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CERSANIT III S.A. oferuje stabilną pracę 
dla pracowników produkcyjnych, magazynierów 

oraz pracowników działu technicznego

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

DOŁĄCZ DO NAS!

Gwarantujemy: umowę o pracę, motywacyjny system wynagrodzeń, 
bezpłatne dojazdy z okolic Wałbrzycha, bogaty fundusz socjalny

Kamila Żuk wywalczyła srebrny 
medal w biegu na dochodzenie - ostat-
niej konkurencji biathlonowych Mi-
strzostw Świata Juniorów w Otepää. 
W dwóch poprzednich występach, 
przypomnijmy, Polka sięgała po złoto.

Mistrzyni Świata w przerwie między kon-
kursami odwiedziła rodzime Sokołowsko. 6 
marca mieszkańcy na ulicach miasta licznie 
powitali Kamilę Żuk. Kilkudniowy pobyt ma 

być czasem odpoczynku przed kolejnymi 
pucharowymi startami w Oslo i Tiumieni. 

Biatlonistka ma za sobą niezwykle ak-
tywny początek roku. W lutym pierwszy 
raz wzięła udział w olimpiadzie i reprezen-
towała Polskę na XXIII Zimowych Igrzy-
skach Olimpijskich w południowokore-
ańskim Pjongczang. Brała  udział również 
w sztafecie mieszanej, w której Polska 
zajęła 16. lokatę. 

PaPu, fot. facebook Kamila Żuk

Mistrzyni Świata odwiedziła 
Sokołowsko

Gdy w ubiegłym tygodniu fala mrozów 
zalała Polskę, z licznymi zamarznięciami 
wodociągów  i kanalizacji zmierzyć się mu-
siał również wałbrzyski Miejski Zarząd Bu-
dynków. Problem zamarzniętej w rurach 
wody dotknął m.in. mieszkańców budynku 
przy ul. Puszkina 12 w wałbrzyskiej dziel-
nicy Sobięcin.

- Wody nie mieliśmy już od wtorku, 
27 lutego. Awarię zgłosiliśmy następnego 
dnia do punktu obsługi klienta w Sobię-
cinie. Na podjęcie zgłoszenia musieliśmy 
czekać aż do 3 marca. Rozumiemy, że 
była kolejka oczekujących, bo zamarznięć 
było dużo, ale proszę sobie wyobrazić, że 
do rozmrażania plastikowych rur technicy 
przyjechali z palnikami gazowymi. Stwier-
dzili wtedy, że nic nie zrobią, bo gaz bli-
sko. I cisza przez kolejne dni – relacjonuje 
Aleksandra Małecka, mieszkanka pecho-
wego bloku.

Sfrustrowana pani Aleksandra we wto-
rek, 6 marca zadzwoniła do redakcji „30 
minut”, a my natychmiast podjęliśmy inter-
wencję. Marek Małecki, Prezes Zarządu 
Miejskiego Zarządu  Budynków nie podjął 
z nami rozmowy, lecz odesłał nas do od-
działu MZB w Sobięcinie. - Mamy wiele 
problemów z powodu mrozu, ale przy-
znaję, że sprawy z ulicy Puszkina 12 nie 
znam – stwierdził kierownik Włodzimierz 

„30 minut” rozmroziło MZB?
Na osiem dni bez wody skazał cztery rodziny, w tym jedną z kilkumiesięcznym dzieckiem, 
Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu. Powodem utrudnień były zamarznięte rury, 
dostarczające wodę. Przez ten czas nikt nie zadbał o mieszkańców ul. Puszkina 12 
i nie zaopatrzył ich w wodę. Sytuacja zmieniła się dopiero po naszej interwencji.

Beniak. Zadeklarował jednak niezwłoczne 
rozeznanie w sprawie.

-To dziwne, że pan kierownik nic nie 
wiedział, bo dzwoniłam tam wiele razy. 
Najważniejsze, że po interwencji „30 mi-
nut”, odpowiednich techników ze sprzę-
tem mieliśmy w ciągu niespełna godziny 
– opowiada pani Aleksandra.

Jak się okazało, po kilkunastu minutach 
pracy fachowców w budynku przy Puszki-
na 12 popłynęła woda. - Trzeba było ośmiu 
dni proszenia i wreszcie interwencji w me-
diach, żeby załatwić sprawę. Nie moż-
na było tak od razu nam pomóc? - pytają 
mieszkańcy.

Red.
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Na Dolnym Śląsku funkcjonu-
je ponad 341 tysięcy firm z sek-
tora MŚP (mikro, małe i śred-
nie firmy). - Jest to najprężniej 
rozwijający się sektor przed-
siębiorczości – jednak, co roku, 
upada coraz więcej firm. Dlate-
go staramy się realizować wiele 
przedsięwzięć, które pomagają 
firmom nie tylko utrzymać się 
na rynku, ale także wspomagać 
ich rozwój i podnoszenie kon-
kurencyjności – podkreśla Artur 
Mazurkiewicz, Prezes Zarządu 
Dolnośląskich Pracodawców. 
Związek to niezwykle prężna 
Instytucja Otoczenia Biznesu, 
z której doradztwa skorzystać 
można m.in. w ramach unijnego 
wsparcia. 

Dlaczego doradztwo dla przed-
siębiorstw stało się jednym 
z najaktywniejszych obszarów 
aktywności Dolnośląskich Pra-
codawców?
Związek Pracodawców, jakim są 
Dolnośląscy Pracodawcy ma za sobą 
aż 25-letnie doświadczenie w działal-
ności na rzecz firm z Dolnego Śląska. 
Jako regionalny związek pracodaw-
ców Konfederacji Lewiatan, współ-
tworzymy najbardziej wpływową 
polską organizacją biznesową, re-
prezentującą interesy pracodawców 
w Polsce i Unii Europejskiej. Znamy 
problemy firm i wiemy, gdzie szukać 
rozwiązań. Dobre, rzetelne doradz-
two jest tym, co może dać silny im-
puls rozwojowy albo naprawczy dla 
obszarów, będących słabymi punk-
tami w działalności firm. W swoich 
strukturach mamy doradców z wielu 
dziedzin.

Jak zatem można sfinansować 
wsparcie doradcze ze środków 
unijnych?
Obecnie realizujemy dwa kluczowe 
dla nas programy doradcze, dzię-
ki którym dolnośląskie firmy mają 
szansę na uzyskanie dofinansowań. 
W pierwszym funkcjonujemy jako 
Instytucja Otoczenia Biznesu bez-
pośrednio realizująca doradztwo 
dla sektora MŚP. Mam tu na myśli 
program grantowy „Nowa era 
Biznesu”, w ramach którego pie-
niądze przyznaje Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego, a my  świadczymy 
usługi dla firm. Drugi program to 
już nasz projekt, w którym Dolno-
śląscy Pracodawcy są grantodawcą, 
czyli „Bon na Innowacje”. Działa 
ona dla wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw z sektora MŚP, 
dzięki zacieśnieniu współpracy po-
między nauką a biznesem. 

Na jakie wsparcie można liczyć 
w ramach „Bonu na Innowacje”?
W ramach bonu MŚP otrzyma 
wparcie finansowe i merytorycz-
ne. Program jest bardzo atrakcyj-
ny, bo zakłada dofinansowanie na 
poziomie aż 85% wartości netto 
planowanej innowacji, o maksymal-
nej wartości 100 000 zł. Wnioski 
w ramach Bonu można składać już 
od 15 do 26 marca br. Więcej infor-
macji na www.innowacje.dp.org.pl

Trzeba przyznać, że łatwiej uzy-
skać grant w ramach „Nowej 
ery biznesu”, ale wsparcie to 
maksymalnie 12 000 zł.

Dolnośląscy Pracodawcy 
oferują wsparcie dla firm
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„Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno” 
- Andrzej Sapkowski 

Program „Nowa era biznesu” 
działa prościej i bardziej masowo. 
Tu na wsparcie liczyć może prak-
tycznie każda firma z sektora MŚP, 
mająca siedzibę na terenie realiza-
cji projektu. Wnioski o przyzna-
nie grantu składa się w Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego, a Dolno-
śląscy Pracodawcy mogą być dla 
przedsiębiorstw wykonawcą usług 
doradczych. Program zakłada tzw. 
doradztwo „szyte miarę”, czyli do-
pasowane do potrzeb danej firmy, 
które jest świadczone w jej siedzi-
bie i ma za zadanie rozwiązanie 
konkretnych problemów czy też 
usunięcie barier rozwojowych.

Jakie obszary są kwalifikowane 
do „Nowej ery biznesu”?
W uproszczeniu, można dofinan-
sować uzyskiwanie i odnawianie 
certyfikatów zgodności dla wy-
robów, usług, surowców, maszyn 
i urządzeń, aparatury kontrolno-
-pomiarowej. Wpisuje się także  
projektowanie, wdrażanie i do-
skonalenie systemów zarządzana 
jakością i zarządzania środowi-
skowego oraz wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii in-
formatycznych w przedsiębior-
stwie. Wreszcie to, po co bardzo 
często sięgają przedsiębiorcy, czyli 
doradztwo marketingowe, do-
radztwo prawno-podatkowe oraz 
usługi w zakresie pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania 
działalności przedsiębiorstw. Moż-
liwe jest też wsparcie m.in. po-
czątkowej fazy rozwoju firmy, np. 
opracowanie biznesplanu, strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa, moni-
torowanie biznesu.

Dlaczego warto postawić na 
wsparcie unijne z Dolnośląskimi 
Pracodawcami?
Z pewnością poziom dofinanso-
wania w programach, które rea-
lizujemy jest bardzo wysoki, bo 
to aż 85%. A co chcę podkreślić, 
Unia Europejska odchodzi od „do-
tacyjnej” formy środków, jaką pa-
miętamy z poprzednich okresów 
programowania. Kieruje się raczej 
w stronę instrumentów zwrot-
nych, czyli poręczeń, kredytów 
i pożyczek. Dotacji z pewnością 
będzie coraz mniej. Dlatego warto 
sięgać po środki, póki są one do-
stępne. 

Dziękuję za rozmowę
Iwona Petryla

Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: +48 74 64 80 534
tel. kom.: 530 828 511
biuro@dp.org.pl
www.dp.org.pl

• PIĄTEK, 09 marca 2018 
Imieniny: Dominik, Franciszka, Katarzyna
Dzień Polskiej Statystyki, Światowy Dzień Didżeja 

09:00 - Spektakl pt. ,,Piotruś Pan’’, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Spotkanie Amazonek Ochotniczej, NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, 
Wałbrzych
10:00 - Alchemia teatralna – konsultacje recytatorskie, Ośrodek Kultury, 
Świdnica
11:30 - Allegra Sinfonia - Okiem Teleskopu Hubble’a, Teatr Zdrojowy, 
Szczano-Zdrój
12:00 - Turniej pamięci Jakuba Marcinkowskiego, Hala Zawiszów, Świdnica
13:00 - Spotkanie dla seniorów, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
17:00 - Kabaret Hrabi, Teatr Miejski, Świdnica
17:30 - Kinomaniacy - spotkanie z �lmem „Zanim się pojawiłeś”, 
WOK na Piaskowej Górze, Wałbrzych
18:00 - Najpiękniejsze Piosenki Violetty Villas, Centrum Kultury, Strzegom
19:00 - Spektakl pt. „Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich”, 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert Na Dzień Kobiet - Castle Dreams, Korona Śląska, Świebodzice
19:00 - Koncert Daniela Spaleniaka, Centrum Kultury, Kamienna Góra
19:00 - Koncert Stanisława Soyki, Dom Kultury, Lubawka
19:30 - Koncert Michała Bajora „Od Kofty do Korcza”, Miejski Ośrodek Kultury, 
Bielawa
20:00 - Kabaret Hrabi, Teatr Miejski, Świdnica
20:00 - Nocne Zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych
20:00 - Wiesław Prządka trio „Buenos Aires-Paris-New York”, A PROPOS, 
Wałbrzych

• SOBOTA, 10 marca 2018 
Imieniny: Cyprian, Makary
Dzień Całowania w Czoło, Dzień Mężczyzn 

09:00 - Wystawa fotogra�i „Kobiety” - KFK PTTK, WOK na terenie Starej Kopalni, 
Wałbrzych
09:00 - Turnieje charytatywne dla świdniczanki, Hala Sportowa, Witoszów
09:00 - Turnieje charytatywne dla świdniczanki, OSIR, Strzegom
11:00 - Urodziny Galerii Świdnickiej
12:00 - Turniej pamięci Jakuba Marcinkowskiego, Hala Zawiszów, Świdnica
14:00 - Wykład pt. „Początki Świdnicy”, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica
15:00 - Muzyczne Podróże. Spotkania z Józefem Wiłkomirskim, Multimedialna 
Filia Biblioteczna, Wałbrzych
16:00 - Klimakterium 2 czyli menopauzy szał, Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
17:00 - „Taneczne Przedwiośnie” – Ztnie „Krąg” Oraz „Małej Świdnicy”, Teatr 
Miejski, Świdnica
17:00 - Koncert Stanisławy Celińskiej, Ośrodek Kultury, Dzierżoniów
17:00 - Charytatywna Gala Boksu Walczymy Dla Tosi, Szkoła Podstawowa nr 10, 
Bielawa
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Autonomie Ujawnione – wystawa zbiorowa, Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 - Koncert Vader + Shodan, Klub Bolko, Świdnica
10:00 - Koncert GA-GA Zielone Żabki, Zimna Wojna, Soap i July Snow, 
Piwnica pod Zielonym Kotem, Mieroszów
19:00 - I liga piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica - Olimpia MEDEX Piekary Śl., 
Hala Zawiszów, Świdnica
20:00 - Koncert Francis Tuan, Obiekt Pttk Andrzejówka, Mieroszów

• NIEDZIELA, 11 marca 2018 
Imieniny: Benedykt, Konstanty
Światowy Dzień Sanitarny, Dzień Sołtysa 

10:00 - Wycieczka „Zakończenie zimy”, Wałbrzyski Klub Wędrowców, Wałbrzych
12:00 - Turniej pamięci Jakuba Marcinkowskiego, Hala Zawiszów, Świdnica
12:30 - Spektakl pt. „Piotruś Pan”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Salon Poezji, Ośrodek Kultury, Świdnica
17:00 - Kabaret Młodych Panów, Hala Widowiskowa GCKiS, Żarów 
17:00 - III liga koszykówki Franc Gardiner Polonia Świdnica - WSTK Wschowa, 
Hala Zawiszów, Świdnica
17:00 - Zbiórka dla chorej Julki, Hala Widowiskowa, Żarów
18:00 - Koncert zespołu Tribute to Adele, Teatr Miejski, Jawor
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Szalone Nożyczki”, Centrum Kultury, Strzegom

• PONIEDZIAŁEK, 12 marca 2018 
Imieniny: Bernard, Grzegorz
Dzień Matematyki, Dzień Przeciwko Cenzurze Internetu, 
Światowy Dzień Drzemki w Pracy 

09:30 - Salonik Literacki. Chwila relaksu z książkami Katarzyny Michalak, 
Biblioteka Miejska Filia nr 13, Wałbrzych
10:00 - Spotkanie Konsultacyjno-informacyjne z �zjoterapeutom, 
NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, Wałbrzych 

• WTOREK, 13 marca 2018 
Imieniny: Bożena, Krystyna, Patrycja

10:00 - Spotkanie Amazonek Ochotniczej, NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, 
Wałbrzych
15:00 - 70-te urodziny Kustosza, Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska
17:00 - Seans pod Atlantami, Biblioteka Miejska Piaskowa Góra, Wałbrzych
19:00 -  Grupa Operowa Sonori Ensemble, Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój

• ŚRODA, 14 marca 2018 
Imieniny: Felicyta, Teresa, Tomasz

17:00 - Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki”,  Biblioteka Miejska Filia nr 7, 
Wałbrzych
17:30 - Spotkanie z Doris Stempowską „W Książu, w moim domu”, Zamek Książ, 
Wałbrzych
18:30 - Okiem Młodych: Film Dokumentalny „Młynarski. Piosenka Finałowa”, 
Teatr Miejski, Świdnica

• CZWARTEK, 15 marca 2018 
Imieniny: Klemens, Longina, Ludwika
Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski 
Dzień Konsumenta, Dzień Piekarzy i Cukierników, 
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Brutalności Policji, 
Dzień Domeny 

10:00 - XXIII Konkurs Recytatorski PEGAZIK – eliminacje miejskie, Ośrodek 
Kultury, Świdnica
11:00 - Wielkanocny kiermasz rękodzieła, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
15:30 - Spotkanie Konsultacyjno-informacyjne z �zjoterapeutom, NZOZ 
Przychodnia Piaskowa Góra, Wałbrzych 
16:00 - Warsztaty artystyczne dla dorosłych, Biblioteka Miejska nr 7, Wałbrzych
17:00 - Warsztat „Jesteś ważna” z Martą Kaim, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
17:00 - Projekcja i dyskusja o �lmie, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
19:00 - Hiszpański wieczór Z Carmen, Teatr Miejski, Świdnica
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Z naszym gościem spotkaliśmy się w Restauracji Pod Lwami 
w Szczawnie-Zdroju 

Z kierowcą wyścigowym, Mistrzem Polski w swojej dyscyplinie rozmawiał Paweł Szpur 

Bartłomiejem Madziara
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
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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%
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• 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

Ja, jako laik, odróżniam kilka 
rodzajów wyścigów samocho-
dowych: Le-Mans, Nascar, WRC 
czy Rajd Elmot. Możesz nam 
powiedzieć, w jakich rajdach ty 
bierzesz udział i przybliżyć nieco 
informacji o tym sporcie?

To i tak dość dużo wiesz. Nie-
stety, wszystko co łączy się z sa-
mochodem, określa się mianem 
rajdu. Nawet, jak ktoś przekroczy 
prędkość. Ludzi związanych ze 
sportem motorowym trochę to 
drażni. 

Na czym polega ta dyscyplina?
Ja biorę udział w wyścigach sa-
mochodowych. Od rajdów róż-
nią się tym, że odbywają się na 
zamkniętych torach. Jeździ się 
samemu, bez pilota. I startuje się 
obok innych samochodów. Dlate-
go też bardzo często dochodzi do 
otarć, wypchnięcia z toru, kolizji. 
Ale mimo tego, wyścigi są dużo 
bardziej bezpieczniejsze niż rajdy. 
Mamy tory zabezpieczone ban-
dami, które pochłaniają energię, 
trasy nie przebiegają w pobliżu 
drzew, dlatego margines bezpie-
czeństwa jest większy. 

Jeździsz tutaj w naszym regio-
nie? 

W Polsce jedynym homologo-
wanym torem jest Tor Poznań. 

Dlatego mamy kawałek, żeby 
trenować i się ścigać. Mocno  ki-
bicowałem projektowi Motoparku 
w Wałbrzychu, ale nie wiem co się 
stało, że projekt przepadł. Mam 
nadzieję, że kiedyś powstanie. 

Musimy chyba porozmawiać 
o pieniądzach. Kto może pozwo-
lić sobie na tego typu aktywność? 
Czy i jak poszukujecie sponso-
rów? 

W sportach motorowych może-
my przyjąć, w zależności od dy-
scypliny, że 80 % stanowi sprzęt, 
na który potrzebne są nakłady 
finansowe, a 20 % człowiek. 
W sportach wyczynowych rola 
tego drugiego czynnika jest dużo 
większa. Natomiast w rajdach 
wygląda ta proporcja tak: 70 do 
30 procent. W Polsce ze sponso-
ringiem jest poważny problem. 
Media nie poświęcają tej dyscy-
plinie wiele uwagi. To z kolei 
wiąże się z tym, że poniesione 
wydatki w małym stopniu zwra-
cają się sponsorom. W większo-
ści są to firmy związane z branżą 
motoryzacyjną w Polsce. One 
reklamują się w ten sposób. Są 
wśród nich najczęściej koncerny 
paliwowe, hurtownie części sa-
mochodowych albo miejscowe 
firmy, które wspierają lokalnych 
kierowców. 

Właściwie jakim samochodem 
startujesz ? 

W sezonie, który się zakończył, 
a w którym zdobyłem dwa tytuły 
Mistrza Polski, jeździłem BMW 
E30 m3. 

To jest ta nowsza wersja, czy ten 
z okrągłymi światłami ? 

To jest ten model klasyczny. Jeź-
dziłem w klasie historycznej. Ści-
gałem się też ze współczesnymi 
samochodami. Obsługą mojego 
samochodu zajmuje się team 
z Poznania PRECISION SPORT 
SERVICE. Tam też serwisujemy 
i trzymamy samochód między 
zawodami, który jest przygoto-
wywany do startów. Na ten sezon 
szykujemy dużo nowszy pojazd. 
Mam nadzieję, że dużo szybszy - 
BMW E90 WTTC. Tym samocho-
dem zamierzam startować w tym 
roku w Wyścigowych Samocho-
dowych Mistrzostwach Polski. 

Mimo wszystko kierowca powi-
nien mieć kondycję. Przygoto-
wujesz się jakoś fizycznie do za-
wodów? 

Dobrze, że zadałeś to pytanie. 
Dużo osób nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Wielu osobom wyścig 
kojarzy się z takim schema-
tem: wsiąść do auta i przejechać 
z punktu A do punktu B. Wyścig, 

w którym ja startuję, trwa godzi-
nę, w samochodzie temperatu-
ra sięga 60 stopni. Taki wysiłek 
bardzo człowieka wyczerpuje. 
Były przypadki, że ktoś wysiadł 
i zemdlał. Dlatego trzeba mieć 
naprawdę wysoką wytrzymałość. 
Ja jakoś staram sobie z tym radzić. 
Aktualnie szykuję się do sezonu. 
Basen, squash, długie spacery po 
górach. Podpatruję zawodników, 
którzy ścigają się zawodowo, mają 
swych trenerów, sporo ćwiczą na 
koncentrację, refleks. 

Jak wygląda sezon motorowy? 
W Polsce, ze względu na wa-
runki atmosferyczne, odbywa 

się jeden sezon, który zazwy-
czaj zaczyna się kwiecień-maj, 
a kończy wrzesień- październik. 
W innych krajach są serie zimo-
we. Na przykład w styczniu  jest 
24 godzinny wyścig w Dubaju. 
Mnóstwo teamów z Europy ści-
ga się tam. 

Dziękuję za rozmowę.

W	 dalszej	 części	 wywiadu	 dowiecie	
się,	 czym	 rożni	 się	 samochód	 wyści-
gowy	Bartka	od	innych	rajdowych	oraz	
jakie	jest	zróżnicowanie	w	kategoriach	
wyścigów.	Nasz	kierowca	zdradzi	rów-
nież,	 ile	 paliwa	 spala	 taki	 samochód.	
Oglądajcie	Studio	Espresso.

Zagłosuj na Bazylikę 
Mniejszą!

Do 30 marca na stronie inter-
netowej Euroregionu Glacensis 
prowadzone jest badanie popu-
larności atrakcji turystycznych ze 
strony polskiej i czeskiej. Wśród 
50 propozycji jest Bazylika Mniej-
sza w Strzegomiu. Celem badania 
jest popularyzacja różnego rodza-
ju atrakcji i uzyskanie opinii pub-
licznej o ich popularności. 

Bazylika Mniejsza należy do naj-
większych i najpiękniejszych budowli 
gotyckich na Dolnym Śląsku. Budo-
wę świątyni rozpoczęto w 1253 r., 
a zakończono dopiero w I połowie 
XV w. Kościół zbudowano na planie 
krzyża łacińskiego z granitowego 
i bazaltowego kamienia łamanego 
oraz cegły okładanej piaskowcem. 

Zagłosować na Bazylikę można 
na stronie www.euroregion-gla-
censis.ng.pl/votes  Po zakończeniu 
głosowania zostanie wybranych po 
6 atrakcji turystycznych po polskiej 
stronie i czeskiej. Atrakcje zostaną 
przedstawione w licznych materia-
łach promocyjnych.

Z budżetu gminy Świdnica trafi 80 
tys. złotych do 3 parafii rzymskokatoli-
ckich na ratowanie zabytków architek-
tury sakralnej. 

2 marca gminni radni jednogłośnie zdecydo-
wali o udzieleniu dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. - 
Dzięki stałemu i systematycznemu wspieraniu 

prac przy obiektach zabytkowych, możemy już 
dziś cieszyć się efektami wykonanych renowacji 
w wielu kościołach na terenie naszej gminy. Od 
2006 roku łącznie na ten cel przeznaczyliśmy 
już 846,9 tys. zł. – podkreśla wójt gminy Teresa 
Mazurek. W tym roku ze wsparcia samorządu 
skorzystają kościoły w: Bojanicach (12.709,11 
tys. zł), Pszennie (17.290,89 tys. zł.), Grodzisz-
czu (50.000,00 tys. zł). 

KaLu

Pieniądze na zabytki 
Jeszcze w tym roku powstanie przed-

szkole w Bystrzycy Dolnej. Nowa placówka 
mieścić się będzie w sąsiedztwie siedziby 
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. 

- Utworzenie Publicznego Przedszkola w Bystrzycy 
Dolnej podyktowane jest potrzebą stworzenia dodat-
kowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Świd-
nica oraz brakiem wystarczającej liczby pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej 
dla klasy ósmej, co powoduje konieczność przenie-
sienia dotychczasowego oddziału przedszkolnego do 
innego obiektu. Ponadto planowany czas pracy przed-
szkola od godz. 6:00 do 16:30 umożliwi korzystanie 
z jego usług rodzicom pracującym, którzy dotychczas 
korzystali z opieki przedszkolnej poza terenem gminy 
lub z 5-godzinnej opieki oddziału przedszkolnego w SP 
Bystrzyca Górna – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

KaLu

Nowe przedszkole 
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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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100 porcji 
narkotyków
Działania policjantów z powiatu 
świdnickiego ukierunkowane 
na zwalczanie przestępczości 
narkotykowej doprowadziły do 
zatrzymania w dniu 02 marca 
br. trzech osób, podejrzanych 
o posiadanie niedozwolonych 
substancji. Przy wymienionych 
ujawniono marihuanę oraz amfe-
taminę. Łącznie zabezpieczono 
ponad 100 porcji tych narko-
tyków. Działania policjantów 
doprowadziły do zatrzymania 
trzech mężczyzn w wieku od  21 
do 32 lat, podejrzanych o posia-
danie niedozwolonych substancji. 
Przy wymienionych ujawniono 
marihuanę oraz amfetaminę. 
Zatrzymania miały miejsce  na 
terenie Świdnicy, Strzegomia oraz 
Świebodzic. W świetle obowią-
zujących przepisów, za nielegalne 
posiadanie środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 
grozić im może kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Jechał 
bez uprawnień
We wtorek, 6 marca wałbrzyscy 
policjanci dwukrotnie zatrzymali 
tego samego kierującego, który 
nie zastosował się do wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Wałbrzy-
chu zakazu prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych.  
Do pierwszego zdarzenia doszło 
6 marca bm. około godziny 8:45 
w Wałbrzychu. Policjanci zatrzy-
mali pojazd do kontroli drogowej. 
W toku legitymowania policjanci 
ustalili, kierujący nie miał przy 
sobie prawa jazdy i posiadał ak-
tywny zakaz sądowy prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicz-
nych. Mężczyźnie funkcjonariusze 
zakazali dalszej jazdy, a samochód 
przekazali osobie wskazanej. To 
jednak nie był koniec problemów 
boguszowianina. Mężczyzna tego 
samego dnia postanowił  ponow-
nie wsiąść „za kółko” i po raz dru-
gi został zatrzymany, tym razem 
około godziny 21. Za popełnione 
czyny mężczyźnie grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 5.

Wydali pieniądze 
na alkohol 
Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego Komisariatu Policji 
w Wałbrzychu zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy na jednej ze 
stacji paliw w Wałbrzychu znaleźli 
portfel, a następnie skorzystali 
z będącej wewnątrz gotówki 
oraz karty płatniczej. 24 lutego 
tego roku pokrzywdzony zgłosił 
policjantom, że na jednej ze stacji 
paliw zgubił portfel z pieniędzmi, 
dokumentami oraz kartami płatni-
czymi, a z konta bankowego znik-
nęła mu część środków.  Działania 
operacyjne realizowane przez 
policjantów doprowadziły do 
zatrzymania 5 marca bm. dwóch 
wałbrzyszan w wieku 32  i 56 lat. 
Młodszy z mężczyzn, który jak się 
okazało portfel podniósł, podczas 
czynności procesowych przyznał, 
że znajdujące się w jego wnętrzu 
pieniądze wykorzystał na alkohol. 
Drugi wałbrzyszanin natomiast 
oświadczył, iż siedmiokrotnie użył 
karty bankomatowej dokonując 
płatności zbliżeniowych. 

Głuszycki projekt zakłada bu-
dowę nowoczesnego centrum, 
składającego się oprócz wiaty 
przystankowej i zatoki autobu-
sowej m.in. z parkingu, miejsc 
postojowych dla rowerów, moto-
rowerów i motocykli, budynku z 
punktem informacji i z poczekal-
nią oraz toalet miejskich.

- „Sowiogórski Raj – budowa Cen-
trum Przesiadkowego w Głuszycy” to 
projekt, na realizację którego Gmina 
Głuszyca otrzymała prawie 2,5 mln 
zł dofinansowania w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014- 2020 – informuje burmistrz Ro-
man Głód.   Teren inwestycji zostanie 
oświetlony i będzie monitorowany. 
Centrum  zlokalizowane będzie w 
okolicach obecnego przystanku po-
między ulicami Pionierów i Łukasie-
wicza, w pobliżu powstającej obecnie 
krytej pływalni „Delfinek”.  W ramach 
projektu zostaną zakupione dwa au-
tobusy niskoemisyjne, dzięki który 
głuszyczanie będą mogli korzystać z 
bezpłatnej komunikacji zbiorowej z 
Aglomeracją Wałbrzyską. W bieżącym 
roku planowany jest zakup autobu-
sów, natomiast zakończenie prac bu-
dowlanych nastąpi w roku 2019. 

KaLu

Centrum 
przesiadkowe Wielki pożar strawił naj-

ważniejszy obiekt Uzdrowiska 
Szczawno-Zdrój – zabytkowy 
Zakład Przyrodoleczniczy. Nikt 
nie został ranny. 

W nocy z niedzieli na poniedzia-
łek (z 4 na 5 marca) Oficer dyżurny 
Państwowej Straży Pożarnej w Wał-
brzychu otrzymał zgłoszenie o po-
żarze Zakładu Przyrodoleczniczego 
w Szczawnie-Zdroju. Na miejsce zo-
stały skierowane zastępy Państwo-
wej Straży Pożarnej z Wałbrzycha 
i okolicznych jednostek.  – W akcji 
brało udział 39 zastępów. W tym 69 
strażaków z jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej z Wałbrzycha, Świd-
nicy, Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, 
Legnicy i Jawora oraz 15 strażaków 
ochotników z jednostek w powiecie 
wałbrzyskim – mówi kpt. Tomasz 
Kwiatkowski, rzecznik prasowy PSP 
w Wałbrzychu. – Pożar objął dach 
i poddasze Zakładu Przyrodolecz-
niczego. To obiekt o powierzchni 
około 7 tys. metrów kwadratowych.

Prawdopodobnie ogień zaczął 
rozprzestrzeniać się w Grocie Sol-
no-Jodowej, następnie zajął całe 
poddasze budynku. Spłonęło ponad 
siedemdziesiąt procent dachu, któ-
ry zawalił się do środka. Parter bu-
dynku jest doszczętnie zniszczony. 
To, co nie spaliło się, zostało zalane 
wodą.

Budynek zbudowano pod ko-
niec lat '30 XX wieku, obejmował 
pomieszczenia, gdzie odbywały się 
zabiegi, część techniczną i admini-
stracyjną. Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina S.A. zatrudnia około 300 
osób a w  Zakładzie Przyrodolecz-
niczym pracowało blisko czterdzie-
ści osób.

Prezes uzdrowiska ma nadzieję, 
że budynek uda się szybko odbudo-
wać, Część pieniędzy na odbudowę 
będzie pochodzić z polisy. Spalo-
ny obiekt jest ubezpieczony. Mimo 
potężnych strat, uzdrowisko wciąż 
funkcjonuje.

PaPu
Fot. Robert Bajek

Pożar w uzdrowisku 
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MISJA SZKOŁY
„Jesteśmy w świecie,

świat jest tu”

W RAMACH LEKCJI:

   2 języki obce
   szachy
   taniec
   basen

Skuteczna, profesjonalna kadra

Wałbrzych, 
ul. Armii Krajowej 35b
www.szkolaclever.pl
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Uzdrowiciel z Filipin Reynaldo Jun Litawen
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowi-
cieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzy-
mały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię ete-

ryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu. 
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:  chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, defor-

macji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka 
i dwunastnicy, guzach i cystach,  chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały scho-

rowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdro-

wiciela  ustąpiły bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa 
zapewnia, ze dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się 
kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął  się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli 
może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje

693 788 894, 
784 609 208

Reynaldo Jun Litawen przyjmuje:

17 marzec - BOLESŁAWIEC, 18 marzec - WROCŁAW,
19 marzec - LUBIN i GŁOGÓW,

20 marzec - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

Jak wyjechać 
do sanatorium?

Jeśli jesteś ubezpieczony, 
a stan twojego zdrowia nie po-
zwala ci pracować - postaraj się 
o skierowanie na rehabilitację 
leczniczą w ZUS. Skierowanie 
do sanatorium lub na leczenie 
w miejscu zamieszkania - możesz 
dostać nawet w ciągu kilku dni. 

O skierowanie na leczenie finan-
sowane przez ZUS mogą starać się 
osoby, które pobierają zasiłek cho-
robowy, świadczenie rehabilitacyjne 
lub rentę okresową z tytułu niezdol-
ności do pracy. Ale podstawowym 
warunkiem otrzymania skierowania 
są rokowania, wskazujące na moż-
liwość odzyskanie sprawności i po-
wrotu pacjenta do pracy.  Co ciekawe 
z rehabilitacji na koszt Zakładu mogą 
również skorzystać osoby ubezpie-
czone w ZUS, ale niepobierające żad-
nych świadczeń, u których występuje 
zagrożenie utratą zdolności do pracy.  
Z takiej formy rehabilitacji w 2017 
roku skorzystało aż 3 430 osób. 

Żeby dostać skierowanie trzeba 
odwiedzić swojego lekarza rodzinne-
go, który wypisze nam wniosek o reha-
bilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS. Wniosek taki może być 
napisany na dowolnym formularzu. 
Ważne, aby były w nim dane takie jak: 
imię i nazwisko chorego, PESEL, adres 
zamieszkania i numer telefonu, rozpo-
znanie medyczne w języku polskim, 
opinia, czy po przeprowadzeniu reha-
bilitacji istnieje pozytywne rokowanie 
odzyskania zdolności do pracy. Jeżeli 
lekarz ma swój indywidualny profil na 
portalu elektronicznym ZUS wysta-
wienie wniosku będzie jeszcze prost-
sze gdyż lekarz zrobi to online a dane 
dotyczące pacjenta zostaną „zaciągnię-
te” z systemu. 

ZUS nie posiada własnych ośrod-
ków rehabilitacyjnych, dlatego co 
roku podpisuje umowy z najlepszymi 
placówkami medycznymi w kraju, 
które wyłaniane są w drodze obwa-
rowanego wieloma wymogami kon-
kursu. Jakość świadczonych usług 
jest regularnie poddawana kontroli. 
Sprawdzane są warunki hotelowe 
i żywieniowe, sprzęt, jakim dyspo-
nuje ośrodek oraz kwalifikacje kadry 
medycznej i rodzaj prowadzonych 
terapii. 

W ubiegłym roku udało się 
wyremontować pierwszy z dzie-
więciu zabytkowych sarkofagów, 
znajdujących się w krypcie koś-
cioła pw. Św. Mikołaja w Świebo-
dzicach. W tym roku będzie od-
restaurowana następna trumna. 
Parafia dostała kolejne pieniądze 
z Ministerstwa Kultury.

Tym razem do renowacji pójdzie 
cynowa trumna Hansa Heinricha 
I Hochberga – dla przypomnienia 
jako pierwsza pieczołowicie odno-
wiona została trumna jego drugiej 
żony Zuzanny Schaffgotch.

Podobnie jak w przypadku pierw-
szej renowacji, swój wkład w rato-
wanie zabytku będzie miał samorząd 
miasta. Gmina przekazała na jego 
eksplorację 7 000 zł – w ubiegłym 
roku 6000 zł.

Odtworzeniem unikatowego za-
bytku zajmie się pracownia Państwa 
Agnieszki i Tomasza Trzosów z Ty-

Heinrich się doczeka

chów, którzy specjalizują się w re-
konstrukcjach sarkofagów właścicieli 
Książa i Pszczyny. - To świetna wia-
domość, że kolejny, tak unikatowy 
zabytek, będzie poddany renowacji 
i udostępniony szerszej publiczności 
– mówi Bogdan Kożuchowicz, bur-
mistrz Świebodzic.

Pierwszą z odrestaurowanych 
trumien można od ubiegłego roku 
podziwiać w kaplicy przy koście pw. 

Św. Mikołaja, którą przygotował spe-
cjalnie do tego celu i udostępnia do 
zwiedzania ksiądz dziekan Józef Sie-
masz, proboszcz parafii pw. Św. Mi-
kołaja. Trzeba tu zaznaczyć, że reno-
wacja zabytków jest możliwa przede 
wszystkim dzięki staraniom probosz-
cza parafii, który dostrzegł niezwykłą 
wartość tych obiektów i postanowił 
przywrócić im należny blask.

PaPu

Przedstawienia teatralne, 
żonglerka z ogniem, tworzenie 
barwnych kukiełek, warsztaty 
fotografii, nauka robienia zdjęć 
dronem, komponowanie utwo-
rów, koncerty, produkcja filmów- 
to tylko niektóre sposoby realiza-
cji lokalnych projektów z zakresu 
edukacji kulturowej w ramach 
programu Bardzo Młoda Kultura 
na Dolnym Śląsku. 

Program dedykowany jest eduka-
torom i animatorom kultury, którzy 
poprzez uczestniczenie w nim mogą 
podnieść swoje kompetencje i zre-
alizować pomysły na przedsięwzię-
cia z zakresu edukacji kulturalnej. 
Podnoszenie kompetencji odbywa 
się poprzez cykl warsztatów, pro-
wadzonych przez specjalistów z za-
kresu edukacji kulturowej, a także 
praktyków wcześniejszych działań. 

W warsztatach biorą udział trzyoso-
bowe zespoły składające się z przed-
stawicieli sektora edukacji, kultury 
oraz organizacji pozarządowych, 
które w dalszej kolejności przy-
stępują do wprowadzenie w życie 
swoich pomysłów na przedsięwzię-
cia kulturalne. Każdy z zespołów 
otrzymuje 10 tys. zł na zakup nie-
zbędnych materiałów i usług. Może 
także zatrudnić instruktorów, którzy 
pomogą zrealizować kolejne działa-
nia warsztatowe, szkoleniowe, tym 
razem adresowane do uczestników 
przedsięwzięć, dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych.

Aktualności dotyczące programu 
i spotkań informacyjnych zamiesz-
czane są na stronie www.bardzo-
mlodakultura.pl oraz na portalu 
Facebook – fun page Bardzo Młoda 
Kultura na Dolnym Śląsku. 

KaLu

Granty dla 
animatorów kultury



www.30minut.pl

Piątek, 9 marca 2018
Nakład łączny

w marcu 83 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami6 wydarzenia 
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność 
naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym 
w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. 
W 2017r. pod naszą opieką było ponad 750 pacjentów w hospicjum domowym i stacjonarnym. 

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.
Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomu.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą 

opieka jest 45 rodzin. Finansujemy wyjazdy  wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupujemy odzież 
i wyprawki szkolne. 

Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin 
Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Pod nasza opieką w 2017r. było jest 50 dzieci.

1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710. 

Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Kolejne zatrzymania w śledz-
twie w sprawie korupcji w Woje-
wódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu - de-
legatura w Wałbrzychu. 

Funkcjonariusze Wydziału dw. 
z Korupcją Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu, wspólnie 
z policjantami z wałbrzyskiej komen-
dy miejskiej zatrzymali kolejną urzęd-
niczkę podejrzaną o przekroczenie 

uprawnień w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. To trzecia już osoba za-
trzymana w tym śledztwie.  5 marca 
2018 r. podejrzana została zatrzyma-
na. Urzędniczka została przewieziona 
do prokuratury, gdzie po przesłucha-
niu usłyszała zarzuty. Grozi jej nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności.

Wcześniej, w październiku 2017 
r., w związku ze śledztwem zatrzy-
mano mężczyznę i kobietę. Obie 
osoby po doprowadzeniu wówczas 

do prokuratury usłyszały zarzuty po-
pełnienia przestępstw płatnej pro-
tekcji, obietnicy wręczania korzyści 
majątkowej, a także przekroczenia 
uprawnień w celu osiągnięcia korzy-
ści majątkowej

Obecnie policja i prokuratura 
w dalszym ciągu wyjaśniają wszyst-
kie okoliczności tej sprawy. O dal-
szym losie podejrzanych zdecyduje 
teraz sąd.

PaPu

Korupcja w Wałbrzychu

„Przywróćmy Nadzieję” - 
taka idea przyświeca pięciu 
śmiałkom, którzy w zimie mają 
zamiar zdobyć najwyższy szczyt 
Gruzji - Kazbek. Ma on wysokość 
5033 m n.p.m. a temperatura 
na górze osiąga -40, a nawet -50 
stopni Celsjusza.

Grupa swój wysiłek dedykuje 
osobom słabszym, bardziej po-
trzebującym oraz chorym. Działa 

na rzecz dwóch organizacji poma-
gającym takim ludziom: Fundacji 
GOPR-u oraz Towarzystwa Przy-
jaciół Chorych „Hospicjum” ze 
Świdnicy, którego ambasadorami są 
Andrzej Sawicki, Marcin Walewski, 
Jacek Fabiś i Tadeusz Piotrowski. 
W spotkaniu inaugurującym akcję 
dla świdnickiego Hospicjum wzięli 
udział przedstawiciele jednostek 
samorządowych Powiatu Świdni-
ckiego, Miasta i Gminy Świdnica, 

gminy Jaworzyna Śląska, Żarów 
i Marcinowice oraz Partner akcji, 
czyli Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego. Wszyscy wspólnie chcą pro-
pagować zdrowy tryb życia i jed-
nocześnie pomagać potrzebującym 
i chorym poprzez zbieranie datków 
na specjalne konta.  Spotkanie od-
było się w Szkole Podstawowej im. 
Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszo-
wie Dolnym.

PaPu

Ruszają na Kazbek
W IX edycji ogólnopolskiego 

konkursu "Samorząd Równych 
Szans 2017" tytuł i statuetkę 
otrzymało miasto i powiat Świdni-
ca. Plebiscyt organizowany przez 
Fundację Instytut Rozwoju Regio-
nalnego oraz PFRON, nagradza 
tych, którzy w szczególny sposób 
wspierają osoby z niepełnospraw-
nością. Jego celem jest promowa-
nie najlepszych praktyk jednostek 
samorządu terytorialnego w za-
kresie poprawy jakości ich życia.

Podczas gali w krakowskim 
Muzeum Armii Krajowej dyplom 
w imieniu prezydent Beaty Moskal-
-Słaniewskiej i starosty Piotra Fe-
derowicza odebrała Ewa Krzecz-
kowska, inspektor do spraw osób 
niepełnosprawnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

- Otrzymane wyróżnienie to do-
wód na to, jak dużą uwagę zarów-
no miasto jaki i powiat skupiają nad 
kwestią wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych. Znalezienie się w gronie 
laureatów oznacza, że prowadzone 
przez nas inicjatywy są  skuteczne 
i realnie wpływają na polepszenie ży-
cia osób pokrzywdzonych przez los 
– dodaje prezydent, Beata Moskal-
-Słaniewska. 

Urząd Miasta w Świdnicy od 2015 
roku we współpracy z innymi jed-

nostkami oraz fundacjami podjął sze-
reg działań na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami, mających wpływ na 
poprawę jakości ich życia w naszym 
mieście, wzrost samodzielności, za-
trudnienia oraz wszelkiego rodzaju 
pomoc i poradnictwo.

- Bardzo nas cieszy to wyróżnie-
nie. To miłe, że zauważono wkład 
powiatu świdnickiego w działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Nie 
byłoby tego wyróżnienie bez cięż-
kiej pracy i zaangażowania wszyst-
kich pracowników PCPR, którym 
chciałabym serdecznie podziękować 
– mówi Piotr Fedorowicz, starosta 
świdnicki.

W tegorocznej edycji konkur-
su szczególną uwagę zwracano na 
obszary związane z działaniem na 
rzecz zatrudnienia osób z niepeł-
nosprawnością w sektorze pub-
licznym, edukacją włączającą, 
niezależnym życiem osób niepeł-
nosprawnych, działaniami na rzecz 
kobiet z niepełnosprawnością oraz 
opiekunów osób z niepełnospraw-
nością, a także z dostępnością wy-
borów.

Wśród nagrodzonych znalazły się 
również takie miasta jak: Gdańsk, 
Gdynia, Tczew, Kołobrzeg, Kosza-
lin,  Kraków, Częstochowa, Poznań, 
Warszawa czy też Wrocław. 

KaLu

Działają 
dla niepełnosprawnych
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GALERIA VICTORIA 
CZYNNA W KAŻDĄ 
NIEDZIELĘ

ZAPRASZAMY…

na powitanie wiosny 
wraz z Galerią Victoria. 
Nadchodząca coraz więk-
szymi krokami wiosna to 
idealny moment do odświe-
żenia swojej garderoby. 
Tegoroczna wiosenno- let-
nia kolekcja przyniesie ze 
sobą kilka nowych trendów, 
jednak wiele fasonów i ko-
lorów będzie obowiązywała 
z ubiegłych sezonów.

… na fotorelację z walen-
tynkowego weekendu. 11 
lutego w Naszej Galerii każ-
dy mógł poczuć prawdziwie 
walentynkowo- miłosną 
atmosferę podczas której 
gościem specjalnym był ze-
spół Enej.

Zarządca Galerii Victoria w Wałbrzychu, fir-
ma Keen Property Management zapowia-
da, że centrum handlowe czynne będzie 
w niedziele objęte zakazem handlu. Będą 
funkcjonować punkty, których zakaz nie 
obowiązuje, m.in. kino, klub fitness oraz re-
stauracje i kawiarnie.
„Galeria Victoria jest przygotowana na wej-
ście w życie ‘Ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedzielę’. Chcemy umożliwić funkcjo-
nowanie tym, których ustawa dotycząca 
wolnych niedziel nie obejmuje. Przez ostat-
nie miesiące spotykaliśmy się m.in. z właś-

cicielami sklepów, punktów usługowych, 
restauracji, klubu fitness czy kina, wspólnie 
wypracowując rozwiązanie. Victoria posia-
da szeroką ofertę rozrywkowo – gastrono-
miczną i będzie ona w pełni dostępna dla 
mieszkańców regionu także w niedziele 
niehandlowe” – mówi Grzegorz Samczuk, 
Dyrektor Galerii Victoria.
Jak informuje zarządca Galerii Victoria, 
w każdą niedzielę z zakazem handlu w wał-
brzyskim centrum handlowym czynne będą 
kino, klub fitness, plac zabaw dla dzieci, 
wszystkie restauracje i kawiarnie. Zmianie 

ulegną natomiast godziny otwarcia cen-
trum – w każdą niedzielę z zakazem handlu, 
CH Galeria Victoria czynne będzie w godzi-
nach 12:00 – 20:00. Zmiana ta nie dotyczy 
kina Cinema City oraz czynnego 24/7 klubu 
City Fit. 
„Jedną z decyzji jest także wydłużenie go-
dzin pracy do godz. 22:00 w soboty, po-
przedzające niedziele z zakazem handlu. 
Pozwoli to naszym klientom na dłuższe ro-
bienie zakupów, a u najemców częściowo 
zminimalizuje skutki ograniczenia.” – doda-
je Grzegorz Samczuk. 

Galeria Victoria będzie czynna w niedziele z zakazem 
handlu oraz wydłuża godziny otwarcia w soboty. 
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OfertaMIESIĄCA

LANCÔME
HYPNÔSE

wszystkie maskary
z linii

159 zł

99 zł

COLLISTAR
CRIO-GEL ANTICELLULITE
żel do ciała, 400 ml
229 zł
TALASSO-SCRUB
peeling do ciała, 700 g
199 zł

109 zł

LAURA MERCIER
TRANSLUCENT
puder, 29 g
215 zł

155 zł

DR IRENA ERIS
ALGORITHM
RADICAL RENEWAL
D-CREAM
krem do twarzy, 50ml
109 zł

89 zł

CLARINS
INSTANT CONCEALER
korektor do twarzy, 15 ml
125 zł

85 zł

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

Oferta

YONELLE
INFUSION 

MICRO-NEEDLING 
TREATMENT MEZO-

ROLLER + SERUM 30 ml, 
zestaw do twarzy

249 zł

149 zł

11 lutego w Galerii Victoria odbył się event 
Koncertowe Walentynki, którego gościem spe-
cjalnym była grupa Enej. 
W trakcie wydarzenia przeprowadzono szereg za-
baw i konkursów walentynkowych, a do wygrania 
był m.in. romantyczny weekend w Paryżu. Gwiaz-

dą wieczoru był zespół Enej. Dla zespołu był to 
pierwszy występ w galerii handlowej. Jak na świę-
to zakochanych przystało, nie zabrakło utworów 
o tematyce miłosnej, jak i popularnych hitów. Po 
koncercie był czas na rozmowę, wspólne zdjęcia 
i autografy. 

Enej zagrał dla zakochanych
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HERoes - barwna kampania SiNSAY
Marka SiNSAY wystartowała na swoim kanale 
Instagram z kampanią naładowaną prawdziwym 
girl-power. Seria zdjęć zrobionych w Kapsztadzie 
opowiada historię czterech wyjątkowych dziew-
czyn z unikalnym stylem, własną pasją i… super-
mocą.
Kampania HERoes to ukłon w stronę młodych super-
bohaterek i ich oryginalności. Aby zachęcić dziewczyny 
do poszukiwania swoich mocnych stron, powstała se-
sja z udziałem czterech barwnych postaci. Każda z nich 
w inny sposób wyraża siebie, ma własne pasje i wyjątko-
wy styl, ale łączy je przyjaźń i świadomość, że dziewczy-
ny mogą wszystko. Ich energię, kreatywność i dystans 
do świata doskonale przedstawiła autorka zdjęć do wio-
sennej kampanii marki – Sonia Szóstak. HERoes wyrażają 
swoje wyjątkowe supermoce za pomocą ubrań z nowej 
kolekcji SiNSAY. Stylizacje przygotowane przez Ewelinę 
Gralak to świetna inspiracja dla wszystkich dziewczyn 
poszukujących modowej tożsamości. Na wielbicielki 
odważnych zestawień czeka spora dawka pożądanego 
w tym sezonie denimu – oryginalne katany i poszarpane 
spodnie w stylu western. Fanki romantycznego looku 
ucieszą się z szerokiego wyboru zwiewnych kwiecistych 
sukienek, bluzek w kropeczki i pastelowych szortów. 
Absolutny must have tej wiosny to pionowe pasy. Znaj-
dziemy je na oversizowych koszulach – w formie delikat-
nych czerwonych lub błękitnych prążków oraz na spod-
niach i marynarkach – w postaci wyrazistych lampasów. 
Szeroki wybór dodatków podkreśli indywidualny styl 
każdej stylizacji.

RESERVED dla dzieci 
Kolekcja dziecięca Reserved na wiosnę 2018 
to radosne połączenie soczystych owocowych 
barw z uroczymi pastelami. Klimat festiwalowy 
przeplata się z nostalgicznymi akcentami z lat 
dziewięćdziesiątych, a zabawne nadruki zdobią 
wygodne, klasyczne fasony.
Mała księżniczka spotyka się z podwórkowym 
rozrabiaką – dziewczynka nie musi wybierać, kim 
ma ochotę być danego dnia. Swobodna forma 
ubrań nie ogranicza ruchów, a gama kolorów 
i fasonów nawiązuje do najświeższych trendów 
z wybiegu. Transparentne warstwy zdobią solid-
ne, bawełniane tło, sporo jest falbanek, cekino-
wych aplikacji, a także nadruków z ulubionymi 
bohaterkami z kreskówek. Zwierzęce desenie 
ujęte są niedosłownie: lamparcie cętki przybiera-
ją odcień bardzo modnego w tym sezonie różu, 
z kolei zebra ożywa, asymetrycznie zdobiąc rę-
kaw swetra i otrzymując wełnianą grzywę. Dużą 
rolę odgrywają detale: sznurowany tył sweterka, 
wycięte ramiona, haftowane kwiaty na tiulowej 
powierzchni. W kolekcji chłopięcej odnajdziemy 
sporo akcentów sportowych: od zastosowanych 
przewiewnych tkanin, przez krój, aż po elementy 
ściągaczy, lampasów czy dodatkowych warstw 
wzmocnień, charakterystycznych dla odzieży 
militarnej. To styl casual w lekkim, odmłodzo-
nym ujęciu. Skórzanym kurtkom czy dżinsowym 
mundurkom towarzyszą rysunkowe postaci. Co-
dzienne dzianiny w praktycznym, czarnym kolo-
rze, zdobione są poprzecznymi, asymetrycznie 
umieszczonymi pasami i optymistycznymi sloga-
nami.
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HERoes - barwna kampania SiNSAY
Marka SiNSAY wystartowała na swoim kanale 
Instagram z kampanią naładowaną prawdziwym 
girl-power. Seria zdjęć zrobionych w Kapsztadzie 
opowiada historię czterech wyjątkowych dziew-
czyn z unikalnym stylem, własną pasją i… super-
mocą.
Kampania HERoes to ukłon w stronę młodych super-
bohaterek i ich oryginalności. Aby zachęcić dziewczyny 
do poszukiwania swoich mocnych stron, powstała se-
sja z udziałem czterech barwnych postaci. Każda z nich 
w inny sposób wyraża siebie, ma własne pasje i wyjątko-
wy styl, ale łączy je przyjaźń i świadomość, że dziewczy-
ny mogą wszystko. Ich energię, kreatywność i dystans 
do świata doskonale przedstawiła autorka zdjęć do wio-
sennej kampanii marki – Sonia Szóstak. HERoes wyrażają 
swoje wyjątkowe supermoce za pomocą ubrań z nowej 
kolekcji SiNSAY. Stylizacje przygotowane przez Ewelinę 
Gralak to świetna inspiracja dla wszystkich dziewczyn 
poszukujących modowej tożsamości. Na wielbicielki 
odważnych zestawień czeka spora dawka pożądanego 
w tym sezonie denimu – oryginalne katany i poszarpane 
spodnie w stylu western. Fanki romantycznego looku 
ucieszą się z szerokiego wyboru zwiewnych kwiecistych 
sukienek, bluzek w kropeczki i pastelowych szortów. 
Absolutny must have tej wiosny to pionowe pasy. Znaj-
dziemy je na oversizowych koszulach – w formie delikat-
nych czerwonych lub błękitnych prążków oraz na spod-
niach i marynarkach – w postaci wyrazistych lampasów. 
Szeroki wybór dodatków podkreśli indywidualny styl 
każdej stylizacji.

RESERVED dla dzieci 
Kolekcja dziecięca Reserved na wiosnę 2018 
to radosne połączenie soczystych owocowych 
barw z uroczymi pastelami. Klimat festiwalowy 
przeplata się z nostalgicznymi akcentami z lat 
dziewięćdziesiątych, a zabawne nadruki zdobią 
wygodne, klasyczne fasony.
Mała księżniczka spotyka się z podwórkowym 
rozrabiaką – dziewczynka nie musi wybierać, kim 
ma ochotę być danego dnia. Swobodna forma 
ubrań nie ogranicza ruchów, a gama kolorów 
i fasonów nawiązuje do najświeższych trendów 
z wybiegu. Transparentne warstwy zdobią solid-
ne, bawełniane tło, sporo jest falbanek, cekino-
wych aplikacji, a także nadruków z ulubionymi 
bohaterkami z kreskówek. Zwierzęce desenie 
ujęte są niedosłownie: lamparcie cętki przybiera-
ją odcień bardzo modnego w tym sezonie różu, 
z kolei zebra ożywa, asymetrycznie zdobiąc rę-
kaw swetra i otrzymując wełnianą grzywę. Dużą 
rolę odgrywają detale: sznurowany tył sweterka, 
wycięte ramiona, haftowane kwiaty na tiulowej 
powierzchni. W kolekcji chłopięcej odnajdziemy 
sporo akcentów sportowych: od zastosowanych 
przewiewnych tkanin, przez krój, aż po elementy 
ściągaczy, lampasów czy dodatkowych warstw 
wzmocnień, charakterystycznych dla odzieży 
militarnej. To styl casual w lekkim, odmłodzo-
nym ujęciu. Skórzanym kurtkom czy dżinsowym 
mundurkom towarzyszą rysunkowe postaci. Co-
dzienne dzianiny w praktycznym, czarnym kolo-
rze, zdobione są poprzecznymi, asymetrycznie 
umieszczonymi pasami i optymistycznymi sloga-
nami.
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   POLECA
Seria mazurska. Tom 2. Promyk słońca   Michalak Katarzyna
Opowieść o namiętnościach tak silnych, że mogą wszystko zburzyć lub ocalić. Ale czym byłoby życie bez nich? Troje wspaniałych przyjaciół dostało swą „gwiazdkę 
z nieba”: Nataniel dziewczynę, o której marzył przez sześć długich lat, Mateusz ukochaną kobietę, Marta małą dziewczynkę, radosną jak promyk słońca. Jest jeszcze 
Siergiej Sodarow, który ryzykując życiem, dostaje szansę na odkupienie win. Czy można pragnąć więcej? A jeśli dostało się od losu zbyt wiele? Wszyscy spalają się w 
pogoni za marzeniem, chociaż to nie od nich zależy, czy i kiedy się spełni. A przecież szczęście to droga do celu, a nie sam cel. Dla mieszkańców Sennej nadchodzą 
trudne chwile i trudne wybory. Odpowiedzialność za to, co zrobią i co powiedzą, nigdy nie niosła takich konsekwencji, jak tej wiosny, w małej, uroczej wiosce, za-

gubionej wśród mazurskich lasów. Katarzyna Michalak ponownie zabiera nas do świata bestsellerowej „Gwiazdki z nieba”, najpopularniejszej powieści obyczajowej 2017 roku.

The Greatest Hits   Sławomir
Sławomir - twórca, wokalista, wizjoner, gwiazda sceny, kina i telewizji. Twórca nowego gatunku muzycznego Rock Polo, czyli połączenia muzyki tanecznej ze szla-
chetnym rockowym brzmieniem. Autor przebojów „Megiera”, „Ni mom hektara” czy „Aneta”, które na kanale YouTube mają miliony odtworzeń. Płyta powstała 
dzięki muzycznemu rekordowi Polski w projekcie crowdfundingowym na platformie „Wspieram to”, gdzie tysiące ludzi wsparło Sławomira wpłatami na nagranie 
albumu.

Twój Vincent   Kobiela Dorota, Welchman Hugh
27 lipca 1890 r. szczupła postać idzie po zmierzchu chwiejnym krokiem senną 
ulicą francuskiego miasteczka Auvers. Mężczyzna nie ma nic przy sobie; dłonie 
przyciska do świeżej rany postrzałowej, z której sączy się krew. To Vincent van 
Gogh – wówczas mało jeszcze znany artysta, dziś uznawany za jednego z naj-
większych malarzy na świecie. O jego tragicznej śmierci wiadomo od dawna, 

jednak nadal nie jest jasne, jak i dlaczego doszło do śmiertelnego postrzału. „Twój Vincent” 
opowiada właśnie tę historię - odkrywa okoliczności tajemniczej śmierci artysty. Czy na pewno 
popełnił samobójstwo? Co się wydarzyło przez 6 tygodni od ostatniego listu van Gogha, w 
którym pisał, że czuje się dobrze i jest zupełnie spokojny? „Twój Vincent” to pierwsza pełnome-
trażowa animacja malarska, która zachwyca widzów na całym świecie. 

   POLECA



MOJA • TWOJA • NASZAI C TOR IAn a s z a8



www.30minut.pl

Piątek, 9 marca 2018

sekund

wydarzenia 15Nakład łączny
w marcu 83 000 egz.

od 15 lat 
razem z Wami

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 !

Budowa Klubu 
Seniora 
To będzie jedna z ważniejszych 
społecznie inwestycji na Osiedlu 
Sudeckim w Świebodzicach. Mia-
sto przystąpi do budowy świetlicy 
środowiskowej dla seniorów, 
zamieszkujących w tym obsza-
rze miasta. Jest już wyłoniony 
wykonawca, jest także zapew-
nione finansowanie, bo budowa 
świetlicy jest elementem dużego 
projektu rewitalizacji obszaru ulic: 
Krasickiego, Słowackiego i Pia-
skowej, Jego wartość to 5,7 mln 
zł, z czego dofinansowanie unijne 
wyniesie blisko 3,2 mln zł.

Odpowiedzialność 
obywatelska 
W Krzyżowej rozpoczęła 
się Szkoła zimowa „Odwaga 
i odpowiedzialność: europejskie 
doświadczenie oporu. Wnioski dla 
społeczeństwa obywatelskiego”. 
Celem projektu jest podjęcie 
wspólnej refleksji nad kondycją 
współczesnej Europy oraz działa-
niami pozwalającymi na wspieranie 
postaw odpowiedzialności obywa-
telskiej, budowania społeczeństwa 
obywatelskiego i kultury dialogu. 
W projekcie uczestniczą studenci 
oraz doktoranci z Polski oraz 
Niemiec. Wśród zaproszonych 
wykładowców znaleźli się: prof. 
dr hab. Andrzej Chwalba, prof. 
dr hab. Antoni Dudek, Stephan 
Erb, dr Łukasz Kamiński, dr Paweł 
Kowal, Natalia Szczucka, prof. 
dr hab. Klaus Ziemer, dr Robert 
Żurek. W ramach szkoły odbędą 
się wykłady otwarte.

Sportowa integracja
W Świdnicy i czeskim Trutnovie 
już niedługo dzieci będą mogły 
poczuć ducha sportowej rywaliza-
cji. W ramach wspólnego projektu, 
w najbliższych dwóch latach, 
miasta zorganizują międzynaro-
dowe wydarzenie pn. „Olimpiada 
sportowa nie zna granic”. Przygo-
towany przez partnerów projekt 
otrzymał dofinansowanie w wy-
sokości 95 procent jego wartości, 
czyli ponad 80 tysięcy złotych.

Upamiętnili 
żołnierzy
Trzeci rok z rzędu w Strzegomiu 
odbyły się obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Nasi mieszkańcy kolejny 
raz oddali hołd żołnierzom 
polskiego podziemia antykomu-
nistycznego i antysowieckiego. 
Niedzielne uroczystości (04.03) 
miały wyjątkowo podniosły 
charakter. Ich głównym punktem 
było odsłonięcie granitowego 
obelisku – trzeciego na Dolnym 
Śląsku - upamiętniającego Żołnie-
rzy Wyklętych w strzegomskim 
Parku Miejskim. Aktu odsłonięcia 
dokonali burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta i podharcmistrz 
Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej Strzegom - Grzegorz  Pi-
danty. Obelisk został poświęcony 
przez ks. prałata Marka Babuśkę.

Stowarzyszenie „Dom Wschod-
ni” oraz Centrum AQUA ZDRÓJ 
zapraszają wszystkich 11 marca do 
udziału w extra edycji akcji „Płynie-
my do Aleppo”.

W ramach ogólnopolskiej inicja-
tywy organizatorzy chcą wspólny-
mi siłami pokonać dystans dzielący 
Warszawę od Aleppo, czyli 2410 
km, który będzie wyrazem solidar-
ności z poszkodowanymi. Celem 
akcji „Płyniemy do Aleppo” jest po-
zyskanie środków na basen w „Ter-
re Sainte”. - Czym jest ten dystans, 
który chcemy pokonać, w porów-
naniu z morzem, przez które płyną 

obecnie w swoim życiu dzieci i mło-
dzi z Aleppo? Chcemy to zrobić ra-
zem i dla nich, żeby dać wyraz so-
lidarności między sobą i z nimi, bo 
tylko razem, gdy nosimy nawzajem 
własne brzemiona, przechodzimy 
przez trudności piętrzące się w życiu 
– mówią organizatorzy.

Extra edycja w Wałbrzychu odbę-
dzie się już w tę niedzielę, w godzi-
nach od 10:00 do 20:00 w Centrum 
AQUA  ZDRÓJ. Wszystkim, którzy 
zarejestrują się i odbiorą bilet w ka-
sie basenowej przysługuje w ramach 
akcji godzinny darmowy wstęp do 
Parku Wodnego.

KaLu

Drugie spotkanie z cyklu 
„O historii na żywo”, odbę-
dzie się w środę 14 marca 
w Sali Balowej o godzinie 
17:30. Bohaterką spot-
kanie będzie Pani Doris 
Stempowska. 

Tym razem gościem Fun-
dacji Księżnej Daisy von Pless 
będzie Pani Stempowska, 
która  urodziła się w majątku 
Książ, należącym wówczas do 
książąt von Pless i zna niemal 
wszystkie jego tajemnice. Na 
terenie kompleksu zamko-
wego mieszkała za Hoch-
bergów, kiedy należał do III 
Rzeszy, ale też gdy stacjono-
wała w nim Armia Czerwona, 
w PRL-u i wolnej Polsce. Jest 
także ostatnia Wałbrzyszan-
ką  pamiętającą księżną Daisy, 
którą często widywała w dzie-
ciństwie.

KaLu 

Już 16 marca br. otwarta zo-
stanie kryta pływalnia w Strze-
gomiu, która od dawna była 
marzeniem wielu mieszkańców 
gminy, zwłaszcza rodziców, któ-
rzy ze swoimi dziećmi jeżdżą na 
baseny do pobliskich miast. 

Dla mieszkańców - w ramach 
promocji - w dniach od 16 mar-
ca od godz. 15.00 do 18 marca do 
godz. 22.00 pierwsza godzina poby-
tu na basenie będzie bezpłatna, po 
godzinie nastąpi naliczanie minuto-
we, zgodnie z cennikiem. Ostatnie 
bezpłatne wejście na basen nastąpi 
o godz. 20.45. W sobotę i niedzielę 
basen będzie otwarty od godz. 9.00.

Jednocześnie z basenu będzie 
mogło skorzystać ok. 30 osób i być 
może w tych dniach będzie trzeba 
czekać na wejście. Oprócz krytej 
pływalni z czterema torami na base-
nie będzie można korzystać z saun: 

Pomóżmy Aleppo

Sposoby na wsparcie akcji:
1. rejestracja na stronie www.plyniemydoaleppo.pl i przyjście do 
Parku Wodnego AQUA ZDRÓJ w niedzielę. Na basenie w dniu akcji 
będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy.
2. Wpłaty można również dokonywać bezpośrednio na konto lub 
przez stronę www.plyniemydoaleppo.pl/przekaz-srodki-na-basen-
w-aleppo

Książ był jej domem

Strzegomski Delfinek
dla dzieci szkolnych, ale również na 
komfortowe pływanie rekreacyjne 
osób dorosłych, zajęcia rekreacyjne 
i rehabilitacyjne. Aby się o tym prze-
konać koniecznie trzeba odwiedzić 
strzegomskiego Delfinka, już od 16 
marca zapraszamy – informuje Ka-
tarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w UM w Strzegomiu. 

Koszt wykonania całej inwestycji 
wynosi ok. 8 mln zł. Gmina Strzegom 
pozyskała na ten cel dotację z bu-
dżetu województwa dolnośląskiego 
w wysokości 1,25 mln zł w ramach 
pilotażowego programu budowy 
małych przyszkolnych krytych pły-
walni pn. „Dolnośląski Delfinek” 
oraz dotację z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 1,3 mln zł 
w ramach Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Dolnoślą-
skiego.

PaPu

suchej, parowej, infrared, jacuzzi, 
a najmłodsi z brodzika dla dzieci nie-
pływających. - Wielu mieszkańców 
w trakcie budowy niepokoił fakt głę-

bokości niecki basenowej, podkreślić 
jednak należy, że przyjęte wymiary 
niecki nie tylko pozwolą na prowa-
dzenie profesjonalnej nauki pływania 
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Fitness dla zdrowia 
Charytatywny Dzień Fitness dla 
Agnieszki Stróżyk zorganizowany 
zostanie w sobotę, 10 marca od 
godziny 11:30 . W tym dniu na 
salach świebodzickiego klubu 
FitnessRoad przeprowadzone 
zostaną specjalne treningi fitness. 
Agnieszka Stróżyk to kobieta, 
która od pewnego czasu walczy 
z rakiem wątroby. Cały dochód 
z imprezy przeznaczony zostanie 
na jej leczenie. Na wszystkich 
uczestników charytatywnego 
maratonu fitness czekają nie tylko 
zajęcie ale również wiele nagród 
tj. stylizacje paznokci, stylizacje 
włosów, zabiegi kosmetyczne,  
karnety na solarium, sesja fotogra-
ficzna,  przejażdżki gokardami czy 
lekcja jazdy konnej. Ponadto dla 
każdego uczestnika przewidziany 
jest upominek oraz poczęstunek. 
Wstęp na wydarzenie kosztuje 
20 złotych. Istnieje możliwość 
zakupienia cegiełki o wartości 10 
złotych. 

Wolontariusze 
poszukiwani
11. Międzynarodowy Festi-
wal Filmów Dokumentalnych 
„Okiem Młodych” rusza już 
za ponad miesiąc, tymczasem 
ekipa organizatorów rozpoczyna 
poszukiwania wolontariuszy. Jeśli 
chciałbyś zobaczyć, jak wygląda 
festiwal filmowy “od kuchni”? 
Poznać dużo fantastycznych ludzi 
zakręconych wokół filmu? Jesteś 
komunikatywny, masz zapał do 
pracy i trochę wolnego czasu 
między 18 a 22 kwietnia? Dołącz 
do ekipy organizacyjnej festiwalu 
Okiem Młodych! Nabór trwa od 
1 do 25 marca 2018 r. Do zadań 
wolontariuszy należy wsparcie 
w Centrum Festiwalowym, ob-
sługa sali, pomoc przy wydarze-
niach towarzyszących festiwalu, 
wsparcie w promocji wydarzeń, 
opieka nad gośćmi festiwalowymi 
oraz pomoc w logistyce festiwa-
lu. Każdy wolontariusz zostanie 
odpowiednio przeszkolony, a po 
festiwalu otrzyma zaświadczenie 
potwierdzające współpracę.

Morderca 
poszukiwany
Szalone nożyczki to wyjątko-
wy projekt teatralny tworzony 
przez pasjonatów, entuzjastów 
i profesjonalistów w jednym. 
Jeden z najsłynniejszych spektakli 
ostatnich miesięcy, będzie można 
zobaczyć w niedzielę o godzinie 
19:00 w strzegomskim centrum 
kultury. Energiczny i przebojowy 
fryzjer prowadzi salon w lokalu 
wynajętym od Pani Izabeli. Kiedy 
artysta fryzur zajmuje się całą 
plejadą barwnych charakterów, 
dochodzi do morderstwa – właś-
cicielka lokalu nie żyje. W salonie 
przebywa inspektor policji, który 
zamyka salon i rozpoczyna śledz-
two, a jego świadkami zostają 
- Uwaga! - Widzowie! Właśnie ich 
spostrzeżenia i decyzje związane 
z bohaterami wpłyną na osta-
teczne zakończenie sprawy. Ten 
spektakl nigdy nie kończy się tak 
samo!

Lukrowana, bakaliowa, pu-
szysta, pachnąca, drożdżowa lub 
biszkoptowa – taka z pewnością 
będzie zwycięska „baba wielka-
nocna”  w konkursie organizo-
wanym przez głuszyckie Cen-
trum Kultury- MBP. 

Cukierniczej rywalizacji towarzy-
szyć będzie występ dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Głuszycy. 
Swoje prace związane z wielkanoc-
nymi tradycjami zaprezentują gmin-

ni rękodzielnicy. Finał rozegrany 
zostanie w przedświąteczną sobotę 
17 marca o godz. 10.00 w sali wido-
wiskowej CK-MBP w Głuszycy. Do 
wygrania trzy nagrody główne. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 
marca pod numerem tel. 74 84 56 334 
(w.11). Zgłoszenia drogą elektroniczną 
prosimy przesyłać na adres: ckmbp@
interia.pl lub osobiście przybyć do sie-
dziby CK-MBP przy ul. Grunwaldzkiej 
26. Uwaga! Organizator prosi o zapo-
znanie się z regulaminem konkursu.

Głuszycka Baba 

Wydawało nam się, że o kli-
makterium powiedzieliśmy już 
wszystko... Myliliśmy się! Elżbie-
ta Jodłowska powraca z nowym 
hitem! „Klimakterium 2 czyli 
Menopauzy Szał” powstało na 
wyraźną prośbę publiczności, 
która chciała poznać dalsze losy 
bohaterek – już nie młodych, ale 
jakże młodych. Teatr Zdrojowy 
Szczawno-Zdrój zaprasza w so-
botę na spektakl dla kobiet o ko-
bietach.

Wciąż walcząca z nadwagą, ale 
już nie bezrobotna Pamela i Zosia, 

zaradna pani domu, starym zwy-
czajem przybywają świętować ko-
lejne urodziny Maliny. Tym razem 
spotykają się w jej, dopiero co ot-
wartym, pubie. Brakuje tylko Kry-
chy, która też miała przybyć, ale... 
o tym dowiecie się w sobotę! Za 
to pojawia się, obdarzona liryczną 
duszą, Angela, która wraz z Maliną 
prowadzi interes. Gdzie zaś zbie-
rają się tak różne kobiety, które 
tyle czasu się nie widziały i mają 
sobie wiele do powiedzenia, tam 
jest głośno, śmiesznie i zaczyna się 
zabawa!

KaLu

Kobiecy spektakl

„Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał”
Teatr Zdrojowy Szczawno-Zdrój. Sobota, 10 marca, godzina 16:00

Zupełna nowość już w ten 
weekend na scenie wałbrzyskie-
go teatru dramatycznego im. J. 
Szaniawskiego pt.  „Sienkiewicz 
Superstar (czyli spóźniona aneg-
dota biograficzna na chwalebną 
okazję stulecia odzyskania nie-
podległości)”.

Spektakl  w reżyserii Anety Gro-
szyńskiej do tekstu Jana Czaplińskie-
go – duetu realizatorów, którzy dali 
się już poznać m.in. jako autorzy na-
gradzanej na wielu festiwalach „Za-
polskiej Superstar (czyli jak przegry-
wać, żeby wygrać)”

Twórcy w teatralnym sequelu 
postanowili się przyjrzeć  Henry-
kowi Sienkiewiczowi – „pisarzo-
wi, który dał nam historię”. „Sien-

kiewicz Superstar…” to wgląd 
w biografię najsłynniejszego i zde-
cydowanie najbardziej popularnego 
polskiego pisarza. To wycieczka na 
przełom XIX i XX wieku, której za-
daniem jest przyjrzenie się źródłom 
naszej dzisiejszej sytuacji. To zara-
zem wycieczka w Polskę AD 2018, 
świętującą właśnie stulecie niepod-
ległości.

W jakiej formie będziemy obcho-
dzić to święto? W jakim rytmie ma-
chać flagą? Jakie historie opowiemy 
sobie przy tej okazji? I czy Sienkie-
wicz ma z tym ciągle coś wspólne-
go? Po pomniku dla Zapolskiej, lu-
stracja Sienkiewicza i jego mitologii, 
ideologii i osobliwego wpływu  na 
XXI-wieczne umysły. 

KaLu 

Sienkiewicz w teatrze

„Sienkiewicz Superstar”  Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
Sobota, 10 marca, godz. 18.00, Duża Scena
Niedziela, 11 marca, godz. 18.00, Duża Scena
Rezerwacja Biletów: Biuro Współpracy z Publicznością, tel. 74 648 
83 01 (do 03); www.bilety.teatr.walbrzych.pl

Muzyka bluesowo-jazzowa zabrzmi na uroczystym otwarciu głu-
szyckiej sali widowiskowej. Inauguracyjny koncert odbędzie się w so-
botę 7 kwietnia o godzinie 17:00.

Dla publiczności zagrają: na saksofonie - Krzysztof Kurnyta, na klawiszach 
- Piotr Sycz, na gitarze basowej – Ryszard  Ogorzelec oraz na perkusji - Mie-
czysław Gorzała. Wstęp wolny. Rezerwacja miejsc pod nr tel. 74 84 56 334 
(w. 11) do 6 kwietnia do godz.12:00. 
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Będzie blues

Jeden z najbardziej zwariowa-
nych kabaretów odwiedzi w ten 
weekend świdnicki ośrodek kul-
tury. W piątek o godzinie 20:00, 
na scenie miejskiego teatru bę-
dziemy mieli okazję zobaczyć 
Kabaret Hrabi w programie 
„Gdy powiesz – Tak”. 

Gdy powiesz: „Nie” – ominie Cię 
widok potarganego i zwleczone-
go faceta na twojej kanapie, ominie 
Cię jej wieczne narzekanie i zajęta 
w strategicznych chwilach łazienka. 
Przemyśl to! Jeszcze możesz rzucić 
welonem, krawatem... czym tam 
chcesz i gnać przed siebie ile sił. Ku 
wolności, ku pustce. 

Ale, gdy powiesz: „Tak” – otwo-
rzy się przed Tobą nowa przestrzeń. 
Ogromna i pełna przygód. Przecież 
tam jest fajnie, miło, ciepło… Ona 
będzie przy Tobie zawsze, gdy się 
obudzisz. Wstanie, kawy naparzy, ja-
jecznicę na pomidorach zrobi. Mało? 
Przytuli się. Mało? Dziewczyno - on 
będzie zawsze  zalegał w łóżku w cza-
sie, gdy Ty w kuchni będziesz kroić 
chleb. Czy właśnie to - nie nazywa się 
szczęściem? Podarujcie sobie tę chwilę 
nieuwagi i pobierajcie się. A nawet jak 
się rozwód zdarzy, bo wiadomo, że 
człowiek się może zagapić, to z roz-
wodu mogą być dwa śluby. Czyli zysk. 
Hrabi zajmuje stanowisko. Ślub – tak.
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Życie po ślubie

„Piotruś Pan” to klasyka lite-
ratury dziecięcej. Któż nie zna 
przygód chłopca, który postano-
wił nigdy nie dorastać i zamiesz-
kać w Nibylandii?  W tej beztro-
skiej krainie dzieciństwa czas nie 
przemija a życie jest nieustającą 
przygodą. Ten wyjątkowy fami-
lijny spektakl pt. „Piotruś Pan”, 
będzie można zobaczyć w ten 
weekend w wałbrzyskim teatrze 
lalek i aktora. 

W wałbrzyskiej adaptacji odnaj-
dziemy wszystkie elementy baś-
niowego świata z kart powieści 
o „Piotrusiu Panu”, układające się 

w linearną opowieść. Niezaprzeczal-
nym atutem spektaklu jest różno-
rodność środków artystycznego wy-
razu. W przedstawieniu znajdziemy 
elementy teatru lalkowego, teatru 
formy i teatru cieni oraz zapadające 
w pamięć piosenki. „Piotruś Pan” 
to spektakl familijny, na który za-
praszane są całe rodziny. Przedsta-
wienie jest pochwałą nieokiełznanej 
wyobraźni. Dzieci uczy, że czasem 
warto zachować się odpowiedzialnie 
i dojrzale a ich rodziców – by pielęg-
nować w sobie dziecko. Bo nie ma 
lepszej płaszczyzny do dialogu niż 
wspólna zabawa.
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Podróż do Nibylandii 

„Piotrusiu Panu”  Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Piątek, 09 marca, godzina 09:00. Niedziela, 11 marca, godzina 12:30
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W minioną niedziele Klub Pił-
karski Górnik Wałbrzych zorga-
nizował drugi w tym roku turniej 
w ramach cyklu „Górnik – Cup 
2018”. Został on rozegrany 
w kategorii wiekowej Młodzików 
wzięło w nim udział 8 drużyn 
z województwa dolnośląskiego. 

Wszystko odbyło się w Centrum 
Sportowo-Konferencyjnym Taiikun 
w Wałbrzychu przy ulicy Uczniow-
skiej 26 dzięki uprzejmości Przedsię-
biorstwu Toyota Motor Manufactu-
ring Poland. Podziękowania należą 
się przybyłym drużynom oraz wier-
nym Kibicom, których doping niósł 
się na całą halę sportową oraz part-
nerom, bez których nie udałoby się 
zorganizować tego przedsięwzięcia. 
Najlepszą drużyną okazała się załoga 
Baszta Wałbrzych na podium stanęła 
również ekipa Górnika Wałbrzych 
oraz Karkonosze Jelenia Góra.

Najlepszym strzelcem meczów 
okazał się Wiliński Miłosz – Górnik 
1 Wałbrzych. Wśród bramkarzy wy-
różniony został Ślaz Kamil – Karko-
nosze Jelenia Góra. Natomiast tytuł 
najlepszego zawodnika otrzymał 
Pers Mikołaj – Baszta Wałbrzych.

Przypominamy, że już za 2 tygo-
dnie rozpoczynają się rozgrywki IV 
Ligi Dolnośląskiej. Biało-Niebiescy 
zagrają na swoim boisku o godz. 
15:00 z drużyną gości - Orzeł Ząb-
kowice Śląskie. 
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Piłkarski 
weekend

Drużynowy Turniej Tenisa 
Stołowego strefy wałbrzyskiej 
odbył się 27 lutego w Krosno-
wicach koło Kłodzka, w ramach 
rozgrywek Szkolnego Związku 
Sportowego. W turnieju wzięło 
udział 9 drużyn chłopców i 8 dru-
żyn dziewcząt. 

Gminę Świdnica reprezentowa-
li uczniowie Szkoły Podstawowej 
z Lutomi Dolnej: Dominik Studnicki, 
Marek Duma oraz Bartek Kacprzak, 
którzy zwyciężyli w swojej grupie, 
pokonując zawodników z Olesna 
i Ząbkowic.

W rundzie finałowej pokonali 
drużyny z Międzylesia i Oldrzy-
chowic, zajmując I miejsce w całym 
turnieju. Zawody stały naprawdę 
na wysokim poziomie. U niektó-
rych chłopców dało się zauważyć 
niezłą technikę, to efekt pracy 

w szkołach i klubach, gdzie na co 
dzień trenują.  

- Nasi uczniowie od początku 
turnieju byli bardzo skoncentrowani 
i wierzyli, że mogą odnieść sukces - 
komentuje opiekun tenisistów- Anna 
Staniszewska, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podstawo-
wej w Lutomi Dolnej. Cieszymy się 
bardzo, że udało nam się pokonać 
wielu dobrych zawodników. Nie-
którzy z nich grają w klubach spor-
towych, my na co dzień trenujemy 
w szkole. Najważniejsze jednak, aby 
grać systematycznie, bo tylko tre-
ning czyni mistrza- dodają chłopcy.

Dzięki temu zwycięstwu młodzi 
adepci ping ponga awansowali do Fi-
nału Dolnośląskiego, który odbędzie 
się w połowie marca w Brzegu Dol-
nym. Gratulujemy i trzymamy kciuki 
podczas gier finałowych.
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Młodzi tenisiści 
najlepsi 

Już po raz czwarty głuszycza-
nie włączyli się do ogólnopolskie-
go Biegu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. W słoneczną pierwszą 
niedzielę marca o godz. 12 z pla-
cu przy kaplicy św. Józefa wybie-
gło prawie sto osób, by wspólnie 
pokonać symboliczny dystans 
1963 metrów. Przed startem 
rozgrzewkę poprowadził jeden 
z uczestników biegu - burmistrz 
Głuszycy Roman Głód. 

Ideą przedsięwzięcia jest od-
danie hołdu żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycznego 
i antysowieckiego działającego w la-
tach 1944 – 1963 w obrębie przed-
wojennych granic RP. Dystans 1963 
metrów jest ściśle związany z roczną 
datą śmierci Józefa Franczaka pseu-
donim „Lalek”, który był ostatnim 
poległym w boju partyzantem ruchu 

poakowskiego w Polsce. „Lalek” 
został zastrzelony przez funkcjona-
riuszy ZOMO i SB podczas zasadz-
ki w Majdanie Kozic Górnych koło 
Świdnika.

Bieg poprowadzili jadący konno 
z biało-czerwoną flagą Zbigniew 
Sosnowski i Rafał Ciućka z 14 Puł-
ku Ułanów Jazłowieckich.  Po raz 
kolejny żołnierze z 22 Karpackie-
go Batalionu Piechoty Górskiej 
w Kłodzku oraz policjanci z głu-
szyckiego komisariatu czuwali nad 
bezpieczeństwem biegnących. Na 
mecie przy kompleksie boisk Orlik 
medale z rąk głuszyckich harcek - 
Weroniki Jarosz  i Celestyny Chla-
stawy-  otrzymali wszyscy uczestni-
cy wydarzenia. Najbardziej dumni 
z medali byli najmłodsi biegacze, 
którym towarzyszyli uśmiechnięci 
rodzice i dziadkowie. 
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Pobiegli dla żołnierzy 



www.30minut.pl

Piątek, 9 marca 2018

sekund

Nakład łączny
w marcu 83 000 egz.

od 15 lat 
razem z Wami18 sport 

Na finiszu rundy 
zasadniczej
Uczestnicy Wałbrzyskiej Amatorskiej 
Ligi Koszykówki „Aqua-Zdrój” rozegrali 
VIII, zaległą kolejkę spotkań. W najcie-
kawszym meczu prowadzący w tabeli 
Basket Śródmieście nie dał szans nie-
dawnemu liderowi WALK-a, zespołowi 
Partners Nieruchomości, z którym 
zwyciężył 53:42. To była przedostatnia 
kolejka rundy zasadniczej. Do rozegra-
nia w pierwszej części sezonu pozostała 
jeszcze jedna odsłona, która odbędzie 
się w najbliższą niedzielę. Choć pozycja 
lidera nie jest zagrożona, to wciąż toczy 
się walka o 2. miejsce w tabeli, na które 
szanse mają aż trzy zespoły: Faurecia, 
Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe 
oraz Partners Nieruchomości. Najtrud-
niejszy rywal czeka Faurecię, którą na 
zakończenie kolejki sprawdzi wspo-
mniany Basket Śródmieście. 

Wyniki VIII kolejki (zaległej):
Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe - AluFast 67:63 
(17:26, 18:9, 20:17, 12:11), Basket Śródmieście - 
Partners Nieruchomości 53:42 (8:8, 20:7, 15:12, 
10:15), Faurecia - Drink Team 40:54 (13:12, 10:12, 
10:14, 7:16), Wałbrzych.DlaWas.Info - Labo-Dent 
46:57 (9:15, 8:16, 15:13, 14:13)

Plan ostatniej kolejki
Niedziela – 11 marca, Hala Wałbrzyskich Mistrzów:
godz. 14.00: AluFast – Wałbrzych.DlaWas.Info
godz. 15.00: Partners Nieruchomości – Labo-Dent
godz. 16.00: Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe – 
Drink Team
godz. 17.00: Basket Śródmieście – Faurecia 

Tabela WALK-a
1. Basket Śródmieście 13 24 +184
2. Faurecia 13 22 +108
3. Nieuchwytni KS 13 22 +59
4. Partners Nieruchomości 13 21 +126
5. Drink Team 13 20 -51
6. Labo-Dent 13 19 -39
7. Wałbrzych DWI 13 14 -187
8. AluFast 13 13 -200

Oldboje na start
Fanów piłki nożnej w wykonaniu wete-
ranów futbolu zapraszamy na ciekawie 
zapowiadający się turniej Oldboys Cup, 
do którego dojdzie w niedzielę w hali 
Aqua-Zdroju. Do rywalizacji przystą-
pi 8 zespołów: Zagłębie Wałbrzych 
(organizator), Górnik Wałbrzych, Trojan 
Lądek-Zdrój, LZS Godziesze, Nysa 
Kłodzko, Team Świebodzice, Orły Ka-
mienna Góra oraz Telefony u Kaliego. 
Początek zmagań „starszych” panów 
o godzinie 9, a zawody potrwają mniej 
więcej do godziny 14. 

Kolejny szczyt 
WALS-a
Trzynasta odsłona Wałbrzyskiej Amator-
skiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” stać 
będzie pod znakiem kolejnej rywalizacji 
na szczycie rozgrywek. W sobotę na-
przeciw siebie staną bowiem: wicelider 
– Dom Finansowy oraz zajmujący 3. 
miejsce w ligowej tabeli – PW Mabor. 
To ostatni pojedynek wieczoru, a po-
czątek meczu zaplanowano na godzinę 
18.30. Wcześniej będzie równie intere-
sująco, gdyż zagrają: Domex Volleyball 
Team Głuszyca oraz Wodociągi (godz. 
16.00), a także PAP-Trans Chełmiec 
i KP I (godz. 17.15). Wszystkie mecze 
odbędą się w hali PSP Nr 21 na Pod-
zamczu. 

Tabela WALS-a
1. PAP-Trans Chełmiec 11 27 27:6
2. Dom Finansowy 12 25 25:11
3. PW Mabor 12 21 21:15
4. Domex Team Głuszyca 12 16 16:20
5. Wodociągi 12 9 9:27
6. KP I 11 7 7:26

Druga edycja turnieju „Gór-
nik Cup 2018” przyniosła triumf 
młodzików Baszty Wałbrzych. 
W finale podopieczni Marka Fi-
gurskiego pokonali gospodarzy, 
ekipę Górnika I 2:1, co przełoży-
ło się na końcowy sukces piłkarzy 
z Podzamcza. 

Korzystając z uprzejmości firmy 
Toyota Motor Manufacturing Po-
land młodzi piłkarze po raz kolejny 
spotkali się w hali sportowej Cen-
trum Sportowo-Konferencyjnego 
Taiikukan, aby rozegrać drugą w tym 
roku odsłonę turnieju „Górnik Cup 
2018”. W niedzielę do rywalizacji 
przystąpiło 8 zespołów z Dolnego 
Śląska, spośród których najlepsza 
okazała się wspomniana Baszta, któ-
ra w finale zwyciężyła Górnika I 2:1. 
To nie jedyny wart podkreślenia 
sukces podopiecznych Marka Figur-
skiego, gdyż nagrodę dla najlepszego 
zawodnika zgarnął Mikołaj Pers. Ko-
lejne indywidualne trofea przypadły 
reprezentantom dwóch pozostałych 
ekip, które swój udział w impre-
zie zakończyły na podium. Królem 
strzelców imprezy został Miłosz 
Wiliński z Górnika I, a najlepszym 
bramkarzem wybrano Kamila Ślaza 
z Karkonoszy Jelenia Góra. 

Bartłomiej Nowak 

Młodzicy Baszty najlepsi 

Górnik Cup 2018
Turniej młodzików
Wyniki - grupa A:
Górnik I Wałbrzych - AP Futgol Czarny Bór 4:0, 
Karkonosze Jelenia Góra - Górnik III Wałbrzych 4:0, 
AP Futgol Czarny Bór - Górnik III Wałbrzych 3:0, 
Górnik I Wałbrzych - Karkonosze Jelenia Góra 1:1, 
Karkonosze Jelenia Góra - AP Futgol Czarny Bór 1:0, 
Górnik III Wałbrzych – Górnik I Wałbrzych 0:8

Tabela grupy A
1. Górnik I Wałbrzych 3 7 +12
2. Karkonosze J. Góra 3 7 +5

3. AP Futgol Cz. Bór 3 3 -2
4. Górnik III Wałbrzych 3 0 -15

Wyniki - grupa B:
Górnik II Wałbrzych - Orlęta Krosnowice 2:3, UKS AP 
Świdnica - Baszta Wałbrzych 1:5, Orlęta Krosnowice 
- Baszta Wałbrzych 0:6, Górnik II Wałbrzych – UKS 
AP Świdnica 0:0, UKS AP Świdnica - Orlęta Krosnowi-
ce 5:0, Baszta Wałbrzych - Górnik II Wałbrzych 3:0

Tabela grupy B
1. Baszta Wałbrzych 3 9 +13
2. UKS AP Świdnica 3 4 +1

3. Orlęta Krosnowice 3 3 -8
4. Górnik Wałbrzych II 3 1 -4

Półfinały:
Górnik I Wałbrzych - UKS AP Świdnica 2:1, Karkono-
sze Jelenia Góra - Baszta Wałbrzych 0:1

Finały:
Mecz o 7. miejsce:
Górnik III Wałbrzych – Górnik II Wałbrzych 2:2, rzuty 
karne 2:0

Mecz o 5. miejsce:
AP Futgol Czarny Bór - Orlęta Krosnowice 1:2

Mecz o 3. miejsce: 
UKS AP Świdnica - Karkonosze Jelenia Góra 0:1

Mecz o 1. miejsce:
Górnik I Wałbrzych - Baszta Wałbrzych 1:2

Klasyfikacja końcowa
1. Baszta Wałbrzych
2. Górnik I Wałbrzych 
3. Karkonosze Jelenia Góra
4. UKS AP Świdnica
5. Orlęta Krosnowice
6. AP Futgol Czarny Bór
7. Górnik III Wałbrzych
8. Górnik II Wałbrzych
Baszta: Krzysztof Jowik, Tymoteusz Śliwakowski, 
Mikołaj Pers, Oktawian Greiner, Adam Czornij, Bartosz 
Michalkiewicz, Bartosz Brzuzy. Trener: Marek 
Figurski

Trener Marek Figurski ma powody do zadowolenia. Jego podopieczni 
wygrali drugą edycję turnieju „Górnik Cup 2018”, a najlepszym graczem 
zawodów został Mikołaj Pers

Powoli zbliżamy się do końca, 
a zarazem najważniejszej z na-
szego punktu widzenia części I ligi 
siatkarzy. Przed nami weekendo-
wy dwumecz MKS-u Aqua-Zdrój 
Wałbrzych z Olimpią Sulęcin, 
którego stawką jest utrzymanie 
na dotychczasowym szczeblu 
rozgrywek. 

Po kilkunastu dniach przerwy 
podopieczni Janusza Bułkowskie-
go wracają do poważnej, a nawet 
bardzo poważnej siatkówki. Przed 
wałbrzyszanami bowiem decydujące 
o być lub nie być w I lidze spotka-
nia z Olimpią Sulęcin. Pierwsze dwa 
mecze odbędą się jutro i w niedzielę 
w hali wyżej sklasyfikowanej druży-
ny Aqua-Zdroju, po czym rywaliza-
cja przeniesie się do Sulęcina, gdzie 
w kolejny weekend czeka nas co 
najmniej jedna potyczka. Jedna, gdyż 
zespoły walczą do trzech zwycięstw, 
tak więc optymistycznie zakłada-
jąc po dwóch pojedynkach u siebie 
i jednym na wyjeździe nasi być może 
odetchną z ulgą i rozpoczną długą 
przerwę przed nowym sezonem. Je-
śli nie uda się wygrać w pierwszym 
rewanżowym spotkaniu w Sulęcinie, 
to wałbrzyszanie wciąż będą w grze 
o I ligę, gdyż będą mieli w zanadrzu 
kolejną potyczkę na wyjeździe. Na-
wet w przypadku drugiej porażki 
na wyjeździe MKS nie straci szans 
na utrzymanie, gdyż rywalizacja po-
nownie przeniesie się do Wałbrzy-
cha, a o wszystkim zadecyduje piąta, 
ostatnia konfrontacja obu ekip. 

W powyższym kontekście pod-
kreślamy ogromną wagę najbliższych 
dwóch spotkań w hali Aqua-Zdroju. 
Jeśli chłopcy Bułkowskiego w pełni 
wykorzystają atut występów przed 
własną publicznością, to będą mogli 
z dużym spokojem udać się na me-
cze rewanżowe i na pewno będą 
również faworytem pojedynku lub 
obu pojedynków w Sulęcinie. 

Od ostatniego ligowego spotkania 
minęło dość dużo czasu, zatem nieje-

Stawką najbliższych spotkań z Olimpią Sulęcin jest utrzymanie w I lidze

Wszyscy kibicujemy siatkarzom

den fan naszej drużyny zapewne za-
daje sobie pytanie, w jakiej formie są 
wałbrzyszanie. Wydaje się, że dobrej, 
co pokazał chociażby ubiegłotygo-
dniowy sparing Aqua-Zdroju z Gwar-
dią Wrocław, a więc czołową drużyną 
II ligi. Obaj trenerzy umówili się na 
5-setową potyczkę, która przyniosła 
pewny triumf podopiecznych trene-
ra Bułkowskiego 4:1. W pierwszych 
czterech partiach gospodarze do-

słownie rozjechali II-ligowych rywali 
zwyciężając do 15, 14, 18 oraz 14, 
a dopiero w piątej odsłonie musieli 
uznać wyższość Gwardzistów, którzy 
wygrali w tie-breaku 15:13. 

Bartłomiej Nowak

Runda play out o utrzymanie w I lidze 
Rywalizacja trwa do trzech zwycięstw
Sobota – 10 marca, godz. 18:
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – STS Olimpia Sulęcin

Niedziela – 11 marca, godz. 17:
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – STS Olimpia Sulęcin

Sobota – 17 marca:
STS Olimpia Sulęcin – MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 

Niedziela – 18 marca (ewentualnie):
STS Olimpia Sulęcin – MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 

Środa – 21 marca (ewentualnie):
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – STS Olimpia Sulęcin
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USŁUGI

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

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

(11) HYDRAULIK, TEL. 506 754 
379  

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

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

(4) 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

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

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

(29) 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

(4) 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

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

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 
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

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

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

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

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

WYPOCZYNEK

(4): Tanio pokoje, domki, aparta-
ment nad morzem i jeziorem koło 
Jarosławca w Jezierzanach kontakt 
604 821 470

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

BIAŁY KAMIEŃ – 55m2, dwupozio-
mowe, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Mieszkanie na czwartym 
piętrze. Mieszkanie do wprowadze-
nia. Cena: 139 000 zł do negocjacji. 
Tel: 502 668  974, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 65m2, 2 pokoje, 
kuchnia, oraz przedpokój. Łazienka 
na korytarzu. Mieszkanie do remon-
tu, na  pierwszym piętrze. Cena: 65 
000 zł. Tel: 502 668 974 , (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 

604 821 470

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
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