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PRACA OD ZARAZ DLA PRACOWNIKÓW 
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Dane kontaktowe: tel: 74 849-30-64  I  e-mail: rekrutacja.walbrzych@cersanit.com

Cersanit III S.A. poszukuje: 
ELEKTRYKÓW, MECHANIKÓW, ELEKTROMECHANIKÓW

Oferujemy: umowę o pracę, motywacyjny system wynagrodzeń, 
bezpłatne dojazdy z okolic Wałbrzycha

Do 5 marca mieszkańcy Jedliny 
– Zdroju mogą składać wnios-
ki o przyznanie dofinansowania 
na wymianę kotłów węglowych na 
ogrzewanie ekologiczne. Wysokość 
przyznanej dotacji uzależniona jest 
od udzielenia gminie pożyczki przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Wniosek musi zostać złożony na obow-
iązującym formularzu wraz z niezbędnymi 
załącznikami. Wnioski złożone po okresie 
naboru nie będą rozpatrywane. Formu-
larze wniosków można pobrać w nas-
tępujący sposób: za pośrednictwem stro-
ny internetowej www.jedlinazdroj.eu lub 
osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Jedlinie-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta). 
Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne 
wnioski (tj. zawierające wszystkie niez-
będne załączniki wymienione we wniosku). 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Jedlina-Zdrój. O dofinansowanie mogą 
się ubiegać osoby fizyczne: właściciele, 

Zasypane wejścia i zamknięte sta-
lowe drzwi podziemi Zamku Książ 
już w tym roku otworzą się dla turys-
tów! 27 lutego 2018 r.  Prezes Zamku 
Książ, Anna Żabska, podpisała umowę 
z wykonawcą na budowę wejścia tury-
stycznego do podziemi zamku. 

Realizacja „Zabudowy wejścia turys-
tycznego do zlokalizowanych na pozio-
mie ‘- 50,0 m’ podziemi Zamku Książ 
w Wałbrzychu” to zdecydowanie na-
jbardziej wyczekiwana zamkowa inwestyc-
ja. Poprzedzono ją trwającymi prawie trzy 
lata staraniami, w trakcie których uzyskano 
odpowiednie zezwolenia, wykonano ek-
spertyzy i przygotowano projekt budow-
lany. Wykonawca, któremu udzielono 
zamówienia publicznego to firma TWS GB 
Sp. z o.o. Sp. k. z Wrocławia. 

Podpisanie umowy na wykonanie wejś-
cia turystycznego do podziemi to przeło-
mowe wydarzenie i początek ogromnego 
przedsięwzięcia, które zgodnie z umową 
powinno zakończyć się na jesieni tego 
roku. Wtedy do podziemnego systemu 
korytarzy zejdą pierwsze grupy turystów, 
które będą miały możliwość obejrzenia 
tej niezwykłej budowli, a oferta Książa po-
szerzy się o nową trasę zwiedzania.

Rozbudują turystyczne podziemia

Nowo wydrążone wejście do podziemi 
znajdować się będzie od strony Tarasu 
Północnego. Prawie półkilometrowa tra-
sa zwiedzania na głębokości 50 m będzie 
zawierać ścieżkę dydaktyczną oprawioną 
instalacjami audiowizualnymi. W części 
obiektu znajdują się i pozostaną placówki 
Polskiej Akademii Nauk, pracownia geofi-
zyki i centrum badań kosmicznych. Intere-
sującym elementem w podziemiach jest 
budowa geologiczna skał tworzących górę 
zamkową oraz występujące tutaj uskoki 
tektoniczne, które będzie można podziwi-
ać przechodząc ciągami korytarzy.

Otwarcie książańskiego kompleksu dla 
turystów będzie ukoronowaniem prowad-
zonych od wielu lat badań historycznych, 
ostatnim punktem udostępnienia obiek-
tów projektu Riese w Górach Sowich, 
a przed wszystkim upamiętnieniem ofiar 
niewolniczej pracy. Grupy turystyczne nie 
tylko poznają historię tego podziemnego 
systemu korytarzy, ale w końcu zobaczą je 
na własne oczy.  Z pewnością podjęte zos-
taną również próby wyjaśnienia celu ich 
powstania, a więc rozwiązania jednej z na-
jwiększych zagadek II wojny światowej. 

KaLu

Jedlina stawia na ekologię

współwłaściciele, najemcy nieruchomoś-
ci i lokali mieszkalnych. Dofinansowaniu 
podlega wyłącznie całkowita wymiana 
ogrzewania węglowego na: kotły opalane 
gazem, kotły opalane olejem opałowym, 
piece elektryczne, pompy ciepła. Dofi-
nansowanie może wynieść maksymalnie 
50% poniesionych i udokumentowanych 

kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 
000 zł. Szczegółowych informacji na temat 
naboru udzielają pracownicy Urzędu Mi-
asta Jedlina-Zdrój, w godz. pracy urzędu 
(tel. 748455215 wewn. 30).

Złożenie wniosku nie jest tożsame 
z otrzymaniem dofinansowania. 

(RED)
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w marcu 83 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami2 co, gdzie, kiedy?

rozmowa tygodnia kalendarium

Od marca zaczyna obowią-
zywać zakaz handlu w niektóre 
niedziele. Przez cały 2018 rok 
handlowe będą tylko pierwsza 
i ostatnia niedziela w miesiącu. 
Ale okazuje się, że wałbrzyska 
Galeria Victoria będzie jednak 
otwarta we wszystkie niedziele. 
-Na terenie obiektu znajdują się 
liczne punkty prowadzące dzia-
łalność wyłączoną z zakazu, jak 
chociażby rozrywka czy  gastro-
nomia  – mówi Grzegorz Sam-
czuk, dyrektor Galerii Victoria. 
Dobrą informacją jest także to, 
że niebawem w obiekcie pojawią 
się też nowe marki: Sizeer i Och-
nik. 

Czy ustawa o zakazie handlu 
w niedzielę znacząco wpłynie na 
funkcjonowanie Galerii Victoria?

Nowo przyjęta ustawa o ograni-
czeniach w handlu dotyczy przede 
wszystkim sprzedaży w sklepach, 
i zakaz ten w CH Galeria Victoria 
będzie w pełni respektowany. Na-
tomiast na terenie obiektu znajdu-
ją się liczne punkty prowadzące 
taką działalność, jak chociażby 
rozrywka, gastronomia czy usługi, 
których zakaz handlu nie obejmu-
je. Oczywiście będziemy na bieżą-
co informować naszych klientów 
o tym, które punkty będą otwar-
te. Na dzień dzisiejszy możemy 
potwierdzić, że w niedziele z za-
kazem handlu czynne będą kino, 
klub fitness, plac zabaw dla dzieci, 
restauracje i kawiarnie. Zmianie 
ulegną także godziny otwarcia 
centrum – w każdą niedzielę z za-
kazem handlu, CH Galeria Victoria 
czynne będzie w godzinach 12:00 
– 20:00 (wyjątek stanowić będzie 
kino oraz fitness). Dodatkowo, 
w każdą sobotę poprzedzającą 
niedzielę z zakazem handlu, wy-
dłużymy godziny otwarcia CH do 
22:00. 

Jakie są Państwa plany na 
najbliższą przyszłość? 

Za nami bardzo udany rok. Od-
wiedzalność Galerii Victoria wzro-
sła o 6% w stosunku do ubiegłego 
roku, udało nam się pozyskać no-
wych Najemców, a obroty w skle-
pach są zdecydowanie wyższe niż 
w poprzednich latach. Ponadto na 
pasażu pojawiły się wygodne stre-
fy relaksu, zainstalowaliśmy nowo-
czesne urządzenia wayfinder, wy-
mieniliśmy oświetlenie na całym 
obiekcie, a także zaskoczyliśmy 
naszych klientów zupełnie nową 
dekoracją świąteczną. Oczywiście 
nie zamierzamy zwalniać tempa. 
Aktualnie pracujemy nad nową, 
funkcjonalną stroną internetową, 
która jeszcze bardziej ułatwi zaku-
py na terenie CH Galeria Victoria. 

Zespół Enej pierwszy raz wy-
stąpił z koncertem w Galerii 
Handlowej właśnie w Victorii. 
Czy dużo osób przyszło na wy-
stęp? Czy planujecie Państwo 
w najbliższym czasie podobne 
atrakcje?

Koncert zespołu Enej rzeczywi-
ście był ich pierwszym występem 
w galerii handlowej, ale nie był to 
pierwszy koncert w Galerii Victo-
ria. Gościliśmy już w naszym cen-

Victoria czynna 
w każdą niedzielę!
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„Najpodlejszym złodziejem jest ten, kto okrada siebie z marzeń” 
- Ewa Nowak 

trum takich artystów jak Margaret, 
Grzegorz Hyży, Sound’n’Grace, 
Natalia Szroeder, Mrozu, Video, 
Pectus, Ania Wyszkoni, Patrycja 
Markowska czy Robert Janowski. 
Oczywiście koncerty to nie jedy-
ne atrakcje, na jakie liczyć mogą 
nasi klienci. Od kilku lat prak-
tycznie każdy weekend niesie ze 
sobą specjalnie przygotowane 
dla mieszkańców Wałbrzycha 
i okolic atrakcje. W najbliższych 
miesiącach mogą się Państwo spo-
dziewać jeszcze większej ilości 
wydarzeń z udziałem celebrytów, 
eventów licencjonowanych oraz 
akcji prosprzedażowych. 

Jakie w najbliższym czasie nowe 
marki pojawią się w Galerii Vic-
toria?

Miło mi poinformować, że w ostat-
nich dniach udało nam się podpi-
sać dwie nowe umowy. Nowymi 
najemcami Victorii będą Sizeer 
- popularna sieć salonów multi-
brandowych z obuwiem i odzieżą 
oraz Ochnik - jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich marek 
oferujących galanterię i odzież 
skórzaną. Szczegółowe informacje 
opublikujemy w niedalekiej przy-
szłości. 

Czy w sklepach pojawiła się już 
kolekcja wiosna/lato 2018?

W zdecydowanej większości skle-
pów na terenie obiektu klienci 
znajdą już nowe, bogate w kolo-
ry kolekcje wiosna-lato. Warto 
dodać, że asortyment dostępny 
w sieciowych sklepach w Wałbrzy-
chu, w żaden sposób nie odbiega 
od kolekcji dostępnych w dużych 
miastach w Polsce. 

Prowadza Państwo statystyki 
osób odwiedzających centrum 
handlowe. Kto oprócz Wałbrzy-
szan najchętniej przyjeżdża na 
zakupy? 

Oczywiście prowadzimy dokład-
ne statystyki i analizy na wielu 
obszarach działalności centrum 
handlowego. Jednym z nich jest 
wspomniana odwiedzalność, czyli 
tzw. footfall. W 2017 roku od-
wiedziło nas 4,5 miliona klientów. 
Z roku na roku notujemy coraz 
lepsze wyniki odwiedzalności, co 
pokazuje, że mieszkańcy regionu 
nam zaufali i chętnie do nas wra-
cają. Poza mieszkańcami Wałbrzy-
cha, którzy oczywiście stanowią 
większość naszych klientów, od-
wiedzają nas m.in. mieszkańcy 
Świebodzic, Świdnicy, Boguszowa, 
Kamiennej Góry, Dzierżoniowa, 
Kłodzka, Nowej Rudy czy Jeleniej 
Góry. Około 3% klientów Victorii 
stanowią nasi sąsiedzi zza połu-
dniowej granicy. 

Dziękuję za rozmowę.
Paulina Purgał 

• PIĄTEK, 02 marca 2018 
Imieniny: Halszka, Helena
Światowy Dzień Modlitwy, Dzień Staroci, 
Dzień Dyskordii 
09:00 - Spektakl pt. ,,Pinokio’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Wycieczka z wałbrzyski klub wędrowców Piękne okolice 
Wałbrzycha, Hala spacerowa, Szczawno-Zdrój
17:00 - Spotkanie autorskie z Agnieszką Steur, Biblioteka Miejsca, 
Wałbrzych
19:00 - Wielcy inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka, Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych
19:00 - Teatr Kątem - 20 lat, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów
19:00 - Koncert symfoniczny - Planety... I Gwiazda, PWSZ im. Angelusa 
Silesiusa, Wałbrzych
18:00 - Wernisaż wystawy Tomasza Bzdęgi, Miejska Biblioteka Publiczna 
im. C. K. Norwida, Świdnica
18:30 - Gala Disco z okazji Dnia Kobiet: Piękni i Młodzi, Weekend, Classic, 
Hala Centrum Turystyczno-Sportowego, Nowa Ruda
20:30 - Wielcy inni. Depresje: Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka, 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert jazzowy Weller-Parker-Drobka, A PROPOS, Wałbrzych

• SOBOTA, 03 marca 2018 
Imieniny: Kunegunda, Teresa, Tycjan
Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Międzynarodowy 
Dzień Chorego, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, 
Dzień Równości Wynagrodzeń, Międzynarodowy 
Dzień dla Ucha i Słuchu 
09:00 - Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”, WOK na Piaskowej 
Górze, Wałbrzych
09:00 - Targi ślubne i komunijne, Galeria Victoria, Wałbrzych
11:00 - Zimowy Bieg Włókniarza, Przełęcz, Jugów
18:00 - Koncert Czerwone Gitary, Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
„Aqua Zdrój”, Wałbrzych
19:00 - Koncert jubileuszowy Castle Dreams, ‚’Pod pretekstem’’ art cafe, 
Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Zapolska Superstar, czyli jak przegrywać, 
żeby wygrać”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Koncert GA-GA Zielone Żabki & Franca, FUNKY pub, Bielawa 
20:00 - Koncert Hard Rider, Emphirius, Antybiotyka, PAPUG PUB, Wałbrzych
20:00 - Thrash Metal Party, Rock Pub pod Gargulcem, Dzierżoniów
20:00 - Nocne zwiedzanie, Zamku Książ, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 04 marca 2018 
Imieniny: Adrianna, Kazimierz, Lucjusz
Kaziuki, Dzień Walki z Prokrastynacją, 
Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry 
07:00 - Pierwsza runda Dolnośląskiej Ligi Rajdowej 2018, Bielawa
08:00 - Giełda staroci, numizmatów i osobliwości, Rynek, Świdnica
10:00 - Targi ślubne i komunijne, Galeria Victoria, Wałbrzych
10:30 - Uroczyste Odsłonięcie Obelisku oraz bieg Tropem Wilczym, 
Strzegom

11:00 - Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bielawa 
12:00 - Bieg Tropem Wilczym, Bosmanat, Świdnica
12:00 - Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Park Sobieskiego, Wałbrzych
12:00 - Bieg Tropem Wilczym Centrum Kultury Miejska Biblioteka 
Publiczna, Głuszyca
12:00 - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, Żarów
12:30 - Spektakl pt. ,,Pinokio’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Zapolska Superstar, czyli jak przegrywać, 
żeby wygrać”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Spektakl pt. „Przyjazne dusze”, Teatr Miejski, Świdnica

• PONIEDZIAŁEK, 05 marca 2018 
Imieniny: Auksencja, Gabriel
Światowy Dzień Tenisa, Dzień Dentysty, 
Dzień Geodety, Dzień Teściowej 
17:00 - Spotkanie „Conversation times czyli porozmawiajmy po angielsku”, 
Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej Piaskowa Góra, Wałbrzych

• WTOREK, 06 marca 2018 
Imieniny: Róża, Wiktor
Europejski Dzień Logopedy, Europejski Dzień 
Pamięci o Sprawiedliwych, Dzień Olimpijczyka, 
Dzień Czystego Stołu 
10:30 - Spektakl pt. ,,Piotruś Pan”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Prelekcja „Dwa kroki od Dalajlamy”, Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej 
Piaskowa Góra, Wałbrzych
18:00 -  Projekcja  �lmu „Legenda wileńskiej konspiracji-Stanisław Kiałka”, 
Teatr Miejski, Świdnica

• ŚRODA, 07 marca 2018 
Imieniny: Felicyta, Teresa, Tomasz
10:00 - XII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej, Sala 
Teatralna, Świdnica
10:00 - Spektakl pt. ,,Piotruś Pan”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
13:00 - Kursu komputerowego dla seniorów, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
14:00 - Atlanty dzieciom. Świerszczykowy Klub Książki, Filia nr 13 
Biblioteki Miejskiej Glinik Nowy, Wałbrzych
16:30 - Atlanty dzieciom. Bajkowy Klub Malucha,  Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Wałbrzych

• CZWARTEK, 08 marca 2018 
Imieniny: Dzień Kobiet
Dzień Kobiet, Światowy Dzień Nerek, 
Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, 
Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie, 
Dzień Rudych Osób
11:00 - Spektakl pt. ,,Piotruś Pan”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Dzień kobiet – badania, wykład, recital Wojciecha Gąsowskiego, 
Sala Teatralna, Świdnica
17:00 - Dzień Kobiet z Wojciechem Gąsowskim, Miejski Dom Kultury, 
Świebodzice
18:00 - Koncert Musicalu i Operetki, Restauracja Ciekawa, Jedlina-Zdrój
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 Z naszą rozmówczynią spotkaliśmy się w Art Cafe Pod Pretekstem 
w wałbrzyskim śródmieściu. 

Z malarką, która tworząc, łamie własne bariery rozmawiał Paweł Szpur

z Marzeną Zdun  
Zobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.comZobacz Studio Espresso:                www.facebook.com/studio.espresso.o�cial                                    www.youtube.com

• Konsolidacje do 350 tys. 
bez zabezpieczeń

• NOWE szybkie pożyczki do 20 tys. 
na oświadczenie

• Kredyty dla FIRM 
(wystarczy 1 zł dochodu na PIT)

K R E D Y T Y

OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

ul. Broniewskiego 69 
tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) 
tel. 74 666 88 99

REKLAMA	 R0130/18

Cel szczegółowy 1% (prosimy o wpisanie):

na leczenie Dawida Kupisa 
z rozpoznaniem Zespołu Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Numer Fundacji „MERKURY” 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) : 

0000191584
…Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania. 

Kosztowne leczenie i długotrwała rehabilitacja 
to jedyna nadzieja dla naszego syna” 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspomagającym 
Dawida Kupisa!

Rodzice Dawida i Waldemar Weihs - Prezes Fundacji „Merkury” 
Ogłoszenie w całości jest � nansowane ze środków pozyskanych z 1%

REKLAMA	 R0129/18

Dlaczego wybrałaś Wałbrzych 
jako "swoje miejsce", choć stąd 
nie pochodzisz?

Tu mam możliwość, by spełniać 
marzenia i by się realizować.

Kiedy zauważyłaś u siebie "ten 
bakcyl" do malarstwa?

To nie jest łatwa odpowiedź. 
Wszystko zaczęło się w Art Cafe 
Pod Pretekstem. Dokładnie trzy lata 
temu, przyszłam tu na wystawę. Pa-
miętam to dokładnie. Panicznie się 
bałam. Zmagałam się z barierami, 
przyjmowałam leki. Czułam bloka-
dę przed kontaktem z ludźmi: jak 
mnie ktoś odbierze, czy mnie zrozu-
mie...Przez chorobę mam problemy 
z mową. Ale dzięki temu, że "wy-
szłam do świata", moje życie odmie-
niło się o sto osiemdziesiąt stopni.

Malujesz w większości akwarelą, 
to nie jest łatwa technika. Dla-
czego akurat taki styl?

Próbowałam wszystkich technik, 
jednak choroba mnie ogranicza, 
mam problem z trzymaniem pędz-
la. Ale odkryłam, że mogę malować 
palcami. Palec mi nie wypadnie 
(śmiech). Zaczęłam więc tworzyć 
takim specyficznym "narzędziem".

Skąd czerpiesz inspiracje?
Przede wszystkim z otaczające-
go świata. Przyznam szczerze, że 

jak przyjechałam do Wałbrzycha, 
to zakochałam się w tym mieście, 
okolicach oraz ludziach. Między 
innymi dlatego maluję anioły. Bo 
moje anioły to otaczający mnie lu-
dzie, którzy nie tyle mnie chronią, 
co są dla mnie oparciem. Czuję 
obecność aniołów pod różną po-
stacią. To przyjaciele, dzięki nim 
tworzę, nie poddaję się, choć nie-
kiedy napotykam ogromne trud-
ności, ograniczenia.  Dla mnie jest 
to nie lada wyzwanie. Nawet ten 
wywiad.

Świetnie Ci idzie. Czy masz jakiś 
twórców, którzy Cię inspirują?

Dla mnie osobiście takim twór-
cą, wzorem jest Nikifor Krynicki. 
Nie miał wykształcenia w tym kie-
runku, ale miał warsztat i talent. 
W ciągu trzech lat zrobiłam taki 
postęp, ale nadal chcę się rozwi-
jać, pielęgnować swoją pasję. Nie 
chciałabym poprzestać jedynie na 
malowaniu. Udaje mi się też rzeź-
bić. Nie zamierzam zamykać się na 
jeden, konkretny kierunek. Ważne,  
by robić to, co się kocha.

Za tobą jest kilka wernisaży. Czy 
trudno było ci je zorganizować?

Za mną jest siedemnaście wystaw. 
Siedem zbiorowych, cztery w du-
ecie z malarzami artystami, którzy 
mają ogromne doświadczenie. Tak 

naprawdę dopiero raczkuję, po-
znaję siebie. Do tej pory zamyka-
łam się przed ludźmi.

Sztuka umożliwia głębsze po-
znanie: siebie i innych.

I to bardzo. Dzięki temu dzisiaj tu 
jestem, mogę z tobą rozmawiać. 
Był okres, że się bałam wyjść do 
ludzi.

Działasz też na rzecz dzieci, po-
dobnie jak inni artyści, masz roż-
nych odbiorców. Jak najmłodsi 
reagują na sztukę?

Dzieci są wdzięczne, od nich po-
winniśmy uczyć się tej radości, 
życia. Na co dzień zmagamy się 
z wieloma problemami, a zapomi-
namy cieszyć się z tych najprost-
szych rzeczy, takich jak na przykład 
pójście na spacer. W obrazach sta-
ram się przemycić cząstkę siebie. 
Ale też przekazuje energię.

Czy każdą wolną chwilę poświę-
casz na malowanie?

Jeśli planuję ekspozycję czy kolejny 
cykl obrazów, to tak. Ostatnio mia-
łam wystawę pt. „Drzewo życia”. 
Trzydzieści prac, dendrologiczne 
motywy pod każdą postacią - także 
w formie żeńskiej, przedstawiane 
jako kobieta. Symbolizowały bojącą 
się wyjść do ludzi niewiastę, która 
jednak odrodziła się na nowo. Moja 

choroba polega na przykurczach 
mięśni. Nad tymi wolnymi ruchami 
nie mam panowania.

Czyli malarstwo jest dla Ciebie 
terapią.

Dzięki sztuce otworzyłam się i mogę 
normalnie wychodzić do ludzi.

A widzisz postępy w leczeniu, 
poprawę zdrowia i samopoczu-
cia dzięki malowaniu?

Oczywiście, że tak! Proszę zapytać 
przyjaciół, znajomych, tych którzy 
mnie otaczają. Moja wyobraźnia 
rozwinęła się, tworzę to, co chcę. 
Pokonuję barierę. To też ważne 
przesłanie dla innych osób, aby nie 
zamykały się w domu tylko małymi 
krokami zdobywały świat, pokony-
wały trudności, wychodziły do kina 
czy gdziekolwiek indziej. Potrafię 
udowodnić sobie i innym, że taki 

czy inny problem, to teraz "pikuś". 
Bo największy strach to obawa 
przed opinią innych.

Jasne. To, że ktoś ma z powodów 
zdrowotnych z czymś problem, 
powinno być przez innych akcep-
towane i zrozumiałe.

Dokładnie. Jeżeli ktoś ma np. prob-
lem z mową, to w czymś innym 
może być na swój sposób oryginal-
ny. Takie są moje prace. Każda jest 
inna, ale tworzona pod wpływem 
ogromnych emocji. Ta oryginal-
ność to inna energia. Nie potrafi-
łabym powtórzyć tej samej pracy 
drugi raz.

Dziękuje za rozmowę.

Prace	Pani	Marzeny	możecie	podziwiać	
na	fanpage	Sztuka	bez	barier-Marzena	
Zdun.	 Obejrzyjcie	 koniecznie	 wywiad	
w	Studio	Espresso.

Nowy prezes LOT
Walne Zebranie Członków Sto-

warzyszenia Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Aglomeracji Wałbrzy-
skiej (LOT AW) w poniedziałek, 
26 lutego wybrał nowego prezesa, 
który stanie na czele organizacji. 
Prezesem Zarządu jest Anna Żab-
ska, pełniąca również funkcję Pre-
zesa Zamku Książ w Wałbrzychu 
Sp. z o.o. 

Stowarzyszenie LOT AW skupia 
22 członków - to głównie gminy i pod-
mioty turystyczne działające na terenie 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Głównym 
celem LOT AW jest promocja Aglome-
racji Wałbrzyskiej jako miejsca atrak-
cyjnego turystycznie oraz wspieranie 
rozwoju regionalnego rynku turystycz-
nego.

Obecnie Stowarzyszenie rozpoczę-
ło realizację dużego projektu promo-
cyjnego pt. „Rozwój ruchu turystycz-
nego i geoturystyki w regionie Sudetów 
Środkowych”, który uzyskał dofinanso-
wanie z programu Interreg V-A Repub-
lika Czeska – Polska. W ramach projek-
tu do końca 2020 roku przewidziane są 
duże działania promocyjne m.in. takie 
jak stworzenie materiałów i gadżetów 
promocyjnych, produkcja wideospo-
tów, kampania bilbordowa w Cze-
chach, promocja w metrze w Pradze, 
wizyty blogerów, wyjazdy na targi tury-
styczne. W 2018 roku przedstawiciele 
LOT AW reprezentowali region na tar-
gach turystycznych w Brnie oraz na tar-
gach turystycznych we Wrocławiu. Po-
nadto w tym roku zostały złożone już 
dwa nowe projekty dotacyjne. Najbliż-
szym działaniem Stowarzyszenia jest 
stworzenie grupy roboczej LOT AW, 
w skład której weszliby przedstawiciele 
wszystkich członków Stowarzyszenia. 

Już po raz szósty Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Głuszycy zorganizowała Dyktando 
Miejskie dla uczczenia Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego. Wielka rywalizacja 
odbyła się w sobotę, 24 lutego. 

Pierwszy specjalnie na okoliczność głuszy-
ckiego dyktanda napisała Jolanta Maria Kaleta – 
wrocławska pisarka, autorka powieści, których 
akcja rozgrywa się na Dolnym Śląsku. Autorem 

drugiego tekstu był Stanisław Michalik, mieszka-
niec Głuszycy, regionalista, polonista, bloger, autor 
książek o historii miejscowości z terenu powiatu 
wałbrzyskiego.  Do odczytania został wylosowany 
tekst Stanisława Michalika zatytułowany „O czym 
należy pamiętać z historii współczesnej 

Tytuł „Mistrza Ortografii 2018” zdobył Tadeusz 
Bańkowski, mieszkaniec Głuszycy, który uzyskał 
wynik 194 punkty na 200 możliwych do zdobycia. 
II miejsce zajęła Marta Wróblewska (179/200), III 

Znamy mistrzów ortografii 

miejsce przypadło Annie Dylak (178/200). Najlep-
szym uczestnikiem w kategorii do 18 roku życia 
został Łukasz Wałowski (176/200). 
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Podziękowanie za udział w pogrzebie

Wszystkim życzliwym pamięci oraz tym, 
którzy wzięli udział w godnym pożegnaniu 

Śp. Lecha Bukowca
serdeczne podziękowania składa rodzina

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i myślach

	 R0132/18

Dla każdego z Nas najważniejsze jest 
zdrowie i prawidłowy rozwój Naszych nowo 
narodzonych dzieci. Na stawy biodrowe 
niemowlęcia trzeba zwrócić nadzwyczajną 
uwagę, by jak najszybciej odkryć możliwe 
nieprawidłowości. Pierwszą diagnostykę 
pod kątem dysplazji stawów biodrowych 
noworodek powinien przejść w pierwszych 
dobach życia, jeżeli nie ma niepokojących 
sygnałów to kolejne badanie powinno odbyć 
się między 6 a 12 tygodniem życia.

Czym jest dysplazja stawów biodrowych 
i dlaczego wykrycie jej jest tak ważne w prawi-
dłowym rozwoju Naszego dziecka..

Dysplazja stawu biodrowego to jedna 
z najczęstszych wad wrodzonych u niemow-
ląt w Europie. Nieprawidłowo rozwinięta, zbyt 
spłaszczona panewka zmniejsza stabilność sta-
wu i może prowadzić do jego podwichnięcia 

lub zwichnięcia. Aby uniknąć problemów ze 
stawami biodrowymi niezbędna jest szybka dia-
gnostyka.

Po wykryciu wady należy niezwłocznie roz-
począć rehabilitację na której dowiemy się ja-
kie stosować ułożenia dziecka by nie pogłębiać 
wady oraz jak wspomagać dziecko by efektyw-
nie poprawiać rozwój.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom in-
formujemy o możliwości diagnostyki oraz re-
habilitacji dzieci pod kątem dysplazji stawów 
biodrowych w Naszej placówce. Specjaliści 
medycyny rodzinnej Aleksandra Buczek-Sta-
chowska oraz Łukasz Stachowski prowadzą 
badania Ultrasonogra� czne stawów biodro-
wych, natomiast specjaliści rehabilitacji dziecię-
cej mgr Sławomir Radwański oraz mgr Agata 
Miśkiewicz dbają o usprawnianie Naszych naj-
mniejszych pacjentów. Wszystkie badania i re-

WSPÓLNIE ZADBAJMY O PRAWIDŁOWY 
ROZWÓJ NAJMNIEJSZYCH POCIECH

habilitacja wykonywane są w przychodni przy 
ul. Grodzkiej 73. Więcej informacji pod nr tele-
fonu 746667783 lub na stronie internetowej 
www.przychodniaspecjalistyczna.com.pl 
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Konkurs kulinarny
Starosta Wałbrzyski ogłasza kon-
kurs „Kultywowanie kulinarnych 
tradycji świątecznych w Powiecie 
Wałbrzyskim – Wielkanoc 2018”. 
W konkursie liczy się propa-
gowanie wiedzy o tradycjach 
kulinarnych, popularyzacja kultury 
polskiej i tradycji ludowej i pobu-
dzenie aktywności społeczności 
lokalnej. Udział w Konkursie 
może wziąć indywidualnie każdy 
mieszkaniec dowolnej gminy 
wchodzącej w skład Powiatu 
Wałbrzyskiego, jak również znaj-
dujące się na terenie Powiatu 
Gospodarstwa Agroturystyczne. 
Zgłoszenia do Konkursu przyjmo-
wane są do dnia 15 marca 2018 r. 
Na zwycięzców czekają atrakcyj-
ne nagrody w postaci bonów pie-
niężnych, zaś pozostali uczestnicy 
otrzymają nagrody pocieszenia. 
Zarządzenie Starosty Wałbrzy-
skiego, regulamin konkursu 
oraz formularz zgłoszeniowy 
do pobrania na stronie Powiatu 
Wałbrzyskiego lub w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Wał-
brzychu przy Al. Wyzwolenia 24 
punkt kancelaryjny pok. nr 21.

Wymiana pieców 
Już nie 30 000 ale w sumie 100 
000 zł przeznaczy w 2018 roku 
Gmina Świebodzice na walkę 
o czystsze powietrze w mieście. 
Na sesji w dniu 26 lutego Rada 
Miejska zdecydowaną więk-
szością głosów, przyjęła zmiany 
w budżecie, zwiększające m.in. 
kwotę przeznaczoną na dotacje 
dla mieszkańców Świebodzic, 
chcących wymienić swoje ogrze-
wanie na ekologiczne. Główną 
intencją przyjętych przepisów 
jest zachęcenie mieszkańców do 
likwidacji tradycyjnych pieców, 
opalanych węglem, groszkiem, 
itd. słowem wszystkim, co jest 
paliwem stałym. Warunkiem 
otrzymania dotacji jest likwidacja 
w mieszkaniu wszystkich źródeł 
ciepła, opartych na tym paliwie.

Świdnickie detale
Miasto Świdnica wspólnie 
z partnerami z Czech – miastem 
Trutnov i Stowarzyszeniem 
Podzvicinsko wydała, w ramach 
projektu „I małe jest piękne”, 
albumy o ciekawych „małych” 
zabytkach na pograniczu polsko 
– czeskim wraz z mapkami ich 
umiejscowienia a także gry na 
urządzenia mobilne. Album Świd-
nicy zawiera zdjęcia z krótkimi 
informacjami w czterech językach 
(polskim, czeskim, angielskim 
i niemieckim) o detalach architek-
tonicznych świdnickich kamienic. 
W publikacji znajdziemy między 
innymi opisy: płaskorzeźb, wia-
trowskazów, portali oraz krzyży, 
a także rzeźb Świdnicy i okolic, 
które często są niezauważane 
przez mieszkańców i turystów. 
Wystarczy tylko podnieść głowę, 
wytężyć wzrok i dostrzec to, 
co jest niezmiernie ciekawe 
i piękne. Więcej o wspomnianych 
zabytkach można dowiedzieć się 
na stronie internetowej projektu 
pod adresem www.imalejekrasne.
podkrkonosi.eu.

Akcja Wielkie Badanie Wzroku 
to doskonała okazja, aby wybrać 
się na wizytę do specjalisty. Do 31 
marca każdy będzie miał okazję 
skorzystać z profesjonalnej po-
mocy eksperta. W wałbrzyskim 
oraz świdnickim salonie Vision 
Express, będzie można zbadać 
swój wzrok za jedyne 9 zł. 

Zalecenie ekspertów jest jed-
noznaczne – wzrok należy ba-
dać co najmniej raz w roku. Co 
ważne – w przypadku dzieci 

kontrola oczu może całkowicie 
wyeliminować wady takie jak astyg-
matyzm czy różnowzroczność. 
Z kolei u dorosłych, po 40. roku 
życia, systematyczne badania mogą 
uchronić przed całkowitą ślepo-
tą, która jest następstwem takich 
chorób jak jaskra czy zwyrodnienie 
plamki żółtej.  Aby zapobiec tym 
i wielu innym schorzeniom należy 
zgłosić się do specjalisty, który nie 
tylko zbada nasz wzrok, ale również 
powie, jak na co dzień dbać o oczy.

KaLu 

Nowe chodniki, ścieżki rowe-
rowe, a także nowe wiaty przy-
stankowe – ulica Łukasińskiego 
w Świdnicy zmienia się nie do po-
znania. Po zrealizowanej inwe-
stycji drogowej na przystankach 
autobusowych zamontowano  
nowe wiaty. Są one wyposażone 
w podświetlane gabloty reklamo-
we i tablice do rozkładów jazdy. 
Koszt inwestycji wyniósł ponad 
58 tys. zł.

Przystanek zlokalizowany przy 
skrzyżowaniu ulic Łukasińskiego 
i Gdyńskiej został dodatkowo wy-
typowany do zainstalowania w nim 
dynamicznej informacji pasażerskiej, 
która zwiększy jakość obsługi pasa-
żera. - Za pomocą elektronicznych 
tablic zmiennej treści, osoby ocze-
kujące na przystanku będą otrzy-
mywać informacje o rzeczywistym 

czasie odjazdu autobusów – dodaje 
Małgorzata Lubandy, dyrektor Wy-
działu Transportu Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy. 

W tym roku nowa infrastruktura 
przystankowa pojawi się także na 
ul. Kraszowickiej, co związane jest 
między innymi z zaplanowaną tam 
inwestycją drogową  Obecnie na tej 
ulicy usytuowane są dwie wiaty, po 
remoncie mieszkańcy tej dzielnicy 
będą mogli korzystać już z czterech 
wiat. Planowane jest także wyposa-
żenie dwóch z nich w gabloty i tabli-
ce rozkładowe podświetlane. Kolej-
ne wytypowane miejsce do montażu 
nowej infrastruktury przystankowej 
to skrzyżowanie ulic Kopernika 
i Kliczkowskiej. Tam również stanie 
nowa wiata z podświetlaną gablotą 
reklamową i tablicą do rozkładów 
jazdy.  

KaLu

Gmina Głuszyca otrzymała 
dwie dotacje celowe z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację rządo-
wych programów „MALUCH+”  
oraz „SENIOR+”. 

W ramach resortowego progra-
mu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech „MA-
LUCH+” 2018 Gmina Głuszyca uzy-
skała dotację celową w wysokości 
72. 000 zł z przeznaczeniem na re-
alizację zadania dotyczącego zapew-

nienia funkcjonowania w 2018 roku 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 w żłobku utworzonym przez 
Gminę. 

Gmina Głuszyca zakwalifiko-
wana została również do dofinan-
sowania w ramach Programu „SE-
NIOR+” edycja 2018.  Dotacja ze 
środków budżetu państwa w wy-
sokości 43.200 zł zostanie prze-
kazana na funkcjonowanie Domu 
Dziennego Pobytu „Senior Wigor” 
w Głuszycy. 

KaLu

W lutym PSP nr 3 w Strzego-
miu przystąpiła do Ogólnopol-
skiego Projektu Polskiego Związ-
ku Szachowego „Edukacja przez 
Szachy w Szkole”. Zajęciami sza-
chowymi, ku zadowoleniu rodzi-
ców, objęci są wszyscy uczniowie 
klas I-III i realizują projekt w wy-
miarze 1 godz. tygodniowo pod 
kierunkiem instruktora szacho-
wego PZSzach - Artura Adamka.

Szkoła w ramach projektu otrzy-
mała sprzęt szachowy tj. 15 kom-
pletów bierek, 15 szachownic, 
szachownica demonstracyjna. Do-

datkowo do szkoły trafiły programy 
nauczania i wsparcie metodyczne 
(przewodnik metodyczny, bezpłatny 
udział w konferencjach szkoleniowo 
– metodycznych, doradca meto-
dyczny PZSzach) oraz podręczniki 
szachowe dla uczniów.

Bez względu na wiek dziecka, 
szachy mogą poprawić jego kon-
centrację, zwiększyć cierpliwość 
i wytrwałość, a także rozwinąć 
zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz 
umiejętności analitycznego myślenia 
i podejmowania decyzji; gra w sza-
chy uczy też determinacji, motywacji 
i sportowego zachowania..

Sprawdź swój wzrok

Szachy uczą Pieniądze dla 
maluchów i seniorów

Elektroniczne 
rozkłady jazdy
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE
Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !
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Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego Komendy Miej-
skiej Policji zatrzymali poszuki-
wanego przez sąd 29-letniego 
mieszkańca Wałbrzycha. Przy 
mężczyźnie znaleziono sporą 
ilość narkotyków.

23 lutego 2018 roku około go-
dziny 13:30 na ul. Niepodległości 
w Wałbrzychu, policjanci zatrzymali 
poszukiwanego wałbrzyszanina. Po 
przeszukaniu funkcjonariusze ujaw-
nili amfetaminę, z której można było 
przygotować 100 porcji handlowych 
tego narkotyku, a także mniejsze ilo-
ści marihuany.

29-latek był poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu za 
popełnienie wcześniej podobnego 
przestępstwa i trafił już na 5 miesię-
cy za kraty więzienia. Za posiadanie 
znaczniej ilości narkotyków wg Usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii 

Poszukiwany wpadł 
z narkotykami

mężczyźnie grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 10.

BaPu

Rozpoczęła się przebudowa 
kolejnego odcinka ul. Niepodle-
głości w Wałbrzychu. Inwestycję 
wspierają Kopalnie Surowców 
Skalnych w Bartnicy, dla których 
ta aorta komunikacyjna miasta 
jest trasą, którą głównie odjeż-
dżają ciężarówki wyładowane 
kruszcem.

Ulica Niepodległości jest obecnie 
częściowo rozkopana. Remont doty-
czy kilkusetmetrowego odcinka - od 
numeru 261 do skrzyżowania z ul. 
Wylotową. Ruch wahadłowy będzie 
tu obowiązywał przez kilka miesięcy.

Droga przechodzi gruntowną 
przebudowę. Zostanie z niej zdjęty 
cały asfalt, wybrana będzie stara pod-
budowa. W to miejsce spółka Kopal-
nie Surowców Skalnych w Bartnicy, 
główny inwestor remontu, zapewni 
nową, kamienną podbudowę oraz 
aż trzy warstwy nowego, odpornego 
na ścieranie i warunki atmosferycz-

ne asfaltu. - Do podbudowy drogi 
wykorzystane zostaną kruszywa 
z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej. 
Również warstwy asfaltowe będą 
zrobione z wysokiej jakości kru-
szyw, które KSS Bartnica wydobywa 
w regionie. Asfalt zostanie dostar-
czony przez naszą Wytwórnię Mas 
Bitumicznych w Starym Julianowie. 
Finansujemy też wykonawcę remon-
tu. To przedsiębiorstwo ze Świdnicy 
więc również lokalne - mówi Jerzy 
Fiłon, kierownik Działu Mechanicz-
no - Energetycznego w KSS Bartnica.

Remont obejmie nie tylko wy-
mianę jezdni. - Po stronie miasta 
i miejskich spółek znajdzie się m.in. 
przebudowa chodników, wymiana 
instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz 
budowa instalacji burzowej - wymie-
nia  Bogusław Rogiński, zastępca dy-
rektora Zarządu Dróg, Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu . 

Sięgający kilku mln zł koszt re-
montu miasto i KSS Bartnica podzielą 

Niepodległości w remoncie

między siebie. To już piąta drogowa 
inwestycja w tej części Wałbrzycha, 
realizowana wspólnie przez miasto 
i kopalnię. Wcześniej, w podobny 
sposób, wyremontowane zostały uli-
ce Gdyńska i Tunelowa oraz dwa inne 
odcinki ul. Niepodległości. Tą ulicą 
transportowany jest urobek z Kopalni 
Melafiru w Rybnicy Leśnej do bocz-
nicy kolejowej w Wałbrzychu. I choć 
Niepodległości to ruchliwa droga kra-
jowa, eksploatowana nie tylko przez 
ciężarówki z urobkiem, kopalnia nie 
odżegnuje się od współodpowie-
dzialności za jej stan.  - Podejmujemy 

wspólnie z miastem kolejne remonty 
dla dobra kierowców i okolicznych 
mieszkańców - mówi Jakub Madej, 
prezes KSS Bartnica. 

Miasto już ma w planach napra-
wę kolejnego odcinka ul. Niepod-
ległości. - Jeszcze przy granicach 
miasta jezdnia jest w złym stanie, 
ale wszystko idzie w dobrym kie-
runku. Dzięki dobrej współpracy 
z KSS Bartnica i naszym wspólnym 
działaniom, jakość ul. Niepodległości 
systematycznie się poprawia - mówi 
Bogusław Rogiński z ZDKiUM.

KaLu

Najwyższe wyniki nauczania!

W ramach lekcji:
    2 języki obce
    szachy
    basen, taniec

    2 języki obce
    szachy
    basen, taniec

TRWA NABÓR 
na rok szkolny 

2018/2019

Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER
Wałbrzych, ul.Armii Krajowej 35b, 58-302

PROFESJONALNA KADRA

SzkołaPodstawowaFundacjiClever • www.szkolaclever.plf:
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LŚNI CZYSTOŚCIĄ
Katalityczne palniki schowane są 
pod ceramiczną płytą. Brak tu wystających
rusztów i zakamarków, w których mógłby
zbierać się brud. Wykorzystywany gaz
nie pozostawia tłustych osadów na blacie
czy ścianie (jak w zwykłych kuchniach
gazowych). Wszystko to sprawia, 
że czyszczenie płyty GPC jest łatwe 
i przyjemne

JEST PROSTA W OBSŁUDZE
Sterowanie płytą GPC Solgaz odbywa się 
za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego. 
Wystarczy wybrać palnik i przesunąć palcem
w lewo lub prawo, określając poziom mocy. 
Dodatkowa funkcja timer pozwala 
na wyłączenie palnika po ustalonym czasie.

Płyta gazowa
bez płomienia
Lubimy technologie, które pozwalają nam gotować 
sprawniej, bezpieczniej, a przy tym oszczędniej. 
Idealny przykład? „Gaz-pod-szkłem” polskiej � rmy 
SOLGAZ -  pochodzący ze Świdnicy wynalazek, 
sprzedawany w 30 krajach na świecie.
Na pierwszy rzut oka przypomina płytę ceramiczną. Jest płaska, ma 
zaznaczone pola grzewcze i dotykowy panel sterowania. Jej najważ-
niejszy element znajduje się jednak pod szkłem – to ukryte palniki, 
w których odbywa się katalityczne spalanie gazu. Czym różni się od 
tradycyjnego? Wyższą temperaturą, efektywnością, 10-krotnie niższą 
zawartością tlenku węgla w spalinach, dokładnym spalaniem, brakiem 
lepkich osadów. Płyty gazowe bez płomieni Solgaz zużywają do 50% 
mniej gazu niż zwykłe kuchenki. Wyłączają jego pobór, gdy powierzch-
nia jest nagrzana i uruchamiają ponownie, gdy jest to potrzebne (po-
dobnie działają termostaty w żelazkach). My widzimy tylko gorące 
pola grzewcze, które zmieniają kolor na czerwony, i wskaźniki ciepła 
resztkowego, znikające po ostygnięciu palnika. W płycie zainstalowano 
dodatkowe systemy zabezpieczeń. Sondy – kontrolują proces spalania, 
komunikaty na wyświetlaczu – informują np. o zalaniu płyty czy bra-
ku gazu w butli. Funkcja blokady sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy 
w domu są dzieci. Więcej na solgaz.eu

Produkty dostępne w Wałbrzychu:  Media Markt, ul. 1 Maja 64 (Galeria Victoria)
Media Expert,  ul. Henryka Wieniawskiego 19, My Center Saba, ul. Noworudzka 1 
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Ukradł węgiel
46-letni wałbrzyszanin w minioną 
sobotę wieczorem włamał się do 
jednej z piwnic budynku w Wałbrzychu 
i ukradł z niej około 500 kg węgla. 
Wpadł, gdyż podczas całego procederu 
część skradzionego łupu zgubił, tym 
samym doprowadzając policjantów 
do miejsca docelowego. Szybko 
przeprowadzone przez mundurowych 
działania operacyjne pozwoliły na 
zatrzymanie przestępcy jeszcze tego 
samego dnia. Mężczyzna nie zwrócił 
uwagi, że podczas wynoszenia cennego 
czarnego kruszcu część mienia zgubił, 
co  wykorzystali natomiast wałbrzyscy 
policjanci. 46-latek został zatrzymany, 
a 500 kg materiału opałowego funk-
cjonariusze odzyskali i przekazali właś-
cicielowi. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 10.

Marihuana i tabletki 
ekstazy
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości narkotykowej 
zatrzymali 30-letniego mężczyznę, 
u którego w mieszkaniu ujawnili i za-
bezpieczyli środki odurzające i sub-
stancje psychotropowe. W trakcie 
przeszukania mieszkania należącego 
do mężczyzny funkcjonariusze ujawnili 
w dwóch szafach dwie reklamówki 
z zawartością suszu roślinnego oraz 
tabletek koloru zielonego z wytło-
czonymi różnymi wzorkami. Po prze-
badaniu na testerze narkotykowym 
okazało się iż, zabezpieczony susz 
roślinny to marihuana, a zabezpie-
czone tabletki to tabletki ekstazy. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 
1650 tabletek ekstazy oraz  2540 
porcji marihuany. Mężczyzna został 
zatrzymany i usłyszał już w sprawie 
zarzuty, a decyzją sądu został tymcza-
sowo aresztowany na 3 miesiące.  

Polska Grupa Uzdrowisk 
i sieć hoteli INTERFERIE wezmą 
udział w największym wydarze-
niu branży turystycznej ITB Ber-
lin. Wydarzenie potrwa od 7 do 
11 marca. Berlińskie targi to ty-
siące zwiedzających, prezentacje 
ofert i pokazy. 

- Jako lider branży uzdrowisko-
wo-hotelarskiej w kraju, zaprezen-
tujemy potencjał naszej grupy klien-
towi zagranicznemu. Chcemy, aby 
nasze uzdrowiska i aktywna rekrea-
cja stały się okrętem flagowym Polski 
– mówi Piotr Grudziński, dyrektor 
sprzedaży i marketingu PGU.

ITB Berlin to największe i naj-
ważniejsze wydarzenie dla przed-
stawicieli branży turystycznej 
w Europie. Przez pięć dni na 
zwiedzających czekają prezentacje 
ponad 180 krajów z całego świa-

INTERFERIE promują się w Berlinie

ta, przegląd ofert i pokazy przy-
gotowane przez przedstawicieli 
wszystkich gałęzi rynku turystycz-

nego. Udział w Targach to szansa 
na szerokie dotarcie do odbiorców 
i możliwość promocji polskich ma-
rek. Polska Grupa Uzdrowisk i sieć 
hoteli INTERFERIE będą obecne na 
stoisku narodowym we współpra-
cy z Polską Organizacją Turystycz-
ną. Na wszystkich gości odwiedza-
jących polską strefę czekać będzie 
woda Staropolanka. 

Uzdrowiska tworzące PGU i sieć 
hoteli INTERFERIE dysponują obiek-
tami w najlepszych polskich kuror-
tach i miejscowościach wypoczyn-
kowych położonych w zachodniej 
części Polski od wybrzeża Bałtyku 
po Sudety i Karkonosze. Dysponu-
jąc ofertą skierowaną do odbiorców 
zainteresowanych wypoczynkiem 
zdrowotnym i rehabilitacyjnym przy-
ciągają również tych, którzy cenią 
sport i przyjazne pobyty rodzinne. 
Rosnące potrzeby odbiorców spra-

wiły, że w ofercie nie brakuje zabie-
gów SPA & Wellness dla najbardziej 
wymagających. W 2017 roku obiekty 
Polskiej Grupy Uzdrowisk przyjęły 
83 tysiące klientów z Polski i zagra-
nicy, a hotele sieci INTERFERIE 58 
tysięcy klientów.

Stoisko PGU i sieci hoteli INTE-
RERIE zaprojektowano jako jedno 
z największych w gronie polskiej 
reprezentacji marek i regionów. 
Odwiedzający otrzymają specjal-
nie przygotowane materiały pro-
mocyjne, będą mogli zapoznać się 
z ofertą i skorzystać z porad do-
tyczących pakietów pobytowych, 
a także skosztować wody mine-
ralnej. Udział w ITB Berlin to stały 
element strategii obecności na ryn-
ku i poszerzenia wpływów dla całej 
grupy spółek będących w portfelu 
KGHM TFI S.A. 

(red)
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Kobiece rozmowy
8 marca to wyjątkowy dzień 
dla wszystkich Pań. Właśnie 
w ten dzień Caffe Sztygarówka 
działająca przy Starej Kopalni 
zaprasza na spotkanie otwarte 
pt. „O kobietach”. Ilona Sapka 
z Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA 
opowie o kobietach w sztuce, 
a z Magdą Woch z Zamek Książ 
porozmawiamy o romansach 
kobiet w historii. Wszystko to 
oprawimy zostanie oprawione 
muzyką na żywo. Zostanie także 
przygotowany specjalny kącik dla 
dzieci. 

Wilczy bieg
Tradycyjny bieg na 1963 metry 
– nawiązuje do roku w którym 
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – 
Józef Franczak ps. Lalek. VI edycja 
Biegu Tropem Wilczym - Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, odbędzie 
się w niedzielę, 4 marca o godzi-
nie 12:00. Pasjonaci biegania oraz 
osoby, które po prostu lubią spę-
dzać aktywnie czas mogą stanąć 
na starcie biegu m.in. w Świdnicy, 
Żarówie, Strzegomiu, Wałbrzychu 
oraz Głuszycy. 

Giełda Staroci
Od ponad ćwierćwiecza świd-
nicka giełda staroci gromadzi na 
rynku w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca tłumy świdniczan oraz 
przyjeżdżających z całego Dolne-
go Śląska kolekcjonerów, łowców 
okazji i miłośników rzeczy, 
których w sklepach już kupić nie 
można. Kupić można meble, dzie-
ła sztuki i biżuterię, stare zegary 
oraz akcesoria i części służące do 
przywracania starym przedmio-
tom ich dawnego blasku. Świd-
nicka Giełda jest jedną z trzech 
najstarszych w Polsce i drugą co 
do wielkości na Dolnym Śląsku. 

Kobiety świętują 
Liga Kobiet Polskich Koło w Świd-
nicy serdecznie zaprasza na Dzień 
Kobiet do Świdnickiego Ośrodka 
Kultury! W programie od godz. 
16.00 badania, a następnie od 
godz. 18.00 wykład doktora 
Mirosława Wójcika oraz występ 
gwiazdy – Wojciecha Gąssowskie-
go, znanego piosenkarza i kompo-
zytora, któremu największą sławę 
przyniósł przebój „Gdzie się 
podziały tamte prywatki”, a także 
„Przygoda bez miłości” i „Zielone 
wzgórza nad Soliną”.

Warsztaty Hip Hop
Uwaga tancerze! 4 marca w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury odbędą 
się warsztaty taneczne! Podczas, 
których uczestnicy trenować będą 
hip hop dance bazujący na podsta-
wach tego stylu, warsztaty zostaną 
zakończone wspólną rutyną tanecz-
ną. Warsztaty poprowadzi Marta 
„Mostek” Mościcka dyplomowana 
instruktorka tańca o specjalizacji 
hip hop, tancerka i choreografka 
wrocławskiego zespołu Yes Yes 
Y’all oraz członkinia ekipy „Team 
Rocket” z Nowego Yorku. Pasją 
do hip hopu zaraził ją Krzysztof 
Mazur, którego była asystentką 
podczas czterech pierwszych edycji 
programu „You can dance”. War-
sztaty odbędą się w dwóch grupach 
wiekowych: grupa 7-12 lat – godz. 
11.30- 13.00 oraz grupa od 12 lat 
– godz. 13.30-15.00. Koszt: 40,00 
zł/osoba, informacje i zapisy: WOK 
Stara Kopalnia.

Zespół, który od blisko 50-ciu 
lat wzrusza wszystkich swoimi 
piosenkami. Zagra na scenie wał-
brzyskiego Centrum Sportowo-
-Rekreacyjne „Aqua Zdrój” już 
w tę sobotę, 03 marca o godzinie 
18:00. 

Podczas koncertu zabrzmią m.in. 
takie hity jak: „No bo ty się boisz 
myszy”, „Ciągle pada”, „Takie ładne 
oczy”, „Tak bardzo się starałem”. 
Muzycy przeniosą również na sce-
nę obszerne fragmenty piosenek 
Krzysztofa Klenczona - jednego 
z najpopularniejszych twórców i wy-

konawców polskiej muzyki pop, któ-
rego takie przeboje jak: „Powiedz 
stary, gdzieś Ty był”, „10 w skali 
Beauforta”, „Matura” czy „Biały 
krzyż”, zostaną przypomniane na 
tym koncercie. Nie zabraknie rów-
nież piosenek, z ostatniego okresu 
działalności grupy. Występy Zespołu 
Czerwone Gitary są zawsze bardzo 
gorąco przyjmowane przez widzów, 
i dostarczają wyjątkowych wzruszeń, 
a wieloletnie sukcesy i osiągnięcia 
tego zespołu, uczyniły go Laureatem 
Plebiscytu na najpopularniejszy Pol-
ski Zespól XX wieku.

KaLu

Międzypokoleniowy 
koncert

Pinokio to jedna z najwy-
bitniejszych powieści literatu-
ry dziecięcej, która traktuje 
o poszukiwaniu człowieczeństwa. 
Ten wyjątkowy spektakl będzie 
można zobaczyć w wałbrzyskim 
Teatrze Lalki i Aktora już w ten 
weekend. 

Nie słucha przestróg Świerszcza, 
który zdaje się być alter ego Geppet-
ta, oraz napomnień Dobrej Wróżki, 
będącej uosobieniem mądrej matki. 
Pragnie się jedynie bawić i korzystać 
z życia z przyjaciółmi, którzy nie za-
wsze okazują się prawdziwi. Wiele 
czasu minie, nim Pinokio dojrzeje 
i zrozumie, jakich niewłaściwych wy-
borów dokonywał.

Wałbrzyska inscenizacja to pełna 
niezwykłych perypetii opowieść o ży-
ciu, dorastaniu, gdzie dziecięcy humor 
nieustannie przeplata się z refleksją. Pi-
nokio, jak każdy młody człowiek, żąd-
ny jest przygód, nie chce chodzić do 
szkoły, kłamie, często wpada w tara-
paty, ale potrafi także wzruszyć swoją 
serdecznością oraz potrzebą kochania 
i bycia kochanym. Dojrzewając do po-
słuszeństwa wobec ojcowskiej miłości, 
pokazuje nam, jak ważny jest szacunek 
dla rodzica.

Spektakl w reżyserii Eweliny Ci-
szewskiej. Obsada: Anna Jezierska, 
Paweł Kuźm, Katarzyna Kłaczek, 
Bożena Oleszkiewicz, Urszula Racz-
kowska, Jerzy Gronowski, Seweryn 
Mrożkiewicz, Paweł Pawlik

Niesforny pajacyk

„Pinokio” Teatra Lalki i Aktora w Wałbrzychy
Piątek, 02 marca, godz. 09:00. Niedziela, 04 marca, godz. 12:30 

„Polska zobacz więcej – weekend 
za pół ceny” to ogólnopolska ak-
cja, której wiosenne wydanie pla-
nowanie jest na weekend 9 - 11 
marca. W te dni będziemy mogli  
skorzystać z atrakcji turystycz-
nych w wyjątkowo korzystnej ce-
nie. Również w naszym regionie 
atrakcje turystyczne przygotowa-
ły na te dni specjalną ofertę.   

Akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki 
ma na celu prezentację ogólnopolskiej 
oferty turystycznej i zachęcenia roda-
ków do korzystania z atrakcji i usług 
turystycznych na terenie całego kraju, 
również poza głównym sezonem wa-
kacyjnym. W tych dniach możemy sko-
rzystać z 50% zniżki na wybrane usługi  
turystyczne w całym kraju.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa
Przejazd specjalnym pociągiem po 
tzw. Trasie Parowozowej za pół 
ceny. Skład tworzy lokomotywa 
EUTZ OMZ 122R 33124 z 1940 r. 
– najstarszy czynna pociąg spalinowy 
w Polsce oraz wagon letni. W trakcie 
przejazdu grupie towarzyszyć bę-
dzie Przewodnik. Cena biletu - 5 zł. 

Wieża Ratuszowa w Świdnicy
Bezpłatne zwiedzanie wieży ratu-
szowej. 

Muzeum Dawnego Kupiectwa
Świdnickie muzeum powstało 
w 1967 roku. Jest to jedyne tego 

rodzaju muzeum w Polsce, które 
szeroko zajmuje się tematem han-
dlu w dawnych czasach i posiada tak 
wiele eksponatów z nim związanych. 
Cena biletów: normalne 3 zł, ulgowe 
i wycieczkowe 2 zł.

Sanatorium Cis 
w Szczawnie - Zdroju
Weekendowy odpoczynek w Sana-
torium 2 dni za 110 zł (2 osoby). 

Park Wielokulturowy 
Stara Kopalnia
Nocleg w Starej Kopalni za pół ceny. 

Muzeum Porcelany
Muzeum wałbrzyskie zostało założo-
ne w 1908 roku przez Towarzystwo 
Starożytności Ziemi Wałbrzyskiej po-
wołane z inicjatywy Juliusa Joppicha 
i otrzymało nazwę Muzeum Starożyt-
ności Ziemi Wałbrzyskiej. W muzeum 
możemy zobaczyć około 10,5 tys. 
obiektów ceramicznych. Historyczna 
i współczesna porcelana użytkowa, 
dekoracyjna oraz galanteria, a także 
dzieła współczesnej ceramiki arty-
stycznej i unikatowej. Najliczniejszą 
grupę wśród obiektów Działu Cera-
miki stanowi porcelana szkliwiona. 
Ponadto znajdują się tu również zbiory 
biskwitów (porcelana nieszkliwiona), 
kamionki, fajansu, majoliki, terakoty, 
a także innego tworzywa ceramicz-
nego. Ponadto w muzeum znajdziemy 
wiele dzieł sztuk plastycznych z zakre-
su malarstwa, grafiki i rzeźby oraz rze-

Zwiedzamy za pół ceny

miosła artystycznego. Cena biletów: 
normalny 6 zł, ulgowy 3,5 zł.  

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim
XIII-wieczna perełka wśród średnio-
wiecznych warowni. Wybudowa-
na na szczycie wzniesienia Choina, 
góruje nad malowniczą Doliną By-
strzycy Świdnickiej. Średniowiecz-
na historia, a także baśnie i legenda 
o Księżniczce Małgorzacie pobudzą 
wyobraźnię niejednego zwiedzają-
cego! Na trasie zwiedzania znajdują 
się m.in.: średniowieczna sala tor-
tur, sala rycerska, sala myśliwska, 
studnia na dziedzińcu zamkowym, 
wieża zamkowa z tarasem widoko-
wym. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się Jezioro Bystrzyckie oraz 
zapora wodna w Lubachowie sta-
nowiące odpowiednio przyrodniczą 
i inżynieryjną atrakcję turystyczną 
regionu. Cena biletów: normalny 8 
zł, ulgowy 7 zł. Zniżka nie dotyczy 
biletu łączonego. 

Sztolnie Walimskie – Kompleks 
RIESE
Od 1943 roku w rejonie Gór So-
wich Niemcy prowadzili zakrojone 

na szeroką skalę prace budowlane 
pod kryptonimem „Riese” (po polsku 
oznaczającego „Olbrzym”). Budowa 
nie została ukończona, a jej pozosta-
łością jest szereg obiektów owianych 
mgłą tajemnicy, co do ich przeznacze-
nia. Istnieją hipotezy, iż mogła być to 
budowa podziemnych fabryk zbroje-
niowych bądź kwatery dla Naczelne-
go Dowództwa III Rzeszy. 500-me-
trowa podziemna trasa turystyczna 
została wzbogacona m.in. o: efekty 
audiowizualne, makietę bomby latają-
cej V1, eksponaty z czasów II wojny 
światowej, wystawę tematyczną „AL 
Riese – filie KL Gross-Rosen w Gó-
rach Sowich”. Ceny biletów: normal-
ny 8 zł, ulgowy 7 zł.

Twierdza Srebrna Góra
Unikatowy obiekt w skali dziedzi-
ctwa kulturowego Europy i jeden 
z najważniejszych atrakcji Dol-
nego Śląska. W chwili powstania 
(1765-1777) należała do najnowo-
cześniejszych tego typu fortyfikacji 
w Europie. Największy podziw bu-
dził i nadal budzi potężny Donjon, 
jeden z najciekawszych obiektów 
fortyfikacji epoki nowożytnej.

Przeznaczony dla młodych wi-
dzów ciekawych świata spektakl 
pt. „W góry! i W morze!” o tym, 
czy można wejść do wulkanu, jak 
powstają góry i ile na obiad jada 
wieloryb. 

Nieposkromiona i pełna ener-
gii przygoda, w której widz nie jest 
tylko biernym uczestnikiem, ale ma 

do wykonania całą listę zadań w ten 
weekend w Szaniawskim.

Przedstawienie zabiera widzów 
w podróż w wysokie góry i w głębi-
ny oceanu. To zabawa dla młodych 
widzów i ich rodziców, w towarzy-
stwie białego niedźwiedzia, spek-
takularnej syreny, dzielnego pirata 
i szalonej, nastrojowej muzyki na 
żywo. 

Aktywnie w teatrze

„W góry! i W morze!”
Teatr Dramatyczny im J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Piątek, 02 marca, godz. 18:00, scena na górze
Sobota, 03 marca, godz. 16:00, scena na górze
Rezerwacja: od pon. do czw. w godz. od 9:00 - 15:00, tel. 74 666 73 
40, 533 300 421 

Znacznie łatwiej natknąć się 
na kokainę, niż znaleźć sprawied-
liwość. Możemy ją spotkać nie tyl-
ko na sobotniej imprezie i w ulu-
bionym serialu sensacyjnym. Jest 
w organizmach kierowcy, ar-
chitekta, lekarza i dziewczyny 
z perfumerii, których spotykamy. 
Dowody będziemy mogli zoba-
czyć w czwartek w wałbrzyskim 
Teatrze Dramatycznych podczas 
spektakl pt. „Kokaina i sprawied-
liwość dla wszystkich”.

Jeden zainwestowany w produk-
cję kokainy dolar przynosi 1000 do-
larów zysku. Handel tą substancją to 

Kokainowa podróż

„Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich”
Teatr Dramatyczny  im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
 Czwartek, 08 marca, godz. 18:00, sala kameralna 
Rezerwacja Biletów: Biuro Współpracy z Publicznością, tel. 74 648 
83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl 

wolny rynek w najczystszej postaci, 
pozbawiony regulacji, ograniczony 
wyłącznie finezją i okrucieństwem 
pozostających na nim graczy. Gdy 
by w jednej chwili usunąć z globalnej 
gospodarki wszystkie związane z nar-
kobiznesem pieniądze, upadłyby całe 
kraje, zniknęłoby kilkanaście procent 
światowych zasobów gotówki. Rodzi 
się zatem pytanie: jak to możliwe, że 
kokaina to tak opłacalny produkt? 

Spektakl w reżyserii Szymona 
Kaczmarka. Obsada Karolina Kra-
wiec, Irena Sierakowska, Michał Ko-
sela, Rafał Kosowski, Zbigniew An-
toniewicz [TBK], Marcin Trzęsowski 
[TBK], Michał Wierzbicki [TBK].
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Będzie kolejny 
prezent?
Siatkarki Chełmca Wodociągów 
wywalczyły 3 punkty pokonując przed 
tygodniem sąsiada w tabeli, UKS „Ares” 
LO Nowa Sól, 3:0. Tym samym wał-
brzyszanki sprawiły wspaniały prezent 
swemu trenerowi Jackowi Kurzawiń-
skiego, który tego dnia obchodził 56 
urodziny. I zapewne nasze panie na tym 
nie poprzestaną, gdyż kolejnym rywa-
lem będzie przedostatni (a tak napraw-
dę ostatni po rezygnacji z rozgrywek 
zespołu UKPS Lubin) – IKS Jelenia Góra. 
To ważny mecz dla gospodyń, które 
przy ewentualnej wygranej za 3 punkty 
mogą wskoczyć na podium, a nawet 2. 
miejsce w klasyfikacji ESA Dolnośląskiej 
III Ligi Kobiet. Zapraszamy zatem do 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów, gdzie 
w sobotę o godzinie 13 dojdzie do 
konfrontacji Chełmca z IKS-em. 

Chełmiec Wodociągi Wałbrzych - UKS „Ares” LO Nowa 
Sól 3:0 (25:21, 27:25, 25:13)
Chełmiec Wodociągi: Joanna Smernicka, Martyna 
Urbanowska, Paulina Kądziołka, Aleksandra Lupa, 
Natalia Sławińska, Karolina Nowak, Paulina Szymań-
ska (l) oraz Magdalena Zdebska, Julia Rzeczycka, 
Paulina Groń, Izabela Groń, Laura Debic, Katarzyna 
Mróz, Marta Jasińska. Trener: Jacek Kurzawiński

Tabela III ligi
1. Sobieski Oława 11 33 33:1
2. AZS AWF Wrocław 11 23 26:14
3. Ziemia Milicka Milicz 10 21 24:12
4. Chełmiec Wodociągi Wałb. 11 21 25:14
5. Ares Nowa Sól 11 18 22:19
6. Volley Głogów 11 13 14:22
7. IKS Jelenia Góra 11 4 6:30
8. UKPS Lubin 14 2 3:41

Siatkówka w innym 
wydaniu
Pozostajemy w temacie siatkówki, 
choć w zupełnie innym wydaniu. O ile 
bowiem nasze panie grają całkiem „na 
serio”, o tyle uczestnicy Wałbrzyskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-
-Zdrój” rywalizują głównie dla zabawy, 
choć zaangażowania i umiejętności nie 
można im oczywiście odmówić. Przed 
zespołami XII kolejka spotkań, w której 
najciekawiej zapowiada się pierw-
szy mecz odsłony, a więc pojedynek 
Domexu Volleyball Team Głuszyca 
z Domem Finansowym (godz. 16.00). 
W kolejnym meczu Wodociągi zmierzą 
się z PAP-Trans Chełmcem (17.15), 
a na zakończenie kolejki PW Mabor 
sprawdzi KP I (18.30). Areną wszystkich 
spotkań będzie tradycyjnie hala PSP Nr 
21 na Podzamczu. 

Tabela WALS-a
1. PAP-Trans Chełmiec 10 24 24:6
2. Dom Finansowy 11 23 23:10
3. PW Mabor 11 18 18:15
4. Domex Team Głuszyca 11 15 15:18
5. Wodociągi 11 9 9:24
6. KP I 10 7 7:23

Wałbrzyszanie 
najlepsi za miedzą
Choć rzadko zaglądamy do Świebodzic, 
to tym razem mamy jak najbardziej 
zasłużony powód. W minioną niedzielę 
dobiegła końca kolejna edycja Świebo-
dzickiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej. 
Mimo porażki w ostatniej kolejce 
mistrzem rozgrywek został mający 
w swych szeregach wielu wałbrzyszan 
– Jako Team Tatuśko, który na finiszu 
ligi wyprzedził Pizzerię Paparazzi oraz 
T-Best.

Klasyfikacja końcowa ŚALPH-a
1. Jako Team Tatuśko 7 18 +23
2. Pizzeria Paparazzi 7 16 +41
3. T-Best 7 13 +13
4. Gamaflora 7 12 +32
5. Flex Technic 7 12 -1
6. Green Day 7 8 +3
7. Biznesmeni 7 3 -17
8. Masterform 7 0 -94

Piłkarki AZS-u PWSZ nie za-
wiodły zwyciężając w pierwszym 
oficjalnym meczu tego roku AZS 
UJ Kraków 2:1. Dzięki niedawnej 
wygranej wałbrzyszanki awanso-
wały do półfinału Pucharu Polski, 
w którym zmierzą się z Górni-
kiem Łęczna. 

Pucharowy pojedynek na Ratuszo-
wej ułożył się idealnie dla gospodyń, 
które potrzebowały zaledwie 11 mi-
nut, aby wyjść na prowadzenie. Na 
listę strzelców wpisała się Julita Głąb, 
która popisała się ładnym, technicz-
nym uderzeniem pod poprzeczkę. 
W kolejnych fragmentach akademicz-
ki z Wałbrzycha nadal przeważały, 
jednak do przerwy nie udało im się 
podwyższyć wyniku. Niestety, wy-
starczyła chwila nieuwagi i już po 120 
sekundach drugiej odsłony mieliśmy 
remis 1:1 po celnym strzale Justyny 
Maziarz. Podopieczne Kamila Jasiń-
skiego ruszyły do bardziej zdecydo-
wanych ataków, ale miejscowe miały 
wyraźne problemy ze skutecznym 
sfinalizowaniem akcji. O pechu może 
mówić chociażby Anna Rędzia, która 
najpierw nie wykorzystała dogodnej 
okazji strzeleckiej, a po chwili jej ude-
rzenie trafiło w słupek. Na szczęście 
lepsza postawa i determinacja go-
spodyń w końcu została nagrodzona 
zwycięską bramką. W 70 minucie 
wynik pojedynku ustaliła Jolanta Si-
wińska, dzięki czemu wałbrzyszanki 
awansowały do półfinału Pucharu 

Mróz im niestraszny

Choć zima nie odpuszcza, to 
o taryfie ulgowej dla lokalnych 
zespołów przygotowujących się 
do rundy wiosennej nie może 
być mowy. Co więcej, niska tem-
peratura raczej na pewno nie 
wpłynęła na umiejętności strze-
leckie poszczególnych graczy, 
gdyż w trzech relacjonowanych 
przez nas meczach padło aż 17 
goli. 

W przedostatnim swym spraw-
dzianie piłkarze Górnika pewnie 
i wysoko odprawili ekipę zza po-
łudniowej granicy. Wałbrzyszanie 
okazali się bardzo niegościnni dla 
rywali z FC Hradec Kralove, którzy 
wyjechali z bagażem aż pięciu goli. 

To cenny wynik, jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, iż już za tydzień 
biało-niebieskich czeka półfinało-
we spotkanie Pucharu Polski na 
szczeblu okręgowym z Polonią-Stalą 
Świdnica. Zanim jednak dojdzie do 
pierwszego w tym roku oficjalnego 
meczu, wcześniej, bo już w sobotę 
nasi podejmą AKS Strzegom, a więc 
jeden z czołowych zespołów IV ligi 
grupy zachodniej. Początek spraw-
dzianu o godzinie 13.30 na Ratuszo-
wej. 

Górnik Wałbrzych - FK Hradec Kralove 5:0 (2:0)
Bramki: Damian Bogacz 2, Jan Rytko, Marcin 
Smoczyk, Damian Chajewski
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Mrowiec, Smoczyk, 
Krzymiński, zawodnik testowany, Rytko, zawodnik 

testowany, Chajewski, Dec, Bogacz oraz Młodziński, 
Ziobro i juniorzy. Trener: Maciej Jaworski

Po trzech porażkach z rzędu 
Górnicy z Boguszowa-Gorc po-
wrócili na zwycięską ścieżkę odpra-
wiając Zdrój Jedlina-Zdrój 2:1. Być 
może to dopiero początek lepszej 
passy chłopców Rafała Siczka, gdyż 
kolejnym przeciwnikiem Górników 
będzie przedostatnia w klasyfikacji 
IV ligi grupy wschodniej – Karolina 
Jaworzyna Śląska. Do tego meczu 
dojdzie w sobotę w Świebodzicach. 

Górnik Boguszów-Gorce 
- Zdrój Jedlina-Zdrój 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Zygmunt Bejnarowicz (13), 1:1 Rafał 
Lipiński (61), 2:1 Wojciech Choiński (82)

Górnik: Malczewski, J. Pryk, zawodnik testowany, 
Mateusz Jaskółowski, Z. Bejnarowicz, A. Maliszewski, 
Choiński, R. Bejnarowicz, zawodnik testowany, 
zawodnik testowany, zawodnik testowany. Trener: 
Rafał Siczek
Zdrój: Wtulich, Siara, Trojak, M. Kwiatkow-
ski, Foltynowicz, Skarbiński, Piwoński, Kulpa, 
zawodnik testowany, Samiec, Lipiński oraz Tłuścik, 
Włochowski, zawodnik testowany. Trener: Radosław 
Kwiatkowski

Kolejną wygraną w okresie przy-
gotowawczym odnieśli Czarni Wał-
brzych. Po zwycięstwach z Górni-
kiem Boguszów-Gorce oraz Unią 
Bogaczowice podopieczni Marka 
Żamojcina okazali wyraźną wyż-
szość nad innym przedstawicielem 
klasy A – Podgórzem Wałbrzych. 
Ważny sprawdzian czeka Czarnych 
w najbliższy weekend, kiedy to Pa-
tryk Konsewicz i spółka zmierzą się 
z niweygodnym i ambitnie walczą-
cym Górnikiem Nowe Miasto. 

Czarni Wamag Wałbrzych 
- Podgórze Wałbrzych 7:2 (2:0)
Bramki dla Czarnych: Grzegorz Wroczyński 2, 
zawodnik testowany 2, Przemysław Rudnicki, Łukasz 
Misiak, Tomasz Kozłowski
Czarni: Brzeziński, Sęk, Zawadzki, Mudzin, Kumor, 
Rudnicki, Cupiał, Wroczyński, Szarek, Nowicki, Misiak 
oraz Kozłowski, zawodnik testowany. Trener: Marek 
Żamojcin

Najbliższe mecze
Sobota – 3 marca:
godz. 13.30: Górnik Wałbrzych – AKS Strzegom
godz. 17.00: Górnik Boguszów-Gorce – Karolina 
Jaworzyna Śląska
(spotkanie odbędzie się w Świebodzicach)

Niedziela – 4 marca, godz. 19:
Czarni Wamag Wałbrzych – Górnik Nowe Miasto
(dzień i godzina meczu mogą ulec zmianie)

Bartłomiej Nowak

Czy piłkarze wałbrzyskiego Górnika złapali już optymalną formę przed zbliżającą się pucharową potyczką 
z Polonią-Stalą Świdnica? Odpowiedź na to pytanie zapewne udzieli sobotni sparing z prowadzonym przez 
Roberta Bubnowicza, AKS-em Strzegom

Finał blisko, a zarazem daleko

Mimo trudnych, zimowych warunków piłkarki AZS-u PWSZ Wałbrzych 
zdołały udowodnić swą wyższość nad AZS-em UJ Kraków, co przełożyło 
się na awans naszych pań do półfinału Pucharu Polski

Polski. Co ciekawe, na tym szczeblu 
zabraknie obrońcy trofeum, Medyka 
Konin, który dość niespodziewanie 
przegrał w Sosnowcu z Czarnymi 
0:1. Niestety, o awans do finału roz-
grywek wcale nie będzie łatwiej, gdyż 
kolejnym rywalem AZS-u PWSZ bę-
dzie wicemistrz Polski - Górnik Łęcz-
na. Do spotkanie dojdzie 28 kwietnia. 

Wygrana z drużyną z Grodu Kra-
ka to nie jedyna dobra wiadomość 
dla fanów naszej drużyny. W ponie-
działek bowiem trener reprezentacji 
Polski do lat 15 podała listę zawod-
niczek powołanych na konsultację 
szkoleniową, która w dniach 9 – 12 
marca, odbędzie się w Wałbrzychu. 
W gronie 24 piłkarek, które wyróż-
niła swym powołaniem Patrycja Jan-
kowska, znalazły się dwie przedsta-
wicielki miejscowego klubu. Mowa 
o Darii Matuszewskiej oraz Laurze 
Szubrycht, a więc przedstawiciel-
kach AZS-u PWSZ.

Bartłomiej Nowak

Ćwierćfinał Pucharu Polski 
AZS PWSZ Wałbrzych – AZS UJ Kraków 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Julita Głąb (11), 1:1 Justyna Maziarz 
(47), 2:1 Jolanta Siwińska (70)
AZS PWSZ: Klimek, Siwińska, Mesjasz, Szewczuk, 
Pluta, Dereń, Rędzia, Zawadzka, Głąb, Rapacka, 
Rozmus. Trener: Kamil Jasiński

Pozostałe wyniki:
Górnik Łeczna - AZS Wrocław 6:0, Czarni Sosnowiec 
- Medyk Konin 1:0, Olimpia Szczecin - UKS SMS 
Łódź 1:0

Pierwszego gola dla wałbrzyszanek zdobyła technicznym uderzeniem 
Julia Głąb (z prawej)
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USŁUGI

(5) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(5) Remonty łazienek i mieszkań. 
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164

(12) HYDRAULIK, TEL. 506 754 
379  

(9) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

(17) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229

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

(5) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(5) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

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

Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(5) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl 

KUPIĘ

(2) Kupię Starocie : odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 

do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 

640 11 73

STARY ZDRÓJ – 55,64m2,  2 poko-

je, kuchnia,  łazienka z wc, przed-

pokój. Mieszkanie na pierwszym 

piętrze. Cena: 95 000 zł. Tel: 513 

130 023 ,  (74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 37m2, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, przedpokój. Miesz-

kanie na  parterze.  Cena: 72 000 zł 

do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 

640 11 73

NOWE MIASTO - 77m2, 2 pokoje, 

antresola, kuchnia, duża łazienka 

z WC, przedpokój, . Mieszkanie na 

trzecim piętrze. Cena: 125 000 zł 

do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 

640 11 73

ŚWIEBODZICE – 61m2, dwupozio-

mowe mieszkanie, 3 pokoje, kuchnia 

z jadalnią, łazienka, z WC, przedpo-

kój. Mieszkanie na czwartym piętrze. 

Do wprowadzenia. Cena: 178 000 zł 

do negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 

640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 poko-

je, kuchnia, łazienka, przedpokój. 

Ogrzewanie podłogowe. Wysoki 

standard. Mieszkanie na parterze. 

Cena: 218 000 zł do negocjacji. Tel: 

513 130 023 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE- 88m2, 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. 

Mieszkanie po remoncie, do wykoń-

czenia.. Mieszkanie na drugim pię-

trze. Cena: 165 000 zł do negocjacji. 

Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ- 25m2, 1 

pókoj, łazienka, przedpokój. Świetna 

lokalizacja, przy deptaku. Cena: 82 

000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 

023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 53m2, 2 

pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 

przedpokój. Mieszkanie na parterze. 

Do wprowadzenia. Cena: 149 000 zł 

do negocjacji. Tel: 502 549 553, (74) 

640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 90m2, 3 

pokoje, kuchnia z jadalnią, łazien-

ka z WC, przedpokój. Mieszkanie 

na parterze. Cena: 180 000 zł do 

negocjacji. Tel: 513 130 023,  (74) 

640 11 73

PRL, wazony ze szkła kolorowe-
go i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(5) Wynajmę lokal 20m2 po kapital-
nym remoncie w Szczawnie Zdroju. 
1000zł netto/m-c. Tel.: 576-554-556

(3) Kawalerka do wynajęcia, tel. 693 
339 693

(5) Kupię mieszkanie na Podzamczu 
bez pośredników, 3 pokoje, min 60 
m2. Tel. 668 433 830

(16) Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul. 
Orkana 103, tel. 600 851 189

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

BIAŁY KAMIEŃ – 38m2, salon, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój. Mieszka-
nie na trzecim piętrze. Mieszkanie do 
generalnego remontu. Cena: 40 000 
zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 67,7m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka oraz przedpokój. 
Mieszkanie na  trzecim piętrze. 
Cena: 105 000 zł. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 35m2,  2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Mieszkanie na wysokim parterze. 
Mieszkanie po generalnym remoncie. 
Cena: 120 000 zł . Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 60m2, 3 pokoje 
, widna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na czwar-
tym piętrze. Cena: 169 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 
640 11 73

PIASKOWA GÓRA - 32m2,  pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze. Cena: 75 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

PODZAMCZE – 42m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 
134 000 zł. Tel. 502 549 553,  (74) 
640 11 73

PODGÓRZE – 42m2, 2 pokoje, wid-
na kuchnia, garaż oraz ogródek, dwie 
piwnice. Mieszkanie przeznaczone 
do remontu. Cena: 39 000 zł Tel. 
513 130 023,  (74) 640 11 73

SOBIĘCIN- 77,6m2, 2 pokoje,widna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój. Mieszkanie do wprowadzenia, 
pierwsze piętro. Cena: 120 000 zł 

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 797 981 518, 797 982 003, NAPISZ e-mail: reklama@30minut.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania w domu pacjenta, 
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 

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Tanie wczasy nad morzem
Już od 685 zł/os. 

za dziesięciodniowy pobyt 
z pełnym wyżywieniem

Więcej informacji w biurze 
i telefonicznie

Wycieczki Omnibus
Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój

693 333 563
www.omnibus-szczawno.pl

Ciepło w Twoim Domu!

WĘGIEL 
WORKOWANY
Transport i zniesienie

GRATIS!
668-60-55-55

ALARMY-KAMERY

-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS

Wałbrzych ul.Długa 3a

tel.608442204

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

Dekoracja Kościoła 

tylko 250zł 
Napis LOVE/MIŁOŚĆ

Biały/Czerwony dywan

Bajkowa Ceremonia
536 736 796

www.facebook.com/
BajkowaCeremonia/

Praca od zaraz!
Wałbrzych

Operator wózka widłowego
2900 zł brutto/mies.

Darmowy dojazd z Kamiennej 
Góry i Ludwikowic Kłodzkich

Kontakt: 665 440 731 
lub 717494890

APT: 10052



www.30minut.pl

Piątek, 2 marca 2018
Nakład łączny

w marcu 83 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami12 promocja

REKLAMA	 R0140/18

5.03.2018 r. – Piaskowa Góra, Poniatów, Szczawienko, Lubiechów,  
Nowe Miasto, Kozice, Rusinowa, Glinik

6.03.2018 r. – Podzamcze
8.03.2018 r. – Stary Zdrój

12.03.2018 r. – Sobięcin, Śródmieście, ul. 1 Maja, ul. Wrocławska,  
Biały Kamień, Podgórze, Gaj


