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Szczawieńskie 
romanse

Rodzinne ściganie
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Pocztówki na topie

• Pożyczki z jednorazową spłatą
• Pożyczki ratalne 3 miesiące wolne 

od spłaty kapitału
• Pożyczki gotówkowe do 15 000 zł
• Kredyty do 200 000 zł
• Pożyczki wieloratalne
• Auto Kasa gotówka na auto do 100 000 zł

ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, 
tel. 515-751-711

ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra, 
tel. 502-284-615

ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW
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Espresso z Jackiem 
Fojną 
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PRACA w Niemczech
 sortowanie surowców wtórnych

 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich

 kierowca kat. C

dla kobiet i mężczyzn
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REMAX Sp. z o.o., 
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 

tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl Premie do 150 EUR !

Legendy polskiego filmu zawitały 
w ostatni weekend do Wałbrzycha. 
Doroczne święto filmu, publiczności 
i reżyserów jest jednym z najważniej-
szych wydarzeń kulturalnych Dolnego 
Śląska i jedynym w Europie świętem 
reżyserów. To okazja do prezentacji 
dobrego kina, spotkań z twórcami 
i dyskusji artystów z publicznością.

Wydarzenie co roku przyciąga naj-
większe postaci świata filmu i gromadzi 
ogromną widownię. Festiwal ma na celu 
uhonorowanie najwybitniejszych twórców 
filmowych i najlepsze dzieła, jak również 
aktorów, z którymi w opinii reżyserów, 
najlepiej się współpracuje. Wałbrzych od-
wiedzili m.in.: Anna Dereszowska, Małgo-
rzata Kożuchowska, Agata Kulesza, Anna 
Samusionek, Artur Żmijewski,  Wojciech 
Pszoniak i Jan Nowicki.

- Festiwal odbywa się w Wałbrzychu 
po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. 
Jestem święcie przekonana, że państwo 
zakochacie się w naszym mieście i będzie-
cie tu przyjeżdżać z przyjemnością, a nie 
z przymusu – i nie będzie to zemsta na 

Gwiazdy filmowe w Wałbrzychu

żadnym innym mieście – mówiła repre-
zentująca gospodarzy Wałbrzycha Anna 
Maria Romańska, przewodnicząca rady 
miejskiej.

Podczas ceremonii otwarcia festiwalu, 
która poprowadzili Anna Dereszowska 
i Artur Żmijewski, Jan Jakub Kolski odebrał 
„Kryształowego Dzika” za wybitne osiąg-
nięcia w reżyserii filmowej.  Galę finałową 
prowadziła Sonia Bohosiewicz i Robert 

Gonera. Przyznano także prestiżowe na-
grody „Złotego Dzika”. Spośród 7 reży-
serów nominowanych do nagrody, jury 
w składzie: Sylwester Chęciński, Janusz 
Majewski oraz Waldemar Krzystek wyło-
niło dwóch zwycięzców ex aequo: Piotra 
Domalewskiego nagrodzono za obraz 
“Cicha noc” oraz Pawła Maślonę za “Atak 
paniki”.

PaPu

wydarzenia str. 5

wydarzenia str. 9
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„Kto nie ceni sam siebie, nie będzie ceniony przez innych” 
- Zo�a Kossak-Szczucka

Choć sprawy związane z fi-
nansami przerażają nie jednego 
z nas, to dla niektórych jest to 
wspaniała motywacja do dzia-
łania. O swojej pracy z oka-
zji obchodzonego, 9 czerwca 
Dnia Księgowego rozmawiamy 
z Agnieszką Gorawską – właści-
cielką wałbrzyskiego Biura Ra-
chunkowego Fortis. 

Czy praca w księgowości może 
być realizowana z pasją?

Tak, praca w księgowości wy-
maga nieustannie doskonalenia, 
bo mimo wszechobecnej rutyny 
ciągle spotykam się z różnymi 
problemami księgowo-rachun-
kowymi. To dodaje mi energii do 
działania, lubię wyzwania.

Jakie predyspozycje powinien 
mieć księgowy?

Na pewno księgowy musi lubić 
liczby. Przyda się też umiejętność 
analitycznego myślenia. Koniecz-
ne cechy osobowości to staran-
ność, cierpliwość i uczciwość.

Dlaczego warto korzystać 
z usług profesjonalnych biur ra-
chunków i księgowych?

Zawsze zachęcam do korzystania 
z usług profesjonalnych biur ra-
chunkowych, ponieważ uważam, 
że każdy powinien zajmować się 
tym w czym jest dobry. Najważ-
niejsze dla przedsiębiorcy powin-
no być bezpieczeństwo finansów 
firmy, oszczędność czasu, pienię-
dzy oraz wygoda. Prowadzenie 
samodzielnie księgowości nie jest 
takie proste, biuro reprezentuje 
firmę przed Urzędem Skarbo-
wym, ZUS i bierze odpowiedzial-
ność za swoje działania. Ma pro-
fesjonalne programy do obsługi, 
ale najważniejsza jest wykwalifi-
kowana kadra.

Czy w związku z wejściem w ży-
cie nowych ustaw praca księgo-
wego nad obsługą firm znaczą-
co zwiększyła się?

Przepisy podatkowe zmieniają 
się dynamicznie, biuro rachunko-
we pozwala przedsiębiorcy sku-
pić się na prowadzeniu biznesu, 
przejmując na siebie śledzenie 
tych zmian. Jeśli chodzi o RODO 
myślę, że w biurze aż tak wiele 
się nie zmieniło. Już wcześniej 

każdy z nas stosował wewnętrze 
procedury potrzebne do zabez-
pieczenia danych powierzonych 
przez klientów, teraz zostało to 
tylko dostosowane do forma-
tu. JPK znacząco zmieniło prace 
w momencie, gdy ktoś rozliczał 
się kwartalnie, klienci musza te-
raz systematycznie co miesiąc 
przekazywać dokumenty, nie tak 
jak dotychczas raz na kwartał. Jest 
to większe obciążenie dla biura, 
ale z uwagi na systematyczność 
praca jest równomiernie rozłożo-
na. Ważne jest, aby mieć specjali-
styczne programy komputerowe 
do obsługi księgowej, wówczas 
nie jest to duży problem.

Jak można zweryfikować biu-
ro rachunkowe pod względem 
rzetelności?

Przede wszystkim sprawdzić le-
galność prowadzenia biura. Do-
wiedzieć się czy zatrudnia ono 
specjalistów czy praktykantów, 
bo niestety i tacy się zdarzają. Do 
2014 trzeba było mieć wydany 
przez Ministerstwa Finansów Cer-
tyfikat do usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych, obecnie 
niestety biuro może otworzyć 
każdy dlatego warto spytać czy 
jednak biuro posiada taki certy-
fikat. Każde biuro rachunkowe 
prowadzące księgi handlowe musi 
posiadacz OC, ale uwaga OC przy 
prowadzeniu książek przychodów 
i rozchodów, kadr itp jest już do-
browolne, dlatego warto dopytać 
o zakres OC w wybranym biurze

Jakie błędy księgowe popełniają 
najczęściej Państwa klienci?

Od zawsze trudności związane są 
z korygowaniem faktur sprzeda-
żowych. Zdarza się, że klienci gu-
bią dokumenty. Wszystko udaje 
nam się wspólnie rozwiązać.

Czy przedsiębiorcy są świadomi 
swoich praw i obowiązków?

Większość tak, jednak ze względu 
na częste zmiany w tym temacie 
zachęcam do ciągłego doszkala-
nia się  przedsiębiorców. Bardzo 
ważne jest, aby przedsiębiorcy 
zdawali sobie sprawę z tego jakie 
konsekwencje wiążą się z prowa-
dzeniem działalności.

Dziękuję za rozmowę. 
Karolina Lubczyńska
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• PIĄTEK, 08 czerwca 2018 
Imieniny: Medard, Seweryn
Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, 
Dzień Cyrku bez Zwierząt 
17:00 - Wernisaż wystawy Zrąb, Rynek, Wałbrzych
17:00 - Mecz IV ligi piłki nożnej Polonia-Stal Świdnica - Wiwa 
Goszcz , OSiR, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „Moby Dick, czyli koniec demokracji w 
państwie wielorybów”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

• SOBOTA, 09 czerwca 2018 
Imieniny: Felicjan, Pelagia 
Światowy Dzień Robienia na Drutach w 
Miejscach Publicznych, Dzień Agugaga, 
Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień 
Trójkąta Koralowego, Dzień Przyjaciela, Dzień 
Księgowego (Buchaltera)
09:00 - Rangersi w Janowicach Wielkich, Muzealna 1, Świdnica
09:00 - Dni Świdnicy: występy na Rynku
10:30 - Górale na Start, Wałbrzych
12:00 - Święto Dzika, Rynek, Świdnica
13:00 - Urodziny ulicy w dzielnicy Nowe Miasto, Wałbrzych
16:00 - Noc Bibliotek Biblioteka Miejska, Świdnica
17:00 - Alchemia teatralna – spotkanie z Przemysławem 
Bluszczem , Teatr Miejski, Świdnica
17:30 - Dni Świdnicy - Papa D, Ania Rusowicz, Andrzej Piaseczny, 
OSiR, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Moby Dick, czyli koniec demokracji w 
państwie wielorybów”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Noc Bibliotek, Grunwaldzka 26, Głuszyca
18:00 - Escape room- Wieczór tajemnic w bibliotece, Al. Wojska 
Polskiego 4a, Szczawno Zdrój
18:00 - Noc Żywych Bibliotek, Galeria Victoria, Wałbrzych

• NIEDZIELA, 10 czerwca 2018 
Imieniny: Bogumił, Małgorzata  
Światowy Dzień Jazdy Nago Na Rowerze, 
Międzynarodowy Dzień ElektrykA
08:00 - Górale na Start, Wałbrzych
08:00- Noc Bibliotek, Grunwaldzka 26, Głuszyca
12:00 - Festyn sportowy, OSiR Świdnica
12:30 - Spektakl pt. „Chodź na Słówko”, Teatr Lalki i Aktora, 
Wałbrzych
14:00 - Festyn rodzinny, Pszenno 
17:00 - Dni Świdnicy, koncerty Mejk, Łobuzy, OSiR, Świdnica
18:00 - Bolko von Hochberg Hommage – koncert, Zamek Książ, 
Wałbrzych

• PONIEDZIAŁEK, 11 czerwca 2018 
Imieniny: Anastazy, Barnaba, Paula 
17:00 - Spotkanie z Krystyną Mazurówną, Biblioteka pod 
Atlantami (Piaskowa Góra), Wałbrzych
17:00 - Spotkanie autorskie z Krystyną Mazurówną - premiera 
książki „Nasi za granicą”, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Wałbrzych
17:00 - XV Dni Młodego Teatru, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

• WTOREK, 12 czerwca 2018 
Imieniny: Jan, Mieczysława, Onufry 
Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, Święto 
Biura Ochrony Rządu, Dzień Stylisty Paznokci, 
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy 
Dzieci, Międzynarodowy Dzień Falafela, Dzień 
Komornika Sądowego 
09:00 - Spektakl pt. „Chodź na Słówko”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:30 - Siatkarska Liga Narodów – Kobiety, Rosja vs Dominikana, 
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, Wałbrzych.
20:30 - Siatkarska Liga Narodów – Kobiety, Polska vs Japonia, 
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, Wałbrzych.

• ŚRODA, 13 czerwca 2018 
Imieniny: Antoni, Lucjan 
Święto Dobrych Rad, Święto Żandarmerii 
Wojskowej, Światowy Dzień Wellness 
10:00 - Spektakl pt. „Koziołek Matołek”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Spektakl pt. „Gdyby Pina Nie Paliła, To By Żyła”, Teatr 
Dramatyczny, Wałbrzych
17:30 -  Siatkarska Liga Narodów – Kobiety, Dominikana vs Japonia,  
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, Wałbrzych.
20:30 - Siatkarska Liga Narodów – Kobiety, Polska vs Rosja, 
Siatkarska Liga Narodów – Kobiety, Polska vs Rosja

• CZWARTEK, 14 czerwca 2018 
Imieniny: Eliza, Metody, Walery 
Światowy Dzień Żonglerki, Dzień Dziennikarza 
Obywatelskiego, Narodowy Dzień Pamięci 
O�ar Niemieckich Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady 
09:00 - Spektakl pt. „Kolorowo”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - „Polowanie na męża” - spektakl grupy teatralnej Prywatnego 
Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury, Piaskowa Góra, Wałbrzych
17:30 - Siatkarska Liga Narodów – Kobiety, Rosja vs Japonia, 
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, Wałbrzych.
20:30 - Siatkarska Liga Narodów – Kobiety, Polska vs Dominikana, 
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, Wałbrzych



www.30minut.pl

Piątek, 8 czerwca 2018
Nakład łączny

w czerwcu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami rozmowa 3

„Beatu$”
Centrum Kredytowe
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych 
tel 793-793-005, 531-483-291

SZYBKA 
GOTÓWKA  do 40 000 zł
dla pracujących, emerytów, rencistów

KONSOLIDACYJNY 
KREDYT  do 200 000 zł

REKLAMA	 R0375/18

Studio Espresso gościło w Enotece Gusto Italiano w Wałbrzychu

z Jackiem Fojną 
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 trenerem piłkarzy Górnika Wałbrzych, byłym piłkarzem rozmawiał Paweł Szpur

Jak to się stało, że zakochałeś się 
w piłce nożnej?

Wychowałem się w latach 
osiemdziesiątych. Piłka nożna 
to był sport numer jeden. Nie 
było dostępu do tylu dyscyplin 
sportowych, jak jest teraz, na-
wet squash czy kręgle. W tele-
wizji była tylko jedna dyscyplina, 
w dodatku na bazie sukcesów 
roku osiemdziesiątego drugiego 
czy mistrzostwa świata w osiem-
dziesiątym szóstym. To natural-
ną drogą wszyscy chłopcy szli na 
boisko.

Pochodzisz z niewielkiej miejsco-
wości, a grałeś na początku ka-
riery w Świdnicy, choć wówczas 
miałeś epizod z Górnikiem Wał-
brzych.

Swoją piłkarską przygodę zaczy-
nałem w Jaroszowie w Unii Jaro-
szów. Poprzez spotkania drużyn 
w dziewięćdziesiątym drugim 
roku wylądowałem na testach 
w Górniku Wałbrzych. Na swojej 
drodze spotkałem wówczas Mar-
cina Morawskiego.

Który notabene był naszym goś-
ciem w Studio Espresso. 

Trwało to dosłownie dwa miesią-
ce. Ale wybrałem Świdnicę z tego 
względu, że do domu było bliżej 
i szkoły, które tam się znajdowały, 
były mi bliższe sercu.

Byłeś piłkarzem wielu klubów, 
opowiedz trochę o twojej karie-
rze, zanim zostałeś trenerem 
Górnika Wałbrzych.

Grałem w kilkunastu klubach, ale 
te najbardziej znane na mapie 
piłkarskiej Polski to Arka Gdynia, 
Górnik Łęczna, Odra Opole czy 
zapomniany Krisbud Myszków 
- w tamtych czasach potęga ze 
względu na sponsora, Pana Czy-
ża, który wówczas był w dwu-
nastce najbogatszych Polaków. 

Czy jest różnica w atmosferze 
w klubach pomiędzy naszym 
Górnikiem Wałbrzych, a innymi 
klubami w których grałeś? 

Jesteśmy w Górniku i na klub, 
który ma tak wielkie tradycje i ki-
biców, to atmosfera jest wyjątko-
wa. I tylko poprzez wyniki i wyż-
sze klasy rozgrywek sportowych, 
w których będzie występował, to 
tych kibiców będzie więcej. 

Jako piłkarz grałeś na środku 
pomocy. Piłkarz na twojej pozy-
cji musi umieć czytać grę, umieć 
ją zwolnić, przyspieszyć i zagrać 
piłkę w odpowiednim czasie. Gra 
na tej pozycji wymaga odpowied-
nich predyspozycji. Czy pomaga-
ją Ci to teraz jako trenerowi ?

Chciałbym, żeby tak było. Mam 
nadzieję, że idę w dobrym kie-
runku. Chłopacy, którzy pracują 
pod moją ręką, zrobili postęp nie 
tylko umiejętności, ale również 
charakteru i poglądu na piłkę noż-
ną. Analiza, czytanie gry, to ele-
menty, w których umiejętności 
należy podnieść. 

Czy sam jako trener rozwijasz 
swoje umiejętności, nie tylko fi-
zyczne, ale te analityczne? Masz 
jakieś wzory do naśladowania? 
José Mourinho , czy Pep Guar-
diola? Uczysz się nadal piłkar-
skiej taktyki ?

Jak w każdej dziedzinie, czy le-
karz w medycynie. Tak, tu trzeba 
cały czas się dokształcać. Trener 
musi cały czas analizować. Musi 
umieć dostarczać swoim zawod-
nikom takich środków treningo-
wych, które będą łatwo dostępne 
dla zawodników.

Czy w twoim domu króluje piłka 
nożna? Jesteś władcą pilota i nie 
oddajesz go nikomu ?

Prawdę mówiąc, tak (śmiech). 
Ale jest kompromis, są male 
dzieci i leci zawsze trochę bajek 
i programów edukacyjnych, żeby 
dzieci intelektualnie rozwijać. 
Każdy członek rodziny w tym 
aspekcie odnajduje cząstkę przy-
jemności.

Jak wiemy, Górnik spadł z drugiej 
do czwartej ligi. Jak motywujesz 
swoich piłkarzy do pracy od pod-
staw, by Górnik Wałbrzych wró-
cił na właściwe tory ?

Występują w klubie zawodnicy, 
którzy mają potencjał. W czwar-

tej lidze traktujemy to półama-
torsko. Są zawodnicy, którzy 
pracują, jadą na obiad do domu 
i wracają na trening. Trzeba wy-
zwolić w nich tą chęć, motywa-
cję i determinację, by stać się 
jeszcze lepszym zawodnikiem. 
Nie jest to łatwe. Kiedy przyjeż-
dżają do klubu muszą wiedzieć, 
że są zawodnikami i mają swo-
je obowiązki. Wszelkie korekty 
na bieżąco staramy się wpro-
wadzać. Ale też nie może być 
rewolucji, żeby chłopakom nie 
zaszkodzić. Okresy przygoto-
wawcze, żeby dobrze funkcjo-
nować w sezonie i w rundzie, 
to od grudnia do marca oraz 
od czerwca do polowy sierpnia, 
gdzie możemy budować kondy-
cję, wytrzymałość i dynamikę. 
W okresach między meczowych 
odpowiednia ilość snu, dieta 
i regeneracja. 

Ilu w klubie jest młodych zawod-
ników, którzy wywróciliby boisko 
do góry nogami, a ilu tych z do-
świadczeniem, którzy podcho-
dzą do gry z rozwagą i spokojem?

W kadrze mamy dwudziestu za-
wodników z doświadczeniem po 
trzydziestce, którzy z niejednego 
piłkarskiego pieca jedli chleb. Jest 
też około siedmiu zawodników 
dwudziestoparoletnich, którzy 
wywodzą się z tego regionu, któ-
rzy oddają serce dla klubu. I jest 
kilku młodych piłkarzy. 

Wcześniej trenowałeś młodych 
piłkarzy. Czy dzięki temu „masz 
dostęp” do kolejnych pokoleń, 
które w przyszłości pociągną wy-
żej Górnik ?

Tak, kilku chłopaków wprowa-
dziłem do pierwszej drużyny. Ale 
to praca każdego z nich nad sobą 
może doprowadzić, że będą lep-
szymi zawodnikami. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Paweł Szpur

Stu trzydziestu biegaczy wy-
startowało w III Półmaratonie 
Szlakiem Riese, który 3 czerwca 
wyruszył z Parku Jordanowskie-
go w Głuszycy. 

Zawodnicy mieli do pokonania 
21,5 km trasy w umiarkowanym gó-
rzystym terenie z łączną sumą pod-
biegów ponad 750 m. Bieg poprzedził 
wykład na temat tajemnic kompleksu 
Riese wygłoszony przez lokalnego pa-
sjonata historii i przewodnika Grze-
gorza Borensztajna. Na trasie usytu-
owanej w Górach Sowich biegacze 
mijali naziemne budowle nazistow-
skie Podziemnego Miasta Osówka 
i Kompleksu Włodarz. Oprócz spor-
towej rywalizacji bieg był okazją do 
poznania tajemnic projektu RIESE, 
powstałego w Górach Sowich w cza-
sie II wojny światowej. 

Najszybciej na mecie III Półma-
ratonu Szlakiem Riese pojawił się 
Ondrej Penc z Meziměstí (01:25:4), 
drugi był Mariusz Piekarz  z Jugo-
wa  (01:27:09), a trzeci  Bartłomiej 

Pobiegli w Głuszycy

Wojsław z Marcinowic (01:33:11).  
Najlepszą zawodniczką okazała 
się Katarzyna Bernat ze Świdnicy 
(01:55:57), drugie miejsce zajęła 

Justyna Borkowska z Sędzisława 
(2:00:05), trzecie Ewelina Świątek 
z Wrocławia (2:03:05). 
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Ruszyło przyjmowanie zgło-
szeń do 8. Dolnośląskiego Rajdu 
o Kropelce - Terwer Logistic. 
Rywalizacja w ekonomicznej 
jeździe samochodem, połączona 
ze zwiedzaniem regionu, zapla-
nowana została na niedzielę, 24 
czerwca 2018 r. Już tradycyjnie 
zawody swoją bazę mają w Świd-
nicy. UWAGA!!! Paliwo gratis!

Pomysł imprezy i jej konsekwen-
tna realizacja to zasługa Roberta 
Jagły, działacza Automobilklubu Su-

deckiego i Prezesa Zarządu Fundu-
szu Regionu Wałbrzyskiego. Rajd 
o Kropelce to z założenia zawody 
dla kierowców amatorów, w których 
udział wziąć może każdy. Uczestnicy 
startują prywatnymi samochodami, 
a załogę stanowić może taka ilość 
osób, na jaką zarejestrowane jest 
auto. – Przyjmowanie zgłoszeń załóg 
rywalizujących o tytuł mistrza eko-
-jazdy trwa. Do udziału zapraszamy 
całe rodziny, bo choć główną ideą 
zawodów jest ekonomia i ekologia, 
to Dolnośląski Rajd o Kropelce jest 

Rodzinne ściganie o kropelce
także okazją do wspólnej zabawy – 
mówi Robert Jagła, pomysłodawca 
i zarazem Komandor 8. Dolnoślą-
skiego Rajdu o Kropelce - Terwer 
Logistic. – W tym roku rajd odbędzie 
się w niedziele, 24 czerwca 2018 
roku, a Start i Metę będzie miał nad 
Zalewem Witoszówka w Świdnicy. 
Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa, 
który towarzyszy imprezie, będzie 
natomiast obfitował w mnóstwo 
nowych atrakcji. Nie zabraknie sy-
mulatorów eko i bezpiecznej jazdy, 
znakowania rowerów, zabaw i kon-
kursów dla dzieci, dmuchanych za-
mków, bezpłatnych smakołyków – 
wylicza komandor rajdu.

Najważniejsze wyróżnienie, czyli 
Grand Prix za ekojazdę powędro-
wało do Rafała Kansy i Anny Stelma-
szyk-Kansy, którzy załogę tworzyli 
razem z półtoraroczną Zosią. Ich 
Audi A2 spaliło ok. 3,25 l na 100 km. 
Kropelka, bo tak zdrobniale mówią 
uczestnicy o 7. Dolnośląskim Rajdzie 
o Kropelce, była znów rekordowa. 
W zawodach, zorganizowanych 
wspólnie przez FRW Media Group, 
Automobilklub Ziemi Kłodzkiej oraz 
Urząd Miasta w Świdnicy, wzięło 
udział 61 załóg. Tworzyły je aż 173 
osoby oraz 3 psy! W tym gronie było 
53 dzieci. Już tradycyjnie trasa rajdu 
wiodła przez pięć powiatów: świdni-
cki, wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki 
i dzierżoniowski. Wynosiła blisko 
170 km, a jej autorem był kierowca 
rajdowy Paweł Krysiak. Łącznie spa-
lono na niej 320 litrów benzyny, 192 
litry oleju napędowego i 86 litrów 
LPG.

8. Dolnośląskiemu Rajdowi o 
Kropelce będzie towarzyszyć Pik-
nik Bezpieczeństwa oraz finał akcji 
TOYOTA Bezpieczny Kierowca. 
W planie są m.in.: symulatory eko-
-jazdy i bezpiecznej jazdy, znako-
wanie rowerów, pokazy udzielania 
pierwszej pomocy, smakołyki. Nie 
zabraknie też pokazów wyjątkowych 
samochodów i atrakcji dla dzieci.

Uczestnicy Rajdu będą nie tylko 
jechali oszczędnie, ale także mu-
sieli wykonywać liczne zadania. 
Zadania na trasie będą dotyczyć 
atrakcji turystycznych regionu dol-
nośląskiego oraz sponsorów rajdu. 
Zasady udziału są bardzo proste. 
Rano w niedzielę, 24 czerwca 2018 
r. jeszcze przed startem, trzeba 

w obecności komisji zatankować 
samochód do pełna (minimum 8-9 
litrów). Po starcie wszyscy jadą 
zgodnie z książką drogową do 
wskazanych punktów i rozwiązują 
zagadki. Załogi starają się przy tym 
jechać tak, aby spalić jak najmniej 
paliwa. Na mecie, na tej samej stacji, 
organizator tankuje każde auto do 
pełna i pokrywa koszt paliwa. Wy-
grywa ten kto w spali jak najmniej 
i zdobędzie jak najwięcej punktów 
za rozwiązane zadania. Samochody 
podzielone są na klasy, zgodnie z po-
jemnością silnika i rodzajem paliwa. 
Atrakcyjne nagrody czekają także na 
tych, którzy po prostu osiągną metę. 
Szczegóły: www.rajdokropelce.hb.pl
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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	 R0378/18

Szacuje się, że nawet 65% obec-
nych uczniów szkół podstawo-
wych będzie pracowało w zawo-
dach, które jeszcze nie istnieją. 
Te prognozy pokazują jak trudno 
zaplanować swoją ścieżkę edu-
kacji, aby odpowiadała wymaga-
niom rynku, a także zaspokajała 
zainteresowania. Na szczęście 
okazuje się, że zdobycie nowych 
umiejętności czy przebranżo-
wienie nie musi zajmować wie-
le czasu. Szkoły policealne dają 
szansę zmiany zawodowej karie-
ry nawet w jeden rok! 

Pasja, która przynosi zysk
Wymarzony zawód to taki, 

w którym można realizować 
swoje pasje, będąc jednocześnie 
za to wynagradzanym fi nanso-
wo. Okazuje się, że takie podej-
ście nie musi pozostawać tylko 
w sferze fantazji. Wiele szkół 
policealnych oferuje doskonałe 
kształcenie w zakresie umiejęt-
ności wykonywania wyjątkowo 
interesujących i nowoczesnych 
zwodów. Na przykład ogólno-
polska sieć szkół TEB Edukacja 
w swojej ofercie posiada takie 
kierunki jak Dietetyka, Grafi ka 
komputerowa i Fotografi a z cer-
tyfi katem CANON, a nawet Tre-
ner Personalny! Jak widać speł-
nianie marzeń, może być równe 
spełnieniu zawodowemu.

Praca, dająca satysfakcję
Według raportu Sedlak & Se-

dlak z 2017 roku, w Polsce około 
16% pracowników dotyka wypa-
lenie zawodowe, a 7% pracowni-
ków przerdzewienie, czyli inaczej 
mówiąc znudzenie zawodowe. 
W pracy spędzamy ogromną 
część swojego życia, a chyba nikt 
nie planuje być nieszczęśliwym 
przez tak długi czas. Dlatego 
szkoły policealne z programem 
odpowiadającym zainteresowa-
niom uczniów oraz wymogom 
współczesnego świata to dosko-
nała alternatywa dla długiego 
i żmudnego procesu edukacji. 

Realizacja zajęć w szkołach 
policealnych kładzie duży na-
cisk na zajęcia praktyczne, a to 
właśnie one są gwarantem od-
powiedniego przygotowania do 
pracy zawodowej. Wielogodzin-
ne teoretyczne wykłady często 
okazują się przecież zupełnie 
zbędne w prawdziwym życiu 
i w przypadku większości stano-
wisk pracy. 

Wykwalifi kowany pracownik
Najważniejsi gracze rynku 

pracy także wiedzą, że praktycz-
na nauka zawodu jest niezwykle 
istotna. Dlatego najlepsze kie-
runki obejmują swoim patrona-
tem. W przypadku szkół police-
alnych TEB Edukacja współpracę 

z placówkami podjęły takie fi rmy 
jak: Microsoft , Canon, Schwarz-
kopf, , Kryolan czy Bielenda. Na-
uka pod okiem przedstawicieli 
największych światowych bran-
dów i program dopasowany do 
potrzeb rynku, daje gwarancję 
odpowiedniego przygotowania 
do pracy w nowym zawodzie. 

- To dla nas wielkie wyróż-
nienie, że tak znakomite fi rmy 
pozwalają nam fi rmować kierun-
ki swoim wizerunkiem – mówi 
Katarzyna Chybińska, Menadżer 
ds. Rozwoju i Współpracy z Part-
nerami w TEB Edukacja. – To ko-
lejny dowód na doskonałą jakość 
naszych szkół i programy naucza-
nia przygotowywane z niezwy-
kłą starannością. Taki patronat 
to także znak dla potencjalnych 
uczniów, że placówka nie pracu-
je w oderwaniu od realiów rynku 
pracy i,  że kierunek faktycznie 
przygotowuje do praktycznego 
wykonywania zawodu. 

Szkoła, która przynosi efekty
Dobra szkoła policealna to 

świetne rozwiązanie dla osób, 
które szybko i efektywnie chcą 
zdobyć modny i interesujący 
zawód. Z tego typu kształcenia 
mogą skorzystać osoby w róż-
nym wieku. Szkoły policealne 
wybierane są zarówno przez 
absolwentów szkół średnich, jak 

Nowoczesny zawód w jeden rok

i przez osoby dorosłe z wielolet-
nim doświadczeniem zawodo-
wym, które pragną wybrać inną 
ścieżkę dalszej kariery. Ten rodzaj 
edukacji sprawdzi się zarówno w 
przypadku przygotowywania do 
wejścia na rynek pracy, jak i w sy-
tuacjach przebranżowienia.

Szkoły policealne coraz czę-
ściej wykorzystują nowoczesne 
metody nauczania i pozwalają 
łączyć edukację z życiem ro-
dzinnym i zawodowym. Nauka 
wieczorami lub w weekendy, a 
także kursy online pozwolą w 
pełni skorzystać z przekazywanej 
wiedzy.

Jak widać szkoły policealne 
wyrastają na silną konkurencję 
dla trwających przez kilka lat stu-
diów. Zdobycie odpowiednich 
kwalifi kacji zawodowych  nie za-
wsze wymaga wielogodzinnych 
wykładów teoretycznych. Dla 
tych, którzy z natury są praktyka-
mi, intensywna nauka umiejętno-
ści potrzebnych, by wykonywać 
ciekawą i satysfakcjonującą pra-
cę, wydaje się najlepszym roz-
wiązaniem. Stąd pewnie wynika 
wielkie zainteresowanie szkołami 
policealnymi, które rośnie z roku 
na rok. Bo kto by nie chciał zara-
biać dzięki pasji?

Zapraszamy:
• ul. Słowackiego 7, Wałbrzych
• ul. Ofi ar Oświęcimskich 1, Świdnica
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Już ponad 500 kartek pocz-
towych trafiło do mieszkańców 
Szczawna-Zdroju. To efekt akcji 
promującej  uzdrowisko, realizo-
wanej przez stowarzyszenie Ko-
cham Szczawno-Zdrój. 

Akcja ruszyła nieco ponad mie-
siąc temu. Przy jej realizacji stowa-
rzyszenie zaprosiło do współpracy 
lokalnych fotografów, pasjonujących 
się robieniem unikalnych zdjęć, czyli 
Radosława Foksowicza i Krzysztofa 
Bryjka. Pomysłodawcą akcji jest ak-
tywny działacz organizacji i miesz-
kaniec uzdrowiska, Michał Broda. 
W wyniku selekcji fotografii, wybra-
no 8 najciekawszych zdjęć, z których 
powstała seria unikatowych pocztó-
wek ukazujących piękno Szczawna- 

Zdroju. - „Jestem bardzo zadowolo-
ny, że udało się nawiązać współpracę 
z fotografami i doprowadzić do po-
wstania widokówek” - podkreśla 
Arkadiusz Czocher, prezes stowa-
rzyszenia.

Istotą  przedsięwzięcia jest do-
starczanie kartek do mieszkańców 
Szczawna-Zdroju, a następnie po-
proszenie ich o wysłanie widoków do 
ich znajomych nie tylko w Polsce, ale 
również do każdego zakątka na świe-
cie. Tu, do akcji wkroczyli aktywni 
działacze z Kocham Szczawno-Zdrój. 
Chodzili do swoich sąsiadów i miesz-
kańców, wręczając im owe pocztów-
ki. - Mieszkańcy bardzo serdecznie 
przyjmowali nas z kartkami - mówi 
Henryk Hammer, członek stowarzy-
szenia. - To bardzo dobry i unikalny 

pomysł na promocję naszego uzdro-
wiska w Polsce i na świeci” - dodaje 
Małgorzata Zbirek. Akcja trwa już 
kilka tygodni. - Te działania pozwa-
lają nam nie tylko aktywnie włączyć 
się w promocję miejscowości, ale 
również poznać naszych sąsiadów - 
komentuje Dominik Małkowski z Ko-
cham Szczawno-Zdrój. Efektem ma 
być bowiem zwiększenie ruchu tu-
rystycznego w uzdrowisku, większa 
liczba odwiedzających gości, a także 
integracja mieszkańców.- Przy nie-
wielkich kosztach możemy osiągnąć 
dla naszej miejscowości lepsze efek-
ty w przyciągnięciu turystów i kura-
cjuszy niż np. kosztowna reklama 
w telewizji - mówi z entuzjazmem 
Dorota Wołoszyn-Pusłowska. Na-
sze kartki na odwrocie mają gotowy 

Pocztówki na topie
tekst zaproszenia, wystarczy tylko 
się podpisać - dodaje Piotr Sawicki. 
Przedsięwzięcie jest już na tyle znane, 
że mieszkańcy zamawiają pocztówki, 
wysyłając prośby o ich dostarczenie 
pod konkretny adres poprzez portal 
społecznościowy Facebook. - Często 
odbieram wiadomości od mieszkań-

ców, którzy proszą o pocztówki, bo 
jeszcze do nich nie dotarły. Bardzo 
się cieszę, że akcja ta jest tak bar-
dzo popularna wśród mieszkańców i 
dziękuje członkom stowarzyszenia za 
zaangażowanie się w ich dystrybucję - 
dodaje Arkadiusz Czocher.

PaPu



www.30minut.pl

Piątek, 8 czerwca 2018
Nakład łączny

w czerwcu 67 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami6 wydarzenia 

REKLAMA	 R0379/18

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

REKLAMA	 R0380/18

Zamów telefonicznie! 
tel. 721 133 724, 

email: DoFiLand@wp.pl

 Wybierasz dietę 
Wybierasz jedną z oferowanych diet. 
Dieta „Detox” , Dieta „Racjonalna” , Dieta „Sport” 

 Zamów dietę
Zamawiasz dietę na tyle dni na ile potrzebujesz.

 Zapłać i odbierz dietę
Oczekuj wieczorem kierowcy i odbierz od niego 
swój dietetyczny zestaw posiłków.
Cieszysz się pysznym jedzeniem i piękną sylwetką, 
dodatkowo oszczędzając czas :)

OBNIŻAMY CENY 
NA WIOSNĘ ! 
Lato tuż tuż !

Blisko 200 zawodników i za-
wodniczek z całej Polski ścigać 
się będzie na Hałdzie „Wiesław” 
podczas podwójnych rund Mi-
strzostw Polski i Pucharu Pol-
ski w Rajdach Enduro, które 
zaplanowane są w dniach 15-17 
czerwca 2018. Zawody organizo-
wane przez Stowarzyszenie Mo-
tochełmiec Wałbrzych dają moż-
liwość rywalizacji na niezwykle 
wymagającej trasie motocyklom 
i quadom, a do udziału w nich 
zgłosić się mogą zarówno zawod-
nicy z licencjami, jak i amatorzy.

Zawody na Hałdzie „Wiesław” 
rozegrane zostaną z podziałem 
na klasy dla motocykli i quadów 
zgodnie z regulaminem Polskiego 
Związku Motorowego. Ponadto 
formuła enduro-sprint, dopuszcza 
start motocykli terenowych nie po-
siadających rejestracji i zawodników 
nie posiadających prawa jazdy. Lista 
zgłoszeń zostanie zamknięta w sobo-
tę 9 czerwca 2018.

- Hałda „Wiesław” to miejsce, 
które od ponad 15 lat słynie w kraju 
z kultowej trasy enduro. Wyjątko-
wa konfiguracja kopalnianego nasy-
pu daje możliwość organizowania 
jednocześnie zawodów o różnym 
stopniu trudności, dlatego do uczest-
nictwa w III i IV rundzie Mistrzostw 
Polski oraz  III i IV rundzie Pucharu 
Polski Enduro zaprosić możemy za-
równo profesjonalistów jak i ama-
torów. Spodziewamy się imponu-
jącej frekwencji, gdyż Wałbrzych 
to miejsce naprawdę lubiane przez 
zawodników. Jako organizatorzy, 
gwarantujemy wymagającą trasę 
dla uczestników i widowiskową dla 
publiczności  – mówi Stanisław Rad-
wański, prezes Stowarzyszenia Mo-
tochełmiec Wałbrzych i uczestnik 
prestiżowego Rajdu Dakar.

Bazą zawodów, które ruszą w so-
botę, 15 czerwca 2018 i potrwają dwa 
dni, będzie Stadion Sportowy "Victo-

Enduro zdobywa 
Hałdę!

ria" w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. 
To tam usytuowane będą biuro rajdu 
oraz stanowiska serwisowe zawod-
ników, czyli tzw. paddock. Stamtąd 
uczestnicy wyruszać będą na zapęt-
loną trasę liczącą ok. 25 km wraz 
z próbami. Podczas każdej z rund, 
w zależności od klasy, do pokonania 
będzie odpowiednio od 2 do 5 pętli. 
Najkrótszą trasę przygotowano dla 
klasy Junior 85, w której zgrupowani 

są zawodnicy, którzy ukończyli 12 lat 
i startują motocyklami o pojemności 
silnika do 85 ccm. Najdłuższą poko-
nają z kolei motocykliści z klas E1, E2/
E3, Junior oraz Masters. Zawodnicy 
na quadach, klasyfikowani w ATV 
Open  pierwszego dnia przejadą 4, 
a drugiego 3 pętle.

W sobotę rano wszyscy uczest-
nicy stawić się muszą o godz. 9:30 
na odprawie. Start pierwszej części 

rajdu zaplanowano o godz. 11:00 
ze stadionu przy ul. Sportowej 10. 
Drugi etap, rozgrywany w niedzie-
lę rozpocznie się już o godz. 8:30. 
Finał zaplanowany jest natomiast 
ok. godz. 16:00. Dodatkową atrak-
cją dla publiczności, usytuowaną 

na stadionie na Sobięcinie, będzie 
wystawa repliki Stara 266, którym 
Rajd Dakar w 1988 roku pokony-
wał Jerzy Mazur – utytułowany 
zawodnik i założyciel Muzeum 
Górnictwa i Sportów Motorowych 
w Wałbrzychu.
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie � rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Nie prześpij niższych cen  Promocyjne raty 1%
U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 
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W sobotę, 2 czerwca br. odbył się XX 
Jubileuszowy Turniej Judo Dzieci w Miet-
kowie, na który została zaproszona sekcja 
JUDO TATAMI Strzegom. W zawodach 
wzięły udział kluby z Polski i Czech.

Trener Andrzej Rozwałka wystawił 11-oso-
bową grupę zawodników i wcale się nie mylił 
, bo wszystkie dzieci wspaniale się zaprezen-
towały. Pierwsze miejsca zajęli: Grzegorz Wą-
sowski, Adrian Heil, Dawid Kamiński i Paweł 
Topa, Drugie miejsca zdobyli: Krystian Cho-

miuk, Bernard Bodnar i Anna Kubacka. Na 
najniższym stopniu podium stanęli: Mercedes 
Berezowska, Katia Kubacka, Błażej Kowalik 
i Glib Myronow.

Oprócz indywidualnych sukcesów dzieci 
zajęły pierwsze miejsce drużynowo, zdobywa-
jąc puchar dla najlepszej drużyny. Paweł Topa 
został uznany za najlepszego zawodnika za-
wodów w swojej kat. wiekowej, bo startował 
również w kat. młodzik. Wielkie podziękowa-
nia dla dzieci i trenera.

red

Judocy z Tatami 
w Mietkowie

Zasiłek macierzyński to dla 
niektórych mam całkiem niezły 
dochód. Najwyższy zasiłek ma-
cierzyński, jaki jest obecnie wy-
płacany w Polsce to aż 66 tys. zł 
miesięcznie. Tyle, co miesiąc do-
staje jedna z mam w Warszawie. 
Rekordzistką na Dolnym Śląsku 
jest mama z Wrocławia, która co 
miesiąc dostaje z ZUS 37 tys. zł. 
Przeciętna wysokość zasiłku to 
natomiast 2230 zł. 

Wysokość przeciętnego zasiłku 
stale rośnie. Ma na to wpływ wzrost 
pensji. W 2017 przeciętne wynagro-
dzenie wynosiło już prawie 4500 
zł brutto a wysokość wypłacanego 
zasiłku jest ściśle powiązana z wy-
sokością wynagrodzenia kobiety. Im 
wyższe zarobki, tym wyższa kwota 
przyznanego zasiłku.

– Wysokość wypłat wynika wprost 
z otrzymywanego przez kobietę wy-
nagrodzenia, od którego odprowa-
dzane są składki – Iwona Kowalska 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – Dlatego tak istotne 
jest, aby całość naszych zarobków 
była legalna i niewypłacana jak to się 
czasami dzieje „pod tzw. stołem” – 
dodaje Iwona Kowalska. 

W przypadku osób prowadzących 
jednoosobowe firmy, podstawą do za-
siłku jest podstawa, od której odpro-
wadzają składki. To, ile wypłaca ZUS 
mamie, zależy od jej pensji, ale i dłu-
gości urlopu macierzyńskiego. Zgod-
nie z przepisami, zasiłek nie może być 
niższy niż 1000 zł miesięcznie, bez 
względu na to, czy kobieta pracuje na 
etacie, na podstawie umowy zlecenie, 
czy prowadził działalność gospodar-
czą. Dlatego jeżeli kwota wyliczonego 

Najwyższe zasiłki macierzyńskie
 na Dolnym Śląsku:

Wrocław: 37.104,70zł

Wałbrzych: 8.081,06

Legnica: 11.131,41

Macierzyński się opłaca

na podstawie wynagrodzenia zasiłku 
jest niższa niż 1000 zł, kobieta otrzy-
muje dopłatę do wysokości tej kwoty. 
- ZUS na zasiłki wydaje coraz więcej 
nie tylko, dlatego, że rosną pensje, ale 
także, dlatego, że z roku na rok rodzi 
się więcej dzieci i więcej mam jest na 
urlopach macierzyńskim – wyjaśnia 
rzeczniczka ZUS. 

W marcu 2018 roku wydatki 
ZUS na zasiłki były wyższe aż o 36 
milionów złotych, niż w poprzednim 
roku.

PaPu

Zamknięte przejazdy kolejowe spowodują 
utrudnienia w ruchu drogowym w Strzegomiu 
i Stanowicach. 

W dniach 11-30 czerwca. zostanie zamknięty 
przejazd kolejowy stacja Strzegom Główny. Na czas 
zamknięcia przejazdu zostanie wprowadzony ob-
jazd zgodny z zatwierdzonym projektem tymczaso-
wej organizacji ruchu.

Z kolei w Stanowicach utrudnienia w ruchu w 
dniach 11-25 czerwca. Zostanie zamknięty przejazd 
kolejowy w ul. Świebodzka. Na czas zamknięcia prze-
jazdu zostanie wprowadzony objazd zgodny z zatwier-
dzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

red

Zamknięte przejazdy kolejowe

Gminny Ludowy Klub Spor-
towy w Marcinowicach otrzymał 
dofinansowanie na projekt „Roz-
budowa przestrzeni publicznej 
na terenie Gminy Marcinowice. 

Dofinansowanie opiewa na kwotę 
250 tyś zł. W ramach projektu roz-
budowana zostanie infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna w 8 miej-
scowościach gminy. 

Siłownie 
z dofinansowaniem 
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Od kilku lat polskie ustawo-
dawstwo przewiduje możliwość 
ogłoszenia tzw. upadłości konsu-
menckiej. Jest to sposób sukce-
sywnej spłaty zobowiązań przez 
osoby niewypłacalne a w niektó-
rych przypadkach możliwe jest 
częściowe lub nawet całkowite 
umorzenie długów! 

Należy jednak pamiętać, że do-
tyczy to sytuacji, kiedy zadłużenie 
nie powstało w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, 
choć samo jej wcześniejsze pro-
wadzenie nie wyklucza możliwo-
ści złożenia wniosku o upadłość 
konsumencką - konieczne jest 
jednak jej zamknięcie i wykaza-

KP&M Kancelaria Doradców Prawnych

Upadłość konsumencka
– korzystne rozwiązanie dla zadłużonych

nie, że dług nie jest jej wynikiem. 
Upadłość konsumencka pozwala 
na stopniową spłatę zobowiązań 
przy gwarancji zachowania wielu 
składników majątkowych niepod-
legających egzekucji w tym trybie. 
Jednak ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej obwarowane jest kilkoma 
przesłankami i nie można wniosko-
wać o nią w każdym wypadku po-
siadania długu. Do najistotniejszych 
przesłanek należą: powstanie za-
dłużenia w wyjątkowych i niezależ-
nych od dłużnika okolicznościach, 
brak działania umyślnego prowa-
dzącego do powstania długu lub 
rażącego niedbalstwa.

KP&M Kancelaria Doradców 
Prawnych pomaga w przeprowa-

dzeniu całej procedury upadłości 
konsumenckiej, począwszy od zło-
żenia do sądu wniosku o upadłość 
oraz reprezentowanie dłużnika 
w trakcie całego postępowania 
upadłościowego.

Jednocześnie przypominamy 
o naszej ofercie kompleksowych 
usług dla zadłużonych osób fizycz-
nych i przedsiębiorców:

Jak pomagamy zadłużonym?
• analiza sytuacji dłużnika pod 

względem prawnym i finanso-
wym;

• podjęcie kontaktu z wierzycie-
lem, zaproponowanie formy spła-
ty zadłużenia stosownie do wyni-
ków powyższej analizy;

• podjęcie kroków prawnych i fak-
tycznych w celu zahamowania 
przyrostu długu;

• podjęcie kroków prawnych 
w celu ochrony majątku przed 
zajęciem i licytacją;

• ewentualne znalezienie alter-
natywnych źródeł finansowania 
w celu spłaty zadłużenia (kredyty 
konsolidacyjne w sprawdzonych 
instytucjach finansowych będą-

cych pod kontrolą państwowych 
instytucji).

Gdy toczy się już postępowanie 
sądowe lub sprawa została skiero-
wana do prywatnej firmy windyka-
cyjnej:
• reprezentowanie dłużnika przed 

sądem;
• negocjacje w imieniu dłużnika 

z firmą windykacyjną.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy: 698 966 444   poczta@kpm-kancelaria.pl
Biuro główne: Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój
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POZNAJ ZALETY NUGA BEST 

58-309 Wałbrzych, ul.Kusocińskiego  
1 piętro (naprzeciwko targowiska Manhattan)
Czynne : Pn- Pt od 8:00 do 16:00

Zadzwoń i umów się na zabieg !
Tel. 536 297 333   www.nuga.pl

Prostowanie i rozciąganie 
kręgosłupa 
Masaż ceramiką turmalinową
Promieniowanie podczerwone 
Akupresura 
(masaż przez uciskanie)
Termopunkutura

Prostowanie kręgosłupa 
i miednicy 
Rozluźnianie zesztywniałych 
mięśni 
Pobudzenie systemu nerwowego 
Wzrost tempa przemiany materii
Poprawa krążenia 
Wzmocnienie systemu 
odpornościowego
Pro� laktyka schorzeń kręgosłupa 

ZDROWY KRĘGOSŁUP
- ZDROWE CIAŁO

W Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Świdnicy młodzież buduje 
“Świdnickiego Marsjanina”. 

Projekt ma na celu zaprojektowa-
nie i zbudowanie pojazdu wieloza-
daniowego przypominającego łazika 
marsjańskiego. Pojazd ma mieć wy-
miary 90×80 cm oraz wysokość od 
podłoża około 50 cm wyposażony 
w szereg czujników m.in. barometr, 
termometr, czujnik wilgoci, czujnik 
analizy powietrza oraz czujniki od-
biciowe – wykrywające przeszkody. 
Wyposażony w manipulator czyli 
ruchome ramie z podglądem video. 
Projekt realizowany jest na Kole Ro-
botyka 5. Uczestnicy zajęć mają od 13 
do 18 lat. Przy realizacji tego projektu 
głównie pracują: Konrad Jaskuła, Piotr 
Kowalski, Jan Staręga, Rafał Lisowski, 
Dorian Kubas, Janek Grzelak, Rafał 
Wiśniewski przy wsparciu kolegów 
pod opieką nauczyciela Zbigniewa 
Brożbara.

PaPu

Budują marsjanina

W Pacanowie młodzi akto-
rzy brawurowo zaprezentowali 
spektakl Zaczarowany Imbryk w 
reżyserii Katarzyny Bernaś. Do 
udziału zaproszone zostały  naj-
bardziej utytułowane dziecięce 
grupy teatralne z całej Polski, w 
tym teatrzyk z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej-Centrum Kultury 
w Boguszowie-Gorcach. 

Teatrzyk Trele Morele bawił w 
Pacanowie na Ogólnopolskich Spot-
kaniach Mistrzów Teatru w dniach 
1-3 czerwca. Na scenie z wyjątkową 
energią zaprezentowali się: Patrycja 
Bąbel, Agnieszka Bielak, Wiktoria 
Kłos, Filip Krejner, Julia Kunach, Ju-
lia Kuźma, Anna Majek, Weronika 
Majek, Marzena Olejniczak, Hanna 
Płonka, Wiktoria Redka, Krzysztof 
Rumiński, Aleksandra Sazanowicz, 
Marta Świątek, Jan Wańczyk oraz 
Aleksandra Winnik. Przedstawienie 
pełne dobrego humoru oraz me-
lodyjnych piosenek zachwyciło nie 
tylko publiczność ale również Jury, 

Trele Morele z nagrodą

które grupie Trele Morele przyznało 
3 Nagrodę!

Teatrzyk wzbogacił się tym sa-
mym o kolejną – 39 - ważną nagrodę 

ale również moc niezapomnianych 
wrażeń. Mistrzowskie Spotkania są 
bowiem nieodłączną częścią Euro-
pejskiego Festiwalu Kultury Dziecię-

cej – jednej z największych imprez 
dla dzieci i młodzieży. Na uczestni-
ków wydarzenia czekały więc nie-
zliczone stoiska animacyjno - edu-
kacyjne, zabawy cyrkowe, Bajkowy 
Korowód i koncerty gwiazd. Wyjąt-
kową frajdę sprawiła też wszystkim 
zabawa w Europejskim Centrum 
Bajki - w tym jazda magicznym po-
ciągiem, relaks w tajemniczym ogro-

dzie, pełnym gadających kwiatów 
oraz przejście przez zaczarowane 
lustro. W ramach Festiwalu odbyły 
się również 85 urodziny Koziołka 
Matołka, nie obyło się więc bez tortu 
i wielkiej fety, a życzenia dostojnemu 
solenizantowi osobiście złożyła na-
wet Pierwsza Dama Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

PaPu
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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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STRZYŻENIE MOBILNE
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Około 200 osób zdecydowa-
ło się wspólnie z członkami sto-
warzyszenia Kocham Szczaw-
no - Zdrój zainaugurować nowy 
szlak turystyczny w Szczawnie 
Zdroju. Uczestnicy nowego  spa-
ceru historycznego, przechadzali 
się wraz z przewodnikiem tury-
stycznym szlakiem szczawień-
skich romansów.

Grupa chętnych  do odkrywa-
nia przeszłości Szczawna-Zdroju, 
rozpoczęła spacer przed Domem 
Zdrojowym, następnie miłosnych 
historii słuchano m.in. przy Koro-
nie Piastowskiej, pijalni wód mine-
ralnych, hali spacerowej, Teatrze 
Zdrojowym oraz Białej Sali. Spacer 
zwieńczył koncert miłosnych pio-
senek w klimacie Belle époque. 
Koncepcja nowego produktu tu-
rystycznego  dla podwałbrzyskie-
go uzdrowiska, wymyślona przez 
członków stowarzyszenia Kocham 
Szczawno-Zdrój zyskała aproba-
tę grantodawców przydzielających 
dofinansowania w konkursie Dol-
nośląskich Małych Grantów. – To 
pieniądze pochodzące z budżetu 
Marszałka województwa dolnoślą-
skiego – mówi Arkadiusz Czocher 
prezes stowarzyszenia Kocham 
Szczawno-Zdrój. – Wykorzystując 
takie dofinasowania, staramy się 
pozyskiwać środki zewnętrzne na 

Szczawieńskie 
romanse hitem

działania promujące naszą gminę 
- dodaje Czocher. Projekt przygo-
tował  Piotr Cugowski. Kwota do-
finansowania sięgnęła 5000 złotych. 
– Za te pieniądze opracowaliśmy i 
wydaliśmy drukiem 32-u stronico-
wy przewodnik opisujący historie 
miłosne, dla których tłem było hi-
storyczne uzdrowisko, przeprowa-
dziliśmy spacer historyczny nowym, 
szczawieńskim szlakiem oraz przy-
gotowaliśmy koncert miłosnych 
piosenek w klimacie minionej epo-
ki – mówi Cugowski.  Nakład retro 
przewodnika Szczawieńskie ro-
manse wyniósł 1000 egzemplarzy. 

Wszyscy uczestnicy zorganizowa-
nego przez członków stowarzysze-
nia spaceru historycznego otrzymali 
przewodnik bezpłatnie. – Pozostałe 
egzemplarze trafią do przewodni-
ków turystycznych organizujących 
wycieczki po uzdrowisku, do zain-
teresowanych gestorów bazy nocle-
gowej w Szczawnie-Zdroju oraz do 
mieszkańców naszej gminy – mówi 
Małgorzata Zbirek zaangażowana 
w realizację projektu. To już drugi 
szlak tematyczny, który promuje 
w Szczawnie-Zdroju nasze  stowa-
rzyszenie – mówi Michał Broda. – 
Pierwszy prezentuje szczawieńskie, 

zabytkowe pensjonaty i gospody 
– dodaje Dominik Małkowski. Jak 
na razie oba, nowe produkty tu-
rystyczne promowane w uzdro-
wisku cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. W grudniu 2017 roku 
na szlak kamienic wyruszyło około 
100 osób, na początku czerwca 
2018 roku opowieści o szczawień-
skich romansach słuchało już dwa 
razy więcej miłośników lokalnej 
historii. – To pokazuje, jak ważne 
jest budowanie turystycznej marki 
Szczawna-Zdroju. Bardzo dziękuje 

wszystkim uczestnikom za wspólny 
spacer. Wielkie podziękowania na-
leżą się członkom stowarzyszenia 
za pracę włożoną w realizację tego 
przedsięwzięcia – zaznacza Arka-
diusz Czocher, prezes stowarzysze-
nia Kocham Szczawno-Zdrój. – To 
pokazuje kolejny raz, jak skutecznie 
potrafimy ożywić naszą miejscowość 
- dodaje. Kolejne spacery historycz-
ne oraz nowe wydawnictwa człon-
kowie stowarzyszenia planują po 
wakacjach.

PaPu
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Kibicuj z Nami
ZAPRASZAMY…

…na fotorelację z bajkowe-
go dnia dziecka w Naszej 
Galerii. Zobacz jakie atrak-
cje zostały przygotowane 
dla najmłodszych i jakie 
bajkowe postacie nas od-
wiedziły. Było kolorowo 
i radośnie. 

… do przygotowania się na 
nadchodzące letnie i waka-
cyjne dni. Sprawdź co bę-
dzie modne tego lata, bo-
wiem witryny sklepowe już 
od dłuższego czasu kuszą 
nie tylko wspaniałym asor-
tymentem ale również wy-
jątkowymi promocjami.

Po praz pierwszy również 
w Galerii Victoria znajdo-
wać się będzie Strefa Kibica. 
Wspólne kibicowanie będzie 
nam towarzyszyć podczas 
wszystkich meczy Mistrzostw 
Świata. Przygotowany zosta-
nie największy w mieście- bo 
aż 16 m telebim LED. Dodat-
kowo, w koło czekać będą 
także inne atrakcje: strefa 
gier dla najmłodszych, kon-
kursy z nagrodami, konsole 
PlayStation z grą Fifa 2018 
oraz punkty gastronomicz-
ne.  Wspólne kibicowanie jest 
nieodłącznym elementem 
zbiorowego przeżywania 
emocji. Dzięki niezwykle du-
żemu telebimowi łatwiej bę-
dziemy mogli przenieść boi-
skowe wydarzenia i emocje 
na naszą strefę kibica. Kibico-
wanie od zawsze integrowa-
ło , zaś zwycięstwo drużyny, 
której się dopinguje to dla 
wielu niezapomniane przeży-
cie. Towarzysząca wówczas 
radość i przyjemność wyzwa-
la ogromne ilości endorfin. 
Właśnie dlatego wspólne 
kibicowanie ma ogromny 
wpływ na umacnianie wię-
zi międzyludzkich. Kibice są 
wówczas postrzegani jako 
wspólnota niż osobne jed-
nostki…dzieje się tak bowiem 
odczuwają tę samą przyjem-
ność z dopingowania. Wszyst-
kich kibiców dużych i małych 
serdecznie zapraszamy do 
Galerii Victoria  

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji. 
Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się w Europie 
Wschodniej. Jest to również pierwszy turniej mistrzostw świata, którego 
państwo-gospodarz leży na dwóch kontynentach (w Europie i w Azji). 
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Dzień Dziecka 
w Bajkowej Krainie
W minioną sobotę - z okazji Dnia Dziecka – na 
najmłodszych klientów Galerii Victoria czekali 
Kaczor Donald, Myszka Miki, Buzz Lightyear, 
Mike Wazowski, Iron Man, Goofy, Pluto, Miche-
langelo i ich przyjaciele. 
Dzieci wzięły udział w różnorodnych zabawach, 
warsztatach tematycznych i konkursach z nagro-

dami. Do dyspozycji maluchów były m.in. symula-
tory z grami komputerowymi, wytwornica baniek 
mydlanych, malowanie twarzy, brokatowe tatu-
aże, modelowanie balonów. Nie zabrakło oczywi-
ście ulubionej przez wszystkich fotobudki, gdzie 
pociechy mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
ze swoją ulubioną postacią ze świata bajek. 
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KOLEKCJA KOSTIUMÓW 
KĄPIELOWYCH RESERVED

Jednoczęściowe kostiumy kąpielowe zdobione grafiką „Sun Squad” 

- niczym t-shirt - lub mieniące się w słońcu efektem gwiezdnego 

pyłu, przechodzące gradientem przez różne kolory, oraz bikini w eg-

zotyczne, kwiatowe wzory w wersji na sznureczku lub gorsetowej, 

bardziej vintage nakreślają mocny trend powrotów do przeszłości. 

Jednocześnie Reserved mocno osadza kolekcję we współczesności, 

korzystając z nowoczesnych tkanin i sięgając po odważne, kobiece 

kroje. Reserved w tym sezonie stawia na styl „fusion”: podobnie jak 

w muzyce czy kulinariach, mieszane są pozornie niepasujące do sie-

bie składniki. Plażowym kostiumom towarzyszą ołówkowe spódnice 

z wysokim stanem, szerokie piżamowe spodnie kuloty oraz kimono-

we żakiety w ten sam kwiatowy deseń na intensywnie czerwonym 

tle. Turkusy, zielenie, nasycony róż i jasny błękit układają się w mo-

tywy hibiskusów, oleandrów i palmowych liści. Gotowe do noszenia 

osobno lub razem, kontrastujące i beztrosko dopełniające się jedno-

cześnie.

Skąpane w ciepłym świetle amerykańskie przedmieścia to idealne tło dla wakacyjnych strojów 
plażowych. Malibu słynie z bajkowego wręcz wybrzeża, jednego z najmodniejszych na świecie. 
Pastelowy klimat retro panujący w dzielnicy miasta, podkreśla zabudowane kroje i barwne de-
senie, tak charakterystyczne dla amerykańskich złotych czasów. Tak przedstawia się najnowsza 
kolekcja strojów plażowych Reserved na lato 2018.
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   POLECA
365 dni   Lipińska Blanka
Obrzydliwie romantyczna, skrajnie prawdziwa i inspirująca....Laura wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół, wyjeżdżają na wakacje na Sycylię. Dru-
giego dnia pobytu –  w swoje dwudzieste dziewiąte urodziny, dziewczyna zostaje porwana. Porywaczem okazuje się głowa sycylijskiej rodziny mafijnej, szalenie 
przystojny, młody Don – Massimo Toricelli. Mężczyzna kilka lat wcześniej przeżył zamach na swoje życie. Postrzelony kilka razy prawie umarł –  a kiedy jego serce 
przestało bić, przed oczami zobaczył dziewczynę, a dokładnie Laurę Biel. Gdy przywrócono go do życia, obiecał sobie, że odnajdzie kobietę, którą zobaczył.
Massimo daje dziewczynie 365 dni na to, by go pokochała i została z nim. „Ojciec chrzestny” w połączeniu z „Pięćdziesięcioma twarzami Greya”.

Glasshouse (Deluxe Edition)  Ware Jessie
Jessie Ware powraca z albumem „Glasshouse”! Od wydania płyty „Tough Love” (podwójna platyna w Polsce!) minęły całe 3 lata. „Glasshouse” powstawało w LA 
wraz z wieloletnim współpracownikiem Jessie Ware – Bennym Blanco. Album oscyluje mocno wokół tematu związków, ale też wątku rodziny, związanym z tym, 
że artystka została niedawno matką. „Kiedy maleństwo skończyło 2,5 miesiąca pojechałam do LA komponować. Zagrałam Benny’emu co napisałam, a on spytał – 
dlaczego nie robisz tego co na Devotion? Wróć do tego oldschoolowego brzmienia, które było dla Ciebie świetne” – wspomina prace nad płytą Jessie Ware.

Z Bennym Blanco współpracującym z Jessie Ware od prawie dekady, łączy artystkę prawie rodzinna więź. „Zatrzymaliśmy się u Benny’ego w domku dla gości w styczniu. Moje 
dziecko brało udział w większości sesji nagraniowych” – śmieje się Jessie. Obok Benny’ego Blanco wśród współpracowników znalazł się też ponownie Kid Harpoon. „Wiedziałam, 
że mamy w zanadrzu kolejną piosenkę na miarę Wildest Moments. Potrzebowaliśmy tylko czasu, żeby powstała” – opowiada o pracy z producentem Jessie. Kiedy utwory stawały 
się zbyt skomplikowane Jessie spędzała długie godziny na słuchaniu swoich muzycznych bohaterek - Joni Mitchell, Nina Simon, Carole King i Aretha Franklin, co dodawało jej 
pewności w komponowaniu. Od jazzowych improwizatorów do innowatorów house music – inspiracje na albumie są odzwierciedleniem muzycznej drogi jaką artysta przebyła 
na swoich trzech albumach.

Pomiędzy słowami   Antoniak Urszula
Czarno-biały majstersztyk Urszuli Antoniak ze świetnymi rolami Jakuba Gierszała i An-
drzeja Chyry. Michael ma 28 lat. Jest Polakiem, prawnikiem, który biegle mówi po nie-
miecku, mieszka i pracuje w Berlinie. Berlin oferuje mu różnorodność, przyszłość, sukces. 
Michael świadomie staje się częścią wielokulturowej metropolii, a zerwanie więzów z 
Polską postrzega jako szansę na to, by odnaleźć i ukształtować samego siebie. Pewnego 

dnia poznaje swojego ojca, którego nigdy wcześniej nie widział i spędza z nim weekend. Te kilka dni 
stanie się dla Michaela podróżą w poszukiwaniu siebie.

   POLECA
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POSZUKUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z WAŁBRZYCHA 
ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU pt. „AKTYWNI RAZEM” 
NA  WIELOSTANOWISKOWY STAŻ 
(okres trwania stażu 3 miesiące 

– od 02 lipca 2018r. do 30 września  2018r.)

Zapraszamy � rmy prowadzące działalność gospodarczą w sek-
torze  HANDLU,  CUKIERNICTWA/PIEKARNICTWA, GASTRONOMI,  
HOTELARSTWA, TURYSTYKI, REKLAMY, USŁUG GOSPODARCZYCH 
oraz innych, do składania ofert dot. współpracy w zakresie orga-
nizacji 3 miesięcznych staży dla uczestników projektu.
Przedsiębiorcom, zapewniamy pełny zwrot kosztów zatrudnie-
nia stażysty .  Dzienny wymiar czasu pracy 1 uczestnika to:
• 8 godzin w przypadku osób nie posiadających orzeczenia 

lub posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełno-
sprawności 

• 7 godzin w przypadku osób posiadających orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Mile widziane � rmy gotowe do zatrudnienia uczestnika 
po zakończeniu stażu.

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem 74 664 09 01 lub 887 999 126

Projekt „Aktywni razem” współ� nansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja

REKLAMA	 R0390/18

Jedyny taki koncert w Zamku 
Książ w Wałbrzychu! Poświęco-
ny młodszemu z synów księcia 
Hansa Heinricha X i księżnej Idy 
von Pless, założycielowi obecnej 
gałęzi Hochbergów na Roztoce, 
kompozytorowi i erudycie jakim 
był Bolko, hrabia von Hochberg.

Projektowi towarzyszą profe-
sjonalne nagranie muzyki hrabiego 
Bolka von Hochberga i opracowa-
nie jego naukowej biografii, którą 
pisze pan Dr. Joachimiak z Instytutu 
Muzykologii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, a która jest finansowana 
przez komisarza rządu federalnego 
ds. kultury i mediów        
Republiki Federalnej 
Niemiec.

Wydarzenie jest 
częścią wydarzeń Roku 
Europejskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego 
Sharing Heritage 2018. 
W jego ramach oprócz 
koncertu w Książu, 
który odbędzie się 
10 czerwca o godz. 
18:00, zorganizowany 
zostanie, 12 czerw-
ca koncert w Görlitz  
oraz w Szczawnie-
-Zdroju w tamtejszym 
Teatrze Zdrojowym 
(01.07.2018). Wszyst-
kie trzy koncerty są 
bezpłatne.

Organizatorem cy-
klu koncertów jest sto-
warzyszenie Ars-Augu-
sta z Gorlitz. Kieruje 
nim znana sopranistka, 

Królewski koncert
urodzona na Dolnym Śląsku Gre-
czynka Eleni Triada – Ioannidu, która 
wystąpiła gościnnie w Zamku Książ 
w ubiegłym roku jako gość honoro-
wy przeglądu sopranów „Zaśpiewaj 
jak księżna Daisy”. 

Utwory Bolko von Hochberga 
które zaprezentują zaproszeni mu-
zycy to m.in. pieśni, duety i kwintet. 
Wśród artystów znajdzie się m.in. 
wałbrzyszanka Łucja Krupa, która 
zwyciężyła pierwszy przegląd so-
pranów Zaśpiewaj jak Księżna Dai-
sy, organizowany w ubiegłym przez 
Fundację Księżnej Daisy von Pless 
i Zamek Książ w Wałbrzychu. 

KaLu

Od najbliższego piątku 8 
czerwca do niedzieli 10 czerwca 
w Świebodzicach odbywać się bę-
dzie VIII Festiwal Sztuki i Rzemio-
sła Targira-art. Podczas trzech 
festiwalowych dni będzie można 
spotkać w Świebodzicach m. in. 
czołowych przedstawicieli polskie-
go realizmu magicznego i surrea-
lizmu: Jarosława Jaśnikowskiego 
i Tomasza Alena Koperę. 

Oprócz nich zagoszczą także 
światowej sławy artysta tworzący 
w szkle – Paweł Borowski, jeden 
z najlepszych obecnie kowali arty-
stycznych w naszym kraju, wrocła-
wianin Ryszard Mazur i wielu innych, 
znakomitych polskich twórców. 
Na „deser” spotkanie ze świato-
wej sławy tancerką, choreografką, 
osobowością sceniczną- Krystyną 
Mazurówną. - Festiwal to nie tylko 
możliwość zobaczenia dzieł sztuki, 
pięknych, artystycznych, przedmio-
tów – to przede wszystkim okazja 

do spotkania się z ich twórcami, bez-
pośredniego kontaktu, rozmowy. To 
jest ta cecha, która wyróżnia Targirę 
spośród innych tego typu wydarzeń 
w Polsce. Stawiamy na jakość, nie 
na ilość, chcemy, by w naszym mie-
ście gościli wspaniali artyści i twórcy, 
których można poznać bliżej. Nasz 
festiwal ma duże ambicje, chcemy 
edukować, uczyć dobrego smaku, 
poprzez kontakt z wysokiej klasy 
twórcami i ich dziełami – podkreślał 
Janusz Kujat. – Stąd też nasza obo-
wiązkowa pozycja, czyli warsztaty 
dla najmłodszych, w tej edycji będą 
to warsztaty ceramiczne i malowania 
na tkaninie.

Podczas trzech festiwalowych 
dni 30 wystawców z całej Polski 
zaprezentuje swoje wyroby. Będą 
to obrazy, szkło artystyczne, kowal-
stwo artystyczne, autorska biżute-
ria, ceramika, odzież i wiele innych, 
niepowtarzalnych – bo wykonanych 
z pasją i sercem – przedmiotów. 

KaLu

Prawie 7,5 miliona złotych 
przeznaczono z budżetu miasta 
Świdnicy na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących  się w gminnej ewi-
dencji zabytków w ciągu ostat-
nich czterech lat. 

W 2014 roku 8 podmiotom prze-
kazano kwotę 406 800 zł. Ale już 
w kolejnym roku wartość dotacji wy-
niosła ponad cztery razy tyle. W 2015 
roku udzielono dotacji 19 podmio-
tom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 
roku dla 24 wnioskodawców wydat-
kowano z budżetu miasta 1 405 850 
zł. W ubiegłym roku 1 426 885 zł 
przeznaczono na wsparcie prac re-
montowych dla 17 obiektów. W tym 
roku prawie 2 miliony 400 tys. zł trafi 
do 19 wnioskodawców.   

- W 2018 roku wydamy  rekor-
dową kwotę ponad 2 milionów zło-
tych. Większość beneficjentów to 
wspólnoty mieszkaniowe, którym 
trudno byłoby bez wsparcia podo-
łać trudnym i wymagającym remon-
tom, prowadzonych pod nadzorem 
konserwatora zabytków –mówi 
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska. 

Dotacje na prace przy zabyt-
kach udzielane są z budżetu miasta 
Świdnicy corocznie, od 1993 roku. 
Jednak dopiero od 2015 roku kwo-
ty te są o wiele wyższe niż w latach 
ubiegłych, gdyż prezydent miasta 
przyjęła zasadę udzielania dotacji 
w wysokości około 50% wartości 
zadania właścicielom zabytków, któ-
rzy złożyli wnioski. 

Targi sztuki 
i rzemiosła 

Miliony na zabytki

- Zabytkowe centrum naszego 
miasta to skarb, o który musimy 
dbać wspólnie. Dlatego też zdecy-
dowaliśmy się przeznaczać co roku 
tak duże środki z budżetu miasta, 
aby pomóc wspólnotom miesz-
kaniowym, parafiom, prywatnym 
właścicielom, którzy zarządzają za-
bytkowymi obiektami, w przepro-
wadzeniu niezbędnych remontów. 
Starówka zyskuje na uroku, ale waż-
ne jest także powstrzymanie dekapi-
talizacji kamienic – mówi Beata Mo-
skal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

KaLu
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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
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Placówka Partnerska
ul. Marii Konopnickiej 18 58-300 Wałbrzych

T: +48 74 647 01 10

REKLAMA	 R0392/18

Przestępstwo 
narkotykowe
W ostatni weekend zatrzymano 
cztery osoby, podejrzewane o po-
siadanie niedozwolonych substan-
cji.  Przy wymienionych ujawnio-
no marihuanę oraz amfetaminę. 
Łącznie zabezpieczono blisko 300 
porcji narkotyków. Działania  po-
licji przyczyniły się do zatrzy-
mania m.in: trzech mężczyzn 
w wieku od 23 do 27 lat i kobiety 
w wieku 34 lat  podejrzewanych 
o posiadanie niedozwolonych 
substancji. Zatrzymania miały 
miejsce  na terenie Świdnicy 
oraz Świebodzic. Za nielegalne 
posiadanie środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 
grozi im kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.
 

Narkotyki w piwnicy
Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Strzegomiu zatrzymali 
35-letniego mężczyznę. W trakcie 
przeszukania mieszkania oraz 
pomieszczeń piwnicznych 
należących do mężczyzny, funk-
cjonariusze ujawnili plecak, 
a w nim 2 woreczki z zawartością 
białego proszku oraz zielonego 
suszu, a także metalowe pudeł-
ko w kształcie serca z zawartością 
różowych tabletek. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli łącznie 475 
porcji środków odurzających i 36 
sztuk tabletek ekstazy. Mężczyź-
nie grozi teraz  nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Niebezpieczne 
rodzeństwo
Pod koniec zeszłego tygodnia 
doszło do zatrzymania trojga 
sprawców rozboju w Wałbrzy-
chu. Z ustaleń wałbrzyskiej 
policji wynika, iż dwóch młodych 
mężczyzn najpierw dotkliwie 
pobiło 43-letniego mieszkańca 
miasta, a następnie ukradło mu 
telefon komórkowy o wartości 
300 złotych. Widząc całe zajście 
dwie wałbrzyszanki w wieku 52 
i 55 lat postanowiły stanowczo 
zareagować i  stanąć tym samym 
w obronie pobitego mężczyzny. 
Wtedy i one również stały się 
ofiarami młodych przestępców 
i zostały przez nich zaatakowane. 
Ponadto sprawcy byli także w to-
warzystwie agresywnej kobiety. 
To właśnie agresywna wałbrzy-
szanka po doprowadzeniu wraz 
ze wspólnikami obu kobiet do 
stanu bezbronności, wyrwała 
jednej z nich telefon komórko-
wy, który następnie zniszczyła 
oraz złoty łańcuszek o łącznej 
wartości 2500 zł. Decyzją sądu 
podejrzany 20-latek najbliższe 
trzy miesiące spędzi w areszcie. 
Jego starszy 24-letni brat trafił 
już do zakładu karnego, gdyż był 
osobą poszukiwaną, natomiast 
w stosunku do najstarszej 28-let-
niej siostry Prokurator Rejonowy 
zastosował środek zapobiegawczy 
w  postaci dozoru policyjnego. 
Trojgu rodzeństwa za dokonanie 
rozboju grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 12. 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 
w Wałbrzychu rozpoczęły się prace związane 
z projektem „Ogród sensoryczny” realizo-
wanym przy współudziale Funduszu Toyoty 
„Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. 

Powstaje zmysłowy ogródek. Zamontowano 
ogrodzenie, pergolę i donice, przygotowano miej-
sce na „ścieżkę bosych stóp”. Uczniowie w ramach 

wiosennych warsztatów przyrodniczych wysiali 
pachnące zioła. Obserwują jak z każdym dniem ro-
ślinki wzrastają coraz wyżej i wyżej.

Ogród pięknieje z każdym dniem. Wyobraźnia 
zaczyna działać. Z niecierpliwością wszyscy oczeku-
ją na zakończenie prac montażowych i mocno kibi-
cują naturze, by wszystkie rośliny się przyjęły i za-
kwitły, ukazując swe piękno i zachwycały zapachem. 

PaPu

Powstaje zmysłowy ogródek 
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sekund
Dzikie Święto 
Nadleśnictwo Świdnica organizuje 
w sobotę, 9 czerwca na Święto 
Dzika. W tym roku obchody 
rozpoczną się od godziny 12:00 
na rynku w Świdnicy. Wśród 
wielu atrakcji na przybyłych gości 
czekać będą stoiska edukacyjne, 
występ zespołu „Muflonowe 
Rogi”, pokaz sprzętu leśnego, 
wystawa ptaków drapieżnych, 
pokazowy ul i miody, pokaz 
rzeźbienia w drewnie, degusta-
cja bigosu myśliwskiego i wiele 
innych atrakcji. 

Szalone piątki 
W Świebodzicach dla najmłod-
szych letnia niespodzianka.„ 
Piątki z dmuchańcami w Parku 
Miejskim” – akcja pod taką nazwą 
ruszała już 4 czerwca. Do końca 
sierpnia w każdy piątek w parku 
miejskim staną trzy zjeżdżalnie-
-dmuchańce, na których będzie 
można poszaleć. Atrakcje dla 
najmłodszych będą dostępne 
w następujących godzinach: czer-
wiec: w godz. 11:00-19:00, lipiec 
godz. 9:00-19:00, sierpień godz. 
9:00-19:00. Włodarzą miasta 
udało się wynegocjować z firmą 
bardzo przystępną cenę (3 zł za 
10 minut skakania).

Bluszcz w Świdnicy 
Już, w ten weekend kolejne 
spotkanie z gościem Świdnickiej 
Alchemii Teatralnej. W niedzielę, 
10 czerwca w Teatrze Miejskim 
o godzinie 17:00 zorganizowane 
zostanie spotkanie z Przemysła-
wem Bluszczem, aktorem Teatru 
Ateneum w Warszawie. Aktor gra 
na scenach Teatru Współczesnego 
we Wrocławiu, Teatru Polonia 
i Teatru Studio w Warszawie. Ma 
na swoim koncie nagrody aktor-
skie festiwali teatralnych w Kaliszu, 
Zabrzu, Szczecinie i Bydgoszczy. 
Dwukrotny laureat nagrody za 
kreację aktorską w Konkursie 
na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej organizowanym 
przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Historyczny spacer 
Biuro Rewitalizacji i Planowa-
nia Przestrzennego serdecznie 
zaprasza na wydarzenie z cyklu 
“Urodziny Ulicy” poprzedzo-
ne spacerem historycznym! 
W najbliższą sobotę spacerujemy 
po Nowym Mieście i świętujemy 
Urodziny Ulicy Piłsudskiego. 
Spacer historyczny rozpocznie 
się od godziny 11:00. Zbiórka ul. 
Paderewskiego 17, przed wej-
ściem do budynku Zespołu Szkół 
Nr 1. Urodziny Ulicy Piłsudskiego 
obchodzone będą przy wejściu 
do Parku im. Jana III Sobieskiego 
w godzinach od 13:00 – 17:00.
 

Mistrzowie kosza
Przed nami Turniej Minikoszy-
kówki First Step, który odbędzie 
się w Szczawnie–Zdroju już 
w niedzielę 10 czerwca na terenie 
Hali Sportowej ul. Słoneczna 
1a. Rywalizować będą dzieci 
z rocznika 2008 i młodsi. Podczas 
tegorocznej edycji 8 drużyn 
MKS Basket I Szczawno-Zdrój, 
Basket Kids, MKS II Otmuchów, 
Sudety Jelenia Góra, KK Oleśnica, 
MKS Basket II Szczawno-Zdrój, 
MKS I Otmuchów oraz Polonia 
Świdnica walczyć będą na dwóch 
boiskach. 

Znane są już szczegóły festy-
nu charytatywnego organizowa-
nego przez świdniczan na rzecz 
dwunastoletniej niepełnospraw-
nej Mai Tyczyno. Impreza zo-
stała zaplanowana na niedzielę, 
17 czerwca – początek o godz. 
11:00 na boisku III Liceum Ogól-
nokształcącego w Świdnicy przy 
ul. Kościelnej 32.

W programie m.in. muzyka na 
żywo, gra w skojarzenia, zabawa 
w „kto da więcej”, a także zamki 
dmuchane, jedzenie, paintball i wiele 
innych atrakcji. Zabawa ma potrwać 
do wieczora.

Zebrane podczas imprezy pie-
niądze zostaną przeznaczone dla 
Mai Tyczyno. Młoda świdniczanka 
urodziła się z głęboką wadą gene-
tyczną. Maja dzięki intensywnej re-
habilitacji potrafi dziś przejść kilka 
kroków, jednak niezbędny jest jej 
specjalistyczny wózek inwalidzki. 
Poprzedni, który użytkowała przez 
ostatnie 3 lata, jest już niezdat-
ny do użytku. Narodowy Fundusz 

Wózek dla Mai 

Zawodnicy z całej Polski przy-
jadą z swoimi psami, 16 czerw-
ca do Szczawna - Zdroju aby 
wziąć udział w rywalizacji o Pu-
char Polski w Dogtrekkingu. Na 
wszystkich amatorów marszów 
i biegów z czworonogami czekać 
będą dwie malownicze trasy. 

Dogtrekking polega na pokonaniu 
własnym tempem w towarzystwie 
psa jednej z dwóch tras (15 km lub 
22 km) w oparciu o mapę. Warto 
jedna zaznaczyć, że nie są wymagane 
szczególne umiejętności w posługi-
waniu się nią, a organizatorzy przed 
startem objaśniają trasę i punkty 
kontrolne, do których należy do-
trzeć. W imprezie blisko połowę 
uczestników stanowią rodziny, które 
mogą wystartować wspólnie z jed-
nym psem w kategorii rodzinnej.  
W dogtrekkingu może wystartować 

każdy z niemal każdym psem (ogra-
niczenia dotyczą wieku psa oraz 
młodzieży startującej bez opiekuna). 
Wyjątkową cechą imprezy jest jej 
różnorodność. Na starcie spotyka-
ją się sportowcy z szybkimi psami, 
którzy pokonują dłuższą - 22 km 
w około 2 godziny, jak i rodziny, któ-
re najczęściej traktują udział czysto 
rekreacyjnie, skupiając się na rado-
ści płynącej ze wspólnego spędzania 
czasu na łonie natury z psem. Dodat-
kowo w trakcie imprezy odbywają 
się otwarte warsztaty z lekarzem 
weterynarii, gdzie można nauczyć 
się m.in. jak udzielać pierwszej po-
mocy psu. Nowością będą również 
zajęcia z zakresu behawiorystyki.

Bazą imprezy będzie Park Zdro-
jowy. Szczegółowe informacje oraz 
formularz zgłoszeniowy znajdują się 
na stronie www.dogtrekking.com.pl.

KaLu

Wyjątkowy spektakl pt. 
”Chodź Na Słówko”, w którym 
artyści wraz z publicznością pod-
chodzą na wesoło do języka pol-
skiego, do zobaczenia w Teatrze 
Lalki i Aktora już w niedzielę. 

Zdeformowane przez małe dzie-
cko słówka postanawiają stać się 
słowami potrzebnymi, znaczącymi. 
Przecież wiadomo, że lepiej być 
kurą niż kulą, a toperz z całą pew-
nością bez nie jest wybrakowany 
i niepotrzebny. Ale czy na pewno? 

Czy inność oznacza bycie gorszym? 
Czy pragnienie bycia kimś innym 
jest na pewno tym jedynym pragnie-
niem, które posiadamy? I jak w tym 
wszystkim ma się odnaleźć język 
polski - kaleczony i deformowany na 
każdym kroku? No i najważniejsze 
pytanie - czy brzydkie słowa są ko-
mukolwiek potrzebne? Odpowiedź 
na te pytania otrzymamy 10 czerwca 
o godzinie 12:30 w wałbrzyskim Te-
atrze Lalki i Aktora. 

KaLu

54. sezonie artystycznym po-
woli dobiega końca z tej okazji 
Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu zaprasza w weekend na dwa 
wyjątkowe spektakle. 

 „Moby Dickiem czyli koniec de-
mokracji w państwie wielorybów”  
jest adaptacją klasycznej, XIX-wiecz-
nej, amerykańskiej powieści o sile 
demokracji i o jej nadzwyczajnej kru-
chości. W czasie, gdy demony nacjo-
nalizmów i tęsknota za rządami sil-
nej ręki budzą się na całym świecie, 

opowieść o działającym na granicy 
obłędu kapitanie, który wszystkich 
zaczarował, naobiecywał, a  w obli-
czu katastrofy –  konfrontacji z wiel-
kim wielorybem, prowadzi załogę na 
pewną śmierć – stała się niepokojąco 
aktualna. O cenie osobistej zemsty, 
o siłach, których nie powinniśmy 
budzić, i o naturze, zdolnej zatopić 
statki najodważniejszych wieloryb-
ników. Teatr politycznej opowieści, 
głos w obronie zagrożonych gatun-
ków i panorama świata, pełna poezji, 
ironii, filozofii i grozy.

Aktywnie z psem 

Wesoło o języku 
polskim

Weekend w Szaniawskim 

Fundacja Edukacyjna Jana 
Karskiego rozpoczęła coroczny 
nabór kandydatów do udziału w 
Georgetown Leadership Seminar 
2018.  Celem projektu jest stwo-
rzenie seminarium dla 35 przy-
szłych liderów z całego świata, 
które odbędzie się w Waszyng-
tonie pod koniec października br. 

Główne cele seminarium to 
promowanie dialogu oraz interdy-
scyplinarnej współpracy międzyna-
rodowej wśród przyszłych świato-
wych liderów, poszerzenie wiedzy 
uczestników na temat głównych 
problemów w procesie kształto-
wania polityki zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych oraz nawiązywanie 

kontaktów i powiązań o kluczowym 
znaczeniu dla wzmocnienia współ-
pracy międzynarodowej i porozu-
mienia wśród liderów społeczności 
globalnej.

O udział w seminarium mogą 
ubiegać się pracownicy administra-
cji rządowej i samorządowej oraz 
organizacji świadczących usługi pub-
liczne, liderzy organizacji pozarzą-
dowych działający na szczeblu lokal-
nym, regionalnym bądź centralnym, 
jak również eksperci, menedżero-
wie i dziennikarze. Fundacja przyzna 
dwa stypendia. Termin składania 
aplikacji mija 15 czerwca br.  For-
mularz aplikacyjny oraz szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie 
www.jankarski.net. 

Stypendyści 
poszukiwani 

Zdrowia przekaże Mai 3 tys. zł, 
a resztę (4,5 tys. zł) dziewczynka 
ma dopłacić. Jej mama, Małgorza-
ta Tyczyno, zaapelowała o pomoc 
na portalu społecznościowym, co 
spotkało się z ciepłym przyjęciem 
świdniczan.. Link do wydarzenia na 
Facebooku: www.facebook.com/
events/129179657950223

Oprócz lokalnej akcji zbiórkę dla 
Mai organizuje Fundacja SięPomaga 
– na pilne i bardzo drogie badania 
diagnostyczne. Zbiórka na SięPo-
maga potrwa do 28 czerwca 2018 r. 
Więcej informacji: www.siepomaga.
pl/maja-tyczyno

KaLu

„Moby Dickiem czyli koniec 
demokracji w państwie 
wielorybów”  
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Sobota, 9 czerwca, godz. 19:00, 
Duża ScenaNiedziela, 10 czerwca, 
godz. 18:00, Duża Scena

„Emigranci” jedna z najsłynniej-
szych komedii Sławomira Mrożka 
wciąż zaskakująco aktualna w te-
macie emigracji. Dwóch Polaków 
spotyka się gdzieś z dala od ojczyzny. 
Jeden inteligent, drugi chłoporobot-
nik. Skazani na siebie w ciasnej sute-

renie, mimowolnie stają się dla siebie 
najbliższymi ludźmi. Czy jednak znaj-
dą wspólny język? Co okaże się sil-
niejsze – społeczne różnice czy po-
czucie narodowej wspólnoty wśród 
obcych? Michał Kosela i Czesław 
Skwarek w porywających aktorsko 
portretach Polaków na emigracji. 

„Emigranci”
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Piątek, 8 czerwca, godz. 19:00, 
Scena Kameralna

KaLu
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Porażka po walce
Choć piłkarze Górnika Boguszów-
-Gorce stracili szanse na utrzymanie 
w grupie zachodniej IV ligi, to jednak 
ambitnie walczą o poprawę dorobku 
punktowego. W niedzielę niewiele 
brakowało, a beniaminek zatrzymałby 
znacznie wyżej notowaną Olimpię 
Kowary. Po niezłej grze podopieczni 
Rafała Siczka remisowali do przerwy 
na wyjeździe 2:2, mimo iż do własnej 
bramki trafił Adrian Maliszewski. Nie-
stety, w drugiej odsłonie minimalnie 
lepsi okazali się gospodarze, dzięki 
czemu Olimpia wygrała 3:2. W ostat-
niej kolejce boguszowianie podejmą 
aktualnego lidera rozgrywek i głów-
nego kandydata do walki o awans do 
III ligi. W sobotę o godzinie 17 nasi 
gościć będą AKS Strzegom. 
Olimpia Kowary - Górnik Boguszów 3:2 (2:2)
Bramki: 1:0 Adrian Maliszewski (19 - br.sam.), 
2:0 Sebastian Szujewski (21), 2:1 Jarosław 
Maliszewski (39), 2:2 Ryszard Bejnarowicz (44), 
3:2 Sebastian Szujewski (61)
Górnik: Marcin Malczewski, Rafał Pietrzak, 
Mateusz Gnosowski, Wojciech Choiński, Łukasz 
Podgórski, Wojciech Choiński, Łukasz Podgórski, 
Jarosław Pryk, Przemysław Klimek, Zygmunt 
Bejnarowicz (72 Rafał Siczek), Adrian Maliszewski 
(90 Marcin Jaskółowski). Trener: Rafał Siczek

Mecz wspomnień 
w Gorcach
Pozostajemy w Boguszowie, 
a konkretnie Gorcach, gdzie dzisiaj 
rozegrany zostanie „mecz wspo-
mnień” pomiędzy Victorią Wałbrzych 
a Górnikiem Gorce. To spotkanie 
rozpocznie się około godziny 17, ale 
wcześniej czeka nas między innymi 
Commax Cup 2018, czyli Turniej Piłki 
Nożnej dla dzieci w kategorii skrzat, 
żak i orlik. 
Program imprezy
Piątek – 8 czerwca, stadion XXV-lecia 
w Boguszowie-Gorcach
godz. 10.00 – 15.40: turniej Commax Cup 2018
godz. 15.40 – 16.10: dekoracja uczestników 
turnieju
godz. 16.10 – 16.50: występ Orkiestry Górniczej 
Węgla Kamiennego Victoria-Wałbrzych-Thorez
godz. 17.00 – 17.25: uroczyste rozpoczęcie „meczu 
wspomnień” Victoria Wałbrzych – Górnik Gorce
godz. 17.45 – 20.00: zakończenie meczu, występ 
zespołu Silver Heads

Najmłodsi 
koszykarze wystąp
Z udziałem ośmiu drużyn rocznika 
2008 i młodszych w niedzielę w hali 
w Szczawnie-Zdroju rozegrany 
zostanie turniej Minikoszykówki „First 
Step”. Na starcie zawodów staną, 
oprócz gospodarzy, Basket Kids, MKS 
I i II Otmuchów, Sudety Jelenia Góra, 
KK Oleśnica oraz Polonia Świdnica. 
Początek zmagań najmłodszych adep-
tów basketu o godzinie 10, finał zaś 
zaplanowano na godzinę 15. 

Trzy złote krążki 
Ani Sobaszek
Kolejny świetny występ zanotowała 
Anna Sobaszek z UKS-u Szafir Wał-
brzych. Tym razem nasza pływaczka 
wystąpiła w VIII Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Ostrzeszowa, z któ-
rych powróciła bogatsza o 3 złote 
krążki wywalczone na dystansach 100 
metrów stylem motylkowym, 100 
metrów stylem dowolnym oraz 50 
metrów stylem motylkowym. Jakby 
tego było mało, jej czas na 100 me-
trów motylkiem okazał się najlepszym 
w historii ostrzeszowskiego basenu 
w kategorii do 12 lat. Powyższe wy-
niki dały wałbrzyszance zwycięstwo 
w klasyfikacji punktowej zawodów. 

W Koninie zakończyła się 
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży, czyli innymi słowy Mi-
strzostwa Polski Kadetów 
w boksie. Z trójki reprezentan-
tów Imperium Boxing Wałbrzych 
najlepiej spisał się Hubert Łucz-
ków, który zdobył srebrny medal. 

Do Konina trener Krzysztof Sad-
łoń zabrał trzech swoich podopiecz-
nych. Chodzi o Jakuba Krzpieta (46 
kg), Mateusza Piotrowskiego (48 
kg) oraz Huberta Łuczków (66 kg). 
Z tego grona najlepiej wypadł ostat-
ni z wymienionych. Łuczków wygrał 
bowiem trzy pojedynki, aby w finało-
wej walce ponieść porażkę z Krystia-
nem Barskim z klubu Sporty Walki 
Gostyń. 

W ostatnim tegorocznym 
spotkaniu przed własną publicz-
nością piłkarze Górnika Wał-
brzych pokonali w niedzielę Nysę 
Kłodzko 2:1. Na zakończenie ligi 
biało-niebiescy zmierzą się jutro 
na wyjeździe z Polonią Trzebnica. 

Do przerwy podopieczni Jacka 
Fojny prowadzili 1:0, choć równie 
dobrze mogli przegrywać 0:2. Choć 
nasi przeważali w środku pola, to 
więcej, i to idealnych, okazji wypra-
cowali rywale. W 23 minucie jeden 
z rywali wycofał z linii końcowej na 
16 metr do Michała Wojtala, który 
ładnie przymierzył, ale futbolówka 
odbiła się od słupka bramki Damia-
na Jaroszewskiego. Niewiele później 
goście stanęli przed kolejną dogodną 
okazją do zdobycia otwierającego 
wynik trafienia. Będący w trudnej 
sytuacji Jaroszewski odbił piłkę gło-
wą poza polem karnym, do niej jako 
pierwszy doszedł Adam Bańkowski, 
który widząc pustą bramkę popisał 
się technicznym lobem z 30 metrów, 
ale na nasze szczęście futbolówka 
przeszła tuż obok słupka. W koń-
cówce odsłony Górnicy dwukrotnie 
bliscy byli gola, ale miejscowi nie 
potrafili wykorzystać sporego za-
mieszania w najbliższym sąsiedztwie 
Patryka Rosiaka, golkipera Nysy. Już 
w doliczonym czasie połowy Da-
mian Bogacz pociągnął kilkanaście 
metrów, a następnie wpadł w „16”, 
gdzie został nieprzepisowo zatrzy-
many przez jednego z przyjezdnych. 
Werdykt sędziego mógł być tylko 
jeden – rzut karny, który na gola za-
mienił Dariusz Michalak.

Po zmianie stron nasi wciąż dyk-
towali warunki gry, jednak nie grze-
szyli skutecznością. W 52 minucie 
w idealnej sytuacji znalazł się Miłosz 

Zwycięskie pożegnanie Górnika

Piłkarze Górnika udanie zrehabilitowali się za pechową porażkę jesienią w Kłodzku zwyciężając w niedzielnym 
rewanżu 2:1

Rodziewicz, ale „Rodzyn” niecelnie 
uderzył z 5 metrów. Chwilę później 
sam na sam z Rosiakiem znalazł się 
Jan Rytko, jednak piłka przeszła obok 
celu. W 60 minucie o swoich umie-
jętnościach przypomniał Wojciech 
Błażyński, który zamknął dośrodko-
wanie Rytko z rzutu rożnego i tech-
nicznym strzałem pod poprzeczkę 
dał gospodarzom drugiego gola. 
Zadowoleni z pewnego prowadze-
nia wałbrzyszanie dali się zaskoczyć 
w 84 minucie, kiedy to po akcji le-
wym skrzydłem Sule Ayinla dograł 
w pole karne, a Oleksii Fatianov 
efektownym szczupakiem zdobył 
kontaktową bramką dla Nysy. I na 
tym goście nie zamierzali poprzestać 

– w 90 minucie jeden z kłodczan 
precyzyjnie przymierzył głową, ale 
Jaroszewski piękną paradą uchronił 
swój zespół przed stratą 2 puntów. 

Na zakończenie sezonu biało-
-niebiescy zagrają w sobotę na wy-
jeździe z Polonią Trzebnica. Choć 
ewentualna wygrana niewiele zmieni 
w sytuacji Górników, to jednak zwy-
cięski finisz byłby mile widziany. 

tekst i fot. Bartłomiej Nowak

Górnik Wałbrzych - Nysa Kłodzko 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Dariusz Michalak (rz.k. 45+1), 2:0 
Wojciech Błażyński (60), 2:1 Oleksii Fatianov (84)
Górnik: Jaroszewski, Michalak, Krupczak, Smoczyk, 
Błażyński, Rytko, Krzymiński, Młodziński, Chajewski, 
Bogacz, Rodziewicz. Trener: Jacek Fojna

Tabela IV ligi
1. Foto-Higiena Gać 29 70 75:30
2. Śląsk II Wrocław 29 70 72:27
3. Bielawianka Bielawa 29 59 55:34
4. Sokół Marcinkowice 29 54 62:39
5. Górnik Wałbrzych 29 48 47:39
6. Piast Żerniki 29 45 51:44
7. Sokół W. Lipa 29 43 51:45
8. Unia Bardo 29 42 54:45
9. Polonia Trzebnica 29 37 44:45
10. Nysa Kłodzko 29 36 49:64
11. Orzeł Z. Śląskie 29 35 50:54
12. Polonia-Stal Ś-ca 29 35 37:38
13. Wiwa Goszcz 29 29 38:59
14. MKP Wołów 29 28 43:55
15. Pogoń Oleśnica 29 16 28:61
16. Karolina J. Śląska 29 11 21:89

Nasz pięściarz wicemistrzem Polski

Mistrzostwa Polski kadetów okazały się niezwykle udane dla Huberta 
Łuczków (z lewej), wałbrzyskiego pięściarza, który wywalczył srebrny 
medal

Konin zapadł w pamięci wałbrzy-
szan również z innego powodu. Na 
tym samym, szczęśliwym dla Hu-
berta ringu rozegrano wyjazdowy 
mecz Ekstraligi Boksu Olimpijskiego, 
w którym naprzeciw siebie stanę-
ły reprezentacje Wielkopolski oraz 
Dolnego Śląska. Dla nas powyższa 
informacja ma o tyle duże znaczenie, 
iż wśród Dolnoślązaków znalazł się 
Piotr Tobolski. Startujący w wadze 
64 kg wałbrzyszanin nie chciał być 
gorszy od swego kolegi klubowego, 
świeżo mianowanego wicemistrza 
Polski, i po niezłym boju pokonał 
Karola Łapawę, Mistrza Polski senio-
rów. 

Obu pięściarzy będziemy mogli 
zobaczyć w akcji już jutro podczas 
II Turnieju Imperium Boxing, który 

odbędzie się w nowej hali sportowej 
w Szczawnie-Zdroju. Jak zapowiada 
trener Sadłoń, na ringu pojawią się, co 
oczywiste, wałbrzyszanie, ale rów-
nież zawodnicy z Czech, Niemiec, 
Dolnego Śląska czy Wielkopolski. 

- Zapraszam wszystkich serdecz-
nie do Szczawna-Zdroju. Przed nami 
ciekawe wydarzenie sportowe, gdyż 
oprócz samych walk będzie moż-
na obejrzeć pokaz boksu tajskiego 

zaprezentowany przez szkołę ze 
Świebodzic Mariusza Cieślińskiego, 
spotkać wałbrzyskiego pięściarza 
zawodowego – Michała „Szczupaka” 
Leśniaka, niewykluczona jest rów-
nież wizyta Mariusza Wacha -, zapo-
wiedział Sadłoń. Początek sobotniej 
imprezy, na którą wstęp jest darmo-
wy, o godzinie 12. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Swoje trzy grosze dołożył również Piotr Tobolski (drugi z prawej), 
który w rywalizacji Dolnego Śląska z Wielkopolską pokonał Mistrza Polski 
seniorów
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MATRYMONIALNE

(1) Mówiący po polsku wdowiec, 
lat 78, 165 cm wzrostu. Niepalący i 
niepijący z miłą aparycją szuka Pani 
bez zobowiązań, zwykłą, na moje 
utrzymanie, dla której uczciwość i 
wierność mają znaczenie. Życie we 
dwoje może być takie piękne, przy-
roda, podróże. Edward Appel, An 
der Liebestatt 22, 37355 Niederor-
schel, tel. 0049 3607651075

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

SKUPUJEMY MIESZKANIA 
ZA GOTÓWKĘ!

ŚRÓDMIEŚCIE – 32m2, wysoki parter, 1 
pokój, widna kuchnia, łazienka, przedpo-
kój. Mieszkanie do wprowadzenia. Cena: 
79 000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023, 
(74) 640 11 73
ŚRÓDMIEŚCIE- 65m2, 2 pokoje, kuchnia, 
oraz przedpokój. Łazienka na korytarzu. 
Mieszkanie do remontu, na  pierwszym 
piętrze. Cena: 65 000 zł. Tel: 502 668 974 
, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 29,8m2, pokój, ciem-
na kuchnia, łazienka, przedpokój. Miesz-
kanie na wysokim parterze. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 95 000 zł . Tel: 502 
549 553, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 56m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na siódmym piętrze. Cena: 152 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 549 553 , 
(74) 640 11 73
PODZAMCZE – 60m2,  3 pokoje, widna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
balkon. Mieszkanie na pierwszym piętrze. 
Cena: 199 000 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73
PODZAMCZE – 62m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na 
dziesiątym piętrze. Cena: 159 000 zł. Tel. 
513 130 023,  (74) 640 11 73
PODGÓRZE – 42m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia, garaż oraz ogródek, dwie piwni-
ce. Mieszkanie przeznaczone do remontu. 
Cena: 39 000 zł Tel. 513 130 023,  (74) 
640 11 73
PODGÓRZE - 40,86m2, 2 pokoje, aneks 
kuchenny, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie  na drugim piętrze. Cena: 69 
990 zł do negocjacji. Tel: 509 180 718, 
(74) 640 11 73

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 kawalerkę na Białym 
Kamieniu, 38m2, po remoncie, co gaz, 1 
piętro, cena 65 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzam-
cze, po remoncie, 48m2 , 152tys.zł.  4 
piętro (4), 74 666 42 42, 507 153 166.
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.

STARY ZDRÓJ – 40m2,  pokój, widna 
kuchnia,  łazienka z wc, przedpokój. 
Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 50 
000 zł. Tel: 513 130 023 ,  (74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 90m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon. 
Mieszkanie na  drugim piętrze.  Cena: 270 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974 , 
(74) 640 11 73
NOWE MIASTO - 77m2, 2 pokoje, 
antresola, kuchnia, duża łazienka z WC, 
przedpokój, . Mieszkanie na trzecim pię-
trze. Cena: 125 000 zł do negocjacji. Tel: 
513 130 023, (74) 640 11 73
ŚWIEBODZICE – 61m2, dwupoziomowe 
mieszkanie, 3 pokoje, kuchnia z jadalnią, 
łazienka, z WC, przedpokój. Mieszkanie 
na czwartym piętrze. Do wprowadzenia. 
Cena: 178 000 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 – 40,77m2, 2 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka z wc, przedpo-
kój. Mieszkanie na parterze. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 120 000 zł do nego-
cjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ- 25m2, 1 pókoj, 
łazienka, przedpokój. Świetna lokalizacja, 
przy deptaku. Cena: 82 000 zł do negocja-
cji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO- ZDRÓJ- 63m2, 3 pokoje, 
kuchnia, jasna łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Do 
wprowadzenia. Cena: 299 000 zł do nego-
cjacji. 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 3 pok, 56m2, 
B.Kamień, cena 135 tys.zł. parter, blok, 
74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę na Piasko-
wej Górze. 26m2, 1 piętro w czwórce, 

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

Atrakcyjna 
praca 

na produkcji – Wałbrzych

Szczegółowe informacje 

pod nr tel.: 725-251-413

USŁUGI

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

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE 
, OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE !!! 508 808 022

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

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

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

(5) 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 FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH 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

(18) 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

(1) Poszukujemy pań i panów, 
rencistów, emerytów oraz osoby 
niepełnosprawne do sprzątania 
obiektu oraz terenów zewnętrznych 
od zaraz. Umowa o pracę lub umo-
wa zlecenie. Całe etaty. Tel. 603 396 
891 (pan Marek)

(2) Praca dla instalatora i pomoc-
nika. Instalacje wod – kan, CO i 
gaz w nowoczesnych technolo-
giach. Wałbrzych, Dolny Śląsk. 
Tel. 608 686 239

(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 

NIERUCHOMOŚCI

(1) Wynajmę mieszkanie w Świebo-
dzicach, ul. Strzegomska 35, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, łazienka 
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 
606 803 748

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

KUPIĘ

(2) Kupię Starocie : odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 
PRL, wazony ze szkła kolorowe-
go i inne. Tel: 500834769

WYNAJMĘ

Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 
602 683
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KOMFORT 
ŁAZIENKI


