uwięzionych w zamkowej wieży.
PaPu

AnKm

Śmiertelny wypadek Tydzień Przedsiębiorczości
Do kolizji doszło na ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu.
22-letni wałbrzyszanin jadąc motocyklem w kierunku Piaskowej Góry
uderzył w 64-letniego kierowcę opla.
Kierowca samochodu skręcając w ulicę Braci Śniadeckich wymusił na młodym motocykliście pierwszeństwo,
co tym samym przyczyniło się do
spowodowania wypadku. Na miejscu
pojawiły się służby ratunkowe, które

REKLAMA

zabrały 22-letniego mężczyznę w stanie krytycznym do szpitala. Pomimo
natychmiastowej pomocy medycznej
rannego mężczyzny niestety nie udało się uratować. Jak wynika z relacji
naocznych świadków wypadku, motocyklista po silnym uderzeniu w opla
przeleciał kilka metrów w powietrzu.
PaPu

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (STP) to międzynarodowa inicjatywa promująca świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku w ponad 160 państw na całym świecie.
Co roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy
na rozwijaniu przedsiębiorczości,
organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające
zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i
rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci
kontaktów, rozwijania
start-upów, powrotu na
rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i
wielu innych.
Inauguracja
STP
odbędzie się w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w
Szczawnie-Zdroju w
dniu 13 listopada 2018
roku w godzinach
9:00–16:00.

Ponadto z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A., wraz z Dolnośląskimi Pracodawcami oraz ośrodkiem Enterprise Europe Network zapraszają do
udziału w bezpłatnych szkoleniach

i warsztatach, które odbywać się
będą w dniach od 13 do 18 listopada
w Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju i
Wrocławiu. Szczegółowe informacje
na temat warsztatów dostępne są na
stronie: www.invest-park.com.pl
AnKm
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Majewski kręci w Książu
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Znany polski reżyser Lech Majewski znowu kręci film w Zamku Książ w Wałbrzychu. W jego
najnowszej produkcji „Brigitte Bardot cudowna” zobaczymy kadry, które powstawały m.in. na Tarasie Zachodnim. W filmie zgrała czołówka polskich aktorów m.in. Magdalena Różdżka, Andrzej
Grabowski czy znani z serialu „Ranczo” Bogdan Kalus i Tomasz Sapryk.

Lech Majewski urodził się w Katowicach. Zdjęcia do jego filmów
bardzo często powstają na rodzinnym Śląsku. Tak było m.in. w przypadku tak znanych produkcji jak:
„Młyn i krzyż”, „Angelus” czy „Dolina
Bogów”. Ten ostatni z 2016 roku,
w którym wystąpili hollywoodzcy

gwiazdorzy John Malkovich i Josh Hartnett,
również kręcony był
w Zamku Książ w
Wałbrzychu.
Zdjęcia do „Brigitte Bardot cudowna”
oprócz Wałbrzycha
kręcone będą także
w dawnym pałacu
Magnisów w Bożkowie, w Katowicach, Zabrzu oraz w
Sosnowcu. Film jest
adaptacją
powieści
samego Lecha Majewskiego, która powstała kiedy przebywał na emigracji. Reżyser zapowiada,
że produkcja potrwa minimum dwa
lata. To historia oparta na motywach
podróży Telemacha w poszukiwaniu
ojca, podobnie jak i u Homera pełna
spotkań z postaciami mistycznymi,
znajdując analogie w mitologii współ-

czesnej kultury masowej i politycznej. Jest połowa XX wieku w Polsce
Ludowej. Główny bohater, Adam,
mieszka z matką, którą niepokoją
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama bronił Brytanii
jako pilot II Wojny Światowej i słuch
o nim zaginął. Nie wiadomo, czy pozostał w Anglii, czy wrócił do kraju i
ukrywa się, by uniknąć prześladowań.
Przychodzą od niego paczki i kartki
pocztowe, ale Adam, który nigdy nie
widział swojego ojca, podejrzewa, że
paczki przysyła ktoś inny.
Film Lecha Majewskiego jest już
drugą produkcją filmową powstającą
w tym roku w Zamku Książ w Wałbrzychu. W pierwszych miesiącach
2018 r., pracował tu jeden z najbardziej znanych twórców młodego
pokolenia Borys Lankosz, który reżyserował adaptację „wałbrzyskiej”
powieści Joanny Bator, „Ciemno,
prawie noc”.

Ludzkie szczątki
Podczas wykonywania prac budowlanych w świdnickim
areszcie odnaleziono ludzkie szczątki, które zalegały w ziemi kilkadziesiąt lat. W piątek, 26 października podczas prac
konserwacyjnych instalacji hydraulicznych, które wykonywane
były na głębokości około 2 metrów znaleziono ludzkie kości
niewiadomego pochodzenia.
REKLAMA

Władze aresztu powiadomiły natychmiast prokuraturę, która już 29
października wszczęła śledztwo w
tej sprawie. Biegły z Zakładu Medycyny Sądowej stwierdził, że na miejscu znajdują się szczątki nie jednej,
a kilkunastu osób. Na razie trudno

jest określić płeć i do ilu osób dokładnie należą. Znalezione w areszcie kości zostaną przewiezione do
Wrocławia, gdzie poddane zostaną
szczegółowym badaniom i dopiero na ich podstawie prokuratura
zdecyduje, jak potoczy się śledztwo.Areszt znajduje się w centrum
Świdnicy, powstał w XIX wieku.
Mieścił się tam kiedyś dawny kościół
i klasztor dominikański. Wraz z prokuraturą na miejscu pracują arche-

olodzy. Istnieje przypuszczenie, że
kości pochodzą z przyklasztornego
cmentarza, na co wskazywać może
ich ułożenie. Przypuszczalna jest
jeszcze jedna hipoteza. Jak twierdzi
Andrzej Dobkiewicz, przeprowadzano w latach 1945-54 egzekucje
skazanych na karę śmierci więźniów. Szczątki mogą pochodzić z
tego okresu.
AnKm
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w Wałbrzychu
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poszukuje chętnych do pracy na stanowisku
starszego referenta.
Do obowiązków należeć będzie:

1.Obsługa administracyjna i pełnienie dyżurów dla studentów oraz kandydatów na
studia,
2.Opracowywanie i realizacja strategii w zakresie wizerunku uczelni,
3.Kontakty z mediami, w tym przygotowanie materiałów prasowych na temat funkcjonowania uczelni,
4.Planowanie i realizacja kampanii promocyjno-reklamowej uczelni,
5.Przygotowywanie oraz organizacja spotkań z kandydatami na studia,
6.Udział w imprezach promujących uczelnię (targi edukacyjne, imprezy plenerowe,
wizyty w szkołach itp.),
7.Prowadzenie konta w portalu społecznościowym,
8.Prowadzenie strony internetowej.

Wymagania:

1.Wykształcenie wyższe,
2.Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w dziale PR,
3.Wysokie zdolności organizacyjne oraz interpersonalne,
4.Biegła obsługa MS Office (prezentacje itp.)
i programów graficznych,
5.Znajomość mediów społecznościowych,
6.Znajomość języka angielskiego (B2),
7.Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

1.Stabilną formę zatrudnienia na umowę o pracę,
2.Przyjazną atmosferę pracy,
3.Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych : (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych
rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia
2016 roku). Równocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych
jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z siedzibą, ul. Zamkowa 4 . Mam prawo
do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam prawo do
wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iod@pwsz.com.pl. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej
wycofam swoją zgodę.

na adres e-mail: kadry@pwsz.com.pl w terminie do 16.11.2018r.
Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Samorządowy przewrót w gminach!
Druga tura wyborów samorządowych dokonała sporych zmian wśród włodarzy w regionie. Z fotelem burmistrza Świebodzic żegna się Bogdan Kożuchowicz.
Wójtem Marcinowic nie będzie Władysław Gołębiowski. Zmiany także w Mieroszowie i Boguszowie – Gorcach. Niezwykle burzliwie z kolei w Szczawnie – Zdroju.
Niewątpliwie najbardziej spektakularna zamiana dokonała się w
Świebodzicach. Nowym burmistrzem został Paweł Ozga, na którego zagłosowało 53,03% wyborców.
Po 12 latach z fotelem burmistrza pożegnać się musi Bogdan
Kożuchowicz. - Taki jest demokratyczny wybór mieszkańców, którzy
chcą i oczekują zmian. Ich wolę
przyjmuję, akceptuję i szanuję.
Nowemu burmistrzowi gratuluję,
życzę sukcesów i słusznie podejmowanych decyzji – komentuje
zmianę Bogdan Kożuchowicz, który zasiądzie jednak w Radzie Miasta
Świebodzice.
W drugiej turze przegrał także
Władysław Gołębiowski, dotychczasowy wójt Marcinowic. Pokonał go Stanisław Leń, 48-latek
ze Szczepanowa, reprezentujący
Wspólnotę Samorządową Ziemi
Świdnickiej.
Nowi burmistrzowie w regionie
to m.in. Andrzej Lipiński (Mieroszów) oraz Jacek Cichura (Boguszów – Gorce).
Stanowisko wójta gminy Świdnica obroniła z kolei Teresa Mazurek,
która urząd piastuje od 2003 roku.
Wcześniej, przez dwie kadencje

była gminną radną, a w latach 19982002 była przewodniczącą Rady
Gminy Świdnica.
Póki co, zmiany nie ma również
na stanowisku burmistrza Szczawna – Zdroju. W świetle wyników
wyborów mandat na kolejnych 5
lat otrzymał Marek Fedoruk, popierany m.in. przez prezydenta
Wałbrzycha dra Romana Szełemeja, a także Tomasza Siemoniaka z
Platformy Obywatelskiej. Dotychczasowy burmistrz wygrał zaledwie
4 głosami z Arkadiuszem Czocherem, kandydatem Stowarzyszenia
Kocham Szczawno – Zdrój.
- Przed nami jednak nowa era w
Szczawnie-Zdroju. To od nas zależy, jak miasto będzie się rozwijało i
jak my będziemy zaangażowani w
jego rozwój. Zaczął się nowy dzień.
Nie pozwólmy sobie wmówić, że
nic się nie da zrobić. Zmieniajmy
Szczawno-Zdrój na lepsze – podsumowuje wyniki Arkadiusz Czocher, który do Rady Miasta Szczawno - Zdrój wprowadził aż 7 osób.
Kampania w tej gminie miała jednak niezwykle burzliwy charakter, a
do prokuratury wpłynęło kilka zawiadomień o różnych nieprawidłowościach. Wydaje się zatem, że w
Szczawnie – Zdroju spodziewać się

można wniosku o ponowne przeliczenie głosów oddanych w drugiej
turze wyborów.
Obecna kadencja prezydentów
miast, burmistrzów, wójtów, a tak-

że rad gmin, powiatów i sejmików
wojewódzkich kończy się 16 listopada .Nowi samorządowcy zaczną
urzędować pod koniec listopada.
Iwona Petryla

Wygrali w II turze
Boguszów- Gorce
Jacek Cichura 53,30%
Mieroszów
Andrzej Lipiński 66,94%
Szczawno - Zdrój
Marek Fedoruk 50,08%
Marcinowice
Stanisław Leń 50,61%
Gmina Świdnica
Teresa Mazurek 51,23%
Świebodzice
Paweł Ozga 53,03%

Po 16 listopada fotel burmistrza Boguszowa - Gorc zajmie Jacek Cichura, dotychczasowy Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

Frekwencja w drugiej turze:
Boguszów-Gorce 41,97%
Mieroszów 47,51%
Szczawno-Zdrój 53,06%
Marcinowice 51,39%
Gmina Świdnica 43,46%
Świebodzice 47,64%

INLAND POMPY CIEPŁA I doradztwo • sprzedaż • montaż • serwis I tel. 725 113 777
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Szalona jazda

Świdniccy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 23-letniego mieszkańca powiatu strzelińskiego. Mundurowi podejrzewając,
iż młody kierowca znajduje się pod
wpływem substancji odurzających,
wykonali test na ich zawartość w
organizmie mężczyzny. Urządzenie
Drager Drug Test 5000 wykazało
wynik pozytywny, co potwierdziło
słuszność przypuszczeń policjantów. Teraz 23-latek za swój czyn
odpowie przed sądem.

Paliwowy złodziej

10 lat pozbawienia wolności. Taki
wymiar kary grozi 25-latkowi między innymi za wielokrotne kradzieże paliwa z zaparkowanych samochodów ciężarowych znajdujących
się na terenie Boguszowa-Gorc
oraz Czarnego Boru. To nie jedyne
przestępstwa mężczyzny. Złodziej
ma na swoim koncie również włamania do domu jednorodzinnego,
domku letniskowego oraz altanek.
Jego przestępczy proceder trwał
od stycznia do października, a
wszystkie straty z jego tytułu oszacowano na kwotę ponad 10 tys zł.

Chciwi rabusie

W miniony piątek, 2 listopada o
godz. 12:00 policjanci Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali dwóch 23-letnich złodziei
odpowiedzialnych za kradzieże z
jednego ze sklepów znajdującego
się przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu - dzielnica Podzamcze.
Obaj przestępcy wykorzystując
nieuwagę pracowników dokonali
kradzieży trzech sztuk konsol do
gier, dwóch gier oraz dwóch kontrolerów o łącznej wartości 4250
zł. Oprócz tego przestępcy ukradli
ze sklepu znajdującego się na tej samej ulicy cztery kołdry o wartości
ponad 6 tys zł. Część skradzionego
mienia udało się odzyskać. Właściciele obu sklepów szacują straty o
łącznej wartości 10 tys zł. Rabusie
przyznali się do przestępstwa kradzieży i grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Przestanie straszyć

Dworzec Główny w Wałbrzychu
po wielu latach doczekał się remontu. Obecnie trwają końcowe prace
projektowe. Wałbrzyski Dworzec
Główny jest jedną z największych
górskich stacji kolejowych, a zarazem najwyżej położoną. Na początku przyszłego roku planowany
jest remont stacji. Inwestycja ma
kosztować 16 mln złotych.
- Zachowamy zabytkowy wygląd
budynku, ale unowocześnimy go
w środku. Powstanie dynamiczna informacja pasażerska, nowe
pomieszczenia dla obsługi podróżnych, udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych, poczekalnia,
pokój dla matek z dzieckiem, a
także punkt gastronomiczny. Powstanie też miejsce, w którym Zakłady Cargo będą miały swoją siedzibę i tu będzie można spotkać ich
przedstawicieli, podobnie jak Straż
Ochrony Kolei, która na tym dworcu będzie mieć swój posterunek
-mówi Krzysztof Mamiński, prezes
zarządu PKP S.A.

Nakład łączny
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Toyota stawia na rozwój
W wałbrzyskiej fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland
rozpoczęła się produkcja przekładni do napędu hybrydowego 4.
generacji.TMMP jest pierwszym takim zakładem poza Azją, w
którym produkowane są komponenty do układów hybrydowych.
W uroczystości rozpoczęcia produkcji wzięli udział między innymi:
Marcin Ociepa, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i
Technologii i dr Johan van Zyl, prezes
Toyota Motor Europe.
Przekładnie będą montowane w
nowej Corolli Hybrid i Toyocie C-HR
Hybrid w Europie. Jest to pierwszy
etap kilkuletniego programu wprowadzania zaawansowanej technologii hybrydowej i architektury TNGA
(Toyota New Global Architecture) do
polskich fabryk.
- W 2000 roku, wraz z premierą
pierwszego modelu hybrydowego,
postawiliśmy pierwszy krok na drodze do elektryfikacji samochodów
w Europie. Obecnie prawie co drugi
samochód opuszczający nasze salony
to auto hybrydowe, a sprzedaż hybryd nieustannie rośnie. Technologia
hybrydowa to nasz główny wyróżnik.
To element naszej ambitnej globalnej
strategii elektromobilności, która zakłada, że do 2030 roku osiągniemy
roczną sprzedaż na świecie ponad
5,5 miliona zelektryfikowanych samochodów, w tym milion aut bezemisyjnych. Stały wzrost sprzedaży hybryd
w Europie pozwala nam zwiększyć
lokalną produkcję komponentów do
napędów hybrydowych – powiedział
dr Johan van Zyl, prezydent i CEO
Toyota Motor Europe.
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- Wprowadzenie technologii produkcji przekładni hybrydowej do
TMMP jako pierwszej fabryki poza
Azją to dla nas ogromne wyróżnienie
i wyraz ogromnego zaufania, jakim
władze koncernu darzą polskie fabryki Toyoty. To pokazuje potencjał naszych pracowników oraz konkurencyjność całej organizacji – powiedział
Eiji Takeichi, prezes TMMP.
Nowa inwestycja to ważny wkład
w rozwój programu elektromobilności w Polsce. Produkowana w Wałbrzychu przekładnia jest kluczowym
elementem nowoczesnych napędów
hybrydowych, które zapewniają autom Toyoty pokonywanie ponad
50% dystansu w mieście wyłącznie
przy użyciu silnika elektrycznego
(dane na podstawie niezależnych badań przeprowadzonych m.in. przez
Uniwersytet Rzymski oraz Politechnikę Krakowską). Pozwala to znacznie
ograniczyć emisję spalin, wpisując się
w strategię marki w Polsce zgodną z
dewizą „Stop smog. Go hybrid”.
Samochody hybrydowe to doskonały kompromis pozwalający na istotne zmniejszenie emisji tlenków azotu
i cząstek stałych, zmniejszając ryzyko
zachorowalności m.in. na choroby
płuc” – powiedział Jacek Pawlak, prezydent Toyota Motor Poland i Toyota
Central Europe.
APl
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Teraz jako Opiekunka Seniorów zrobisz więcej!

Sprawdź nasze
jesienno-zimowe
kontrakty z
premią
Tel. 509 892 436

Wałbrzych, ul. Lubelska 1
Szczegóły w regulaminie w oddziałach i na stronie www.promedica24.pl
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Szukasz
pracownika?
Zadzwoń!
Pośredniczymy
w zatrudnianiu.
MyJob

Upper Job http://upperjob.pl/szukam-pracownika/

Tel. 602 376 974
REKLAMA
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PRACA
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)
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Kulinarne zjednoczenie
w Dworzysku
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Smaku polskiej historii spróbować można w Restauracji „Babinicz” w kompleksie „Dworzysko” w Szczawnie – Zdroju. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości, do 11 listopada trwa
tam Tydzień Kuchni Polskiej. - Zapraszamy w kulinarną podróż po smakach polskiej historii, w
ramach której będziecie mogli spróbować nowoczesnych interpretacji dań z terenów pod wpływami pruskimi, rosyjskimi oraz austriackimi – mówi szef kuchni Wojciech Hrapkiewicz.

„Babinicz” w kompleksie „Dworzysko” w Szczawnie – Zdroju to jedna z 4 restauracji na Dolnym Śląsku,
które biorą udział w „ Kulinarnym
Zjednoczeniu Polski”. Organizatorem
specjalnej edycji programu jest sieć
Makro. W ramach projektu ukazała
REKLAMA

się m.in. książka „Sto receptur na sto
lat niepodległości”. Od 5 do 11 listopada odbywa się Tydzień Kuchni Polskiej, podczas którego lokale w całym
kraju wprowadzają specjalne menu,
by wspólnie celebrować tę wyjątkową rocznicę ze swoimi gośćmi. W

ramach ogólnopolskiej akcji do
menu Restauracji
„Babinicz” trafiły:
rosół z limonką i
rozmarynem, polewka cebulowa,
tort z kapusty,
kaczka w czerwonym winie oraz
maczanka
wieprzowa ze świni
złotnickiej.
- Cała akcja to
nowoczesne interpretacje dań historycznych pochodzących z różnych
terenów i kuchni
XIX i XX-wiecznej Polski, w tym:
z terenów pod
wpływami rosyjskimi, pruskimi i austriackimi, kuchni
żydowskiej oraz kuchni wojskowej.
Oryginalne receptury wyselekcjonował i opatrzył komentarzem profesor Jarosław Dumanowski, kierujący
Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na

Haftujemy dla indywidualnych odbiorców
jak również logo dla firm, zakładów pracy, hoteli,
pensjonatów: na polarach, koszulkach, ręcznikach,
poduszkach itp.
ZAPRASZAMY
DO
WSPÓŁPRACY
tel 504 159 453
Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W
efekcie na gości czeka historyczna podróż po smakach polskiej sztuki kulinarnej – opowiada Wojciech Hrapkiewicz, który odpowiada za wykonanie
„niepodległościowych” dań w kompleksie „Dworzysko”. Zapraszając na
kulinarną podróż do „Dworzyska”,
warto wspomnieć o ostatnim sukcesie młodych kucharzy z Restauracji

„Babinicz”. Zastępca szefa kuchni Tomasz Czarnecki i uczeń Patryk Bernaś
rozgromili konkurencję z kilkudziesięciu restauracji w kraju i zwyciężyli
w konkursie „Spotkania Self Cooking
Center” w Zamku Topacz. W tym
roku tematem kulinarnego wyzwania
były dania wegańskie, czyli całkowicie
pozbawione produktów zwierzęcych.
(piw)
R0874/18
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im. Angelusa Silesiusa w WAŁBRZYCHU

studia

podyplomowe
Szczegółowe informacje:
//www.podyplomowe.pwsz.com.pl

POLUB NAS:)
pwsz.walbrzych
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Skup
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nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

ZATRUDNIMY
informatyk - serwisant

TEL. 74 84 23-617
rekrutacja@start-net.pl

URZĄD MIEJSKI
CZYNNY W SOBOTĘ
W tym roku Wigilia Bożego Narodzenia wypada w
poniedziałek. W związku z tym dzień 24 grudnia
prezydent Roman Szełemej ustalił jako wolny dla pracowników Urzędu Miejskiego. Następstwem tego
dniem roboczym będzie sobota 8 grudnia.

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 9.11.2018 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Jesteś zainteresowany lokalną
kampanią reklamową?
Napisz
reklama@30minut.pl
lub zadzwoń
531 407 736

12 kultura
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Filmy opanują region
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Wielka gratka czeka na wszystkich miłośników kina.
Już za kilka dni rozpocznie się pierwszy Festiwal Kopalnia Filmów. Wydarzenie skierowany jest do osób
fascynujących się kinem z Polski i ze świata. Tegoroczna edycja Festiwalu Kopalnia Filmów odbędzie się w
dniach 13-17 listopada w Wałbrzychu, Walimu i we
Wleniu. Wstęp na projekcje jest bezpłatny.
Proponowany program jest zróżnicowany, atrakcyjny, obfitujący
w niezwykłe wydarzenia artystyczne. Pokazane zostaną filmy takie
jak : ”Chajtarma – Powrót”, „Donbas”, „Rodeo. Jak poskromić dziki
kraj”, „Ahto – w pogoni za marzeniami”, „OPTY-mista”, „Jazda” czy
„Butelki zwrotne”. Z okazji świętowania przez Polskę 100-lecia odzyskania niepodległości organizatorzy postanowili ukazać widzom filmy
z Polski, Estonii, Czech i Ukrainy. Kraje te, tak jak Polska, odzyskały
w 1918 roku niepodległość. W tym roku słowo klucz to Wolność,
nawiązuje ono do kwestii społecznych, historycznych i kulturalnych.
Słowo to kojarzy się z pojęciami takimi jak poświęcenie, bohaterstwo czy odwaga.Organizatorzy nie zapomnieli również o filmach dla
młodzieży „Kamienie na szaniec” i „ Powstanie Warszawskie”, po
których planowana jest prelekcja i dyskusja z młodymi ludźmi o ich
postrzeganiu tego ważnego dla rodaków wydarzenia. Festiwalowe
projekcje uzupełniają inne wydarzenia kulturalno-artystyczne: wystawa fotografii Michała „Korwina” Piotrowskiego „Photo Associations
– Freedom Edition”, występy grupy artystycznej „Sunflower School
Theatre” z Ukrainy oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.
AnKm

Mały patriota

Śląsk, XIV wiek - w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń w Księstwie Świdnickim władcą zostaje nastoletni książę Bolko II,
zwany Małym. Jak poradzi sobie młody książę w tych niespokojnych dla Księstwa czasach? Czy w małym ciele drzemie wielki
duch walki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w niedzielę, 11
listopada w Zamku Książ podczas niedzielnego spektaklu pt.
„Bolko Świdnicki: mały wielki książę”.
Spektakl powstaje z inspiracji
książką Ryszarda Pietrzykowskiego
pt. „Bolko Świdnicki”. Reżyserką
przedsięwzięcia jest Aga Błaszczak,
której zamiarem jest przybliżenie
młodemu widzowi sylwetki ostatniego niezależnego piastowskiego
księcia na Śląsku - Bolka II Małego.
Widowisko teatralne Bolko
Świdnicki: mały – wielki książę,
przeznaczone dla widza familijnego, przybliża mieszkańcom Dolnego Śląska historię polskości i zmagań Piastów Śląskich, walczących
z nieustannym wpływem Czech i
Niemiec w XIV wieku. Skupia się

na postaci Bolka II – ostatniego
niezależnego księcia piastowskiego na Śląsku, ukazując go nie tylko
jako wybitną postać historyczną, ale
przede wszystkim fascynującą osobowość.
Spektakl rozgrywa się w naturalnej scenerii Zamku Książ, co pozwala na zanurzenie się w średniowiecznym świecie. Łączy w sobie
inspirację zarówno tradycjami, jak
i nowoczesnością – zawiera wiele elementów teatru ruchu, formy
oraz multimediów, stanowiących
nierozerwalną całość ze scenografią. Dzięki temu historia sprzed

„Bolko Świdnicki:
mały wielki książę”
Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu
Niedziela, 11 listopad,
godz. 12:30,
Sala Balowa
Zamku Książ

Biało-czerwony
marsz

Gmina Głuszyca, Centrum Kultury – MBP oraz głuszycki
Uniwersytet Trzeciego Wieku będą aktywnie świętować setną
rocznicę Odzyskania Niepodległości. A wszystko za sprawą jesiennego marszu nordic–walking .

ponad 600 lat jawi się jako wciąż
aktualna.

Marsz rozpocznie się 10 listopada
o godz. 10:00 i wyruszy z Parku Jordanowskiego przy ul. Leśnej w Głuszycy.
Zakończenie marszu zaplanowane jest
przy Podziemnym Mieście Osówka.

Podczas spotkania planowane jest
ognisko. Mile widziane biało - czerwone gadżety przypominające o stuleciu
Odzyskania Niepodległości.
Nordic-walking to rodzaj marszu,
podczas którego wykorzystuje się
specjalne kijki z zapięciami. Przypomina narciarstwo biegowe, tylko bez
nart. Zastosowanie kijków sprawia,
że podczas treningu wykorzystujemy
większą ilość mięśni niż podczas zwykłego marszu. Dzięki nordic-walking
odchudzanie stało się łatwiejsze.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych marsz może zostać odwołany.
AnKm

Emocjonalna podróż
Kryminalne zagadki i emocjonalne rozterki w nowym spektaklu Teatru Dramatycznego im. J.
Szaniawskiego w Wałbrzychu. Zapowiada się wyjątkowy weekend, podczas którego będzie można obejrzeć sztukę pt. „Instytut Goethego” w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego.
Siedem osób zostaje zaproszonych do tajnego projektu w Instytucie
Goethego mającego swoją siedzibę
na Zamku Książ w mieście Waldenburg. Gdy w tajemniczy sposób ginie
jeden z nich, uczestnicy projektu zdają sobie sprawę, że zostali wplątani w
aferę kryminalną. Niespodziewane
wydarzenia i mordercze listy tajemniczego Wertera budzą w nich lęk i
ciekawość zarazem.
Pięciu bohaterów o pseudonimie
Wilhelm oraz Pani Leere i Pani Gefűhl
postanawiają sprostać postawionym
im zadaniom i dowiedzieć się, kto lub
co jest powodem zabójczych sytuacji. Lektura listów Wertera do przyjaciela budzi w nich skrajne emocje
od współczucia do współodczuwa-

nia. Wraz z Werterem przechodzą
emocjonalną drogę egzystencjalnych
lęków, smutku, melancholii, romantycznej miłości, obłędu i samobójczych śmierci, którym nierzadko towarzyszy muzyka.
Po niedzielnym spektaklu do teatru powracają SiostRANKI – czyli
cykl czytań dedykowanych dzieciom
i młodzieży. W ramach projektu Czytamy Na Głos.
Jako pierwsza specjalnie z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę czytana zostanie książka
pt. „Pionierzy czyli poczet niewiarygodnie pracowitych Polaków” Marty
Dzienkiewicz. Czytanie połączone
jest z warsztatem dla młodych widzów.

W drugim czytaniu poznamy pamiętniki Ireny Sierakowskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego.
Organizatorzy postarają się przybliżyć widzom trudną historię i intymne
momenty z jej życia.
AnKm

„Instytut Goethego”
Piątek, 9 listopad, godz.
19:00, Duża Scena
Sobota, 10 listopad, godz.
19:00, Duża Scena
Niedziela, 11lListopada,
godz. 18:00, Duża Scena

Z cyklu Czytamy Na Głos
„Pionierzy Czyli Poczet Niewiarygodnie Pracowitych
Polaków” Niedziela, 11 listopad, godz. 16:00, Foyer
„Czytanie Pani Ireny Sierakowskiej” Niedziela, 11 listopad, godz. 17:00 ,Scena Na Górze
Rezerwacja Biletów: Biuro Współpracy z Publicznością,
tel. 74 648 83 01 (do 03);
www.bilety.teatr.walbrzych.pl

INLAND POMPY CIEPŁA I doradztwo • sprzedaż • montaż • serwis I tel. 725 113 777
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Inauguracja piłkarskiej wiosny na „6”
Kolejny jednostronny pojedynek zanotowały piłkarki AZS-u PWSZ. Na początek rundy rewanżowej Ekstraligi kobiet wałbrzyszanki rozgromiły Olimpię Szczecin 6:1. I to nie koniec dobrych wieści z obozu akademiczek, gdyż świetna postawa podopiecznych Kamila Jasińskiego zaowocowała powołaniem aż trzech naszych zawodniczek do reprezentacji Polski.
Tabela Ekstraligi

Ekstraliga kobiet
XII kolejka

Runda jesienna Ekstraligi przeszła
do historii. O zimowej przerwie nie
ma jednak na razie mowy, gdyż w minioną sobotę wałbrzyszanki rozegrały
pierwszy mecz rundy rewanżowej, za
kilkanaście dni zmierzą się na wyjeździe z UKS-em SMS Łódź, a potem
gościć będą beniaminka z Katowic.
Zanim jednak będziemy się emocjonować zaplanowanym na 18 listopada pojedynkiem sąsiadów w tabeli,
warto wrócić do niedawnego, imponującego wyczynu akademiczek, które wręcz rozbiły przyjezdne ze Szczecina. Już do przerwy było praktycznie
po meczu, gdyż nasze panie pewnie
prowadziły 4:0, na co złożyły się dwa
trafienia Klaudii Miłek rozdzielone
bramkami Klaudii Fabovej oraz Karoliny Ostrowskiej. Po zmianie stron
przebudziły się rywalki, czego efektem był kontaktowy gol Aleksandry
Witczak. W kolejnych fragmentach
przyjezdne szukały dalszych okazji

strzeleckich, ale mądrze grające wałbrzyszanki nie zamierzały dopuścić
do niepotrzebnej nerwówki, stąd
dwie kolejne bramki miejscowych.
Na 5:1 podwyższyła Dominika Dereń, a wynik w ostatnich sekundach
potyczki ustaliła Małgorzata Mesjasz.
Tym samym zespół trenera Jasińskiego niemal powtórzył wynik pierwszej
konfrontacji obu drużyn, która w
pierwszych dniach sierpnia przyniosła wyjazdową wygraną AZS-u PWSZ
6:0.
Obie wspomniane na końcu panie
mają dodatkowe powody do zadowolenia, gdyż wraz z Anną Rędzią zostały powołane na dwa najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski.
Wczorajsze spotkanie z Hiszpanią
zakończyło się już po zamknięciu
wydania, a w kolejnym, do którego
dojdzie we wtorek w Kluczborku,
biało-czerwone podejmą Bośnię i
Hercegowinę.

AZS PWSZ Wałbrzych - Olimpia Szczecin 6:1 (4:0)
Bramki: 1:0 Klaudia Miłek (10),
2:0 Klaudia Fabova (25), 3:0 Karolina
Ostrowska (35), 4:0 Klaudia Miłek
(4:0), 4:1 Aleksandra Witczak (47),
5:1 Dominika Dereń (83), 6:1 Małgorzata Mesjasz (87)
AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska,
Zawadzka, Mesjasz, Szewczuk, Zając
(62 Rapacka), Dereń, Ostrowska (67
Rozmus), Rędzia, Miłek (72 Głąb),
Fabova (75 Głowacka). Trener: Kamil Jasiński
Bartłomiej Nowak

1. Górnik Łęczna

12

36

2. Medyk Konin

12

29

66:7
44:14

3.Czarni Sosnowiec

12

28

43:17

4.AZS PWSZ Wałbrzych

12

25

40:18

5. UKS SMS Łódź

12

18

21:11

6. AZS UJ Kraków

11

17

19:18

7. GKS Katowice

11

14

12:14

8. AZS PSW B.
Podlaska

12

13

24:24

9.Olimpia Szczecin

12

11

15:45

10. AZS Wrocław

12

8

7:47

11.Mitech Żywiec

12

5

11:37

12.Polonia Poznań

12

0

7:57

I liga koszykarzy
VIII kolejka
FutureNet Śląsk Wrocław – Górnik Trans.eu Wałbrzych 91:78 (23:21,
25:14, 15:25, 28:18)
Górnik Trans.eu: Piotr Niedźwiedzki 20 (1x3), Hubert Kruszczyński 12 (2),
Krzysztof Spała 10 (2), Jakub Der 10 (2),
Damian Durski 7, Tomasz Krzywdziński 7

W minionym tygodniu pożegnaliśmy Leszka Rycka, który odszedł
w wieku 55 lat. Zmarły to były
zawodnik między innymi naszego
Górnika oraz Zagłębia Sosnowiec,
dla których rozegrał 70 spotkań na
najwyższym, ekstraklasowym poziomie oraz zdobył 8 bramek. Ponadto występował w ŁTS-ie Łabędy Gliwice oraz Piaście Gliwice. W
ostatnich latach mieszkał w Brzegu
Dolnym, gdzie został pochowany.

WALS czas rozpocząć

Nadchodzi długo oczekiwany
przez jej uczestników początek
Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki „Aqua-Zdrój”. Do tegorocznej edycji przystąpiło aż 8
zespołów, tak więc zapowiada się
zacięta walka o detronizację PAP-Trans Chełmca, który od wielu
lat dzieli i rządzi w rozgrywkach.
Pierwsza odsłona odbędzie się już
jutro w hali Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na Podzamczu,
początek o godzinie 15.
Sobota - 10 listopada, hala PSP Nr
21:
godz. 15.00: Aqua Junior - PW Mabor
godz. 16.15: PAP-Trans Chełmiec
II - Dom Finansowy
godz. 17.30: PAP-Trans Chełmiec
- Żarów
godz. 18.45: Wodociągi – NSK

Nieoczekiwane
problemy mistrza

Wydarzeniem IV kolejki Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki
„Aqua-Zdrój” była niespodziewana porażka prowadzącego dotychczas w tabeli, niepokonanego
zespołu Partners Nieruchomości.
Bez Pawła Hałgasa aktualny mistrz
musiał uznać wyższość rywali z
Last Minute, dla których była to
pierwsza wygrana w obecnym
sezonie. W najbliższym czasie
uczestników WALK-a czeka krótka
przerwa w rozgrywkach, do kolejnych meczów koszykarze przystąpią 18 listopada.

Koszykarzom Górnika Trans.eu nie udało się podbić Wrocławia. W środowym meczu podopieczni Marcina Radomskiego
przegrali z FutureNet Śląskiem 78:91, ale z drugiej strony raczej nie mogli się pokusić o sprawienie niespodzianki biorąc pod
uwagę sporą liczbę kontrowersyjnych decyzji sędziów.
nych trenera Radomskiego, którzy w 32
minucie doprowadzili do remisu 66:66,
a następnie po 68. Niestety, wkrótce sędziowie odgwizdali niesportowy faul Spały, dwa rzuty wolne wykorzystał najskuteczniejszy w barwach Śląska – Norbert
Kulon, po chwili za 3 punkty przymierzył
Aleksander Leńczuk i z remisu zrobiło się
75:68 dla wrocławian. Od tego momentu
do głosu doszli miejscowi, którzy wkrótce odjechali na 15 „oczek” (85:70 w 37
minucie), również za sprawą kolejnego
niesportowego przewinienia, tym razem
Piotra Niedźwiedzkiego. Tego meczu nie
mogliśmy już wygrać, ostatecznie bowiem
mimo ambitnej walki i szalonych zrywów
Górnika spotkanie zakończyło się zwycięstwem Śląska 91:78. W najbliższej odsłonie nasi powrócą przed własną publiczność. W meczu przyjaźni wałbrzyszanie
podejmą GKS Tychy. Początek sobotnich
zawodów w hali Aqua-Zdroju o godzinie
18.30, a jak zapowiadają organizatorzy,
spotkanie będzie miało patriotyczny charakter, gdyż przed pierwszym gwizdkiem
koszykarze wraz z kibicami wspólnie odśpiewają Mazurek Dąbrowskiego.

Zmarł były gracz
Górnika Wałbrzych

Plan I kolejki

Pozostał niesmak

Inauguracyjna kwarta pojedynku miała
zacięty i wyrównany przebieg. Po pierwszych punktach gospodarzy, w 2 minucie
na prowadzenie wyszli wałbrzyszanie
(4:3, 7:6). Później wynik zmieniał się niczym w kalejdoskopie, raz wygrywał FutureNet Śląsk, a po chwili Górnik Trans.
eu, jednak żadnej z drużyn nie udało się
odskoczyć na więcej niż kilka „oczek”
przewagi. Niestety, już w drugiej ćwiartce
byliśmy świadkami wielu zaskakujących
decyzji arbitrów, które na pewno nie pozostały bez wpływu na losy pojedynku.
Dość powiedzieć, iż w tej odsłonie rywal
wykonywał 17 rzutów osobistych przy zaledwie 4 naszej drużyny. Jakby tego było
mało, sędziowie odgwizdali niesportowe
przewinienia Damianowi Durskiemu oraz
Rafałowi Glapińskiemu, a w 18 minucie
wysłali na trybuny trenera Marcina Radomskiego, który nie mógł milczeć przy
krzywdzących naszym zdaniem postanowień panów w szarych koszulkach. W tym
momencie biało-niebiescy przegrywali
28:41, a na przerwę schodzili przy wyniku
48:35 dla Śląska. Wydawało się, iż w powyższych okolicznościach wałbrzyszanie
nie mają większych szans na zniwelowanie
strat, gdy tymczasem po zmianie stron goście zaczęli gonić przeciwnika. Za sprawą
między innymi „trójek” Krzysztofa Spały
oraz Bartłomieja Ratajczaka, a także kilku
osobistych Górnicy doszli miejscowych
na 3 „oczka” (54:57 w 27 minucie), aby
po 30 minutach przegrywać 60:63. Początek ostatniej kwarty stał pod znakiem
kolejnych skutecznych akcji podopiecz-

sport 13
sekund

Wyniki IV kolejki:
(1), Bartłomiej Ratajczak 7 (1), Rafał Glapiński 5 (1), Marcin Jeziorowski. Trener:
Marcin Radomski
Pozostałe wyniki:
WKK Wrocław – STK Czarni Słupsk
100:76, Rawlplug Sokół Łańcut – Pogoń
Prudnik 98:89, Polfarmex Kutno – Energa Kotwica Kołobrzeg 87:85, SKK Siedlce – KS Księżak Syntex Łowicz 104:81,
Elektrobud-Investment ZB Pruszków
– Biofarm Basket Poznań 67:61, GKS Tychy – AZS AGH Kraków 112:102, Jamalex
Polonia 1912 Leszno – Enea Astoria Bydgoszcz 72:58
Tabela I ligi

6.GKS Tychy

8

13

+23

7.Polfarmex 8
Kutno

13

+19

8.Górnik 8
Wałbrzych

12

-28

9.Czarni 8
Słupsk

11

-6

10.AZS Kra- 8
ków

11

-16

11.ZB Prusz- 8
ków

11

-47

12.Pogoń 8
Prudnik

11

-52

1.Nieuchwyt- 4
ni KS

7

+64

2.Partners 4
Nieruchomości

7

+35

3.Faurecia

4

7

+13

4.Drink Team 4

6

+24

5.Byle Jak

4

6

-18

6.Labo-Dent

1.Śląsk Wroc- 9
ław

17

+122

13.Basket 8
Poznań

10

-57

2.Sokół Łań- 7
cut

14

+94

14.SKK Siedl- 8
ce

10

-61

3.Polonia 8
Leszno

14

+85

15.Kotwica 8
Kołobrzeg

9

-61

4 . W K K 8
Wrocław

14

+65

16.Księżak 8
Łowicz

9

-106

5.Astoria 8
Bydgoszcz

13

+26

Partners Nieruchomości - Last Minute 56:59 (14:16, 14:10, 19:21,
9:12)

Bartłomiej Nowak

Drink Team - Wałbrzych Dla Was
Info 51:74 (12:15, 19:15, 8:22,
12:22)
Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe - Labo-Dent 66:49 (16:16,
10:14, 21:13, 19:6)
Byle Jak - Faurecia 45:41 (13:10,
9:8, 10:11, 13:12)

Tabela WALK-a

4

5

-41

7.Last Minute 4

5

-45

8.Wałbrzych 4
DWI

5

-32
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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

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

WSZYWANIE
ESPERALU
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI
(2) JĘZYK NIEMIECKI KOREPETYCJE TEL. 575 268 748
(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(2) MEBLE NA WYMIAR
- KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY.COM TEL.
607 218 533
(9): HYDRAULIKA,
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel.
506 206 102
(5): MARSAT – MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH, tel.
607 454 261
(7) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(7) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz DVBT. Szybko,
solidnie TANIO. Tel. 606 937 229
(7) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43

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

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
(1) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(7) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
PRACA
(2) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych
w Polsce i w Niemczech. Kontakt
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl
(4): Praca w Anglii- opieki nad seniorami, wynagrodzenie do 1260
Funtów + bonus 200 Funtów
netto. Bez kosztów pobytu i podróży, pełna organizacja Promedica24, zadzwoń: 789218034
(1): Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania
kosmetyków. Wałbrzych 606 829
141

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

SPRZEDAM
(7): SPRZEDAM TYSIĄCE PŁYT
WINYLOWYCH, STARODRUKI,
RZEŹBY, OBRAZY, PORCELANĘ
I INNE. TEL. 536 450 782
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CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25
NIERUCHOMOŚCI

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA
„ZŁOTY KLUCZ” - 51,58m2, trzy
pokoje, aneks kuchenny, łazienka.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie w stanie deweloperskim.
W budynku winda oraz kotłownia dla
całego budynku. Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena: 252 742 zł. Tel:
513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA
„ZŁOTY KLUCZ” - 38,53m2, dwa
pokoje, aneks kuchenny, łazienka.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie w stanie deweloperskim.
W budynku winda oraz kotłownia dla
całego budynku. Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena: 188 797 zł. Tel:
513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ
– WILLA
„ZŁOTY KLUCZ” - 51,97m2, trzy
pokoje, aneks kuchenny, łazienka.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie w stanie deweloperskim.
W budynku winda oraz kotłownia dla
całego budynku. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 254 653 zł. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ
– WILLA
„ZŁOTY KLUCZ” - 27,60m2, jeden pokój, aneks kuchenny, łazienka.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie w stanie deweloperskim.
W budynku winda oraz kotłownia dla
całego budynku. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 135 240 zł. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ
– WILLA
„ZLOTY KLUCZ” - 38,54m2, dwa
pokoje, aneks kuchenny, łazienka.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie w stanie deweloperskim.
W budynku winda oraz kotłownia dla
całego budynku. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 188 797 zł. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ
- WILLA
„ZŁOTY KLUCZ” - 39,36m2, dwa
pokoje, aneks kuchenny, łazienka.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie w stanie deweloperskim.
W budynku winda oraz kotłownia dla
całego budynku. Mieszkanie na drugim
piętrze. Cena: 192 864 zł. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ - WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 50,94m2, trzy pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie
w stanie deweloperskim. W budynku
winda oraz kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na trzecim piętrze.
Cena: 249 606 zł. Tel: 513 130 023 ,
(74) 640 11 73

www.30minut.pl

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

„Przestronny dom w Wałbrzychu”
Do wynajęcia 6-pokojowy dom wolnostojący na Podgórzu w Wałbrzychu.
Pokoje od 12m2 – do 25m2 (od 2 –do
4 osób), osobna kuchnia z jadalnią oraz
3 łazienki (w pełni wyposażone), taras,
ogród, 100 m do przystanku autobusowego. Ciche i zielone otoczenie. Dom
po remoncie, idealny dla osób indywidualnych, pracowników lub studentów.
tel. 601 755 796

SZCZAWNO ZDRÓJ - WILLA
„ZŁOTY KLUCZ” - 27,68m2, jeden
pokój, aneks kuchenny, łazienka. Do
mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie deweloperskim. W budynku winda oraz kotłownia dla całego
budynku. Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 135 632 zł. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73

parter, cena 148 tys.zł. 74 666 42 42,

SZCZAWNO ZDRÓJ - WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 39,82m2, dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie
w stanie deweloperskim. W budynku
winda oraz kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na trzecim piętrze.
Cena: 195 118 zł. Tel: 513 130 023 ,
(74) 640 11 73

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁOTY KLUCZ” – 40,12m2, dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie
w stanie deweloperskim. W budynku
winda oraz kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na trzecim piętrze.
Cena: 196 588 zł. Tel: 513 130 023 ,
(74) 640 11 73

WILLA – Sprzedamy pół domu na

SZCZAWNO ZDRÓJ – 25m2, 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka. Mieszkanie do wykończenia. Usytuowane
na pierwszym piętrze w kamienicy.
Cena: 59 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023 , (74) 640 11 73

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w

SZCZAWNO ZDRÓJ – 23m2, 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka z wc
Mieszkanie w trakcie kapitalnego remontu. Usytuowane na drugim piętrze. Cena: 115 000 zł do negocjacji.
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

Góra, 41m2, 6 piętro, cena 129 tys.zł.

PODZAMCZE - 37,4m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica. Mieszkanie do odświeżenia. Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena 121
000 zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640
11 73
ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO BIURA, KTÓRE ZNAJDUJĘ
SIĘ W WILII „ZŁOTY KLUCZ” PRZY
ULICY KOŚCIUSZKI 7 W SZCZAWNIE ZDRÓJ.

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.
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.
Szczawienku, 5 pokoje, 110m2, działka 1280m2, cena 449 tys.zł. Do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do wynajęcia kawalerka
B.Kamień, 2 piętro, 28m2, czynsz
800zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
B.Gorcach, 35m2, 1 piętro, cena 42
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z jasną
kuchnią i dużym balkonem Piaskowa
74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
bloku na Białym Kamieniu, 26m2, 4
piętro, co miejskie, cena 62 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
Nowym Mieście, 34m2, 4 piętro,
cena 60 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 2 pokoje,
B.Gorce, 50m2, 2 piętro, cena 85 tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

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, 40m2, po
remoncie, Śródmieście, cena 115 tys.
zł. 2 piętro, 74 666 42 42, 881 763
300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na Nowym Mieście, po remoncie, 82m2,

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 pół bliźniaka na
Podgórzu, 107m2, stan dobry, działka
1460m2, 2 garaże, cena 330 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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KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi.
Zajmuje szóste miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra.
Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów.
Zatrudnia ponad 33 tys. pracowników.
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica
Poszukuje osoby na stanowisko:

Automatyk - O/ HML
Miejsce pracy: Oddział Huta Miedzi Legnica
Komórka organizacyjna: GŁÓWNY AUTOMATYK
Zakres obowiązków:
1.
Obsługa przyrządów pomiarowych i urządzeń sterujących zgodnie z obowiązującą dokumentacją, dokonywanie bieżących przeglądów i wykonywanie niezbędnych napraw oraz konserwacji.
2.
Wykonywanie prac przełączeniowych, montażowych i innych pomocniczych przy wdrażaniu układów akp.
3.
Sporządzanie zmianowych raportów pracy.
Wymagania:
Minimalne:
•
Wykształcenie średnie techniczne, pożądane wyższe techniczne (elektronik, automatyk lub podobne).
•
Znajomość podstaw automatyki, elektroniki.
•
Obsługa komputera.
•
Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
•
Umiejętność posługiwania sie dokumentacją techniczną.
Dodatkowe:
•
Doświadczenie w serwisowaniu urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację za pomocą strony https://rekrutacja.kghm.com/ wypełniając kwestionariusz osobowy
do dnia 18/11/2018
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Brak informacji do dnia 30/11/2018 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
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