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SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO
PROJEKT: Altair 2018 – kompleksowy projekt nabywania umiejętności
językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
Jeśli masz ukończone 18 lat oraz wykształcenie, co najwyżej średnie?
Jesteś osobą w wieku 50 lat i więcej?
Mieszkasz na terenie subregionu wałbrzyskiego w powiecie:
wałbrzyskim, świdnickim, kłodzkim, kamiennogórskim.
Alta Linguistic, ul. Ołtaszyńska 92c/9, 53-034 Wrocław
Dane kontaktowe: projektunijny@altaling.eu, tel. 71 339 77 15, 570 650 657
R0637/18
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Będzie ogień w łydkach
W dniach 29-30 września odbędzie się pierwsza wałbrzyska, edycja jednego z najpopularniejszych i najbardziej ekstremalnych
cyklów biegów przeszkodowych w Europie, Runmageddonu. Po
takich miastach jak Kraków, Warszawa czy Gdańsk, fani ekstremalnego sportu zjadą się do Wałbrzycha. Alicja Janczak dyrektor
eventu zapewnia, że będzie to dobra okazja, żeby mieszkańcy
miasta i okolic spróbowali smaku Runmageddonu. Dlaczego warto podjąć ekstremalne wyzwanie opowiada Alicja Janczak.
partnerów
Runmageddonu, strefy
Chillout i Gastro z
Food Truckami.

Skąd wziął się pomysł,
żeby zorganizować Runmageddon właśnie w Wałbrzychu?
- Organizując Runmageddon
szukamy ciekawych, inspirujących miejsc. Przyświecają nam
przy tym dwa cele. Po pierwsze
chcemy pokazać Runmageddończykom, którzy jeżdżą z nami z
eventu na event nowe, lokalizacje, które urzekają krajobrazem.
Po drugie chcemy zaprosić społeczność lokalną, mieszkańców
danego regionu do spróbowania
Runmageddonu. Kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy na wizję
lokalną do Wałbrzycha bardzo
spodobały nam się zalesione,
górzyste tereny i od razu pomyśleliśmy, że to jest dobre miejsce
dla tras Runmageddonu.
Gdzie dokładnie biec będą
Runmageddończycy?
- Uczestnicy podbijać będą
tereny przy Aqua Zdroju. Ścieżki biegowe w dużej części będą
poprowadzone w górę na hałdę i będą biec na pobliskich terenach zielonych. Miasteczko
Kibica, czyli miejsce dla odwiedzających i kibicujących fanów
Runmageddonu mieścić się będzie na terenie Aqua Zdrój. Tam
będzie można oglądać niektóre
z widowiskowych przeszkód
oraz korzystać z atrakcji stref

Czyli
będzie
dużo podbiegów
w górę? Czy trasy
będą trudne?
- Poziom trudności tras dostosujemy do formuł.
Najprostsza formuła
Intro czyli 3 kilometry z ponad 15 przeszkodami z pewnością będzie miała
jakieś podbiegi, ale
nie będą one wymagające. Startujący
na dłuższych dystansach muszą przygotować się na podbieganie i zbieganie,
ale zapewniam, że
Runmageddończycy właśnie na
to czekają. Na malownicze trasy,
z których rysuje się piękny widok i na których poczują ogień
w łydkach.
Na tych trasach staną, jak
to często się określa „mordercze przeszkody”, czy naprawdę są one aż takie groźne?
- Naprawdę (śmiech). Tak na
poważnie to mamy wiele przeszkód, które znacząco różnią
się poziomem trudności. Przede wszystkim przeszkody Runmageddonu podzielić można na
naturalne i konstrukcyjne. Te
pierwsze to powalone drzewa,
strumyki, wąwozy, drugie to już
nasze konstrukcyjne pomysły.
Zasiek, jelita do wody, czarna
wdowa to przeszkody, które
pokonujemy czołgając się. Ścianki skośne, Komandos, Kołosznikov zdobędziemy tylko wspinając się, a jeszcze inne typu
Multirig, Małpi gaj przejdziemy
tylko dzięki sile rąk. Są też przeszkody, które nie tyle co sprawdzają siłę, ale przede wszystkim
wystawiają na próbę charakter.
Dobrym przykładem jest Lodowa, czyli zbiornik z lodowatą
wodą, do której trzeba wejść.
Dziękuję za rozmowę
Paulina Purgał
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Agencja Pracy FLEXONE

PRACA

PRZY PRODUKCJI W HOLANDII
Pakowanie sortowanie owoców i warzyw
Prace magazynowe, zbieranie zamówień.

Ul. Mazowiecka 3 • Wałbrzych • Centrum OK (1 piętro)
Tel. 74 666 10 70 • e-mail:kontakt@flexone.pl

1kalendarium
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj,
nie jutro” - św. Jan Paweł II

WRZESIEŃ

7

Imieniny:
Melchior, Regina, Ryszarda

PIĄTEK
10:00 - Wystawa „Era na Beckera. Przebudzenie
minionego czasu”, Muzeum Porcelany, Wałbrzych
15:00 - Narodowe Czytanie w Mieroszowie, Miejskie Centrum Kultury, Mieroszów
17:00 - Spotkanie informacyjno-edukacyjne programu „Czyste powietrze”, Teatr Zdrojowy,
Szczawno-Zdrój
19:00 - Gala Parowozów, Muzeum Kolejnictwa,
Jaworzyna Śląska
20:00 - Cisza Jak Ta - Piosenka poetycka, Club A’
Propos, Wałbrzych

WRZESIEŃ

8

SOBOTA

Imieniny:
Maria, Adrianna, Nestor
Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy,
Dzień Dobrych Wiadomości

09:30 - Biegam Bo Lubię, Hala Lekkoatletyczna OSIR,
Wałbrzych
10:00 - Narodowe Czytanie - „ Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego, Biblioteka Miejska Filia Nr 7, Wałbrzych
11:00 - Bike Maraton, Aqua Zdrój, Wałbrzych
11:00 - Kamienna Rzeźba 2018 - Eliminacje do Arnold
Claasic Europe, hala sportowa, Strzegom
13:00 - Dożynki Powiatowo - Gminne 2018, stadion
sportowy, Stare Bogaczowice
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar - anegdota
biograficzna”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

WRZESIEŃ

9

Imieniny:
Sergiusz, Piotr, Ścibor

Międzynarodowy
Dzień Urody,
NIEDZIELA
Światowy Dzień FAS
07:00 - Wyścig Górski Rościszów BSK TECH, Pieszyce
11:00 - II Wałbrzyski Półmaraton Górski, Aqua Zdrój,
Wałbrzych
12:00 - V Świdnicki Bieg na Wieżę Ratuszową, Rynek,
Świdnica
16:30 - Spacer historyczny - szlakiem szczawieńskich romansów, Sanatorium Dom Zdrojowy, Szczawno - Zdrój
18:00 - Spektakl pt. „Trzy razy łóżko”, Teatr Miejski,
Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar - anegdota
biograficzna”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
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WRZESIEŃ

10

Imieniny:
Łukasz, Mikołaj, Sebastian

Światowy Dzień
Zapobiegania
PONIEDZIAŁEK Samobójcom
10:00 - Wystawa Ceramiki Unikatowej, Stara Kopalnia,
Wałbrzych
10:00 - Bieg na Chełmiec, Aqua Zdrój, Wałbrzych
10:00 - Ogólnopolska wystawa rzeźby Zrąb, Stara
Kopalnia, Wałbrzych
17:00 - Akademia Młodego Artysty, Biblioteka Miejska Filia Nr 7, Wałbrzych

WRZESIEŃ

11

Imieniny:
Jacek, Dagna, Emilian

WTOREK

10:00 - Konferencja „Szczawno-Zdrój przedsiębiorcom”, Teatr Zdrojowy, Wałbrzych
11:00 - Spotkanie seniorów pt. „Spotkania pod parasolem”, plac Magistracki, Wałbrzych
17:00 - Seans pod Atlantami, Biblioteka Miejska,
Wałbrzych
17:00 - Historie, które warto pamiętać „Wałbrzyskie
szpitale”, Biblioteka Miejska Filia Nr 7, Wałbrzych

WRZESIEŃ

12

Imieniny:
Gwidon, Radzimir, Maja

Dzień Brukarza,
Światowy Dzień Zdrowia
ŚRODA
Jamy Ustnej,
Święto Wojsk Lądowych
09:00 - Wystawa sekrety z zamkowej szuflady, Zamek Książ, Wałbrzych
10:00 - Wystawa Dawnego Kupiectwo, Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Świdnica
10:00 - Spektakl pt. „W góry i w morze”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Czytanie przed premierą - Duchologia Polska, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

WRZESIEŃ

13

Imieniny:
Eugenia, Aureliusz, Filip

Dzień Programisty,
Dzień Całowania
Chłopaków w Usta
CZWARTEK
09:00 - Szkolne warsztaty pisania recenzji muzycznych, I i III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy,
Świdnica
10:00 - Cyber Senior - kursy komputerowe dla
seniorów, Biblioteka Miejska Filia Nr 7, Piaskowa
Góra, Wałbrzych
16:30 - Bajkowy Klub Malucha, Biblioteka Miejska
Filia Nr 7, Wałbrzych
17:00 - Wykład pt. „Poeta prowokator czyli mniej
znane oblicze Juliana Tuwima”, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
R0639/18
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z Leszkiem Solarkiem

z prezesem wałbrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a także byłym przewodniczącym i współtwórcą
Gminnej Rady Pożytku Publicznego
Tu w Wałbrzychu mamy fenomenalnych partnerów, takich jak
Zamek Książ, Wałbrzyska Galeria
Sztuki, Filharmonia Sudecka, biblioteka pod Atlantami, muzeum
czy teatr wałbrzyski, z którym
udało nam się zrealizować ciekawe projekty.

Jesteś również wiceprzewodniczącym zarządu krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Kiedy
zaczęła się twoja działalność?
Żartobliwie, można powiedzieć, że trwa od zawsze, choć
stowarzyszanie Polska-Wschód
świętowało swoje dwudziestopięciolecie. W czerwcu tego
roku zakończyliśmy obchody jubileuszu dwudziestopięciolecia
istnienia stowarzyszenia w kraju. W Polsce działa dwadzieścia
jeden oddziałów. W ocenie Kierownictwa ZK i tych, z którymi
współdziałamy, oddział wałbrzyski należy do wyróżniających się .
Na czym polega wasz fenomen? Czy jest zależny od
ilości osób pochodzących ze
Wschodu, które po II wojnie
światowej osiedliły się na tych
terenach?
Poniekąd masz rację. Aczkolwiek nie do końca. Nasze stowarzyszenie współpracuje z innymi
stowarzyszeniami, takimi jak
chociażby, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie
Miłośników Borysławia. Miasto
Borysław jest miastem partnerskim Wałbrzycha. Wałbrzych ma
na Wschodzie jeszcze jedno miasto partnerskie, gdzie ta współpraca się trochę uśpiła. To jest
Tuła w Federacji Rosyjskiej. Na
obszarze wschodnim Wałbrzych
ma dwa miasta partnerskie.
To jakie kraje ze Wschodu
współpracują ze stowarzyszeniem?
Nasze stowarzyszenie współpracuje z całym obszarem
państw poradzieckich. Ale tak
naprawdę, w chwili obecnej,
najlepszą i owocną współpracę
mamy z Armenią, Białorusią, Fe-

deracją Rosyjską,Litwą, Ukrainą,
Mołdawią i Kazachstanem.
Tych obszarów jest sporo.
Jaki jest zakres działań stowarzyszenia? Czym się zajmujecie?
Koncentrujemy się na tym,
aby budować pomosty dobrosąsiedzkiej współpracy. Głównie
w obrębie kultury, jej promocji
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, Dolnego Śląska. Ale także
współpraca naukowa.
Widziałem, że zapraszacie
ambasadorów.
Jeżeli jest taka sposobność i
organizujemy dni poszczególnych

państw, to jest w tradycji oddziału wałbrzyskiego, że zapraszamy. Mieliśmy w ciągu ostatnich
dziesięciu lat sześciokrotnie dni
kultury rosyjskiej. Organizowaliśmy pięciokrotnie dni kultury
Białorusi. Były dwukrotnie dni
Kazachstanu i Mołdawii. Zawsze
te działania staramy się łączyć w
sposób spektakularny. Pokazujemy sferę dużego wydarzenia.
Jest to na przykład wystawa malarstwa, fotografii z koncertami
zespołów przyjeżdżających ze
Wschodu. Kiedy sumowaliśmy
obchody dwudziestopięciolecia
naszego stowarzyszenia, pozwoliłem sobie na taką konstatację,
ile to udało się zrobić. Powiem

krótko: było to około tysiąca
dwustu przedsięwzięć.
Kiedy zdążyliście to wszystko zrobić?
Czasami nie śpi się po nocach,
ażeby coś zrobić.
Podziwiam w Tobie to, że
jesteś prawie piętnaście lat na
emeryturze, a jednak angażujesz się społecznie.
Pawle, trzeba umieć połączyć
parę rzeczy. Pasję, doświadczenie, dobre układy z ludźmi
i partnerstwo. Tak naprawdę,
wiele zadań nie udałoby się zrobić przez samo stowarzyszenie,
gdyby nie wspaniali partnerzy.

Wiem, że angażujecie się w
akcje wymiany dzieci poprzez
odwiedzanie. Jak to wygląda?
W tym zakresie od prawie
dziesięciu lat wspólnie z władzami Miasta Wałbrzycha, a także
Caritasem Świdnickim udało nam
się gościć łącznie około czterystu
pięćdziesięciu dzieciaków. Ktoś
powie mało, a ja powiem dużo,
bo za tym stoją określone środki.
Mamy też licznych sponsorów.
Przykładem takiej wymiany jest
fantastycznie realizowana działalność Miasta Wałbrzycha z dr
Romanem Szełemejem i wiceprezydentem Zygmuntem Nowaczykiem oraz z liczną rzeszą
urzędników i ludzi dobrej woli
.Po raz ósmy podejmujemy dzieci ze środowisk polonijnych z
Borysławia z rodzin polskich. W
tym roku Wałbrzych gości grupę
trzydziestoosobową.
Dziękuję za rozmowę.

Zobacz Studio Espresso:
facebook.com/studio.espresso.official
www.youtube.com
W dalszej części wywiadu dowiecie się, ilu
Polaków zdobyło koronę świata. Ile kosztuje
sfinansowanie tego typu pasji. Skąd Paweł bierze środki na podróże i starty w maratonach i
ile to już do tej pory kosztowało. Cały wywiad
możecie Państwo obejrzeć na
https://www.facebook.com/studio.espresso.official
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PODZAMCZE,
PIASKOWA
GÓRA,
ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
•

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

GRATIS

OKNA

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

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

DRZWI

już od 950zł
z montażem
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STARE I DROGIE
KREDYTY

ZAMIEŃ NA TAŃSZY
I ZYSKAJ DODATKOWĄ
GOTÓWKĘ

74 666 88 99
LUB 74 663 80 30
Fines Operator Bankowy Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69

4 wydarzenia
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Sędzia odpowie za kradzież
Jest akt oskarżenia przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego, który wraz z żoną dopuszczał się kradzieży w sklepach Media Markt. Do głośnych przestępstw
dochodziło w Wałbrzychu i we Wrocławiu w 2017 roku. Sędziemu Robertowi W. oraz jego żonie – Ewie W. grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności
We wtorek, 4 września Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do
Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
akt oskarżenia przeciwko Robertowi W. - sędziemu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz jego
żonie – Ewie W.
Co zarzucono oskarżonym
Sędzia Robert W. został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw kradzieży (art. 278 par. 1
kodeksu karnego). Każde z nich
zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Obszerny materiał dowodowy
zgromadzony w toku postępowania wskazuje, że 4 lutego 2017
roku w sklepie Media Markt w
Wałbrzychu sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wspólnie
ze swoją żoną Ewą W. dokonali kradzieży dwóch głośników,
dwóch pendriv-ów oraz kabla
o łącznej wartości 2 tysięcy 175
złotych. Dwa dni później (6 lutego 2017 roku) w sklepie Media
Markt we Wrocławiu sędzia Robert W. dokonał kradzieży dwóch
głośników, trzynastu pendriv-ów,
dwóch kart Micro SD oraz słuchawek o łącznej wartości 2 tysięcy
444 złotych i 40 groszy. O popełnienie jednego przestępstwa kradzieży, dokonanego 4 lutego 2017
roku w sklepie Media Markt w
Wałbrzychu, została także oskarżona żona sędziego – Ewa W.

REKLAMA

Jak doszło do popełnienia
czynów
- Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania w postaci między innymi zeznań pracowników Media Markt,
zeznań pracowników ochrony,
zeznań funkcjonariuszy Policji oraz
zapisów monitoringu jednoznacznie wskazuje, że 6 lutego 2017
roku sędzia Robert W. udał się do
sklepu Media Markt we Wrocławiu. Z uwagi na swoje zachowanie
cały czas na kamerach monitoringu był on obserwowany przez pracowników ochrony. Obserwowali
oni, jak sędzia wkłada do koszyka
różnego rodzaju akcesoria i przy
pomocy cążek i nożyka przełamuje ich zabezpieczenia przed kradzieżą. Puste opakowania sędzia
odkładał na półki w dowolnym
miejscu sklepu, a znajdujący się w
nich wcześniej sprzęt wkładał do
kieszeni swojego płaszcza. Pracownicy ochrony obserwowali, jak
Robert W. porusza się po różnych
działach sklepu i próbuje rozerwać
opakowania szeregu urządzeń. W
sytuacji, kiedy mu się to nie udawało, sędzia odkładał opakowania
z urządzeniami na dowolne sklepowe półki znajdujące się także na
innych działach niż te, z których je
wziął. W pewnym momencie sędzia Robert W. podszedł do kas,
wyjął z koszyka plastikową podstawkę i wyłącznie za nią zapłacił – czytamy w informacji Działu
Prasowego Prokuratury Krajowej.
Pracownicy ochrony podjęli decy-

zję o zatrzymaniu sędziego Roberta W. już za linią kas. Skradzione
tego dnia akcesoria sędzia miał w
kieszeni swojego płaszcza. Posiadał w niej również cążki i nożyk,
które służyły do przełamywania
zabezpieczeń i niszczenia opakowań. W toku śledztwa ustalono
ponadto, że 5 lutego 2017 roku
pracownik Media Markt w Wałbrzychu odnalazł puste opakowania po dwóch głośnikach, dwa
opakowania od pendriv-ów oraz
puste opakowanie po kablu. W
oparciu o analizę zapisu monitoringu ustalono, iż kradzieży tych
przedmiotów dzień wcześniej – 4
lutego 2017 roku
między
godziną
12:00 a 12:30 –
dokonały
dwie
osoby – kobieta i
mężczyzna. Ustalono, że kobietą
była
podejrzana
Ewa W., zaś mężczyzną był jej mąż
Robert W. – sędzia
Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu. W
wyniku przeszukania w miejscu zamieszkania Ewy W.
i Roberta W. ujawniono i zabezpieczono m.in. dwa
głośniki i kabel o
takich samych numerach seryjnych,
jak numery seryjne
znajdujące się na

pustych opakowaniach ujawnionych w sklepie Media Markt.
Sposób dokonywania kradzieży
tego dnia był identyczny, jak sposób kradzieży dokonanej przez sędziego w dniu 6 lutego 2017 roku.
Tego dnia jednak aktywny udział
w popełnieniu tego przestępstwa
brała również żona sędziego –
Ewa W.
Sądy uwzględniły wniosek
prokuratora
- Ogłoszenie zarzutów Robertowi W. – sędziemu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i skierowanie przeciwko niemu aktu

oskarżenia do Sądu było możliwe
po tym, jak Sąd Najwyższy utrzymał w mocy uchwałę Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego
w Warszawie z 21 września 2017
roku zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
sędziego Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu. Uzasadniając swoje
uchwały Sądy podkreśliły między
innymi, że prokurator w wyjątkowo wysokim stopniu uprawdopodobnił uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstw przez
sędziego – informuje Prokuratura
Krajowa.
AnKm
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15 września - BOLESŁAWIEC

17 września- LUBIN i GŁOGÓW

16 września - WROCŁAW

18 września - WAŁBRZYCH

REKLAMA

Zapisy i informacje

693 788 894,
784 609 208
R0644/18

6 wydarzenia

Nakład łączny
z.
we wrześniu 67 000 eg

Poprawianie jakości
szczawieńskiej edukacji

Uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego już za nami. W Szczawnie-Zdroju moment ten
stał się po raz kolejny pretekstem do żywej dyskusji o potrzebie budowy w gminie nowej szkoły.
Wielu mieszkańców i ich dzieci, czeka na ten moment od wielu lat.
Obecny budynek, w którym
znajduje się szkoła w tej gminie,
jest w złym stanie technicznym
i nie powinien pełnić funkcji placówki oświatowej - tak twierdzi
większość rodziców, których dzieci uczęszczają do szczawieńskiej
szkoły. Potrzeba budowy nowej
szkoły wynika też wprost z prowadzonych ostatnio na terenie gminy
konsultacji społecznych zorganizowanych przez stowarzyszenie Kocham Szczawno-Zdrój.
- We wszystkich ankietach i na
wszystkich spotkaniach Mieszkańcy mówią jedno - chcemy nowego
budynku szkoły - podkreśla Arkadiusz Czocher, prezes stowarzyszenia.
Stowarzyszenie
Kocham
Szczawno-Zdrój wraz z mieszkańcami stworzyło Plan Rozwoju
Szczawna-Zdroju. Duży nacisk
członkowie stowarzyszenia kładą

REKLAMA

na edukację. Chcą rozwiązać problemy związane z uczniami i szkołą,
a właściwie z brakiem nowego
budynku. Drugi ważny postulat,
jaki poruszają rodzice z uzdrowiska, to bezpłatna komunikacja dla
dzieci uczęszczających do szkoły i
na zajęcia pozalekcyjne. Realizacja
tych priorytetowych zadań znalazła swoje miejsce w przygotowanym przez stowarzyszenie Planie
Rozwoju Szczawna-Zdroju. Zadania te, jako niezbędne do wykonania i wdrożenia w jak najszybszym
czasie popierają zgodnie wszyscy
członkowie stowarzyszenia.
- Dla mnie osobiście, jako osoby myślącej w długiej perspektywie o potrzebach Mieszkańców
Szczawna-Zdroju istotną kwestią
jest także, utworzenie żłobka, lub
co najmniej miejsc żłobkowych w
gminie. Nie wyobrażam sobie, by
mogło być inaczej, jeżeli chcemy,
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od 15 lat
razem z Wami

by młodzi ludzie osiedlali się u nas
budując rodziny - tłumaczy Czocher.
Kolejnym elementem, który w
Planie Rozwoju poruszają działacze stowarzyszenia, jest walka z
wykluczeniem cyfrowym zarówno u dzieci, jak i seniorów. Dla
tych ostatnich planują stworzyć
na terenie gminy Uniwersytet III
wieku. Głównym filarem w dziale edukacja, są sportowe zajęcia
pozalekcyjne i utworzenie młodzieżowego centrum sportowego,
którego zadaniem będzie umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp
do uprawiania szerokiego wachlarza dyscyplin sportowych. Ale czy
to wszystko uda się wdrożyć w
życie, to pytanie do mieszkańców,
którzy 21 października zdecydują
o tym, kto będzie zarządzał uzdrowiskową gminą przez kolejnych
pięć lat.
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Szukasz
pracownika?
Zadzwoń!
Pośredniczymy
w zatrudnianiu.
MyJob

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

Tel. 602 376 974
REKLAMA
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Wałbrzych uczcił bohaterów
Wałbrzych uczcił pamięć robotników uczestniczących w sierpniowym strajku, który w 1980
roku przyczynił się do powstania NSZZ Solidarność. Następstwem rozpoczętego wówczas procesu była epokowa, ustrojowa zmian, wolna i demokratyczna Polska.

Zawarte przed laty porozumienia kojarzą się zwykle z
Gdańskiem i Szczecinem, tym
niemniej doniosłe było również
porozumienie, które z władzą 2

września podpisano w Wałbrzychu. Podkreślali to uczestnicy
uroczystości na terenie Starej
Kopalni, w tym Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Związ-

kowcy,
przedstawiciele
władz, instytucji i organizacji
społecznych złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskami upamiętniającymi zryw
robotniczy w 1980 roku.
Pierwszy z nich znajduje się
przy
ul.
REKLAMA
Wysockiego, drugi
obok
dawnego szybu
Chwalibóg, gdzie
w sierpniu 1980
roku górnicy jako
pierwsi w
regionie rozpoczęli historyczny strajk.
PaPu
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Nowe oblicze parku
Rewitalizacji doczekał się park zlokalizowany przy dzielnicy Rusinowa w
Wałbrzychu.
W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących zadań:
demontaż zniszczonych elementów
małej architektury, modernizacja
głównego ciągu pieszego na trakt
pieszo-rowerowy o nawierzchni
asfaltowej oraz budowa oświetlenia
parkowego wzdłuż remontowanej

drogi. Ponadto zostanie zamontowana mała architektura tj. ławki,
kosze na śmieci, tablice informacyjne. Remontu doczeka się również
istniejące przejście nad rowem melioracyjnym. W ramach prac zostaną
nasadzone drzewa, krzewy, trawy
ozdobne. Wykonane zostaną cięcia

pielęgnacyjne i
sanitarne drzew
przy głównym
ciągu komunikacyjnym. Koszt
przedsięwzięcia to ponad
1,5 mln złotych
z czego aż 1,2
mln złotych pochodzi z dotacji
z Unii Europejskiej. O tych
działaniach poinformował Prezydent Miasta,
Roman Szełemej
wraz z radnymi
podczas
specjalnie zwołanej
konferencji prasowej w parku.
PAS

Ponad
granicami
Po raz czwarty spotkają
się sąsiadujący ze sobą mieszkańcy Gminy Nowa Ruda oraz
Głuszycy podczas „Pikniku
bez granic”. Tym razem gospodarzem wydarzenia będzie
Gmina Głuszyca, która zaprasza do wspólnej zabawy w
niedzielę 9 września w godz.
15:00-18:00 na boisko sportowe przy ul. Dolnej w Głuszycy.
Podczas imprezy wystąpią
m.in.: Chór Kołczanki i Goście z
Radkowa, Głuszycka Orkiestra
Dęta oraz Chór Seniorów „Renoma”. Ponadto zaplanowano wiele
atrakcji dla dzieci oraz potyczki
międzygminne „na wesoło”.
Do uczestnictwa w „Pikniku
bez granic” serdecznie zapraszają
Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska oraz Burmistrz
Głuszycy Roman Głód.
PaPu
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Konsultacje społeczne
W Wałbrzychu jako jednym z nielicznych miast w Polsce przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące usunięcia drzew na terenie parku miejskiego.
Spotkanie w Parku im. Jana III
Sobieskiego dotyczyło drzew,
które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób i mienia. W
konsultacjach uczestniczyła liczna

grupa mieszkańców, przedstawiciele Miejskiego Zakładu Usług
Komunalnych i Ogrodnik Miejski,
którzy w szczegółach przedstawili zakres i powody usunięcia

drzew. Dzięki wycince będzie
bezpieczniej. W miejsce usuniętych drzew pojawią się nasadzenia.
PaPu

Młodzi patrioci Śniadanie
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 na Starym Zdroju
uroczyście rozpoczęto obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Do 11 listopada pozostało 68
dni, z tej okazji pierwszaki wykonały „żywą” inscenizację flag
narodowych, a budynek szkolny
ozdobiły wizerunki Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego
i Romana Dmowskiego. Gościem

specjalnym był prezydent Roman
Szełemej, który w dwóch klasach
zaimprowizował lekcje patriotyzmu. Krótkie i pogodne, bo
dzieciaki doskonale wiedzą, co to
znaczy, być dobrym Polakiem.
PaPu

i spacer

Działacze stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój przyzwyczaili mieszkańców do swojej aktywności.
W minioną sobotę
zorganizowali kolację dla
sąsiadów, świętując tym
samym patrona ulicy Słowackiego. Nie mija tydzień, a znów zapraszają
mieszkańców do wspólnego biesiadowania. Tym
razem w sobotę organizują śniadanie na ulicy Soleckiej i Równoległej. Swoich gości zapraszają Piotr
Cugowski i Agnieszka
Wilk ze stowarzyszenia.
Start o godzinie 11:00. Z
kolei 9 września w niedzielę wybierzemy się na
spacer historyczny. Tradycyjnie spotkają się pod
Domem Zdrojowym o
godzinie 16:30. Po spacerze odbędzie się koncert
w restauracji Bohema.
PAS
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2018 – stabilizacja cen OC
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Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez multiagencję CUK Ubezpieczenia, ceny ubezpieczenia komunikacyjnego OC ustabilizowały się i powoli zaczynają spadać. Średni koszt
składki na koniec ubiegłego roku to 684 zł. W 2017 roku nastąpił trzyprocentowy spadek
cen. Dla porównania – na przestrzeni 2016 roku ceny OC wzrosły aż o 56%.
Choć w skali ogólnorynkowej
odnotowujemy coraz większe obniżki cen OC, to nadal się zdarza,
że wielu Polaków przepłaca. –
„Różnice cen OC u różnych ubezpieczycieli mogą być znaczące,
niezależnie od naszego stylu jazdy
i ilości szkód. Dlatego też, warto
porównywać oferty poszczególnych towarzystw zanim podejmie się decyzję o kupnie polisy.
Wystarczy poprosić o kalkulację
w multiagencji, która porównując
oferty kilkudziesięciu towarzystw
przedstawi pełen zakres cen dostępnych na rynku i zaproponuje
najtańszą opcję. Można również
skorzystać z kalkulatora online,
bądź telefonicznie skontaktować
się z doradcą. Z naszych danych
wynika, że różnica pomiędzy
najwyższą, a najniższą ceną OC
oferowaną przez ubezpieczycieli
może sięgać nawet 70% - teraz
każdy kierowca z łatwością może
sprawdzić i wybrać najtańszą ofertę” – wyjaśnia Maciej Kuczwalski,
ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.
Poska podzielona ceną OC
Mimo że odnotowujemy coraz większe obniżki cen OC, to
nie zmniejszają się dysproporcje
cenowe uzależnione od miejsca
zamieszkania. Podobnie jak na
początku roku, na czele rankingu
najwyższych cen OC znalazło się
województwo dolnośląskie. Kierowcy muszą tam zapłacić za polisę średnio 863 zł. Mimo, że jest to

najdroższe województwo, należy
również do tych, gdzie ceny spadły najbardziej – w sierpniu 2017
r. średnio za OC kierowcy płacili
tam aż 970 zł. – „Podobne wahania zanotowaliśmy w województwie podlaskim, gdzie również w
sierpniu 2017 r. OC kosztowało 800 zł, a w grudniu spadło do
poziomu 632 zł” – mówi Maciej
Kuczwalski.Na przeciwnym, najtańszym biegunie cen OC znajduje
się województwo podkarpackie.
Polisę OC mogliśmy tam zakupić
średnio za 509 zł. Było to też jedno z najbardziej stabilnych cenowo województw – w ciągu całego
roku cena nie przekroczyła tam
550 zł. Tanie OC możemy nabyć
też w województwie świętokrzyskim (550 zł) oraz lubelskim (565
zł). W innych miejscach będziemy
musieli zapłacić już powyżej 600 zł
za polisę.
Nie przepłacajmy za OC
Sprawdzonym sposobem na
obniżenie składki OC jest jazda
bezkolizyjna. Za każdy rok bezszkodowej jazdy kierowca otrzymuje zniżki, które obniżają jego
składkę za polisę. Tym sposobem
Towarzystwa Ubezpieczeniowe
pozwalają nam wypracować zniżki sięgające 60%, a nawet 70%.
– „O ile bezpieczna jazda powoduje stopniowe obniżanie składki OC, o tyle nawet pojedyncza
kolizja sprawia, że tracimy zniżki
wypracowane przez ostatnie lata.
Przeanalizowaliśmy dwa przypad-
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NOWOŚCI DO SZKOŁY
Wałbrzyski Sklep Papierniczy ul.Główna 9 - pod filarami
Rabat na start
Ważną nowościę jest promocja
rabatowa, w której można uzyskać
do 20% rabatu. Planując wydatek
300 zł na wyprawkę, wydamy tylko 240 zł. Trzeba przyznać, że 60
zł w sklepie papierniczym to duży
rabat. Rabat dotyczy każdych zakupów powyżej 40 zł.
Zasady są proste : Tyle Rabatu ile Towarów !
O szczegóły można zapytać w
sklepie, dzwoniąc na numer 668
163 968 lub przeczytać na fanpagu fb.com/PapierniczyKramPL i na
stronie PapierniczyKram.pl
Nowości polecane na rok
szkolny 2018/2019
Z pocżątkiem bieżącego roku
szkolnego PapierniczyKram.pl w
dzielnicy Piaskowa Góra przygotował wiele interesujących nowości.
Nowości wśród zestawów
geometrycznych:
Zestawy geometryczne z kolorową ekierką 45 stopni, po to,
aby ułatwić dzieciom rozróżnienie
ekierki 45 stopni i 60 stopni.
Kredki i flamastry
Nowość to kredki ołówkowe
firmy BIC, bardzo miękko rysujące
oraz kredki świecowe Bambino i
kredki wykręcane, dzięki którym
rączki pozostają czyste.
Bloki, Brystole, Kartony
W sklepie przybyło w tym roku
kartonów w różnych gramaturach

: 120g, 170g, 225g, 240g, 250g i
270g i rozmiarach od A5, A4,A3,
A2, A1, B1.
Piórnik z efektem hologramu 3D
W ofercie jest dużo piórników
trzykomorowych, dwukomorowych i dwuklapowy. Wszystkie z
holograficznym obrazkiem, zmieniającym się w zależności od kąta
patrzenia. Są wzory dla chłopców i
dla dziewczynek.
Zeszyty z aplikacją na
smartphona:
Wielką niespodzianką są w tym
roku zeszyty, których okładka
współpracuje z edukacyjną aplikacją na telefonie. Na ekranie telefonu po skierowaniu aparatu na
obrazek tygrysa pojawia się np.
trójwymiarowy, kolorowy tygrys.
Dla leworęcznych:
Wśród asortymentu sklepu
jest wiele artykułów dla osób
leworęcznych. Większość osób
wie, że są nożyczki i pióra leworęczne, ale nie każdy jeszcze
słyszał o nabojach do piór, specjalnie zaprojektowanych dla
osób leworęcznych. Tusz w tych
nabojach szybciej schnie, dzięki
temu pisząc i przesuwając lewą
ręką po kartce tekst nie jest
rozmazywany. Są również linijki
ze skalą w drugą stronę, ale największą nowością są zeszyty leworęczne, które mają specjalnie
zaprojektowaną ukośną kratkę i
linię.

ki kierowców, którzy według
taryfikatorów powinni mieć
takie same ceny OC. Różniła
ich tylko historia szkodowości. Okazało się, że kierowca z trzema stłuczkami na
koncie płaci średnio 7-krotnie więcej, niż gdyby jeździł
bezkolizyjnie. Ten przykład
pokazuje, jak dużą oszczędnością jest bezpieczna jazda
– pracujemy na zniżki OC
i do tego unikamy mandatów” – komentuje Maciej
Kuczwalski. Wygląda na to,
że kierowcy muszą oswoić
się z nową sytuacją rynkową
i wziąć sprawy w swoje ręce.
Oprócz porównania ofert w
multiagencji czy bezpiecznego stylu jazdy mogą także
dopisać do swojego dowodu
rejestracyjnego kierowcę z
dłuższym stażem i tym samym czerpać korzyści z jego
zniżek. Przezornym kierowcom eksperci proponują także myślenie o kosztach polisy
już przy zakupie samochodu.
Choć trudno przewidzieć
wszelkie zmienne, jakimi kierują się ubezpieczyciele przy
wyliczaniu składek, to nie
ulega wątpliwość, że posiadacze pojazdów osobowych,
których silniki mają większą
pojemność płacą z reguły
wyższe składki OC. Liczy się
także m.in. marka, model pojazdu, czy rocznik.
R0654/18
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Odszedł wielki człowiek
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 4 września 2018 zmarł Stanisław Michalik. Najbliższej Rodzinie przekazujemy szczere wyrazy współczucia.

Stanisław Michalik (1939 –
2018)
Z zawodu nauczyciel, historyk
i polonista. Był burmistrzem
Głuszycy w latach 1994-1998,
wicestarostą wałbrzyskim, samorządowcem, pracownikiem
instytucji kulturalnych, działaczem społecznym, pisarzem,
poetą, historykiem i miłośnikiem
regionu, publicystą, redaktorem
Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego i „Kuriera Głuszyckiego”.

Wydał następujące wydawnictwa książkowe:
„Historia mojego miasta Głuszyca”, „Niezwykłości Osówki”,
„Impresje Walimskie na 700-lecie”, „Głuszyca dawniej i dziś,
album”, „Głuszyckie kontemplacje” Część I, Czterdzieści
opowieści o Głuszycy i okolicy,
Głuszyckie kontemplacje. Część
II, Opowieści o Głuszycy i najbliższej okolicy. „U źródeł Charlotty”, Ciekawostki z historii i
współczesności Jedliny-Zdroju,
Wałbrzyskie powaby. Blogowe
opowieści o Wałbrzychu i Ziemi

Wałbrzyskiej,
Głuszyca-miasto
włókniarzy. W przygotowaniu do
druku pozostawił album o Głuszycy z wybranymi wierszami i
fotografiami.
Był stałym komentatorem wałbrzyskiej rozgłośni radia „Złote
Przeboje” promującym region
wałbrzyski, jego walory turystyczno-krajoznawcze, kulturalne i historyczne. Prowadził blog
internetowy „Tu jest mój dom”
poświęcony promocji turystycznej, kulturalnej i historycznej Głuszycy oraz Ziemi Wałbrzyskiej.
Zdobył drugą nagrodę w dolnośląskim konkursie na najlepszy
blog („Blog Day 2011”) organizowany przez „Gazetę Wyborczą”
i pierwszą nagrodę w Powiatowym Konkursie Bibliotecznym
organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Głuszycy.
Był laureatem konkursu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we
Wrocławiu w roku 2012 pod
hasłem: ”Moja pierwsza praca
zawodowa – wspomnienia dolnośląskich seniorów” (Tytuł pracy konkursowej: „Podróż sentymentalna”).
Zainicjował wydanie dwóch tomików wierszy Marka Juszczaka- „Łowienie czasu” (2004) i
„Świadomość podświadomości”
(2006) i napisał wstępy do tych
tomików. Corocznie współorganizował i prowadził spotkania z
poezją w Centrum Kultury-MBP

w Głuszycy z udziałem m.in.
Romany Więczaszek i Marka
Juszczaka. Prowadził spotkania
autorskie z pisarzami, m. in. z Jolantą Marią Kaletą (2016, 2017).
Wspierał prace Jury w konkursach recytatorskich i Dyktandzie
Miejskim organizowanym przez
CK-MBP w Głuszycy.
Założył Stowarzyszenie „Pomoc Dziecku” w 1996 roku w
Głuszycy, w 1997 roku zajął drugie miejsce w kraju w konkursie

„Dziecko w gminie – zdrowe
odżywianie”, zorganizowanego
przez Kancelarię Prezydenta RP.
Za działalność społeczno-kulturalną uhonorowany został tytułami „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Głuszyca”, „Honorowy Zasłużony dla Włókiennictwa w Głuszycy”, „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” za wybitne zasługi
dla rozwoju i promocji Głuszycy
oraz Ziemi Wałbrzyskiej.
AnKm
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Ostrożniej na drogach

Tańsza
wymiana pieca

Bestialskie zachowanie

W sierpniu w Boguszowie-Gorcach zakończono pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie związane ze
zmianą systemu ogrzewania
na przyjazną dla środowiska
instalację opartą na ekologicznych źródłach ciepła. Chętnych do otrzymania dotacji
było wielu. Kolejny nabór już
ruszył!

Tylko w ciągu ostatniego weekenu tj. 31 sierpnia do 2 września.
na terenie powiatu świdnickiego
doszło do 11 kolizji drogowych.
Najczęstszą przyczyną zdarzeń
drogowych były: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie
bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.
W czwartek, 30 sierpnia ok. godz.
17:00 zatrzymano 61-letniego
mężczyznę, który rzucił swoim
psem o ścianę budynku znajdującego się przy ulicy 11 Listopada
w Wałbrzychu. W trakcie zatrzymania sprawca swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczył
zdenerwowaniem. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu we krwi wykazało, że ma
on 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zwierzę zostało mu odebrane, a za znęcanie się nad nim
grozi mu do 5 lat pozbawienia
wolności oraz zakaz posiadania
zwierząt.

Toksyczna zazdrość

Wałbrzyscy policjanci zatrzymali
48-letniego mężczyznę za groźby
pod adresem swojego młodszego kolegi oraz zaatakowanie go
nożem. Powodem agresywnego
zachowania napastnika była zazdrość o byłą partnerkę, która zaczęła się spotykać z poszkodowanym 47-latkiem. Mężczyzna został
ugodzony w lewą rękę, a jego
oprawca próbował uciec unikając
odpowiedzialności. Jednakże udało się go ująć. W chwili zatrzymania przestępca wyjaśnił, iż był pod
wpływem alkoholu i nie potrafił
zapanować nad swoimi emocjami.
Za popełnione przestępstwo grozi
mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Ostra jazda

W sobotę, 1 września po godz.
19:00 policjanci przeprowadzili
pościg za kierującym, który nie
zatrzymał się do kontroli drogowej. 32-letni mężczyzna zignorował nakaz zatrzymania pojazdu
i zaczął uciekać. W wyniku gwałtownych manewrów uciekinier
utracił panowanie nad pojazdem
uderzając dwukrotnie w radiowóz. Ostatecznie pojazd mężczyzny przewrócił się na jezdnię. W
chwili zatrzymania wyszło na jaw,
iż kierowca nie posiada uprawnień
do kierowania pojazdem. Dodatkowo badanie wykazało, iż miał
0,32 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za popełnione przestępstwo grozi mu między
innymi: do 5 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami
oraz wysoka grzywna.

Czujność i rozwaga
na wodzy

W miniony piątek, 31 sierpnia
boguszowscy policjanci otrzymali
informację o próbie wyłudzenia
pieniędzy metodą „Na wnuczka”.
Ofiarami oszustów miał stać się
między innymi 72-letni mężczyzna, który otrzymał informację
od rzekomej córki potrzebującej
pomocy finansowej w kwocie 50
tys. zł. Kilka minut później w podobny sposób próbowano oszukać 63-letniego mieszkańca tej samej ulicy w Boguszowie-Gorcach.
Obaj panowie dzięki zdrowemu
rozsądkowi i rozwadze nie dali się
nabrać przebiegłym oszustom.

od 15 lat
razem z Wami
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Promocja trasy #ACTIVE
W miniony weekend w Centrum Handlowym „Aleja Bielany” w Bielanach Wrocławskich grupa przedstawicieli
Gminy Głuszyca przeprowadziła kampanię promocyjną
tras #ACTIVE znajdujących
się na terenie Głuszycy, Jedliny-Zdrój i Walimia. Było to
kolejne działanie w ramach
projektu pn. „Aktywny Trójkąt – promocja tras #ACTIVE
w Górach Swoich”.

Ubieganie się o dotację na zmianę systemu ogrzewania to gorący
temat. Obecnie pierwsze osoby,
które uzyskały najwięcej punktów
w pierwszym naborze, podpisują
już umowy na podstawie których
uzyskają wsparcie finansowe na ten
cel. Przedsięwzięcia te mają na celu
ochronę powietrza, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na
paliwie stałym. Kwota, którą Gmina
przeznaczyła na dofinansowanie zadania w ramach pierwszego naboru
to aż 700 tys. zł. W okresie od 15 lipca 17 sierpnia mieszkańcy złożyli aż
165 wniosków, z których 100 zostało
zakwalifikowanych do dofinansowania. 43 wnioski trafiły na listę rezerwową. Drugi nabór wniosków rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 20
września. Tym razem kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania
wynosi 300 tys zł. Zapraszamy do
składania wniosków w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach przy Placu Odrodzenia 1.
KaLu

Na stoisku promocyjnym można
było otrzymać ulotkę, mapę oraz
gadżety promocyjne, zachęcające
do poznania nowego produktu turystycznego oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na obszarze
trzech sąsiadujących ze sobą gmin.
Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogły zdobyć więcej informacji na temat tras dedykowanych
dla rowerzystów, biegaczy oraz
uprawiających nordic-walking. Celem akcji promocyjnej było dotarcie
do jak największej ilości osób z terenu województwa dolnośląskiego,
potencjalnych użytkowników tras
#ACTIVE.
Gmina Głuszyca pozyskała ponad 14,5 tys. zł na promowanie tras
#ACTIVE przebiegających przez
gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim w ramach projektu grantowego
„Inicjatywy służące promocji regionu” realizowanego przez Lokalną
Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
KaLu

Modernizacja placu zabaw
W rewitalizowanym Parku Centralnym w Świdnicy, trwają
prace budowlane w obrębie placu zabaw. Na powierzchni ponad 2300 metrów kwadratowych powstanie nowe miejsce zabaw dla najmłodszych świdniczan.
Likwidowane są wyeksploatowane i
najstarsze urządzenia zabawowe. Prowadzona jest także konserwacja wraz
z malowaniem tych sprzętów, które
pozostaną na placu. Wśród nowości
pojawi się m.in.: zestaw zabawowy
wraz z huśtawką „bocianie gniazdo”
i piaskownica, które ustawione zostaną w wydzielonej i ogrodzonej strefie dla dzieci młodszych. W pobliżu
piramidy linowej ustawione zostaną

dwa nowe urządzenia. Zamontowane
zostaną również specjalne urządzenia
dla dzieci niepełnosprawnych, poruszającymi się na wózkach. Powstanie
strefa fitness składająca się z ośmiu
urządzeń dostosowanych do ćwiczeń
różnych partii ciała. W obrębie placu
zabaw wykonane zostaną nawierzchnie amortyzujące, żwirowe i piaskowe oraz trawniki.
KaLu
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• 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
ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW
KREDYT OK

ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711
ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra, tel. 502-284-615
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Renty socjalne w górę
Od 1 września wysokość renty socjalnej wzrośnie o 164,77 zł. W
województwie dolnośląskim ZUS z urzędu podwyższy prawie 18 tys.
rent. Wypłaci też wyrównania za okres od czerwca do września.
Na Dolnym Śląsku co miesiąc wypłacanych jest 17 817 rent. Najwięcej
w Oddziale ZUS w Wałbrzychu – 7025,
następnie we wrocławskim Oddziale
ZUS – 5456 a w legnickim 5336. Od 1
września renta socjalna będzie wynosiła
1029,80 zł., czyli wzrośnie o 164,77 zł.,
z poprzednich 865,03 zł. ZUS wypłaci
także wyrównanie począwszy od czerwca tego roku. Podwyższenie wysokości
renty ma związek z wejściem w życie
ustawy z 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy
o rencie socjalnej. Zgodnie z przepisami
ustawy wysokość renty socjalnej ma być

wydarzenia 13

od 15 lat
razem z Wami

równa kwocie najniższej renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy, a ta
wynosi 1029,80 zł.
Nie trzeba składać wniosku
- Zakład podwyższy wypłacane renty
socjalne z urzędu. Nie trzeba, więc składać w tej sprawie żadnych wniosków.
Podwyżka obejmuje także wyrównanie od czerwca a pieniądze trafią na
konta naszych klientów najpóźniej do
30 września – mówi Iwona Kowalska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. Trzeba podkreślić, że nie
wszyscy otrzymają pełną wysokość renty

socjalnej. 50 proc. kwoty, czyli 514,90 zł,
przysługiwać będzie osobie tymczasowo
aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Mniej dostać mogą
także osoby pobierające jednocześnie
rentę socjalną oraz rentę rodzinną.
Dla kogo renta socjalna?
Rentę socjalną mogą otrzymać osoby
pełnoletnie, u których lekarz orzecznik
lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać
musi ona jednak w ściśle określonym
czasie, tzn. przed ukończeniem 18 roku
życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego)
w szkole lub w szkole wyższej – przed
ukończeniem 25 lat, ewentualnie w
trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.
PaPu

Rodzinne zakończenie lata
Na dziedzińcu Pałacu Jedlinka odbyła się w piątek, obfitująca w wiele atrakcji impreza plenerowa na zakończenie wakacji. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju i Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka.
W programie imprezy znalazły się rodzinne konkursy, koncert zespołu „Tango”, stragan z
ziołami, gorący kociołek z letnimi warzywami, słodki kącik z
lemoniadą, goframi i domowymi
ciastami, dania z grilla, imponujące ognisko i niezwykły pokaz og-

nia. Wiele atrakcji czekało też na
najmłodszych: były gry i zabawy z
Klaunami Klarą i Patrykiem, malowanie buziek, słodka niespodzianka, bańki mydlane, wyplatanie
wianków, wielkie klocki i ziołowe
porady.
KaLu

Delfinek w Szczawnie

Marek Fedoruk Burmistrz Szczawna-Zdroju podpisał umowę na realizację inwestycji - budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”. Kryta pływalnia, której budowa rusza na początku
września, powstanie w ramach tworzonego nowoczesnego kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej.

Niecka basenowa została zaprojektowana tak, by w jednym czasie
mogła z niej korzystać cała klasa, a

więc grupa do 30 osób. Po godzinach lekcyjnych, w czasie weekendów, ferii i wakacji pływalnia będzie dostępna także dla wszystkich
mieszkańców oraz dla kuracjuszy.
Koncepcja „Delfinków” powstała
po wnikliwych analizach i konsultacjach ze specjalistami od budowy
basenów, trenerami pływania i ekonomistami. W efekcie powstała koncepcja modelowego obiektu, który
z jednej strony pozwala na swobodną naukę pływania i podstawowe

treningi pływackie, a z drugiej łączył
niskie koszty inwestycyjne z minimalnymi wydatkami na utrzymanie.
Obiekt posiada 4-torową nieckę
basenową. Szczawieński Delfinek
będzie posiadał także brodzik dla
dzieci, jacuzzi oraz niezbędną infrastrukturę sanitarno-szatniową.
Planowane zakończenie budowy to
rok 2020, a łączny koszt ok. 9 mln
zł, pozyskane środki zewnętrzne to
ponad 3 mln zł.
KaLu
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Nowy naczelnik GOPR
Łukasz Pokorski zajął miejsce naczelnika Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR. Zastąpił na tym stanowisku Mariusza
Rzepeckiego.
- Łukasz jest człowiekiem gór w
pełnym tego słowa znaczeniu. Od
urodzenia, żyje na terenie działania
naszej Grupy. Doświadczenie górskie zbiera od wielu lat, działając
również w górach wysokich. Łukasz od wielu lat bardzo aktywnie
i z pasją pracuje na rzecz GOPR
dyżurując, szkoląc i organizując
obozy szkoleniowe dla ratowników.
Chętnie dzieli się wiedzą i swoimi
spostrzeżeniami, nie unikając dosadnych, obrazowych i humoryREKLAMA

stycznych dygresji. Mamy nadzieję,
że Łukasz w pełnieniu tej funkcji,
będzie równie skuteczny jak w pozostałych aktywnościach górskich i
wydatnie przyczyni się do dalszego
rozwoju naszej Grupy GOPR. Nowemu Naczelnikowi życzymy powodzenia, wytrwałości, skuteczności w działaniu i otwartości na ludzi.
– napisali współpracownicy Pokorskiego na oficjalnym fanpage Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR.
AnKm
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Orpel staje do walki
Burmistrz Leszek Orpel oficjalnie poinformował o kandydowaniu na funkcję Burmistrza w nadchodzących wyborach.
5 września w Parku Zdrojowym
odbyło się spotkanie z mieszkańcami
Jedliny-Zdroju. Burmistrz zaprezentował swoją 15 osobową „drużynę”
kandydatów do Rady Miasta oraz
główne tezy programu wyborczego
pod hasłem „Pięć działań na pięć lat
nowej kadencji”:
- Nowe mieszkania – lepsze podwórka: budowa 41 nowych miesz-

kań dalsza rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta, podwórek,
skwerów, ścieżek
- Nowoczesny transport publiczny: budowa przystanku kolejowego
na linii 285 (przy ul. Chopina), nowe
połączenia szynobusowe, zwiększenie
ilości połączeń linii autobusowej nr 5
- Zdrowa Jedlina: wspomaganie
ekologicznego ogrzewania mieszkań,

od 15 lat
razem z Wami

rozbudowa stref aktywności o nowe drogi, przystanki autobusowe, oświetatrakcje, m.in. budowa letniego par- lenie uliczne, ścieżki pieszo-roweroku wodnego, rozwój obszarów tury- we. Rozbudowaliśmy sieć wodnostycznych i uzdrowiskowych
-kanalizacyjną, a kompleks sportowy
- Miasto dla młodych: wspoma- przy ul. Kłodzkiej zmieniliśmy nie do
ganie sportu, imprez muzycznych, poznania. Wybudowaliśmy wieżę wiwykorzystanie usług internetowych, dokową na Borowej, place zabaw,
rozwijanie usług przedszkolnych i dofinansowaliśmy wymianę pieców
węglowych na gazowe, rozpoczęliśmy
żłobkowych
- Razem z seniorami: budowa odbudowę podwórek i zniszczonych
centrum usług socjalnych, tworzenie
grup wsparcia i aktywności, likwidacja
barier dla seniorów,
W sobotę 8 września wałbrzyszanie będą
polepszanie warun- spacerować po Śródmieściu i świętować uroków bezpieczeń- dziny al. Wyzwolenia.
stwa na drogach
W programie spacer historyczny o godz. 11:00,
W trakcie spotkania Leszek Or- zbiórka przed budynkiem Ratusza, spacer poprowadzi
pel
podsumował Mateusz Mykytyszyn prezes Fundacji Księżnej Daisy
ostatnie cztery lata von Pless. Kolejnym punktem programu będą urodziny
samorządowej misji alei Wyzwolenia, start godz. 13:00 – 17:00, parking po
jako bardzo udane. przeciwnej stronie Starostwa Powiatowego w Wałbrzy- Pod względem chu. Na Uczestników wydarzenia będzie czekać m.in.
inwestycyjnym była duży tort urodzinowy. Specjalnym akcentem, z okazji
to rekordowa ka- 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będencja. Zmoderni- dzie wypuszczenie do nieba 100 balonów z helem - biazowaliśmy kolejne łych i czerwonych.
PaPu
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obiektów - dbaliśmy o nasze miasto.
Pozyskaliśmy w ciągu tych czterech lat
ponad 15,6 mln zł. To między innymi
wynik stawania ponad podziałami politycznymi, umiejętność zdobywania
bardzo dużych pieniędzy i kierowania się w swoich decyzjach przede
wszystkim potrzebami mieszkańców zakończył swoje podsumowanie Burmistrz Leszek Orpel.

Ulica świętuje
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Jesteś
zainteresowany
lokaną
kampanią
reklamową napisz

reklama@30minut.pl

lub
zadzwoń
531 407 736

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy że w piątek 7.09.2018 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

WYGRAJ RODZINNY BILET DO ZOO W ŁĄCZNEJ
Wystarczy dopowiedzieć na pytanie jaką powierzchnię zajmuje ogród zoologiczny w Łącznej ?
Odpowiedzi wraz z danymi kontaktowymi prosimy przysyłać na adres e-mail promocja@30minut.pl w piątek 07.09.2018 do godz. 15:00
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Rosz-Ha-Szana
Świętowanie żydowskiego Nowego
Roku Rosz-Ha-Szana odbędzie się, w
sobotę 8 września na terenie Starej
Kopalni. Organizatorem wydarzenia
jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów oddział w Wałbrzychu.
Rosz Ha -Szana, w Polsce zwany jest
też Świętem Trąbek lub Trąbkami. To
judaistyczne święto, odbywające się w
pierwszy dzień kalendarza żydowskiego,
upamiętnia stworzenie świata i przypomi-

kultura 15

od 15 lat
razem z Wami

na o sądzie Bożym. Wydarzenie zapowiada się interesująco, organizatorzy przygotowali m.in. warsztaty kulinarne „Cymes”,
warsztaty malowania talerzy, spotkanie z
Tamarą Włodarczyk, która opowie o nowej książce, Hawdala, koncert The Klezmerado oraz degustacje kuchni żydowskiej. Na warsztaty obowiązują zapisy,
ponieważ ilość miejsc jest ograniczona,
max. 25 osób na każdy. Zapisy możliwe
drogą mailową: marketing2@starakopalnia.pl lub telefonicznie 74 667 09 05 .
KaLu

Historia inaczej
Z okazji odzyskania niepodległości powstała spóźniona anegdota
biograficzna „Sienkiewicz Superstar”. Spektakl zaplanowany na
weekend brawurowo przedstawiona
biografię człowieka, który podarował Polakom historię.

„Sienkiewicz Superstar”.
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
08 września / sobota / godz. 18:00 / Duża Scena
09 września / niedziela / godz. 18:00 / Duża Scena
Rezerwacja biletów: Biuro Współpracy z Publicznością
tel. 74 648 83 01 (do 03), ww.bilety.teatr.walbrzych.pl

Na stulecie odzyskania niepodległości,
twórcy wielokrotnie nagradzanej Zapolskiej Superstar, zapraszają na sequel – opowieść o Henryku Sienkiewiczu, autorze
popularnym i bardzo nieznanym. Spektakl
pełen energii i muzyki poszukuje odpowiedzi na pytanie co autor Quo Vadis ma nam
dzisiaj do powiedzenia?
AnKm

Food Truckowe szaleństwo

Tego jeszcze w Świebodzicach nie
było. 15 i 16 września w godzinach
do 11:00 do 22:00 w Rynku zaparkują food trucki, czyli małe ciężarówki z pysznym jedzeniem z różnych
stron świata. Będą smakowite burgery, coś ostrego, coś słodkiego, słowem – dla każdego się coś znajdzie.

I Świebodzicki Food Truck Festiwal
to całkowicie nowa impreza w mieście,
którą przygotował dla mieszkańców
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
I proszę nie mylić tego z Fast foodem,
bo tu chodzi o street food, a różnica jest
kolosalna. Jedzenie przygotowywane
jest na świeżo, na oczach kupujących.
Mamy więc podwójną frajdę. Organizatorzy zadbali nie tylko o podniebienia – będą także bezpłatne atrakcje dla
dzieci – m. in. zamki dmuchane. Dla
odwiedzających będą przygotowane
miejsca siedzące, strefa chillout, muzyka
i konkursy.
KaLu
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sekund
AZS PWSZ zaskoczy
po raz piąty?

Po emocjach związanych z występami reprezentacji Polski kobiet,
w której nie zabrakło przedstawicielki AZS-u PWSZ w osobie
Małgorzaty Mesjasz, wracamy na
ekstraligowe boiska. Przed nami
V kolejka spotkań i najciekawiej
zapowiadający się pojedynek w
Sosnowcu, w którym zajmujący
3. miejsce w tabeli Czarni podejmą niepokonaną jak dotąd wałbrzyską drużynę. Drużynę, która
po czterech odsłonach rundy
jesiennej plasuje się na 2. pozycji
Ekstraligi kobiet ustępując prowadzącemu w klasyfikacji Medykowi
Konin jedynie gorszą różnicą bramek. Zapowiada się zatem prawdziwy hit kolejki, który mamy
nadzieje, iż wzbogaci dorobek
podopiecznych Kamila Jasińskiego
o piąty w tym sezonie komplet
punktów. Początek rywalizacji na
szczycie ligi w niedzielę o godzinie 13.

Pucharowych
ciąg dalszy

zmagań

Rozgrywki Pucharu Polski na
szczeblu okręgowym powoli nabierają właściwego tempa. Przed
nami III runda, w której do zwycięzców z poprzedniej odsłony
dołączą między innymi Górnik
Wałbrzych, Lechia Dzierżoniów
oraz Bielawianka Bielawa. Spotkania tej rundy zaplanowano na
środę 12 września, a z lokalnych
zespołów przed własną publicznością wystąpią: Górnik Nowe
Miasto oraz Górnik II Wałbrzych.
Szczególnie interesującą zapowiada się konfrontacja na Nowym
Mieście, gdzie miejscowy lider
klasy A podejmie III-ligowców z
Dzierżoniowa.

III runda Pucharu Polski

Środa – 12 września, godz. 17:
Polonia-Stal II Świdnica – KS Walim, Górnik Nowe Miasto – Lechia Dzierżoniów, Herbapol Stanowice – AKS Strzegom, Granit
Roztoka – Grom Witków, Victoria Świebodzice – Polonia-Stal
Świdnica, Karolina Jaworzyna Śląska – Nysa Kłodzko, LKS Bystrzyca Górna – MKS Szczawno-Zdrój,
Ślęża Ciepłowody – Orzeł Ząbkowice Śląskie, Górnik II Wałbrzych
– Bielawianka Bielawa, Victoria
Tuszyn – Włókniarz Kudowa-Zdrój, Bielawianka II Bielawa –
Zjednoczeni Żarów, Sparta Ziębice – Unia Bardo, Odrodzenie
Szalejów Dolny – Skałki Stolec,
Kryształ Stronie Śląskie – Piast
Nowa Ruda, LKS Bierkowice –
Górnik Wałbrzych, Piławianka
Piława Górna – Zamek Kamieniec
Ząbkowicki

Po formę do Poznania

Kolejne udane spotkania kontrolne mają za sobą koszykarze Górnika Trans.eu, którzy w miniony
weekend wzięli udział w turnieju
w Poznaniu. W pierwszym meczu
biało-niebiescy okazali się minimalnie gorsi od Polfarmeksu Kutno, z którym przegrali 62:66, ale
na usprawiedliwienie wałbrzyszan
należy podać, iż na parkiecie zabrakło Rafała Glapińskiego, a więc
kapitana Górnika Trans.eu. W
drugim zaś spotkaniu nasi okazali
się lepsi od gospodarzy imprezy
– Biofarmu Basket, z którymi wygrali różnicą 9 „oczek”.
Bartłomiej Nowak

od 15 lat
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Dla kogo fotel lidera IV ligi?
Po czterech odsłonach IV ligi tylko dwie drużyny mają na swym koncie komplet punktów. Mowa o rezerwach Śląska Wrocław
oraz Górniku Wałbrzych. Już w najbliższą niedzielę obie ekipy spotkają się na Ratuszowej, a stawką pojedynek będzie samodzielny fotel lidera rozgrywek.
Podopieczni Jacka Fojny w doskonałym stylu rozpoczęli tegoroczne zmagania na IV-ligowym
szczeblu. W czterech dotychczasowych meczach nasi wywalczyli
komplet 12 punktów zdobywając
przy tym 11 bramek i tracąc zaledwie 3 gole. W minionej kolejce
Górnicy w niezłym stylu odprawili niżej notowaną Unię Bardo, z
którą wygrali przed własną publicznością 2:0. Powyższy wynik to
najmniejszy wymiar
kary, gdyż przy nieco lepszej skuteczności gospodarze
mogli
zwyciężyć
nawet 5:0. Dość
powiedzieć, iż Dariusz Michalak nie
wykorzystał rzutu
karnego, a jeden ze
strzałów Szymona
Tragarza zatrzymał
się na spojeniu słupka z poprzeczką.
Pojedynek z Unią
przeszedł już do
historii, teraz liczy
się jedynie nadchodząca konfrontacja
z mającym lepszy
bilans
bramkowy
Śląskiem II Wrocław. Przed chłopcami Fojny trudny
mecz, tym bardziej
iż z racji dzisiejszego spotkania reprezentacji Polski we
Włoszech piłkarska
Ekstraklasa pauzu-

je, tak więc możemy się spodziewać, iż pod Chełmiec Wojskowi
przyjadą wzmocnieni kilkoma zawodnikami z pierwszego składu.
Na szczęście w naszej drużynie
wszyscy gracze z wyjątkiem leczącego uraz Pawła Tobiasza są
zdrowi, nikt również nie pauzuje
za kartki, tak więc możemy się
spodziewać naprawdę ciekawej
i emocjonującej potyczki o fotel
lidera. Na szczyt IV ligi zapra-

szamy w niedzielę o godzinie
16 na stadion przy ulicy Ratuszowej.
Górnik Wałbrzych – Unia Bardo 2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Sawicki
(32), 2:0 Szymon Tragarz (40)
Żółte kartki: Oświęcimka – Górnik oraz Łaski, Okrojek – Unia
Sędziował: Damian Nowak –
Wrocław

Widzów: 200
Górnik: Jaroszewski, Michalak,
Smoczyk, Wepa, Chajewski (84
Bogacz), Rytko, Oświęcimka,
Krzymiński, Sawicki (79 Krawczyk), Tragarz (89 Młodziński),
Rodziewicz (57 Sobiesierski).
Trener: Jacek Fojna
Bartłomiej Nowak

O górniczy prymat w mieście
Chwalimy IV-ligowych piłkarzy Górnika Wałbrzych, a tymczasem prawdziwą rewelacją swojej klasy rozgrywkowej jest inny
zespół z górniczym rodowodem. Chodzi o drużynę z Nowego Miasta, która bez straty punktu prowadzi w klasie A.
Runda jesienna „serie A” stoi
pod znakiem zwycięskich występów Górnika Nowe Miasto, który
jako jedyny z rywalizujących zespołów odnotował komplet czterech wygranych. W niedzielę w
pojedynku dwóch czołowych ekip
podopieczni Sebastiana Raciniewskiego okazali się lepsi od Herbapolu Stanowice, a bohaterem
spotkania okazał się Mateusz Wroczyński, który celnymi strzałami w
pierwszej połowie dał swej drużynie dwubramkowe zwycięstwo.
Pozostałe wałbrzyskie zespoły
wypadły dość przeciętnie. Swoje
mecze przegrały bowiem Podgórze, rezerwy Górnika oraz Czarni
Wamag, a Zagłębie zremisowało
2:2 z zajmującymi przedostatnie
miejsce w tabeli – Błękitnymi Słotwina. Wydarzeniem najbliższej
kolejki będą bez wątpienia lokalne
derby, w których rezerwy Górnika
podejmą wspomnianego powyżej
lidera z Nowego Miasta. Do górniczej konfrontacji dojdzie na Ratuszowej, początek w niedzielę o
godzinie 18.
Górnik Nowe Miasto - Herbapol Stanowice 2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Wroczyński
(20), 2:0 Mateusz Wroczyński (37)
Górnik NM: Jankowski, Stec, Sanigórski, Rosiński, Matuła (56 G.

Wroczyński), Mateusz Wroczyński,
Marcin Wroczyński (78 Kulik), Ł.
Misiułajtys, Misiak (56 Wolkenstein), Fedycki (56 Walkosz-Berda),
Dziewoński. Trener: Sebastian Raciniewski

Herbapol Stanowice – KS Walim,
godz. 16
Darbor Bolesławice – Iskra Witków Śląski
Włókniarz Głuszyca – Podgórze
Wałbrzych

Plan V kolejki klasy A
Sobota – 8 września, godz. 17:

Niedziela – 9 września, godz. 17:
Błękitni Słotwina – Unia Bogaczowice, godz. 11

Sudety Dziećmorowice – Victoria
Świebodzice, godz. 14
Czarni Wamag Wałbrzych – Unia
Jaroszów
Orzeł Lubawka – Zagłębie Wałbrzych
Górnik II Wałbrzych – Górnik
Nowe Miasto, godz. 18
Bartłomiej Nowak

Górnicy z Nowego Miasta odprawili czterech rywali. Czy kolejnym łupem Łukasza Steca i spółki padną
rezerwy Górnika
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Siatkarze po
pierwszym sparingu
Za siatkarzami Aqua-Zdroju niemal miesiąc przygotowań
do rozgrywek na II-ligowym szczeblu i pierwszy sprawdzian
formy. W rozegranym w Strzegomiu sparingu wałbrzyszanie
przegrali z I-ligową Gwardią Wrocław 2:3.
W pierwszym meczu kontrolnym nasi siatkarze zmierzyli
się z beniaminkiem I ligi – Gwardią Wrocław, która wykupiła miejsce od TSV Sanok. Co
prawda pojedynek zakończył się
wygraną rywali 3:2, to jednak
wałbrzyszanie zaprezentowali
naprawdę niezły poziom. Mowa
przede wszystkim o grze defensywnej, gdyż w ataku widoczny
był typowy dla tego etapu przygotowań – brak świeżości. Drugi sparing chłopcy Bułkowskiego
rozegrali wczoraj wieczorem z
SPS-em Chrobrym Głogów, ale

zakończył się on już po zamknięciu wydania. Kolejne sprawdziany czekają zespół Aqua-Zdroju
w najbliższą sobotę, gdyż przed
wałbrzyszanami udział w turnieju w Tychach. Przeciwnikami
naszej drużyny będą TKS Tychy
oraz ZAKSA Strzelce Opolskie.
Początek pierwszego meczu o
godzinie 13, a kolejny rozpocznie się o godzinie 16.
Spotkanie kontrolne
Gwardia Wrocław – MKS
Aqua-Zdrój
3:2
(25:19,
26:28, 29:27, 21:25 15:12)

Rozkręcamy się!
Za nami już cztery kolejki seniorskich rozgrywek w IV
lidze. Jak na razie podopieczni trenera Jacka Fojny odnieśli
same zwycięstwa.
W ostatnim meczu nasza drużyna pokonała Unię Bardo 2-0.Po
tym spotkaniu zajmujemy w tabeli drugie miejsce, ustępując tylko
rezerwom Śląska Wrocław. I już
w najbliższą niedzielę dojdzie do
pojedynku na szczycie, ponieważ
właśnie będziemy gościć Wrocławian na naszym stadionie. Początek spotkania o godz.16:00. Nasi
trenerzy jak również zawodnicy
swój czas poświęcają nie tylko
przy piłce seniorskiej, ale pracują
także z młodzieżą. Trener Marek
Stepnowski prowadzi juniorów
młodszych, którzy na inaugurację rozgrywek Ligi Okręgowej
rozgromili Górnika Nowe Miasto
7-0. Zawodnicy Jan Rytko, Damian Jaroszewski oraz Mateusz
Sobiesierski swoje trenerskie
pasje realizują w Akademii Piłkarskiej ,,Górnik”. Rytko i Sobiesierski prowadzą zajęcia z żakami
i skrzatami na obiektach Aqua
Zdroju we wtorki i czwartki od
godz.16:00 oraz w nowej lokalizacji na Podzamczu przy szkole
nr 21 w środy o godz.16:30 oraz
piątki o godz.16:00. Również na
Piaskowej górze rozpoczynamy nabór do żaków i skrzatów.
I tutaj zajęcia prowadził będzie
aktualny bramkarz seniorskiej

drużyny Damian Jaroszewski.
Treningi zaplanowane są na środy
i piątki od godzinach od 16:30 do
17:30. W klubie postawiliśmy na
trenerów-piłkarzy, którzy gwarantują nie tylko jakość merytoryczną ale potrafią swoją wiedzę
przekazać podczas treningów. W
klubie pracuje również Marcin
Domagała, szkoląc juniorów starszych. W ostatniej kolejce drużyna uległa Lechii Dzierżoniów
0-3. Artur Domagała prowadzi
drużynę trampkarzy. Na inaugurację jesiennych rozgrywek
jego podopieczni pokonali Moto-Jelcz Oława 2-1. Od zwycięstwa
swoje rozgrywki rozpoczęli nasi
młodzicy wygrywając w Ząbkowicach z Orłem 4-1.Trenerem
drużyny jest Tomasz Resel. Orlicy prowadzeni przez Damiana
Gładysza w przyszłym tygodniu
rozpoczną swoje turniejowe
zmagania. A już 16 września
właśnie orlicy zagrają w turnieju Górnik Cup organizowanym
przez nasz klub. Wszystkich zainteresowanych udziałem w treningach serdecznie zapraszamy
do kontaktu z trenerami. Więcej
informacji udzieli Trener koordynator Mirosław Otok – telefon
kontaktowy 663 591 792.

Aqua-Zdrój: Szablewski (kpt.),
Bocianowski, Olszewski, Szczygielski, Kącki, Zieliński, Szyd-

łowski (libero) oraz Nowak,
Dereń, Gawryś, Kulik, Grad,

Praca (libero). Trener: Janusz
Bułkowski
Bartłomiej Nowak

18 ogłoszenia

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

WSZYWANIE SKUP AUT
ESPERALU
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI
(8) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL.
692 123 981
(10) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.COM
TEL. 607 218 533
(7): HYDRAULIKA,
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel. 506
206 102
(3): MARSAT – MONTAŻ ANTEN
SATELITARNYCH, tel. 607 454
261
(4) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy
Rezulak tek. 574 219 164
(15) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(8) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695

APARATÓW CYFROWYCH Rok
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74660-38-43
(3)INSTALACJE C.O., WOD-KAN,
CWU, NOWE TECHNOLOGIE
(POMPY CIEPŁA) OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE, NADZÓR,
DORADZTWO, ROZLICZENIA.
TEL. 798 485 282
(8) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 308
696
(8) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja,
dojazd do klienta. Kontakt: 505874992
(2) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko,
profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info

Piątek, 7 września 2018

od 15 lat
razem z Wami

Nakład łączny
z.
we wrześniu 67 000 eg

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

www.30minut.pl

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego na obiekcie
wielkopowierzchniowym w Wałbrzychu.
Osoby posiadające traktory z pługami i
rozsiewaczami lub koparko ładowarki z
pługiem proszone są o kontakt pod nr
telefonu 725 075 509.
Współpraca na cały sezon 2018/19
Wycieczki OMNIBUS

15 - 16.09.2018 - wycieczka
dwudniowa do Pragi,
cena: 239 zł

Zapisy i informacje:

remoncie, ogród, osobne wejście, cena
195 000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pok, 41m2, po
remoncie, Podzamcze, cena 155 tys.zł. 1
piętro, 74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na Nowym
Mieście, po remoncie, 82m2, parter,

tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

Wycieczki OMNIBUS
ul. Kościuszki 14,
Szczawno - Zdrój
tel.: 690 821 421
www.omnibus-szczawno.pl

74 666 42 42, 507 153 166.

PRACA

na drugim piętrze. Ogrzewanie węglowe.
Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 509
180 718, (74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ – 48m2, Mieszkanie składa się z kuchni, jadalni, pokoju, łazienki i
garderoby. Mieszkanie położone na drugim piętrze. Cena: 95 000 zł. Tel: 513 130
023 , (74) 640 11 73

rzu, 38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł. 74

NOWE MIASTO - 35m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze. Brak ogrzewania.
Mieszkanie do małego remontu. Cena: 60
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 974 ,
(74) 640 11 73

piętro (3), 74 666 42 42, 881 763 300.

(4) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
(1)Zatrudnię instalatorów instalacji
hydraulicznych w nowych technologiach. Wymagane paroletnie
doświadczenie Tel.608 686 239

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

NIERUCHOMOŚCI

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ!
ŚRÓDMIEŚCIE- 39m2, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój.
Mieszkanie do wprowadzenia, na drugim
piętrze. Cena: 88 000 zł. Tel: 502 668 974
, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 42m2, dwa pokoje,
widna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie trzecim piętrze. Mieszkanie do wprowadzenia. Cena: 117 000 zł .
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73
PIASKOWA GÓRA- 45m2, jeden pokój,
kuchnia, przedpokój, wc na korytarzu,
istnieje możliwość zrobienia w mieszkaniu. 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: 159 000 zł do negocjacji. Tel: 513
130 023 , (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

PODGÓRZE - 41m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie

100.
WILLA – Do sprzedania 4 pokoje, Piaskowa Góra, 57 m2, cena 159000zł. parter, stan b.dobry, ogrzewanie. miejskie,
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgó666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje N.Misto,
po remoncie kap. 37m2 , 109tys.zł. 2
WILLA – Sprzedamy pół domu na
Szczawienku, 4 pokoje, 110m2, działka
1280m2, cena 449 tys.zł. Do negocjacji
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, P.Góra, 3
piętro, 33m2, cena 117900zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w

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

B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 tys.

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

Góra, 41m2, 6 piętro, cena 133 tys.zł.

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

piętro, co gaz, stan dobry, cena 75 tys.zł.

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

74 666 42 42, 881 763 300.

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, przedpokój. Mieszkanie na parterze. Cena: 180
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023,
(74) 640 11 73

zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z jasną
kuchnią i dużym balkonem Piaskowa
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie na
Górnym Sobięcinie, 2 pokoje, 42m2, 1
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, P.Góra,
57m2, 1 piętro, po rem. cena 149 tys.zł.
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 remoncie 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 do-

PODZAMCZE – 48m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 169 000 zł.
Tel. 513 130 023, (74) 640 11 73
PODGÓRZE – 50m2, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie do wprowadzenia. Na pierwszym
piętrze. Cena: 115 000 zł Tel. 513 130
023, (74) 640 11 73

cena 160 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424

bry, 59 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście, 3 pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena 123
Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami WILLA, Al.
Wyzwolenia 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

tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.
WILLA

-

Sprzedamy

mieszkanie

Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 74 666
42 42, 881 424 100.
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