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Groźny pożar w mieście
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Miłosny zawrót głowy

W środę, 23 stycznia doszło do groźnego pożaru na ulicy Legnickiej w dzielnicy Stary Zdrój w Wałbrzychu.
Zapaliły się pomieszczenia na poddaszu budynku wielorodzinnego numer 14.
Ewakuowano osiem osób, w tym
czwórkę dzieci. Siedem osób skorzystało z
pomocy medycznej. Jedna osoba trafiła do
szpitala. Jak informują świadkowie, pożar
wybuchł po godzinie 14:00. Jego gaszenie
trwało do godziny 17:00. W akcji ratunkowej oprócz 5 zastępów strażackich brały
udział pogotowie ratunkowe i policja. Ruch
samochodów na ulicy Legnickiej został zatrzymany. Część lokali w budynku była wyłączona z eksploatacji.
Obecnie trwają prace nad ustaleniem
przyczyny pożaru. Ze wstępnej opinii straży pożarnej wynika, iż było to zaprószenie
ognia.
Zdjęcie publikujemy dzięki uprzejmości
czytelnika - Pana Andrzeja, mieszkańca Starego Zdroju. Dziękujemy.
PAS

Śmierć na Starym Zdroju
Bezdomny zamarzł w Wałbrzychu w dzielnicy Stary Zdrój. Ciało 35-letniego mężczyzny zostało odnalezione w środę 23 stycznia w godzinach
porannych przy ulicy 11 Listopada.
Przyczyna zgonu będzie potwierdzona
dopiero w wyniku sekcji zwłok. Najprawdopodobniej w zdarzeniu nie brały udziału
osoby trzecie, a śmierć nastąpiła w wyniku
wychłodzenia organizmu. 35-latek był poszukiwany przez policję w celu ustalenia
jego miejsca pobytu.
– Zmarły miał 35 lat i był bez stałego
miejsca zamieszkania. Na miejscu policjanci
wykonali czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Dokładna przyczyna jego
zgonu będzie znana dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok – komentuje Mar-

cin Świeży, rzecznik prasowy wałbrzyskiej
policji.
Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny
realizują działania ZIMA. Mają one na celu
przeciwdziałanie zagrożeniom związanym
z życiem i zdrowiem osób bezdomnych i
bezradnych. Apelują o informowanie policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub
siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach,
w altanach ogrodowych, która mogłaby być
narażona na wyziębienie. Informacje można
przekazywać pod numerem telefonu alarmowego 112 lub przychodząc do najbliższej jednostki Policji.

Wałbrzych - Pomoc dla osób bezdomnych
Straż Miejska w Wałbrzychu - 986
Schronisko dla Bezdomnych w Wałbrzychu (74) 847 81 26
Centrum Wsparcia Socjalnego w Wałbrzychu
- 785 789 842
Gdzie szukać schronienia?
1. Integracyjny Dom dla Bezdomnych – 45
miejsc dla mężczyzn, 15 dla kobiet (d. 40) 58300 Wałbrzych, ul. Pocztowa 22, tel. 74 847
82 48
2. Filia - 40 miejsc dla kobiet i rodzin, ul.
Ogrodowa 2a, tel. 74 840 82 96 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych – 55 miejsc (miejsca dla kobiet, kobiet
z dziećmi, mężczyzn, rodzin) 58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 109, tel. 74 842 10 06
MONAR - MARKOT Regionalne Centrum
Pomocy Bliźniemu
4. Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych – 15
miejsc, 58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 104,
tel. 883 375 775 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, tel. 74 847 82 26, 847 82 48
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rozmowa tygodnia

Co z wykonawcą
obwodnicy?
Trwa, postępowanie przetargowe związane z budową zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Budżet kolejnego etapu inwestycji opiewa na 300 mln zł. Wiadomo, że najkorzystniejszą
ofertę, jaka ostatnio wpłynęła do Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta, złożył Budimex. Nie oznacza to jednak,
że spółka ta wygrała przetarg. O najważniejszej drogowej inwestycji miejskiej rozmawiamy z Krzysztofem Szewczykiem,
dyrektorem ZDKiUM w Wałbrzychu.

1kalendarium
„Mierz siły na zamiary, lecz nie realizuj zamiarów na siłę ” - Janusz Gaudyn

STYCZEŃ

25

Imieniny:
Tatiana, Miłosz, Paweł
Dzień Kryptologii

PIĄTEK
16:00 - Pokaz filmu pt. „Moja kuzynka Rachela”,
WOK Piaskowa Góra, Wałbrzych
17:00 - Koncert noworoczny „Krąg i Mała Świdnica”,
Teatr Miejski, Świdnica
19:00 - Wystawa pt. „Świdnicka szopka”, Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „ Ausgang”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
20:00 - Koncert pt. „Tribute to George Michael”,
Club A’propos, Wałbrzych

26

Imieniny:
Paula, Polikarp, Paulina
Dzień Transplantacji

SOBOTA

Konsorcjum Aldesa nie godzi się jednak z odrzuceniem jego
oferty.
-Tak, trwa postępowanie wyjaśniające. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła najtańszą ofertę konsorcjum firm Aldesa. Konsorcjum ma możliwość odwołania się od decyzji KIO. Dlatego do czasu rozwiązania tego
tematu wstrzymujemy się od jakichkolwiek działań związanych z ogłoszeniem wyniku przetargu, a tym samym z wyłonieniem wykonawcy.
Kiedy możemy spodziewać się decyzji z Państwa strony?
-Naprawdę trudno powiedzieć. Bardzo zależy nam na czasie. Chcemy
koniecznie ruszyć z pracami w rozpoczynającym się sezonie budowlanym,
jednak nie mamy przecież wpływu na wydanie ostatecznej decyzji w sprawie Aldesy. Procedury odwoławcze mają to do siebie, że niekiedy ciągną
się dość długo. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dni uda nam się
podać konkrety.
Czym zajmuje się ZDKiUM w tym czasie oczekiwania?
-Niewątpliwie mamy sporo bieżącej pracy, związanej przede wszystkim
z naprawami nawierzchni. Obecnie miasto podzielone jest na dwie części
i każdą z nich opiekuje się odrębna firma, która dba o to, aby dziury łatane
były niezwłocznie. Ponadto, czekamy na wynik postępowania dotacyjnego
na kolejny etap przebudowy rejonu Nałkowskiej i Hirszfelda. Wnioskowaliśmy o ok. 2 mln zł. Wiemy, że nasz wniosek przeszedł już pozytywnie
pierwszą weryfikację.
Dziękuje za rozmowę.
Iwona Petryla
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Usługi biurowe
Kserokopie kolorowe do A3
Tel. 693 625 020

www.30minut.pl

STYCZEŃ

Imieniny:
Walery, Radomir, Tomasz

28

PONIEDZIAŁEK

STYCZEŃ

Budimex zawiadamia już, że jego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym. Czy zatem ma już pewną
realizację budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha?
- Absolutnie nie można tu mówić o żadnej pewności. Faktycznie oferta
Budimeksu S.A. ma najkorzystniejszą cenę. Jednak cena stanowi tylko 60
procent punktacji w ostatecznej ocenie oferty przetargowej. Kolejne 40
procent to pozostałe, równie ważne obszary oceny. W konkursie na budowę obwodnicy Wałbrzycha wpłynęło w sumie 7 ofert. Wszystkie mieściły
się w zakładanym budżecie. Najtańszą ofertę, na kwotę 272 mln zł. złożyło
konsorcjum Aldesa, którego oferta została odrzucona. Kolejne pod względem ceny były: Budimex z kwotą 307 mln zł oraz konsorcjum Strabag,
które dało 311 mln zł. Ich oferty są bardzo zbliżone cenowo.

Piątek, 25 stycznia 2019

od 16 lat
razem z Wami

09:00 - IX Szachowe Mistrzostwa Świdnicy, Klub
Bolko, Świdnica
15:00 - Spotkanie z Mistrzem Józefem Wiłkomirskim, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
18:00 - Wystawa autorska Piotra Chwaji pt. „Klejnoty lasu”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Kolacja Pożegnalna”, Teatr
Miejski, Świdnica
20:00 - Spektakl pt. „Po Nas Choćby Kosmos”, Teatr
Dramatyczny, Wałbrzych

STYCZEŃ

27

Imieniny:
Angelika, Przybysław,
Ilona

Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach
NIEDZIELA
Holokaustu
10:00 - Puchar Dzikowca, Góra Dzikowiec, Boguszów-Gorce
12:30 - Spektakl pt. „Czerwony Kapturek”, Teatr
Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Koncert styczniowy dla dzieci, Filharmonia
Sudecka, Wałbrzych
17:00 - Koncerty Zimowe pt. „Piotr Damasiewicz
& Zuzanna i Maciej Batorowie”, Kościół Pokoju,
Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Po Nas Choćby Kosmos”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
REKLAMA

Europejski Dzień Ochrony
Danych Osobowych

10:00 - Zajęcia kreatywne dla dzieci, Muzeum Porcelany, Wałbrzych
11:00 - Ferie z pasją w Bibliotece, Filia nr 5, Świdnica
15:00 - Klub Książki „Chmurdalia”, Multimedialna
Filia Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Kawiarnia Naukowa, Stara Kopalnia, Wałbrzych

STYCZEŃ

Imieniny:
Zdzisława, Franciszek,
Żelisław

29

Dzień Składanki
i Łamigówki
09:00 - Turniej koszykówki 3-osobowy, PSP nr 21,
Wałbrzych
10:00 - Zajęcia kreatywne dla dzieci, Muzeum Porcelany, Wałbrzych
10:00 - Wystawa pt. „Od Kleopatry do Nelsona”,
Zamek Książ, Wałbrzych
10:30 - Spektakl pt. „Czerwony Kapturek”, Teatr
Lalki i Aktora, Wałbrzych

WTOREK

STYCZEŃ

Imieniny:
Maciej, Martyna, Hiacynt

30

Dzień Rogalika

ŚRODA

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
09:30 - Czytamy przedszkolakom: Brzechwa i Tuwim, Galeria Fotografii, Rynek 44, Świdnica
10:00 - Spektakl pt. „ Czerwony Kapturek”, Teatr
Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Dance Aerobik dla dzieci, Aqua - Zdrój,
Wałbrzych

STYCZEŃ

31

Imieniny:
Jan, Ludwika, Marcelina

CZWARTEK

Międzynarodowy Dzień
Przytulania

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
08:30 - Wycieczka do Andrzejówki pn. „Hop Sanki”. Świdnica-Andrzejówka
09:00 - Zajęcia z Lekkiej Atletyki, Hala lekkoatletyczna, ul. Chopina 1a, Wałbrzych
10:00 - Zajęcia kreatywne dla dzieci, Muzeum Porcelany, Wałbrzych
R0048/19
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od 16 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z Michałem Jabłońskim
Zobacz Studio Espresso:

z pasjonatem fotografii i regionu wałbrzyskiego rozmawiał Paweł Szpur

facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com
Zdjęcia Michała możecie Państwo obejrzeć na stronie https://
web.facebook.com/mjablonski.fotografia
Zdradzisz ile wejść miałeś na
zdjęcie „Zamku Książ”?
Około stu dziesięciu tysięcy wejść
na Facebook-u, mnóstwo udostępnień i komentarzy. Bardzo mnie to
cieszy, że ludziom się podoba, a to z
kolei motywuje mnie do dalszej pracy.

Jak to się stało, że porzuciłeś
rodzinne strony i zakochałeś się
w naszym regionie wałbrzyskim?
Będąc poza granicami kraju, poznałem rodowitą wałbrzyszankę. Poznaliśmy się w pracy. To ona mnie tu
ściągnęła.

Widziłem twoje zdjęcia z fioletową poświatą lub innego koloru.
Czy takie zdjęcia wychodzą gotowe? Czy sam w jakiś sposób dodajesz taką barwę?
To zależy od oświetlenia i miejsca,
w którym to się robi.

Z jakiej miejscowości przyjechałeś?
Ze Świnoujścia.

Wśród tych zdjęć jest na przykład były hotel „Sudety” na Starym Zdroju.
Tak. Hotel „Sudety” bardzo lubię.
Ten budynek bardzo mnie fascynuje,
także pod względem historycznym.
Bardzo chciałbym zobaczyć go kiedyś
w środku. Często robię tam zdjęcia z
różnymi efektami. Poświata tam wychodzi, ponieważ lubię fotografować
tam niebo.

Zostawiłeś piękne morze?
Właśnie. Kiedy przyjechałem do
Wałbrzycha, to wiele osób właśnie
mi to mówiło.”Jak to, zostawiłeś morze dla Wałbrzycha?- oszalałeś”. Ja nie
rozumiem, dlaczego ludzie myślą, że
nad morzem jest ciekawie. To właśnie tu w Wałbrzychu jest dużo ciekawiej. Tu jest masę ciekawych rzeczy,
które można zobaczyć.
To pokazują twoje fotografie.
Od kiedy tak naprawdę zająłeś
się fotografią?
Od około sześciu miesięcy uczę
się fotografować lustrzanką. Dronem
będzie to już rok z haczykiem.
Czy dużo musiałeś zainwestować w sprzęt?
Dla mnie to był trochę wydatek.
Część sprzętu jeszcze spłacam. Ale
nie żałuję, cieszę się, że to zrobiłem.
Mam zamiar nadal inwestować w kolejny sprzęt. Wciągnąłem się w to.
Na twoich zdjęciach jest mnóstwo budowli; widać kierunek, w
którym podążasz w fotografii, ale
dlaczego masz tak dużo ujęć zrobionych nocą?
Bardzo lubię robić zdjęcia nocą.
Lubię noc, bo jest cisza i spokój. Za
pomocą aparatu można przedstawić
to, co się widzi w zupełnie inny sposób, niż może to zobaczyć przechodzeń.
Czy te zdjęcia wymagają później obróbki komputerowej? Czy
to już jest gotowe zdjęcie?
Gotowe zdjęcie też ładnie wygląda. Ale ja cały czas uczę się obrabiać
zdjęcia. Usuwam zamglenia i zwiększam przejrzystość. Poprawiam barwy i kolorystykę, aby zdjęcia wyglądały ciekawie.

To zdradź teraz sekret. Jak
robi się zdjęcie, na którym nie
ma samochodu, a widzimy pasmo
światła po tym jak przejechał?
REKLAMA

Robi się to za pomocą długiego
czasu naświetlania. Ja robię to tak
około trzydziestu sekund. To też
zależy od ruchu ulicznego. Przez
trzydzieści sekund aparat rejestruje
wszystkie wydarzenia, w szczególności świetlne, które widzi przed sobą.
Później taki fajny efekt wychodzi.
Czy aparat musi stać na statywie?
Tak, musi stać koniecznie na statywie. Z ręki jest to niemożliwe, próbowałem. Wystarczy drgnięcie sekundę
lub dwie i zdjęcie jest zamazane.
Przejdźmy zatem do budowli.
Są twoje świetne zdjęcia Zamku
Książ, Cisy, Starego Książa i również zamków w Europie. Skąd pomysł na tego typu fotografię?
U mnie w regionie, gdzie mieszkałem, nie ma takich rzeczy. W Wałbrzychu zobaczyłem pierwszy raz
R0049/19

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

zamki i mogłem je zwiedzić. Usłyszeć
o nich i sfotografować je. Bardzo
mnie to interesuje. Od kiedy mam
możliwość, to zwiedzam. Z domu
bez aparatu nie ruszam się. Tak jak
wspominałeś, są zdjęcia budowli nie
tylko z Polski. W tym roku jak byłem
w pracy, również miałem ze sobą
dron i aparat. Jak tylko miałem wolny
czas, wykorzystywałem go na robienie zdjęć.
Ile z wykonanych zdjęć trafia
później do internetu?
Robię bardzo dużo zdjęć danego
miejsca. Do internetu trafia ułamek
tego. Na serwerze mam obecnie
około trzydzieści tysięcy zdjęć. Publikuję te najciekawsze, które chcę
pokazać. Oczywiście publikuję zdjęcia na czasie, jest jesień, to zdjęcia
jesienne, jest zima, to zimowe.

Z drona również nagrywasz
filmy i dodajesz muzykę. Przykład, który zapamiętałem, to wyremontowany „Dworzec Szczawienko”. Jak powstaje taki film i
jak rodzi się koncepcja pokazania
takiego miejsca?
„Dworzec Szczawienko” widziałem zanim został wyremontowany.
To było ważne wydarzenie dla miasta. Prowadzę też taką stronę informacyjną o mieście, więc uznałem to
za obowiązek, aby zrobić materiał z
tego miejsca. Filmy nagrywam spontanicznie, a później je montuję. Robię
to jeszcze amatorsko, niestety nie ma
na to dużo czasu i jeszcze na wszystkim się dobrze nie znam.
Czy masz już ustaloną koncepcję, gdzie będziesz jeździł i jakie
obiekty fotografował?
Nie, to wszystko jest bardziej
spontaniczne. Chyba, że faktycznie
mam zaplanowany wyjazd na zwiedzanie, tak jak ostatnio zamek Lenno.
Od mojego kolegi Grzegorza, dowiedziałem się, że to najstarszy obiekt na
Dolnym Śląsku.
Zacząłeś również współpracę z
regionalnymi przewodnikami.
Tak, bardzo chcę działać aktywnie,
z osobami, które interesują się regionem. Dzięki nim chciałbym poznawać
i zwiedzać kolejne miejsca. Przy wykorzystaniu mojego sprzętu połączyć
siły i razem coś pożytecznego robić.
Dziękuję za rozmowę.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99
74 663 80 30

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.

Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Po pożyczkę przyjdź do Fines
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

4 wydarzenia

Zniżki dla
seniorów

Gmina Wałbrzych podpisując porozumienie o Partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Manko z Krakowa przystąpiła
do Programu „Gmina przyjazna seniorom i Ogólnopolska
Karta Seniora”.
Program Karta Seniora jest skierowany do seniorów, którzy ukończyli
60 rok życia, zamieszkałych na terenie całej Polski. Obecnie wydano już
ponad 240 tysięcy kart, a honoruje
je ponad 1600 punktów. 115 miast
przyłączyło się do programu. Na ten
moment wałbrzyscy seniorzy będą
mogli skorzystać ze zniżek kupując
bilet do Filharmonii Sudeckiej, Teatru Dramatycznego, Zamku Książ,
Teatru Lalki i Aktora oraz Muzeum
Porcelany.
- Jestem bardzo zadowolony z
tego, że Wałbrzych przystępuje do
programu. W końcu seniorzy, do
których już wkrótce sam dołączę,
są znaczną grupą, która może mieć
duży wpływ na swój rozwój, życie
miasta – podkreśla prezydent Roman
Szełemej.
Każdy senior może otrzymać
własną kartę seniora wypełniając formularz zgłoszeniowy. Karta seniora
jest bezpłatna i wydawana na czas
nieokreślony. Uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i
usługi na terenie całej Polski wśród
firm, które przystąpiły do programu
jako partnerzy.
Wałbrzyscy seniorzy mogą pobrać
karty zgłoszeniowe w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu w pokoju
nr 11.
KaLu
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Strefa inwestuje w region
Hala produkcyjno-magazynowa pod wynajem oraz droga łącząca ulicę Uczniowską z niezagospodarowanymi dotychczas gruntami w
Wałbrzychu – Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje kolejne projekty, które podnieść mają atrakcyjność inwestycyjną regionu.
Obiekt powstać ma w Wałbrzychu
na 3-hektarowej działce przy ulicy
Villardczyków, do której przylega parking dla samochodów ciężarowych.
Hala o powierzchni ok. 5000 m kw.
posiadać ma część przemysłowo-magazynową oraz administracyjną.
- Hala projektowana jest szczególnie z myślą o lokalnych mikro i małych
przedsiębiorcach, którzy nie posiadają
wystarczających środków, aby wybuREKLAMA

dować własny obiekt produkcyjno-magazynowy – wyjaśnia Michał Szukała, wiceprezes wałbrzyskiej strefy
odpowiedzialny m.in. za inwestycje. –
Obiekt ułatwi działalność firmom nie
tylko dzięki dostępnej infrastrukturze,
ale również dzięki kompleksowemu wsparciu strefy oraz dostępnym
ulgom podatkowym – dodaje.
Hala ma zostać podzielona na 8
modułów. Planuje się, iż pomieszczeR0051/19

nia przeznaczone będą pod działalność
związaną z sektorem motoryzacyjnym, metalowym, magazynowaniem
towarów lub nieuciążliwą produkcją.
Koncepcja zakłada realizację części
przeznaczonej na pomieszczenia socjalno-biurowe. Poszczególne moduły
zostaną wydzielone pełnymi ścianami,
co daje możliwość zagospodarowania
przestrzeni hali zgodnie z potrzebami
nawet kilku najemców. Każdy z mo-

dułów wyposażony będzie w bramę
wjazdową oraz dok załadunkowy.
WSSE wybrała już projektanta tego
zadania. Planowany termin realizacji
inwestycji przypada na 2020 rok.
Kilka kilometrów dalej rozpoczęła
się z kolei budowa drogi wewnętrznej, która prowadzić będzie do niezagospodarowanych jeszcze nieruchomości.
KaLu

REKLAMA

R0052/19

• 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
ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW
KREDYT OK
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

Piątek, 25 stycznia 2019
www.30minut.pl
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PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA OSÓB
STARSZYCH W NIEMCZECH

tel. 509 892 436

ul. Lubelska 1, Wałbrzych
R0054/19

Szukasz
pracownika?
Zadzwoń!
Pośredniczymy
w zatrudnianiu.
MyJob

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

Tel. 602 376 974

Mercedes znów
buduje w Jaworze
W ramach ofensywy elektromobilności Mercedes-Benz Cars buduje fabrykę baterii elektrycznych w Jaworze na Dolnym Śląsku, rozszerzając tym samym swoją globalną sieć produkcji do
dziewięciu fabryk.

Zapisz się na bezpłatny kurs
niemieckiego od podstaw!

REKLAMA

wydarzenia 5

od 16 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

- Do 2022 r. przeprowadzimy
elektryfikację całego portfolio Mercedesa proponując naszym klientom
różne wersje pojazdów z napędem
elektrycznym w każdym segmencie.
Wśród nich będzie co najmniej dziesięć samochodów w pełni elektrycznych. Baterie do tych aut wyprodukujemy w naszych fabrykach, bo jest to
ważny czynnik sukcesu w erze elektromobilności. Fabryka baterii w Jaworze jest drugą już inwestycją Mercedesa w tej lokalizacji. Pierwszą jest
inteligentna fabryka zaawansowanych
technologicznie silników do pojazdów
konwencjonalnych, a teraz wprowadzamy do Polski kolejną technologię
przyszłości – mówi Markus Schäfer,
członek Zarządu ds. produkcji i łańcucha dostaw Mercedes-Benz Cars.
W Jaworze, około 100 km od
granicy z Niemcami, powstaje obecnie nowoczesna fabryka czterocylindrowych silników do pojazdów
hybrydowych i konwencjonalnych.
Jest to pierwszy zakład produkcyjny
Mercedes-Benz Cars w Polsce, który
zatrudni ponad 1000 osób.
- Decyzja Mercedes-Benz Cars o
rozpoczęciu produkcji baterii elektrycznych do nowego typu pojazdów
w Jaworze pokazuje, że firmy, które
rozpoczęły działalność w naszym
kraju, pozytywnie oceniają klimat
inwestycyjny i chcą dalej się tu rozwijać. Jesteśmy świadkami rewolucji
przemysłowej 4.0, w której Polska
odgrywa wiodącą rolę. Tym bardziej
cieszy fakt, że w Jaworze będą produkowane nie tylko tradycyjne silniki, ale
także serca samochodów przyszłości,
czyli baterie elektryczne – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Adwokat radzi:

1. Jakie dane można bezpiecznie podawać w Internecie, aby w przypadku trafienia na oszustów nie
mieć kłopotów? Czy podanie samego imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia czy numeru
konta, może mieć jakieś niepożądane konsekwencje?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w zależności od celu, dla którego podajemy
dane oraz rodzaju strony internetowej musimy przeanalizować, czy dane wymagane od operatora są
niezbędne. Niech przykładem będzie zawarcie umowy kredytowej dla popularnych rat 0% udzielanych
przez Internet. W takim przypadku, chcąc przejść weryfikację bankową zmuszeni jesteśmy podać imię,
nazwisko, numer PESEL, czy adres zamieszkania. W innym wypadku bank nie mógłby sprawdzić naszych zobowiązań w centralnych systemach, a co za tym idzie nie dostalibyśmy kredytu.
Popatrzmy teraz z innej strony. Chcielibyśmy zarejestrować się na forum o tematyce kulinarnej, aby mieć
dostęp do najciekawszych przepisów, oraz żeby dzielić się swoimi osiągnięciami w tej dziedzinie. Podczas
rejestracji wymagane jest podanie naszego nicku, czasem imienia i nazwiska oraz naszego adresu mailowego. Nie potrzeba żadnych innych danych.
Są to skrajne przypadki, ale dzięki temu łatwiej można zauważyć prawidłowe zastosowanie jednej z
zasad ochrony danych osobowych, mianowicie zasady adekwatności. Według niej operator powinien
zgromadzić tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji jego przedsięwzięcia. Dlatego podchodząc
rozważnie do usług świadczonych w Internecie, powinniśmy sami odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy
podanie mojego numeru PESEL lub imienia i nazwiska rzeczywiście są konieczne? Czasem lepiej zrezygnować, niż potem borykać się z negatywnymi konsekwencjami, a problemy mogą być spore. Nasze
dane mogą posłużyć oszustom nie tylko do tworzenia fikcyjnych kont bankowych, zaciągania kredytów,
ale także do maskowania wszelkich działań przestępczych włączając w to nawet dziecięcą pornografię.
Możliwości wykorzystania naszych danych są ogromne, a wytłumaczenie się z ich konsekwencji będzie

Produkcja silników w Jaworze rozpocznie się w 2019 r. i będzie zaopatrywać zakłady Mercedes-Benz Cars
w Europie i na całym świecie. Dzięki
budowie nowej fabryki baterii w Jaworze powstanie ponad 300 nowych
miejsc pracy. Montaż baterii będzie
wyposażony w najnowocześniejsze
technologie i, podobnie jak fabryka silników, będzie zaopatrywany w
energię odnawialną. Seryjna produkcja baterii do pojazdów z rodziny EQ
(Electric Intelligence) rozpocznie się
na początku kolejnej dekady.
- Fabryka silników i nowa fabryka
baterii w Jaworze są ważnymi ogniwami naszej globalnej sieci produkcji
układów napędowych. Mamy obecnie
dziewięć fabryk baterii na świecie, co
zapewnia nam bezpieczeństwo produkcji aut z napędem elektrycznym.
Lokalizacja w Jaworze okazała się dobrą decyzją już przy budowie fabryki
silników. Budowa fabryki baterii to
kontynuacja tego sukcesu. Cieszymy
się bardzo z rozwoju współpracy z
regionem i polskimi koleżankami i kolegami – mówi Frank Deiß, szef działu

produkcji układów napędowych Mercedes-Benz Cars.
Mercedes-Benz Cars jest jedną
z pierwszych dużych firm przemysłowych, które zawarły umowy z lokalnymi dostawcami zielonej energii
elektrycznej i ciepła w Polsce. Zarówno fabryka silników, jak i nowa fabryka
baterii będą zaopatrywane w energię
odnawialną, neutralną pod względem
emisji CO2. Tym samym Jawor będzie jedną z pierwszych bezemisyjnych fabryk Mercedesa na świecie.
Fabryka baterii w Jaworze to dziewiąty zakład produkcji w globalnej
sieci Mercedes-Benz Cars - w siedmiu
lokalizacjach na trzech kontynentach.
Jeśli silnik spalinowy do tej pory
stanowił „serce” konwencjonalnego
napędu, to bateria jest sercem pojazdu elektrycznego. Bateria nie jest
gotowym elementem wkładanym do
auta, lecz integralną częścią architektury pojazdu. Jej inteligencja bierze się
z bardzo kompleksowego systemu.
KaLu

bardzo trudne i żmudne, dlatego korzystając z usług w Internecie bądźmy
rozsądni.
Poniżej opiszę kilka prostych zasad, które pomogą zminimalizować ryzyko
oszustwa i niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.
1. Chrońmy numer PESEL – podawajmy go tylko w sytuacjach, co do których jesteśmy pewni prawidłowego wykorzystania, np. na stronach instytucji państwowych, bankowych.
2. „Zielona kłódka” - sprawdzajmy, czy strona, która prosi nas o dane, ma
aktualny certyfikat bezpieczeństwa – takie strony oznaczone są zieloną
kłódką, która znajduje się po lewej stronie okna adresu, a ich adres rozpoczyna się od: „https://”
3. Starajmy się wchodzić na strony, które wymagają podania naszych danych osobowych np. strony bankowe, instytucji państwowych itp., w sposób bezpośredni - wpisując adres strony w oknie adresu przeglądarki, a nie korzystając z internetowych wyszukiwarek.
4. Przestrzegajmy zasad portali i czytajmy ostrzeżenia przygotowane przez ich administratorów.
5. Korzystajmy z programów antywirusowych – nawet te bezpłatne chronią w jakimś stopniu nasz komputer przed złośliwym oprogramowaniem.
6. Nie logujmy się w otwartych sieciach WiFi na strony internetowe, które posiadają nasze dane osobowe.
7. Nie otwierajmy załączników w mailach od nieznanych nadawców. Sprawdźmy nadawcę takiej wiadomości – często oszuści podszywają się pod zaufane instytucje wykorzystując drobne literówki w adresie
nadawcy.
8. Okresowo zmieniajmy hasła dostępu, stosując przy tym różne kombinacje wielkości liter i znaków
specjalnych.

Chcesz zadać pytanie Pani adwokat? Napisz do nas, opisz krótko swoją sytuację, czekamy na Twoje pytania: sekretariat@30minut.pl

PORAD PRAWNYCH UDZIELA ADWOKAT KATARZYNA STUCHŁY
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Biedroń zbiera swoją „armię”
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Po tym, jak we wrześniu Robert Biedroń pod hasłem‚ „policzmy się’’ zapowiedział nową polityczną inicjatywę i stworzenie alternatywy w polskiej polityce, na organizowaną przez tego
partyjnego lidera „Burzę Mózgów” przyszło w Wałbrzychu blisko 500 osób. Podczas dyskusji
wypracowano 10 postulatów do tworzonego programu nowego ugrupowania.
Uczestnicy przekazali wałbrzyskim
wolontariuszom projektu prawie 200
kartek ze swoimi uwagami, propozycjami, a 47 osób przekazało dane kontaktowe.
Z relacji sympatyków Biedronia
wynika, iż wszystkie Burze Mózgów,
które do tej pory odbyły się w Polsce,
zebrany został materiał spisany na 1000
stronach.
Po analizie przez specjalistów z różnych dziedzin powstał materiał, który
został przekazany wolontariuszom w
poszczególnych regionach Polski. Wałbrzyska grupa Biedronia liczy już ponad
30 osób. Spotkali się już na wewnętrznej dyskusji, aby przedstawić swoje
uwagi. Gościem spotkania był Michał
Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, działacz
społeczny i polityczny, prawnik.

Partia Roberta Biedronia buduje
swój program po przeprowadzeniu
szerokich konsultacji społecznych w
całej Polsce.
Jak podkreśla Mariusz Kotarba, koordynator okręgu wałbrzyskiego, u
podstaw było marzenie - stworzenie
projektu z ludźmi, który w centrum stawia ich sprawy i problemy. Konsultowany materiał odnosił się do 13 obszarów,
w tym kultury, środowiska, edukacji,
Polski w Europie. Istotnym elementem
programu będzie prawo do niezależności, solidarność społeczna i równość.
Omawiano również kwestie związane
ze wsparciem innowacji i budowaniem
zaufania w biznesie, cyfryzacją i koniecznymi zmianami zmierzającymi do
sprawnego zarządzania państwem. Zagadnieniem niebudzącym dyskusji były
kwestie rozdziału państwa i kościoła.
Tak budowany program nowej partii

Żądło wiceprezydentem
Prezydent Miasta Świdnicy powołała swojego nowego zastępcę. Od
wtorku, 22 stycznia funkcję tę pełnić będzie Jerzy Żądło - absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Ma na swoim koncie także dwa kierunki studiów podyplomowych: menadżerskie
oraz zarządzanie jakością na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Od 1 czerwca 2016 roku był dyrek- było przyznanie mu w 2015 roku, tytorem Świdnickiego Ośrodka Sportu i tułu Zasłużonego dla Gminy Świdnica.
Rekreacji. Związany jest z piłką nożną
- Pan Jerzy Żądło sprawdził się na
- był piłkarzem MKS Polonia Świdnica, stanowisku dyrektora ŚOSiR. Wykazał
następnie Sparty Świdnica i Stali Świd- się doskonałymi umiejętnościami menica. Ukoronowaniem działalności nadżerskimi i komunikacyjnymi - jest
społecznej na rzecz rozwoju sportu doceniany przez swoich pracowniREKLAMA

pokazuje - dodaje Kotarba, że polityka
może być przyjazna ludziom, że polityka
może być bliżej mieszkańców naszych
miast i miasteczek. Dążymy do tego, co
zawsze podkreśla Robert Biedroń „że
polityka może łączyć, a nie dzielić, że
polityka może dbać o dobro wspólne,
że Rzeczpospolita Polska może być dobrem wspólnym wszystkich obywateli,
a nie tylko wybranych, należących do
lepszego sortu albo „gorszego sortu”.
Kolejnym wydarzeniem będzie
konwencja programowa nowej partii
Roberta Biedronia, którą zaplanowano
na 3 lutego w Warszawie na Torwarze.
Planowany jest udział około 8000 Polek
i Polaków.
Kontakt z nowym ugrupowaniem za
pośrednictwem profilu facebookowego
lub mailowo: mariusz.kotarba@pl_imd.
org
red

ków, jako osoba budująca dobre relacje międzyludzkie. Biorąc to wszystko
pod uwagę, postanowiłam powierzyć
mu stanowisko mojego zastępcy. Mam
do niego pełne zaufanie i wiem, że
sprosta nowym wyzwaniom – mówi
prezydent Świdnicy Beata Moskal Słaniewska.
Nowo powołany prezydent zajmie
się tematami: gospodarki przestrzennej, architektury, geodezji i gospodarki nieruchomościami, gospodarki
mieszkaniowej, sportu, transportu,
gospodarki odpadami oraz inwestycji
miejskich.
AnPl
R0057/19
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Przełomowe odkrycie uczonych z Cambridge w walce z nietrzymaniem moczu

Prof. Max Randall,
Cambridge

„Ta metoda usuwa 97% przyczyn
nietrzymania moczu, całkiem
likwiduje problem w 4 tygodnie”

To był prawdziwy szok. 173 uczestniczki
pierwszych w historii testów nowego
odkrycia prof. Maxa Randalla nie mogły
uwierzyć w to, co widzą.

P

o 30 dniach testów kobiety
całkowicie pozbyły się problemu z nietrzymaniem moczu. Udało im się to bez operacji i bez dodatkowych ćwiczeń.
Według danych spektakularna metoda brytyjskiego uczonego ma 97%
skuteczności.

Oznacza to, że uczestniczki całkowicie pokonały wysiłkowe nietrzymanie moczu, dzięki czemu problem
zniknął nawet podczas dużego wysiłku. Zredukowały parcie na cewkę
moczową, co spowodowało o 93%
rzadsze wizyty w łazience. Wyeliminowały nadwrażliwość pęcherza,
co 4-krotnie wydłużyło czas między
oddawaniem moczu. A także wzmocniły mięśnie dna miednicy, dzięki
czemu możliwe jest 10-krotnie dłuższe
wytrzymanie z pełnym pęcherzem.

Okiem eksperta:
Wiele osób niesłusznie sądzi, że nietrzymanie moczu to typowo kobiecy problem. Owszem, dwukrotnie
częściej przytrafia się on paniom,
ale dotyczy też mężczyzn! Poza tym
wielu lekarzy nie potrafi wskazać
przyczyn dolegliwości. Nie wiedzą,
że za nietrzymanie moczu odpowiedzialne są osłabione mięśnie
dna miednicy. Chorzy, zamiast pomocy, dostają… witaminy i zostają
z niczym. To błąd, ponieważ w takiej
sytuacji należy działać szybko! Nie
można czekać na odległą wizytę u lekarza, ponieważ problem będzie tylko
się pogłębiał.

ludzkie ciało do działania. Prof. Max
Randall: ,,Odkryliśmy pewne natuDla przeciętnego
ralne
substancje aktywne, które odczłowieka wydaje
działują na poziomie nanokomórkosię to niemożliwe
wym. Opóźniają podział telomerów
Przeciętny
człowiek
pomyśli, w komórkach. Dzięki temu komórki
że to niemożliwe. Jednak z nauko- starzeją się ponad 9-krotnie wolniej.
wego punktu widzenia to normal- Organizm zaczyna wracać do dawne zdolności regeneracyjne, które nej formy, pracuje na najwyższych
ma organizm każdego człowieka. obrotach (tak, jak za czasów młodoTrzeba tylko wiedzieć, jak pobudzić ści) i automatycznie likwiduje problem nietrzymania
moczu. Te substancje aktywne potrafią wzmocnić mięśnie dna miednicy
o 50% i 4-krotnie
zmniejszyć
nadwrażliwość
pęcherza na poziomie
nanokomórkowym.
Dzięki temu nietrzySłabe mięsnie kontrolujące
Silne mięśnie kontrolujące
manie moczu zoPRZED kuracją
PO kuracji
staje zahamowane
Główną przyczyną nietrzymania moczu jest
po ok. 4 tygodniach
osłabienie mięśni dna miednicy. Metoda biokuracji. Aby metostymulująca prof. Maxa Randalla pozwala
da była dostępna dla
w naturalny sposób je wzmocnić. Po lewej
każdego, wprowapęcherz moczowy z osłabionymi mięśniami
dziłem ją w postaci
dna miednicy, po prawej mięśnie pracujące
aktywnych, biostywłaściwie po kuracji prof. Randalla.
mulujących tabletek”.

„Pozbyłam się wstydu!”
Problem z nietrzymaniem moczu miałam przez ostatnie 10 lat.
Lekarze nie potrafili nic na to poradzić. To był potworny wstyd.
Doszło już do tego, że bałam się wyjść z domu. Kichnięcie mogło
spowodować, że pęcherz nie wytrzyma. Metoda prof. Maxa Randalla spadła mi z nieba. Już pierwszego dnia poczułam jak pęcherz
się uspokaja, czuję się swobodniej i pewniej. Po tygodniu skończyło
się popuszczanie, a każdego kolejnego dnia byłam w stanie wytrzymać
dłużej i dłużej bez chodzenia do łazienki. Wreszcie nie muszę się wstydzić.

Krystyna (43 lat), Terespol

„Szok i frustracja”
Nie spodziewałem się, że to spotka akurat mnie. Żyję
zdrowo, nie palę, waga w normie – a jednak straciłem
kontrolę nad swoim pęcherzem. Na spodniach pojawiały się plamki, było mi okropnie wstyd! Chciałem iść do
urologa, zrobić coś z tym jak najszybciej, ale termin dostałem na 3 miesiące wprzód. Zacząłem szukać, trafiłem na
tabletki biostymulujące. Po 48 godzinach stosowania widziałem
pierwsze efekty. W 2 tygodnie zapomniałem o problemie!
Edward (64 lat), Piotrków Trybunalski

„Przestałam wstawać w nocy”
„Życie zaczyna się na emeryturze? Moje zaczęło się kończyć.
Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymałabym w takim stanie.
Na szczęście, trafiłam na te biostymulujące tabletki – światełko w tunelu dla wszystkich, którzy stracili już nadzieję na
poprawę swojego zdrowia.”
Barbara (71 lat), Cieszyn

Odkrycie prof. Randalla
wchodzi na rynek
Formuła w postaci tabletek biostymulujących stała się bardzo popularna
w całej Europie. W Polsce jest dostępna wyłącznie w sprzedaży telefonicznej klubu seniora (nie można jej kupić
w sklepach). Technologia jej produkcji
nie jest tania. Ale dzięki specjalnej
refundacji uczestnictwa w Klubie

Seniora, ograniczona liczba osób
może skorzystać z niej aż o 70% taniej. Zamawianie jest bezpieczne, ponieważ nie trzeba wcześniej nic płacić
– dopiero u listonosza w momencie
otrzymania przesyłTYL
ki. Ilość opakowań
K
1
jest ograniczona –
luteO do
go
decyduje kolejność
tan
zgłoszeń.
iej!

70%

SPECJALNA REFUNDACJA
DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB!
Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią
ndacja!
do 1 lutego 2019 r., przysługuje specjalna refu
udział w Klubie
Otrzymasz wówczas preparat prof. Randalla za
TIS)!
Seniora za jedyne 323 97 zł (przesyłka GRA

Zadzwoń:

81 300 34 15

Od ponie dział ku do niedz ieli: 8:00 –20:0 0
opłat )
(Zwy kłe połąc zenie lokal ne bez doda tkow ych

8 wydarzenia
sekund
Wielokrotny złodziej

Wałbrzyscy policjanci w miniony piątek, 18 stycznia zatrzymali
54-letniego mężczyznę. Zatrzymany ukradł z marketu znajdującego się w dzielnicy Piaskowa
Góra m.in. produkty spożywcze, chemiczne oraz alkoholowe. Piątkowa kradzież nie była
pierwszym przestępstwem mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili,
iż wałbrzyszanin od połowy listopada do połowy grudnia zeszłego roku aż 19-krotnie wychodził
z tego samego marketu z identycznymi produktami nie płacąc
za nie. Straty właściciel sklepu
oszacował na kwotę 920 złotych.
Teraz złodziejowi grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Narkotykowa skrytka

Policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy zabezpieczyli w
zeszły piątek,18 stycznia w jednym z mieszkań przy ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu znaczne
ilości narkotyków. Właścicielem
mieszkania okazał się 40-letni
wałbrzyszanin, który przechowywał w nim środki psychotropowe w postaci amfetaminy,
tabletek ecstasy oraz kryształków MDMA, z których można
było przygotować ponad 200
porcji handlowych oraz środki
odurzające w postaci marihuany. W trakcie przeszukania lokalu znaleziono także dwie wagi
elektroniczne i trzy telefony
komórkowe. Mężczyzna stanie
teraz przed sądem. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków
wg Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Prokurator Prokuratury Rejonowej w
Wałbrzychu zastosował wobec
wałbrzyszanina dozór policyjny
oraz poręczenie majątkowe w
kwocie 2 tysięcy złotych.

Bezwzględny bandyta

Wtargnął do jednego z mieszkań
w dzielnicy Piaskowa Góra , a
następnie zaatakował 83-latkę,
zażądał od niej pieniędzy i ukradł
15 złotych. Do zdarzenia doszło w piątek, 18 stycznia przed
południem przy ul. Długosza w
Wałbrzychu. Ostatecznie 58-latek wpadł w ręce wałbrzyskich
policjantów pierwszego komisariatu. Decyzją Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu przestępca został
już tymczasowo aresztowany na
okres dwóch miesięcy.

Szybki pościg

Funkcjonariusze
Komisariatu
Policji w Boguszowie - Gorcach
zatrzymali po pościgu kierującego samochodem osobowym,
nastolatka, który zignorował nadawane w jego kierunku sygnały
świetlne i dźwiękowe oraz podjął
ucieczkę. Podczas legitymowania
okazało się, że 18 - latek nie posiada prawa jazdy. Zdarzenie to
miało miejsce w minionym tygodniu około godziny 1:30 w nocy.
Młodemu mężczyźnie grozi kara
5 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami oraz
dodatkowo wysoka grzywna.

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

od 16 lat
razem z Wami

Piątek, 25 stycznia 2019
www.30minut.pl

Gdzie stanie Fokker Dr1?

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat miejsca ekspozycji mobilnej
repliki samolotu Fokker Dr1, podobnej do tej, na której podczas I wojny światowej latał „Czerwony Baron” - jeden z najsłynniejszych mieszkańców Świdnicy, ikona współczesnej popkultury, którego legenda wykorzystywana jest m.in. w komiksach, filmach,
bajkach dla dzieci, grach komputerowych.
Konsultacje prowadzone będą w
sposób elektroniczny. Swoje opinie
można przesyłać do 5 lutego poprzez
formularz google dostępny pod linkiem: https://tiny.pl/txlsz.
Zgodnie z warunkami polsko czeskiego projektu „Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov” oraz strategią rozwoju turystycznego Świdnicy,
replika powinna stanąć w miejscu
łatwo dostępnym dla turystów i
mieszkańców. Spośród wielu takich
miejsc w Świdnicy wytypowano trzy,
do których należą między innymi:
główna aleja Parku Sikorskiego oraz
dwa zaniedbane obecnie skwery: teren zielony pomiędzy ulicami Zamkową a Muzealną, na którym wiele lat
temu był ustawiony radziecki samolot Jakowlew oraz skwer u zbiegu ulic
Traugutta, Pionierów i Wałbrzyskiej.
- Prosimy mieszkańców o zagłosowanie na miejsce, w którym ich

zdaniem należy ustawić czerwonego
Fokkera Dr1. Chcemy, by była to
decyzja większości biorących udział
w ankiecie świdniczan ukierunkowana na dobre publicity miasta oraz
na naturalny ruch turystyczny, który
przebiega przez Świdnicę. Samolot
ma być ciekawostką i atrakcją, przy
której wielu turystów zrobi sobie
pamiątkowe zdjęcie - powinien więc
zostać wyeksponowany w miejscu,
które będzie łatwo dostępne i bezpieczne. Wśród osób, które wezmą
udział w naszym krótkim sondażu,
rozlosujemy drobne upominki-nagrody - zachęca do wypełnienia formularza Sylwia Osojca-Kozłowska,
kierownik Referatu Turystyki.
Wyeksponowanie w przestrzeni
publicznej Świdnicy repliki samolotu
Fokker Dr1 zaplanowane zostało na
marzec tego roku – i będzie połączone z wizytą studyjną dziennikarzy

turystycznych,
blogerów
z
Polski i Czech,
którym
zostanie zaprezentowana
także będącą
elementem
projektu trasa
turystyczną.
- W tym
samym dniu
zostanie również otwarta
wystawa poświęcona historii „Czerwonego Barona”. Będzie można na niej obejrzeć
m.in. jak legenda lotnika wywodzącego się ze Świdnicy wykorzystywana jest we współczesnej popkulturze
i marketingu, a także dowiedzieć się
co nieco o Igo Etrichu - który jest
tematem wiodącym działań projekto-

wych u naszego partnera w Trutnovie
- dodaje Sylwia Osojca-Kozłowska.
Budowa repliki samolotu wyniosła 47 500 złotych, w tym koszt, jaki
poniosło miasto z tytułu jej skonstruowania, to około 4 700 zł (85 % to
dofinansowanie unijne i 5% - środki
krajowe).
AnPl

Akta osobowe w sieci Książ wspiera sport

Regularny wpływ do ZUS wszystkich informacji dotyczących
zatrudnienia gwarantuje pracownikom otrzymanie emerytury
naliczonej z każdego okresu zatrudnienia.
Zdejmuje z nich także konieczność
gromadzenia dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie i wysokość dochodów, gdyż ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi
do uzyskania takich świadczeń jak
emerytura czy renta oraz ustalenia ich
wysokości.
Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do
10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci
elektronicznej czy domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe
pracownika - to rozwiązania w ramach projektu e-akta, które weszły
w życie 1 stycznia tego roku. Obecnie
pracodawcy tak, jak przedsiębiorcy
w innych europejskich krajach, mogą
przekazać w postaci elektronicznej
dane do ZUS. W związku z tym pracodawcy muszą przesyłać szerszy zakres
informacji za swoich pracowników.

- W Polsce obowiązywał jeden z
najdłuższych na świecie, bo aż 50-letni
okres przechowywania akt pracowników, gdy tymczasem w Finlandii jest
to 10 lat, a w Danii tylko 5 lat - mówi
Iwona Kowalska - Matis, regionalny
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku.
Od wielu już lat koszt przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat i brak możliwości
elektronicznego jej prowadzenia,
przedsiębiorcy określali, jako jedną z
głównych biurokratycznych barier w
prowadzeniu działalności. Tradycyjne
przechowywanie akt jest bardzo drogie. Szacuje się, że w ubiegłym roku
koszty po stronie pracodawców z tytułu prowadzenia i przechowywania
dokumentacji pracowniczej wynosiły
ok. 130 mln zł rocznie.

REKLAMA

AnPl
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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)

Do tej pory w Zamku odbywały się takie zawody jak The
Castle Run, Runmageddon czy Mistrzostwa MTB. Od 2019 r.
Spółka Zamek Książ w Wałbrzychu będzie wspierać również
wałbrzyski klub Górnik Wałbrzych.
Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych
oraz Zamek Książ podpisali umowę o współpracy, w ramach której
klub otrzyma wsparcie finansowe
na prowadzenie działalności, a
Książ dołączy do grona partnerów
i sponsorów wałbrzyskiego sportu.
-Chcemy pomóc klubowi, który od ponad 70 lat wspiera proces szkolenia oraz wychowywania
dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie
– podkreśla, Anna Żabska prezes
zamku
Podczas gali Ambasador Wałbrzycha w zamku nagrodzonych
zostało wielu sławnych sportowców, takich jak Krzysztof Ignaczak,
Dariusz Baranowski, Agnieszka
REKLAMA

Wieszczek-Kordus czy Urszula
Włodarczyk. To wyraźnie pokazuje potencjał sportowy w naszym
mieście. Osiągnięcia znanych wałbrzyszan motywują nas ,by współtworzyć przestrzeń do rozwoju
dla młodzieży.
-To dla nas ważne wsparcie w
niełatwym procesie transformacji
i odbudowania klubu piłkarskiego,
za które chcę bardzo podziękować
Spółce Zamek Książ. Dzięki temu
będziemy mogli zapewnić naszej
kadrze treningi, dodatkowe zajęcia, stroje i dobrej jakości sprzęt
– mówi Czesław Grzesiak, prezes
wałbrzyskiego klubu.
red
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WALENTYNKOWA
MOC ATRAKCJI

Święto Zakochanych nazywane walentynkami obchodzimy w Polsce
niezmiennie od lat 90. - 14 lutego. Walentynki to dzień, który jest doskonałą
okazją do nieco innego spędzenia czasu z osobą bliską naszemu sercu. To
moment kiedy możemy ukochanej osobie poświęcić nieco więcej czasu niż
zwykle oraz pokazać jej jak wiele dla nas znaczy.
Walentynki to także czas
kiedy
obdarowujemy
swoje drugie połówki
serduszkami, słodyczami, pocałunkami. Bez
wątpienia ten dzień,
to jeden z najprzyjemniejszych w roku. Każda
okazja do świętowania
a tym bardziej do okazywania innym miłości jest
dobra. Dlatego właśnie
zgodnie z tradycją Nasza Galeria również zadbała o miłosny klimat.
Serduszka, czerwień ale
przede wszystkim unosząca się w powietrzu
miłość będą czekać na
Państwa w naszym centrum handlowym już 9
lutego. W tym dniu będziecie mogli Państwo
wziąć udział w wielu
konkursach i zabawach.
Skierowane będą nie
tylko dla par ale również
dla singli. Zwieńczeniem
tego wspaniałego dnia
będzie występ Natalii
Szroeder- polskiej wokalistki i autorki tekstów. Z
muzyką związana jest od
najmłodszych lat a kojarzymy ją z takich utworów jak „Nie patrzę w
dół” czy „Wszystkiego na
raz”. Brała również udział
w programie „Twoja
twarz brzmi znajomo”
oraz w „Dancing with
the Stars. Taniec z gwiazdami”. Nie może Was zabraknąć w ten wspaniały
dzień, serdecznie zapraszamy!

W NUMERZE M.IN.:
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POLECA
Kontynuacja bestsellerowej Nieodnalezionej!
Rok po ucieczce od męża Kasandra Reimann prowadzi spokojne, ustatkowane życie
Mróz Remigiusz
za granicą. Jest przekonana, że udało jej się zostawić wszystko za sobą – także konsekwencje tego, co zrobiła, by ratować siebie i dziecko. Do czasu. Pewnego dnia jej syn nie wraca do domu po wizycie u kolegi, a jedyny ślad
prowadzi do Opola. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć dziecko, nawet jeśli będzie oznaczało to ponowne spotkanie z człowiekiem,
którego życie zniszczyła.
Damian Werner tymczasem wprowadza się do nowego mieszkania, wciąż starając się zapomnieć o wszystkim, co spotkało go rok temu. Przeglądając jednak rzeczy zostawione przez poprzedniego właściciela, trafia na starą kasetę VHS, która rzuca nowe światło na jego przeszłość…
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Nieodgadniona

Niemożliwe

Wykonawca: Kwiat Jabłoni
Album „Niemożliwe” to debiutancki krążek folkowo-elektronicznego duetu Kwiat Jabłoni. Rodzeństwo Kasia i Jacek Sienkiewiczowie jako
Kwiat Jabłoni po raz pierwszy zaprezentowali się polskim słuchaczom w marcu 2018 r., wypuszczając do sieci piosenkę „Dziś późno pójdę
spać” wraz z teledyskiem, który na YouTube wyświetlony został już ponad 4,5 mln razy. Drugim singlem promującym płytę została tytułowa piosenka
„Niemożliwe”.
Na album wyprodukowany przez Kwiat Jabłoni oraz
debiutującego realizatora dźwięku Łukasza Ziębę
składa się 12 utworów. Są to autorskie, refleksyjne
piosenki z polskimi tekstami wykonane na dwa głosy, mandolinę i fortepian, wzbogacone elektronicznymi brzmieniami. Ta nietypowa mieszanka sprawia, że muzyka Kwiatu
Jabłoni wymyka się typowym gatunkom, ciężko ją zaszufladkować. W piosenkach rozbrzmiewają folkowe brzmienia, popowe chwytliwe melodie i przestrzenne efekty elektroniczne. Kasia i Jacek mówią jednak, że najważniejsza jest dla nich warstwa tekstowa
ich piosenek.
Rodzeństwo Sienkiewiczów śpiewa o życiu chwilą, próbach cieszenia się tym, co mamy, o ucieczce od konsumpcjonizmu i świata przesyconego pogonią za sukcesem, skłaniają słuchaczy do namysłu i nie pozostawiają obojętnym. „Niemożliwe” to album głęboko poruszający zarówNASZA VICTORIA
no słowami, jak i muzyką.
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

Deszczowa piosenka
Donen Stanley
Arcydzieło komedii muzycznej.
Gdy filmy nieme ustępują miejsca dźwiękowym, ulubieniec
widzów (Gene Kelly), jego kumpel (Donald O’Connor), przyszła
ukochana (Debbie Reynolds) i
kapryśna partnerka (Jean Hagen) muszą podjąć rzucone im
wyzwanie.
Film zremasterowany ze skanów w rozdzielczości 4K! Teraz w
nowej kolekcji klasyki Warner Bros. - Iconic Moments.

Nakład 19 000 egzemplarzy
Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Ludowa 1C/111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 407 736, 797 981 518
www.30minut.pl
e-mail: reklama@30minut.pl

CENTRUM
sp. z o.o.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
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Dualny rok sukcesów
Mateusz Jakubczak, student III roku logistyki, to pierwsza osoba w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, która kształci się systemie dualnym. Oznacza to, że student edukuje się w uczelni i jednocześnie nabiera wiedzy w praktyce
w fabryce NSK Steering Systems Europe. Po roku doświadczeń, o sukcesie tej metody mówią zarówno przedstawiciele uczelni,
jak i pracodawcy. Zadowolenie zdradza także sam student.
Pierwsze w historii Wałbrzycha
studia dualne realizowane wspólnie
przez Państwową Wyższą Szkołę

Zawodową im. Angelusa Silesiusa
oraz NSK Steering Systems Europe
ruszyły rok temu. Osobą realizu-

jącą ten program nauczania, jako
pierwszy i jedyny, jest Mateusz Jakubczak, obecnie student III roku

logistyki – wybrany przez fabrykę
NSK.
Przyjęty na studia dualne Mateusz Jakubczak równolegle uczestniczy w zajęciach w przedsiębiorstwie i w uczelni. W semestrze 4
spędzał jeden dzień w przedsiębiorstwie, a 4 dni w uczelni. Następnie w semestrze 5 – 2 dni w
przedsiębiorstwie, 3 dni w uczelni.
Podobnie czas nauki będzie dzielił
w rozpoczynającym się semestrze
6.
- Jestem bardzo zadowolony ze
swojej decyzji, bo przez ten rok
bardzo wiele się nauczyłem. Jednocześnie potrafię realizować w
praktyce to, czego uczę się na studiach, a nawet więcej! W NSK mam
do czynienia z wielką korporacją, z
rzeczywistą, codzienną sytuacją w
pracy. Trzeba planować, przewidywać, rozwiązywać problemy.
Cenne są też praca w zespole oraz
nawiązywanie kontaktów z kontrahentami, często z zagranicy. Myślę,
że takich umiejętności nie nauczy
żadna książka – opowiada Mateusz
Jakubczak. Student ma za sobą już
rok doświadczeń w fabryce NSK

Steering Systems Europe, która
wypłaca mu miesięczne stypendium na poziomie ok. 700 zł.
Postawę i wyraźnie zaangażowanie w pracę Mateusza doceniają
jego opiekunowie z NSK. Dyrektor administracji – Hiroki Nukui,
lider ds. produkcji i logistyki oraz
specjalista ds. celnych – Piotr Sylwestrzak, specjalista HR – Miłosz
Cader zwracają uwagę, że student, z własnej inicjatywy, spędza
w fabryce zwykle więcej czasu niż
przewiduje to program.
- Widzimy, jak przez ten rok Mateusz się zmienił. Jest zdecydowanie bardziej pewny siebie, odważny
i otwarty. To dla niego wielki krok
i niewątpliwie, jego duży osobisty
sukces - zauważa dr Beata Detyna,
dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.
Sukces pierwszego roku studiów dualnych potwierdzają zgodnie: rektor prof. nadzw. dr hab.
Piotr Jurek, prorektor dr Małgorzata Babińska oraz kanclerz mgr Rafał
Pszczolarski.
Pod koniec stycznia Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa zawrze drugą umowę z wałbrzyskim pracodawcą,
która da szansę na studia w systemie dualnym dla następnej osoby.
Na współpracę zdecydowała się
fabryka Ronal. O miejsce tutaj ma
szansę ubiegać się ok. 40 studentów II roku kierunku logistyka.
Iwona Petryla
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Zawodowy strzał w 10!
Wałbrzyskie szkoły zawodowe na TOPIE
Zorganizowana w dniu 22 stycznia 2019 r. konferencja „Zawodowy strzał w 10!” okazała się rzeczywistym strzałem w dziesiątkę. Inicjatywa wałbrzyskich szkół
zawodowych: Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 7 oraz Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” spotkała się z gorącym przyjęciem ze strony dyrektorów
szkół, nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców i uczniów oraz pracodawców.
zawodowe, które dają mu tytuł technika w wybranym zawodzie (często
są to dwa zawody). Po skończonej
szkole można przystąpić do egzaminu
maturalnego, który pozwala na podjęcie studiów wyższych i podniesienie
kwalifikacji zawodowych. Uczeń po
technikum ma już doświadczenie zawodowe (praktyki, staże), jest gotowy do wejścia w rynek pracy, bowiem
posiada wyuczony zawód. Może w
związku z tym podjąć pracę zawodową i samodzielnie opłacać dalszą
edukację.

Frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów, sala Starej Kopalni
wypełniła się po brzegi uczestnikami
szczerze zainteresowanymi tematem
kształcenia zawodowego w naszym
mieście. Nie zabrakło przychylnych
słów ze strony prezydenta Miasta
Wałbrzycha dr Romana Szełemeja,
patrona tego wydarzenia. Swoje zainteresowanie i wsparcie dla inicjatywy
przedstawiła również wiceprezydent
miasta dr Sylwia Bielawska, która
przypomniała w swoim wystąpieniu o
realizowanym przez miasto projekcie
„Czas na zawodowców”, doposażającym wałbrzyskie szkoły zawodowe
w sprzęt najwyższej jakości i dającym
możliwość kształcenia na najwyższym, europejskim poziomie.
Konferencja miała przede wszystkim charakter informacyjny i promocyjny, obejmowała najważniejsze założenia reformy oświaty, w
tym typy szkół, do których mogą
startować w tym roku absolwenci
gimnazjów i szkół podstawowych.
Główną ideą organizatorów było poinformowanie społeczności lokalnej
o tym, że w wałbrzyskich szkołach
zawodowych nie zabraknie miejsca
dla żadnego ucznia, bowiem szkoły są

przygotowane na tzw. podwójny nabór. Wałbrzyskie technika i branżowe
szkoły I stopnia oferują naukę w kilkudziesięciu atrakcyjnych zawodach
w doskonale wyposażonych pracowniach, laboratoriach, ponadto współpracują z wieloma pracodawcami,
którzy przyczyniają się do wzrostu
jakości kształcenia.
Jednak głównym zadaniem organizatorów było „odczarowanie” obrazu
szkolnictwa zawodowego w mentalności społecznej. I wydaje się, że poprzez swoje wystąpienia dyrektorzy
udowodnili, że wybór szkoły zawodowej przynosi wiele korzyści.
Z zaangażowaniem opowiadali
o swoich szkołach, wyposażeniach,
projektach, uczniowskich stażach,
zagranicznych praktykach, a przede
wszystkim przedstawiali zawody, w
których obecnie kształcą. Zwracali
uwagę na korzyści płynące z wyboru
zawodowej ścieżki kształcenia:

Branżowa szkoła I stopnia
Nauka w branżowej szkole I
stopnia trwa 3 lata. Szkoła kończy
się egzaminem zawodowym, który
daje uczniowi konkretny zawód (np.
fryzjer, kucharz, cukiernik, monter,
operator, ślusarz, elektromechanik).
Po ukończeniu tej szkoły uczeń jest
gotowy do podjęcia pracy zawodowej. Jeśli chce nadal się uczyć, to ma
możliwość podjęcia nauki w branżowej szkole II stopnia, gdzie nauka

trwa 2 lata, uczeń zdobywa wykształcenie średnie, zdaje egzamin zawodowy, który daje tytuł technika, szkoła
przygotowuje go do egzaminu maturalnego, co daje możliwość podjęcia
studiów.
Uczestnicy konferencji nie tylko
wysłuchali dyrektorów szkół i ich
ofert edukacyjnych. Podczas konferencji mocno wybrzmiał również głos
Dolnośląskich Pracodawców, których
reprezentowała pani dyrektor Katarzyna Kiek. W krótkim wystąpieniu
pokazała, jak wygląda dzisiaj rynek
pracy, kogo poszukują pracodawcy,
zaznaczyła, że dzisiaj liczą się wykwalifikowani pracownicy – fachowcy w
swoich zawodach. Pracodawcy, coraz
częściej, zgłaszają braki kadrowe na
stanowiskach technicznych i branżowych, kierując swoje kroki do szkół i
proponując współpracę.
K. Kiek przedstawiła projekty,
które Dolnośląscy Pracodawcy realizują wspólnie z wałbrzyskimi szkołami zawodowymi. Dzięki nim szkoły
kształcą na najwyższym poziomie

przy wykorzystaniu nowoczesnego
wyposażenia, ponadto zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczestniczą
w szkoleniach dotyczących najnowszych technologii.
Na zakończenie konferencji przedstawiono harmonogram dalszych
działań, ponieważ inicjatywa „Zawodowy strzał w 10!” nie kończy się na
zorganizowanej konferencji. 28 lutego 2019 r. na hali OSiR w Wałbrzychu
odbędą się „Targi zawodów”, gdzie
wałbrzyskie szkoły zawodowe przedstawią wszystkie zawody, w których
obecnie kształcą. A będzie co podziwiać, ponieważ zaprezentowanych
zostanie około 30 zawodów, które
uczniowie klas gimnazjalnych i klas 8
będą mogli zdobyć, wybierając od 1
września 2019 r. naukę w technikum
lub branżowej szkole I stopnia.
Już dziś zapraszamy na to niecodzienne wydarzenie uczniów i ich rodziców, nie tylko z Wałbrzycha, ale i
całego Powiatu Wałbrzyskiego.
SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ
POZYTYWNEGO WYBORU!

Technikum
Nauka w technikum trwa 4 lata
(absolwenci gimnazjum) lub 5 lat
(absolwenci klas ósmych), a absolwent uzyskuje wykształcenie średnie.
Podczas nauki uczeń zdaje egzaminy

Wałbrzyski Polonez Maturzystów
Ulicami wałbrzyskiej starówki, tanecznym krokiem przeszli uczestnicy VI Wałbrzyskiego Poloneza Maturzystów. Polonez to reprezentacyjny polski taniec narodowy. Tańczony był na inaugurację ważnych wydarzeń, obecnie rozpoczyna zabawy studniówkowe.
Tradycyjnie prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej przewodził w pierwszej parze.
- Radujemy się, że mamy tylu wspaniałych maturzystów, taką wspaniałą młodzież, tylu wspaniałych wałbrzyszan. Cieszymy się, że ta inicjatywa w tym roku zgromadziła rekordową liczbę
uczestników. Młode miasto wyszło na wałbrzyski rynek. Trzymamy za was kciuki. Życzę, abyście
studiowali w Wałbrzychu, żebyście nie wyjeżdżali i wszyscy wrócili nawet, jak wyjedziecie - komentował prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.
Organizatorem wydarzenia było II Liceum Ogólnokształcące przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych, Straży
Miejskiej w Wałbrzychu, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”
w Wałbrzychu, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. W wydarzeniu
wzięły udział wszystkie wałbrzyskie szkoły średnie, tańczyło ponad 100 par. Uczniowie - maturzyści reprezentujący swoje szkoły zaprezentowali się w strojach ludowych wypożyczonych z
ZPiT Wałbrzych.
PaPu
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Nie czekaj do wiosny

Zacznij naukę
w lutym!

Sprawdzamy się
w praktyce!

Sprawdzamy się
w praktyce!

Blisko Ciebie!
Szeroki wybór kierunków w ofercie
szkoły policealnej Żak daje wiele możliwości
i szansę na realizację zawodowych marzeń.

Korzyści z nauki w szkole policealnej
• otrzymasz legitymację oraz bezpłatne
zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS
• możesz przystąpić do egzaminów
zawodowych
• otrzymasz konkretny, pożądany
na rynku pracy zawód i umiejętności
• dużo zajęć praktycznych
• po zdaniu egzaminu otrzymasz
dyplom na druku MEN, uznawany
przez instytucje polskie i europejskie

żak
REKLAMA

szkoły
policealne

801 100 777
zak.edu.pl

żak

szkoły
policealne

Proponowane kierunki darmowe:
• Technik usług kosmetycznych
• Technik rachunkowości
• Technik informatyk
• Florysta
• Technik BHP
• Technik administracji
Proponowane kierunki płatne:
• Rejestratorka medyczna
• Agent celny
• Grafik komputerowy
• Trener Personalny z elem. fitness
oraz
• Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Wałbrzych
ul. Słowackiego 19
T: 74 843 30 30
T: 74 843 30 31

R0062/19

20 kultura
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Jeśli w znanym porzekadle – „Stara miłość nie rdzewieje” jest odrobina prawdy, to francuska komedia „Kochanie, wróciłem” najlepiej tego dowodzi. Pełną humoru historię o prawdziwej
miłości będzie można zobaczyć we wtorek, 12 lutego o godz. 18:30 w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie – Zdroju.
Severine jest właścicielką dobrze
prosperującego paryskiego wydawnictwa i nieco słabiej prosperującego życia osobistego. Ma co prawda
atrakcyjnego adoratora, ma wyluzowanego dorosłego syna i nawet
ponownie w jej życie wkracza były
mąż - skruszony i pełen dobrej woli
do pojednania... za prawie każdą
cenę.
Cóż, kiedy syn nie zna swojego
ojca, ojciec nie wie, że ma syna, adorator nie wie nic o byłym mężu,
były mąż nie akceptuje adoratora,
który adoruje nie tylko żonę byłego
męża, o czym, oczywiście Severine
nie wie... Trochę skomplikowane?
W wydawnictwie pojawia się
druga była żona byłego męża właścicielki, o czym Severine również nic

nie wie, a Jean-Pierre, czyli
były mąż obu pań zaraz się
dowie...
„Kochanie, wróciłem”
to znakomita komedia
będąca swoistym lustrem,
w którym w przerwach
pomiędzy
wybuchami
śmiechu przeglądamy się
my wszyscy - widzowie
w teatrze i główni aktorzy
w naszym własnym życiu.
Jest jeszcze jedna, może
najważniejsza bohaterka
tej zabawnej sztuki - miłość. Ta, dla której i dzięki
której żyjemy. Z głęboką
wiarą, że choć „stara” - to
nie „zardzewieje”.
KaLu

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 25.01.2019 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Warsztaty
w Szaniawskim

Szczegółowy Plan

Zapowiada się nietypowy tydzień w wałbrzyskim teatrze
Dramatycznym, a wszystko za sprawą młodzieżowych ferii w
Teatrze, które przebiegać będą pod hasłem „teatr to spektakl”.

Dzień drugi, 5 lutego,
godz. 10:00-14:00, Duża Scena
Praca nad udramatyzowaniem tekstu epickiego i przygotowanie z niego
tekstu dramatycznego.

W ciągu 5 dni uczestnicy poznają teatr od kuchni i siebie nawzajem, zgłębią tajniki pracy instytucji,
a co najważniejsze – pod okiem
artystów i pracowników – stworzą własną wypowiedź sceniczną,
zamieniając się w aktorów, dramaturgów, scenografów, specjalistów
od reklamy i promocji, organizatorów widowni.
Tydzień ferii wypełni się teatralną zabawą, wizytami w różnych pracowniach i spotkaniami
z ludźmi „Szaniawskiego”. Jak w
soczewce przedstawiony zostanie
proces powstawania spektaklu –
od pomysłu do sprzedaży biletów.
Uczestnicy będą wspólne wymy-

ślać, współpracować i tworzyć. Na
efekt wspólnych spotkań będzie
można zaprosić widzów.
Tegoroczne ferie Szaniawskiego skierowane są do młodzieży w
wieku od 11 do 14 lat. Warsztaty
rozpoczną się w poniedziałek, 4 lutego i potrwają do piątku, 8 lutego.
Zajęcia poprowadzą Dorota Kowalkowska i Seb Majewski. Koszt
udziału w projekcie wynosi 75 zł,
w tym poczęstunek w przerwie.
Na zajęcia można się zapisać osobiście lub telefonicznie w Biurze
Współpracy z Publicznością: (74)
64 88 301. Zapisy trwają do piątku,
1 lutego.
KaLu

Dzień Pierwszy, 4 lutego,
godz. 10:00-14:00, Duża Scena
Poznanie teatru, zapoznanie z
uczestnikami oraz praca nad tekstem epickim bajki o wałbrzyskim
tramwaju (o wałbrzyskiej podziemnej rzece).

Dzień trzeci, 6 lutego,
godz. 10:00-14:00, Duża Scena
Praca nad scenografią inspirowaną
tekstem dramatycznym oraz wszelkimi materiałami graficznymi.
Dzień czwarty, 7 lutego,
godz. 10:00-14:00, Świetlica
Praca nad wyborem kostiumów,
promocja wydarzenia oraz pierwsza
próba.
Dzień piąty, 8 lutego
godz. 10:00-14:00, Scena Kameralna
Praca nad sprzedażą wydarzenia,
druga próba oraz prezentacja efektu
spotkań i zakończenie ferii.

Nowe oblicze
ceramiki

Deus Ex Machina to motto wystawy Adama Abel, którą będziemy mogli zobaczyć już od 1 lutego od godz. 18:00 w galerii
Centrum Ceramiki Unikatowej – Stara Kopalnia, Wałbrzych.
Wystawa instalacji multimedialnej będącej interesującym eksperymentem ożywiania ceramicznych
obiektów rzeźbiarskich poprzez
włączanie w ich obszar animacji
komputerowych i projekcji wideo.
Prezentowane realizacje w swoim
kształcie nawiązują do modularnych,
animalistycznych maszyn o transformujących się układach. Ukryte życie
rzeźb ujawnia się widzowi w zaskakujący i nieoczekiwany sposób (deus
ex machina) za sprawą różnorodnych
animacji symulujących ich ruch.
Adam Abel - artysta multimedialny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Działań Interdyscyplinarnych na
Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep-

perta we Wrocławiu. Zajmuje się
rzeźbą w tworzywie ceramicznym,
animacją i video artem.
KaLu

Wielkie gwiazdy już w czerwcu!
Plejada gwiazd polskiego kina zawita w czerwcu do Wałbrzycha. Mają pojawić się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Robert Gonera, Tomasz
Karolak, a także Feliks Falk i Marek Koterski. Wszystko za sprawą 12. Festiwalu Reżyserii Filmowej na terenie Starej Kopalni.
12. edycja Festiwalu Reżyserii
Filmowej zaplanowana jest na 1 - 7
czerwca. Wydarzenie już po raz drugi
zagości na terenie Starej Kopalni, która w tym roku w sposób szczególny
przygotowuje się do przyjęcia gości i
projekcji filmów.
- Festiwal Reżyserii Filmowej cieszył się w ubiegłym roku świetną frekwencją, a tegoroczne wydarzenie
będzie miało z pewnością większy
rozmach. Zatem spodziewamy się
jeszcze większej liczby gości. Obecnie
prowadzimy rozeznanie dotyczące
wynajęcia bądź zakupu wyposażenia,
które pozwoli nam w sposób profe-

sjonalny wyświetlać festiwalowe filmy
– mówi Jan Jędrasik, dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
Stara Kopalnia planuje m.in. zakup
projektora oraz ekranu tak, aby komfortowo przeprowadzać projekcje
w największej sali - Łańcuszkowej,
gdzie zaaranżowana sala kinowa pomieści nawet 600 osób.
Za stronę merytoryczną i atrakcje 12. Festiwalu Reżyserii Filmowej
tradycyjnie odpowiada jego twórca
- Stanisława Dzierniejko. Dyrektor festiwalu już teraz zdradza, kto pojawi
się w czerwcu w Wałbrzychu.

-Swoją obecność w Wałbrzychu
potwierdził reżyser Feliks Falk, który
będzie przewodniczącym jury. Nagrodę Kryształowego Dzika za wybitne
osiągnięcia odbierze Marek Koterski.
Przyjazd zapowiedziała także Małgorzata Kożuchowska, która poprowadzi jedną z festiwalowych gal. Drugą
zajmie się z kolei Michał Koterski. Zaprosiłem też Roberta Więckiewicza i
Bogusława Lindę – mówi Stanisława
Dzierniejko. Wylicza także, że wśród
gwiazd 12. Festiwalu Reżyserii Filmowej będą Agnieszka Smoczyńska,
Gabriela Muskała, Sonia Bohosiewicz,
Robert Gonera, Tomasz Karolak.

W organizację festiwalu zaangażowany będzie również Wałbrzyski
Ośrodek Kultury.
- Rok temu wspieraliśmy festiwal
na terenie Starej Kopalni i zapraszaliśmy jego gwiazdy na Piaskową Górę.
W tym roku spotkamy się z gwiazdami „Pod Zegarem”, gdzie będziemy
też organizować projekcje filmów zapowiada Jarosław Buzarewicz, dyrektor WOK.
Jak zapewniają organizatorzy,
wstęp na projekcje i spotkania festiwalowe będzie bezpłatny. Biletowane
będą jednak gale otwarcia i zamknięcia festiwalu.

- Na wydarzenia festiwalowe konieczna będzie wcześniejsza rejestracja, zatem prosimy, aby już teraz
zaplanować obecność na wydarzeniu
i śledzić to, co jest z nim związane –
podkreśla Arkadiusz Grudzień, odpowiadający za promocję Wałbrzycha.
– Cieszymy się, że Festiwal Reżyserii
Filmowej zadomowił się w naszym
mieście. To jedno z tych ważnych
wydarzeń w mieście, uznawane za
budujące pozytywny wizerunek Wałbrzycha, jako miasta nowoczesnego,
posiadającego atrakcyjną ofertę kulturalną – dodaje.
(piw)
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Ponad tuzin goli wałbrzyszan
Zapowiadane na naszych łamach ubiegłotygodniowe spotkania kontrolne z udziałem AZS-u PWSZ oraz Górnika przyniosły
cenne wygrane wałbrzyszan. Szczególnie imponujące wyniki zanotowały akademiczki, które w dwóch weekendowych sparingach
zdobyły aż 12 bramek.

W pierwszym z zaplanowanych na
weekend pojedynków piłkarki spod
znaku Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Wałbrzychu dosłownie rozjechały Ślęzę Wrocław wygrywając 9:0. Wysoki wynik rywalizacji
na Ratuszowej nie może jednak dziwić biorąc pod uwagę fakt, iż nasze
panie zmierzyły się z wiceliderem III
ligi dolnośląskiej. W niedzielę podopiecznych Kamila Jasińskiego czekał
znacznie bardziej wymagający rywal,
bo ekstraligowy AZS Wrocław. Mimo
to wałbrzyszanki nie miały problemów z wyjazdowym zwycięstwem
pokonując akademiczki ze stolicy
Dolnego Śląska 3:0, na co złożyły się
trafienia Dominiki Głowackiej, Klaudii
Miłek oraz Marcjanny Zawadzkiej.
W nadchodzących dniach piłkarki
z ulicy Zamkowej odpoczną od sparingów, ale nie piłki nożnej. Część

bowiem zawodniczek broniących
również barw PWSZ Wałbrzych
weźmie udział w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu
w Krakowie.
AZS PWSZ Wałbrzych - Ślęza
Wrocław 9:0 (7:0)
Bramki: Dominika Głowacka 2,
Klaudia Miłek 2, Katarzyna Rozmus,
Małgorzata Mesjasz, Anna Zając, Dominika Dereń oraz Anna Rędzia
AZS PWSZ: Sapor, Pluta, Kędzierska (41 Ostrowska), Mesjasz (41
Zawadzka), Szewczuk, Kuciewicz,
Rozmus, Zając, Głąb (41 Dereń), Miłek (41 Rędzia)

AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska,
Szewczuk (46 Pluta), Zawadzka, Mesjasz, Dereń, Ostrowska, Kuciewicz
(46 Rozmus), Głąb (35 Głowacka),
Rędzia, Miłek. Trener: Kamil Jasiński

zasilą drużynę wicelidera IV ligi. W
kolejnym spotkaniu kontrolnym, do
którego dojdzie jutro o godzinie 12,
chłopcy Jacka Fojny zagrają na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Lubin.

Błysk Brazylijczyków
Pierwszy sparing biało-niebieskich
przyniósł wygraną z trzecią ekipą grupy opolskiej IV ligi, LZS-em Starowice
3:2. Niedawny mecz był kolejną okazją, aby sprawdzić w szeregach Górnika dwóch testowanych Brazylijczyków. Sprawdzian wypadł nad wyraz
dobrze – dość powiedzieć, iż jeden
z Canarinhos dwukrotnie wpisał się
na listę strzelców przechylając w 90
minucie szalę zwycięstwa na stronę
wałbrzyszan. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zarząd porozumiał się z
ich menadżerem i najprawdopodobniej obaj ofensywni gracze wiosną

Górnik Wałbrzych – LZS Starowice 3:2 (1:1)
Bramki: 1:0 Damian Bogacz (43),
1:1 Grzegorz Stencel (45), 2:1 zawodnik testowany (56), 2:2 Mateusz
Poważny (85), 3:2 zawodnik testowany (90)
Górnik: Stec, Michalak, Zaremba, Orzech, Krzymiński, Wepa, Bogacz, Rytko, Tragarz, Wiśniewski,
zawodnik testowany oraz Sobiesierski, Krawczyk, Borowiec, bramkarz
testowany, zawodnik testowany,
Oświęcimka. Trener: Jacek Fojna
Bartłomiej Nowak

AZS Wrocław - AZS PWSZ
Wałbrzych 0:3 (0:1)
Bramki: Dominika Głowacka,
Klaudia Miłek, Marcjanna Zawadzka

Po niemal dwóch miesiącach bez wygranej przed własną publicznością koszykarze Górnika Trans.eu w końcu odczarowali halę
Aqua-Zdroju. Po świetnym, szczególnie do przerwy, meczu wałbrzyszanie rozgromili wyżej sklasyfikowany WKK Wrocław 82:51
odrabiając przy okazji 15-punktową stratę z pierwszego spotkania obu drużyn.

słowa znalazły swe potwierdzenie
w drugiej ćwiartce, w której prezentujący szybką, dokładną, a przede wszystkim przemyślaną koszykówkę gospodarze nie dali żadnych
szans wrocławianom. Miejscowi, w
szeregach których szczególnie mogli się podobać wspomniany Niedźwiedzki oraz Hubert Kruszczyński,
wygrali tę część 21:9, co w rezultacie przełożyło się na prowadzenie
chłopców Radomskiego 47:22 na
półmetku derbowej konfrontacji.
Po zmianie stron obraz gry niewiele się zmienił. Choć nasi nie for-

Wpadka Basketu
w Ziębicach

Koszykarze MKS-u Mazbud Basket nie będą mile wspominać rewanżowego pojedynku w ramach
III ligi z ZZKK Orłem Ziębice.
Choć podopieczni Bartłomieja
Józefowicza byli faworytem wyjazdowego spotkania z beniaminkiem rozgrywek, to jednak musieli przełknąć gorzką pigułkę w
postaci porażki 69:86. Na szczęście już jutro Mateusz Myślak i
spółka staną przed szansą poprawy swego dorobku punktowego. Rywalem naszej ekipy będzie
wyżej notowany sąsiad w tabeli
– SMK Lubin, z którym w pierwszej rundzie sezonu MKS Mazbud
Basket przegrał różnicą zaledwie
2 „oczek” (56:58). Stawką sobotniego pojedynku w hali przy ulicy
Słonecznej 1a w Szczawnie-Zdroju będzie zatem zwycięski rewanż
nad spadkowiczem z II ligi. Początek o godzinie 17.30.
ZZKK Orzeł Ziębice – MKS
Mazbud Basket Szczawno-Zdrój 86:69 (14:10, 24:24,
27:16, 21:19)
MKS Mazbud Basket: Myślak
26 (3x3), Kołodziej 20 (2), Stochmiałek 11 (2), Glabuś 4, Olszewski
4, Grabka 2, Pawlikowski 2, Antkowiak, Rejek, Soboń, Sulikowski.
Trener: Bartłomiej Józefowicz

Na siatkarki nie ma siły

Wrócił „Niedźwiedź”, wróciły wygrane

Jeszcze się dobrze środowy pojedynek na Ratuszowej nie zaczął,
a bojowo nastawieni podopieczni
Marcina Radomskiego prowadzili
9:0 po 5 punktach powracającego
po odbyciu kary zawieszenia na 2
mecze Piotra Niedźwiedzkiego.
Później było równie skutecznie,
gdyż w 5 minucie wałbrzyszanie wygrywali już 17:2. I choć w końcówce
ćwiartki rywal wreszcie się nieco
przebudził, to po 10 minutach mieliśmy pełne prawo do optymizmu,
gdyż na tablicy świetlnej widniał wynik 26:13 dla Górników. Powyższe

sport 21
sekund

sowali już tak tempa jak we wcześniejszych fragmentach, to i tak bez
większych problemów powiększali
przewagę, która w 28 minucie wynosiła 30 „oczek” (61:31), aby tuż
przed końcem kwarty wzrosnąć
do 38 punktów (69:31). W ostatniej ćwiartce obaj szkoleniowcy dali
pograć swym rezerwowym – po
naszej stronie na parkiecie pojawili
się Bartosz Kłyż oraz Łukasz Makarczuk, którzy utrzymali wysokie
prowadzenie biało-niebieskich. Po
jednostronnym bowiem spotkaniu

Górnik Trans.eu rozgromił WKK
82:51.
Górnik Trans.eu Wałbrzych
- WKK Wrocław 82:51 (26:13,
21:9, 22:12, 13:17)
Górnik Trans.eu: Kruszczyński
20 (4x3), Niedźwiedzki 20, Ratajczak 12 (2), Wróbel 11 (2), Małecki
9 (2), Glapiński 3 (1), Spała 3, Der
2, Durski 2, Krzywdziński, Kłyż, Makarczuk. Trener: Marcin Radomski
Bartłomiej Nowak

Kolejny ważny sukces w Piko
Sport Dolnośląsko-Lubuskiej III
Lidze Kobiet odniosły siatkarki Chełmca Wodociągów. Tym
razem wałbrzyszanki bez przeszkód zanotowały zwycięstwo
za 3 punkty na boisku wicelidera
z Milicza. Co prawda pojedynek
rozpoczął się od wymiany ciosów i zaciętej walki do ostatnich
minut pierwszej partii wygranej
ostatecznie przez przyjezdne do
23, to w następnych odsłonach
podopieczne trenera Olczyka
szybko i łatwo odprawiły rywalki
do 12 oraz 20. W rezultacie nasze
panie zaliczyły 9 zwycięstwo w
tegorocznym sezonie i jako jedyna niepokonana drużyna pewnie
prowadzą w ligowej klasyfikacji.
Kolejny mecz wałbrzyszanki rozegrają dopiero 16 lutego, kiedy to
podejmą w Hali Wałbrzyskich Mistrzów – UKS Ares LO Nowa Sól.
KS Milicz – MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych 0:3
(23:25, 12:25, 20:25)
Chełmiec Wodociągi: Druciak,
Sobolewska, Małodobra, Gezella,
Judyta Rzeczycka, Julia Rzeczycka,
Pawelska (libero) oraz I. Groń, P.
Groń, Dabic (libero). Trener: Marek Olczyk

Panowie też dają radę

O czym najlepiej świadczy 1.
miejsce siatkarzy MKS-u Aqua-Zdrój w tabeli II ligi, którzy przed
kilkoma dniami w trzech szybkich
setach rozprawili się z BTS-em
Elektros Bolesławice. Inna sprawa, iż chyba nikt z fanów naszej
drużyny nie oczekiwał jakichkolwiek problemów w konfrontacji
z przedostatnim zespołem klasyfikacji. W sobotni wieczór chłopcy
trenera Bułkowskiego powinni
pokusić się o kolejny komplet
punktów, gdyż tym razem wałbrzyszanie podejmować będą
Juve Wakmet Głuchołazy, a więc
8 zespół ligi. Na rywalizację lidera z autsajderem zapraszamy o
godzinie 18 do hali Aqua-Zdroju
przy ulicy Ratuszowej.
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych BTS Elektros Bolesławiec 3:0
(25:13, 25:14, 25:19)
MKS Aqua-Zdrój: Szablewski,
Kulik, Szczygielski, Nowak, Zieliński, Dereń, Szydłowski (libero)
oraz Gawryś, Sroka, Olszewski,
Kącki, Bocianowski, Grad. Trener: Janusz Bułkowski
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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

Problem
z alkoholem?
Wszywanie
esperalu
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI
(5) MEBLE NA WYMIAR
- KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY. COM TEL.
607 218 533
(5) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(9): HYDRAULIKA,
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel.
506 206 102
(1): MARSAT – MONTAŻ
ANTEN SATELITARNYCH, tel.
607 454 261
(1) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(4): Mycie okien Pranie tapicerki meblowej. Zaprasza Miotełka tel.795673485

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
(44): Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie Tel. 606
937 229
(5) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(1) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992, 74 841 25 40
(5) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE
PORZĄDKOWE. TEL. 74 841
66 66; 502 308 696
(33) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5, www.speed24h.info
(12) Hydraulika, instalacje sanitarne
wod-gaz, CO, kotły CO. Tel. 506
754 379
PRACA
(5) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych
w Polsce i w Niemczech. Kontakt
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl
(1) Zatrudnimy ( również) os.
Niepełnosprawne, praca siedząca,
2 zmiany, Wałbrzych, tel. 734 108
163
(1) Pakowanie kosmetyków (
również niepełnosprawni) , 2
zmiany, Wałbrzych, tel. 668 895
930
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od 16 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25
KUPIĘ
(1) Kupię Starocie : odznaczenia, medale, zegarki, figurki
i patery z lat 50 i 60, zabawki
PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel: 500834769
SPRZEDAM
(18) Sprzedam działki budowlane (
każda 1500m2) w pełni uzbrojone
pod zabudowę jednorodzinną lub
bliźniaczą w Wałbrzychu przy ul.
Orkana 103, Poniatów. Tel. 600
851 189
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

www.30minut.pl

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

Kupię płyty

pobrania w domu pacjenta,

gramofonowe –

mgr analityki medycznej

winylowe i gramofony

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

Zostań Opiekunem
osób starszych w Anglii.
Zapewniamy wysokie
wynagrodzenie,
ubezpieczenie, składki ZUS,
transport, zakwaterowanie
i wyżywienie. Zadzwoń
i dowiedz się więcej:
789-218-034

oraz stare aparaty
fotograficzne i zegarki.
Tel. 509 454 120
Dwudniowa wycieczka
do ZAKOPANEGO I NA BASENY
TERMALNE
Cena: 249 zł
Termin: 23 - 24 lutego 2019
Zapisy i informacje:
Wycieczki Omnibus
ul. Kościuszki 12, Szczawno
667 424 680
www.omnibus-szczawno.pl
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
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
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.

Tygodnik 30 minut
zatrudni na umowę
zlecenie kolportera prasy
na terenie Świdnicy.
Tel. 531 407 736

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336
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SZUKASZ PRACY?
Jeżeli zależy Ci na:
• dobrej atmosferze pracy
• solidnym pracodawcy
• poznawaniu nowych technologii
• rozwoju zawodowym
• atrakcyjnych warunkach zatrudnienia
DOŁĄCZ DO TOYOTY I TWÓRZ Z NAMI SAMOCHODY PRZYSZŁOŚCI
W związku z uruchomieniem produkcji hybrydowych skrzyń biegów poszukujemy:

Pracowników Utrzymania Ruchu / Pracowników Logistyki Wewnętrznej
Wszystkie informacje oraz możliwość aplikacji znajdziesz na:
www.kierunektoyota.pl

