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Premier Morawiecki w Wałbrzychu
Kampania samorządowa PiS ruszyła pełną parą! W miniony weekend Dolny Śląsk odwiedził premier Mateusz
Morawiecki. Oprócz kluczowego Wrocławia, na mapie spotkań z mieszkańcami regionu znalazły się również
Wałbrzych i Kłodzko. W Wałbrzychu szef rządu fotografował się na „typowym podwórku”, w Kłodzku
podkreślał znaczenie drogi krajowej nr 8, a we Wrocławiu już szczegółowo prezentował program wyborczy.
14 WRZEŚNIA 2018, NR 718
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/STRZEGOM

Espresso z Pawłem
Kowalczykiem

rozmowa str. 3

Okiem eksperta

Choć głównym punktem wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Wałbrzychu było spotkanie z członkami i
sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, to
rekordy popularności w internecie robi
zdjęcie, jakie premier zrobił sobie na „typowym” wałbrzyskim podwórku.
W sobotę, 8 września w czasie wystąpienia w auli Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej premier Mateusz Morawiecki

przede wszystkim
udzielił
poparcia
dla Ireneusza Zyski
- kandydata na prezydenta Wałbrzycha. Zwrócił tez
uwagę na destrukcyjny wpływ zmian
ustrojowych, jakie
dotknęły
Wałbrzych. Dostrzegł
także
niewydolność komunikacyjną Dolnego Śląska
i zadłużenie miasta.
W czasie wizyty w
Wałbrzychu szefowi rządu towarzyszyli m.in. minister
edukacji narodowej Anna Zalewska, szef
kancelarii premiera Michał Dworczyk, wicewojewoda Kamil Zieliński.
Niewątpliwie, z punktu widzenia interesów Dolnego Śląska, najważniejsze było
jednak podpisanie umowy na rozbudowę
drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław
– Kłodzko, jakie odbyło się w Kłodzku.

Morawiecki podkreślił znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu.
- To niezwykle ważne wydarzenie
dla Dolnego Śląska, w szczególności dla
wszystkich miast położonych wzdłuż
drogi krajowej nr 8. My chcemy, żeby to
była droga bezpieczna, która tchnie nowe
życie w południe Dolnego Śląska. By nie
tylko przyciągała turystów, ale również,
żeby łatwiej można było stąd wywozić
towary, tworzyć tutaj nowe miejsca pracy
oraz otwierać nowe fabryki – mówił premier Mateusz Morawiecki.
Zwrócił także uwagę, że „rozwój infrastruktury to część Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Droga krajowa nr 8 jest najdłuższą
drogą w Polsce. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie,
łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Stanowi też polski odcinek międzynarodowej
trasy E67, łączącej Europę Środkową z
Finlandią, oraz fragment trasy Via Baltica.
(piw)
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Rewitalizacja miasta
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Górnicy liderem
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2 co, gdzie, kiedy?
rozmowa tygodnia

Edukacja poprzez zabawę
Przypadający na 20 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
jest wspaniałą okazją do świętowania, zabawy i radości z bycia
przedszkolakiem. Rozmawiamy z Elżbietą Kaźmierczak, nauczycielem Przedszkola Niepublicznego Jedyneczka w Wałbrzychu.
Jak przedszkole angażuje się
w Dzień Przedszkolaka?
W naszym przedszkolu każdy
nauczyciel w zależności od grupy
wiekowej, w której pracuje, sam
rozpoznaje potrzeby dzieci, przygotowując obchody tego dnia. Cały
personel stara się, aby ten dzień
był szczególnie zapamiętany przez
naszych podopiecznych. Przeważnie w tym dniu odbywa się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”.
Wtedy dzieci, które w bieżącym
roku szkolnym po raz pierwszy
przekroczyły mury naszego przedszkola, wstępują w poczet przedszkolaków.
Jakie atrakcje przedszkole
zapewnia dzieciom w tym dniu?
Pomieszczenia przedszkolne
są udekorowane, we wszystkich
salach odbywają się zabawy taneczne, konkursy z nagrodami,
słodkie poczęstunki, niekiedy nauczyciel organizuje atrakcyjną wycieczkę. Przeważnie w tym dniu
przewidziane są niespodzianki dla
dzieci, przy zaangażowaniu firm
zewnętrznych, które organizują
ciekawe widowiska, np. w ubiegłych latach były to zabawy z teatrem, pokazy iluzjonistów, baniek
mydlanych, balonów.
Jak brzmi hymn przedszkolaka?
Nie mamy oficjalnego hymnu
przedszkolaka. W każdym roku
szkolnym dzieci nowoprzybyłe,
maluszki, uczą się piosenki: „Bo w
przedszkolu jest nas wiele”, z którą „idą” przez następne lata życia
przedszkolnego i chętnie ją śpiewają.
Czy dysponują Państwo wolnymi miejscami?
Największe zapotrzebowanie
na pobyt dziecka w przedszkolu
dotyczyło grup najmłodszych oraz
zerówek. Mamy już w pełni zorREKLAMA
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„Dla szczęścia człowieka mądrość jest
ważniejsza niż wiedza” - Phil Bosmans
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Bernard, Roksana, Cyprian
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Jakie zajęcia dla dzieci są
najbardziej popularne?
Dzieci najchętniej uczestniczą
w zajęciach aktywizujących, które
wynikają z ich naturalnych potrzeb
rozwojowych. Najbardziej popularne są zajęcia, w których dzieci
mogą się angażować i wszystkimi
zmysłami doświadczać nowych
rzeczy, które poszerzają ich wiedzę o otoczeniu i rozwijają manualnie. Oprócz stałych zajęć, takich
jak zabawy z teatrem, zabawy z
dźwiękiem, które są już tradycją
w naszym przedszkolu, wprowadzamy nowe zajęcia warsztatowe
takie jak krawieckie czy gliniarskie.
Każdego roku zmieniamy i poszerzamy pakiet warsztatowy tak, aby
zaspokajał on potrzebę ruchu i ciekawości u dzieci.
Dziękuje za rozmowę,
Angelika Kmieć
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PONIEDZIAŁEK

08:00 - Bezpłatne badanie mammograficzne, Budynek usług komunalnych, Boguszów-Gorce
17:00 - Alchemia teatralna - pokaz „ My body No
body” repetitio, Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową,
Świdnica
18:00 - 31 Dni Fotografii, Świdnica
18:00 - Wernisaż wystawy Krzysztof Kieślowski „3
Kolory Niebieski”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 - Kolacja degustacyjna w dawnej kuchni Hochbergów, Zamek Książ, Wałbrzych
22:00 - Nocne zwiedzanie, Zamek Książ, Wałbrzych

ganizowane grupy, jednak w każdej grupie wiekowej znajdzie się
wolne miejsce. Na chwilę obecną
każde dziecko zgłoszone przez rodziców ma szansę przyjęcia.

Piątek, 14 września 2018

od 15 lat
razem z Wami

Nakład łączny
z.
we wrześniu 67 000 eg

Imieniny:
Albin, Nikodem, Maria

Dzień Prostaty,
Międzynarodowy
Dzień Demokracji,
SOBOTA
Dzień Opakowań
10:00 - XXVII Fotomaraton, Świdnica
10:00 - Bieg Niszczyciela 2018, Sokołowsko
10:30 - VIII Edycja Festiwalu Filmowego, Kinoteatr
Zdrowie, Sokołowsko
11:00 - Ekstraliga piłki nożnej kobiet, AZS PWSZ
Wałbrzych - AZS PWSZ Biała Podlaska, Stadion Aqua
Zdrój, Wałbrzych
16:00 - Muzyczna Wrześniówka, Schronisko Harcówka, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Cynkowi Chłopcy”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
Imieniny:
Edyta, Kornel, Kamila
Dzień Maszynisty,
Międzynarodowy
Dzień Ochrony Warstwy
NIEDZIELA
Ozonowej
11:00 - Retro przejażdżki, Dom Zdrojowy, Szczawno - Zdrój
17:00 - Wernisaż autorskich prac Henryka Janasa,
Centrum Kultury, Głuszyca
18:00 - 31 Dni Fotografii, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Cynkowi Chłopcy”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, Dom Kultury, Lubawka
19:00 - Spektakl pt. „Domówka”, Teatr Zdrojowy,
Szczawno - Zdrój
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Imieniny:
Franciszek, Hildegarda,
Justyna
Światowy Dzień Sybiraka

09:00 - Warsztaty Plastyczno- Ceramiczne „Symbole
Narodu Polskiego”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
12:00 - Warsztaty literackie pt. „Mirabelka”, Biblioteka
pod Atlantami, Wałbrzych
16:30 - Spotkanie Wałbrzyskiego Klubu Dyskusyjnego,
Ośrodek Społeczno - Kulturalny Podzamcze, Wałbrzych
18:00 - Wernisaż wystawy grafiki Kamy Jackowskiej
„Krajobraz W Poziomym Przekroju”, Galeria BWA,
Wałbrzych

WRZESIEŃ

Imieniny:
Stefania, Irena,
Stanisław
Międzynarodowy Dzień
Geologa
WTOREK
16:00 - Spotkanie z książką pt. „Przygody jeża Szymona”, Filia Biblioteczna nr 5,Wałbrzych
17:00 - Prelekcja pt. „Bolko II Pan na Książu”, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Pokaz filmu dokumentalnego pt. „Z dala od
orkiestry”, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
17:00 - Prelekcja pt. „Chińskie ogrody”, Filia Biblioteczna nr 7, Wałbrzych

18
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Imieniny:
January, Konstancja,
Teodor
Dzień Dzikiej Flory i Fauny
i Naturalnych Siedlisk

ŚRODA

10:00 - Wystawa „Dawne kupiectwo”, Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Świdnica
10:00 - Wystawa „Książ od kuchni”, Zamek Książ,
Wałbrzych
15:00 - Popołudnie z książką pt. „Biały Kamień”, Filia Biblioteczna nr 6, Wałbrzych
16:30 - Spotkanie z książką pt. „Mirabelka”, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych

WRZESIEŃ

20

Imieniny:
Eustachy, Filipina,
Faustyna

Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka
15:00 - Oficjalne otwarcie stadionu, OSIR, Świdnica
17:00 - Głośne czytanie książki pt. „Jesteś moim
przyjacielem”, Filia Biblioteczna nr 7, Wałbrzych
17:00 - Warsztaty ekologiczne dla dorosłych, ul. Piłsudskiego 102, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie autorskie Doroty Combrzyńskiej-Nogali, Filia Biblioteczna nr 5, Wałbrzych
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Studio Espresso gościło w Słoneczna Polana Cafe w Szczawnie-Zdroju

z Pawłem Kowalczykiem

z trenerem i mistrzem w szachach rozmawiał Paweł Szpur
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z szachami?
Trwa ona już dwadzieścia lat. Zaczęło się w szkole podstawowej,
kiedy świętej pamięci mój pierwszy
trener, Marian Pyrzyński przyszedł
do klasy z szachownicą i bierkami. W
tym momencie załapałem tego bakcyla, którym po dziś dzień staram się
zarażać młodzież.
To ile dokładnie lat grasz już w
szachy?
Dokładnie to dwadzieścia jeden
lat.
Kiedy zdobyłeś tytuł mistrza?
Tytuł mistrza zdobyłem niedawno,
około półtora roku temu. Aczkolwiek
piętnaście lat temu zdobyłem pierwsze Mistrzostwo Polski.
Jeżeli dobrze pamiętam, to
trzykrotnie zdobyłeś mistrza juniorów. W jakich kategoriach?
Tak. W kategoriach do lat dwunastu, czternastu i szesnastu.
Czym charakteryzuje się dany
przedział wiekowy w szachach?
Każde Mistrzostwa Polski rozgrywane są w dwóch rocznikach. Czyli
przykładowo w kategorii do lat dwunastu grają jedenastolatkowie i dwunastolatkowie.
Jeżeli dobrze kojarzę można
wyróżnić szachy: błyskawiczne,
szybkie i klasyczne. Na czym to
polega?
Dobrze pamiętasz, przy szachownicy jest Twój ulubiony „budzik”
(śmiech). Proszę nie nazywać tego
budzikiem, ponieważ to jest zegar
szachowy. W zależności od tempa gry
mówimy o szachach: błyskawicznych,
szybkich i klasycznych.
Czyli jak w strategii wojskowej:
wojna szybka i błyskawiczna?
Można rzec „Blitzkrieg” - wojna
błyskawiczna. I stąd wzięło się powiedzenie, że gramy „Blitza”, czyli partię

szachów błyskawicznych - tych najszybszych.
Czy wówczas pionki i figury
przesuwają się w błyskawicznym
tempie po szachownicy? Jak to
wygląda?
Zasadniczo o wiele szybciej, niż
przed chwilą pokazałeś - to po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać o tym,
że skoro powiedzieliśmy o zegarze
szachowym, to wykonując przesunięcie szachowe, po nim przełączamy
zegar. Po tym przełączeniu odmierzany jest czas przeciwnika. Upłynięcie
czasu oznacza porażkę.
Ile trwa partia błyskawiczna?
Przeważnie partia błyskawiczna
trwa od pięciu do dziesięciu minut.
Cała partia?
Tak, cała partia.
Ile można rozegrać ruchów
podczas takiej partii?
Grając na mistrzostwach Europy cztery lata temu, miałem bardzo
specyficzną sytuację, ponieważ gramy
tempem tak zwanym dodawanym.
Czyli po przesunięciu i naciśnięciu
zegara otrzymujemy pewną bonifikatę czasową. W tym przypadku graliśmy tempem trzy minuty plus dwie
sekundy za każde wykonane posunięcie. Pamiętam, że moja partia w
pierwszej rundzie, w której grałem z
najsilniejszym zawodnikiem z Estonii,
zakończyła się po około dwustu posunięciach.
W pięć minut dwieście posunięć?
Właśnie na tym polega zabawa.
Pamiętaj, że dodając dwie sekundy
mamy nieograniczone możliwości
grania, ale wiadomo, partia prędzej
czy później musi się skończyć. A w
mojej sytuacji wyglądało to w śmieszny sposób, ponieważ miałem pozycje
i podstawiałem sukcesywnie przeciwnikowi. Dlatego trwało to długo.

A szybkie szachy?
Szachy szybkie rozgrywane są
tempem od dwudziestu minut do godziny.
A klasyczne?
Klasyczne to te najbardziej poważne. Mistrzostwa Świata rozgrywane
są właśnie tym tempem. Przeciętna
partia trwa około trzech czterech
godzin. Przy czym najdłuższe partie
potrafią trwać nawet siedem godzin.
Jesteś też trenerem i szefem
klubu szachowego. Czy szachy poszerzają grono zainteresowanych?
Jest to dobre pytanie. Przede
wszystkim szachy od zawsze „krążyły” na salonach. To była gra nazywana grą królewską. Jej popularność
stale rosła. W dzisiejszych czasach
jest coraz więcej osób zdecydowanych na grę. To dlatego, że dziś dzięki
internetowi mamy większy dostęp
do informacji. Tak jak tutaj siedzimy,
mogę Ciebie zapytać, jak porusza się
dana bierka. Popatrzyłbyś na mnie i
może byś wiedział, a może nie. Ale
za dziesięć minut klikniesz na telefonie, sprawdzisz i będziesz wiedział. I
dlatego teraz osoby takie jak ja, które
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są trenerami, uczą bezpośrednio nie
tylko posunięć, ale już takich bardziej
zaawansowanych strategii. Podstawowy mechanizm gry, tak jak choćby
w warcaby czy innych grach planszowych, jest już ogólnodostępny. Dlatego coraz więcej osób próbuje swoich
sił w tej dyscyplinie.
Ostatnio można spotkać Cię w
wałbrzyskim rynku. Powstały tam
duże szachy. Skąd ten pomysł?
Jest to przedsięwzięcie zorganizowane przez jedno z wałbrzyskich
stowarzyszeń. Najbardziej utkwiło
mi nazwisko Pana Zbigniewa Michalskiego, który zaprosił mnie do współpracy. Jest to bardzo fajny projekt.
Zostałem do niego zaproszony, żeby
pomóc w jego realizacji. Zakłada on
podstawową rzecz, od kilku tygodni
w wałbrzyskim rynku znajduje się
plansza szachowa i bierki do gry.
Ale te duże?
Zgadza się. Nie są to te małe, jakimi gramy na stoliku. Są to tak zwane
szachy plenerowe. To daje ogromną
zabawę dla dzieci. Kiedy uczą się prawidłowo przesuwać figury, to jednoczenie ćwiczą, chodzą. Sport szacho-

wy, to sport umysłowy. Ale nikt sobie
nie wyobraża sytuacji, gdzie dziesięcioletni chłopiec czy dziewczynka,
będzie tyle czasu siedziało przy stoliku. Dlatego dla zabawy zapraszam
serdecznie do wałbrzyskiego rynku.
Można tam podejść w każdym momencie do Cafe Ferajna, kiedy szachy
nie są widoczne. One są bezpłatne i
można je wypożyczyć. Czasem spotykamy tam profesjonalnych zawodników.
Dziękuję za rozmowę.

Zobacz Studio Espresso:
facebook.com/studio.espresso.official
www.youtube.com
W dalszej części wywiadu dowiecie się
Państwo, jaki festiwal szachowy odbędzie się
w najbliższym czasie w Szczawnie-Zdroju i
kto może w nim zagrać. Dowiecie się również, jak wygląda podział mistrzowski w szachach. Cały wywiad możecie Państwo obejrzeć na
https://www.facebook.com/studio.espresso.official
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KREDYTY BANKOWE
- GOTÓWKOWE
- MIESZKANIOWE
- SAMOCHODOWE
- KONSOLIDACYJNE

POŻYCZKI POZABANKOWE

DORADCA BIZNESOWY

TEL. 531 344 100

- DŁUGOTERMINOWE

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
- SPRZEDAŻ
- KUPNO
- ZAMIANA

FINANSOWANIE DLA FIRM
tel. 793 793 005 tel. 531 483 291
Czynne od 9:00 do 16:00
Ul. Piotra Wysockiego 2/2
1888 - tabliczka Play dla Firm ID-0931.indd 1

06/04/18 09:57
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Okiem eksperta

czyli politolog Roman Ziembicki

Kampania samorządowa już ruszyła. Mamy zarejestrowane komitety, kandydatów na
burmistrzów, radnych i pretendentów do fotela Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Choć kandydatur jest kilka, czuć w
powietrzu, że większość wałbrzyszan
zadawała sobie pytanie, czy urzędujący prezydent Roman Szełemej powie
REKLAMA

„Tak, kandyduje”. Fakt
ten przed nim ogłosił
poseł Zyska, którego
popiera Prawo i Sprawiedliwość.
Natomiast Roman
Szełemej startuje z komitetu sygnowanego
własnym nazwiskiem.
Choć wynik najprawdopodobniej jest już
znany, to kampania
dopiera się rozkręca.
Urzędujący
prezydent prowadzi ją w
amerykański sposób.
Wraz z kandydatami
swojego komitetu do
Rady Miasta odwiedza
poszczególne dzielnice
i na otwartych przestrzeniach wspólnie
spotykają się z mieszkańcami, którzy w
tle trzymają tablice z
hasłami programu wyborczego, opisanego
hasztagami.
Jak pracują kandydaci innych komitetów? Ciężko powiedzieć, gdyż na razie żadnego nie
spotkałem. Dziwi mnie tylko fakt, że

gdy ostatnio Wałbrzych odwiedził Premier Morawiecki, zamiast spotkać się
z mieszkańcami, wraz ze swoim kandydatem na przykład w rynku, zamknął
się z działaczami PiS w auli uczelni. Z
informacji Państwowej Komisji Wyborczej wiemy, że o prezydenturę ubiegają się jeszcze Bogusława Czupryn
i Łukasz Mikołajczyk z PSL. W tych
najprawdopodobniej przesądzonych
wyborach nie tylko ważne jest, kto zostanie Prezydentem Miasta, ale równie
ważne będzie to, jak będzie wyglądał
skład Rady Miejskiej. Do zobaczenia w
następnym numerze.
Roman Ziembicki - Politolog do
spraw badania rynku. Wieloletni
Koordynator kultury w Ośrodku kultury i sztuki we Wrocławiu. Pracownik samorządowy, obecnie Project
manager w firmie BMK zajmujący
się projektami EU. Koordynator i
uczestnik badań preferencji wyborczych wałbrzyszan podczas wyborów
na Prezydenta Miasta Wałbrzycha w
dniach 21.11.2010 r. i 05.12.2014 r.
Współorganizator i uczestnik badań
opinii publicznej przed wyborami samorządowymi w 2010 roku. Współuczestnik seminarium naukowego
„Równe prawa, równe szanse. Kobiety w życiu społeczno – politycznym”.
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Kolejny Dom Pomocy Społecznej
Gmina Wałbrzych pozyskała środki unijne na realizację kolejnego
przedsięwzięcia zwiększającego dostęp do usług społecznych.
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją Prezydenta Romana Szełemeja
do końca sierpnia przyszłego roku
w dzielnicy Biały Kamień powstanie
nowy Dom Pomocy Społecznej, który zapewni całodobową, stałą opiekę dla 30 osób w podeszłym wieku
i przewlekle somatycznie chorym.
Obiekt powstanie dzięki adaptacji i
wyposażeniu budynku byłej Szkoły
Podstawowej przy ul. Generała Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu.
KaLu

Wymień stary piec
Ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”, w ramach
którego właściciele domów jednorodzinnych mogą
ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych pieców i
termomodernizację budynków. W ramach dofinansowania
można otrzymać nawet 53 tys. zł.
Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów
jednorodzinnych oraz osób dopiero
planujących budowę. Ma zapewnić
wsparcie finansowe zakupu i wymiany
źródeł ogrzewania, np. z węglowego
na gazowe, a także termomodernizację budynków. Plany zakładają, że
Czyste Powietrze będzie realizowane
przez dziesięć lat, a jego łączny budżet wyniesie 103 mld zł.
- Dofinasowaniu podlegać będzie
m.in. wymiana ogrzewania na gazowe, elektryczne lub na paliwo stałe. W
nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie

zakup i montaż węzłów cieplnych,
kotłów gazowych kondensacyjnych,
systemów ogrzewania elektrycznego,
kotłów na paliwo stałe i pomp ciepła
– informuje resort środowiska. - Beneficjenci będą mogli liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów
kwalifikowanych inwestycji, których
maksymalną wysokość określono na
53 tys. zł. Wysokość wsparcia zostanie uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną
osobę w gospodarstwie domowym.
Więcej informacji na stronie www.
mos.gov.pl
KaLu
R0669/18
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Rewitalizacja miasta Ognista Tesla
Wałbrzych, dawne miasto górnicze, chce zamknąć okres zastoju po upadku przemysłu
i ponownie stać się atrakcyjnym miejscem do życia. Pomoże mu w tym Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI), który udzielił miastu wsparcie w wysokości ok. 14mln Euro (60 mln
PLN), w ramach udzielonego limitu do kwoty 28 mln EUR (120 mln PLN) na realizację
szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego na rzecz odnowy infrastruktury miejskiej.

- Zagwarantowanie równego
tempa rozwoju wszystkich dużych
miast i regionów w Europie jest
jednym z podstawowych celów
Europejskiego Banku Inwestycyjnego – powiedział Vazil Hudák,
wiceprezes EBI odpowiedzialny za
Polskę i kraje objęte polityką spójności. - Z tego powodu wspieramy plany Wałbrzycha związane z
ożywieniem najbardziej potrzebujących obszarów oraz odnową
przestrzeni miejskich i infrastruktury społecznej. Dzięki programom rewitalizacji inne miasta po
REKLAMA

górnicze w Europie i Polsce zyskały drugie życie, a Wałbrzych może
być kolejnym takim miastem.
- Gospodarka Wałbrzycha
przez ponad pięćset lat opierała
się na górnictwie i innym przemyśle, ale jego zamknięcie w
latach dziewięćdziesiątych spowodowało równolegle likwidację kopalń i migrację zewnętrzną
mieszkańców. Od tamtego czasu
podejmowano próby rewitalizacji
i wspierania miasta, jednak wciąż
jest ono podzielone społecznie,
geograficznie i kulturowo. Nie

możemy już dłużej pozostawać w
tle. Po prostu nie stać nas na to by
być pasywnym i tylko przyglądać
się, musimy szukać opcji aby pomóc miastu i jego mieszkańcom.
Taką właśnie szansę daje nam
Europejski Bank Inwestycyjny –
mówi Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha. Liczący 115 tys.
mieszkańców Wałbrzych jest drugim pod względem liczby ludności
miastem Dolnego Śląska i jednym
z polskich miast, które najbardziej
ucierpiały w wyniku transformacji
gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych. Program rewitalizacji
obejmuje również działania na
rzecz efektywności energetycznej, na które przypada około jednej trzeciej wykorzystanych środków. Vazil Hudák pochwalił plan
inwestycyjny dla Europy, zwany
potocznie „planem Junckera”, za
ułatwienie finansowania.
- To nasz pierwszy kredyt dla
miasta Wałbrzycha; jego udzielenie było możliwe dzięki gwarancji
Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych (EFIS),
który jest finansowym filarem planu Inwestycyjnego dla Europy –
powiedział.
KaLu

W niedzielne popołudnie, 9 września Strażacy z OSP
Boguszów dostali wezwanie do płonącego samochodu. Nie
było by to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w płomieniach
stanęła Tesla Model S za 250 tys. złotych. Do pożaru doszło
pod ośrodkiem Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach, pojazd
zapalił się na parkingu.
Do zdarzenia przybyły zastępy OSP Boguszów i zastępy PSP Wałbrzych,
w tym samochód z proszkiem gaśniczym (GBA-Pr) ze względu na specyfikę
pojazdu i związane z tym zagrożenie. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali
pojazd w całości objęty pożarem. Pomimo prób, auto doszczętnie spłonęło.
Nie udało się go uratować. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
AnKm

fot. użyczone / OSP Boguszów

fot. użyczone / OSP Boguszów
R0670/18
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Edyta Nawrocka Sessions
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Edyta Nawrocka SESSIONS to doskonałe produkcje video powstałe w oparciu o zabawę słowem, perfekcyjny obraz filmowy, oryginalną kompozycję
dźwięków oraz nowoczesne animacje.

To także fotorelacje i sesje
zdjęciowe, które charakteryzuje niepowtarzalny nastrój
w wysublimowanej scenerii.
Fotografia reklamowa(zdjęcia
do katalogów, stron internetowych, prezentacji oraz szerokiego zastosowania poligraficznego), pamiątkowa (sesje
fotograficzne ślubne, komunij-

ne, dzieci, rodzinne, chrzty
- by utrwalić
wszystkie niezapomniane
chwile), portfolio
(zdjęcia
studyjne, plenerowe). Zajmujemy się także kompletną
obróbką zdjęć,
retuszem. Stosujemy najnowocześniejsze
technologie
i
materiały - naszym klientom
proponujemy
najlepsze rozwiązania techniczne w zakresie przekazu
dźwięku i obrazu - produkujemy teledyski i
filmy reklamowe w formacie
4K. Naszym klientom możemy
zaoferować realizację usługi na
jedną lub więcej kamer, podobnie w fotografii gdzie usługę
może wykonywać dwóch lub
więcej fotografów. Dysponujemy atrakcyjnymi pakietami - za
kompleksowe zamówienie (film
+ zdjęcia) dodajemy skrót filmowy w formie teledysku bądź

REKLAMA

RUSZA SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
WAŁBRZYCH Podzamcze przy ulicy
Palisadowej
Nowoczesny, energooszczędny dziewięcio-kondygnacyjny
budynek.
Podziemny garaż, windy, nowoczesny system wentylacji o stałym układzie ciśnienia wraz z odzyskiem ciepła zapewnią komfort przyszłym mieszkańcom.

Plac zabaw dla dzieci, teren ogrodzony,
dogodna lokalizacja.
Rozpoczęcie budowy – październik 2018, zakończenie sierpień
2020
1. 35 mieszkań ( 35-80m2)
2. 5 dwupoziomowych apartamentów (60-100m2) z tarasami
3. Mieszkania parteru z ogródkami i tarasami
4. Garaż podziemny,
5. Windy
6. System rekuperacji w mieszkaniach ( odzysk ciepła)
Do sprzedaży domki w stanie surowym w zabudowie szeregowej 108,5 m2 przy ulicy Wiosennej (Rusinowa) oraz
lokal usługowy (118,75 m2) przy ul. Blankowej
KONTAKT:
SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
UL. ORŁOWICZA 109 A
58-309 WAŁBRZYCH
tel: 74 666 14 14; 74 841 74 48
e-mail: list@sbdj.pl
www.sbdj.pl

album zdjęciowy
gratis!
Gwarancją udanej współpracy jest dla nas
elastyczność oraz
bezpośredni kontakt z klientem.
Na wszystkich etapach – pracy nad
koncepcją, realizacji oraz postprodukcji – dbamy o
artystyczną kreację, estetykę i profesjonalne wykonanie materiałów.
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie,
tak aby realizowane przez nas filmy
i zdjęcia wiernie
odzwierciedlały
wizje i oczekiwania naszych klientów. Zapewniamy
fachową i szybką
realizację zamówień oraz ambitne
podejście do każdego zlecenia.

Zachęcam
do współpracy,
Edyta Nawrocka
R0672/18
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Nastolatki odnalezione

W poniedziałek,10 września policjanci odnaleźli poszukiwane
nastolatki, które kilka tygodni
temu uciekły z wycieczki zorganizowanej przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy we
Wrocławiu. Jak udało się ustalić,
dziewczyny ukrywały się w jednym z mieszkań na terenie Głuszycy. Żadnej z nich nic się nie
stało. Uciekinierki trafią teraz z
powrotem do Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego we
Wrocławiu.
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Wspaniała zabawa
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Mieszkańcy Głuszycy i Gminy Nowa Ruda spotkali się w
niedzielę, 9 września już po raz czwarty na „Pikniku bez
granic”. Tym razem gospodarzem pikniku była Gmina
Głuszyca.
Na scenie można było zobaczyć występy Głuszyckiej Orkiestry Dętej,
Ani Kmity, Chóru Kołczanki wraz z Przyjaciółmi, Chóru Seniorów Renoma
oraz kół gospodyń wiejskich z Woliborza, Jugowa i Ludwikowic Kłodzkich.
Przedstawiciele sąsiadujących gmin wzięli również udział w „potyczkach” na
wesoło. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje: malowanie buziek,
zaplatanie kolorowych warkoczyków, zabawy na dmuchańcach oraz przejażdżki konne. Odwiedzający piknik mogli obejrzeć prace rękodzielników z
terenu obu gmin.
KaLu

Wiekowy złodziejaszek

Na początku tego tygodnia zatrzymano 70-letniego mężczyznę, który przywłaszczył sobie
plecak, w którym znajdowała
się gotówka, dokumenty, dwie
karty płatnicze oraz zestaw winiarski. Właścicielem rzeczy był
41-letni mieszkaniec Wałbrzycha, który przez swoją nieuwagę
pozostawił plecak w autobusie.
Podczas zatrzymania nieuczciwy znalazca przyznał się do
kradzieży pieniędzy w kwocie
tysiąca złotych i do wyrzucenia
dokumentów poszkodowanego
mężczyzny do śmietnika. Starszy mężczyzna przyznał także,
iż znalezioną gotówkę zdążył
już wydać. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz do 5 lat
pozbawienia wolności.

Wymagający turniej
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych
„Aktywni” zorganizowało w dniach 7 - 9 września V Ogólnopolski
Turniej Tenisa na Wózkach.

Nieoczekiwane
zatrzymanie

Pod koniec ubiegłego tygodnia
strzegomscy funkcjonariusze zatrzymali, 29-letniego mężczyznę
podczas wizyty domowej w ramach procedury niebieskiej karty. Powodem zatrzymania było
posiadanie substancji psychotropowych, którymi handlował.
Policjanci podczas przeszukania
mieszkania ujawnili i zabezpieczyli ponad 620 porcji amfetaminy oraz ponad 40 porcji
marihuany. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet
do 10 lat pozbawienia wolności
.

Nie dla hazardu

We wtorek, 11 września doszło do zamknięcia kolejnego
nielegalnego salonu gier hazardowych działającego na terenie Świdnicy. Funkcjonariusze
podczas swojej pracy zabezpieczyli: trzy nielegalne automaty
przeznaczone do gier losowych.
Wartość urządzeń została oszacowana na kwotę nie mniejszą
niż 9 tys. zł. Znaleziono także
nagrywarkę oraz środki pieniężne o wartości 1,900 zł.

Alkoholowy rozbójnik

Najpierw dokonał kradzieży
markowego alkoholu w jednym
ze sklepów znajdujących się
przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu,
a następnie pobił ochroniarza
obiektu. Do kradzieży doszło,
10 września po godzinie 12:00.
Mieszkaniec Boguszowa-Gorc
ukradł z marketu butelkę whisky, co zauważył pracownik
ochrony. Złodziej nie chciał jednak oddać skradzionej butelki i
dotkliwie pobił parownika sklepu. Zaalarmowani policjanci zatrzymali napastnika na gorącym
uczynku Grozi mu teraz kara
pozbawienia wolności do lat 10.

REKLAMA

Poprzez organizowanie turniejów
tego typu Stowarzyszenie pragnie
zachęcić osoby niepełnosprawne do
aktywnego trybu życia i uprawiania
sportu. Tenis ziemny na wózku jest
jednym z najtrudniejszych sportów
niepełnosprawnych. W Szczawnie-Zdroju zagrali czołowi przedstawiciele tej dyscypliny. Na ich przykładzie pokazano, jak wspaniale można
się spełniać w życiu po przez sport.
Była to już piąta edycja turnieju, jaką
udało się zorganizować w Szczawnie-Zdroju. Turniej odbywał się pod

patronatem Marka Fedoruka Burmistrza Szczawna-Zdroju.
W tegorocznym OTK GTM Mobile Cup Szczawno Zdrój 2018, najlepsi okazali się: Adam Kinowski turniej główny I miejsce IKS Spartakus
Koźmin Wlkp., Paweł Miętrkiewicz
turniej główny II miejsce Klub Tenisowy Żary, Marek Nitschke I miejsce
turniej pocieszenia Klub Sportowy
Warta Poznań oraz Kamil Bukryn II
miejsce turniej pocieszenia Integracyjny Klub Tenisa Płock.
KaLu
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Kto sięgnie po „Gryfa”?
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Przedstawiamy firmy nominowane do nagrody gospodarczej „Świdnicki Gryf 2018”, której
celem jest wyróżnienie, a także promowanie firm i przedsiębiorstw działających okolicach
Świdnicy, a w przypadku „Sudeckiego produktu regionalnego” promowanie produktów
wytwarzanych w naszym regionie. Spośród firm nominowanych kapituła konkursu wybierze
laureatów, którym 19 października, wręczone zostaną statuetki Świdnickiego Gryfa.
Sudecki Produkt Regionalny
DAR-VIT Dariusz Konarski, Jagodnik 16E - produkcja tradycyjnych wędlin oparta na autorskich rodzinnych
recepturach. Firma posiada 9 sklepów
stacjonarnych i 5 mobilnych na terenie
całego województwa dolnośląskiego.
Hoppy Lab s.c. Browar Rzemieślniczy Jakub Bielecki, Małgorzata Twardzicka, ul. Słowiańska 23 Żarów – regionalny, rzemieślniczy producent piwa
pod nazwa „Świdnickie Jasne”. Jest
„gwiazdą” w ofercie browaru. Nawiązuje do bogatej historii piwowarskiej
miasta.
KRASZOWICKA ZAGRODA Andrzej Hercuń, ul. Kraszowicka 46
Świdnica – gospodarstwo edukacyjne,
które prowadzi zajęcia dla dzieci z
tematyki ginących zawodów i tradycji
polskiej wsi. Gospodarstwo składa się
z zagrody ze zwierzętami gospodarskimi oraz z modrzewiowej chaty wiejskiej, stylizowanej na zabudowanie z
przełomu XIX i XX wieku.
Dynamiczny Rozwój Firmy
Piekarnia Profit-Bis s.c. Anna Wychowanek, Jacek Wychowanek, ul.
Świdnica 2a Jaworzyna Śląska - produkcja pieczywa, wyrobów ciastkarskich i
cukierniczych. Firma wielopokoleniowa działająca na rynku od 1997 roku.
Stale i konsekwentnie się rozwija,
zwiększa produkcję oraz zatrudnienie.
NZOZ „BH Med” Sp. z o.o., ul.
Strzelińska 6 Świdnica - działalność w
zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej, rehabilitacji.

Cloos-Polska Sp. z o.o., ul. Stawki
5 Świdnica - produkcja zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, sprzedaż urządzeń spawalniczych, wdrażanie zaawansowanych technologii
spawalniczych i znakujących. Firma jest
pionierem na polskim rynku w zakresie
robotyzacji procesu spawalniczego.
Lider Mikro-Przedsiębiorczości
AMARETTO – Łukasz Wilczyński
Rynek 23 Świdnica - kawiarnia, produkcja lodów na miejscu w kawiarni, z
komponentów niedostępnych na polskim rynku /lody szpinakowe, buraczane, marchewkowe/.
Biuro Turystyczne RAPALA s. c. A.
W. A. Rąpała, ul. Pułaskiego 8 Świdnica – usługi turystyczne. Firma łączy
nowoczesność z dbałością o relacje
handlowe na gruncie usług lokalnych.
O nowoczesności firmy świadczy fakt,
że jest jedną z pierwszych i chyba jedyną w mieście, która samodzielnie organizuje wyjazdy zarówno indywidualne
jak i grupowe.
KAT-RECYKLING sp. z o.o., ul.
Rolnicza 11 Świdnica - firma recyklingowa działająca na rynku już 12 lat.
Firma wygrała konkurs – Debiut Gospodarczy „Jestem przedsiębiorczy nie
zostanę bezrobotnym”. Obecnie jedna
z największych firm recyklingowych w
województwie dolnośląskim.
Najlepszy Debiut Gospodarczy
No Sugar Cafe- Joanna Dolińska-Romanowicz, ul. Basztowa 1 Świdnica
- kawiarnia. Firma działa od czerwca
2016 roku. To jedyna w mieście i okolicy kawiarnia, w której mówi się „nie”

białemu cukrowi
r a fi n o w a n e m u ,
białej mące i soli.
KANN Anna
Połochajło-Migda,
Rynek 1a Świdnica - produkcja i
sprzedaż kosmetyków. Autorskie
kosmetyki dedykowane pielęgnacji męskiej skóry,
pierwsze w Polsce
preparaty kompleksowo pielęgnujące najbardziej
wymagające typy
męskiej cery.
Restauracja
TREMONTI Firma
KOROLEWICZ – Marcin
Korolewicz,
ul.
Akacjowa 5 Świdnica - pizzeria,
restauracja. Serwowane
dania
zawierają
tylko
świeże produkty
najwyższej jakości, od lokalnych
gospodarzy i rolników. Smaki potraw są niepowtarzalne, a tradycja
regionu odkrywana jest na nowo.
PaPu

Zdolni młodzi kolarze
Rowerowa impreza odbyła się w sobotę w Świebodzicach. II
Wyścig MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej zgromadził na starcie
bardzo wielu zawodników, w wieku od 2 do 14 lat. Dla
maluchów to była świetna zabawa, dla młodych sportowców
– ważny sprawdzian.
Pogoda i frekwencja dopisały,
stadion miejski przy ul. Rekreacyjnej 1 od rana zamienił się w
górskie trasy rowerowe. Wszyscy uczestnicy dostali medale i

Strzegom podbił Bolesławiec
7 września, odbyły się II Dolnośląskie Targi Warsztatów Terapii Zajęciowej, tym razem
w Bolesławcu. Strzegomski warsztat również uczestniczył w tej imprezie. Do Bolesławca
zjechało 17 warsztatów z całego Dolnego Śląska.
Każdy warsztat zaprezentował to,
w czym jest najlepszy pod względem
swoich wytworów i umiejętności.
WTZ Strzegom przygotował war-

sztaty mozaikowe z wykorzystaniem
strzegomskiego granitu.
- Chcieliśmy zaakcentować skąd
jesteśmy i z czego słynie nasze mia-

sto. W trakcie imprezy braliśmy udział
w innych zajęciach warsztatowych,
przygotowanych przez uczestników
WTZ z Jawora, Legnicy, Chojnowa,
Lubina, Wrocławia, Bolesławca, Ścinawy i Świdnicy. Robiliśmy sobie bransoletki ze sznurka, wisiorki ze szkła, bukiety z bibuły (krepiny) – podkreślają
uczestnicy. Dla uczczenia 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości podjęto inicjatywę wyklejenia godła Polski kuleczkami z bibuły.
- Wszyscy uczestnicy warsztatów
zaangażowali się bardzo i powstała
przepiękna praca, która po oprawieniu ma trafić do bolesławieckiego
ratusza. W trakcie imprezy organizatorzy zaprosili nas na cieplutką zupę
grochową. Na koniec, co należy już
do tradycji warsztatów, zatańczyliśmy
„wesoły pociąg”. Do zobaczenia za
rok! – mówi lider WTZ Strzegom.
AnKm

dyplomy oraz upominki, a zwycięzcy w swoich kategoriach –
nagrody rzeczowe, ufundowane
przez sponsorów. W dekoracji
zawodników wziął udział BurREKLAMA

mistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, Przewodniczący
Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans
oraz Wiceprzewodniczący Jan
Klepiec.
- Kolarstwo to piękny sport,
jestem jego wielkim sympatykiem. Ogromnie się cieszę, że
mamy w naszym mieście kolejną imprezę, zachęcającą dzieci i
młodzież do aktywności – podkreśla Bogdan Kożuchowicz.
KaLu
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Czy Ty potraﬁsz z zimna
zrobić ciepło? Bo my TAK!

Pompa ciepła zamontowana w twoim domu zapewni
ogrzanie w zimie, a w lecie przyjemnie schłodzi.
Pomyśl jakie oszczędności da Ci pompa ciepła
przez cały rok dzięki niskim kosztom eksploatacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 725 113 777
Zyskasz czas i pewność, że wszystko się dzieje pod opieką
fachowca. Firma INLAND zapewnia doradztwo,
sprzedaż, montaż oraz serwis pomp ciepła ﬁrmy Viessmann.

10 wydarzenia
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Nowoczesny pumptrack i urządzenia do ćwiczeń street workout zostały oficjalnie otwarte.
Było wiele zabawy i wiele radości podczas kolorowania pumptracka - zarówno proszkami Holi
jak i kredą, a najbardziej aktywni użytkownicy nowych instalacji otrzymali z rąk Burmistrza
Leszka Orpla pamiątkowe medale.
Pumptrack to specjalnie przygotowany, posiadający wiele muld,
niewielki tor w formie pętli, przeznaczony głównie dla rowerzystów
i rolkarzy, natomiast street workout
to ćwiczenia wykonywane z wykorzystaniem prostych urządzeń typu
drążki, poręcze, ławki, liny. Street
workout nawiązuje do idei kalisteniki, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.
Ćwiczenia te stają się coraz bardziej
popularne, organizowane są nawet
mistrzostwa świata. Nowe instalacje z pewnością przypadną do gustu
osobom lubiącym aktywnie spędzać
czas i jeszcze bardziej uatrakcyjnią
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
„Active”.
AnKm

Podziel się marzeniami
Za nami Dzień Marzyciela, ale wciąż mamy szansę, by
spełnić marzenia dzieci zmagających się z chorobami
nowotworowymi. Fundacja Urtica Dzieciom, organizator
kampanii #PlanetaMarzeń zachęca, by podzielić się swoim
marzeniem na www.planetamarzen.org, a tym samym
umożliwić najmłodszym bezpłatny udział w turnusach
terapeutycznych, które są marzeniem wielu z nich.

Festiwal w
Indeksy dla najlepszych
w zusowskiej Olimpiadzie otwiera młodzieży drzwi
Czarnogórze Wygrana
uczelni i to już w pierwszej lub drugiej klasie liceum, technikum

W poniedziałek, 10 września
wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora
wyruszył do Czarnogóry
na
7.
Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Lalkarskiej,
który odbędzie się w
ramach Podgorickiego Lata
Teatralnego.

Podczas prawie tygodniowego
pobytu Teatr zaprezentuje aż trzykrotnie pantomimę pt. U/RODZINY
w reżyserii Eweliny Ciszewskiej.
– Pierwszą prezentację spektaklu
damy 14 września o 11:30, natomiast
dwie kolejne 15 września o 12:00 i
20:00 – informuje Karolina Sobolewska, kierownik literacki TLiA.
U/ RODZINY, to jedyne polskie
przedstawienie obecne na Festiwalu.
Obok Teatru z Wałbrzycha festiwalowa publiczność obejrzy spektakle
z Macedonii, Serbii, Ukrainy, Turcji i
oczywiście Czarnogóry.
KaLu

czy szkoły zawodowej. Wcześniej uczestnicy zmagań dostawali
laptopy, tablety i czytniki e-booków – tak będzie i w tym
roku, ale laureaci olimpiady ZUS mogą liczyć też na coś dużo
cenniejszego – gwarancję studiów na dobrej uczelni.
Uczniowie, którzy w tym roku
staną na podium olimpiady, zyskają
indeksy np. Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Zwycięzcy mogą również otrzymać dodatkowe punkty w procesie
rekrutacji na dwadzieścia innych
uczelni z całego kraju. Jest, więc, o
co walczyć.
- Rok szkolny dopiero się zaczął
a do nas już zgłaszają się pierwsze
szkoły – mówi Iwona Kowalska –
Matis Regionalny Rzecznik Prasowy
ZUS na Dolnym Śląsku. - To, że w
ubiegłym roku uczniowie szkoły ze
Zgorzelca byli w finale olimpiady to

na pewno bodziec dla innych i sygnał, że można wygrać indeks – dodaje rzeczniczka. W ostatniej edycji
Olimpiady wzięło udział ponad 30
tysięcy uczniów z 912 szkół z całej
Polski. Najlepsi okazali się uczniowie z Grybowa w województwie
małopolskim. Drugie miejsce zajęła
szkoła z Chorzowa, trzecie z Warszawy. Czwarte miejsce w Polsce
wywalczyła zaś szkoła z Dolnego
śląska, ze Zgorzelca. Uczestnicy
obydwu projektów mogą liczyć na
pomoc ekspertów ZUS, którzy prowadzą lekcje i udzielają wyjaśnień.
Zakład przygotował także materiały
zarówno w wersji papierowej jak i
elektronicznej.

REKLAMA

Aby dołączyć do akcji, wystarczy
wejść na www.planetamarzen.org i
opowiedzieć w formie filmu, zdjęcia
lub rysunku o swoich pragnieniach.
Jeśli organizatorom uda się zebrać
500 marzeń, sponsor kampanii przekaże kwotę 50 000 zł, która pomoże sfinansować koszt organizacji 2
turnusów Urtica Dzieciom Camp,
przeznaczonych dla najmłodszych
pacjentów oddziałów onkologicznych i hematologicznych w Polsce.
Dzień Marzyciela obchodzony jest
od 2001 roku, jego pomysłodawcą
jest Sławomir Rybka, znany także
jako Dyżurny Marzyciel Kraju. To
idealny moment, by przypomnieć
sobie dziecięce marzenia, które tak
często – w obliczu wyzwań i prob-

lemów codzienności – porzucamy.
To doskonały czas, by powiedzieć
głośno, że marzenia nie tylko warto
mieć, ale warto dążyć do ich realizacji.
– Rozmowy z najmłodszymi pacjentami oddziałów onkologicznych
i hematologicznych, ich wrażliwość
oraz niebywała siła do walki o radosne jutro sprawiły, że podejmujemy
ten trudny szczególnie dla nas, dorosłych temat. Bo umiemy skutecznie
realizować zadania, ustalać priorytety, doskonale planować, ale czy potrafimy jeszcze marzyć? – tłumaczy
Katarzyna Cabaj, Członek Zarządu
Fundacji Urtica Dzieciom.
KaLu

KaLu
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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 14.09.2018 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

INLAND POMPY CIEPŁA I doradztwo • sprzedaż • montaż • serwis I tel. 725 113 777

Piątek, 14 września 2018
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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
REKLAMA

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-

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.
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DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH DLA DZIECI W SOKOŁOWSKU

Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” stale się rozwija i wzmacnia swoją pozycję na rynku usług leczniczych i nie tylko. Tym razem swoją ofertę Spółka postanowiła
skierować w stronę najmłodszych.
Dowodem na to była decyzja o
rozszerzeniu działalności o nową,
niezwiązaną z lecznictwem, a mianowicie otwarcie placówki oświatowej - Domu Wczasów Dziecięcych
„Odrodzenie” w Sokołowsku. Celem działalności nowej placówki jest
opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania.
Placówka została oficjalnie wpisana
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i podlega Kuratorowi
Oświaty we Wrocławiu. Nowo otwarty obiekt zapewnia warunki do
realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych,
dodatkowo wspomaganych opieką
szkolną i rodzinną. Dom Wczasów
Dziecięcych „Odrodzenie” realizuje zajęcia z zakresu edukacji ekolo-

gicznej, regionalnej, profilaktycznej,
prozdrowotnej, a także organizuje
aktywne formy wypoczynku
w zależności od potrzeb i predyspozycji dzieci. Wychowankowie
mają do wyboru m.in. programy turystyczno-krajoznawcze, kreatywne,
multimedialne i muzyczno-ruchowe.
Na terenie Domu Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” można zapełnić
czas wolny obiekt wyposażony jest
m.in. w sprzęt audiowizualny, gry
oraz tablety, co sprzyja organizacji
zajęć multimedialnych dostosowanych do każdej grupy wiekowej. Ponadto do dyspozycji wychowanków
jest sala wielofunkcyjna, w której
odbywają się ćwiczenia gimnastyczne, nauka Nordic-Walking, czy dyskoteki. Na terenie ośrodka znajduje
się boisko, na którym organizowane
są różnorodne zajęcia ruchowe i rekreacyjne oraz plac zabaw wraz z tyrolką. Do dyspozycji wychowanków
jest również wiata grillowa, która
jest świetnym miejscem do integracji grupy.Ogromnym atutem ośrodka
jest jego położenie sprzyjające organizacji różnego rodzaju wycieczek
oraz zajęć plenerowych propagujących ekologię i dbanie o środowisko naturalne. Lokalny mikroklimat
sprzyja poprawie zdrowia wychowanków oraz ich kondycji psychofizycznej, podkreśla Prezes Zarządu
– Barbara Grzegorczyk

12 wydarzenia
sekund
Będzie bezpieczniej

Gmina Głuszyca wykonała nowe
barierki zabezpieczające most
łączący ul. Ogrodową z ul. Bolesława Chrobrego. Dodatkowo
uzupełniono fragment barierki
przy poboczu drogi wojewódzkiej nr 380. Inwestycja mająca na
celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców została wykonana w całości ze środków gminnych. Ponadto w Głuszycy trwa
remont drogi wojewódzkiej nr
381 na odcinku od ul. Grunwaldzkiej 77 do drogi powiatowej
nr 3377D łączącej Głuszycę
Górną z Łomnicą. W ramach
prac wykonany zostanie nowy
chodnik. Na remontowanym
odcinku ruch samochodowy jest
utrudniony.

Nowa linia 31A

Od 8 września przez Świebodzice kursują autobusy linii 31A, na
trasie Świdnica-Wałbrzych. Linię uruchomiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w
Świdnicy. Za bilet ze Świebodzic
do Wałbrzycha i ze Świebodzic
do Świdnicy zapłacimy 3 zł normalny, 1,5 zł ulgowy. Autobusy
jadą przez ulicę Świdnicką, Wałbrzyską, a także przez Osiedle
Piastowskie. Na razie jest to kilka kursów dziennie.
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Wielkie sprzątanie

Czyste Góry Sowie – pod takim
hasłem 22 września, Lokalna
Grupa Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie” organizuje wraz
z gminami członkowskimi: Głuszycą, Jedliną – Zdrój, Nową
Rudą, Pieszycami oraz Walimiem wydarzenie, którego celem jest wsparcie akcji sprzątania świata poprzez edukację, a
przede wszystkim czynny udział
mieszkańców i turystów w dbaniu o czystość szlaków górskich
wiodących na Wielką Sowę.
Szczegóły i zasady uczestnictwa
znajdują się w „Regulaminie wydarzenia Czyste Góry Sowie”
dostępnym na stronie Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie” www.partnerstwo-sowiogorskie.pl.

Fałszywy krokodyl

Nad ranem, 12 września mieszkaniec Świebodzic natknął się na
małego krokodyla na ul. Wysockiego, niedaleko Pełcznicy. Dzikie odkrycie mężczyzna zgłosił
na policję. Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce okazało
się , że sprawcą całego zamieszania była pluszowa zabawka,
która przypominała małego krokodyla.

Piątek, 14 września 2018
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Głuszyca odzyskuje Tytoniowy biznes
tereny
Nieruchomości, na których znajdowały się dawne zakłady
włókiennicze przy ul. Bohaterów Getta w Głuszycy, na mocy
uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy podjętej w dniu 11 września
znów będą mogły być użytkowane przez Gminę Głuszyca.
Radni Rady Miejskiej w Głuszycy jednogłośnie wyrazili zgodę na
nieodpłatne nabycie przez Gminę
Głuszyca prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Skarbu Państwa. Dzięki podjętym
działaniom
głuszycki
samorząd
odzyskuje
prawo do użytkowania
terenów poprzemysłowych, które dotąd były
w użytkowaniu osób
prywatnych.
-Jest to dla Głuszycy
historyczny moment.
Odzyskujemy
tereny, które niegdyś były
niezwykle ważne dla

rozwoju naszej Gminy. Będziemy
starać się, by nieruchomości zostały
na nowo zagospodarowane - powiedział w czasie wczorajszej sesji burmistrz Roman Głód.
KaLu

Papierosy oraz krajankę tytoniową niewiadomego
pochodzenia odkryli w miniony poniedziałek, wałbrzyscy
policjanci w czasie przeszukania mieszkania 64-letniego
mężczyzny. Wałbrzyszanin usłyszał już zarzut nielegalnego
handlu wyrobami tytoniowymi bez wymaganej akcyzy.
Wałbrzyscy
funkcjonariusze
mieli podejrzenie, iż 64-latek
handluje papierosami, dlatego też
10 września nad ranem przeszukali jedno z mieszkań budynku
przy ul. Namysłowskiego w Wałbrzychu, w którym ujawnili oraz
zabezpieczyli
kilkaset sztuk
własnoręcznie
zrobionych
papierosów
oraz 25 kilogramów
krajanki
tytoniowej bez
polskich znaków akcyzy.
Wartość zabezpieczonego towaru
to ponad 2,5

tysiąca złotych. Straty Skarbu
Państwa z tytułu nieopłaconego
podatku akcyzowego oszacowano dodatkowo na ponad 25
tysięcy złotych. Zatrzymanemu
mężczyźnie grozi teraz wysoka
grzywna.
KaLu

Miejsce dla seniorów Pojawiły się wilki!

Dobiega końca kolejna, inwestycja w Świebodzicach. To
budowa Klubu Seniora na Osiedlu Sudeckim, które będzie
miejscem aktywizacji i integracji osób w wieku 50-60+.

Pechowy poranek

W poniedziałkowy poranek, 10
września w Jedlinie-Zdroju na
ul. Bolesława Chrobrego znaleziono ciało mężczyzny. Idąc rano
do pracy mieszkaniec powiatu
wałbrzyskiego prawdopodobnie
zasłabł. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że przyczyną
śmierci mógł być zawał serca.
Jak udało się ustalić mężczyzna
miał problemy krążeniowe. Pomimo interwencji mieszkańców
i służb ratunkowych nie udało
się go uratować. Sprawę bada
policja, a przyczyna śmierci znana będzie po przeprowadzonej
sekcji zwłok.

od 15 lat
razem z Wami

Miejsce będzie dostępne dla
osób niepełnosprawnych lub mających problem z poruszaniem
się – bo w budynku jest zamontowana winda. To także może
spowodować, że wiele osób, które właśnie z powodu trudności z
poruszaniem się zostaje w czte-

rech ścianach
– wyjdzie z
domu. Efektem projektu
ma być najogólniej
mówiąc, poprawa
jakości życia
mieszkańców
i aktywizacja
społeczna.
Warto
też
podkreślić, że
wykorzystanie
na potrzeby
utworzenia
Klubu Seniora już istniejącego
budynku (pawilon handlowy), zamiast budowy nowego obiektu
wpisuje się w zasadę racjonalnego, zrównoważonego korzystania
z zasobów.
KaLu
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WAŁBRZYSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
KURS RATOWNIKA WODNEGO

ORGANIZUJE
KURS RATOWNIKA WODNEGO
Według ustawy o ratownictwie wodnym

Szkolenie jest przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. Poz. 747)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W DNIU 19.09.2018
O GODZINIE 17.00 W BIURZE WOPR
Więcej informacji w biurze Wałbrzyskiego WOPR
w każdą środę od godz. 15.30 do 17.30
ul. Buczka 13/1 ,58-300 Wałbrzych, tel. 880 736 210
www.wopr.walbrzych.pl

Na terenie Gór Sowich pojawiły się wilki. - Najprawdopodobniej
to pojedyncze, samotne osobniki poszukujące partnerów, bądź
para poszukująca wolnego terytorium - mówi Malwina Boncol z
Nadleśnictwa Świdnica. - Zwrócić uwagę należy, że wilk jest gatunkiem
ściśle chronionym - dodaje.
Jak podają leśnicy, rośnie populacja
wilków w Polsce. Pojedyncze osobniki
bądź niewielkie ich watahy obserwowane są w różnych regionach kraju,
gdzie dotąd wilków nie spotykano.
Wpływ na ich obecność ma dobry
stan lasów, a co za tym idzie, wzrost
liczby jeleniowatych oraz dzików. Tak
też jest na terenie Gór Sowich. W naszych okolicach wilka widziano m.in.
w Jedlinie Zdroju, przy trasie na Górę
Borową.

REKLAMA

Wilki raczej unikają ludzi. Przy spotkaniu z wilkiem nie wolno wykonywać
gwałtownych ruchów, ani straszyć
zwierzęcia, lecz powoli się wycofać.
Zwrócić uwagę należy, że wilki żywią
się nie tylko zwierzętami dziko żyjącymi w naturze. Cześć ich pokarmu stanowić mogą również psy i koty. Zatem
nie powinno się zwierząt domowych
swobodnie puszczać w lesie.
(piw)
fot. Lasy Państwowe/ Krzysztof Ptak
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Dopłaty do ogrzewania
Ruszył Lokalny Program Osłonowy w Gminie Jedlina-Zdrój, wspierający mieszkańców w
ponoszonych kosztach użytkowania ogrzewania niskoemisyjnego.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta
Leszka Orpla, 5 września Rada
Miasta w Jedlinie-Zdroju przyjęła uchwałę w sprawie dopłat dla
mieszkańców, związanych z wydatkami za użytkowanie systemu
ogrzewania niskoemisyjnego w
okresie grzewczym 2018/2019.
Według uchwały, niskoemisyjny
system ogrzewania to ogrzewanie gazowe przewodowe bądź
elektryczne, okres grzewczy to 6
m-cy uznane od października do
marca. Od 20 września wydawane będą wnioski o wsparcie, a ich
przyjmowanie rozpocznie się od
1 października i potrwa do końca miesiąca. Realizacja programu
powierzona została Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, który udzielać będzie
wszelkich wyjaśnień i wskazówek
osobom zainteresowanym. Wysokość dopłaty do ogrzewania niskoemisyjnego uzależniona będzie
od dochodu osoby lub rodziny i

powierzchni mieszkania. Dochód
osób samotnie gospodarujących
nie może przekroczyć 2804,00 zł
netto miesięcznie, a w przypadku osoby w rodzinie – 2112,00 zł
netto miesięcznie na osobę. Kwoty dofinansowania wzrastają wraz
z malejącym dochodem. Maksymalna wysokość dofinansowania
może wynieść nawet 600 zł. Aby
skorzystać z programu należy
zgłsić się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedlinie-Zdroju, pobrać i wypełnić wniosek. Osoby
zainteresowane powinny zadbać
o to, aby do wniosku dołączyć
wszelkie wymagane dokumenty.
Kompletny wniosek należy złożyć
w siedzibie Ośrodka pokój nr 1.
Do 30 listopada wydana zostanie
decyzja administracyjna, którą należy odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pierwsze
wypłaty dofinansowania nastąpią
w terminie do 30 stycznia 2019 r.
po przedłożeniu kopii rachunku/

Nowy stadion
Stadion miejski po modernizacji uzyskał pozytywne opinie
wszystkich niezbędnych instytucji, w tym Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Uroczyste otwarcie obiektu będzie serią
sportowych imprez, które rozpoczną się już w czwartek, 20
września w Świdnicy.
Towarzyski międzypaństwowy mecz
piłki nożnej reprezentacji Polski U-16
Polska – Czechy rozegrany zostanie w
czwartek, 20 września o godz. 15.00.

Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie
dostępne będą w Wieży Ratuszowej od
środy, 12 września. Zaproszenia odbierać można od godz. 10.00 do 18.00.

faktury potwierdzającej poniesienie opłat za dostawę energii cieplnej w m-cach X-XII 2018 r. Kolejna wypłata - w terminie do 30
kwietnia za okres I-III 2019 r po
przedłożeniu dowodów zapłaty.
- Zachęcamy do skorzystania
z przygotowanego wsparcia oraz
do zapoznania się programem.
Program umieszczony zostanie
na stronie internetowej Urzędu
Miasta, a o szczegóły programu
dopytać można w Ośrodku Pomocy Społecznej: codziennie w
godz. od 7:30 do 15:30. Osoby
niesamodzielne (starsze, niepełnosprawne) mogą zadeklarować
chęć uczestnictwa w programie
telefonicznie pod nr tel.74 8455
356, a wniosek zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego i odebrany po jego wypełnieniu
– informują pracowniku Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jelinie-Zdroju.
KaLu

Dzień później, 21 września o godz.
11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie
stadionu z udziałem gwiazd lekkiej atletyki. Zaplanowano także zawody ligi lekkoatletycznej Igrzysk Młodzieży w ramach współzawodnictwa szkolnego, a o
godz. 18.00 – otwarty trening biegowy.
22 września o godz. 14.00 zapraszamy z
kolei na mecz IV ligi piłki nożnej Dabro-Bau MKS Polonia-Stal Świdnica – MKP
Wołów, a o godz. 18.30 na ceremonię
zakończenia i dekoracji Mistrzostw Polski w Biegach na Orientację. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
AnKm

wydarzenia 13

Zaloguj się
Rusza III edycji programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat
Świdnica”, który od zeszłego roku szkolnego kontynuowany
jest pod nazwą „Zalogowani”. Swoim zasięgiem objął on
już prawie 1000 uczniów świdnickich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. W ciągu roku szkolnego młodzież
wykonuje różne zadania, walcząc o atrakcyjne nagrody. To
również okazja do poznania świdnickich firm od kuchni oraz do
wzięcia udziału w warsztatach doradztwa zawodowego.

- Zapraszamy do udziału uczniów
ostatnich klas szkół podstawowych i
oddziałów gimnazjalnych. Można się
zapisać jeszcze tylko do 17 września.
Wejdźcie na stronę www.zalogowani.
swidnica.pl, wypełnijcie formularz i
wyślijcie zgłoszenie. Ilość miejsc jest
ograniczona, dlatego warto się pospieszyć. A dla najlepszych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe
i pieniężne – zachęca Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świdnicy. Organizatorem przedsięwzięcia
jest miasto Świdnica we współpracy
ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum
Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem
Świdnickim. Ma on na celu zachęcenie
młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach oraz do
kształcenia w kierunkach przydatnych
na lokalnym rynku pracy. „Zalogowani” to wiele różnych działań prowadzonych przez ostatnie dwa lata. To
spotkania motywacyjne z liderami
świdnickich firm i osobowościami. To
również tworzenie klas patronackich.

Podczas pierwszej oraz drugiej edycji
programu doszło do nawiązania trwałej współpracy pomiędzy: Zespołem
Szkół Budowlano – Elektrycznych,
a firmami Sonel oraz RST Software
Masters, a także Zespołem Szkół
Mechanicznych, a firmami Volkswagen Jodko- Schiewe, AMS oraz
Zupbadura. Ponadto, od października 2017 roku około 400 uczniów z
siódmych klas szkół podstawowych
miało niecodzienną okazję uczestniczyć w lekcjach edukacji obywatelskiej, prowadzonych przez prezydent
Świdnicy, Beatę Moskal – Słaniewską.
Innym elementem programu była
Liga Niezwykłych Umysłów, w której
spektakularny sukces odnieśli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1,
4 i 8, którzy okazali się być jednymi
z najlepszych młodym programistów
w całym kraju. Projekt ten cieszy się
niezwykłym uznaniem i dzięki wsparciu fundatorów: firmie Zupbadura
oraz firmie Wagony Świdnica - Liga
Niezwykłych Umysłów będzie kontynuowana w kolejnym roku szkolnym.
KaLu
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MANICURE, PEDICURE I PRZEBIJANIE USZU, PEERCING

MANUALNE I PRZY UŻYCIU NOWOCZESNEGO SPRZĘTU

PIELĘGNACYJNE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO
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Filmowy weekend
W najbliższy piątek, rusza 8. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Hommage Kieślowski. Cały weekend, 14-16
września, na widzów czekają projekcje, wystawy, debaty i
spotkania z artystami. Festiwal odbywa się w Sokołowsku,
dolnośląskim miasteczku, w którym dorastał Krzysztof
Kieślowski i tam – w Kinoteatrze Zdrowie - po raz pierwszy
zetknął się z kinem.
Filmem, wokół którego zbudowano program tegorocznego festiwalu,
będzie jeden z najbardziej kochanych
przez publiczność obrazów „Trzy Kolory: Niebieski”.
- Od powstania filmu „Niebieski”
upłynęło dwadzieścia pięć lat. Mimo
swego zaawansowanego wieku nie
stracił nic ze swej narracyjno-wizualnej atrakcyjności i uniwersalnego
przesłania. Dzięki pracy kamery
(kolor, ruch, wielkości planów), perfekcji scenografii, muzyki i montażu,
powściągliwości w grze i niezapomnianej kreacji Juliette Binoche,
Harmonogram Festiwalu

NOWOŚĆ!
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PIĄTEK | 14.09.2018
18:00-20:00 / Stara Kopalnia, Wałbrzych/
Otwarcie 8. SFF Hommage à Kieślowski
20:00-21:30 / Stara Kopalnia, Wałbrzych /
Film otwarcia: Dzikie róże,
SOBOTA | 15.09.2018
10:30-11:15 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / cykl 5 minut z życia
11:30-13:20 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Opowieści o zwyczajnym szaleństwie

„Niebieski” przeszedł na trwałe do
klasyki kina światowego – mówi Dorota Paciarelli, Dyrektor Artystyczny
festiwalu.
- „Niebieski” to wolność. To opowiadanie o cenie, jaką za nią płacimy.
Na ile jesteśmy naprawdę wolni? (...)
Na ile jesteś wolna od uczuć? Czy
miłość jest niewolą? Czy jest wolnością? – mówił Krzysztof Kieślowski. Jego pytania o pułapki wolności,
postępującą w zawrotnym tempie
zależność jednostek i grup społecznych od ekonomii, od nowych technologii, polityki, przypadkowych
13:45-15:00 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Spotkanie z Petrem Zelenką
15:15-16:00 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Hommage à Kieślowski / Refren
16:15-18:20 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Hommage à Kieślowski / Trzy kolory: Niebieski
18:30-20:00 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Hommage à Kieślowski / O wolności
nie tylko w sztuce – spotkanie z Krzysztofem Piesiewiczemi Petrem Zelenką
20:30 / Sala multimedialna Laboratorium
Kultury, Sokołowsko

katastrof wywołanych przez innych
lub przeznaczenia, o ile w nie wierzymy, dotykają nie tylko sfery etyki czy
moralności, lecz mają też wymiar polityczny. One również pozostają aktualne, szczególnie dzisiaj. Wolność
i jej różne aspekty, przestrzenie, ale
i pułapki, są myślą przewodnią tegorocznego programu festiwalu – temu
podporządkowane zostały debaty,
spotkania i wybór filmów. Gośćmi
festiwalu w tym roku będzie jeden
z najbardziej znanych europejskich
reżyserów - Petr Zelenka, operator
z nim współpracujący Miro Gabor,
Magdalena Łazarkiewicz, Krzysztof

Piesiewicz, a także Piotr Jaxa fotograf, operator kamery i autor fotosów m.in. do „Niebieskiego”. Wśród
wielu projekcji, zaplanowano również pokaz filmu „Rok Franka W”,
autorstwa zmarłego w sierpniu profesora Kazimierza Karabasza, twórcy
o niezwykle rozległych artystycznych
zainteresowaniach, erudyty i wybitnego w skali światowej reżysera filmów dokumentalnych. Wybrany film
Karabasza pokaże pokrewieństwo
między nim a Kieślowskim w sferze
obserwacji rzeczywistości i prowadzenia bohaterów tych dokumentów.
AnKm

Wernisaż wystawy “Krzysztof Kieślowski 3
Kolory Niebieski” w fotografii Piotra Jaxy
21:30-23:00 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Isabelle i mężczyźni

ramazow; Petr Zelenka i goście, Petr Vlček,
Krzysztof Piesiewicz
16:30-18:00 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Rok diabła
18:15-19:15 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Spotkanie wokół filmu Rok diabła;
Petr Zelenka i goście, prowadzenie: Petr
Vlček
19:30-21:30 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Mistrz Karabasz

NIEDZIELA | 16.09.2018
10:30-12:15 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Hommage à Kieślowski / Z punktu
widzenia nocnego portiera , Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim
12:30-14:30 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Bracia Karamazow
14:45-16:00 / Kinoteatr Zdrowie, Sokołowsko / Spotkanie wokół filmu Bracia Ka-

7 Kolorów Szaniawskiego

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego rozpoczyna 55. sezon artystyczny. Inauguracyjny
spektakl zaprezentowano w miniony weekend.

Nowy sezon 2018/2019 ruszy
pod nazwą „7 Kolorów”, czyli
siedem premier, spektakle wyREKLAMA

jazdowe, spektakle plenerowe,
czytania, warsztaty, działania edukacyjne, a jego realizacją zajmie
się Sebastian Majewski, nowy dyrektor artystyczny teatru.
– Wracam po sześciu latach do
teatru i do zupełnie innego miasta.
Wałbrzych w tym czasie zmienił
się bardzo na korzyść – mówi Sebastian Majewski.
Nowym sezon
rozpoczęto
6 września, od przedstawienia
„Gdyby Pina nie paliła, to by żyła”
w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, który wystawiony został
R0686/18

na 12. Festiwalu Central European Theatre w Koszycach na Słowacji.
W swojej siedzibie, na otwarcie sezonu, wałbrzyski teatr wystartował z zupełnie nowym, ale
już utytułowanym i świetnie przyjętym przez widzów i krytykę
spektaklem „Sienkiewicz Superstar...”, który grany był na Dużej
Scenie w sobotę i niedzielę 8 i 9
września.
Oprócz premier i spektakli
Szaniawski w swoim 55. Sezonie
zaplanował między innymi Pol-

Rezerwacje biletów i karnetów:
Izabela Terka
rezerwacje@sokolowsko.org

sko-Niemieckie dni dramaturgii
dla młodzieży „Z ogniem w głowie 3”, które odbędą się w dniach
16-19 listopada. Zaplanowane na
grudzień XVI Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, które otrzymają
podtytuł „Nostalgia”, a przedstawiane w ramach Fanaberii będą
spektakle, które gościły w teatrze
w latach minionych. Te przedstawienia, których z różnych przyczyn nie da się odtworzyć, będą
emitowane w wersji filmowej.
Będzie też projekt „Czytamy na
głos. Najlepsza literatura w Szaniawskim”, projekt czytania przed
premierą oraz czytanie reportażu
Aleksandry Boćkowskiej „Księżyc
z Peweksu. O luksusie w PRL”.
AnKm
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PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

Premie do 150 EUR !
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
(KRAZ 7765)
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Wojna inaczej
W najbliższy weekend, 14-16 września na scenie
Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego
zobaczymy spektakl pt. „Cynkowi Chłopcy”.
To wyjątkowe przedstawienie zostało ogłoszone hitem
festiwali antywojenny musical, Festiwal Piosenki Żołnierskiej i manifest pokolenia „wojny z terrorem” w jednym.
Cynkowi Chłopcy są spektaklem przewrotnym, młodzieńczo pacyfistycznym, opowiadającym o wojnie w Afganistanie. Historyczną wojnę w pełnym poezji i grozy Afganistanie ukazuje się tutaj jako punkt wyjścia do dyskusji o
wojnie, jako rozwiązaniu politycznym w ogóle. W czasach
pełnych kowbojów ochoczo głoszących wiarę w rozwiązania militarne.

„Cynkowi Chłopcy”
Teatr Dramatyczny
14.09 / Piątek / Godz. 19:00 / Scena Kameralna
15.09 / Sobota / Godz. 19:00 / Scena Kameralna
16.09 / Niedziela / Godz. 18:00 / Scena Kameralna
Rezerwacja Biletów:
Biuro Współpracy z Publicznością / tel. 74 648 83 01(do 03);
www.bilety.teatr.walbrzych.pl

Wyścig fotografów

Wernisaż Janasa
W niedzielę, 16 września o godz. 17:00 Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
zaprasza na wernisaż autorskich prac Henryka Janasa. To kolejne spotkanie
ze sztuką w ramach projektu „Tu jest mój Dom”. Wstęp wolny.
Wernisaż uświetnią i wzbogacą swoją twórczością przyjaciele Henryka Janasa - artysty zamieszkującego w Grzmiącej. Na scenie pojawią się: Grażyna Szymborska (poezja), Paulina Janas
(śpiew), Hubert Janas (akordeon), Grzegorz Czepil („Głuszyca na starej fotografii”), Justyna
Misterka i Marek Jakubczyk (obsługa techniczna, aranżacja muzyczna). W galerii CK-MBP będzie można zobaczyć grafiki H. Janasa ukazujące piękno Ziemi Wałbrzyskiej. Swoje miniatury
zaprezentuje także mieszkanka Sierpnicy - Małgorzata Trojanowska.
KaLu

W sobotę, 15 września w Świdnicy odbędzie
się XXVII Fotomaraton. Nagrody pieniężne
opiewają na kwotę 5 tys. złotych.
W rywalizacji może wziąć udział każdy fotografujący
aparatem cyfrowym. Początek konkursu, 15 września o
godz. 10:00. Zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin
12 zadanych tematów fotograficznych. Liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat i
wytrwanie do końca Fotomaratonu. O godzinach 10:00,
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 uczestnicy otrzymają
po dwa tematy fotograficzne. Na każdy temat realizują 1
zdjęcie, kolejność realizacji tematów obowiązkowa. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 16 września o godz. 12:00 w Galerii Fotografii,
Rynek 44.
KaLu

kultura 15
sekund
Pomogą najmłodszym

Z początkiem września wystartowała
kolejna edycja Akademii Przyszłości.
Projekt skierowano do najmłodszych
mieszkańców Wałbrzycha. Dyrekcja
szkół wskazuje dzieci, które nie radzą
sobie w szkole, a SuperW czyli wolontariusze spotykając się z dziećmi raz
w tygodniu, uczą je radzić sobie w życiu. Prowadzone działania to nie tylko
wspólne odrabianie lekcji i nadrabianie
zaległości, ale przede wszystkim odkrywanie mocnych stron i talentów,
budowanie poczucia własnej wartości
oraz przekonania, że mogą osiągnąć
wszystko. W Wałbrzychu dzieciaków
z brakiem możliwości nie brakuje,
brakuje SuperW. Więcej informacji o
projekcie na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl

Kobiece wydarzenie

W piątek, 21 września o godzinie
17:00, mieszkanki Boguszowa-Gorc
będą miały okazję uczestniczyć w
obchodach Dnia Różowej Wstążki –
ogólnopolskiej akcji mającej na celu
profilaktykę chorób nowotworowych.
W Boguszowie-Gorcach akcja ta organizowana jest już po raz czwarty i
z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczna
Wstążka odbędzie się na hali sportowej PSP nr 1 przy ul. Szkolnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wyjątkowy
recital - koncert dźwięków i emocji.
Podczas imprezy zaprezentuje się
bowiem zjawiskowa harfistka i wokalistka – Jadwiga Tomczyńska, której towarzyszyć będą Anna Dębicka
(skrzypce) i Maksymilian Ambroziak
(gitara basowa).

Patriotyczne szaleństwo

W sobotę, 15 września w Świdnicy
odbędzie się Festyn Rodzinny pn.
„Kochamy Cię Polsko”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach
świdnickich imprez upamiętniających
100-lecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Dodatkowym
elementem, uzupełniającym program
Festynu będzie zbiórka funduszy na
leczenie pani Ani Marszałek, chorej
na raka 36-letniej świdniczanki, mamy
dwójki dzieci. Festyn odbędzie się na
obiektach sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 6 (ul. Wodna) w godzinach 14:00-18:00.

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 14.09.2018 do godz. 15:00

16 sport
sekund
Z Sosnowcem nam nie po
drodze

Po czterech zwycięstwach z rzędu piłkarki AZS-u PWSZ musiały
przełknąć gorzką pigułkę, za jaką
na pewno można uznać wyjazdową porażkę z aktualnym wicemistrzem Polski – Czarnymi
Sosnowiec. Choć akademiczki
świetnie zaczęły potyczkę na
szczycie Ekstraligi kobiet, bo od
gola w 8 minucie Dominiki Dereń,
to ostatecznie jednak nie udało
im się zdobyć choćby punktu. Już
po kwadransie bowiem mieliśmy
remis, a do przerwy miejscowe
prowadziły 3:1. Co prawda tuż po
rozpoczęciu drugiej odsłony straty częściowo zniwelowała Dereń,
ale chwilę później na listę strzelców wpisała się Dżesika Jaszek i
porażka 2:4 stała się faktem. W
następnej kolejce podopieczne Kamila Jasińskiego wystąpią
przed własną publicznością, a ich
przeciwnikiem będzie zajmujący
przedostatnie miejsce w klasyfikacji – AZS PSW Biała Podlaska.
I choć żadnego z rywali nie wolno lekceważyć, to wydaje się,
iż nasze panie nie powinny mieć
problemów z wywalczeniem kolejnego zwycięstwa. Na akademickie derby zapraszamy w sobotę
o godzinie 11 na stadion przy ulicy
Ratuszowej.

Ekstraliga kobiet

Czarni Sosnowiec – AZS PWSZ
Wałbrzych 4:2 (3:1)
Bramki: 0:1 Dominika Dereń (8),
1:1 Joanna Operskalska (14), 2:1
Patricia Hmirova (38), 3:1 Patricia
Fischerova (41), 3:2 Dominik Dereń (51), 4:2 Dżesika Jaszek (55)
AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska,
Zawadzka, Mesjasz, Szewczuk,
Dereń (89 Głowacka), Rędzia (66
Głąb), Zając (46 Ostrowska), Kuciewicz (81 Rozmus), Miłek, Fabova (60 Rapacka). Trener: Kamil
Jasiński

Górnicy po kolejnym sparingu

Koszykarze Górnika Trans.eu
mają za sobą kolejny sprawdzian
przed zaplanowaną na 29 września inauguracją I ligi. W miniony
weekend biało-niebiescy zmierzyli się na wyjeździe z WKK
Wrocław, z którym przegrali różnicą 4 „oczek”. Następne sparingi
czekają podopiecznych Marcina
Radomskiego już w najbliższy
weekend – nasi wyjeżdżają do
Prudnika, gdzie uczestniczyć będą
w turnieju z udziałem miejscowej
Pogoni, Polonii Leszno oraz FutureNet Śląska Wrocław.

Koszykarze
mile widziani

amatorzy

Przed dwoma tygodniami informowaliśmy o zapisach chętnych
zespołów do Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”, czas zatem na najstarsze
amatorskie rozgrywki ligowe w
naszym mieście, a mianowicie
Wałbrzyską Amatorską Ligę Koszykówki „Aqua-Zdrój”. Rozpoczęły się właśnie zapisy do kolejnej edycji WALK-a, a na zgłoszenia
koszykarzy czeka tradycyjnie już
Michał Borzemski. Z popularnym
„Borzemem” można się skontaktować telefonicznie pod numerem 509-460-818 lub korzystając
z poczty elektronicznej wysyłając
maila na adres: m.borzemski@
aqua-zdroj.pl.
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Górnicy liderem IV ligi

Niepokonany w tym sezonie Górnik Wałbrzych zaliczył kolejną trudną przeszkodę. W spotkaniu o fotel lidera IV ligi grupy
wschodniej biało-niebiescy pokonali u siebie rezerwy Śląska Wrocław 2:1.
znalazł się nawet bramkarz Śląska,
jednak wysiłek gości nie przyniósł
drugiego gola i po chwili wałbrzyszanie mogli rozpocząć świętowanie piątego zwycięstwa z rzędu. Po
serii trzech spotkań u siebie w nadchodzącej odsłonie chłopcy Fojny
zagrają na wyjeździe. Rywalem lidera będzie piąty w tabeli MKP Wołów, z którym zmierzymy się jutro
o godzinie 16.

Jak na pojedynek dwóch najlepszych ekip rozgrywek przystało,
niedzielny mecz na Ratuszowej miał
zacięty i wyrównany przebieg, a losy
wyniku ważyły się do ostatnich sekund rywalizacji. Początkowo nieco
lepsze wrażenie sprawiali Wojskowi, ale do przerwy to nasi byli bliżsi
prowadzenia. W doliczonym czasie
pierwszej połowy Damian Chajewskie świetnie dograł z rzutu wolnego na lewy słupek, gdzie ładną i
celną główką popisał się Dariusz Michalak. Niestety, sędzia boczny dopatrzył się pozycji spalonej strzelca
i w efekcie na półmetku spotkania
mieliśmy bezbramkowy remis. Druga odsłona rozpoczęła się najlepiej,
jak mogła, bo od dwóch bramek
Górników. Już w 50 minucie na indywidualną akcję prawą stroną zdecydował się Szymon Tragarz, który
celnie uderzył z prawego narożnika
pola karnego, czym zaskoczył Dariusza Szczerbala, golkipera Śląska.
Na tym miejscowi nie poprzestali,
bowiem w 70 minucie nasi podwyż-

szyli prowadzenie. Damian Chajewski oddał mierzone, techniczne
uderzenie sprzed pola karnego, po
którym futbolówka po raz drugi zakotwiczyła w siatce wrocławian. To
nie był koniec emocji w tym spotkaniu, gdyż kolejne fragmenty należały
do przyjezdnych. W 78 minucie do
podania z prawego skrzydła jako
pierwszy doskoczył Mathieu Scalet
i precyzyjną główką przy krótkim
słupku zniwelował straty Wojskowych. Po kontaktowym trafieniu
goście ruszyli do jeszcze bardziej
zdecydowanych ataków, podczas
gdy biało-niebiescy nastawili się na
grę z kontry. Niewiele brakowało,
a powyższa taktyka zakończyłaby
się wyrównującym golem rywali.
W 86 minucie Arkadiusz Sobczak
przymierzył z rzutu wolnego, ale na
przeszkodzie stanęła poprzeczka, a
skutecznie dobijający Scalet był na
nasze szczęście na spalonym, dzięki
czemu na strachu jedynie się skończyło. W ostatnich sekundach konfrontacji w polu karnym Górnika

IV liga
Górnik Wałbrzych - Śląsk II
Wrocław 2:1 (0:0)
Bramki: 1:0 Szymon Tragarz
(50), 2:0 Damian Chajewski (70),
2:1 Mathieu Scalet (78)
Żółte kartki: Wepa, Sobiesierski,
Krzymiński, Rodziewicz - Górnik
oraz Kazimierowicz, Srnić, Scalet,
Kierkiewicz, Młynarczyk, Sobczak
- Śląsk II
Widzów: 1000
Górnik: Jaroszewski, Michalak,
Smoczyk, Wepa, Sobiesierski (81
Młodziński), Chajewski, Rytko,
Oświęcimka, Krzymiński, Sawicki

(59 Rodziewicz), Tragarz (90 Bogacz). Trener: Jacek Fojna
Tabela IV ligi
1.Górnik Wałbrzych

5

15

13:4

2.Polonia Trzebnica

5

13

10:4

3.Śląsk II Wrocław

5

12

15:5

4.Orzeł Prusice

5

12

16:8

5.MKP Wołów

5

9

12:11

6.Piast Żerniki

5

8

13:5

7.Orzeł Z. Śląskie

5

7

6:6

8.Polonia-Stal Ś-ca

5

7

4:4

9.Sokół Marcinkowice

5

7

7:7

10.Nysa Kłodzko

5

6

9:12

11.Sokół W. Lipa

5

5

8:10

12.GKS Mirków

5

4

8:15

13.Unia Bardo

5

3

6:10

14.Piast N. Ruda

5

3

5:12

15.Bielawianka Bielawa

5

3

4:12

16.Zjednoczeni Żarów

5

1

9:20

Bartłomiej Nowak

Pozostał jedynie Górnik
Z czwórki naszych przedstawicieli – uczestników Pucharu Polski na szczeblu okręgowym w grze pozostał jedynie Górnik
Wałbrzych, który w zaległym meczu w najbliższą środę zmierzy się z LKS-em Bierkowice. W trzeciej rundzie z rozgrywkami
pożegnały się: Górnik Nowe Miasto, Górnik II Wałbrzych oraz MKS Szczawno-Zdrój, które mimo ambitnej postawy musiały
uznać wyższość znacznie wyżej notowanych rywali.
Puchar Polski
Wyniki III rundy na szczeblu
okręgowym:
Polonia-Stal II Świdnica – KS Walim 1:0, Herbapol Stanowice – AKS
Strzegom 0:4, Victoria Świebodzice
– Polonia-Stal Świdnica 0:11, Karolina Jaworzyna Śląska – Nysa Kłodzko
1:4, MKS Szczawno-Zdrój – LKS Bystrzyca Górna 3:4, Ślęża Ciepłowody – Orzeł Ząbkowice Śląskie 0:1,
Włókniarz Kudowa-Zdrój – Victoria
Tuszyn 1:1, rz. k. 4:2, Bielawianka II
Bielawa – Zjednoczeni Żarów 1:4,
Sparta Ziębice – Unia Bardo 1:4,
Odrodzenie Szalejów Dolny – Skałki
Stolec 0:1, Kryształ Stronie Śląskie
– Piast Nowa Ruda 0:4, Piławianka
Piława Górna – Zamek Kamieniec
Ząbkowicki 1:1, rz. k. 3:5. Spotkanie LKS-u Bierkowice z Górnikiem
Wałbrzych odbędzie się w środę 19
września w Wałbrzychu.
Górnik Nowe Miasto – Lechia
Dzierżoniów 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Patryk Paszkowski
(45 – rz.k.), 0:2 Paweł Juźwik (88)

Górnik NM: Kamil Jankowski,
Łukasz Misiułajtys (30 Mariusz Fedycki), Łukasz Stec, Robert Dziewoński, Marek Sanigórski (50 Tomasz
Szydłowski), Marcin Wroczyński,
Grzegorz Wroczyński (46 Damian
Misiak), Mateusz Wroczyński, Patryk Rosiński (62 Adam Walkosz-Berda), Kamil Misiak (60 Damian
Wolkenstein), Adrian Matuła (75
Michał Kulik). Trener: Sebastian Raciniewski
Górnik II Wałbrzych – Bielawianka Bielawa 1:3 (1:2)
Bramki: 0:1 Jacek Cebulski (4),
1:1 Daniel Borowiec (8), 1:2 Jacek
Cebulski (32), 1:3 Piotr Prokop (89)
Górnik: Kamil Reczulski, Michał
Zaremba, Daniel Borowiec (89 Dawid Budzyński), Adrian Mrowiec,
Kacper Niemczyk, Grzegorz Michalak, Damian Bogacz, Jan Jakacki, Kamil Młodziński (85 Mateusz Biskup),
Adam Niedźwiedzki (75 Mateusz
Drążek), Denis Dec. Trener: Grzegorz Michalak
Bartłomiej Nowak
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Zapatrzeni w seniorów
Świetne wyniki seniorów i ich prowadzenie w tabeli IV ligi może tylko mobilizować następców.
I tak właśnie się dzieje w Akademii Piłkarskiej Górnika.
Nie dość, że młodzicy grający
w II LDM są liderem (w środę wygrali a FC Academy Wrocław 2-0),
to orlicy również osiągają dobre
wyniki. W poniedziałek grając w
większości młodszym rocznikiem
zdołali utrzymać się w I Lidze Orlika. Już w sobotę drużyna orlików
U9 wyjeżdża do Polkowic na Turniej organizowany przez KS Polkowice. To nie koniec, w niedzielę
organizujemy turniej dla rocznika
2008 i to my zapraszamy drużyny
z regionu. Dodatkowo zgłosiliśmy
dwie drużyny do miejskich rozgrywek orlików. Tak wielkie zainteresowanie treningami w Górniku

spowodowało, że zatrudniliśmy
dodatkowych trzech trenerów w
poszczególnych rocznikach. Kulminacją wrześniowych wojaży będzie
wyjazd do Głogowa na prestiżowy
turniej orlików U9. Nasze orlęta
będą rywalizować między innymi
z rówieśnikami Jagielloni Białystok,
Arki Gdynia, Lechii Gdańsk, Lecha
Poznań, Zagłębia Lubin czy Śląska
Wrocław. Równie dużo dzieje się w
drużynie żaków i skrzatów. Nowy
trener, który pracuje w nowym oddziale na Piaskowej Górze zaprasza
na zajęcia w środy i piątki .Środa to
treningi na boisku wielofunkcyjnym
przy SP nr 15, natomiast piątek to

treningi na stadionie przy ul. Kusocińskiego. Zajęcia odbywają się od
godz.16:30. Również na Podzamczu została otwarta nasza nowa
lokalizacja, i tutaj przy szkole nr
21 zajęcia odbywają się w środy i
piątki od godz.16:30 i 16:00. Także nasze skrzaty wybierają się na
turniej U10 do Polkowic. Ponadto zgłosiliśmy dodatkową drużynę
do miejskich rozgrywek skrzatów.
Wszystkich zainteresowanych treningami i udziałem w wydarzeniach
realizowanych przez naszą akademię serdecznie zapraszamy do
kontaktu z trenerem koordynatorem pod nr.tel.663 591 792.

REKLAMA

Seniorki, Juniorki ( Trener: Marek Olczyk)
poniedziałek Aqua Zdrój od 19
Wtorek, Czwartek HWM od 18:50
Piątek HWM od 19:15
Kadetki (Trener: Fabian Kurzawiński) rocznik 2002-03
Poniedziałek HWM od18:30
Wtorek Aqua 19:00
Czwartek HWM 18:00
REKLAMA

R0688/18

Młodziczki (Trener: Jacek Heiler) - rocznik
2004-05
Poniedziałek Aqua od 18
Środa Zespół Szkół nr 4 od 17
Czwartek Zespół Szkół nr 4 od 17:45
Naborówka I (Trener Mieczysław Stramecki) - rocznik 2006
Poniedziałek, HWM, 18:30
Czwartek , HWM, 18:00

Naborówka II (Trener Mieczysław
Stramecki) - rocznik 2006-07
Środa, Piątek , HWM , od 15:15
Grupa Naborowa (Trener: Jacek Heiler) rocznik 2007
Poniedziałek PSP 21 od 15:15 do 16:30
Piątek PSP 21 od 16:30 do 17:45
Zapraszamy!
R0689/18

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

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

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
PRACA

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

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

WSZYWANIE SKUP AUT
ESPERALU
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI
(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL.
692 123 981
(9) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.COM
TEL. 607 218 533
(6): HYDRAULIKA,
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel. 506
206 102
(2): MARSAT – MONTAŻ ANTEN
SATELITARNYCH, tel. 607 454
261
(3) Remonty łazienek i mieszkań. Jerzy
Rezulak tek. 574 219 164
(14) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. Tel. 606 937 229
(7) 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
(2)INSTALACJE C.O., WOD-KAN,
CWU, NOWE TECHNOLOGIE
(POMPY CIEPŁA) OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE, NADZÓR,
DORADZTWO, ROZLICZENIA.
TEL. 798 485 282
(7) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 308
696
(7) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja,
dojazd do klienta. Kontakt: 505874992
(1) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko,
profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info
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(3) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
(4)FIRMA ZATRUDNI NA UMOWĘ
O PRACĘ SPAWACZY, MAGAZYNIERÓW, PRACOWNIKÓW PRODUKCJI. PRACA NA 1 ZMIANĘ.
STAWKA BRUTTO - MINIMUM 20
ZŁ/H. ZATRUDNIMY RÓWNIEŻ
EMERYTÓW, TEL. 74 842 34 56

KUPIĘ

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:

Wycieczki OMNIBUS
ul. Kościuszki 14,
Szczawno - Zdrój
tel.: 690 821 421
www.omnibus-szczawno.pl
piętrze. Cena: 115 000 zł Tel. 513 130
023, (74) 640 11 73
PODGÓRZE - 41m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
na drugim piętrze. Ogrzewanie węglowe.
Cena: 75 000 zł do negocjacji. Tel: 509
180 718, (74) 640 11 73
STARY ZDRÓJ – 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
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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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
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

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
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
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

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
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,
cena 160 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Do sprzedania 4 pokoje, Piaskowa Góra, 57 m2, cena 159000zł. parter, stan b.dobry, ogrzewanie. miejskie,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgórzu, 38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje N.Misto,
po remoncie kap. 37m2 , 109tys.zł. 2
piętro (3), 74 666 42 42, 881 763 300.
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
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z jasną
kuchnią i dużym balkonem Piaskowa
Góra, 41m2, 6 piętro, cena 133 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie na
Górnym Sobięcinie, 2 pokoje, 42m2, 1
piętro, co gaz, stan dobry, cena 75 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, P.Góra,
57m2, 1 piętro, po rem. cena 149 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,

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

B.Gorce, 41,4m2, parter, ogródek, cena

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

42 42, 507 153 166.

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
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

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami WILLA, Al.
Wyzwolenia 3/2 58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, kom.507 153 166,

-

Sprzedamy

mieszkanie

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