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Espresso 
z Eugeniuszem 
Stanisławkiem
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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

Nowa atrakcja

kultura str. 9

Rękodzieło 
w Świdnicy

wydarzenia str. 7

Koniec z brakiem miejsc dla osób 
niepełnosprawnych na parkingu przy 
ulicy Rycerskiej w Wałbrzychu. W ści-
słym centrum miasta powstaną nowe 
miejsca parkingowe. Ulokowane będą 
na placu powstałym po wyburzeniu 
kamienicy przy ul. Limanowskiego 11.

Z nowych miejsc będzie można skorzy-
stać od przyszłego tygodnia. Wykonawcą 
prac budowlanych  jest firma wyłoniona 
w przetargu VIC-BUD z Boguszowa-Gorc.  
- Koszt prac to ok. 40 tys. zł, płacimy jedy-
nie za robociznę ponieważ firma wykonuje 
prace z użyciem powierzonego jej przez 
nas materiału, czyli kostki kamiennej - ko-
mentuje Andrzej Piękny, główny specjalista 
ds. inwestycji i remontów Zarządu Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Miasta.  Na 
miejscu po byłej kamienicy powstają tylko 
miejsca parkingowe dla osób niepełno-
sprawnych. - Będzie to 8 miejsc. Zdecydo-
waliśmy się na taką ich lokalizację z uwagi 
na bliskość siedziby zespołu ds. orzekania. 
Ta część uzupełni zaplecze parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych - zaznacza 
przedstawiciel ZDKiUM. Na placu zamon-
towano oświetlenie, utwardzono grunt. 
Obecnie trwają prace brukarskie. 

PaPu

Łatwiej zaparkujesz na Rycerskiej

Rozpoczęło się najtrudniejsze zadanie inwe-
stycyjne w Specjalistycznych Szpitalu Chorób 
Płuc w Rościszowie związane z wymianą zabyt-
kowego pokrycia dachowego oraz montażem 
Systemu Sygnalizacji Pożaru na poddaszu. 

Trudność realizacji przedsięwzięcia inwestycyj-
nego polega na ukształtowaniu terenu na jakim po-
sadowiony jest budynek Szpitala. Koszt związany 
z wykonaniem prac to blisko 1 300 tys. zł. Przypo-
mnijmy, że szpital jest jednostką należącą do Spółki 
„Sanatoria Dolnośląskie”, w którym świadczone są 
usługi z zakresu chorób płuc, medycyny paliatyw-
nej i opieki długoterminowej. Trzy miesiące temu 
zakończona została modernizacja zbiornika prze-
ciwpożarowego, szybu dźwigowego wraz z mon-
tażem nowego dźwigu osobowego. - Dla zwięk-
szenia komfortu pacjentów, odświeżone zostały 
sale chorych oraz zakupiono nowoczesne łóżka re-
habilitacyjne – podkreśla Prezes Zarządu Barbara 
Grzegorczyk. Zapewnia – To nie koniec inwestycji. 
Szpital w Rościszowie jest ważną jednostką działa-
jącą w strukturze Spółki i wymaga sukcesywnych 
nakładów na jego modernizację, w celu ciągłej po-
prawy świadczonych przez Szpital usług – dodaje. 

red

Modernizacja szpitala
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Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić 
- św. Jan Paweł II

W bieżącym roku obchodzo-
ny jest jubileusz 100-lecia odro-
dzonej adwokatury z tej okazji 
rozmawiamy z Katarzyną Stu-
chły – wałbrzyskim adwokatem. 

Z czym związane są obcho-
dy100-lecia odrodzonej adwo-
katury?
W 1918 r. na mocy dekretu pod-
pisanego przez Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w przedmiocie Sta-
tutu Tymczasowego Palestry Pań-
stwa Polskiego gdzie wprowadzo-
no jednolitą Adwokaturę Państwa 
Polskiego, z dwuszczeblowym sa-
morządem adwokackim z izbami 
adwokackimi oraz Naczelną Radą 
Adwokacką. 

Jaka jest rola izb adwokackich 
w wykonywaniu zawodu adwo-
kata? 
Izby  adwokackie spełniają cele 
polegające w głównej mierze na 
określaniu standardów wykony-
wania zawodu adwokata i obrony 
interesów swoich członków. To 
izba stoi na straży przestrzegania 
zasad i etyki adwokackiej, prowa-
dzi szkolenia zarówno dla aplikan-
tów adwokackich przygotowujące 
do egzaminu zawodowego jak i dla 
adwokatów w ramach doskonale-
nia zawodowego, prowadzi także 
działalność kulturalną wśród adwo-
katów i integruję swoich członków. 

Jak wygląda droga do zawodu 
adwokata?
W pierwszej kolejności należy 
ukończyć jednolite 5 letnie studia 
magisterskie na kierunku Prawo 
na Uniwersytecie, następnie uzy-
skać pozytywny wynik z egzaminu 
wstępnego na aplikację adwoka-
cką w jednej z 24 izb adwokackich 
w Polsce. Aplikacja adwokacka trwa 
3 lata i podzielona jest pomiędzy 
szkolenia przeprowadzane w izbie 
adwokackiej i praktykę odbywaną 
w Kancelarii adwokata, patrona. 
Następnie po ukończeniu aplikacji 
adwokackiej należy uzyskać pozy-
tywny wynik z egzaminu adwoka-

ckiego i złożyć wniosek o wpis na 
listę adwokatów w wybranej izbie 
adwokackiej gdzie chcemy wyko-
nywać ten zawód. 

Coraz częściej słyszy się za-
miennie używanie pojęć praw-
nik/adwokat, czy rzeczywiście 
te pojęcia są zbieżne?
Według mnie każdy adwokat jest 
prawnikiem ale już nie każdy praw-
nik jest adwokatem. Wydaję mi 
się że pojęcie prawnika jest szer-
sze obejmując wszystkie zawody 
prawnicze, w tym adwokata, a tak-
że absolwentów prawa na Uniwer-
sytecie. 

Jaki jest najlepszy moment by 
skorzystać z pomocy prawnej?
Na podstawie moich obserwacji 
wynika, iż im wcześniej skorzysta-
my z pomocy prawnej tym lepiej 
i tym skuteczniej można wywal-
czyć swoje stanowisko w sądzie. 
W większości przypadków spo-
ry sądowe mają swoje źródło 
w niewiedzy i nieznajomości prawa 
przez strony danego postępowa-
nia. Ogromną ilość sytuacji konflik-
towych można uniknąć jeśli w porę 
zareaguję się używając do tego 
odpowiednich narzędzi które daję 
nam polskie prawo. 

 
Rozpoczynamy cykl  „Prawnik 

radzi”, w którym adwokat 
Katarzyna Stuchły odpowie 
na pytania natury prawnej 

nurtujące czytelników. 
Prosimy o przesyłanie pytań 

na adres redakcja@30minut.pl 
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ODZIEŻ UŻYWANA
Nowy towar w każdy 

poniedziałek oraz czwartek

ul. Hirszfelda 6, Wałbrzych

pon. - pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-14.00

Zapraszamy

• PIĄTEK, 22 czerwca 2018 
Imieniny: Paulina, Tomasz, Jan
Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury 
Fizycznej
13:00 - Poplenerowa wystawa  fotogra�i Komisji 
Krajoznawczej „lzery czeskie’’, WOK Piaskowa Góra, 
Wałbrzych
16:00 - 53. Międzynarodowy Festiwal Henryka 
Wieniawskiego, Hala Spacerowa, Szczawno-Zdrój
19:00 - Mistrzowie polskiej batuty, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa,  Wałbrzych
19:00 - Święto Granitu Strzegomskiego 2018, Rynek, 
Strzegom
22:00 - Sudecka Setka, Rynek, Boguszów - Gorce
22:15 -V Nocne Wejście na Trójgarb, Stare Bogaczowice, 
parking obok zalewu

• SOBOTA, 23 czerwca 2018 
Imieniny: Wanda, Zenon, Agrypin
Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy 
Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień 
Kobiet w Inżynierii
09:00 - VII edycja  Strzegomska Dwunastka – Biegnijmy 
Razem
11:00 - Otwarcie Ogródka Jordanowskiego, Piaskowa Góra, 
Wałbrzych
16:00 -  Noc Świętojańska, Stara Kopalnia, Wałbrzych
16:30 - Pokazy artystyczne grup Brave Kids, 
Kopalnia,Wałbrzych
17:30 - Koncert  pt. „Cisza jak ta”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Noc Świętojańska, Zamek Książ, Wałbrzych
19:00 - Święto Granitu Strzegomskiego 2018, Rynek, 
Strzegom
21:00 - Ojciec Chrzestny – edycja specjalna Nocnego 
Zwiedzania, Zamek Książ, Wałbrzych
21:15 - Koncert zespołu Trebunie – Tutki, Stara Kopalnia, 
Wałbrzych

• NIEDZIELA, 24 czerwca 2018 
Imieniny: Danuta, Jan, Emilia
 Święto Marynarki Wojennej, Światowy 
Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień 
Przytulania
8:00 - 8. Dolnośląski Rajd o Kropelce – Terwer Logistic, Zalew 
Witoszówka, Świdnica 
8:00 - II Charytatywny Bieg Budzika, Zawiszów, Świdnica 
19:00 - Święto Granitu Strzegomskiego 2018, Rynek, Strzegom
19:00 - Wernisaż wystawy pt „ Wałbrzyski  Plakat 
Artystyczny”, Zamek Książ, Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 25 czerwca 2018 
Imieniny: Łucja, Albert, Dorota
Dzień Stoczniowca, Dzień Marynarza, 
Światowy Dzień Smerfa
10:00 -Wałbrzyskie wakacje na sportowo, Hotel Aqua Zdrój, 
Wałbrzych

• WTOREK, 26 czerwca 2018 
Imieniny: Jan, Paweł, Dawid
Międzynarodowy Dzień Solidarności 
z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków, 
Międzynarodowy Dzień Pomocy O�arom 
Tortur
17:00 - Pokaz specjalny i spotkanie z reżyserem, 
Multimedialna Biblioteka, Wałbrzych

• ŚRODA, 27 czerwca 2018 
Imieniny: Maria, Władysław, Cyryl
Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień 
Walki z Cukrzycą
17:30 - Brave  Kids – pokazy grup z Indii,Gruzji, Wałbrzych

• CZWARTEK, 28 czerwca 2018 
Imieniny: Ireneusz, Leon, Józef
Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego 
Czerwca 1956
9:00 - Półkolonia „Lato w Mieście”, Centrum Aktywności 
Lokalnej, Strzegom
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„Beatu$” Centrum Kredytowe
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych 

tel 793-793-005, 531-483-291

:: przenieś swoje kredyty 
a otrzymasz:

:: zwrot ubezpieczeń 
:: dodatkową gotówkę 
:: długi  termin spłaty 

:: niskie raty
 NIE AKCEPTUJEMY 

ZAJĘĆ KOMORNICZYCH 

MOCny KREDYT
w Nowym Banku
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Studio Espresso gościło w Słoneczna Polana Cafe 
w Szczawnie-Zdroju

z Eugeniuszem Stanisławkiem

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

z posiadaczem szóstego dana w karate Kyokushinkai i stopnia mistrzowskiego po japońsku shihan rozmawiał Paweł Szpur
Kiedy zaczęła się Twoja przygo-
da z karate? To jest dyscyplina 
sportowa czy też olimpijska?
Może dyscyplina olimpijska to nie, 
ponieważ dyscypliną olimpijską jest 
WKF karate, czyli bezkontaktowe, 
natomiast Kyokushinkai jest kontak-
towe. Rozróżniamy tu na przykład 
semi knockdown ( kontakt ograni-
czony – juniorzy ) czy knockdown 
(pełny kontakt -seniorzy). Daleko 
jestem od olimpizmu, zresztą za-
łożyciel stylu Kyokushinkai, Kaicho 
Oyama odrzucił dwukrotnie tą pro-
pozycję. Uważał, że karate nie po-
winno stać się komercyjne. Szeroko 
pojęty sport wypacza dyscypliny, 
a w szczególności walki wschodu.
 
Kiedy zacząłeś uprawiać karate? 
Już jako dziecko?
W 1978 roku zacząłem. Miałem 
wówczas osiemnaście lat.

Czyli to nie jest sport od dziecka?
Nie, od dziecka to ja trenowałem 
szachy. Uzyskałem nawet drugą ka-
tegorię w szachach, grałem w roz-
grywkach ligowych u Pana świętej 
pamięci Rysia, który prowadził 
szachy jeszcze w GDK-u. To w za-
sadzie była moja pasja od dziecka. 
Wtedy, kiedy juniorzy zaczęli wygry-
wać z seniorami, zaczął się konflikt. 
W klubie było dużo juniorów i chcieli 
grać w rozgrywkach z seniorami. 
Wówczas kierownik klubu zakazał 
startu juniorom i na znak protestu, 
sześciu, siedmiu juniorów zastrajko-
wało. Przestaliśmy grać w rozgryw-
kach ligowych.
 
Czy grasz hobbystycznie do tej 
pory w szachy?
Tak. Od czasu do czasu jak mam 
możliwość - pogrywam. Szczególnie 
na obozach. Co roku w lipcu mamy 
obozy karate nad morzem i znajdzie 
się tam zawsze jakiś pasjonat, który 
wie, że ja gram i chce spróbować, 
czy może w szachach wygra ze mną 
(śmiech).
 
Czy odkryłeś w sobie jakieś pre-
dyspozycje do karate? Jak trafiłeś 
na treningi? To był świadomy wy-
bór?
Tak jak mówiłem, strajkowaliśmy 
i nie graliśmy w szachy. Zrobiło się 
mnóstwo wolnego czasu. Zaczę-
liśmy z kolegami rozglądać się za 
czymś innym. Czterech z nas wybra-
ło się do pierwszego w Wałbrzychu 
naboru do sekcji karate. Miało to 
miejsce na Starym Zdroju w szkole 
numer trzydzieści. Przeczytaliśmy 
ogłoszenie, a że nam się nudziło, 
poszliśmy na zajęcia karate. Wszy-
scy koledzy wrócili do szachów. Ja 
uznałem, że to jest dużo ciekawsze 
i zostałem w karate. To było w lutym 
1978 roku.
 
Czyli ile lat już aktywnie ćwi-
czysz?
W tym roku obchodzimy czterdzie-
stolecie klubu.
 
Czyli ćwiczysz karate od kiedy 
istnieje klub?
Tak.
 
Ile osób przyszło wówczas na 
pierwsze zajęcia? Pamiętasz?

REKLAMA	 R0425/18

PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

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

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

Premie do 150 EUR !
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Pierwsze zajęcia były ograniczone 
wielkością sali. W tej chwili jak na 
salę w „trzydziestce” wejdzie trzy-
dzieści osób, to jest już dużo. Wów-
czas weszło nas około setki. W latach 
osiemdziesiątych była bardzo ostra 
selekcja w karate. Nikomu nie za-
leżało, by otrzymać tak dużo osób, 
bo było po prostu ciasno. Treningi 
były ostre. Dziś takich treningów nie 
można by było zrobić.
 
Czy trzeba spełniać jakieś okre-
ślone warunki fizyczne, by upra-
wiać ten sport?
Karate od początku aż do dzisiaj kie-
rowało się naturalną selekcją. Nie 
było tak, jak w innych dyscyplinach, 
czyli: koszykówce, siatkówce czy 
lekkiej atletyce. W karate ten, kto 
jest uparty, systematyczny, ten zo-
staje. To selekcja naturalna, kto wy-
trzyma trening.
 
Ile razy trzeba w tygodniu treno-
wać?
To jest tak, jak z każdą inną dyscy-
pliną. Jeżeli piłkarz poświęci się i tre-

nuje sześć razy w tygodniu, to robi 
szybki postęp. Dziś do większości 
dyscyplin sportowych i sztuk walki 
dzieci ciężko zmobilizować. Dlate-
go zazwyczaj te zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu. Ci, co chcą 
więcej trenują, nawet pięć razy w ty-
godniu.
 
Czy Ty trenujesz więcej niż trwa-
ją same ćwiczenia na zajęciach?
Biegam rano i chodzę na siłownię.
 
Czyli oprócz zajęć z uczniami, 
ćwiczysz na siłowni i biegasz 
traktując to jako dodatkowy tre-
ning? 
To już nie jest taki pełnowymiarowy 
trening, raczej trening na podtrzy-
manie obecnej formy.
 
Czy aby ćwiczyć karate trzeba 
spełniać jakieś warunki psycholo-
giczne? Czy karate czegoś uczy?
Tak, oczywiście, choć w moim 
przypadku - pomogły szachy. Ale 
samo karate uczy dyscypliny i sy-
stematyczności. Karate jest natural-

nym czynnikiem, który powoduje, 
że dziecko agresywne dostosuje się 
do grupy, w której panują określo-
ne zasady, albo szybko rezygnuje. 
Dzieci nie pozwolą, żeby dwójka 
czy trójka rozbijała grupę. Wszyst-
kich obowiązują takie same zasady. 
Jak się wchodzi do Dojo, czyli sali, 
w której się ćwiczy - ściąga się buty. 
Jeżeli wszyscy widzą, że ja i inni 
stopniem wyżsi ściągamy buty, to 
wszyscy się do tego dostosowują 
itd. Jak ja zwracam się do każdego 
z szacunkiem, to wymagam tego od 
każdego. I to nie jest tak, że tak się 
dzieje po kilku zajęciach. To wyma-
ga więcej czasu.

Czy zdarzyło Ci się (bądź Two-
im uczniom), że karate pomogło 
w niebezpiecznych sytuacjach? 
Jako sposób samoobrony?

Ja miałem to szczęście, że „fama” 
o karate i o tym, że posiadam czar-
ny pas, rozeszła się po Wałbrzychu. 
Nie zdarzało mi się, żeby ktoś chciał 
mnie zaczepić. Było kilka śmiesznych 
sytuacji, kiedy grupa szła drugą stro-
ną ulicy, a jedna z tych osób podcho-
dzi do mnie i mówi: My wiemy, że 
pan jest tym znanym trenerem ka-
rate, ale my tylko spokojnie chcemy 
przejść na drugą stronę ulicy.

Dziękuję za wywiad.
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Placówka Partnerska
ul. Marii Konopnickiej 18 58-300 Wałbrzych

T: +48 74 647 01 10

REKLAMA	 R0428/18

REKLAMA	 R0430/18

OBIADY 
DOMOWE 

na miejscu 
ZAPRASZAMY 

w godz. 7:30 - 15:30 
od poniedziałku do piątku 

Wałbrzych 
(siedziba TAURON) 
ul. Wysockiego 11 

BIESIADA zapewnia CATERING: 
Kuchnia typowa polska 

przyjmujemy zamówienia 
na wyroby garmażeryjne 

mail: biesiadah@gmail.com 
tel. kom. 607-087-927

REKLAMA	 R0429/18

Pompa ciepła zamontowana w twoim domu zapewni 
ogrzanie w zimie, a w lecie przyjemnie schłodzi.
Pomyśl jakie oszczędności da Ci pompa ciepła 

przez cały rok dzięki niskim kosztom eksploatacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 725 113 777 
Zyskasz czas i pewność, że wszystko się dzieje pod opieką 

fachowca. Firma INLAND zapewnia doradztwo, 
sprzedaż, montaż oraz serwis pomp ciepła fi rmy Viessmann.

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

Rowery w Strzegomiu Ulice w remoncie 
W 2019 r. w Strze-

gomiu zostanie urucho-
miony system rowerów 
miejskich w 6 stacjach. 
Projekt będzie konsulto-
wany z mieszkańcami.

W ramach zmiany do 
budżetu gminy Strzegom 
w trakcie ostatniej sesji, od-
bytej 15 czerwca, przezna-
czono 30 tys. zł na projekt, 
który skomunikuje istniejące 
ścieżki rowerowe w Strze-
gomiu - np. będzie można 
przejechać ze ścieżki ro-
werowej przy światłach na 
ul. Al. Wojska Polskiego na 

ścieżkę przy ul. Matejki. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
że w Strzegomiu potrzeba 
jest 6 stacji. Każda z nich 
składa się z 1 terminala, 
12 stojaków i 8 rowerów; 
łącznie 72 stojaki i 48 ro-
werów. Stacje te zostałyby 
zlokalizowane w następują-
cych punktach: Osiedle na 
ul. Sosnowej, Osiedle na ul. 
Kochanowskiego w pobliżu 
Delfinka, na terenie cen-
trum handlowego (w oko-
licach McDonalda), Lidl - 
cmentarz, Graby - pomnik 
i w Rynku.

KaLu

We wtorek, 26 maja o godzinie 10.00 
nastąpi zmiana organizacji ruchu dro-
gowego w Świdnicy w związku z roz-
poczęciem prac na ulicy Wałbrzyskiej, 
na odcinku od ul. Traugutta do al. Nie-
podległości. W pierwszym etapie roboty 
drogowe będą realizowane na drodze 
od skrzyżowania z ul. Lelewela do al. 
Niepodległości.  

Dla pojazdów jadących od centrum 
miasta w stronę ul. Wałbrzyskiej głów-
ny objazd poprowadzono al. Niepodle-
głości, ul. Sprzymierzeńców, ul. Polna 
Droga, do ronda Ireny Sendlerowej  lub 
alternatywnie poprzez ul. Żeromskie-
go, ul. Komunardów,  ul. Sikorskiego do 

drogi krajowej nr 35. Ruch lokalny bę-
dzie mógł również korzystać z objazdów 
uzupełniających ulicami od Sprzymie-
rzeńców  poprzez Traugutta  oraz od ul. 
Komunardów poprzez ul. Spacerową, 
Małą i Kolejową. 

Dojazd do ulicy Lelewela, oraz dworca 
kolejowego możliwy będzie od strony ul. 
Żeromskiego przez pl. Grunwaldzki lub ul. 
Dworcową. 

W trakcie prac zostanie wykonana nowa 
kanalizacja deszczowa, poprawiona kon-
strukcja jezdni, powstaną również nowe 
chodniki oraz oświetlenie drogowe. Gesto-
rzy sieci wykonają remont sieci wodociągo-
wej oraz odcinek sieci gazowej. 

KaLu
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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

REKLAMA	 R0431/18

REKLAMA	 R0432/18

Dominik Olszowy rozgromił 
konkurencję podczas III i IV run-
dy Mistrzostw Polski oraz Pucha-
ru Polski Enduro, rozegranych 
w miniony weekend w Wałbrzy-
chu. Zawodnik CKM Cieszyn 
dwukrotnie pokonał, najszyb-
szego polskiego motocyklistę na 
tegorocznym Dakarze - Macieja 
Giemzę. Trzeci wynik uzyskał Se-
bastian Krywult. W stawce qua-
dów triumfował Damian Rajczyk.

Organizatorem zawodów na Hał-
dzie „Wiesław” oraz na stadionie 
w dzielnicy Sobięcin było Stowarzy-
szenie Motochełmiec Wałbrzych, 
które powstało dzięki grupie entu-
zjastów, chcących kontynuować po-
nad 15-letnią tradycję imprez endu-
ro i cross country w Wałbrzychu.

- Uznaliśmy, że musimy zrobić 
wszystko, aby podnosić rangę off-
-roadowych imprez w naszym mie-
ście i promować wałbrzyską Hałdę 
oraz tor. Dziś wiemy, że była to 
dobra decyzja. Cieszymy się, że Mi-
strzostwa Polski oraz Puchar Pol-
ski Enduro pojechały bezpiecznie 
i zgodnie z regulaminem, a zawodni-
cy wywieźli z Wałbrzycha wspaniałe 
wrażenia – podsumowuje Stanisław 
Radwański, prezes Stowarzyszenia 
Motochełmiec Wałbrzych, uczestnik 
Rajdu Dakar oraz inicjator imprez en-
duro i cross country w Wałbrzychu. 
To on ponad 15 lat temu, sprowadził 
motocykle i quady na pokopalniany 
nasyp u podnóża góry Chełmiec, 
a także wspólnie z działającym wte-
dy Automobilklubem Wałbrzyskim, 
budował tę trasę w konfiguracji do 
motorsportu.

Wałbrzyski triumf Olszowego

- Wałbrzyska trasa cieszy się 
uznaniem zawodników i tym bar-
dziej mamy powody do satysfak-
cji po zakończonych w weekend 
rozgrywkach dla profesjonalistów 
i amatorów. Serdecznie dziękuję 
Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, 
Nadleśnictwu Wałbrzych oraz wielu 
osobom i firmom, które uwierzy-
ły w nas i były dla nas wsparciem 
w działaniu oraz w kwestiach fi-
nansowych. Bardzo dziękuję także 
wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniu trasy, a także firmie Vega 
Car, która udostępniła nam ciężki 
sprzęt. Teraz przed nami jeszcze 
trochę pracy, aby przygotowaną tra-
sę móc udostępniać do treningów, 
zarówno dla zawodników, jak i osób 
prywatnych - dodaje Radwański.

Zawody na wałbrzyskiej Hał-
dzie stanowiły podwójną rywaliza-
cję, gdyż rozegrane zostały jako III 
i IV runda Mistrzostw Polski Endu-

ro oraz III i IV runda Pucharu Polski 
Enduro. Do ścigania przygotowano 
pętlę o długości ok. 25 kilometrów 
z dwoma próbami sprawnościowy-
mi, którą zawodnicy pokonywali 
wielokrotnie, a  ilość okrążeń defi-
niowana była zgodnie z klasą (od 2 
do 5).

W mistrzowskiej stawce moto-
cyklistów najlepiej zaprezentował 
się Dominik Olszowy. Zawodnik 
CKM Cieszyn wywiózł z Wałbrzycha 
aż 40 punktów w klasyfikacji gene-
ralnej. Wygrał także klasę E2/E3. 
Dakarowiec Maciej Giemza z KTM 
Novi Korona Kielce uplasował się na 
drugiej pozycji w generalce i trium-
fował w klasie E1. Trzecie miejsce na 
podium uzupełnił Sebastian Krywult 
z BKM Bielsko Biała, równocześnie 
zwycięzca klasy Masters. W Junio-
rach bezkonkurencyjny okazał się 
Karol Orawiec, a w Junior 85 - Fi-
lip Kania, obaj z BKM Bielsko Biała. 

Z kolei Damian Rajczyk z Motocheł-
miec Wałbrzych wygrał Quad Open.

W tzw. drugiej lidze, czyli Pucharze 
Polski Enduro, nie wyłania się zwy-
cięzców  w klasyfikacji generalnej, lecz 
tylko w klasach. Wśród zdobywców 
pierwszych miejsc w motocyklach 
znaleźli się: Radosław Rejniak (E1), 
Artur Borucki (E2/E3), Piotr Knapczyk 
(Junior), Bartłomiej Tabin (Masters), 
Karol Procner (Quad Open).

Podczas enduro w Wałbrzychu 
umożliwiono rywalizację także ama-

torom na motocyklach. W tym gro-
nie najlepiej zaprezentowali się Zbi-
gniew Tur, Dawid Pietraszek i Ivan 
Rocen.

Do walki w III i IV rundzie Mi-
strzostw Polski oraz Pucharu Polski 
Enduro stanęło łącznie ok. 120 za-
wodników na motocyklach i qua-
dach. Tylko nieliczni odpadli z ry-
walizacji, głównie z powodu awarii. 
Dwóm motocyklistom udzielono 
pomocy medycznej, gdyż doznali 
potłuczeń na skutek upadków.
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Sprawdzili trzeźwość 
W poniedziałek w godzinach 
porannych funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego 
przeprowadzili akcję „Trzeźwy 
poranek”. Tym razem patrole 
drogówki prowadziły działania 
w dzielnicy Szczawienko. W go-
dzinach 5:00-9:00 funkcjonariusze 
przebadali na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu prawie 
700 kierujących. Ujawniono dwie 
osoby kierujące samochodami na 
„podwójnym gazie”.

Zaatakowała 
kobietę
Za rozbój odpowie 31-letnia 
mieszkanka powiatu kamienno-
górskiego. Do zdarzenia doszło 
15 czerwca na terenie Boguszowa 
Gorc. Do mieszkania 73-let-
niej kobiety przyszła znana jej 
osobiście 31-letnia mieszkanka 
powiatu kamiennogórskiego, 
która czasowo przebywała po 
sąsiedzku u swojego konkubenta. 
W tym samym czasie do 73-latki 
przyszedł listonosz przynosząc 
kobiecie rentę. Świadkiem 
przekazania pieniędzy była 
31-latka. Dla niepoznaki razem 
z listonoszem wyszła z miesz-
kania. Po chwili jednak wróciła 
i zaatakowała starszą panią. 
Uderzyła ją w twarz, przewróciła 
na podłogę i z kieszeni fartu-
cha zabrała przyniesione przez 
listonosza pieniądze. Funkcjona-
riusze natychmiast po zgłoszeniu 
podjęli czynności zmierzające do 
zatrzymania sprawczyni rozboju. 
Kobieta została zatrzymana. Tra-
fiła do policyjnego aresztu, gdyż 
musiała wytrzeźwieć. Prokura-
tor zastosował wobec 31-latki 
środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego oraz zakazu 
zbliżania się do pokrzywdzonej.  
Za popełnione przestępstwo 
odpowie przed sądem. Grozi jej 
kara nawet 12 lat pozbawienia 
wolności.

Złodziej złapany 
Precyzyjny plan włamania okazał 
się porażką. Skończyło się jak 
zawsze. 36-letni mieszkaniec 
Wałbrzycha usłyszał już zarzuty 
włamania i kradzieży. W nocy z 9 
na 10 maja nieustalony wówczas 
sprawca włamał się do lodziarni. 
Wyłamał drzwi wejściowe i dostał 
się do wnętrza. Nie wiadomo 
czy miał ochotę na lody, ale 
zainteresowały go pozostawio-
ne w kasie pieniądze. W sumie 
400 zł. Policjanci prowadzący 
sprawę wytypowali jako sprawcę 
36-letniego mieszkańca Wałbrzy-
cha. Mężczyzna unikał kontaktu 
ze stróżami prawa. Wpadł przy 
próbie kolejnego spektakularnego 
skoku. 36-latek włamał się do 
pomieszczeń Wałbrzyskiej Szkoły 
Zarządzanie i Przedsiębiorczości 
w Wałbrzychu. Nie przewidział 
tylko, że uruchomi alarm. Na go-
rącym uczynku został zatrzymany 
przez pracowników ochrony 
i przekazany prosto w ręce 
zadowolonych mundurowych. 
Mężczyzna usłyszał w sumie dwa 
zarzuty kradzieży z włamaniem. 
Za popełnione przestępstwa grozi 
mu kara nawet 10 lat pozbawienia 
wolności.

Dzieci z podwałbrzyskich Dziećmorowic brały 
udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych 
przez przedstawicieli lokalnej społeczności w ra-
mach projektu Bliżej natury, bliżej siebie. Zajęcia 
trwały dwa miesiące, a środki na ich realizację nie-
formalna grupa mieszkańców zdobyła w konkursie 
ogłoszonym przez Dolnośląską Federację Organi-
zacji Pozarządowych i dofinansowanym z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Dolnośląskich 
Małych Grantów. 

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów tema-
tycznych dla  dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie 
gminy Walim. Były to zajęcia, przybliżające uczestników 
warsztatów do przyrody. Warsztaty obejmowały pracę 
z końmi (hippikę) oraz z psami (dogoterapię). Prowadzo-
no je w dwóch, niezależnych grupach na terenie stajni 
Zielone Wzgórza w Dziećmorowicach. Celem projektu 
było zwiększenie poczucie u najmłodszych własnej war-
tości, wzrost poczucia odpowiedzialności za siebie i in-
nych, zrozumienie emocji zwierząt. 

– Chcieliśmy też odciągnąć dzieciaki od telewizorów 
i komputerów. Połączyć ich nową, wspólną pasją. Posze-
rzyć ich wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zdro-
wego stylu życia – mówi Magdalena Drozdowska, zaan-
gażowana w realizację tego zadania mieszkanka gminy 
Walim. Całość działań projektowych zwieńczyła wspólna 
zabawa mieszkańców gminy. 

Uczestnicy projektu podczas tej imprezy mogli spraw-
dzić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną jaką udało im 
się zdobyć podczas warsztatów z zakresu hippiki oraz 
zmierzyć się w zawodach sprawnościowo – jeździeckich 
i agility. Wszyscy uczestnicy otrzymali tematyczne upo-
minki, medale i dyplomy a zwycięzcy dodatkowo piękne 
puchary i edukacyjne książki. Dopingowały ich rodziny 
i goście, następnie wszyscy udali się na zasłużony odpo-
czynek i uzupełnienie sił przy grillu.

KaLu

Integracyjna 
wśród koni 
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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

Wśród 62 potraw wytypowa-
nych do III etapu Kulinarnej Biblii 
Polskich Potraw Tradycyjnych są 
aż dwie z gminy Świdnica: kapusta 
wielkopostna i ziemniaczane de 
volaille. Do finału zakwalifikowały 
się 4 KGW z województwa dolno-
śląskiego, a wśród nich Koło Go-
spodyń Wiejskich Lutomia Dolna.

- Jest to niewątpliwy sukces oraz 
radość, że nasze tradycyjne potrawy 
zostały uznane za ciekawe i warte 
pokazania w skali ogólnopolskiej 
– nie kryją dumy panie z KGW Lu-
tomia Dolna. Wszystkie potrawy, 
które przeszły do III etapu zostaną 
opublikowane w „Kulinarnej Biblii 
Polskich Smaków Tradycyjnych”, 
która będzie dostępna w całej Pol-
sce. Również warto wspomnieć, że 
jurorem jest znany ekspert kulinarny 
oraz kucharz Jakub Kuroń. By oddać 
głos na potrawę, należy wejść na 
stronę  www.konkurs.mojaWies.pl.

KaLu

Dobrze gotują

Za nami już najkrótsza i naj-
bardziej magiczna noc w roku. 
Z tej okazji Centrum „Witold” 
w Boguszowie-Gorcach zorgani-
zowało, 16 czerwca imprezę ple-
nerową pn. Świętojańskie Cuda-
-Wianki.

Jak na Sobótkę przystało szuka-
no kwiatu paproci, nie zabrakło też 
magicznych ziół i widowiska święto-
jańskiego. Podczas imprezy odbyła 
się zbiórka pieniędzy na remont 
harcówki dla harcerzy ze 111 Bogu-
szowskich Drużyn Żółto – Niebie-
skich – udało się zebrać ponad 1000 
zł! Nie zabrakło koncertów, zabaw, 
konkursów oraz animacji dla całych 
rodzin. Dla wszystkich zakochanych 
odbył się kiermasz, na którym ser-
wowane były pyszności.  Na scenie 
zaprezentowali się lokalni artyści: 
uczniowie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego nr 1 i Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 z Boguszowa  – 
Gorc, Zespół Pieśni i Tańca z Wał-
brzycha, Zespół z Filii nr 4 MBP-CK 
oraz Nikola Garbacz. Wieczorem 
taneczny nastrój zapewnili  Bodzio 
Dance oraz Zespół Piękny i Bestia. 

KaLu

Cuda wianki

Już w najbliższą niedzielę 24 
czerwca w Świdnicy odbędzie 
się niezwykłe wydarzenie, któ-
re wypełnią kreatywność, pasja 
i design. Świdnicki Festiwal Rę-
kodzieła startuje po raz pierwszy 
i ma szansę wpisać się na stałe 
w lokalny kalendarz wydarzeń. 
Rękodzieło, pokazy, warsztaty 
„zrób to sam”… Co jeszcze znaj-
dziecie na świdnickim rynku?

Jak twierdzi organizatorka pierw-
szego Świdnickiego Festiwalu Rę-
kodzieła - Justyna Wojciechowska 
- Świdnica i okolice to zagłębie ręko-
dzielników. Ich dzieła to unikatowe 
wyroby o charakterze użytkowym 
i artystycznym, a festiwal to czas 
i miejsce na integrację lokalnych 
twórców. Co znajdziemy podczas 
święta handmade? Torby i zabaw-
ki, artystyczną biżuterię, produkty 
wykonane na drutach, szydełku, 
z różnych materiałów, takich jak filc, 

papier, metal, len, żywica, drewno. - 
Tworzenie sznurkowych i włóczko-
wych przedmiotów sprawia mi wiele 
przyjemności. Cieszę się, widząc, jak 
moje ręcznie wykonane dekoracje 
nadają wnętrzom unikalnego cha-
rakteru. To będzie mój festiwalowy 
debiut, jeśli chodzi o wyjście z mo-
imi wyrobami poza granice domu 
i internetu. Ten festiwal to dla mnie 
okazja do pokazania, czym się zajmu-
ję i spotkania z innych pasjonatami 
ręcznie tworzonych przedmiotów 
– mówi Anna Blachnik z Shu Shu. 
Festiwal ma pokazać przedmioty 
tworzone z serca, niekiedy jedynie 
dla znajomych lub na własny użytek. 
Teraz te dzieła mają szansę dotrzeć 
do szerszej publiczności.  Poza inte-
gracją rękodzielników oraz promocją 
ich pasji i wyrobów Świdnickiemu Fe-
stiwalowi Rękodzieła przyświeca idea 
twórczej kreacji i zabawy. W strefie 
DIY (z ang. do it yourself), czyli zrób 
to sam chętne osoby będą mogły 

Rękodzieło w Świdnicy

na przykład wypróbować swoich sił 
w robieniu bukietów z lawendy. - 
Właśnie trwają lawendowe zbiory. 
To idealny czas na robienie bukietów, 
które nie tylko pięknie się prezen-
tują, ale i obłędnie pachną. Podczas 
warsztatów opowiem o odmianach 
oraz licznych zastosowaniach lawen-
dy, a razem z uczestnikami wykona-
my bukiety, które zabiorą ze sobą 
do domów – opowiada Małgorzata 
Ćwiertnia z plantacji lawendy Lawen-

dowa Sowa. Podczas festiwalu odbę-
dą się również warsztaty pt. „Cuda 
z papierowej wikliny” a także pokaz 
carvingu, czyli rzeźbienie w owocach 
i warzywach.  Pierwszy Świdnicki 
Festiwal Rękodzieła odbędzie się 24 
czerwca w godzinach od 12:00 do 
18:00 w tunelu prowadzącym do re-
stauracji Rynek 43. Strefa warsztato-
wa będzie się mieścić na restauracyj-
nym patio.  

KaLu

Jeszcze w siedmiu dolnoślą-
skich powiatach pracodawcy 
mogą starać się o pieniądze z po-
nad 6-milonowej puli na kursy, 
szkolenia i studia podyplomowe 
z Krajowego Funduszu Szkole-
niowego. Dobra wiadomość jest 
też taka, że niebawem dostępne 
będą dodatkowe pieniądze z mi-
nisterialnej rezerwy.

Dla dolnośląskich pracodawców 
w ramach KFS w 2018 r. przezna-
czono w sumie 6,39 mln zł. To wy-
dzielona część środków Funduszu 
Pracy, która została przeznaczona 
na finansowanie kształcenia usta-
wicznego osób pracujących. Fun-
dusze można przeznaczyć między 
innymi na kursy, szkolenia, czy też 
studia podyplomowe. O wyborze 
konkretnych działań decydują sami 
pracodawcy. Dolnośląskie powiaty 
mają do dyspozycji od 92 tys. zł do 
1,5 mln zł na szkolenia swoich pra-
cowników. W siedmiu dolnośląskich 
powiatowych urzędach pracy można 
się jeszcze starać o fundusze – PUP 

Kamienna Góra  (nabór 16-20 lip-
ca), PUP Lubań (do 25 czerwca), 
PUP Polkowice (nabór w I połowie 
lipca), PUP Strzelin (nabór do 10 
lipca), PUP Świdnica (nabór od 2 
lipca), PUP Wrocław (nabór do 25 
czerwca), PUP Ząbkowice (nabór 
do 6 lipca).

– O dofinansowanie rozwoju 
pracowników mogą wystąpić pra-
codawcy, którzy chcą inwestować 
w podnoszenie kompetencji włas-
nych i swoich pracowników. Ale na 
tym nie koniec, ponieważ znamy 
już decyzję ministra rodziny, pracy 
i polityki społecznej o podziale tzw. 
rezerwy KFS. W ślad za nią do dol-
nośląskich powiatów może trafić do-
datkowo blisko 1,6 mln zł. Na zgło-
szenia konkretnych potrzeb przez 
urzędy pracy czekamy do końca 
sierpnia. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem to we wrześniu fundu-
sze ponownie będą dostępne w PUP 
– mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy.

KaLu

Pieniądze na szkolenia
Sobota, 16 czerwca, w wał-

brzyskim Parku im. Sobieskiego 
upłynęła pod znakiem ekologii 
i dobrej zabawy. Zielone serce 
miasta, jakim jest park, tętniło 
życiem. Atmosfera festynu była 
szansą na edukację.

Ekologia, ruch, sport, zdrowy tryb 
życia idą w parze, dlatego IV Ekolo-
giczny Piknik Rodzinny rozpoczął 
się od rozgrzewki z FitnessWorld, 
w której najchętniej uczestniczyli 
najmłodsi. Chwilę później przyszła 
pora na pierwsze konkursy, takie jak 
tworzenie kreacji z pozornych odpa-
dów (połączone z pokazem mody), 
konkurs wokalny – temat przewod-
ni piosenka ekologiczna, budowanie 
ekopojazdów itp. Były też quizy do-
tyczące zdrowego żywienia, ekolo-
gicznych/racjonalnych zakupów, se-
gregowania odpadów. Sprawdzaliśmy 
również kondycję fizyczną uczestni-
ków w konkurencjach sportowych 
oraz w zielonym biegu na czas. 

Eko sobota
wszystkim dążenie, aby Wałbrzych 
był miastem ekologicznym z czy-
stym powietrzem, chroniącym śro-
dowisko naturalne. Grzegorz Górski 
dodał, że fabryka TMMP wpisuje się 
w cele Wałbrzycha, ponieważ jed-
nym z założeń jat, aby po 2050 roku 
nie emitowała CO2, a zatem była 
w pełni ekologiczną.

Gwiazdą pikniku była charyzma-
tyczna grupa bębniarzy z poznania 
czyli Drum Work. Z muzycznych 
atrakcji ponadto, na zakończenie 
koncert cover’ów z serii „znane i lu-
biane” w wykonaniu Natalii Kłapiń-
skiej oraz Karoliny Zakrzewskiej.

Przez cały czas trwania pikniku 
uczestnicy mogli brać udział w wie-
lu rozmaitych warsztatach, m.in.: 
tworzenia zabawek z pozornych 
odpadów, kulinarnych, tworzenia 
drobnych i praktycznych prezentów 
czy kosmetycznych – wykonywali-
śmy ekologiczne i musujące kule do 
kąpieli.

KaLu

Główny konkurs, w którym na-
grodą był rower, składał się z dwóch 
etapów. W pierwszym, uczestnicy 
zdobywali pieczątki na stoiskach 
Partnerów: Toyota Motor Manufac-
turing Poland, Toyota Tsusho Euro-
pe, Toyota Nowakowski, POLST, 
PSB PAGAZ, Viessmann – 1 InLand, 
Decathlon, FitnessWorld oraz w eko-
logicznym i edukacyjnym autobusie. 
Następnie prezydent Wałbrzycha Ro-
man Szełemej oraz Grzegorz Górski 
Kierownik ds. Korporacyjnych Toyo-
ta Motor Manufacturing Poland wylo-
sowali trzy osoby spośród wszystkich 
zgłoszeń. Na nie czekał quizy, z jak się 
okazało, trudnymi pytaniami. Zwy-
ciężczynie – mama z córką – wygrały 
główną nagrodę.

Jeszcze przed wręczeniem na-
grody prezydent Roman Szełemej 
zauważył, że hasło „Zielone Miasto 
Wałbrzych” to nie tylko odwołanie 
do położenia, do miejskiej zieleni, 
której – nota bene – niejedno miasto 
mogłoby pozazdrościć. To przede 
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  Zgłoszenia do konkursu: tel. 669 620 725, e-mail: biblioteka@jedlinazdroj.eu

�����-����-��-�����a��-�-���a��-�a��a 
--ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE WAZY 
- WYCIECZKI ZAGRANICZNE:  
   w kategorii “Osoba fizyczna”:
     wczasy w Chorwacji dla 1 osoby
   w kategorii “Wystawca Instytucjonalny”:
     wczasy we Francji dla 1 osoby     wczasy we Francji dla 1 osoby
     vouchery na reklamę

niedziela-aaaaaaaaaa-aaa 
godz. a  aa, Park Północny

Burmistrz Miasta Leszek Orpel 
 zaprasza na:

���-�����������-
��������-����

a  aa- - otwarcie Festiwalu, rozpoczęcie konkursu
a  ua- - pokazy artystyczne BRAVE KIDS z Indii,    
    Hong Kongu, Maroka, Polski i Buriacjii
aa aa- - ogłoszenie wyników konkursu
aa ua- - występ Chóru Seniorów “Renoma” 
a  aa- - występ zespołu FRIENDS
aa aa aa- - szalone lata 80’ i 90’ - zabawa z DJ

W ostatnią niedzielę czerwca Jedlina-Zdrój zamieni się w stolicę zupy. Po raz 
szesnasty odbędą się tu prezentacje kulinarne, w których do rywalizacji o miano 
najsmaczniejszej zupy stanie wielu wystawców.  24 czerwca o godz. 15.00 startuje 
XVI Dolnośląski Festiwal Zupy, impreza o charakterze konkursowym, skierowana do 
osób indywidualnych oraz właścicieli restauracji, gospodarstw agroturystycznych, 
pensjonatów i zajazdów. 

W konkursie ocenianym przez profesjonalne jury biorą  udział amatorzy i kucharze, dla których goto-

wanie jest nie tylko zawodem, ale także pasją. Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy ręko-

dzielnicze i wyroby regionalne, Dolnośląski Festiwal Zupy został doceniony przez Dolnośląską Organiza-

cję Turystyczną, która uhonorowała imprezę tytułem Najciekawszej Atrakcji Turystycznej Dolnego Śląska 

w kategorii – Wydarzenie lub Impreza.

Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać  telefonicznie pod numerem +48 669 620 725 lub mailowo 

na adres: biblioteka@jedlinazdroj.eu  do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz.12.00.

WIĘCEJ INFORMACJI i PROGRAM IMPREZY znajdą Państwo na stronie- http://www.ckjedlina.pl/

XVI Dolnośląski Festiwal Zupy 
w Jedlinie-Zdroju – musisz tam być!
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Noc Świętojańska 
Stara Kopalnia
Noc Kupały – znana też jako 
Sobótka. Jest to święto przypada-
jące na najkrótszą noc w roku. To 
święto wielowątkowe. Dotyczy 
żywiołów – ognia i wody, kultu 
płodności i miłości. Wyłącznie tej 
nocy ułatwiony jest kontakt z za-
światami, tym samym magiczne 
rytuały mają dużą siłę oddziały-
wania. By tradycji stało się zadość 
Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 
zaprasza  na wyjątkowy koncert. 
Oczywiście dominować będą: ta-
niec i śpiew, ale nie zabraknie też 
gier, zabaw i animacji. Na specjal-
ne zaproszenie wystąpią „Cisza 
jak ta” oraz „Trebunie Tutki”. 
Na zakończenie - ognisko oraz 
wyjątkowy pokaz ognia i światła,  
w wykonaniu grup „Irrblos” oraz 
„Impuls”. Noc Świętojańska to 
nie tylko zabawa, to wydarzenie 
podsumowujące sezon artystycz-
ny w Zespole Pieśni i Tańca „Wał-
brzych”, finał akcji „coolturalni” 
oraz pierwsza prezentacja grup 
z całego świata w ramach „Brave 
Kids”. 23 czerwca, godz. 16:00, 
uczestnicy bawić się będą do 
późnych godzin nocnych. Miejsce: 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu.  

Zamek Książ 
W sobotę, 23 czerwca czeka nas 
najdłuższa noc w roku,  podczas 
której przenieśmy się do świata 
przyrody, relaksu i dobrej zabawy. 
W przepięknych okolicznościach 
przyrody idąc trasą z Zamku Książ 
uczestnicy udadzą się do krainy 
egzotycznej przyrody, gdzie 
o godz. 18:30 organizatorki z za-
kresu florystki przedstawią swój 
program dotyczący różnorodnej 
roślinności dzięki, którym będzie 
można poczuć klimat świętojań-
skich zwyczajów i woń kwiatów. 
Z gotowymi wiankami  uczestnicy 
podążą trasą Książańskiego Parku 
Krajobrazowego nad Przełomy 
Pełcznicy, aby zgodnie z tradycją 
wypuścić wianki. Dodatkowo 
wycieczkę wzbogacą niezwykłe 
historie i opowieści, o których 
opowie przewodnik Zamku Książ. 
Powrót do Zamku zaplanowany 
jest na godz. 21:00.

Świdnica 
Rywalizacja w ekonomicznej 
jeździe samochodem, połączona 
ze zwiedzaniem regionu, zapla-
nowana została na niedzielę, 24 
czerwca 2018 r. 8. Dolnośląski 
Rajd o Kropelce – Terwer Logi-
stic swój start oraz metę będzie 
miał nad Zalewem Witoszówka 
gdzie odbywać się będzie festyn 
z okazji „Nocy Świętojańskiej” 
na rozpoczęcie wakacji. Dolno-
śląski Rajd o Kropelce to zawody 
przeznaczone dla wszystkich 
kierowców, także dla rodzin 
z dziećmi. Uczestniczy w nich ok. 
50 załóg, a każda liczy min. 2 oso-
by (kierowca i pilot). Wydarzeniu 
towarzyszył będzie Piknik Bezpie-
czeństwa. W planie są m.in.: sy-
mulatory eko-jazdy i bezpiecznej 
jazdy, znakowanie rowerów, po-
kazy udzielania pierwszej pomocy, 
smakołyki, miasteczko zabaw dla 
dzieci. Ponadto podczas impre-
zy rozegrana zostanie finałowa 
rywalizacja w organizowanym 
w Wałbrzychu konkursie Toyota 
Bezpieczny Kierowca 2018.

Sudecka 100 jest najstarszym 
w Polsce nocnym biegiem gór-
skim na dystansie 100 km. 

Zadebiutowała w 1989 roku 
i od tej pory powraca co roku z co-
raz większym rozmachem. Po raz 
pierwszy Sudecka 100 zagościła 
w Boguszowie-Gorcach w 1995 
roku. Trasa przebiega drogami leś-
nymi, polnymi Gór Wałbrzyskich 
i Kamiennych, przez szczyty Trój-
garbu, Chełmca, Dzikowca, Lesistej 
Wielkiej. Na trasie rozmieszczone 
są punkty kontrolne w których za-
wodnicy mogą się posilić i uzupełnić 
płyny. Trasa jest zabezpieczana oraz 
patrolowana przez służby porząd-
kowe zapewniane przez Organiza-
torów. Bieg skierowany jest do osób 
powyżej 16 roku życia. Dla Zawod-
ników niepełnoletnich dostępny jest 
dystans 42 km. Zawodnicy pełnolet-
ni mogą wybrać Maraton (42km) lub 
pełny dystans 100 km. W tym roku, 
Sudecka 100 odbędzie się w ten 
weekend (22 – 23 czerwca). 

KaLu

Nocne 
bieganie W Strzegomiu mieszkańcy będą świętować, 

już od  tego piątku do niedzieli (22-24 czerwca). 
Każdy, kto odwiedzi w tych dniach strzegomski 
rynek będzie mógł podziwiać piękno granitu - 
największego dobra naturalnego Ziemi Strze-
gomskiej. Podczas trzech dni koncertów będzie-
my mogli zobaczyć takie gwiazdy jak Coma, Ray 
Wilson, Jula, Agata Sobocińska, Robert Rozmus 
i Big Cyc.

W ten weekend oprócz licznych koncertów, od-
będą się warsztaty kamieniarskie, turniej rycerski, gra 
miejska „Strzegom-Ekomiasto”, biegi dziecięce oraz 
bieg miejski – Strzegomska Dwunastka.

Dni Ziemi Strzegomskiej organizowane były 
w Strzegomiu od lat powojennych. Pierwotnie nazy-
wały się Świętem Dnia Pokoju, następnie na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Dniem Zwy-
cięstwa i Wyzwolenia Strzegomia, aby od roku 1978 
przyjąć swoją nazwę: Dni Ziemi Strzegomskiej.

Ponieważ okolice Strzegomia słyną z bogatych złóż 
granitu i bazaltu – materiałów mających zastosowanie 
w budownictwie, kamieniarstwie nagrobkowym i rzeź-
biarstwie, jak również z profesjonalnych zakładów 
zajmujących się obróbką kamienia, w dniu 6 września 
2003 r. w Strzegomiu odbył się I w Polsce Festyn Ka-
mieniarski zorganizowany z inicjatywy Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej Ziemi Strzegomskiej, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu i Redakcji dwumiesięcznika 
branży kamieniarskiej „Świat Kamienia”.

KaLu

Stolica granitu świętuje 

Turyści zmierzający przez 
Rybnicę Leśną do schroniska An-
drzejówka mają nową atrakcję. 
To tablice, dzięki którym moż-
na poznać wiele ciekawostek 
przyrodniczych, krajoznawczych 
i historycznych, związanych z tą 
urokliwą okolicą.

Jaką rozpiętość skrzydeł ma wy-
stępujący w okolicy puchacz? Jaką 
sensację kryje tajemniczy gniewosz 
plamisty? Dlaczego jedna z tutej-
szych skał ma bezcenne znaczenie, 
choć wygląda dość niepozornie? 
I dlaczego jedna z zalesionych gór nie 
jest „prawdziwa”? Odpowiedzi na te 
pytania, oraz szereg innych, można 
już znaleźć przy drodze prowadzą-
cej przez Rybnicę Leśną do zabyt-
kowego schroniska Andrzejówka. 
Tablice opatrzono też interesujący-
mi zdjęciami. Turyści i mieszkańcy, 
poruszający się tym szlakiem, mogą 
dzięki planszom poznać tajniki do-
tyczące tutejszej przyrody, historii, 
krajobrazu czy mającego w okolicy 

Nowa atrakcja turystyczna 

ponad stuletnią tradycję wydobycia 
melafiru. Tablice zostały podaro-
wane miejscowości przez Kopalnie 
Surowców Skalnych w Bartnicy, do 

których należy znajdująca się w Ryb-
nicy Leśnej Kopalnia Melafiru.

- Symboliczne przekazanie tablic 
zbiegło się z nadchodzącym okre-

sem wakacyjnym. To czas, kiedy 
w Rybnicy Leśnej pojawia się wielu 
turystów. Liczymy, że i dla nich, i dla 
mieszkańców, plansze będą cieka-
wą atrakcją. Tym bardziej, że nie 
są usytuowane w przypadkowych 
miejscach. Zostały zamontowane 
tak, aby znajdujące się na nich infor-
macje i zdjęcia były zgodne z tym, 
co w danym miejscu widzimy. A po-
nieważ widok naszej kopalni też sta-
nowi dla odwiedzających tę okolicę 
atrakcję turystyczną, jedna z tablic 
jest poświęcona wydobyciu melafi-
ru - mówi Jakub Madej, prezes KSS 
Bartnica.

W uroczystości symbolicznego 
przekazania plansz uczestniczyła 
m.in. Urszula Sawińska, sołtys Ryb-
nicy Leśnej. - Mieszkam tu od 28 lat 
i w naszej miejscowości nie było do 
tej pory takiej atrakcji. Myślę, że tab-
lice staną się jedną z wizytówek Ryb-
nicy Leśnej. I że dzięki nim turyści 
lepiej poznają walory okolicy - mówi 
pani sołtys.

KaLu

Od poniedziałku, 25 czerw-
ca w wałbrzyskim Teatrze Lalki 
i Aktora ruszają dwutygodniowe 
bezpłatne półkolonie dla dzie-
ci pn. Wałbrzych.AR w ramach 
programu Lato w Teatrze. 

Wałbrzych.AR to twórcze spot-
kanie artystów i dzieci w działaniu, 
dla którego inspirację stanowi mia-
sto, symbol „napięcia pomiędzy 
geometrycznym sposobem istnienia, 
a gmatwaniną ludzkich istnień” (Italo 
Calvino). 

- Awanturnicza eskapada, na-
ukowa ekspedycja, artystyczna 
transpozycja, do udziału w której 
zapraszamy dzieci w wieku od 8 
do 12 lat. W ciągu dwóch wakacyj-
nych tygodni przemierzymy mia-
sto i odnotujemy każdy szczegół. 
Przyjrzymy się jego możliwościom 

i ograniczeniom, zastanowimy, co 
jest w mieście (nie) do pomyślenia 
– mówi Marta Kurowska oraz Ka-
rolina Sobolewska, koordynatorki 
warsztatów. 

Uczestnicy i realizatorzy zmierzą 
się z mitami miasta, przyjrzą funk-
cjom, jakie pełni dla lokalnej społecz-
ności. Na realnie istniejące miejsca 
nałożą krajobrazy fikcyjne. - Zwróci-
my też uwagę na pamięć, która rzad-
ko przechowuje obrazy miejsc rze-
czywistych. Stworzymy emocjonalną 
mapę realnie istniejących miejsc, za-
proponujemy nową topografię. Do-
konamy szeregu interwencji rucho-
wych, plastycznych, dźwiękowych. 
Zaprojektujemy spacer w konwencji 
AR, a o naszych obserwacjach opo-
wiemy w samodzielnie stworzonym 
przedstawieniu teatralnym, na które 
zapraszamy 7 lipca do Teatru Lalki 

Wakacje z lalkami 

i Aktora przy Brzechwy – dodają ko-
ordynatorki.

Projekt realizowany od 25 czerw-
ca do 7 lipca w ramach programu In-

stytutu Teatralnego, finansowanego 
ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

KaLu
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Alkatraz 2K18
Jak dotąd osiem zespołów zadeklaro-
wało swój udział w tegorocznej edycji 
turnieju koszykówki ulicznej „Alkatraz 
2K18”. Impreza, której pomysłodawcą 
i głównym organizatorem jest Michał 
Borzemski, odbędzie się w sobotę 30 
czerwca tradycyjnie na boisku Zespo-
łu Szkół Politechnicznych „Energe-
tyk”. Początek zmagań koszykarzy, 
których do gry zagrzewać będzie DJ 
Brylok, zaplanowano na godzinę 10, 
a my zachęcamy kolejne zespoły do 
zgłoszenia swego udziału w turnieju, 
gdyż jak podkreśla Borzemski, liczba 
uczestników nie jest jeszcze zamknię-
ta. Zapisy przyjmuje pan Michał na 
swojej stronie na Facebook’u. 

Szczawieńscy 
młodzicy w akcji
Kolejne udane zawody zaliczyli 
młodzicy KT Szczawno-Zdrój. Mowa 
o młodzikach, którzy wystąpili w im-
prezach w Warszawie oraz Poznaniu. 
Do stolicy kraju udał się Stanisław Klu-
czyński, który po świetnych meczach 
dotarł do finału turnieju klasyfikacyj-
nego, aby w pojedynku o końcowe 
zwycięstwo uznać wyższość Leona 
Jednacza z Warszawianki. W zawo-
dach rangi ogólnopolskiej młodzików 
w Poznaniu wystąpili tymczasem 
Antoni Pankowski oraz Gabriel 
Wójcicki. Drugi z wymienionych za-
kończył walkę na II rundzie singlistów, 
w której nie dał rady Kacprowi Kró-
likowskiemu ze Szczecina. Znacznie 
lepiej poszło kolejnemu z naszych, 
czyli Pankowskiemu. Podopieczny 
Roberta Kosińskiego awansował 
do fazy półfinałowej i w rezultacie 
wywalczył wysokie 3. miejsce. Równie 
dobrze Antkowi poszło w deblu, 
w którym wraz z Jakubem Kawałkow-
skim z Zielonej Góry uplasował się na 
najniższym stopniu podium. 

Foto-Higiena 
w III lidze
Choć od zakończenia zmagań 
IV-ligowców minęły niemal dwa tygo-
dnie, to dopiero przed kilkoma dniami 
poznaliśmy mistrza rozgrywek, a tym 
samym zespół, który w przyszłym 
sezonie walczyć będzie na wyższym 
szczeblu. Najlepszą drużyną obu grup 
IV ligi okazała się Foto-Higiena Gać 
(zwycięzca grupy wschodniej), która 
w pierwszym meczu barażowym 
o awans do III ligi rozgromiła Apis 
Jędrzychowice 7:1. Do rewanżu nie 
doszło, gdyż mistrz grupy zachodniej 
zrezygnował z udziału w spotka-
niu, które zostało zweryfikowane 
jako walkower dla Foto-Higieny. 
Warto przypomnieć, iż w minionych 
rozgrywkach barw naszego regio-
nu bronili: Górnik Wałbrzych oraz 
Górnik Boguszów-Gorce. Biało-
-niebiescy zakończyli zmagania na 5. 
miejscu, a boguszowianie uplasowali 
się na przedostatniej pozycji i po roku 
występów na IV-ligowym poziomie 
powrócili do klasy okręgowej. 

Śladem Otylii 
Jędrzejczak
Pięć medali, w tym złoto na 200 
metrów stylem dowolnym, wywal-
czyła Anna Sobaszek z UKS-u Szafir 
Wałbrzych w zawodach Otylia Swim 
Cup Summer Edition w Gliwicach. 
W zawodach na Górnym Śląsku 
uczestniczyło troje reprezentantów 
Szafira (Dominika Batóg oraz Antoni 
Laszkiewicz), którzy pobili kilka 
rekordów życiowych, ale tylko Ani 
udało się stanąć na podium imprezy 
pod patronatem Otylii Jędrzejczak. 
Oprócz wspomnianego złota Soba-
szek zdobyła również srebro na 200 
metrów stylem zmiennym oraz 200 
metrów stylem motylkowym, a także 
brązowe krążki na 100 i 50 metrów 
stylem motylkowym.

Niecodzienny przebieg miała 
wałbrzyska rywalizacja o mistrzo-
stwo klasy B. Choć na boisku Za-
głębie bezbramkowo zremisowało 
z Górnikiem II, to ostatecznie de-
cyzją OZPN-u Wałbrzych gospo-
darze zwyciężyli 3:0 sięgając po 
tytuł najlepszej ekipy rozgrywek. 

Przed ostatnią kolejką „Bundesli-
gi” prowadzące w tabeli rezerwy 
Górnika miały 2 „oczka” przewagi 
nad Zagłębiem. Tym samym biało-
-niebieskim wystarczał remis w za-
mykającym sezon spotkaniu z ekipą 
Marka Carewicza, aby sięgnąć po 

mistrzostwo rozgrywek. I faktycznie, 
po dość bezbarwnym spotkaniu, któ-
re rozczarowało swym poziomem 
licznie zgromadzoną na stadionie 
przy ulicy Dąbrowskiego publiczność, 
obie drużyny podzieliły się punktami. 
Dla miejscowych był to wynik brze-
mienny w skutkach, gdyż swój mecz 
wygrał trzeci w klasyfikacji MKS II 
Szczawno-Zdrój, który w rezultacie 
na finiszu ligi przeskoczył Zagłębie 
plasując się na 2. pozycji. 

To jednak nie był koniec emo-
cji związanych z wyłonieniem naj-
lepszego zespołu sezonu. Jak się 
bowiem okazało, w składzie przy-

jezdnych z Ratuszowej znalazło się 
dwóch nieuprawnionych graczy, 
najprawdopodobniej chodzi o Woj-
ciecha Błażyńskiego oraz Damiana 
Bogacza, co nie przeszło niezauwa-
żone przez Okręgowy Związek Pił-
ki Nożnej w Wałbrzychu. Decyzja 
piłkarskiej centrali mogła być tylko 
jedna, a więc przyznanie zwycięstwa 
walkowerem ekipie z Dąbrowskie-
go. Dzięki temu Maciej Maciejczyk 
i spółka sięgnęli po mistrzostwo 
klasy B spychając na 2. miejsce Gór-
ników, a kolejna lokata przypadła 
w udziale rezerwom MKS-u. 

Bartłomiej Nowak

„Trzecia połowa” dla Zagłębia

Liczne grono kibiców obej-
rzało spotkanie Ekstraligi Boksu 
Olimpijskiego, które rozegrano 
w Galerii Victoria. Po zaciętych 
pojedynkach reprezentacja Dol-
nego Śląska pokonała Wielko-
polskę 12:10, w czym duży udział 
mieli wałbrzyszanie – zawodnicy 
lokalnych klubów: Kaczor Boks 
Team oraz Imperium Boxing.

Kilka dni po II Turnieju Imperium 
Boxing w Szczawnie-Zdroju ponow-
nie obejrzeliśmy w akcji przedstawi-
cieli obu miejscowych klubów. Tym 

razem za sprawą wspomnianego 
meczu Ekstraligi Boksu Olimpij-
skiego pomiędzy Dolnym Śląskiem 
a Wielkopolską, którego areną była 
Galeria Victoria. Rywalizacja przy-
niosła zwycięstwo gospodarzy 12:10, 
na co duży wpływ miały zwycięstwa 
wałbrzyszan. Reprezentujący Kaczor 
Boks Team – Dominik Dec (60 kg) 
pokonał Marcina Hejosza 2:1, a Piotr 
Tobolski (64 kg) z Imperium Boxing 
w identycznym stosunku odprawił 
Karola Łapawę. Warto podkreślić, iż 
Łapawa to utytułowany, bo mający 
na swym koncie między innymi tytuł 

Zagłębie Wałbrzych – Górnik II Wałbrzych 3:0 (v.o.)
Zagłębie: Daniel Gałek, Krystian Żygało, Radosław 
Szymaniak (46 Łukasz Wojciechowski), Jakub Fijał-
kowski, Beniamin Mlostek (46 Maciej Maciejczyk), 
Paweł Sułkowski (75 Szymon Pawełek), Krzysztof 
Ślisz (46 Sebastian Sabiniarz), Piotr Rałek, Jakub 
Kostko, Gracjan Janiszewski (46 Paweł Nyklasz), 
Przemysław Dobiega. Trener: Marek Carewicz
Górnik II: Bartłomiej Ziobro, Grzegorz Michalak, Ad-
rian Mrowiec, Piotr Sudor (46 Dawid Rosicki), Szymon 
Krupczak (85 Marcin Domagała), Michał Zaremba 
(26 Dominik Grzesiak), Mateusz Biskup (46 Radosław 
Marciniak), Wojciech Błażyński (46 Alan Sowik), 
Damian Bogacz, Piotr Krawczyk, Miłosz Rodziewicz 
(82 Mateusz Drążek). Trener: Jacek Fojna

MKS II Szczawno-Zdrój – Błyskawica Kalno 10:0 
(6:0)
Bramki: 1:0 Maciej Brzeziński (1), 2:0 Krzysztof 
Sikorski (6), 3:0 Mateusz Korulczyk (12), 4:0 Mateusz 
Korulczyk (18), 5:0 Maciej Brzeziński (36), 6:0 Patryk 
Szkudlarek (38), 7:0 Mateusz Korulczyk (53), 8:0 
Jarosław Borcoń (68), 9:0 Paweł Pilarczyk (85)
MKS: Marcin Wojciechowski, Patryk Szkudlarek, 
Damian Bińczyk, Tomasz Jastrzębowski (61 Jarosław 
Borcoń), Maciej Brzeziński (46 Daniel Link), Przemy-
sław Wystemp, Robert Wiliński, Mateusz Korulczyk 
(69), Piotr Jankowski, Krzysztof Sikorski, Paweł 
Pilarczyk. Trener: Jarosław Borcoń

Tabela klasy B
1. Zagłębie Wałbrzych 26 60 67:25
2. Górnik II Wałbrzych 26 59 112:39
3. MKS II Szczawno-Z. 26 58 128:42
4. Zieloni Mrowiny 26 51 82:48
5. Nysa Kłaczyna 26 46 66:46
6. Tęcza Bolesławice 26 45 70:61
7. Karolina II J. Śląska 26 42 64:52
8. Sokół Kostrza 26 31 60:80
9. LKS Piotrowice Ś-ckie 26 30 70:61
10. Błyskawica Kalno 26 25 35:79
11. Zryw Łażany 26 24 52:76
12. Grom Panków 26 18 43:83
13. Płomień Dobromierz 26 18 41:83
14. Huragan Olszany 26 7 21:142

Choć w rywalizacji na szczycie klasy B padł bezbramkowy remis, to ostatecznie więcej powodów do radości 
mają piłkarze Zagłębia Wałbrzych, którzy wywalczyli mistrzostwo „Bundesligi”

Sukcesy na pięściarskim ringu 

… oraz Piotra Tobolskiego (z prawej), a więc reprezentantów obu 
wałbrzyskich klubów

Mistrza Polski – pięściarz, który po 
raz drugi w przeciągu kilkunastu dni 
musiał uznać wyższość „Tobola”. 

I to nie koniec dobrych wieści 
z pięściarskiego ringu, gdyż pod-
opieczni Krzysztofa Sadłonia oraz 
Mariusza Burzyńskiego doskonale 
zaprezentowali się w X Kogucim 
Turnieju Bokserskim. Do Oławy 
udało się dziesięciu zawodników Im-

perium Boxing, spośród których do 
walki przystąpiło ośmiu wałbrzyszan. 
Bilans występów naszych przedsta-
wicieli to siedem wygranych i zale-
dwie jedna, minimalna porażka. Jako 
jedyny swego zwycięskiego dorobku 
nie poprawił Kacper Banasik, który 
uległ 1:2 znacznie bardziej doświad-
czonemu rywalowi. 

tekst i fot. Bartłomiej Nowak 

Mecz Ekstraligi Boksu Olimpijskiego przyniósł wygrane między innymi 
Dominika Deca (z lewej)...
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Piątek, 22 czerwca 2018
Nakład łączny

w czerwcu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami ogłoszenia 11

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Żuraw samochodowy Hydros R-061, Star 
660. Rok produkcji: 1979. Zakupiony z 
wojska. 6.3 tony. Wysięg: 7.1/13m Ubez-
pieczony, ważne OC. Cena: 15.000 PLN, 
wystawiam fakturę VAT. tel. 693393095

WYNAJMĘ

Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 602 
683

(2) Do wynajęcia pokoje dla pracow-
ników z Ukrainy. Tel. 693 06 94 86   

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

ŚRÓDMIEŚCIE – 30m2, trzecie piętro, 
jeden pokój, kuchnia. Mieszkanie do 
generalnego remontu. Cena: 16 900 zł. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

ŚRÓDMIEŚCIE- 51,90m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z wc oraz przed-
pokój. Mieszkanie do wprowadzenia, na 
drugim piętrze. Cena: 72 000 zł. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 42m2, dwa pokoje, 
widna kuchnia, łazienka z wc, przedpo-
kój. Mieszkanie trzecim piętrze. Mieszka-
nie do wprowadzenia. Cena: 119 000 zł . 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PIASKOWA GÓRA- 45m2, jeden pokój, 
kuchnia, przedpokój, wc na korytarzu, 
istnieje możliwość zrobienia w mieszka-
niu. Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 
65 000 zł. Tel: 502 668 974 , (74) 640 
11 73

PODZAMCZE – 64m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie na czwartym piętrze. 
Cena: 178 000 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

PODZAMCZE – 48m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszka-
nie na trzecim piętrze. Cena: 169 000 zł. 
Tel. 513 130 023, (74) 640 11 73

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

PODGÓRZE - 41m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Ogrzewanie węglowe. 
Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 509 
180 718, (74) 640 11 73

STARY ZDRÓJ – 51m2, mieszkanie 
dwupoziomowe - pokój, salon z widna 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena: 
154 000 zł. Tel: 502 668 974 , (74) 640 
11 73

NOWE MIASTO - 35m2, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszka-
nie na drugim piętrze. Brak ogrzewania. 
Mieszkanie do małego remontu. Cena: 62 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974 , 
(74) 640 11 73

NOWE MIASTO - 85m2, 3 pokoje, 
kuchnia, duża łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na drugim piętrze. Mieszkanie 
po generalnym remoncie. Cena: 265 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

ŚWIEBODZICE – 29m2, jeden pokój, 
kuchnia, brak łazienki. Mieszkanie do 
generalnego remontu. Mieszkanie na 
parterze. Cena: 39 999 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE - 76m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie 
podłogowe. Wysoki standard. Mieszkanie 
na parterze. Cena: 218 000 zł do negocja-
cji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWIENKO – 42m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. 
Mieszkanie na parterze. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 75 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

SOBIĘCIN- 54,06m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, wc na korytarzu 
istnieje możliwość przyłączenia do miesz-
kania, piwnica. Mieszkanie do remontu. 
Mieszkanie na drugim piętrze. Cena 85 
000 zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 130m2, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze. Mieszkanie na trzecim 
piętrze. Do generalnego remontu. Cena: 
99 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRÓJ- 90m2, 3 pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka z WC, przed-
pokój. Mieszkanie na parterze. Cena: 180 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73

Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nie-
ruchomościami WILLA, Al. Wyzwole-
nia 3/2 58-300 Wałbrzych tel.74 666 

42 42, kom.507 153 166,

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willanieruchomosciwalbrzych.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu, 4 
pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po 
remoncie, ogród, osobne wejście, cena  
189 000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pok, 41m2, po 
remoncie, Podzamcze, cena 159 tys.zł. 1 
piętro, 74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na Nowym 
Mieście, po remoncie, 82m2, parter, cena 
74 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA –  Do sprzedania  kawalerka, 
Boguszów Gorce, 35 m2, cena 45000zł. 
parter, po remoncie, co węgiel, 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgó-
rzu, 38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzam-
cze, po remoncie, 48m2 , 152tys.zł.  4 
piętro (4), 74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.Gorce 
(Kuźnice), 65m2, 2 piętro, cena 65 tys.zł. 
cicha okolica 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, B.Kamień 
okolice Bema, 1 piętro, 44,06m2, cena 
75 tys.zł. Co gaz, 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje w Śród-
mieściu, 93m2, 2 piętro, do remontu, 
cena 119 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy w Śródmieściu, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co gaz, stan 
b.dobry, cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507 
153 166. 

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje, Podzam-
cze, 35m2, 5 piętro, cena 135 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 63m2, 
Śródmieście przy ul. Wyzwolenia, 1p. po 
remoncie, co gaz, cena 129 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, B.Gorce, 
41,4m2, parter, ogródek, cena 45 tys.zł.  
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  Sprzedamy pół domu po re-
moncie na Poniatowie 4 pokoje, 120m2, 
działka 550m2, cena 480 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, stan dobry, 
59 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 3 
pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena 123 
tys.zł.  666 42 42, 881 424 100.

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie Szczaw-
no Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje, 
108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

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

z dojazdem autokarem
Rewal - 26.08-2.9.2018 

w cenie: 789 zł
Rewal lub Pogorzelica 

- 2.09 - 9.09.2018 w cenie od:749 zł
Informacje i zapisy:
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
tel.: 690 821 421

www.omnibus-szczawno.pl

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Wynajmę 
busa

9 osób
(nowy Opel  Vivaro)

Tel. 503 056 260

USŁUGI

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

(2) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO i GAZ. TEL. 506 206 102

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

(25) WSZYWANIE ESPERALU, TEL. 
74 841 54 66

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

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

(2) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. Napra-
wa FOTOGRAFICZNYCH APARA-
TÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

(2) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyj-
nego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd 
do klienta. Kontakt: 505874992

(16) KOMPUTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjo-
nalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5, 
www.speed24h.info

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

PRACA

(1) Poszukujemy do pracy do sprzątania 
rencistów, emerytów oraz osoby- niepeł-
nosprawne. Praca 3 razy w tygodniu po 
2,5h lub 5 razy po 2h. Umowa zlecenie 
stawka 13,70zł/h lub umowa o pracę. 
Dzwonić od pn-pt od 8-16. Tel. 507 031 
015

(1) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAW-
NE)  do pakowania kosmetyków. Wał-
brzych. Tel. 606 829 141

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

NIERUCHOMOŚCI

(5) Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
114 m2, Śródmieście. Mieszkanie po 
remoncie,  CO gazowe, na I piętrze z 
balkonem, ogródkiem i dodatkowym 
pomieszczeniem gospodarczym 40 m2, 2 
garaże. Tel. 699 981 768

Będzie się działoSezon piłkarski na niższych szczeblach powoli, ale nieuchronnie dobiega koń-ca. W miniony weekend swoje roz-grywki zakończyli IV-ligowcy, a przed nami ostatnie, decydujące starcia w „okręgówce” oraz klasach A i B. Przegląd nadchodzących wydarzeń piłkarskich na lokalnych boiskach roz-poczynamy wyjątkowo od najniższego szczebla, a więc klasy B, w której dopiero w ostatniej kolejce pozna-my mistrza sezonu. Szanse na tytuł mają rezerwy Górnika Wałbrzych oraz Zagłębie Wałbrzych, które w niedzielę o godzinie 11 zmierzą się na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego. Teoretycznie faworytem są Górnicy, którzy zwyciężyli w jesiennym meczu obu ekip, a ponadto z 2-punktową przewagą nad Zagłębiem prowadzą w ligowej klasyfikacji. Z drugiej jednak strony biało-niebiescy przegrali dwa ostatnie spotkania i ich mistrzowski tytuł stanął pod znakiem zapytania. Odwrotnie do „Thoreziaków”, którzy po raz ostatni schodzili z boiska poko-nani niemal równo dwa miesiące temu notując od porażki z Tęczą Bolesławi-ce siedem zwycięstw i zaledwie jeden remis, w bramkach 28:2 (!).  Tym ciekawiej zapowiada się zatem poje-dynek na szczycie „Bundesligi”, który zadecyduje o mistrzowskim tytule dla Górnika II lub Zagłębia Wałbrzych. Plan XXVI (ostatniej) kolejkiSobota – 16 czerwca, godz. 17:Karolina II Jaworzyna Śląska – Zieloni MrowinyNysa Kłaczyna – Płomień DobromierzNiedziela – 17 czerwca, godz. 11:Huragan Olszany – LKS Piotrowice ŚwidnickieMKS II Szczawno-Zdrój – Błyskawica KalnoZagłębie Wałbrzych – Górnik II WałbrzychGrom Panków – Zryw Łażany Tęcza Bolesławice – Sokół Kostrza Gorąco w dole klasy ANiezwykle ciekawie zapowiada się również walka w klasie A. Ostatnią kolejkę rozpocznie sobotnie spotka-nie, w którym naprzeciw siebie staną niepokonana Pogoń Pieszyce oraz wicelider Dabro-Bau Makowice. Dla nasi ważniejsze są jednak niedzielne mecze, których stawką będzie utrzy-manie na dotychczasowym poziomie. O ile już wcześniej poznaliśmy dwóch spadkowiczów (Biały Orzeł Miero-szów oraz Kłos Lutomia), o tyle wciąż nie wyjaśniła się walka o 12. miejsce, którego „zdobywca” również pożegna się z klasą A. Co ciekawe, zagrożo-nych jest aż 5 zespołów, gdyż różnica między ósmym w tabeli Boxmetem Piskorzów a dwunastą obecnie Unią Bogaczowice wynosi zaledwie 2 punkty. Poza dwiema wspomnia-nymi ekipami przed opuszczeniem szczebla bronią się ponadto KS Walim, Czarni Wamag Wałbrzych oraz Sudety Dziećmorowice. Początek wszystkich niedzielnych spotkań zaplanowano na godzinę 11, a z lokalnych zespołów przed własną publicznością zapre-zentują się Sudety Dziećmorowice, Górnik Nowe Miasto oraz Podgórze Wałbrzych. Plan XXVI (ostatniej) kolejkiSobota – 16 czerwca, godz. 17:Pogoń Pieszyce – Dabro-Bau MakowiceNiedziela – 17 czerwca, godz. 11:Sudety Dziećmorowice – Czarni Wamag WałbrzychGórnik Nowe Miasto – Boxmet PiskorzówPodgórze Wałbrzych – Unia BogaczowiceWłókniarz Głuszyca – Błękitni SłotwinaKS Walim – Iskra Witków Śląski pauza – Kłos Lutomia
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Piątek, 22 czerwca 2018
Nakład łączny

w czerwcu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami12 promocja
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