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Espresso z Kowzanem 
i Wawrzyniakiem

Nowe siedziby szkół
w Świdnicy
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Sportowy maraton

sport str. 12-13

rozmowa str. 3

wydarzenia str. 7

Drodzy Czytelnicy! Idą zmiany!

Oddajemy w wasze ręce
nieco zmienione wydanie
Tygodnika 30 minut.
Mamy nadzieję, że przypadnie
Wam do gustu!
Liczymy również na Państwa uwagi!
Zespół redakcyjny.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET!
Drogie Panie!

Przyjmijcie nasze najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet!
Zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń!
Abyście były zawsze szczęśliwe i uśmiechnięte,
a na swej drodze spotykały tylko wyrozumiałych
i kochających mężczyzn!
Wszystkiego Najlepszego!

REDAKCJA Tygodnika 30 minut 

Dzień kobiet - kto to wymyślił?
Kto by się spodziewał, że obchodzony na całym świecie „Dzień Kobiet” to wynalazek amerykański? W dodatku 

socjalistyczny. Nic bardziej mylnego. Oczywiście, niektóre źródła podają, że już w starożytnym Rzymie obchodzono 
to święto, ale wówczas nosiło ono nazwę Matronalia, poświęcone było płodności i macierzyństwu, przypadało na 
pierwsze dni marca. Z tej okazji mężowie obdarowywali prezentami swoje żony i spełniali ich życzenia.

W Ameryce
Wróćmy jednak do Ameryki. To tu w 

1901 roku powstała Socjalistyczna Partia 
Ameryki, ciesząca się sporą popularnoś-
cią wśród klasy robotniczej dużych miast. 
Jest kilka wersji, które wskazują na genezę 
upamiętnienia Dnia Kobiet. Jedna z nich 
związana jest z pożarem w fabryce teksty-
liów w Nowym Jorku, w którym to zginęło 
129 kobiet. Kolejne źródła podają, że So-
cjalistyczna Partia Ameryki zorganizowa-
ła pierwszy Dzień Kobiet 28 lutego 1909 
roku. Ta data z kolei miała przypominać o 
proteście z dnia 8 marca 1908 roku.

Na świecie
19 marca 1911 roku odbył się pierwszy 

Międzynarodowy Dzień Kobiet, a wszyst-
ko to za sprawą Klary Zetkin, niemieckiej 
feministki zaangażowanej w walkę o pra-
wa kobiet na arenie międzynarodowej. 
W Rosji (wówczas ZSRR) Dzień Kobiet 
jest oficjalnym świętem państwowym od 
1965 roku ustanowionym przez Lenina 
na usilne starania komunistki Aleksandry 
Kołłontaj. W komunistycznej Polsce święto 
kobiet było doskonale wykorzystywane 
w propagandzie PRL-owskiej mówiącej o 
kulcie kobiety pracującej. W 1993 roku na 

wniosek Premier Hanny Suchockiej znie-
siono je z oficjalnych obchodów państwo-
wych. Dziś Dzień Kobiet obchodzony jest 
8 marca niemal na całym świecie. Wyjąt-
kami mogą być tutaj Tunezja, w której to 
święto przypada na 13 sierpnia, ale rów-
nież Armenia, która 7 kwietnia obchodzi 
święto Piękna i Macierzyństwa. Ale trzeba 
przyznać, że jest to jeden z najmilszych 
dni, kiedy to panowie obdarowują swoje 
panie i traktują je ze szczególną życzliwoś-
cią.

Paweł Szpur

#RazemDlaGornika
www.razemdlagornika.pl

czytaj dalej strona 12

Z Górnikiem się opłaca
Gdzie można nabyć karnet na mecze Górnika?

W numerze
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MARZEC

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

WTOREK

ŚRODA

„Kobiety mają nadprzyrodzoną zdolność odgadywania, co mężczyźnie
w duszy gra.” - Paulo Coelho 

Łukasz Kazek
popularyzator historii, regionalista
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Szukasz 
pracownika?
Zadzwoń!
Pośredniczymy 
w zatrudnianiu.

MyJob  

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

Tel. 602 376 974

Imieniny:
Jana, Stefana, Beaty

Światowy Dzień Kobiet 

Imieniny:
Katarzyny, Franciszki,
Dominika
Dzień Statystyki Polskiej 

Imieniny:
Cypriana, Makarego

Dzień Mężczyzny

Imieniny:
Konstantego, Benedykta 

Dzień Sołtysa

Imieniny:
Jakuba, Matyldy

Biały Dzień

Imieniny:
Grzegorza, Innocentego, 
Bernarda 

Dzień Matematyki

Imieniny:
Patrycji, Krystyny, Bożeny

Kasuga Matsuri
(Festiwal Małpy)

9:30 - „OCH, EMIL!” - Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych 
10:00 - Dzień Kobiet w Muzeum Porcelany - bilet dla 
Pań za 1 zł 
11:30 - Zamek na obcasach - sprawdź z pakietem Ho-
telu Książ!  - edycja na Dzień Kobiet – Wałbrzych
19:00 - „IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA” - Teatr 
Dramatyczny – Wałbrzych
19:00 - „Matka Polska od wszystkiego” - Teatr Lalki i 
Aktora Wałbrzych 
19:00 - Divy Muzyki - koncert w wykonaniu Oli Turoń 
– Stara Kopalnia Wałbrzych
19:00 – Koncert Symfoniczny - MUZYCZNY BUKIET 
DLA PAŃ - Filharmonia Sudecka – Wałbrzych
21:00 - Tymek w Klubie Level – Świdnica

14:00 - Dzień kobiet ze Stefano Terrazzino - Świdnicki 
Ośrodek Kultury
14:00 - „NIECH ŻYJE WOJNA!!!” i „O DOBRU” - Teatr 
Dramatyczny – Wałbrzych
15:30 - „...Jak to kobieta” wernisaż   Barbary M. Mali-
nowskiej Pijalnia Wód Mineralnych Szczawno-Zdrój
18:00 - Wernisaż wystawy Renaty Zięby w ramach 
obchodów Dnia Kobiet - WOK – Wałbrzych
19:00 - „IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA” - Teatr 
Dramatyczny – Wałbrzych
20:00 - Anja Sei -wałbrzyska premiera płyty „Ocean” - 
A PROPOS - Wałbrzych

09:00 - 19:00 - Dni Irańskie w Multimedialnej w Filii 
Bibliotecznej Podzamcze - Wałbrzych
09:30 - Koncert edukacyjny Centrum Uśmiechu dla 
przedszkolaków WOK - Wałbrzych
10:00 - Piotruś Pan  - Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych 
11:00 - CyberSenior – kurs komputerowy dla doro-
słych, obowiązują zapisy. Filii Biblioteki Sobięcin – 
Wałbrzych
14:00 - Świerszczykowy Klub Książkowy – spotkania 
dla dzieci Filii Biblioteki Nowy Glinik – Wałbrzych
17:00 - o Jeziorze Zachodnim w Chinach. - Filii Biblio-
teki Piaskowa Góra – Wałbrzych

10:00 - Piotruś Pan  - Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych 
10:00 - Konsultacje recytatorskie – Świdnicki Ośro-
dek Kultury  
10:30 - CyberSenior – kurs komputerowy dla doro-
słych, obowiązują zapisy. Filia Biblioteki Sobięcin – 
Wałbrzych
16:00 - Popołudnie z zagadką – tylko dla dociekli-
wych! w Filii Biblioteki Sobięcin – Wałbrzych

16:00 - Cykl Znani, czytani, lubiani – rozmowa o Vin-
cencie van Goghu. w Filii Biblioteki Sobięcin – Wał-
brzych
17:00 - Spotkanie z poezją, które poprowadzi Izabela 
Monika Bill, w Filii Biblioteki Piaskowa Góra – Wał-
brzych

12:30 - Piotruś Pan  - Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych 
17:00 - Koncert - „Szczęśliwe Piosenki Marka Grechu-
ty” WOK Wałbrzych 
17:00 - Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał - Świd-
nicki Ośrodek Kultury
18:00 - „IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA” - Teatr 
Dramatyczny – Wałbrzych
20:00 - Pierwszy Stand-up w Świdnicy!  w Klubie Le-
vel – Świdnica

09:00 - 19:00 - Dni Irańskie w Multimedialnej Filii Bi-
bliotecznej Podzamcze - Wałbrzych
17:00 - „Spotkanie i dyskusję o naszej przyszłości 
#sprawaPolek” Art Cafe „Pod pretekstem”, Wałbrzych

Czy mógłbyś zdradzić czytel-
nikom „30 minut”, co było twoim 
dotychczasowym największym od-
kryciem historycznym w naszym re-
gionie?

Myślę, że była to mumia Karla Ab-
rahama von Zedlitza, pruskiego mini-
stra stanu i sprawiedliwości. Wcześniej 
pełnił on funkcję prezydenta rządu 
śląskiego. To on w 1788 roku wprowa-
dził do szkół średnich egzamin, który 
dzisiaj znamy jako maturę.

Dlaczego twoim zdaniem film 
„Ludzie z klisz” stał się tak popularny 
i przyciąga tylu widzów przed ekra-
ny? Przybliżysz jego treść, wytłuma-
czysz ten fenomen? 

Na prostej ludzkiej historii opo-
wiedzianej z emocjami, o ludziach 
ze zdjęć, które wykonywał fotograf 
amator Filip Rozbicki. Fenomenem są 
proste ludzkie historie - ktoś zaczął 
dodawać zdjęcia, które zostały kiedyś 
wykonane. Ta reakcja pozwoliła na 
ujawnienie się ciepłych wspomnień. 
To mogło mieć miejsce w każdym za-
kątku na ziemi. Trafiło na Walim. Stąd 
ujmuje ludzi na całym świecie. Dowo-
dem tego są chociażby takie nagrody 
jak: Złoty Delfin na Festiwalu telewi-
zyjnym w Cannes oraz Złota Plakietka 
na Chicago Television Awards.

Wolisz pracować przy dokumen-
tach dla „Discovery Channel”, czy 
bliższe są ci pełnometrażowe pro-
dukcje? Która forma przekazu jest 
lepsza, jeśli chodzi o „opowiadanie” 
historii?

Discovery Channel to jest przygo-
da z historią. Z pewnym pędem i w 
miejscach, o których ja sam wcześniej 
nie wiedziałem. Dla mnie taka forma 
pracy jest odkrywcza. Nigdy nie my-
ślałem, że będę robił filmy dla Disco-
very Channel. Natomiast, to co robimy 
z Mateuszem (Kudła) to magia. My do-
skonale rozumiemy się. W Discovery 
Channel niektóre ujęcia do jednej sce-
ny trwały ponad dwie godziny. Nato-
miast z Mateuszem takie ujęcia trwają 
czasem 10 minut. W pracy z Discovery 
Channel uczyłem się historii, pozna-
wałem miejsca w Europie, m.in. „Kwa-
tery Hitlera”, których premiera będzie 
w kwietniu 2019 roku. Natomiast z 
Mateuszem pokazujemy historię na-
szą - tą tutaj.

Jak selekcjonujesz filmowe mate-
riały? Co decyduje o tym, że jedne te-
maty są ważne, a inne mniej istotne, 
marginalne?

Najważniejsze są tematy, w któ-
rych są ludzie. Z całymi emocjami, 
ich historiami, mimiką i ekspresją. To 
jest na pierwszym miejscu. Bo dziś są, 
jeszcze żyją. Ale niebawem może ich 
już na tym świecie nie być. Na drugim 
miejscu są świadectwa. Czyli artefakty 
i inne przedmioty namacalne, posia-
dające zapis świadectwa historii - na 
przykład pamiętniki czy zdjęcia. Na 
końcu są miejsca i obiekty. Miejsca 
eksploatacji. Dlaczego? Bo tu zawsze 
zdąży się przyjść i zbadać. Czas nie gra 
roli względem miejsca. Czy przyjdzie-
my je zbadać dziś, czy za miesiąc bądź 
za rok, to zawsze zdążymy. Do ludzi 
już nie.

Po „Ludziach z klisz” czas na twój 
kolejny pomysł, czyli film „Powier-
nik”. O czym będzie traktował ten 
obraz?

To podróż, która wiedzie poprzez 
cztery kraje: Polskę, Czechy, Austrię 
i Niemcy. Tu odkrywamy tajemnice, 
które skrywają ludzie. Ostatni świad-
kowie zdarzeń, którzy nie zawsze po-
zamykali swoje historie. Namówiłem 
ich, żeby opowiedzieli je wam. W tym 
filmie pokażemy potężne emocje z 
różnych perspektyw. Z różnych punk-
tów widzenia różnych mieszkańców - 
czy to Polaka czy Niemca.

Zbieracie środki na jego produk-
cję. Jak można wesprzeć to przedsię-
wzięcie?

Zbieramy środki na dokończenie 
filmu. Siedemdziesiąt procent już 
mamy. Do zakończenia zostało trzy-
dzieści. Tu najważniejszy jest teraz 
czas. Na pięciu świadków żyje już tyl-
ko trzech. Zanim znajdziemy tego ofi-
cjalnego, większego sponsora może 
zostać jeden lub dwóch. Dlatego tak 
ważny jest czas na zgromadzenie 
środków pozwalających dokończyć 
nagranie zdjęć. Postanowiliśmy uzbie-
rać te środki poprzez internetową ak-
cję w „Polak potrafi”.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Paweł Szpur

zdjęcie: Krysia Lemańska 
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Studio Espresso gościło w FIT KLUB 24 przy Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu

z biegaczami i uczestnikami biegu charytatywnego dla wałbrzyskiego hospicjum rozmawiał Paweł Szpur

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

z Piotrem Kowzanem
i Łukaszem Wawrzyniakiem

Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

Akcję wspiera najlepszy ultra-
maratończyk, Marcin Świerc. 

Oto link do zbiórki:
https://zrzutka.pl/taaj73

DORADCA BIZNESOWY 
TEL. 531 344 100

1888 - tabliczka Play dla Firm ID-0931.indd   1 06/04/18   09:57

Jak zrodziła się wasza pasja do 
biegania i jak udało wam się ją pie-
lęgnować?

Łukasz Wawrzyniak: Problem leży 
tutaj z utrzymaniem motywacji. Jak 
zaczynałem biegać, to moją moty-
wacją była nadwaga. Na początku 
grałem w piłkę i przydarzyły mi się 
dwie poważne kontuzje. Później 
moja waga była 3-cyfrowa. I trzeba 
było coś z tym zrobić. Zaczęło się od 
biegania dla zdrowia. Dwa, trzy razy 
w tygodniu, aż schudłem trzydzieści 
kilo. To z kolei przerodziło się w pa-
sję, która trwa cztery lata i jest całym 
moim życiem.

Piotr Kowzan: Tak jak Łukasz bie-
gam cztery lata, ale nie mogę się 
poszczycić takimi wynikami i suk-
cesami, jakie ma Łukasz. Biegam dla 
czystej przyjemności, bez „zbierania 
wyników”. Choć one cieszą, kiedy 
się pojawiają. Biegam czysto hob-
bystycznie. Jest to taki bufor bezpie-
czeństwa związany z codziennym 
życiem, w szczególności ze stresem. 
To jest mój sposób na rozładowanie 
codziennych emocji.

Jak się przygotować do biega-
nia, nawet amatorskiego, by nie 
narazić się na kontuzje?

Łukasz Wawrzyniak: Biegacz za-
wsze narażony jest na kontuzje. Ale 
trzeba to minimalizować. Nie można 
wyjść z domu i biegać od razu na tak 
zwane „życiówki”. Jak ja zaczynałem, 
to przebiegłem kilometr, a pięćset 
metrów przeszedłem. To jest począ-
tek, od którego trzeba zacząć. Rów-
nież przeszedłem tą drogę, że bie-
gałem bez rozgrzewek, co później 
przerodziło się w kontuzje. Pół roku 
nie biegałem, ale człowiek mądrzej-
szy po szkodzie. Ale na szczęście od 
trzech lat nic się nie dzieje.

A u ciebie, Piotrze, jak jest z roz-
grzewką?

Piotr Kowzan: Powiem szczerze, 
że do momentu, kiedy poznałem 
Łukasza, to nie przywiązywałem 
zbytnio uwagi do rozgrzewki. Póź-
niej już wiedziałem, dlaczego mam 
takie a nie inne problemy po biega-
niu. Teraz wiem, jak ważna jest kwe-

stia rozgrzewki przed biegiem, jak i 
rozciągania po.

Gdzie lepiej się biega? Na przy-
kład w okolicach Parku Sobieskie-
go czy dookoła Podzamcza?

Piotr Kowzan: Zdecydowanie 
preferujemy biegi górskie, które są 
naszą pasją. Przede wszystkim górki.

Łukasz Wawrzyniak: Im wyżej, 
dłużej, ciężej - tym lepiej.

Łukasz, to pytanie kieruję do 
ciebie. Kiedy postanowiłeś, że 
przebiegniesz ultra maraton?

Jak zaczynałem, to przebiegłem 
pięć kilometrów, później dziesięć, 
półmaraton, maraton i czegoś mi za-
brakło. Zobaczyłem film na YouTube 
i zacząłem się zastanawiać, jakby tu 
jeszcze sprawdzić swoją wytrzyma-
łość. I tak przebiegłem siedemdzie-
siąt, dziewięćdziesiąt i później sto 
kilometrów.

Trochę to brzmi jak Forrest 
Gump.

Trochę tak. (śmiech). Później 
przebiegłem sto piętnaście i sto 
dwadzieścia. Teraz przygotowuję 
się do jednego z festiwali we Francji 
-  UTMB, to jedno z największych wy-
darzeń biegowych na świecie. To im-
preza, która ma sto siedemdziesiąt 
kilometrów i dziesięć tysięcy prze-
wyższeń. Wszystko rozgrywa się wo-
koło masywu Mont Blanc w trzech 
krajach: Francja, Szwajcaria, Włochy.

Zanim tam pobiegniesz, poroz-
mawiajmy o waszej akcji. Powiedz-
cie, co was połączyło?

Piotr Kowzan: Spotkaliśmy się na 
jednym z obozów dla biegaczy, na 
którym Łukasz prowadził zajęcia. 
Organizatorem był FitKlub24, w któ-
rym jesteśmy.

Kiedy zrodził się pomysł prze-
biegnięcia pięciuset kilometrów 
dla hospicjum?

Piotr Kowzan: Pomysł zrodził się 
spontanicznie. Ja osobiście jestem 
wolontariuszem wałbrzyskiego 
hospicjum. Wraz z innymi wolonta-
riuszami i moją córką Gabrysią, sta-
ramy się pomagać w miarę naszych 
możliwości. Za każdym razem, kiedy 
tam jestem, mam pewien niedosyt, 
że pomagam za mało. Zastanawia-
łem się, co można zrobić, aby pomóc 
temu wyjątkowemu miejscu. Mam 
wrażenie, że potrzebne jest spore 
wsparcie finansowe, aby wszystko 
mogło sprawnie funkcjonować. Ta 
akcja ma pokazać, że hospicjum nie 
tylko jest miejscem, w którym ludzie 
spędzają ostatnie chwile swojego 
życia, ale również nadzieją, przysta-
nią - niejednokrotnie przecież ludzie 
odzyskują tam siły i wracają do do-
mów.

Będziecie biec pięćset kilome-
trów z Wałbrzycha do …?

Łukasz Wawrzyniak: do Kołobrze-
gu.

Jak zorganizowaliście logistycz-
nie ten bieg?

Łukasz Wawrzyniak: Organizacja 
cały czas jest w toku. Cały czas pra-
cujemy nad trasą. Chcemy pobiec 
przez największe miasta. Bo to bę-
dzie reklamą tej całej naszej akcji.

Ten bieg jest reklamą akcji, któ-
ra już się dzieje i ma miejsce w in-
ternecie.

Łukasz Wawrzyniak: Dokładnie 
tak. Ten bieg jest zwieńczeniem na-
szej akcji pomocy.

Jak bieg wygląda pod wzglę-
dem technicznym? Jak wygląda 
podział ról?

Łukasz Wawrzyniak: Na razie pla-
nujemy biec w grupie dziesięć, dwa-
naście osób. Co dziesięć kilometrów 
będziemy się zmieniać. Będą dwa 
auta, w których będzie można od-
począć i coś zjeść.

Piotr Kowzan: To będzie bieg cią-
giem. Chcemy tą trasę pokonać w 
ciągu pięćdziesięciu godzin. Czyli 
pięćset kilometrów w pięćdziesiąt 
godzin. Chcemy rozpocząć bieg 
spod Starej Kopalni 24 maja podczas 
inauguracji Dni Wałbrzycha.

Łukasz Wawrzyniak: Pierwsze i 
ostatnie dziesięć kilometrów po-
biegniemy wszyscy razem.

Dziękuję za rozmowę.
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Na łamach tygodnika będziemy prezentować zdjęcia Michała Jabłońskiego
LINK DO STRONY https://www.facebook.com/mjablonski.fotografia/

Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy 500+ na pierwsze dziecko to dobre rozwiązanie?

TAK

61%
NIE

39%

Czy 500+ wychodzi na plus?
„Program Rodzina 500+ Plus” na dobre zadomowił się w systemie pomocy dla polskich rodzin. 

Wystartował 1 kwietnia 2016 roku. Jest konsekwencją ogłoszonych w 2015 roku postulatów wybor-
czych PiS w zakresie prodemograficznym i prorodzinnym.

Choć obecnie finansowe wsparcie przysługuje od 
drugiego i kolejnego dziecka, to niebawem może się to 
zmienić. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy na-
leży zauważyć, że od początku temat ten budzi duże kon-
trowersje, nie tylko wśród partii, ale przede wszystkim 
społeczeństwa. Politycy licytują się na kwoty i sposoby 
przydzielania tych środków, natomiast Polacy zastana-
wiają się nad słusznością zaproponowanego rozwiąza-
nia. Starsze pokolenie zaznacza, że skoro one wychowało 
kilkoro dzieci bez dodatkowych pieniędzy, to młodzi też 
mogą. Z kolei pracodawcy wskazują na tworzenie się ko-
lejnych sfer bezrobocia. Socjologowie i analitycy podają, 
że najlepiej skorzystają na tym programie ci, którzy nigdy 
nie zechcą naprawdę pracować, a pieniądze i tak nie zo-
staną wydatkowane na potrzeby dzieci. Niemniej jednak, 
program działa i przyzwyczaił już pobierających świad-
czenia beneficjentów. Z dostępnych danych wynika, że 
„500 plus” obejmuje obecnie około cztery miliony dzieci, 
a w 2018 roku na jego obsługę przeznaczono blisko dwa-
dzieścia pięć miliardów złotych. Dotychczas najbardziej 
pokrzywdzoną grupą byli rodzice i opiekunowie mają-
cy jedną pociechę, bądź ci, którzy nie otrzymywali tego 
wsparcia na pierwsze dziecko. To ma ulec modyfikacji. Od 
1 lipca 2019 roku „Program Rodzina 500+ plus” zostanie 
rozszerzony i obejmie już pierwsze dziecko bez kryteriów 
dochodowych. Jak poinformowała minister rodziny, pra-

cy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, państwo pol-
skie ma to kosztować do końca roku 2019 około dziesięć 
miliardów złotych. A w następnych latach około dwa-
dzieścia miliardów złotych. Twórcy i entuzjaści podkre-
ślają sukces tego projektu. Ich zdaniem 500 plus wspiera  
popyt w gospodarce, a pieniądze częściowo wracają do 
budżetu. Najważniejsze, że pomaga się rodzinom i dzia-
ła prodemograficznie. Sceptycy mówią o nadmiernym 
wydawaniu środków budżetowych i możliwości utraty 
wartości pieniądza. Według nich wartość obecnego 500 
zł, to w rzeczywistości 300 zł z powodu inflacji. Kto ma 
rację w tym sporze, okaże się dopiero za kilka lat. Faktem 
jest jednak, że takie rozwiązania wspierające rodziny 
funkcjonują w Europie. Na przykład Litwa przeznacza 30 
euro na każde dziecko. W Holandii wysokość świadczenia 
wypłacane jest w różnych kwotach w zależności od wie-
ku dziecka. W Niemczech z kolei wysokość świadczenia 
rodzinnego zależy od ilości dzieci. Najbardziej rozbudo-
wany system wypłacania świadczeń najprawdopodob-
niej posiada Francja. O sposobie korzystania z „Programu 
Rodzina 500+ Plus” można przeczytać na stronie https://
program500plus.org.pl/ . Naszych czytelników w ramach 
ankiety internetowej zamieszczonej na redakcyjnym fan-
page zapytaliśmy czy 500+ na pierwsze dziecko to dobre 
rozwiązanie. Obok zamieszczamy wyniki. 

PAS

Zdjęcie tygodnia
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Biuro Powiatowe Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Wałbrzychu ul. 
Uczniowska 21  informuje, że 
od 15 lutego 2019r. rolnicy, tak 
jak rok temu, mogą składać 
oświadczenia potwierdzają-
ce brak zmian w stosunku do 
roku 2018. Dotyczy to jednak 
tylko tych, gospodarujących 
na małych areałach.  Co waż-
ne, oświadczenie takie musi 
trafi ć w formie papierowej do 
biura powiatowego ARiMR. 

Przypominamy, że oświad-
czenie może złożyć rolnik, 
który:
1.  posiada gospodarstwo o 
powierzchni gruntów ornych 
mniejszej niż 10 ha, 
2. potwierdzi brak zmian w 
odniesieniu do wniosku o 
przyznanie płatności złożone-
go w 2018 r. oraz 
3. potwierdzi fakt ubiegania 
się w 2019 r. o te same płatno-
ści co w roku 2018, a więc:
• jednolitą płatność 
obszarową, płatność za za-
zielenienie, płatność dodat-
kową, płatność związaną do 
powierzchni uprawy chmielu, 
płatność do owiec i kóz, płat-
ność niezwiązaną do tytoniu,

• płatności dla obsza-
rów z ograniczeniami natural-
nymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami (płatność 
ONW) 
• premię pielęgnacyjną
i premię zalesieniową 

Oświadczenie może zostać 
złożone osobiście przez pro-
ducenta rolnego, przez osobę 
trzecią lub za pośrednictwem 
Poczty Polskiej (w tym wypad-
ku za datę wpływu do ARiMR  
uznaje się datę stempla 
pocztowego). Pozostali go-
spodarze będą mogli złożyć 
wnioski o przyznanie dopłat 
na rok 2019 w aplikacji eW-
niosekPlus od 15 marca 2019 
r. do 15 maja 2019r. Jeśli ktoś 
chce dopiero założyć konto, 
bo nie miał go rok temu (np. 
składał oświadczenie lub w 
drodze wyjątku wersję pa-
pierową), będzie potrzebo-
wał kwoty wypłaconej przez 
ARiMR w ubiegłym roku. To 
samo dotyczy tych, którzy za-
pomnieli hasła do konta zało-
żonego w aplikacji e-Wniosek 
Plus. W trakcie tworzenia kon-
ta w aplikacji eWniosekPlus 
jak również podczas resetu 
hasła z wykorzystaniem opcji 

„Nie pamiętasz hasła” w polu 
należy wprowadzać ostatnią 
wypłaconą przez ARiMR
kwotę z roku 2018. Najistot-
niejsza zmiana w stosunku do 
poprzedniego roku dotyczy 
płatności ONW i zmiany ob-
szarów ONW. Nie wpłynie to 
jednak na samą deklarację, 
gdyż zgodnie z wprowadzo-
nymi zmianami w przepisach, 
jeżeli rolnik równocześnie 
ubiega się o przyznanie jed-
nolitej płatności obszarowej 
w rozumieniu przepisów o 
płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośrednie-
go, to we wniosku o przyzna-
nie płatności ONW, nie musi 
deklarować działek rolnych, w 
odniesieniu do których ubie-
ga się o przyznanie płatności 
ONW, a działki rolne zadekla-
rowane do jednolitej płatno-
ści obszarowej i położone na 
obszarach ONW uznaje się za 
zadeklarowane do płatności 
ONW.  Drugą istotną zmia-
ną jest usunięcie z deklarcji 
elementu proekologicznego 
EFA13 (obszary zalesione w 
ramach PROW) oraz dodanie 
jako nowy element proekolo-
giczny gruntu ugorowanego z 
roślinami miododajnymi.

Przypominamy

Okres na złożenie oświadczeń o braku zmian jest stosunkowo
krótki gdyż upływa 14 marca, jednak w przypadku gdy
producent nie zdąży złożyć oświadczenia, od 15 marca do 
15 maja będzie mógł standardowo zawnioskować za
pomocą eWnioskuPlus.  Wszelkich szczegółowych informacji 
na temat składania wniosków udziela Punkt Informacyjny
w Biurze Powiatowym ARiMR w Wałbrzychu,
ul. Uczniowska 21, tel. 74 846 13 06.

Zapraszamy do kontaktu.

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty bezpośrednie 2019
W tym roku wnioski także przez internet

TARGI ZAWODOWE WAŁBRZYSKICH SZKÓŁ
W czwartek 28 lutego w Hali Wałbrzyskich Mistrzów odbyły się TARGI ZAWODÓW, w ramach projektu pn. „Zawodowy strzał w 10!”. Wałbrzyskie szkoły techniczne i branżowe: Zespół Szkół nr 5, 

Zespół Szkół nr 7 oraz Zespół Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” przygotowały stanowiska prezentujące zawody, w jakich obecnie kształcą. W targach wzięło udział ponad 1200 uczniów zarówno 
z wałbrzyskich szkół, jak i młodzieży z sąsiednich miejscowości. Szkoły przedstawiły w formie pokazów i warsztatów ponad 30 zawodów. Odwiedzający mogli dotykać licznych urządzeń, smakować 
potraw a przede wszystkim rozmawiać z nauczycielami i obecnymi uczniami szkół zawodowych.

„Zawodowy strzał w 10!” to inicjatywa, której głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy na temat reformy oświaty i rekrutacji 2019.  Szkoła zawodowa -  szkołą pozytywnego wyboru!
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Nowe siedziby szkół w Świdnicy
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Świdnicy, radni podjęli formalną decyzję o zmianie siedziby Szkoły Podstawowej nr 105 

i Szkoły Podstawowej nr 4.
Pierwsza z nich od 1 września prze-

niesie się z ul. Folwarcznej do budynku 
byłego Gimnazjum nr 3 przy ul. Sape-
rów. Z kolei Szkoła Podstawowa nr 4 w 
całości funkcjonować będzie w budynku 
przy ul. Karola Marcinkowskiego i z no-
wym rokiem szkolnym opuści pomiesz-

czenia po dawnym Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego. 
O zamiarze przekształcenia szkół po-
wiadomieni zostaną rodzice uczniów 
uczęszczających do tych szkół oraz Dol-
nośląski Kurator Oświaty, który wydać 
musi opinię dotyczącą przekształcenia 

placówek. Geneza zmian w placówkach 
oświaty ma swój początek w ogólnopol-
skiej reformie edukacji, która likwiduje 
gimnazja i wprowadza osiem klas szkoły 
podstawowej. Przypomnijmy, że już w 
marcu 2017 roku radni podjęli uchwałę 
dostosowującą sieć szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych do nowego ustro-
ju szkolnego – gimnazja włączone zosta-
ły do szkół podstawowych. I już wtedy 
przyjęto założenia, że docelowe siedziby 
ośmioletnich szkół podstawowych zlo-
kalizowane będą właśnie w budynkach 
przy ul. Saperów i Karola Marcinkow-
skiego. Od 1 września w Szkole Podsta-
wowej nr 105 funkcjonować będzie 25 
oddziałów klas od „0” do 8. W obiekcie 
przy ul. Saperów do dyspozycji będą 
33 sale lekcyjne, pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna, mała sala gimnastyczna 
oraz zespół boisk do piłki nożnej, ręcz-
nej i koszykówki wraz z dużym terenem 
rekreacyjnym. Budynkiem przy ul. Fol-
warcznej zainteresowana jest świdnicka 
prokuratura, z którą od dłuższego czasu 
prowadzone są rozmowy związane z 

jego przejęciem i zagospodarowaniem 
- wyjaśnia prezydent, Beata Moskal-
-Słaniewska. Od 1 września trzydzieści 
sześć oddziałów klas od „0” do 8 Szkoły 
Podstawowej nr 4 funkcjonować będzie 
w jednym obiekcie, który posiada 32 
sale lekcyjne, krytą pływalnię, salę gim-
nastyczną, salę „lustrzaną”, zespół boisk 
„Orlik” oraz duży teren rekreacyjny. W 
budynku po dawnym gimnazjum przy 
ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 
odbywać się będą zajęcia prowadzo-
ne przez instruktorów Młodzieżowego 
Domu Kultury, tymczasowo przeniesio-
na zostanie tam siedziba biblioteki ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Swoje miejsce 
znajdą tam także studenci Społecznej 
Akademii Nauk. Rozmowy prowadzimy 
również z przedstawicielami Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną – Koło w 
Świdnicy, które zainteresowane jest pro-
wadzeniem w tym miejscu warsztatów 
terapii zajęciowej – dodaje prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewska.

red

sekund
Świdnica
Przetarg na Franciszkańską
4 marca ogłoszono ponowny 
przetarg na remont ulicy Francisz-
kańskiej. Powtórny, ponieważ w 
poprzednim (z lutego) upłynął ter-
min związania z ofertą. Wykonawcę 
robót powinniśmy poznać tuż po 
dwudziestym marca. Ulica Fran-
ciszkańska jest jedną z najbardziej 
uczęszczanych w mieście. Jednym z 
powodów natłoku jest trasa prowa-
dząca do kościoła Pokoju.

Świdnica/Jawor
Odnowią szlaki turystyczne
Pięć tysięcy złotych dotacji. Tyle 
przyznał Urząd Marszałkowski w 
ramach wyznaczenia nowych i 
renowacji istniejących szlaków tu-
rystycznych i tematycznych w Wo-
jewództwie Dolnośląskim. Dotacja 
ta trafi do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej “Księstwo Świdnicko-
-Jaworskie”. Jak wyjaśniają przed-
stawiciele - grantobiorcy za środki 
te zostaną odnowione między in-
nymi szlaki rowerowe: K-1 „Bolka” 
Świdnica – Świebodzice – Dobro-
mierz – Bolków – Jawor, oznaczona 
kolorem żółtym o długości długość 
70 km i szlak „Po krainie wygasłych 
wulkanów”- Jawor – Myślibórz – 
Złotoryja.

Świebodzice
Będą sprzątać po zimie
GK Świebodzice Spółka z o.o. ru-
sza w teren po zimie. Na pierwszy 
ogień pójdą dziury w jezdniach, 
które pojawiły się po zimie. Prace 
obejmą również posprzątanie zale-
gającego piachu i innych nieczysto-
ści. Władze spółki proszą mieszkań-
ców o wyrozumiałość i cierpliwość.
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Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o.

ul. Władysława Sikorskiego 38

58-160 Świebodzice

tel. 74 850 08 00

mail: swiebodzice@kelvion.com

EKSPERCI W ZAKRESIE WYMIANY CIEPŁA - OD 1920 ROKU

Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

specjalizująca się w produkcji przemysłowych wymienników

ciepła poszukuje pracowników na stanowiska:

• lutowacz

• ślusarz

• magazynier

• operator maszyn

• elektryk

Oferujemy:

• atrakcyjne wynagrodzenie

• pakiet socjalny

Praca dla kobiet i mężczyzn

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

sekund
Świdnica
Kraszowice mają tunel
Bezpieczne przejście pod tora-
mi z kładką pieszo-rowerową to 
nowo oddana infrastruktura dla 
mieszkańców Kraszowic. W pią-
tek 1 marca rozpoczęły się pro-
cedury odbioru inwestycji, wyko-
nanej przez Zakład Budownictwa 
Komunikacyjnego Pajtor ze Świd-
nicy. Koszt realizacji inwestycji to 
blisko dwa i pół miliona złotych.

Głuszca
Świetlica po remoncie 
Zakończył się generalny remont 
świetlicy wiejskiej w Sierpnicy. 
W ramach prac remontowych 
wymieniona została instalacja 
elektryczna, drzwi wewnętrzne 
oraz zewnętrzne. Ogrzewanie 
świetlicy zastąpiono centralnym 
ogrzewaniem elektrycznym. Po-
łożono częściowo tynki i nową 
posadzkę oraz wykładzinę, od-
malowano ściany. Zakupiono 
również osprzęt sanitarny do 
części kuchennej i wykonano re-
mont toalety.

Struga
Renesansowe freski
Podczas prac konserwatorskich i 
renowacyjnych w Pałacu w Stru-
dze odkryto renesansowe freski. 
To niecodzienne odkrycie to 
rzecz unikatowa nie tylko na ska-
lę regionu. Tych malowideł praw-
dopodobnie jest ponad dwa-
dzieścia. Wśród uwiecznionych 
są władcy Czech. Sam pałac w 
Strudze jest poddawany pracom 
remontowym blisko dwadzieścia 
lat. Nie wiadomo, jakie jeszcze 
skrywa w sobie skarby. 

Toyota tworzy odpowiedzialnych kierowców
„TOYOTA Bezpieczny Kierowca” to aż 14 lat nieustannych i konsekwentnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. To blisko 2500 kierowców, którzy bezpłatnie uczestniczyli w zajęciach w Akademii Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczu-
kowskiego. Liderem akcji, która wyjątkowo dba o świadomość i rozwój swoich pracowników, jest Toyota Motor Manufacturing 
Poland. Firma w zakresie bezpieczeństwa na drodze przeszkoliła już ponad połowę załogi!

Kampania społeczna i konkurs 
„TOYOTA Bezpieczny Kierowca”, w któ-
rej każdego roku bezpłatnie udział bie-
rze ok. 200 osób, prowadzona jest od 
2006 roku. To jedyne, konsekwentne i 
długotrwałe przedsięwzięcie na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na Dolnym Śląsku, a może nawet w 
kraju. Przedsięwzięcie to połączone 
siły Akademii Bezpiecznej Jazdy Piotra 
Starczukowskiego oraz fabryki Toyo-
ta Motor Manufacturing Poland Wał-
brzych. Jest realizowane przy wsparciu 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Fundu-
szu Regionu Wałbrzyskiego oraz Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Wałbrzychu i Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

Główny sponsor akcji, czyli Toyota 
Motor Manufacturing Poland własnym 
przykładem zaświadcza, że wspólne 
działania mają sens.

- Jesteśmy firmą motoryzacyjną, 
dlatego też nasze działania mają mię-
dzy innymi na celu poprawę bezpie-
czeństwa na drogach, a co za tym idzie 
zminimalizowanie ryzyka wypadków. 
Stąd wynika nasza decyzja o zaanga-
żowaniu w akcję „Bezpieczny Kierow-
ca” oraz współpraca w tym zakresie z 
Akademią Bezpiecznej Jazdy Piotra 
Starczukowskiego już od ponad 14 
lat – mówi Piotr Sandomierski – Star-
szy Specjalista ds. Corporate Affairs w 
Toyota Motor Manufacturing Poland / 
fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-
-Laskowicach.

Jako lokalny lider w działaniach 
prowadzonych zgodnie z ideą biznesu 
odpowiedzialnego społecznie, Toyota 
dba o świadomość i bezpieczeństwo 

swoich pracowników nie tylko w pra-
cy, ale także, jeśli jest to możliwe, poza 
nią.

- Zależy nam, by pracownicy byli 
przeszkoleni z zasad bezpiecznej jaz-
dy w różnych warunkach drogowych 
oraz dodatkowo ekologicznej a zara-
zem ekonomicznej eksploatacji sa-
mochodu oraz by potrafili oni udzielić 
pierwszej pomocy innym uczestnikom 
ruchu drogowego. Stąd niemalże od 
początku funkcjonowania fabryki 
zapraszamy załogę na dedykowane 
szkolenia. Dodatkowa rywalizacja o 
tytuł „Bezpieczny Kierowca” sprawia, 
że formuła akcji jest jeszcze bardziej 
atrakcyjna i motywująca. Do tej pory 
razem z Akademią Bezpiecznej Jazdy 
Piotra Starczukowskiego przeszkoli-
liśmy już blisko 800 pracowników, co 
stanowi ponad połowę obecnej za-
łogi – podkreśla Piotr Sandomierski z 

fabryki Toyota Motor Manufacturing 
Poland.

Tegoroczna akcja „TOYOTA Bez-
pieczny Kierowca” jest już prawie na 
półmetku. Za nami szkolenia dla pra-
cowników fabryki Toyota, a także część 
z bezpłatnych kursów dla mieszkań-
ców regionu.

Znamy już pierwszych półfinalistów 
akcji „TOYOTA Bezpieczny Kierowca 
2019”. W tym gronie są już: Marcin Sa-
chowiak, Dariusz Trembowski, Marcin 
Ziemniak, Michał Molocios, Wojciech 
Rutkowski, Jarosław Deptalski, Paweł 
Dajczman, Paweł Walasiak, Paweł Wę-
grzynowski, Marcin Kostrzycki, Robert 
Janc, Mariusz Wicha, Norbert Jurkow-
ski, Radosław Witas, Maciej Małecki, 
Rafał Kowalik, Rafał Chowański, Ma-
riusz Heczko, Krzysztof Górski, Jacek 
Chmielnicki, Joanna Drapisz, Krzysztof 
Perek, Rafał Łoś, Joanna Jurkowska, 

Monika Łatka, Marta Sulanowska, Mar-
ta Iwanowska, Robert Zemła, Jagoda 
Kułakowska, Angelika Gawrońska, 
Barbara Świątkowska, Edyta Rodak- 
Borawska, Marcin Borawski, Damian 
Utecht, Adrian Bogacki, Marek Raszka.

Przed nami jeszcze dwa otwarte dla 
mieszkańców regionu szkolenia, orga-
nizowane w Wałbrzychu oraz jedno 
w Jelczu-Laskowicach. W dniach 9-10 
marca Akademia Bezpiecznej Jazdy 
Piotra Starczukowskiego przygotowu-
je specjalne spotkanie dedykowane 
paniom. Niespełna miesiąc później 
zaplanowana jest też męska edycja 
kursu. Udział w akcji może wziąć każda 
osoba posiadająca prawo jazdy kate-
gorii B, która wypełni formularz zgło-
szeniowy na stronie internetowej kon-
kursu (www.bezpieczny-kierowca.pl) i 
zostanie zakwalifikowana na szkolenie.

red
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TRWA SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
WAŁBRZYCH Podzamcze przy ulicy 
Palisadowej

Nowoczesny, energooszczędny dziewięcio-kondygnacyjny
budynek.
Podziemny garaż, windy, nowoczesny system wentylacji o sta-
łym układzie ciśnienia wraz z odzyskiem ciepła zapewnią kom-
fort przyszłym mieszkańcom. 

Plac zabaw dla dzieci, teren ogrodzony, 
dogodna lokalizacja.
Rozpoczęcie budowy – październik 2018, zakończenie sierpień 2020

1. 35 mieszkań ( 35-80m2)
2. 5 dwupoziomowych apartamentów (60-100m2) z tarasami
3. Mieszkania parteru z ogródkami i tarasami
4. Garaż podziemny,
5. Windy 
6. System rekuperacji w mieszkaniach ( odzysk ciepła)

Do sprzedaży domki w stanie surowym w zabudowie sze-
regowej 108,5 m2 przy ulicy Wiosennej (Rusinowa) oraz 
lokal usługowy (118,75 m2) przy ul. Blankowej

KONTAKT:
SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
UL. ORŁOWICZA 109 A
58-309 WAŁBRZYCH 
tel: 74 666 14 14;  74 841 74 48
e-mail: list@sbdj.pl           www.sbdj.pl od 4250 brutto za m2

Co ćwierka w sieci...
Dolny Śląsk

Wałbrzyska SSE

Świdnica

Edward Szewczak

WałbrzychMojeMiasto 

Cezary Przybylski 

Muzeum Porcelany 

S. Bielawska

@Dolny_Slask  URZĄD MARSZAŁKOWSKI

@WalbrzyskaSSE WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

@UMswidnica MIASTO ŚWIDNICA

@edoszewczak RZECZNIK PRASOWY UM WAŁBRZYCH

@WalbrzychMM URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

@PrzybylskiCez  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

@MuzeumWalbrzych MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

@bielawska_s ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

01:03 - 24 sty 2019

02:12 - 27 lut 2019

23:58 - 4 mar 2019

11:56 - 5 mar 2019

01:57 - 5 mar 2019

01:52 - 22 lut 2019

01:09 - 5 mar 2019 

10:42 - 4 mar 2019

Zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania na rewitaliza-
cję linii kolejowej 285 z Wrocławia do Świdnicy o 42 mln zł. Umożliwi to realizację 
tej ważnej inwestycji

Uczniowie! Mamy dla Was nagrody o wartości blisko 200 tys. zł! Jeśli chcecie wy-
grać 17 tys. zł na doposażenie pracowni komputerowej swojej szkoły i dodatko-
wo nagrody rzeczowe o wartości 500zł dla każdego startującego, weźcie udział w 
konkursie

Słynna ogólnoświatowa akcja zawita do naszego miasta - happening taneczny 
przeciwko przemocy wobec kobiet odbędzie się 8 marca w Świdnicy.

Podczas trwającego w Poznaniu XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast 
Polskich, Prezydent Wałbrzycha @RomanSzelemej wspólnie z Panią Prezydent 
Świdnicy, Beatą Moskal-Słaniewską zostali wybrani do Zarządu Miast Polskich na 
kadencję 2019-2024.    

„Wałbrzych, studiuj, pracuj mieszkaj!” to wspólny projekt promocyjny Gminy Wał-
brzych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu oraz 
fabryki NSK Steering Systems Europe (Polska). Dzisiaj nasz stoisko zagościło na 
targach w Opolu! 

Znamy oferty złożone w przetargu na rewital. należącej do Samorządu lk nr 341 
Bielawa-Dzierżoniów.

Zgłosiło się 12 Wykonawców. Oferty kształtują się na poziomie od ok. 11 mln zł 
do ok. 26 mln zł za roboty bud. oraz od ok. 3 mln zł do ok. 5 mln zł za sygnalizacje 
przejazdowe.

Zwykłe-niezwykłe przedmioty do zobaczenia w naszym Muzeum! U nas  można 
powspominać o rodzinnych świętach i latach młodości. To również dobra okazja 
do pokazania młodszym pokoleniom wartości przedmiotów uważanych za staro-
świeckie w czasach szybkiej konsumpcji. Zapraszamy :)

Nauka wyniesiona ze spotkania z Wojciechem Tochmanem: „Władza powinna ro-
bić tak, aby ludziom chciało się być dobrym”. Brawo dla Biblioteki pod Atlantami 
za ciekawe spotkanie 
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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 fi rmy Viessmann.

Czy Ty potrafi sz z zimna 
zrobić ciepło?   Bo my TAK! 

PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 pracownik usług komunalnych

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)

Premie do 150 EUR !
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REKLAMA	 	 	 	 R0174/19

sekund
Wałbrzych
Wiosna zaprasza na spotkanie
“Wiosna” pokazuje rozwiązania 
wielu codziennych problemów, 
z którymi borykają się Polacy. - 
Człowiek. Wspólnota. Państwo, 
któremu ufam. To trzy funda-
menty naszego programu - pod-
kreślił Robert Biedroń. Jak infor-
muje dr Mariusz Kotarba obecnie 
trwają prace nad budowaniem 
struktur. Niedawno swoją dzia-
łalność zainaugurowała również 
młodzieżówka „Przedwiośnie”. 
„Wiosna” zaprasza wszystkie 
chętne osoby do wzięcia udzia-
łu w otwartym spotkaniu, które 
odbędzie się 12 marca o godz. 
18.00 w budynku Dolnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego 
przy ul. Wysockiego 10 w Wał-
brzychu. Zainteresowanych dr 
Kotarba zaprasza również do 
kontaktu mailowego mariusz.
kotarba@wiosnabiedronia.pl 
oraz na profil Facebookowy Ro-
bert Biedroń Wałbrzych Świd-
nica Kłodzko Ząbkowice Śląskie 
Dzierżoniów.

Jaworzyna Śląska
Tragedia na torach
Do tragedii doszło na terenie 
należącym do kolei, ale znajdu-
jącym się poza peronami stacji. 
Szesnastolatek wszedł na kładkę 
wyłączoną z użytku. Spadł z niej 
prosto na trakcję energetycz-
ną i został porażony prądem. 
Następnie wpadł do jednego z 
wagonów. Mimo półtoragodzin-
nej reanimacji, chłopiec zmarł. 
Badane są okoliczności zdarze-
nia. Nieoficjalnie mówi się, że w 
tym miejscu młodzież bawi się 
w wyzwania. Prawdopodobnie 
podczas zdarzenia ze zmarłym 
byli inni chłopcy w podobnym 
wieku.

Wałbrzych
Prawie 100 milionów kredytu
Właśnie tyle pieniędzy będzie 
dla Wałbrzycha z kolejnego za-
ciągniętego kredytu. Taką decy-
zję podjęła Rada Miasta podczas 
ostatniej sesji. Środki te mają 
być przeznaczone na realizację 
projektów unijnych i zadania in-
westycyjne. Spłata kredytu ma 
potrwać piętnaście lat.

Wałbrzych
Uczą języka komputerów
„Naucz się języka Python z Ha-
ckerspace i CityLabem” to war-
sztaty zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Hackerspace 
Wałbrzych. Frekwencja przerosła 
najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów. Na spotkanie przyszło 
51 osób. Odbędą się kolejne zaję-
cia, na które będą dojeżdżać na-
wet osoby z Wrocławia. Uczest-
nicy będą spotykać się do końca 
czerwca raz w tygodniu na dwie 
godziny i zgłębiać tajniki pro-
gramowania w języku Python. 
Kurs organizowany jest dla osób 
zupełnie początkujących w dzie-
dzinie programowania, które ko-
rzystając z wykładów mentorów, 
a także pracując w domu, będą 
miały okazję poznać podstawy 
tej sztuki oraz nabyć dobre na-
wyki programistyczne. Udział 
jest bezpłatny.

BARTEK to jest zawodnik !!!

Podróże w 30 minut – Zoo Farma, Łączna

Nasz kolega redakcyjny Bartło-
miej Nowak to wzór godny naślado-
wania. Zajmujący się działem sportu 
w tygodniku „30 minut” dziennikarz, 
sam posiada wartości, których nie 
powstydziłby się żaden mistrz 
olimpijski. Jego poświęcenie ratuje 
innym życie. Bartek właśnie został 
honorowym krwiodawcą I-go stop-
nia. Oznacza to, że do tej pory oddał 
18 litrów krwi! Za swoją postawę 
otrzyma: bezpłatne przejazdy ko-
munikacją miejską, szybszy dostęp 
do lekarzy specjalistów i tańsze leki. 
Z naszej strony szacunek, podziw i 
uznanie. Bartku, serdecznie gratu-
lujemy!

Redakcja

W pobliżu Wałbrzycha (20 km; 
około 30-40 minut jazdy samocho-
dem), na pograniczu Polski i Czech 
(Mieroszów) leży Łączna - spokojny 
i urokliwy zakątek, o którym pewnie 
nikt by nie słyszał, gdyby nie Zoo Far-
ma - królestwo zwierząt ze wszystkich 
stron świata. Chcąc zatem odpocząć 
od zgiełku miasta i sprawić dziecku 
radość, warto obrać ten punkt na ma-
pie rodzinnych wycieczek.

Ogród zoologiczny zajmuje 12 ha. 
W tym roku czynny będzie już od 15 
kwietnia w godz. 9.30- 19.00. W sumie 
zobaczyć w nim można prawie setkę 
gatunków zwierząt z kilku kontynen-
tów: Afryki, Azji czy Australii. Spot-
kacie tu m.in. tygrysa bengalskiego, 
zebrę damarską, wilki polarne, jeżo-
zwierze, kangury, domowe króliki, 
lemury, pawia niebieskiego, papugę 
ara, surykatki, rysie, kapodzioby, kurę 
jedwabistą, gęś tybetańską, kozicę 
północną, owcę kameruńską i qu-

essant, indyka kanadyjskiego, jelenia 
dybowskiego.

Do dyspozycji zwiedzający mają: 
parking (bez dodatkowych opłat), 
plac zabaw z huśtawkami i mini „mał-
pim gajem”, drewniane stoły i ławki, 
przy których można przycupnąć i 
posilić się (warto zaopatrzyć się we 
własny prowiant i napoje).

W Łącznej mile zaskoczy was na 
pewno pogoda. Temperatura wyższa 
jest tu o około 4 stopnie. Lekko wieje 
jedynie „na górze”, u puchaczy śnież-
nych.

Ceny biletów są zróżnicowane, w 
zależności od tego, którą opcję wy-
bierzemy. Normalny kosztuje 18 zł, 
ulgowy 15 zł (emeryci, renciści, oso-
by niepełnosprawne), a dla dzieci do 
12 roku życia – 12 zł. Istnieje również 
możliwość zakupu pakietów rodzin-
nych bądź zamówienie wejść grupo-
wych (przedszkola i szkoły).

OSA

Podczas obrad wójt gminy Teresa 
Mazurek wraz z prezydium Rady Gmi-
ny Świdnica powitali nowego kierow-
nika Posterunku w Słotwinie, Tomasza 
Zdeba. - Ten wybór był podyktowany 
jego życiorysem zawodowym i do-
świadczeniem. Nowy kierownik do-
brze rozumie funkcjonowanie poste-
runku policji na terenach wiejskich. W 
tym miejscu pragnę podkreślić dobrą 
współpracę na linii samorząd - poli-
cja, którą sobie bardzo cenię – mó-
wił komendant Powiatowy Policji w 
Świdnicy Andrzej Dobies.  

Arkadiusz Borkowski w szeregi 
Policji wstąpił 1 lutego 1991 r. Funkcję 
dzielnicowego miasta Świdnicy pełnił 
w latach 1996-2001. Od sierpnia 2001 r. 
pracował w wydziale dochodzeniowo-
-śledczym Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy. Natomiast od 1 lipca 2017 
r. do 15 lutego 2019 r. pełnił obowiązki 
kierownika Posterunku Policji w Słotwi-
nie. W tym okresie otrzymał wiele po-
chwał i nagród. W dowód za rzetelną i 
uczciwą służbę na rzecz mieszkańców 
powiatu świdnickiego, w sierpniu 2016 
r. we Wrocławiu, odznaczony został 
Brązową Odznaką.

Tomasz Zdeb – przez wiele lat 
mieszkał w Pszennie, aktualnie miesz-
kaniec Świdnicy. Do Policji wstąpił 
20.08.1998 r. Po kursie podstawowym 
przez ok. 6 miesięcy pracował na Poste-
runku Policji w Marcinowicach, gdzie 
pełnił służbę jako referent zespołu pa-
trolowo-interwencyjnego, a następnie 
od lipca 2005 r. jako dzielnicowy gminy 
Marcinowice. Od października 2010 r. 
pracował jako asystent jednoosobowe-
go stanowiska do spraw kryminalnych. 
Od stycznia do października 2013 r. 
pracował na stanowisku detektywa 
referatu operacyjno-rozpoznawczego 
wydziału do walki z przestępczością 
gospodarczą Komendy Powiatowej Po-
licji w Świdnicy. Od 16 lutego br. decy-
zją Komendanta Powiatowego Policji 
w Słowinie został kierownikiem Poste-
runku Policji w Słotwinie. Pasjonat tu-
rystyki górskiej, formuły 1 oraz sportów 
walki.Jednocześnie informujemy, że 
dyżur kierownika jednostki w Słotwi-
nie odbywa się w każdy poniedziałek 
w godz. 10.00-14.00.

red

Nowy kierownik Policji w Słotwinie
Po 29 latach służby na zasłużoną emeryturę odszedł Arkadiusz Bor-

kowski, dotychczasowy kierownik Posterunku Policji w Słotwinie. Uroczy-
stości związane z symboliczną zmianą warty odbyły się podczas V sesji 
Rady Gminy Świdnica, z udziałem władz gminy Świdnica i komendanta 
Powiatowego Policji w Świdnicy Andrzeja Dobiesa.



ogłoszenia 11
www.30minut.pl

Nakład łączny
w marcu 83 000 egz.

od 16 lat 
razem z Wami

Piątek, 8 marca 2019

REKLAMA	 R0176/19

REKLAMA	 R0175/19

    ZAB. 6740.418.2017                       Wałbrzych, dnia  22.02.2019r

OBWIESZCZENIE   STAROSTY  WAŁBRZYSKIEGO

Na  podstawie  art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5  i  ust. 6  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),  oraz  art.  49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.2096),        
                                                                                        

Zawiadamiam
 
Iż, w związku z decyzją nr O-695/18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2018 r., uchylającą decyzję Starosty Wałbrzyskiego nr 110/2018 z dnia 23.02.2018 r. udzielającą  Burmistrzowi  Boguszowa-Gorc,
pl. Odrodzenia 1, 58-370  Boguszów-Gorce zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: 
„budowa  drogi  na  terenie  działki  nr  21, obr. 6  Stary  Lesieniec  w  Boguszowie-Gorcach  wraz  z  budową  oświetlenia  drogowego„
oraz  przekazaniem  w  dniu  19.02.2019r.  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  akt  sprawy  celem  ponownego  rozpatrzenia, zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 
„budowa  drogi  gminnej  na  terenie  działki  nr  21, obr. 6  Stary  Lesieniec  w  Boguszowie-Gorcach  wraz  z  budową  odwodnienia  i  oświetlenia  drogowego”

Inwestycja obejmuje:
budowę  odcinka  drogi  dojazdowej  do  Ośrodka  Sportowego  „Dzikowiec”  wraz  z  budową  odwodnienia  i  oświetlenia  drogowego

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych
numerach ewidencyjnych gruntów:
zajęcia stałe:

 

*  -  w  sposób  wytłuszczony oznaczono  działki przeznaczone  pod  realizację  w.w.  inwestycji.
Decyzja  zawierać  będzie  zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczonych według katastru nieruchomości, sporządzonych na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 
1:500) - jak zestawiono poniżej:

Na podstawie art 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa bądź jednostek Samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynności prawne dokonane z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, są nieważne. Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów 
mogących mieć znaczenie dla sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Al. Wyzwolenia 22, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i  Gospodarki  Nieruchomościami  (II piętro, 
pok. nr 234), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania  się  obwieszczenia. Uprawnione to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania. Stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego – w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie adresu. W myśl art. 41 § 2 powołanej ustawy,
w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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Jak informuje oficjal-
na strona Górnika (facebook.
com/1946KPGornikWalbrzych), do 
firm wspierających nasz klub dołą-
czyła Chłodnia – sklep z piwem (ul. 

Długa 6), która oczywiście zakupiła 
porcję karnetów. Co więcej, każdy 
kto zakupi karnet na wiosenne me-
cze Górnika otrzyma jednorazowy 

rabat w wysokości 10 procent na za-
kupy w sklepie. 

Do akcji sprzedaży karnetów 
dołączyła firma Almar-Sport z uli-
cy Fortecznej 1k, która od wielu lat 

wspiera Górnika. Bliska współpraca 
firmy z klubem zaowocowała cieka-
wą promocją dla kibiców biało-nie-
bieskich. Każdy bowiem kto zakupi 2 
karnety-cegiełki w sklepie lub okaże 

2 karnety może liczyć na prezent 
związany z Górnikiem Wałbrzych.  

Do zakupu karnetów zachęca 
również Adam Ufniak, właściciel 
warsztatu samochodowego z ulicy 
Antka Kochanka 7, który każdemu 
kto wesprze Górnika oferuje rabat 
w wysokości 30 procent na usługi 
blacharsko-lakiernicze. 

Czekamy na kolejne firmy, które 
dołączą do akcji razemdlagornika.pl, 
bo z Górnikiem po prostu się opłaca.

Bartłomiej Nowak

Chyba mało kto się spodziewał, iż 
akcja pomocy przeżywającemu trud-
ne chwile Górnikowi nabierze takiego 
obrotu. Mamy tu na myśli nie tylko 
zwykłych kibiców, którzy tłumnie 
ruszyli po karnety-cegiełki na me-
cze rundy wiosennej podopiecznych 
Jacka Fojny, ale również lokalnych 
VIP-ów oraz coraz liczniejsze firmy. Za 
sprawą internetu o problemach biało-
-niebieskich dowiedział się, co nie jest 
pomyłką czy słownym nadużyciem, 

praktycznie cały świat, gdyż wśród ku-
pujących znalazły się osoby z Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczo-
nych, a nawet Australii. Na krajowym 
rynku mamy się również czym po-
chwalić. Kibic z Opola zakupił 20 wej-
ściówek (!), po karnet sięgnął również 
Rafał Wisłocki – prezes TS Wisła oraz 
Wisła S.A. Kraków. Jak się dowiedzie-
liśmy, wśród czynnych sympatyków 
znalazły się osoby z Kamiennej Góry, 
Kłodzka, Świdnicy czy Świebodzic. 

Akcja razemdlagornika.pl nie prze-
szła bez echa wśród wałbrzyskich 
radnych, których do działania zmobi-
lizowali Jacek Szwajgier oraz Mariusz 
Kalinowski. Nas szczególnie cieszy 
w tym gronie obecność prezydenta 
Romana Szełemeja, który również 
dołączył swą cegiełkę do ratowania 
Górnika. Do pomocy nie trzeba było 
zachęcać posłanki Agnieszki Kołacz-
-Leszczyńskiej, która podczas nie-
dawnego turnieju oldbojów z dumą 

zaprezentowała kilka wejściówek. 
Problemy piłkarzy spotkały się z du-
żym zrozumieniem lokalnych klubów 
– tuż przed piątkowym wyjazdem do 
Łowicza koszykarze Górnika Trans.eu 
wykupili 10 karnetów, również pod-
czas najbliższego spotkania zespołu 
Marcina Radomskiego z AZS AGH 
Kraków prowadzona będzie sprzedaż 
wejściówek na spotkania piłkarzy. O 
pięknej akcji na swych stronach nie 
zapomniały wspomnieć mniejsze, ale 
tak ważne dla regionu kluby jak cho-
ciażby Gwarek Wałbrzych czy MKS 
Szczawno-Zdrój. 

Dziękując poszczególnym pod-
miotom nie wolno zapominać o tych, 
którzy w znaczący sposób poprawili 
sytuację finansową Górnika. To cho-
ciażby firma Komunalnik, Piekarnia 
Frąckowiak czy firma marketingowa 

Admind Branding & Communications 
Kraków. Wszystkim dobroczyńcom 
piłkarze i działacze zapewne podzię-
kują w czwartek 14 marca. Tego bo-
wiem dnia o godzinie 16.30 w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów odbędzie się 
oficjalna prezentacja zespołu, który 
wiosną powalczy o awans do III ligi. 
Górnicza rodzina rozrasta się praktycz-
nie z dnia na dzień, tak więc możemy 
liczyć, iż obiekt przy ulicy Wysockiego 
zapełni się do ostatniego miejsca. Or-
ganizatorzy planują kilka niespodzia-
nek, w tym prezentację pamiątkowej, 
specjalnie przygotowanej na akcję 
razemdlagornika.pl koszulki. Koszul-
ki, która powinna wzbogacić kolekcję 
każdego fana naszego zespołu

Bartłomiej Nowak

- biuro klubu, pokój S1.22 (budynek Aqua-Zdroju, ul. 
Ratuszowa 6), poniedziałek – piątek, godz. 9-12 
- Auto Serwis Paweł Dulko, ul. Andersa 51A
- Bar „Majka”, ul. Andersa 152
- sklep Wrzosik ul. 1-go maja 195
- sklep Almar-Sport, ul. Forteczna 1k
- Sklep Zoologiczno-Akwarystyczny Frontosa, ul. Nowy 
Świat 1

- Fryzjer Męski, ul. Słowackiego 19
- Piwarnia Warka, ul. Broniewskiego 65D
- Królestwo Pieroga, Pawilon 20, ul. Kusocińskiego
- Telefony u Kaliego, plac Ludwika Zamenhofa 1
- Pizzeria „Barman”, ul. Piłsudskiego 21
- Salonik Prasowy, ul. Wróblewskiego 1A, Świdnica
- Kamienna Góra, kontakt Kamil, tel. 724-970-317
- „Markecik u Wojtka „ ul Sienkiewicza 35 Świebodzice

Razem dla Górnika

Z Górnikiem się opłaca

Gdzie można zakupić
karnet na mecze Górnika?

Z każdym dniem akcja razemdlagornika.pl nabiera coraz większego tempa. Tylko ze sprzedaży 
internetowej zebrano około 30 tysięcy złotych, a przecież sami kibice wałbrzyskiej drużyny wzięli pół 
tysiąca wejściówek, które chcą rozprowadzić wśród sympatyków biało-niebieskich. 

Co do powyższego tytułu nie ma żadnych wątpliwości, o czym najlepiej świadczy liczba 300 karnetów sprzedanych do wtorku w sy-
stemie elektronicznym. To również zestaw dodatkowych korzyści, jakie czekają na fanów naszej drużyny, którzy zdecydują się wesprzeć 
drobną cegiełką wałbrzyski klub. 

Oczywiście najłatwiej skorzystać ze strony razemdlagornika.pl, gdzie bez żadnych problemów moż-
na zakupić karnet na rundę wiosenną biało-niebieskich przed własną publicznością. Wiemy jednak, 
iż są sympatycy wałbrzyszan, którzy wolą tradycyjne sposoby, dlatego poniżej prezentujemy listę 
punktów stacjonarnych, w których można się zaopatrzyć w wejściówki. 

Lista punktów stacjonarnych, gdzie każdy chętny może zakupić karnet-cegiełkę na rundę wiosenną Górnika 
przed własną publicznością w cenie 50 złotych - w sprzedaży od 8 marca:

Każdy kto w marcu wykupi
jeden moduł reklamy

(10cm na 11cm, o wartości 100zł netto)
w tygodniku 30minut otrzyma karnet

na mecze Górnika Wałbrzych GRATIS!

#razemdlagornika
www.razemdlagornika.pl

Reklamuj się u nas!
tel. 531 407 736

promocja@30minut.pl
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sekundSportowy maraton, czyli dla każdego coś dobrego

Niezwykła szansa akademiczek 

Przed nami prawdziwie sportowy maraton, jaki w najbliższych dwóch dniach zafundują nam lokalne kluby. Jako pierwszy swój mecz 
rozegra co prawda piłkarski Górnik, ale później czekają nas niezwykle ważne, bo ligowe spotkania z udziałem siatkarzy MKS-u Aqua-
-Zdrój, koszykarzy Górnika Trans.eu oraz piłkarek AZS-u PWSZ Wałbrzych. 

Reprezentacja Polski kobiet z naszą Małgorzatą Mesjasz w składzie zajęła 2. miejsce w towarzyskim turnieju Algarve Cup w Portuga-
lii. W finale imprezy biało-czerwone już bez piłkarki AZS-u PWSZ Wałbrzych przegrały z Norwegią 3:0. Tymczasem w najbliższą niedzielę 
akademiczki staną przed szansą awansu nawet na 2. miejsce w tabeli Ekstraligi. Aby to jednak uczynić podopieczne trenera Jasińskiego 
muszą pokonać Czarnych Sosnowiec.

Dwa zespoły gotowe na 
półfinał WALK-a
Po zaledwie dwóch spotkaniach 
I rundy play-off poznaliśmy dwa 
pierwsze zespoły, które awan-
sowały do półfinału rozgrywek. 
Chodzi o Byle Jak Świebodzice 
oraz Nieuchwytnych Konsorcjum 
Serwisowe Świdnica, które w po-
konanym polu pozostawiły Drink 
Team oraz Last Minute. W dwóch 
pozostałych parach do wyło-
nienia zwycięzcy rywalizacji po-
trzebny będzie trzeci, decydujący 
pojedynek. 

Wałbrzyska Amatorska Liga 
Koszykówki „Aqua-Zdrój”
Wyniki ćwierćfinałów:
Last Minute – Nieuchwytni Kon-
sorcjum Serwisowe 40:54 (stan ry-
walizacji 0:2, awans - Nieuchwytni 
Konsorcjum Serwisowe)

Partners Nieruchomości – Labo-
-Dent 55:64 (stan rywalizacji 1:1)

Wałbrzych.DlaWas.Info – Faurecia 
54:45 (stan rywalizacji 1:1)

Byle Jak – Drink Team 58:52 (stan 
rywalizacji 2:0, awans – Byle Jak)

Najbliższe mecze
Niedziela – 10 marca, Hala Wał-
brzyskich Mistrzów:
godz. 16.00: Partners Nierucho-
mości – Labo-Dent
godz. 17.00: Faurecia – Wałbrzych.
DlaWas.Info

WALS pełna emocji
Ostatnia przed dwutygodnio-
wą przerwą odsłona Wałbrzy-
skiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 
„Aqua-Zdrój” stała pod znakiem 
wielu emocji oraz niezłego po-
ziomu spotkań. Dość powiedzieć, 
iż z wyjątkiem potyczki junio-
rów Chełmca Aqua-Zdrój z NSK 
wszystkie pozostałe mecze za-
kończyły się podziałem punktów. 
Na czele klasyfikacji plasuje się 
Chełmiec Euromar fLOVErs Art 
I, ale rywale, a w szczególności 
wspomniani juniorzy mogą jesz-
cze pokrzyżować szyki lidera. 
Następna kolejka odbędzie się w 
sobotę 16 marca w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów.

Wyniki XIII kolejki:
Chełmiec Aqua-Zdrój – NSK 3:0 
(25:16, 25:18, 25:15), Chełmiec Eu-
romar fLOVErs Art I – PW Mabor 
2:1 (25:22, 17:25, 25:19), Chełmiec 
Euromar fLOVErs Art II – Wodo-
ciągi Wałbrzych 2:1 (25:19, 20:25, 
25:12), Dom Finansowy – Chemik 
Żarów 2:1 (25:22, 25:23, 18:25)
Zawodnik kolejki: Krzysztof Kur-
piel – Chełmiec Euromar fLOVErs 
Art I i II

Wygrana w 7-osobowym
składzie
Mowa o koszykarzach MKS-u Bas-
ket Mazbud Szczawno-Zdrój, któ-
rzy mimo skromnego liczbowo 
składu zdołali zdobyć Siechnice. 
Nasi III-ligowcy wygrali na wyjeź-
dzie 90:82, na co złożyło się po-
nad 50 punktów zdobytych łącz-
nie przez Jakuba Kołodzieja oraz 
grającego trenera – Bartłomieja 
Józefowicza. Przed szczawieńską 
drużyną dość intensywny week-
end, gdyż dzisiaj o godzinie 18.45 
Basket czeka wyjazdowa kon-
frontacja z  drużyną Team-Plast 
KK Oleśnica, a jutro podopiecz-
ni Józefowicza podejmą WSTK 
Wschowa. Początek rywalizacji w 
hali przy ulicy Słonecznej 1a o go-
dzinie 18.30. 

Przegląd nadchodzących wy-
darzeń sportowych rozpoczyna-
my od piłkarzy Górnika, którzy w 
sobotni poranek rozegrają kolejny 
sparing, tym razem z Górnikiem 
Złotoryja. Po serii meczów na 
sztucznej murawie stadionu przy 
ulicy Ratuszowej trener Jacek Foj-
na zdecydował się sprawdzić swój 
zespół na trawie, stąd decyzja o 
rozegraniu pojedynku na stadio-
nie na Nowym Mieście. Początek 
rywalizacji o godzinie 11.30.

Po południu emocje przenio-
są się do hali Aqua-Zdroju przy 
ulicy Ratuszowej. Jako pierwsi 

przed wałbrzyską publicznością 
zaprezentują się koszykarze Gór-
nika Trans.eu, którzy o godzinie 
16 podejmą AZS AGH Kraków. To 
spotkanie z serii tych, które biało-
-niebiescy nie mogą przegrać. Ry-
wal zajmuje bowiem przedostat-
nią pozycję w I lidze, podczas gdy 
ósmy w tabeli Górnik wciąż walczy 
i ma spore szanse na wywalczenie 
miejsca w górnej cześci klasyfika-
cji, a co za tym idzie udział w run-
dzie play-off o awans do Energa 
Basket Ligi. 

Komu będzie mało sportowych 
wydarzeń, tych zapraszamy do 

kibicowania siatkarzom MKS-u 
Aqua-Zdrój, którzy wieczornym 
meczem z Sobieskiem Arena Ża-
gań rozpoczynają rywalizację w 
ramach II rundy play-off o awans 
do I ligi. Na tym etapie zespoły 
walczą do trzech wygranych, a 
pierwsze dwa mecze odbędą się w 
Wałbrzychu. Jutrzejszy o godzinie 
19 oraz niedzielny o godzinie 17. 
Faworytem tej odsłony zmagań o 
promocję na wyższy szczebel są 
oczywiście podopieczni Janusza 
Bułkowskiego, którzy w rundzie 
zasadniczej dwukrotnie pokonali 

3:1 swego najbliższego przeciw-
nika. 

Niedziela przyniesie mocne 
uderzenie w postaci pojedynku 
dwóch czołowych drużyn Ekstrali-
gi kobiet. O spotkaniu AZS-u PWSZ 
Wałbrzych z Czarnymi Sosnowiec 
szerzej informujemy jednak w 
osobnym tekście, dlatego w tym 
miejscu zachęcamy do powtórnej 
wizyty w hali Aqua-Zdroju, gdzie o 
godzinie 17 nasi siatkarze powal-
czą o miejmy nadzieję drugą wy-
graną z Sobieskim Żagań. 

Bartłomiej Nowak 

Reprezentacja Polski bardzo 
udanie zaprezentowała się w towa-
rzyskim turnieju Algarve Cup. Po 
wygranych w grupie z Hiszpanią 3:0 
oraz Holandią 1:0 zespół trenera Mi-
łosza Stępnia awansował do finału 
zawodów. Niestety, w pojedynku o 
końcowy triumf biało-czerwone mu-
siały uznać wyższość Norweżek, ale 
2. miejsce jest również cennym wyni-
kiem Polek. 

O zakończonej w środę imprezie 
w Portugalii informujemy jednak 
nie tylko przez sympatię do naszej 
drużyny, ale przede wszystkim przez 
wzgląd na Małgorzatę Mesjasz, który 
wystąpiła w zwycięskich potyczkach 
z Holandią i Hiszpanią. W finałowej 
potyczce szkoleniowiec Polek „za-
mieszał” w składzie dając odpocząć 
niektórym piłkarkom, w tym Mesjasz, 
co jak widać odbiło się na wyniku i 
końcowej pozycji naszych pań. 

Po emocjach związanych z wy-
stępami reprezentacji Polski czas 
powrócić na krajowe, ekstraligowe 

podwórko. Przed nami bowiem XVI 
kolejka spotkań najwyższego szczeb-
la, w tym najciekawiej zapowiadają-
ca się konfrontacja na szczycie tabeli 
pomiędzy naszym AZS-em PWSZ a 
wyżej notowanymi Czarnymi Sosno-
wiec. Po dotychczasowych meczach 
na czele klasyfikacji niezagrożenie 
plasuje się co prawda Górnik Łęczna, 
ale różnica pomiędzy drugim Me-
dykiem Konin a czwartym AZS-em 
PWSZ wynosi zaledwie 2 punkty. 
Innymi słowy, jeśli dziewczyny Jasiń-
skiego pokonają w niedzielne przed-
południe Czarnych, to awansują co 
najmniej na 3. miejsce. O komplet 
punktów z pojedynku z sosnowi-
czankami nie będzie jednak łatwo, 
gdyż rywal nam najzwyczajniej nie 
leży. A z drugiej strony podium Eks-
traligi kusi, tak więc możemy się spo-
dziewać ciekawego pojedynku, na 
który zapraszamy o godzinie 11 na 
stadion przy ulicy Ratuszowej.

Bartłomiej Nowak

Do zamknięcia aktualnego numeru Tygodnika 30minut wsparło nas 328 osób,
które kupiły 328 karnetów oraz przekazały darowizny. Łącznie zebraliśmy 42 440zł

Oprócz w/w osób serdecznie dziękujemy za przekazanie darowizny:
PHU Komunalnik Sp. z o. o.
Frąckowiak - Piekarnie, Cukiernie Sp. z o. o.

#RazemDlaGornika | www.razemdlagornika.pl
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Wałbrzych
NIBYLANDIA W TEATRZE LALKI
I AKTORA 
W najbliższą niedzielę, 10 marca o godz. 
12.30 zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu na spektakl PIOTRUŚ PAN 
w reż. Karoliny Maciejaszek, opowiadają-
cy o chłopcu, który postanowił nigdy nie 
dorastać. Towarzyszami przygód Piotru-
sia Pana są wróżka Dzwoneczek, grupa 
Zagubionych Chłopców oraz Wendy – 
dziewczynka, którą Piotruś zabiera do Ni-
bylandii. Jednak nawet w tej beztroskiej 
krainie czyhają na naszych bohaterów 
niebezpieczeństwa: Piotruś i jego przyja-
ciele będą musieli zmierzyć się z piratami 
pod wodzą strasznego Kapitana Haka.
PIOTRUŚ PAN jest pochwałą nieokiełz-
nanej wyobraźni. Dzieci uczy, że czasem 
warto zachować się odpowiedzialnie i 
dojrzale, a ich rodziców – by pielęgnować 
w sobie dziecko…
Przedstawienie dedykowane jest widzom 
w wieku 6+.
BILETY NA SPEKTAKL:
19 zł (dorośli), 16 zł (dzieci)

Świdnica
KLUB BOLKO
„Rock i blues na Jam Session”
Muzycy i fani muzyki m.in. ze Świdnicy, 
Wałbrzycha i Wrocławia spotkają się 
w Klubie Bolko na Jam Session. Wśród 
aktywnych uczestników zostaną rozlo-
sowane m.in. zaproszenia na koncerty 
ŚOK. Jam Session rozpocznie się o 20:00. 
W repertuarze klasyka rocka i blue-
sa, m.in. Deep Purple / ZZ Top / Dżem 
/ Breakout! Jam poprowadzi wroc-
ławsko-świdnicki skład: Maksymilian 
Ambroziak (wokal, bas), Tomasz Dura 
(gitara), Sylwester Wenerski (perkusja). 
Każdy chętny może dołączyć na scenie 
z własnym instrumentem lub zaśpie-
wać. Poprzednie tego typu wydarze-
nie przyciągnęło w grudniu około 100 
uczestników (widzów i muzyków). Jam 
session przygotowany przez Świdnicki 
Ośrodek Kultury to okazja do wspólne-
go koncertowania i rozmów, a wstęp na 
nie jest wolny.

Wałbrzych
TEATR DRAMATYCZNY IM. JE-
RZEGO SZANIAWSKIEGO  
„IWONA, KSIĘŻNICZKA BUR-
GUNDA”
8 – 10 marca 2019

Witold Gombrowicz
Reżyseria: Grzegorz Jaremko
Dramaturgia: Tomasz Jękot
Scenografia i kostiumy: Rafał Domagała
KIonsultacja scenograficzna: Barbara Ha-
nicka
Światło: Wojciech Puś
Muzyka: Kamil Tuszyński
Choreografia: Bożena Wydrowska

Obsada: Sara Celler-Jezierska, Karolina 
Gibki [g], Joanna Łaganowska, Rozalia 
Mierzicka [g], Irena Sierakowska, Bożena 
Wydrowska [g], Włodzimierz Dyła [g], Ja-
kub Sasak[g],
Dariusz Skowroński,Czesław Skwarek
Spektakl podwójnie nagrodzony na XIII 
Międzynarodowym Festiwalu Gombro-
wiczowskim w Radomiu za: Najlepszą 
reżyserię – Grzegorz Jaremko i Najlepszą 
rolę kobiecą – Rozalia Mierzicka.
Klasyka w „Szaniawskim”!
Po wielu latach Witold Gombrowicz wra-
ca na wałbrzyską scenę. Co ma nam dziś 
do powiedzenia? Kim jest Iwona i dlacze-
go tak bardzo chcemy, żeby jej tutaj – u 
nas – nie było?
W mnogości interpretacji teatralnych 
Iwona była już każdym. Dziś jest mani-
festem o samostanowieniu. Aktualnym 
pytaniem o normatywność i o to, kto ją 
ustala. Czy bardziej pytaniem o demo-
krację? O wolność? O obcość? O bierne 
formy protestu? „Iwona, księżniczka Bur-
gunda” to intensywny spektakl, który 
wzbudza emocje. Dla wybitnego bada-
cza twórczości Gombrowicza, prof. dr 
hab. Jerzego Jarzębskiego, to: „najlepsza 
IWONA, jaką widział w życiu”. Przekonaj 
się, czy także dla Ciebie?

W Dniu Kobiet mamy dla Pań
niespodziankę:
8 MARCA BILET DLA KOBIET W CENIE: 18 
ZŁOTYCH

„Och, Emil!” – Astrid Lindgren w wałbrzyskich „Lalkach”

Gdzie są skarby Książa? – odpowiedzą naukowcy

DOBRZE, ŻE JESTEŚ –AKCJA „DOKARMIAMY 
ZWIERZĘTA ZE SCHRONISKA”

RECENZJA

Przedstawieniem „Och, Emil!” w reżyserii Lecha Chojnackiego Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zainaugurował pierwszy marcowy 
weekend. Spektakl powstał w oparciu o klasykę literatury dziecięcej – serię „Emil ze Smalandii” Astrid Lindgren.

Współpraca Zamku Książ w Wałbrzychu oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu doczekała się kolejnej odsłony. „Książ utracony, 
Książ ocalony” to projekt badania strat wojennych kolekcji sztuki gromadzonej przez stulecia w Zamku Książ w Wałbrzychu. Badania 
zostaną dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

24 marca o godz. 12.30 zapraszamy dzieci od 5. roku życia do 
Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na niezwykle wzruszający 
spektakl „Dobrze, że jesteś”w reż. Joanny Gerigk.

Przypomnijmy: książki tej 
szwedzkiej pisarki podbiły nie-
malże cały świat. Przygody Pippi 
czy niesfornego Emila Svenson-
na, znają i mali, i duzi – także z 
filmowych ekranizacji. Wałbrzy-
skim „Lalkom” ukłon należy się 
przede wszystkim za to, że dzięki 
oryginalnemu podejściu i roz-
wiązaniom scenicznym, o figlach 
i „wpadkach” sympatycznego 
chłopca mogła dowiedzieć się ta 
najmłodsza część publiczności, 
która dopiero stawia pierwsze 
kroki na literackich ścieżkach – 
dzieci w wieku 3 +.

Tytułowy Emil to psotnik jakich 
mało – jest nieprzewidywalny i 
pełen szalonych pomysłów. Choć 
wyglądem przypomina anioł-
ka (jasne włosy), daleko mu do 
grzecznego i ułożonego malca. 
Rodzice mają z nim istne utrapie-

nie. Gdzie się nie ruszy, tam coś się 
dzieje: a to znika kiełbasa, a to gar-
nek z rosołem ląduje mu na gło-
wie. Wszystkiego wydaje się być 
ciekaw, niczego się nie boi, kocha 
marzyć: raz pragnie zostać żołnie-
rzem, innym razem lekarzem, na-
uczycielem, „szybkobiegaczem” 
czy „wszystkozjadaczem”. 

Zaprezentowana na deskach 
teatru opowieść zaskakuje nie-
oczekiwanymi zwrotami akcji, ko-
mizmem sytuacyjnym, kolorami i 
muzyką (Piotr Klimek). Emil śpie-
wa, wędruje, znika i ucieka, wcią-
gając przy tym w swe zabawy całą 
rodzinę (mamę, tatę, siostrę i ciot-
ki) oraz...publiczność! Widz bo-
wiem wraz z głównym bohaterem 
odwiedza jego dom, podwórko i 
cyrk, a nawet wstępuje do armii! 

Spektakl w zabawny sposób 
obnaża relacje panujące na linii: 

rodzic-dziecko, uwypukla nega-
tywne zachowania nas – doro-
słych, ukazując przy okazji ka-
lejdoskop uczuć: radość, miłość, 
zdenerwowanie, strach, smutek, 
rozczarowanie. Z piękną i mądrą 
puentą: że warto się uczyć. I nie 
chodzi tu tylko o wiedzę szkolną.

Propozycja TLiA z pewnością 
umili Wam niedzielne przedpo-
łudnie. Czas trwania: 60 minut. 
Godz. rozpoczęcia: 12.30. Bilety w 
cenie 16 (ulgowy) i 19 zł (normal-
ny) do nabycia online lub w kasie 
obiektu. Śledźcie uważnie reper-
tuar!

OSA

-Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z czteroletniej już współpra-
cy z Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu. Dzięki niej do Książa 

sukcesywnie powra-
cają obrazy z dawnej 
kolekcji Hochber-
gów, które przez 70 
lat znajdowały się 
w muzealnych ma-
gazynach, a dziś na 
powrót zdobią repre-
zentacyjne komna-
ty zamku - wyjaśnia 
prezes Zamku Książ, 
Anna Żabska.

Dzięki projektowi 
Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu 
„Książ utracony, Książ 

ocalony”, w który zaangażowani 
są oprócz wrocławskich muzeal-
ników także pracownicy Zamku 

Książ w Wałbrzychu, w jednym 
miejscu zostanie zgromadzona 
wiedza na temat zaginionych 
książańskich skarbów.

W czasie II wojny światowej 
w Książu znajdowały się tysiące 
dzieł sztuki. Były to przedmioty 
gromadzone od średniowiecza, 
szczególnie bogate zbiory ba-
rokowe: obrazy, rzeźby, rysunki, 
grafika, stalle z chóru katedry 
w Linzu, rzemiosło artystyczne, 
w tym niezwykle cenne okazy 
meblarstwa, gobeliny, dywany, 
bogaty zbiór orientaliów, boett-
gerowska porcelana, duże zbiory 
porcelany miśnieńskiej, berliń-
skiej, chińskiej i japońskiej. Wśród 
autorów prac z Zamku Książ byli 

m.in. Felix Anton Scheffler, Ber-
nardo Strozzi, Pieter Mulier zw. 
Tempesta, Angelika Kaufmann. 
W bibliotece znajdowało się m.in. 
blisko 480 prac F. W. Sennewadta, 
a w Gabinecie Sztuki domniema-
na akwarela Albrechta Dürera i 
trzy rysunki tego artysty.

Losy tych zasobów nie zosta-
ły nigdy dokładnie przebadane. 
Obecnie te dzieła sztuki rozpro-
szone są na terenach Polski, Nie-
miec, Austrii i Rosji. Badania będą 
prowadzone pod kierunkiem dr 
Beaty Lejman, kustosza Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. Ich 
efektem będzie bezpłatna publi-
kacja.

red

Astrid Lindgren (1907-2002)
Szwedzka pisarka urodzona 14 listopada 1907 roku w Vimmerby. Popu-
larność zdobyła dzięki Pippi Pończoszance - postaci, którą wymyśliła dla 
swojej chorej córeczki. Debiutowała w 1944 roku powieścią pt. „Zwierzenia 
Britt-Marii”. Jej książki przetłumaczono na ponad 100 języków. Do najbar-
dziej znanych dzieł autorki należą takie tytuły jak: „Lotta z ulicy Awantur-
ników”, „Emil ze Smalandii”, czy „Dzieci z Bullerbyn”. Za swą twórczość Lind-
gren uhonorowana została wieloma nagrodami.

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

„Dobrze, że jesteś” to opowieść 
o przyjaźni oraz mądrości życio-
wej, która ukryta jest w dojrzałym 
wieku. Dwaj obwoźni handlarze, 
znający się od dawna, czekając na 
klientów, opowiadają pewną hi-
storię. Jej głównym bohaterem jest 
stary pies Burek, wyrzucony z domu 
przez właściciela, który uznał, że ten 
do niczego się już nie przyda. Osa-

motniony pies poszukuje nowego 
domu i przyjaciela. Ostatecznie 
wszystko dobrze się kończy, bo każ-
dy, nawet ten, któremu zdarza się 
popełniać błędy, ma poczucie prag-
nienia bliskości kogoś drugiego. Hi-
storia starego psa Burka ma nauczyć 
najmłodszych widzów szacunku za-
równo do zwierząt, jak i ludzi.

red

Razem z psem Burkiem – bohaterem spektaklu zbieramy karmę dla 
zwierząt ze schroniska w Wałbrzychu. Dla osób, które przyniosą do Tea-
tru 1 puszkę karmy dla psa lub kota, możliwość zakupu biletu w cenie 10 
zł (promocja wyłącznie w Kasie Teatru). 1 puszka karmy = 1 bilet za 10 zł!
Po zakończeniu AKCJI zebrana karma zostanie przekazana do SCHRONI-
SKA DLA ZWIERZĄT przy ul. Łokietka 7 w Wałbrzychu.
BILETY NA SPEKTAKL: 19 zł (dorośli), 16 zł (dzieci)
UWAGA PROMOCJA BILETOWA! Przynieś karmę dla zwierząt, a kupisz bilet 
za jedyne 10 zł – promocja wyłącznie w Kasie Teatru. 1 puszka karmy = 1 
bilet za 10 zł!
KASA BILETOWA TEATRU tel. 74 666 73 41 – czynna jest we wtorki, czwartki 
i piątki od godz. 8.30 do 11.30 oraz w weekendy na godzinę przed spek-
taklem.
KUP BILET ON-LINE –bilety.teatrlalek.walbrzych.pl
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OMNIBUS
WCZASY NAD

BAŁTYKIEM
Międzyzdroje 660 zł

Rewal z autokarem - 1075 zł

Niechorze z autokarem - 
1290zł

tel. 667 424 680

www.omnibus-
-szczawno.pl

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086 

SZYBKA
POŻYCZKA

DO 2000ZŁ
Nawet w 24h

Na dowolny cel
BEZ BIK I BIG

RÓWNIEŻ BEZ
FORMALNEGO
ZATRUDNIENIA

DZWOŃ
Lila 533313018

Monika 536439009
Zosia 607681859
Paweł 792666561
Robert 668923552
Irena 666853059
Kasia 533542745

ŚWIDNICA
Joanna 732649843

MASZ FIRMĘ?
Brak Ci środków?

Zadzwoń: 504 175 028
POMOŻEMY

Bez ZUS oraz US

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

USŁUGI

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

(2): Mycie okien Pranie tapicer-
ki meblowej. Zaprasza Miotełka 
tel.795673485

(3): HYDRAULIKA, 
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel. 506 
206 102

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

(4): MARSAT – MONTAŻ ANTEN 
SATELITARNYCH, tel.  607 454 261

(38): Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie i w 
najkrótszym czasie Tel. 606 937 229

(8) Naprawa TELEWIZORÓW LCD i in-
nych, również w domu klienta. Naprawa 
FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 793-10-
10-22 lub 74-660-38-43

(8) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyj-
nego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd 
do klienta. Kontakt: 505874992, 74 841 
25 40

(8) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSO-
WE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 
66 66; 502 308 696

(27) KOMPUTERY,LAPTOPY--SERWIS-
-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-
005-726 tanio, szybko, profesjonalnie 
Wałbrzych ul. Słowackiego 5, www.
speed24h.info

(6) Hydraulika, instalacje sanitarne wod-
-gaz, CO, kotły CO. Tel. 506 754 379

PRACA

(8) Firma Serene zatrudni pracowników 
do opieki osób starszych w Polsce i w 

Niemczech. Kontakt 602 784 629 , e-
-mail: serene27@wp.pl

(2) Poszukuję panie do sprzątania banku, 
praca w godzinach porannych ok 2 godzi-
ny dziennie. Tel. 507 031 015

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(8) Sprzedam lokal użytkowy dwupozio-
mowy, 90m2, lokalizacja Podzamcze ul. 
Hetmańska 1, Wałbrzych, tel. 502 308 
696

(2) Sprzedam dom w Strudze na działce 
0,2 ha oraz pawilon pszczelarski. W 
rozliczeniu może być mieszkanie. Tel. 
500 345 562

(13) Sprzedam działki budowlane (każda 
1500m2) w pełni uzbrojone pod zabudo-
wę jednorodzinną lub bliźniaczą w Wał-
brzychu przy ul. Orkana 103, Poniatów. 
Tel. 600 851 189

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 

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Problem
z alkoholem?
Wszywanie

esperalu
TEL. 74 841 54 66

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Na Majówkę i na Lato 

Apartament i pokoje w domu i 

domkach nad jeziorem

Wicko, Jezierzany 

2 km od morza - 40 zł od osoby. 

Tel 604 821 470

www.jezierzany.pl/domki-u-jana

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Radca Prawny
Obsługa Prawna

Podmiotów
Gospodarczych
z uwzględnieniem
spraw cywilnych,

prawa pracy,
podatkowych,

występowanie przed sądami,
organami podatkowymi

tel. 792560599

REKLAMA	 R0177/19

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
 

Wystarczy, że w piątek 8.03.2019  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Reklamuj się u nas!
tel. 531 407 736 

promocja@30minut.pl

ZWROT
PODATKU

NIEMCY
HOLANDIA

Solidnie.
Bez pośredników!

Zapraszamy
tel. 74 666 7777

Tygodnik 30 minut
zatrudni na umowę 

zlecenie kolportera prasy
na terenie Świdnicy. 

Tel. 531 407 736
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