




Nowa sala ślubów - wejście

Nowa sala ślubów Zrewitalizowana hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Pierwsze zadanie dotyczy rewitalizacji 
pomieszczeń Ratusza na nową Salę Ślubów. 
Roboty budowlane w ramach tego zada-
nia zostały już wykonane. Aktualnie miasto 
oczekuje na dostawę wyposażenia do tych 
pomieszczeń takich jak: krzesła, sofy, stoły, 
szafy. Planowany termin udostępnienia sali to 
przełom października i listopada. Drugie za-
danie też zostało już zrealizowane, a dotyczy 

rewitalizacji hali sportowej przy ul. Szkol-
nej. Trzecie zadanie pn. „budowa systemu 
monitoringu w centrum Boguszowa-Gorc” 
jest w trakcie realizacji. W ramach inwestycji 
zostanie wykonany nowy system monitorin-
gu wizyjnego, który będzie składał się z 14 
kamer. Przewidywany termin uruchomienia 
monitoringu to koniec października bieżące-
go roku. W ramach czwartego zadania zre-
witalizowane zostaną przestrzenie publiczne 
w celu nadania im nowych funkcji.

Przebudowie poddane zostaną na-
stępujące przestrzenie:

- skarpa przy ul. Kamieniogórskiej (prace 
aktualnie trwają),

- rejon budynku przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – Centrum Kultury od ul. Straża-
ckiej,

- teren przy ulicy Szkolnej (obok szkoły 
podstawowej), w tym miejscu powstanie 
parking samochodowy,

- rejon przystanku autobusowego przy ul. 
Głównej.

- Bardzo cieszę się, że nasz kolejny pro-
jekt uzyskał wsparcie finansowe z Unii Euro-
pejskiej. Rewitalizacja miasta, przez ostatnie 
lata, była dla mnie jednym z priorytetów. Za-
kres wykonanych prac jest ogromny – mówi 
Waldemar Kujawa Burmistrz Miasta. Więk-
szość robót w ramach rewitalizacji została 
już wykonana i sfinansowana ze środków 
własnych miasta. Dlatego otrzymane pienią-
dze będziemy mogli przeznaczyć na nowe 
inwestycje w Boguszowie – Gorcach – do-
daje Burmistrz Miasta. Przypomnijmy, że w 
chwili obecnej trwają prace rewitalizacyjne 
budynków mieszkalnych. Na ich wykonanie 
miasto Boguszów-Gorce otrzymało unij-
ne dotacje (2 budynki) oraz 12 budynków 
wspólnot mieszkaniowych zarządzanych 
przez ZGM Sp z o.o. 

Espresso z Arkadiuszem 
Czocherem

N
A
K

Ł
A
D

: 
1
6
 0

0
0
 E

G
Z
E

M
P

L
A
R

Z
Y

IS
S

N
: 

1
7
3
0
0
8
7
8

5 PAŹDZIERNIKA 2018, NR 721
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/STRZEGOM

Szansa na hospicjum
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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

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

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

ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW
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Nasze stulecie

wydarzenia str. 11

Weekend z lalkami 

rozmowa str. 3

wydarzenia str. 8

kultura str. 15

PRACA w Niemczech
 sortowanie surowców wtórnych

 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich

 kierowca kat. C

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

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

Miliony z Unii Europejskiej
na rewitalizację miasta
Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września kolejny projekt miasta otrzymał dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe w wysokości prawie 3 milionów złotych uzyskało 
przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszowa-Gorce”. Całkowita wartość pro-
jektu wyniesie ponad 4 miliony złotych. Projekt składa się z 4 zadań inwestycyjnych.
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Imieniny:
Igor, Placyd, Faustyna

Światowy Dzień
Nauczyciela

Imieniny:
Pelagia, Brygida,
Demetriusz

Imieniny:
Arnold, Dionizy, Sybilla

Światowy Dzień Poczty i 
Znaczka Pocztowego

Imieniny:
Paulina, Daniel,
Franciszek

Europejski Dzień
Przeciw Karze Śmierci

Imieniny:
Dobromiła, Aldona, Emil

Światowy Dzień Wzroku

Imieniny:
Artur, Brunon, Frederyka

Światowy Dzień
Mózgowego
Porażenia Dziecięcego

Imieniny:
Maria, Marek, Amelia

Dzień Polskiej Harcerki

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli 
się ją dzieli” - Albert Schweitzer

Mózgowe porażenie dziecięce – dla rodziców i ich dziecka brzmi 
często jak wyrok. Pojawia się  przerażenie, jak poradzą sobie w no-
wej roli. Jednak choroba ta dzięki trosce i rodzinnej miłości jest ła-
twiejsza do zaakceptowania. Z okazji światowego dnia mózgowe-
go porażenia dziecięcego rozmawialiśmy z Anną Plath-Murawską.

10:00 - Open European Taekwon-Do Championships 
ITF HQ Korea, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Strzegom
16:30 - Atlanty dzieciom. Bajkowy Klub Malucha, Bi-
blioteczna Filia nr 7, Wałbrzych
18:00 - Wernisaż wystawy Edwarda Dwurnika, Gale-
ria Fotografii Rynek 44, Świdnica
18:30 - Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” na 100-le-
cie Niepodległości, Teatr Miejski, Świdnica
20:00 - Koncert Organek, Stara Kopania, Wałbrzych
20:00 - Koncert Muniek i Przyjaciele, Club A’propos, 
Wałbrzych

09:00 - 2. Puchar Świdnickiego Dzika w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc, Galeria, Świdnica
10:00 - Open European Taekwon-Do Championships 
ITF HQ Korea, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Strzegom
10:30 - Atlanty dzieciom, Multimedialna Filia Biblio-
teczna, Wałbrzych
15:00 - Spotkanie z Mistrzem - maestro Józefem Wił-
komirskim, Multimedialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „Kruk Krukowi”, Teatr Lalki i Ak-
tora, Wałbrzych
18:00 - Spektakl charytatywny dla Artura Klai, Liceum 
Ogólnokształcące, Świdnica

08:00 - Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, Ry-
nek, Świdnica
11:00 - Mecz towarzyski kobiet w piłce nożnej do lat 15: 
Polska – Czechy, Aqua Zdrój, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt „Kajtuś Czarodziej”, Teatr Lalki i Ak-
tora, Wałbrzych
13:00 - Gramy dla Dawida, Boisko, Głuszyca 
16:00 - Spektakl pt. „Dom”, Teatr Lalki i Aktora, Wał-
brzych
18:00 - II koncerty Ziemi Świdnickiej: Pax Musicorum, 
Krzyżowa, kościół pw. św. Michała Archanioła, Świdnica

09:00 - Wystawa pt. „Polonia”- Malarstwo Medalier-
stwo, Rzeźba, Zamek Książ, Wałbrzych
10:00 - Wystawa ceramiki artystycznej i unikatowej, 
Muzeum Porcelany, Wałbrzych
17:00 - Warsztaty ekologiczne dla dorosłych, Osiedle 
Górnicze 48, Wałbrzych
17:30 - Spotkanie z dr Dorotą Sulą, Zamek Książ, Wał-
brzych

09:00 - Spektakl pt „Kajtuś Czarodziej”, Teatr Lalki i 
Aktora, Wałbrzych
11:00 - Sesja Popularnonaukowa, Teatr Miejski, 
Świdnica
14:00 - Atlanty dzieciom. Świerszczykowy Klub 
Książki, Filia Biblioteczna nr 13, Wałbrzych
16:00 - Wystawa Krystyny Kosińskiej „Zawsze pięk-
ne”, Stara Kopalnia, Wałbrzych

09:00 - Wystawa pt. „Polonia”- Malarstwo Meda-
lierstwo, Rzeźba, Zamek Książ, Wałbrzych
10:00 - Warsztaty Brave Kids, Stara Kopalnia, Wał-
brzych
11:00 - Spotkanie autorskie Anny Czerwińskiej – 
Rydel, Biblioteka Miejska, Wałbrzych
12:00 - Kurs komputerowy na poziomie podstawo-
wym dla seniorów, Biblioteka Miejska, Wałbrzych

09:00 - Spektakl pt „Kajtuś Czarodziej”, Teatr Lalki 
i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Film z cyklu „Pogodna Jesień”, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Świdnica
16:00 - Klub Gier Planszowych, Filia Biblioteczna nr 
7, Wałbrzych
17:00 - Bal Seniora, Hotel Esperanto, Świdnica
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Czym objawia się Twoja choroba?
Od urodzenia cierpię na dziecięce 
porażenie mózgowe. Przyszłam na 
świat w zamartwicy. Nie dawałam 
żadnych oznak życiowych. To jest 
cud, że żyję, ponieważ zaraz po uro-
dzeniu dostałam zaledwie 3 punkty 
na 10 możliwych w skali Apgar. Na-
stępstwem tej choroby jest częś-
ciowy niedowład prawej ręki oraz 
niepełnosprawność ruchowa. Kuleję 
na prawą nogę, która jest krótsza od 
drugiej o niecałe 3 centymetry.

Co pomaga przezwyciężyć cho-
robę?
Na własnym przykładzie odpowiem, 
iż wsparcie rodziny i rodziców. Wy-
starczą zwykłe słowa czy gest typu 
„Jesteś super, synku/córeczko dałeś/ 
dałaś radę!”. Takie zachowanie w 
stosunku do nas jako osób niepeł-
nosprawnych buduję naszą wartość, 
chęć do walki z przeciwnościami 
jakie niesie życie. Ważnym jest aby 
wychowując dziecko z niepełno-
sprawnością rodzice pomagali mu w 
poszczególnych czynnościach a nie 
wyręczali go. Mam 28 lat, lecz życie 
doświadczyło mnie wiele razy. Jed-
nak wiem, że jestem w stanie osiąg-
nąć wiele liczą się tylko chęci i deter-
minacja w dążeniu do postawionych 
sobie celów.

Jesteś Żywą Książką, co to takie-
go?
W 2017 roku nawiązałam współ-
pracę z Wałbrzyskim Regionalnym 
Centrum Wspierania Inicjatyw Po-
zarządowych na realizację projektu 
pt. „Żywa Biblioteka”. W którym 
biorę udział jako jedna z Żywych 
Książek. Opowiadam swoją histo-
rię. Moja książka nosi tytuł „Osoba 
niepełnosprawna – Anna”. Projekt 
jest strzałem w dziesiątkę, gdyż daje 
czytelnikowi możliwość osobistego 
spotkania z wybraną przez siebie 
książką. W spotkaniu może uczestni-
czyć każdy. 

Jak przebiegają takie spotkania?
Spotkania z czytelnikami są bardzo 
różne jak i pytania, które są nam za-
dawane. Dla mnie nie ma pytań tabu. 
Głównie jest to rozmowa podczas, 
której poruszane są różne tematy. 
Już teraz bardzo serdecznie chcia-
łabym zaprosić na kolejne spotkanie 
z „Żywymi Książkami”, które odbę-
dzie się już 18 i 19 października w 
Zespole Szkół Energetyk w Wałbrzy-
chu w godzinach: 10:00 - 18:00. Je-
stem przekonana, iż każdy czytelnik 
znajdzie coś dla siebie.

Działasz również jako wolonta-
riusz?
Tak, w tym roku, wraz z mężem zo-
staliśmy wolontariuszami projektu 
„Szlachetna Paczka’’. Kiedy zapro-
ponowano mi udział w projekcie nie 
wahałam się ani chwili, ponieważ lu-
bię pomagać innym ludziom. Już od 
dziecka dzieliłam się tym co miałam z 
innymi i sprawiało mi to dużą radość. 
Nawet nie wiem jak to się stało ale 
od zawsze wolałam dawać innym,  
aniżeli dostawać od kogoś. Poza tym 
wiem, że dobre uczynki wrócą do 
nas z podwójną siłą. Miałam okazję 
przekonać się o tym nie raz.

Dziękuje za rozmowę,
Karolina Lubczyńska
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Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

W dalszej części wywiadu dowiecie się 
Państwo, jak swoją miejscowość postrze-
gają sami mieszkańcy Szczawna-Zdroju. 
Co oznacza hasło wyborcze „Konkretny 
Burmistrz” oraz w jaki sposób Arkadiusz 
Czocher chce pozyskiwać więcej pieniędzy 
z zewnątrz dla uzdrowiska, aby zrealizować 
cele ważne dla mieszkańców.

Samorządowe Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

 z Arkadiuszem Czocherem

REKLAMA	 R0743/18 REKLAMA	 R0744/18

kandydatem na burmistrza Szczawna-Zdroju i prezesem stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój rozmawiał Paweł Szpur

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

Dlaczego członkowie Stowa-
rzyszenia Kocham Szczawno-
-Zdrój podjęli decyzję o kan-
dydowaniu w nadchodzących 
wyborach samorządowych?

Ja od dawna uważam, że aktyw-
ność ludzi w ich małych ojczyznach 
należy kierować tak, by mieli wpływ 
na to, co się dzieje wokół nich. Oczy-
wiście aktywność w organizacjach 
pozarządowych jest bardzo ważna i 
istotna. Jest pierwszym krokiem. Ale 
później musimy mieć realny wpływ 
na to, co się w naszym mieście dzieje. 
Nie może tak być, że aktywne jed-
nostki nie są dopuszczane do głosu 
na sesji Rady Miejskiej. Nie dopusz-
czalne jest również to aby aktywne 
jednostki nie mały prawa wniesienia 
swoich propozycji uchwał pod obra-
dy rady. Jedyna droga, która wiedzie 
do zmiany, prowadzi przez samo-
rząd. To nie jest w mojej opinii po-
lityka. To jest właśnie samorządność, 
partycypacja, współzarządzanie. To 
jest dopuszczanie mieszkańców do 
współdecydowania o losach własnej 
gminy. Jeżeli ma się ideologię, która 
opiera się o takie zasady, to osoby, 
które są w stowarzyszeniu w sposób 
naturalny chcą być aktywne i również 
brać odpowiedzialność za gminę. 
Stąd też decyzja członków stowarzy-
szenia, że chcą brać udział w wybo-
rach. Taki komitet musi mieć lidera i 
ja zdecydowałem się zaproponować 
swoją kandydaturę, a członkowie 
stowarzyszenia ją przyjęli. 

 
Tu Ci przerwę wypowiedź. Czy 

Twoim koleżankom i kolegom 
nie podobało się to, co robili rad-
ni i burmistrz do tej pory? Czy to 
może być powodem? Słynna już 
sytuacja z przesunięciem stre-
fy uzdrowiskowej, pomijająca w 
tym wszystkim głos mieszkań-
ców.  

Mieszkańcy mają świadomość 
tego, że gmina aby mogła się rozwi-
jać, oni muszą mieć prawo do decy-
dowania o jej rozwoju. Przypadek ze 
strefą. Decyzja większości obecnych 
radnych, bez żadnej konsultacji z 
mieszkańcami, była jedną z głów-
nych, dla których nasi działacze zde-
cydowali się kandydować. Nasi ko-
ledzy ze stowarzyszenia byli bardzo 
mocno zaangażowani w tą walkę w 
obronie strefy. Tam zdobywali swo-
je pierwsze doświadczenia. Proszę 
pamiętać o tym, że już dawno złoży-
liśmy propozycję uchwały o inicjaty-
wie uchwałodawczej mieszkańców. 
Już dawno postulowaliśmy, aby sesje 
Rady Miejskiej były transmitowane 
w internecie. Nawet daliśmy pro-
pozycję, że wesprzemy ten projekt. 
Mamy sprzęt i informatyków, którzy 
mogą to zrobić. Mieszkańcy już co 
najmniej od dwóch lat mogli oglądać 
sesje Rady Miejskiej. 

 
Te Wasze detale składają się 

na pełen program, który stwo-
rzyliście z mieszkańcami. Plan 
Rozwoju Szczawna-Zdroju, bo o 
nim mowa, jest dostępny na Wa-
szej stronie. Co on zawiera?

Przede wszystkim trzeba powie-
dzieć, że jest to program, który po-
wstawał co najmniej dwa i pół roku. 
To nie jest coś, co powstało tylko i 
wyłącznie na potrzeby wyborów. To 
jest bardzo długi proces, bo my tak 

postrzegamy rozmowę z mieszkań-
cami. 

 
Z tego, co pamiętam robiliście 

dwa razy konsultacje z mieszkań-
cami?

Konsultacje to była już ostat-
nia faza. Wcześniej ankietowaliśmy 
mieszkańców. Również za pośred-
nictwem internetu. Ankietowaliśmy 
liderów opinii w różnym wieku. An-
kietowaliśmy młodych, a także osoby 
w wieku senioralnym. Nasi członko-
wie rozdawali ankiety wśród miesz-
kańców Szczawna-Zdroju i pytaliśmy 
ich o to, czego oni tak naprawdę 
chcą.

 
To przepytaliście ich dwa 

razy?
Przepytaliśmy ich około pięciu 

razy. Później to weryfikowaliśmy, 
a konsultacje to była ostatnia faza, 
gdzie mogliśmy pewne rzeczy popra-
wić. Tak było na przykład z pomysłem 

na rowerową obwodnicę Szczawna-
-Zdroju - okazał się zbyt trudny do 
zrealizowania, gdyż trasa przebiega-
łaby po byłym nasypie kolejowym, 
a to jest niestety nie do przejścia. 
Dlatego mamy alternatywne rozwią-
zanie. Takie elementy pozwoliły do-
pracować nam ten program. To jest 
program mieszkańców. My się z nim 
utożsamiamy i utożsamiają się z nim 
mieszkańcy. Ten program zawiera 
dziesięć filarów. Wśród nich są in-
westycje, ekologia, bezpieczeństwo, 
ale także partycypacja, która jest dla 
nas ważna. Program jest wydany w 
formie broszurki, która rozdawana 
jest mieszkańcom. My ten program 
rozwoju przyjęliśmy jako program 
wyborczy. 

 
Znów Ci przerwę. Jest coś ta-

kiego jak ciągłość władzy. Jeżeli 
trwają teraz jakieś inwestycje to 
i tak kolejny burmistrz musi je 
skończyć. Ale co się zmieni, jeże-

li Ty zostaniesz burmistrzem, a 
Twoi koledzy i koleżanki zasiądą 
w radzie?

Moim zdaniem zmieni się jakość 
myślenia o gminie. My myślimy zu-
pełnie innymi wartościami niż obec-
na rada, czy obecny burmistrz.

 
Czyli nie tam, wysoko władza, 

tu na dole mieszkańcy? Tylko w 
jednym szeregu?

To w ogóle nie podlega dyskusji. 
Bez dwóch zdań. My nie widzimy 
możliwości zarządzania gminą bez 
akceptacji decyzji wśród mieszkań-
ców. Sektor pozarządowy charak-
teryzuje się tym, że przede wszyst-
kim rozmawia w tym wypadku z 
mieszkańcami Szczawna- Zdroju. 
My nie uważamy, że nasze wszystkie 
decyzje i rozwiązania są najlepsze, 
że zjedliśmy wszystkie rozumy. My 
zakładamy, że jesteśmy od propo-
nowania pewnych rozwiązań, na-

stępnie konsultowania. Jeśli będzie 
akceptacja mieszkańców, to musimy 
je wdrożyć. Musimy! To jest wola 
tych, którzy tutaj płacą podatki, któ-
rzy tutaj żyją, posyłają do szkół swoje 
dzieci. 

Dziękuję za rozmowę.
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Podwójny sukces TR Polska

Klucze
za sukces

Ze Złotym Medalem oraz wyróżnieniem dla najlepszego stoiska z 
Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i 
Meblarskiego „DREMA” wróciła wałbrzyska spółka TR Polska. Tomasz Rybczyński 
i Robert Sławiński odznaczenia branżowe odebrali podczas uroczystej gali w 
Poznaniu.

27 września 2018 roku w Centrum Nauki i Sztuki „Stara 
Kopalnia” w Wałbrzychu odbyła się Gala wręczenia 
Dolnośląskich Kluczy Sukcesu. W ten sposób zakończono 
XXII już edycję tego wydarzenia. Do osobowości, 
stowarzyszeń i firm powędrowało 10 prestiżowych 
statuetek.

Dolnośląski Klucz Sukcesu to 
jedno z pierwszych przedsięwzięć 
Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 
Dolnego Śląska. Zostało ustanowio-
ne przez członków Stowarzyszenia 
w 1996 r. i od tego czasu przyzna-
wane jest corocznie. To regionalne 
wyróżnienie  cieszy się dużym zain-
teresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych 
i samorządowych Dolnego Śląska. 
Nagrodami dla laureatów konkursu 

są statuetki zaprojektowane przez 
artystę plastyka Jerzego Jerycha, a 
kute przez artystę kowala Ryszarda 
Mazura honorowego klucznika mia-
sta Wrocławia.

Wśród laureatów w roku 2018 
znaleźli się m.in.: profesor Juliusz Ja-
kubaszko, profesor Andrzej Waszkie-
wicz, Zespół Pieśni i Tańca Jubilat ze 
Świdnicy, Witold Krochmal, samorzą-
dowiec i polityk, Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, 

Arboretum Wojsławice oraz gospo-
darstwo Michała Szejdera. Wyróżnie-
nia specjalne otrzymali: Klub Kibiców 
Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie 
Gmin Polskich Euroregion Glasensis 

oraz Euroregion Nysa. Uroczystą 
galę finałową Dolnośląskiego Klucza 
Sukcesu w Starej Kopalni poprowa-
dziła Iwona Petryla, Redaktor Na-
czelna Tygodnika „30 Minut” oraz 

Dolnośląskiego Portalu Gospodar-
czego www.naszbiznees24.pl. Wy-
darzenie uświetnił występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

KaLu

Uczestnictwo spółki TR Polska w  Targach „DREMA” było pieczołowicie przygotowane. Nic dziwnego 
zatem, że stoisko oraz produkty oferowane przez wałbrzyską firmę spotkały się z najwyższym uznaniem, 
zarówno Międzynarodowych Targów Poznańskich, jak i klientów oraz kontrahentów odwiedzających 
ekspozycję. Stąd też Medal Acanthus Aureus za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marke-
tingowej. Ale fachowcy z branży przyznali spółce TR Polska przede wszystkim prestiżowy Złoty Medal 
Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „DREMA”. To 
wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych produktów i rozwiązań. Otrzymało je wentylowane koło paso-
we VTP, które oferuje firma z Wałbrzycha.

- Nagrody, jakie otrzymaliśmy w Poznaniu to piękne ukoronowanie jubileuszu 10-lecia, jakie TR Polska 
Sp. z o. o. świętować będzie jeszcze w tym roku. To potwierdzenie dla jakości naszych produktów i usług. 
A trzeba podkreślić, że wyspecjalizowaliśmy się przez lata szczególnie w elementach napędowych i trans-
portujących dla wszelkich gałęzi przemysłu i produkcji  - mówi Tomasz Rybczyński, Prezes Zarządu TR 
Polska, który z branżą techniczną jest związany od ponad 20 lat. Nagrodzone Złotym Medalem wentylo-
wane koło pasowe VTP charakteryzuje się całkowicie nową konstrukcją, łącząc w sobie wszystkie aspekty 
zoptymalizowanego funkcjonowania koła pasowego. Poprawę wielu  parametrów uzyskano m.in. przez 
zastosowanie nachylonych ramion, żeliwa GGG60 i wykonanie konstrukcji z wysokiej jakości odlewu.

(piw)
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki.

 z Krzysztofem Neumannem 

Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

W dalszej części wywiadu dowiecie się o 
realizacji przez stowarzyszenie projektu 
warsztatów dla programistów. Poznacie 
również aplikację - planner podróży po 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, nad którą pracuje 
Krzysztof. Pełen wywiad możecie Państwo 
obejrzeć na stronie facebook.com/studio.
espresso.official. 

z młodym informatykiem ze stowarzyszenia Hackerspace rozmawiał Paweł Szpur
Dlaczego zainteresowałeś się in-

formatyką?
Zaczęło się to od lekcji informatyki 

w szkole. Później była ciekawość tym, 
co można zrobić w domu: głównie bu-
dowanie stron, grafiki i programowa-
nie. Chwyciłem za pierwszy program 
do obliczania pól i oczywiście rozwią-
zywanie zadań z informatyki. 

Długo trwa nauczenie się pro-
gramowania? Jakie mamy metody, 
języki?

Bycie programistą z jednej strony 
jest bardzo proste. Bo jeżeli się już cze-
goś nauczymy, to idzie z górki. Najtrud-
niej jest zacząć i nauczyć się ogólnych 
zasad programowania. Mamy rożne ję-
zyki programowania i różnie to w nich 
wygląda. Ale z nich praktycznie może-
my zrobić to samo. Tu różnic nie ma.

Na czym polega programowa-
nie? Czy trzeba znać do niego na-
przykład angielski?

Nie, jeśli chodzi o język programo-
wania, to używamy często prostych ko-
mend. Takich, które komputer potrafi 
zrozumieć. Mam na myśli słowa typu: 
jeżeli, powtórz ile razy, albo wyświetl. 

Dzięki tym komendom piszecie 
kod?

Tak, za pomocą prostych komend, 
typu: „pobierz z bazy” czy „jeżeli coś, 
to zrób coś”. Tak tworzy się aplikacje.

Jak to się dzieje dalej, że mówiąc 
potocznie to wchodzi w życie? Ile 
potrzeba godzin, aby stworzyć apli-
kację, na przykład, pogodową?

Jeżeli mamy pomysł i to ma być 
proste, to może trwać godzinę. Jeśli 
natomiast chcemy by to mówiło przy-
kładowo, że dziś jest słońce i ładna po-
goda, to sprawny informatyk o średnim 
zasobie wiedzy, jest to w stanie zrobić 
w ciągu dwóch godzin. Jeżeli z kolei 
chcemy, by użytkownik mógł zrobić 
coś więcej, to trzeba wdrożyć kolejne 
działania. 

Czy nad jedną aplikacją może 
pracować kilku informatyków i 
swoją pracę można później połą-
czyć?

Tak. Najczęściej aplikacje tworzy 
zespół. Z mojego doświadczenia wy-
nika, że jest to tak około pięciu osób. 
Razem pracują nad danym projektem. 
Często dzielą się na programistów, 
którzy tworzą warstwę wizualną, czy-
li to, co my widzimy i na tak zwanych 
backendowców. Oni robią z kolei bazę 
danych i to, co ma nam się wyświetlić. 

Na ekranach smartfonów, table-
tów i laptopów mamy gotowy pro-
dukt: to, co widzimy. W jaki sposób 
kod zapisany staje się „tym”, co 
pojawia nam się przed oczami? Czy 
do tego tworzy się osobno grafikę?

Tak, najczęściej na samym począt-
ku powstaje projekt graficzny. Potem 

„idzie” wszystko do programistów 
warstwy wizualnej i oni programują to 
tak, by można było daną rzecz zoba-
czyć i z niej skorzystać. 

Czyli jak tworzymy aplikację do 
pogody, to musimy stworzyć grafi-
kę na przykład chmurki, słońca czy 
deszczu?

Tak. Grafik najpierw to opracowuje. 

Czyli praca informatyka może 
trwać godzinę, dzień, a nawet kilka 
miesięcy?

Tak, w aplikacjach często decyduje 
szczegół. To jest właśnie główna zmora 
branży, że czasem jeden detal potrafi 
zadecydować, czy aplikacja odnosi suk-
ces czy porażkę. Wykonanie komplet-
nej aplikacji może trwać nawet rok.

A jak to się dzieje, że informaty-
cy, którzy piszą różne części kodu, 
potrafią go połączyć w jedną całość?

Metod jest kilka. Można to zrobić 
tradycyjnie, że jeden drugiemu przesyła 
kod. Za coś takiego odpowiada system 
kontroli wersji. Każdy ma swoją kopię 
na dysku. Jest centralny serwer. Później 
każdy z informatyków przesyła swoją 
część i na tym serwerze łączy się to w 
całość. W ten sposób powstaje wersja 
aplikacji. 

W jakim celu w Wałbrzychu za-
łożyliście stowarzyszenie Hacker-
space?

Pomysł narodził się rok temu wraz 
z Markiem Zibrowem postanowiliśmy, 
że będziemy organizować spotkania 
branży IT. Ludzie zaczęli przychodzić. 
Najpierw niepewnie, ale pomimo tego 
sformalizowaliśmy się i założyliśmy sto-
warzyszenie.

Jakie osoby Was odwiedzają , są 
to młodzi uczniowie czy raczej pra-
cownicy branży IT?

Generalnie w Polsce przedział wie-
kowy na takich spotkaniach jest dwa-
dzieścia pięć plus.

A poniżej dwadzieścia pięć plus 
zdarzają się?

Raczej rzadziej. To pokazuje, że 
branża IT to wbrew pozorom dwa-
dzieścia pięć plus. ale oczywiście na 
spotkaniach każdy jest mile widziany.

Ile osób jest u Was w stowarzy-
szeniu?

Kilkanaście osób już wyraziło chęć, 
żeby działać. Jeśli chodzi o spotkania, to 
zależy od formuły. Mamy spotkania, w 
których uczestniczy pięć osób lub wię-
cej - liczące około dwudziestu osób.  

Dziękuję za rozmowę.
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Okiem eksperta Inauguracja nowego
roku akademickiego

Sejmikowy zawrót głowy
W ostatnim wydaniu „30 minut” w moim tekście wkradł się błąd. System przeliczania 
głosów, a właściwie metoda o której była mowa - prawidłowo określa się mianem d’Hondta. 
Ta metoda również funkcjonuje podczas wyboru radnych sejmiku. Podczas wyborów 
samorządowych wałbrzyszanie będą wybierać nie tylko Prezydenta, Radnych Miejskich, ale 
również Radnych Sejmiku Dolnośląskiego. 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Sileiusa w Wałbrzychu  – dr hab Piotr Jurek, prof. PWSZ wraz z 
pocztem sztandarowym wziął udział w uroczystej ogólnopolskiej 
inauguracji nowego roku akademickiego zorganizowanej w 
niedzielę, 30 września w Warszawie przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.  

czyli politolog
Roman Ziembicki

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. Koordy-
nator 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 ba-
dań opinii publicznej przed wyborami samorządowymi w 2010 
roku. Współuczestnik seminarium naukowego „Równe prawa, 
równe szanse. Kobiety w życiu społeczno – politycznym”.

REKLAMA	 R0747/18

Sejmik w bardzo dużym uprosz-
czeniu to taki mały sejm naszego 
województwa. Sejmik składa się 
z radnych, którzy spośród swo-
jego grona wybierają przewodni-
czącego i wiceprzewodniczących. 
Razem z radnymi tworzą organ 
uchwałodawczy i kontrolny. Radni 
sejmiku wybierają również zarząd 
województwa, który jest organem 
zarządzającym i wykonawczym. 
Cztery lata temu liderem listy do 
sejmiku był obecny Prezydent 

Miasta Wał-
brzycha Ro-
man Szełemej. 
Dzięki temu 
w ó w c z a s 
jako lider listy 
otrzymał dużo 
głosów, co 
pozwoliło na 
zdobycie przez PO większej ilości 
mandatów. Teraz kodeks wybor-
czy nie pozwala kandydatom na 
Prezydentów Miast kandydować 
do innych organów niż Rada Mia-
sta, co też prezydent czyni, star-
tując jednocześnie z okręgu nu-
mer 5. Dodatkowo lista Platformy 
Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz 
Inicjatywy Polska idą pod jednym 
szyldem, rezygnując z własnych 
list. Powoduje to zamieszanie na 
rynku wyborczym i dezorientację 
dla wyborców, gdyż do końca nie 
rozumieją oni, dlaczego ich partia 
nie ma własnej listy i nie jest wy-
razista. Wałbrzych również traci na 
tym, ponieważ liderem listy nie jest 
osoba z Wałbrzycha, a z Kamiennej 
Góry. Oczywiście wałbrzyszanie na 
liście są, ale na dalszej pozycji. Na 
tym wszystkim zyskują komitety, 

które do sejmiku startują pod szyl-
dem swojej partii politycznej. Ich 
wyborcy w łatwy sposób zidenty-
fikują się z partią. To właśnie two-
rzy szansę w wyborach do sejmiku 
dla takich partii jak PSL, PiS i SLD. 
Dodatkowo, PiS jako lidera listy 
wystawił młodego wałbrzyszanina, 
obecnego wicewojewodę dolno-
śląskiego - Kamila Zielińskiego, na 
którego liczą w tym okręgu. SLD 
jak zawsze stawia na Marka Dydu-
cha. Wszystko to sprawia, że o ile 
w łatwy sposób potrafimy zagłoso-
wać na kandydata do Rady Miasta 
czy Prezydenta Miasta, o tyle wy-
bory do sejmiku przyprawiają nas o 
zawrót głowy. 

Pierwszego października weszła w życie nowa ustawa ‒ Konstytucja dla 
Nauki i dlatego  zainaugurowano ten wyjątkowy rok akademicki 2018/2019 
organizując ogólnopolskie spotkanie rektorów oraz środowiska akademi-
ckiego. W spotkaniu uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, wicepre-
mier Jarosław Gowin, minister finansów Teresa Czerwińska, minister przed-
siębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Uroczystość uświetniło także 
okolicznościowe orędzie, które przekazał Prezydent RP Andrzej Duda. Wi-
cepremier Jarosław Gowin podczas uroczystej inauguracji dziękował środo-
wisku za dotychczasową współpracę przy tworzeniu Konstytucji dla Nauki i 
akcentował siłę wspólnoty akademickiej.

KaLu
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Zielony Książ 

Miasto Świdnica i Towarzystwo „Hospicjum” wracają do rozmów na temat realizacji 
hospicjum stacjonarnego w Świdnicy. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska i Prezes 
Towarzystwa Joanna Gadzińska spotkały się w ostatnich dniach, by omówić 
warunki, które trzeba spełnić, aby powrócić do realizacji projektu.

Prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Anna Żabska zaprezentowała 
na ostatniej sesji Rady Miasta Wałbrzycha założenia koncepcji 
rewaloryzacji ogrodów i parku książańskiego, którą Zamek Książ 
realizuje w porozumieniu z Uniwersytetem Przyrodniczym we 
Wrocławiu. Koncepcja dzięki jednogłośnej decyzji wałbrzyskich 
radnych została włączona do projektu prezydenta Romana 
Szełemeja pod nazwą „Zielony Wałbrzych 2020”.

W 2013 roku w ramach budżetu obywa-
telskiego Towarzystwo „Hospicjum” wygrało 
konkurs, ogłoszony przez miasto i rozpoczęło 
realizację budowy w oparciu o dotację miej-
ską w wysokości 900 tys. złotych. Budowa 
miała być realizowana w oparciu o środki 
własne organizacji, które miały wpłynąć z ty-
tułu majątku, zapisanego na jej rzecz przez 
jednego z nieżyjących już spadkobierców. 
Niestety, sprawa spadkowa ciągnęła się la-
tami, a Towarzystwo mimo starań o kredyt, 
nie zebrało pieniędzy na kontynuację zadania. 
Mimo wsparcia miasta, które deklarowało 
możliwość poręczenia kredytu, banki nie 
udzieliły pozytywnej odpowiedzi. W związku 
z tym, z powodu nie zrealizowania zadania z 
dofinansowaniem miejskim, musiało dojść do 
zwrotu – w tym wypadku w formie rozpoczę-
tej budowy. Tak bowiem wymagały przepisy, 
dotyczące finansów publicznych. Po kilku la-
tach postępowanie spadkowe zakończyło się 
ostatecznym wyrokiem sądu. Kilkumilionowy 
majątek jest już własnością Towarzystwa. 
Stwarza to nowe perspektywy zarówno do 
rozmów jak i do realizacji zadania, które 
Świdnicy jest potrzebne. Spotkanie w którym 
wzięła udział prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum”, Joanna Gadzińska było 
okazją m.in. do wyrażenia dobrej woli obu 
stron, aby powrócić do realizacji pomysłu. 
Istnieje taka możliwość proceduralna. Miasto 
może ogłosić nowy konkurs na realizację za-
dania i przekazać ponownie budowę wraz z 
dokumentacją podmiotowi, który chce zre-
alizować obiekt i prowadzić w nim właśnie 
działalność hospicyjną. Joanna Gadzińska, 

prezes Towarzystwa „Hospicjum” nie kryje 
zadowolenia, że powstała realna szansa na 
realizację tak bardzo potrzebnego projektu. 

- Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 
Sukces odnieśliśmy 8 maja 2018. Sprawied-
liwości stało się zadość i prawomocnym po-
stanowieniem drugiej instancji Sąd odrzucił 
w całości apelacje strony przeciwnej i utrzy-
mał w mocy postanowienie, że cały mają-
tek, zgodnie z wolą darczyńcy, przechodzi 
na rzecz naszego hospicjum – mówi Joanna 
Gadzińska. Podkreśla też, że Towarzystwo 
wspierane jest przez Miasto od ponad 25 
lat. - To też jest sukces, zmiana, która stała 
się naszym udziałem i którą kreuję. Sukces to 
te 3 tysiące ludzi, którzy byli i są pod naszą 
opieką, ich rodziny i bliscy – mówi prezes Ga-
dzińska. 

PaPu

ZATRUDNIMY 
informatyk - serwisant 

TEL. 74 84 23-617    

rekrutacja@start-net.pl  

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI:
6.10.18 - Wenecja Szprewaldzka, cena: 

99 zł
7.10.18 - Praga, cena: 89 zł

13.10.18 - Ścieżka w Obłokach, cena: 70 zł
20.10.18 - Morawski Kras, cena: 75 zł

24 - 25.11.18 - Zakopane i termy, cena: 
249 zł

Zapisy i informacje:
Wycieczki OMNIBUS

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

www.omnibus-szczawno.pl

Ostatnie wolne miejsca na 
bezpłatny kurs niemieckiego 

od podstaw dla przyszłych 
Opiekunek Osób Starszych. 

Oferujemy atrakcyjne 
bonusy jesienno-świąteczne. 

Tel. 509 892 436

Na wniosek zarządu spółki Za-
mek Książ w Wałbrzychu radni 
miejscy przegłosowali rozszerze-
nie treści prezydenckiego pro-
jektu z lutego 2014 rok  „Zielony 
Wałbrzych 2020” w który zna-
lazł się punkt o nazwie „Zielony 
Książ”. W wyniku podpisania 20 
kwietnia 2018 r., przez Zamek 
Książ w Wałbrzychu i Uniwersy-
tet Przyrodniczy we Wrocławiu 
umowy o współpracy, opracowy-
wana jest całościowa koncepcja 
rewaloryzacji zabytkowych ogro-
dów i parku na terenie architek-
toniczno-krajobrazowego zało-
żenia rezydencjonalnego Zamek 

Książ w Wałbrzychu. Zespołem 
naukowców, który podjął się tego 
zadania kieruje dr Justyna Jawo-
rek – Jakubska, a za strony Za-
mku Książ jego koordynatorem 
jest Mateusz Mykytyszyn.  

– Zwracam się z uprzejmą 
prośbą o rozszerzenie treści 
uchwały  Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 20 lutego 2014 r., 
w sprawie przyjęcia Programu 
„Zielony Wałbrzych 2020” w celu 
uwzględnienia w niej koncep-
cji rewitalizacji ogrodów i parku 
Zamku Książ w Wałbrzychu jako 
integralnego elementu  prezyden-
ckiego programu „Zielony Wał-

brzych 2020” – apelowała do rad-
nych prezes Książa, Anna Żabska. 
Całościowa koncepcja rewitaliza-
cji architektoniczno-krajobrazo-
wego założenia rezydencjonal-
nego Zamek Książ w Wałbrzychu 
wraz z tarasami zamkowymi i 
przyległymi terenami parkowymi 
zakłada adaptację całego zespołu 
do współczesnych potrzeb tj. do 
funkcji krajobrazowo – turystycz-
nych, naukowo-dydaktycznych i 
wypoczynkowych dla turystów 
i mieszkańców regionu z zacho-
waniem i ochroną historycznych 
założeń parkowych”.

- W związku ze staraniami 
Zamku Książ o wpis na listę Po-
mników Historii, a następnie na 
listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, należy podjąć działania 
konserwatorskie i rewaloryzacyj-
ne, które przyczynią się do przy-
wrócenia autentycznego wyglądu 
dawnych założeń ogrodowych 
wraz z powiązaniami przestrzen-
nymi pomiędzy nimi – wyjaśnia dr 
Justyna Jaworek-Jakubska. Uni-
wersytet Przyrodniczy podczas 

sesji Rady Miasta reprezentowały 
prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra 
Lis z Instytutu Architektury Kra-
jobrazu oraz dr inż. Magdalena 
Gawron- Gajgał, kierownik biura 
ds. rozwoju przedsiębiorczo-
ści i współpracy z gospodarką. 
Kierunki rewaloryzacji i działań 

projektowych dla poszczegól-
nych obszarów będą odmienne, 
ze względu na zróżnicowany stan 
zachowania obiektów, sytuację 
własnościową i odmienne formy 
użytkowania terenu.

PaPu
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Podziel się uśmiechem 
W piątek 5 października przypada Światowy Dzień Uśmiechu. W ten dzień Fundacja „Dr Clown” 
zachęca do dzielenia się uśmiechem z innymi a w 26 miastach w całej Polsce będzie rozdawać 
uśmiechy i prezentować klaunadę w ramach akcji „Uśmiechnij się, podaj dalej”. 

W ramach akcji „Uśmiechnij 
się, podaj dalej” 5 październi-
ka wolontariusze Fundacji „Dr 
Clown” będą rozdawać uśmie-
chy w centralnych lokalizacjach 

26 miast. Kolorowo ubrani i za-
opatrzeni w swoje niecodzien-
ne akcesoria wolontariusze 
Fundacji „Dr Clown” podarują 
przechodniom naklejki i grafiki z 

uśmiechem i dobrymi myślami, 
w wielu miejscowościach za-
prezentują spotkanym osobom 
pokazy żonglerki, klaunady, opo-
wiedzą także o tajnikach „Terapii 
śmiechem” oraz wolontariacie 
w Fundacji „Dr Clown”. Takie 
działania odbędą się w nastę-
pujących miastach: Białystok, 
Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, 
Gdańsk, Gdynia, Kielce, Krasny-
staw, Leszno, Lublin, Międzyrzec 
Podlaski, Olsztyn, Opole, Po-
znań, Prudnik, Przemyśl, Rze-
szów, Sieradz, Sosnowiec, Staro-
gard Gdański, Suwałki, Szczecin, 
Toruń, Warszawa, Zamość. To 
niecodzienna okazja, by spotkać 
„doktorów clownów” z Fundacji, 
którzy na co dzień pomagają cho-
rym i potrzebującym w szpitalach 
i placówkach specjalnych.

KaLu

Nowy lokal wyborczy Odzyska dawny blask
Podczas tegorocznych wyborów samorządowych, które odbędą 
się 21 października część mieszkańców Starego Zdroju będzie 
głosować w nowym lokalu wyborczym. Znajduje się on w 
świetlicy Rady Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój przy ulicy 
Armii Krajowej 37. 

7 milionów 830 tysięcy złotych Świdnica otrzyma na rewitalizację 
Parku Młodzieżowego. Będzie to już kolejne zielone miejsce, 
po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, 
które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie 
pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Będą głosować tam mieszkańcy następujących ulic: Armii Krajowej od nr 

1 do nr 50 (numeracja kolejna), Stefana Batorego od nr 43 do końca (nume-
racja kolejna), Kujawska, 11 Listopada od nr 1 do nr 33 (nieparzyste) i od nr 
2 do nr 30 (parzyste), Guglielmo Marconiego, Gustawa Morcinka, Parkowa, 
Pocztowa, Poprzeczna, Przechodnia Przywodna, Kazimierza Pułaskiego nr 
2 i 4, Śląska, Węglowa. Dotychczas mieszkańcy tych ulic głosowali w szkole 
przy ulicy Przywodna. Ale budynek jest w remoncie i powstaną tam  miesz-
kania. Pamiętajmy! Armii Krajowej 37, świetlica Rady Wspólnoty Sa-
morządowej Stary Zdrój. 21 października, niedziela od 7:00 do 21:00.

PAS

Ze względu na sprawną i zgod-
ną z założeniami realizację trzech 
wspomnianych projektów miasto 
otrzymało propozycję od prowadzą-
cych program operacyjny do dalszej 
współpracy oraz zachętę do apli-
kowania o kolejne środki. Wniosek 
został już pozytywnie zaopiniowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
ma również wstępne zapewnienie 
dofinansowania z Ministerstwa Śro-
dowiska. 

- Spełniły się nasze oczekiwa-
nia i pragnienia, bowiem chcieliśmy 
zamknąć cały projekt rewitalizacji 
parków na terenie miasta. Zostawał 
ostatni – Park Młodzieżowy. Dzięki 
temu, przestrzeń zielona w mieście, 
tak dla nas ważna zostanie prawie 

całkowicie zrewitalizowana, a miesz-
kańcy otrzymają to, czego od dawna 

się domagali, czyli odbudowaną wie-
życzkę, która dla wielu wiąże się z 
różnymi romantycznymi wspomnie-
niami – mówi prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska

Oddzielnym zadaniem, które chce 
zrealizować Urząd Miejski jest odbu-
dowanie słynnej wieżyczki i fontanny, 
co niestety według założeń POIŚ nie 
może zostać dofinansowane. Miasto 
chce jednak wykonać tę część zada-
nia na własny koszt. 

KaLu
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RUSZA SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
WAŁBRZYCH Podzamcze przy ulicy 
Palisadowej

Nowoczesny, energooszczędny dziewięcio-kondygnacyjny
budynek.
Podziemny garaż, windy, nowoczesny system wentylacji o sta-
łym układzie ciśnienia wraz z odzyskiem ciepła zapewnią kom-
fort 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 sze-
regowej 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

Biegowy finał
w Jedlinie

Ekstremalnie i po błocie!

W Jedlinie –Zdroju zakończył się tegoroczny cykl spotkań 
biegowych dla dzieci i młodzieży. Finałowe rozgrywki odbyły się 
w środę, 3 października w  Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym 
przy ulicy Kłodzkiej. Młodzi biegacze ponownie rozpoczną 
rywalizację na wiosnę.

Prawie 1800 osób stanęło na stracie Runmageddonu, który odbył się w weekend 29-30 września, 
na terenie ośrodka Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Na uczestników czekała długa i stroma zjeżdżalnia, 
mordercze podbiegi i jedne z najtrudniejszych tras, a to wszystko w pięknych okolicznościach 
wałbrzyskiego krajobrazu.

Cykliczne, bezpłatne spotka-
nia biegowe z ogromnym suk-
cesem organizuje Stowarzysze-
nie „Biegaj w Jedlinie”. Zawody 
przede wszystkim popularyzują 
bieganie wśród dzieci i młodzie-
ży, a także promują zdrowy styl 
życia. W tegorocznym cykl pięciu 
spotkań sklasyfikowano ponad 
120 zawodników. Biegi odbywa-
ły się na 6 różnych dystansach. 
Klasyfikacja uczestników prowa-
dzona była w zależności od wie-
ku uczestników, z podziałem na 
dziewczęta i chłopców. Po finało-
wej rywalizacji, która odbyła się 

w środę, 3 października wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy, a najlepsi bie-
gacze w poszczególnych katego-
riach - puchary i nagrody rzeczo-
we. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii: dystans 50m – Aniela 
Żytowiecka, Adrian Paraszczak, 
dystans 100m – Weronika Pro-
kop, Oskar Chorążyczewski, dy-
stans 400m – Nikola Hiszpańska, 
Mateusz Grzesik, dystans 800m 
– Amelia Kielar , Kamil Stawino-
ga, dystans 1000m – Oliwia Dro-
chlińska, Marcin Boroch.

(piw)

Mateusz Grzesik (37) ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu 
zwyciężył w tegorocznej rywalizacji chłopców na dystansie 400 m

Przyprawiający o dreszcze Multi-
rig, Wariat czy Oponeo to tylko nie-
które z przeszkód, które stanęły na 
drodze śmiałków biorących udział w 
ekstremalnym biegu z przeszkodami 
organizowanym w Wałbrzychu. Duża 
liczba podbiegów utrudniała pokony-
wanie tras nawet najwytrwalszym i 
najsilniejszym zawodnikom.

-To był mój drugi Runmageddon, 
w którym wystartowałam wspólnie z 
córką Julką. Pierwszy zaliczyłyśmy w 
ubiegłym roku we Wrocławiu. Jednak 
Wałbrzych niewątpliwie zasłynął z cie-
kawej i naprawdę ekstremalnej trasy. 
Mordercze były podbiegi na łąkach i 
hałdzie, tego nie ma nigdzie, w całej 
Polsce. Rozmawiałyśmy z wieloma 
uczestnikami i praktycznie każdy mó-
wił, że było niesamowicie. Ludzie są 
bardzo zadowoleni, a nas to cieszy, 
że było tak fajnie u nas w Wałbrzychu 
- opowiada Anna Niechaj, członkini 
wałbrzyskiej grupy biegowej „Pomi-
dorowa Alternatywa”. Organizatorzy 
przygotowali też coś dla najmłod-
szych. Podczas dwóch dni trwania 
Runmageddonu Wałbrzych, ponad 
200 dzielnych uczestników stanęło na 
starcie jednokilometrowej i naszpiko-
wanej ponad 10 przeszkodami trasy 
Runmageddonu Kids.

Zwycięzcy serii Elite
Runmageddon Wałbrzych rozpo-

czął się w sobotę startami serii Elite 
w formule Rekrut (6 kilometrów i 
30+ przeszkód). Jej uczestnicy wyru-
szyli na trasę w dwóch turach o 8:40 
i 8:50. Ten bieg okazał się szczęśliwy 

dla Teofila Deciuka, który zameldo-
wał się na mecie jako pierwszy. Tuż za 
nim przekroczył ją Zbigniew Ziober, 
a na trzecim stopniu podium stanął 
Mateusz Salamon. Niepokonana w 
kategorii damskiej, formuły Rekrut, 
okazała się Paulina Gawroniuk, a tuż 
za nią uplasowała się Sandra Stefa-
niak. Niedzielne starty, w tych samych 
godzinach, również zapoczątkowa-
ła seria Elite, tym razem w formule 
Classic czyli 12 kilometrów i ponad 50 
przeszkód. Pierwszy na mecie pojawił 
się Sebastian Kasprzyk. Jako drugi na 
metę przybiegł Tomasz Krawczyk, a 
miejsce trzecie należało do Mateusza 
Salamona.

O Runmageddonie
Runmageddon jest największym 

w Polsce i najbardziej ekstremalnym 
w Europie cyklicznym biegiem przez 
przeszkody. Zmagania odbywają się 
w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 

2017 roku w 17 wydarzeniach wystar-
towało blisko 60 tysięcy osób, a od po-
czątku istnienia cyklu do mety imprez 
dotarło już ponad 110 tysięcy uczest-
ników.Specyfika tej formy aktywności 
polega przede wszystkim na dobrej 
zabawie, ale pozwala też sprawdzić 
siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi 
fizycznemu i psychicznemu, w któ-
rym pokonuje się swoje słabości, a 
dopiero potem rywali, uczestnicy po-
znają swoje maksymalne możliwości. 
Mają oni do przebycia różne odcinki 
trasy z torami przeszkód – wspinają 
się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a 
także mierzą z wodą oraz ogniem. Do 
wyboru są cztery formuły – INTRO (3 
km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km 
i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km 
i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE 
(21 km i 70+ przeszkód).

(piw)
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Realizację projektu zainauguro-
wano w ostatnich dniach września w 
Zamku Książ. Odbył się tam spacer 
historyczny po zamkowych komna-
tach oraz koncert w wykonaniu Ag-
nieszki Sokolnickiej pt. Niepodległą 
2018. Wiele będzie się też działo w 
październiku. W najbliższą sobotę, 6 
października realizatorów projektu 
będzie można spotkać w wałbrzy-
skich kawiarniach Pod pretekstem i  
Zielona Sofa. Będzie tam prezento-
wany film pt. „Całej pensji i połowy 
władzy”. 10 października odnajdzie-
my osoby zaangażowane w projekt 
w Szczawnie-Zdroju w kawiarni Tar-
ta Bułka. Spotkanie poprzedzi spacer 
historyczny, a po nim w Tartej Bułce 
będzie można posłuchać wspomnień 
Barbary Stobieckiej pt. „Losy naszych 
rodzin są naszą historią”. 13-stego 
października projektowe atrakcje za-
witają do Sokołowska. Odbędzie się 
wirtualny spacer ukazujący postacie 
ważnych kobiet w życiu Sokołowska, 
ponownie zaprezentowany zostanie 
film „Całej pensji i połowy władzy” 
oraz będzie można uczestniczyć w 
pokazie mody inspirowanym  garde-
robą Księżnej Daisy. 27 października 
projekt wróci do Szczawna-Zdroju. 
Organizatorzy ponownie zaprasza-
ją do Cafe Tarta Bułka na spotkanie 
z Dorotą Tułodziecką – Adams i jej 
wykład pt. „Emigracja do USA i dwie 

Polki - moje duchowe praciotki Anie-
la i Zofia Tułodzieckie od 30 plus lat 
zawsze prowadziła mnie z powrotem 
do kraju skąd jestem - do POLSKI!”.  
10-tego listopada projekt zawita 
do Pałacu Struga i odbędzie się tam 
spotkanie z autorką książki „Jaworo-
wi ludzie” Joanną Żak – Bucholc oraz 
koncert Eduardo Ruitenbacha. 

15-stego listopada zaplanowano 
projektowe spotkanie w Czarnym 
Borze gdzie odbędzie się spacer hi-
storyczny,  projekcja filmu „Całej 

pensji i połowy władzy” oraz spotka-
nie z Barbarą Stobiecką. 

Zakończenie realizacji projektu 
zaplanowano na 28 listopada 2018 
roku w Pałacu w Strudze. O godzinie 
16.00 będzie można tam uczestniczyć 
w wykładzie Gabriela Jaczewskie-
go pt. „Artystki, uczone, filantropki. 
Dolnoślązaczki na przestrzeni dzie-
jów”. Obejrzeć wystawę fotorelacji z 
wydarzeń, które obejmował projekt 
„Nasze stulecie”. W realizacji dzia-
łań zaangażowali się Fundacja MELA, 
Kongres Kobiet, Zamek Książ, Fun-
dacja Pałac Struga, Fundacja Kobiety 
Zmieniają Świat, Fundacja IN SITU, 
Fundacja Dolina Inspiracji, Fundacja 
Inceptum, Artystyczna Pracownia 
Krawiecka i Rękodzielnictwo UL KA, 
Stowarzyszenie Kocham Szczawno 
-  Zdrój, kawiarnia Art. Cafe Pod 
Pretekstem, kawiarnia Tarta Bułka, 
kawiarnia Zielona Sofa.

(red)
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Nasze stulecieStrategia zatwierdzona

Wawel Truck podbił serca

Kilkanaście podmiotów - organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorców, zaangażowało się w naszym regionie w 
realizację projektu społecznego pn. „Nasze stulecie”. W jego 
ramach, przez najbliższe tygodnie będą organizowane wykłady, 
pogadanki, koncerty, okolicznościowe spotkania oraz spacery 
herstoryczne, których tematem przewodnim jest 100-lecie 
niepodległości Polski oraz rola kobiet w tej burzliwej historii. 

24 września w Złotym Stoku odbyło się walne zgromadzenie 
sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej. Samorządy południa 
Dolnego Śląska zatwierdziły Strategię Rozwoju SUDETY 2030.

Interaktywna ciężarówka pełna słodyczy, aplikacji i gier oraz mnóstwa 
innych atrakcji odwiedziła w niedzielę Wałbrzych. 29 i 30 września 
podczas Runmageddon w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua 
Zdrój. Za sprawą Wawel Trucka nie brakowało atrakcji i odwiedzających. 

Dokument potwierdza tezę o Dol-
nym Śląsku dwóch prędkości i wskazu-
je zasadnicze przedsięwzięcia na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Jest spójny 
z zapisami aktualizowanej Strategii Roz-
woju Województwa Dolnośląskiego do 
2030 roku

- 107 samorządów uczestniczących 
w Porozumieniu Sudety 2030 oceniło w 
głosowaniu, czy propozycje nadrobienia 
dystansu, jaki jest pomiędzy Wrocła-

wiem i południem Dolnego Śląska, warte 
są wprowadzenia. Strategia została prze-
analizowana w gminach i przyjęta jedno-
głośnie - powiedział lider Porozumienia 
Sudety 2030, prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej. Strategia mogłaby stać 
się narzędziem finansowania dalszego 
rozwoju subregionów wałbrzyskiego i 
jeleniogórskiego w ramach specjalnego 
krajowego programu wsparcia obszarów 
strategicznej interwencji. PaPu

Dla fanów słodkości i zabawy mar-
ka Wawel przygotowała coś naprawdę 
wyjątkowego – pierwszą interaktywną 
ciężarówkę, która na swojej trasie ma 
kilkadziesiąt polskich miast. Moc atrak-
cji, niezapomniana zabawa i słodycze na 
wyciągnięcie ręki – tak w skrócie można 
opisać wizytę Wawel Trucka w Wałbrzy-
chu. Podróż po wnętrzu Wawel Trucka 

była niezapomnianą przygodą zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Ciężarówka 
zaskakiwała odwiedzających nie tylko 
swoim magicznym wnętrzem, pełnym 
interaktywnych gier i aplikacji, ale także 
specjalną strefą zabaw, która mieściła 
się przed pojazdem. O najlepszą atmo-
sferę dbały hostessy i animatorzy. 

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

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

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
 

Wystarczy że w  piątek 05.10.2018  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

sekund
Chytry plan
Policjanci z Boguszowa-Gorc 
zatrzymali 17-latka odpowie-
dzialnego za wyłudzenie pienię-
dzy. Ofiarą bezwzględnego na-
stolatka była 65-letnia kobieta, 
od której młody przestępca me-
todą „na wnuczka” wyłudził 100 
złotych 22 września. Po kilku 
dniach wyłudzacz znów się po-
jawił w mieszkaniu swojej ofia-
ry i tym razem pod pretekstem 
pomocy w pracach domowych 
chciał uzyskać od niej kwotę 400 
złotych. Tym razem kobieta nie 
dała się oszukać i zawiadomiła 
policję. Teraz nastoletni oszust 
może trafić za kraty nawet na 8 
lat więzienia.

Złodziej schwytany.
W miniony weekend funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji w 
Boguszowie-Gorcach zatrzymali 
mieszkańca miejscowości Grzę-
dy. 28-latek włamał się do jedne-
go z domków jednorodzinnych 
w Witoszowie Dolnym. Złodziej 
ukradł między innymi: pieniądze 
w różnej walucie oraz narzędzia 
budowlane i elektronarzędzia. 
Straty mienia oszacowano na 
kwotę 32800 złotych. W trakcie 
aresztowania rabuś przyznał się 
do kradzieży. Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

W końcu złapany
W ubiegłym tygodniu zatrzyma-
no mężczyznę od dawna po-
szukiwanego listem gończym. 
Boguszowianin wcześniej pro-
wadził będąc pod wpływem 
alkoholu miał wtedy 3 promile 
w wydychanym powietrzu. Po-
mimo wcześniejszego zakazu 
sądowego dotyczącego prowa-
dzenia pojazdów nie stosował 
się do jego zaleceń. Za popeł-
nione wcześniej przestępstwa 
42-latek trafił do aresztu śled-
czego, skąd przewieziony zo-
stanie do zakładu karnego, gdzie 
spędzi najbliższy rok. Dodat-
kowo za popełnienie kolejnych 
czynów zabronionych mężczyź-
nie grozi kara pozbawiania wol-
ności do lat 5 oraz dożywotni 
zakaz kierowania pojazdami.

Poniosą zasłużoną karę
W dniach 27-28 września świd-
niccy policjanci zatrzymali trzy 
osoby podejrzane o posiadanie 
narkotyków.  W chwili zatrzy-
mania u mężczyzn znaleziono 
marihuanę oraz amfetaminę. 
Łącznie zabezpieczono ponad 
90 porcji tych narkotyków.

Niecodzienne znalezisko
Pod koniec ubiegłego tygodnia 
w Komendzie Policji w Bogu-
szowie-Gorcach pojawił się 
mężczyzna z nietypowym zna-
leziskiem. Znalazł on bowiem 
skorodowany granat z czasów 
II-giej wojny światowej. Znalaz-
ca nie miał pojęcia co powinien 
zrobić ze swoim odkryciem. 
Nie miał on także świadomo-
ści, że znaleziony przez niego 
granat może być niebezpieczny 
dla niego jak i dla innych osób 
znajdujących się w jego otocze-
niu. Miejsce znaleziska wskaza-
nego przez mężczyznę zostało 
odpowiednio zabezpieczone, a 
granat odebrany przez saperski 
Patrol Jednostki Wojskowej z 
Głogowa.

Modernizacja świetlic 

Rodzinne popołudnieElectro Bike za nami 

Wymienione schody, posadzki, instalacje sanitarne, kotłownia, 
całkowicie wyremontowana sala, czytelnia i pracownia 
komputerowa z klimatyzacją, to tylko niektóre elementy 
zakończonej właśnie inwestycji przebudowy i modernizacji 
Wiejskiego Domu Kultury w Dziećmorowicach. 

Za nami festyn na Starym Zdroju. Jak co roku w jego 
przygotowanie zaangażowany był aktywny radny 
Anatol Szpur i radni Rady Wspólnoty Samorządowej 
Stary Zdrój. Ale do zorganizowania tegorocznej 
imprezy przyczynili się również wychowankowie 
MOW w Wałbrzychu i ich opiekunowie:  Krystyna 
Osiewała, Ewa Kurek i Kacper Jefmański. 

W minioną niedzielę do Głuszycy przybyli 
pasjonaci jazdy na rowerach elektrycznych. 
Trzeci tegoroczny Electro Bike Tour to 
inicjatywa trzech gmin Świeradowa- 
Zdroju, Jedliny-Zdroju i Głuszycy.

“Świetlica wiejska”, bo tak potocz-
nie nazywany jest obiekt, prezentuje 
teraz zupełnie nową jakość. To no-
woczesny budynek, zapewniający do-
skonałe warunki nie tylko dla najmłod-
szych mieszkańców, ale i wszystkich 
chcących aktywnie spędzać czas. 
Uroczystego otwarcia dokonali w 
dniu 25 września przewodnicząca 
rady gminy Walim Zuzanna Bodur-
ka, wójt Adam Hausman oraz Paweł 
Czyszczoń – dyrektor Departamentu 
Obszarów Wiejskich i Zasobów Na-
turalnych Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego. 
Wszyscy zgodnie podkreślili, że inwe-
stycje tego typu to realizacje mające 
na celu nie tylko poprawę zaplecza 
kulturalnego gminy, ale i cel stworze-
nia komfortowych warunków do bu-
dowania lokalnego patriotyzmu oraz 
aktywności mieszkańców. Wójt Adam 
Hausman zaznaczył, że świetlice wiej-

skie na terenie gminy Walim to jeden 
z najważniejszych elementów inwe-
stycyjnych, a pieniądze jakie zostają 
przekazane na ich renowację i prze-
budowę to środki wydane w najlep-
szy sposób - będą służyć lokalnej spo-
łeczności, a ta wartość jest bezcenna. 
Dom Wiejski w Dziećmorowicach to 
duży sukces w kwestii lokacji dostęp-
nych środków. Łącznie z przeprowa-
dzoną termomodernizacją inwestycja 
kosztowała ponad półtora miliona 
złotych. Środki pozyskane od Lokal-
nej Grupy Działania “Partnerstwo So-
wiogórskie” wyniosły 241.742zł, na-
tomiast środki gminne1.294.081,84zł. 
To ogromna kwota, która przełożyła 
się na powstanie bezpiecznych i no-
woczesnych warunków dla rozwoju 
mieszkańców, których tak brakowało 
w starej i zniszczonej świetlicy, sprzed 
remontu.

KaLu

Sympatyczni rowerzyści zwiedzający nasze 
okolice na Electro Bike Tour Głuszyca 2018 
mieli do wyboru dwie trasy, jedna wiodła do 
Podziemnego Miasta Osówka, a druga pokazała 
piękne widokowo miejsca w okolicach Głuszy-
cy i Jedliny-Zdroju. Obie prowadziły w więk-
szości trasami #Active. Warto dodać, ze zlot 
był imprezą towarzysząca biegowi na szczyt 
Rogowca.

KaLu

Mimo jesiennej pory, pogoda dopisała. Świe-
ciło piękne słońce, które podgrzewało i tak już 
gorącą atmosferę. Radny Szpur specjalnie spro-
wadził watę dla dzieci.

 - Mieszkańcy także nieodpłatnie kosztowa-
li popcornu- komentował radny. Dzieci miały 
możliwość bez-
trosko poskakać 
na dmuchanym za-
mku czy pomalo-
wać sobie twarze. 
Jak na prawdziwy 
festyn przystało i 
tym razem nie za-
brakło kiełbasek 
z grilla. Najmłod-
szym uczestnikom 
zabawy czas wy-
pełniały konkursy z 
nagrodami. Wśród 

nich prym wiodły: parząca piłka, 
wierszyk lub piosenka dla dzieci, 
czy znasz ulubione postacie z bajek, 
układanie puzzli według kategorii 
wiekowej, dmuchanie balonów, ta-
niec i wężyki. Były również konku-
rencje dla dorosłych. Mamy mogły 
sprawdzić się w ilości wykonanych 
przysiadów.

- Dziękuję serdecznie wszyst-
kim mieszkańcom, w szczególności 

dzieciom za wspólną zabawę - podsumował 
aktywny radny Anatol Szpur. - Bardzo dziękuję 
radnym RWS i wolontariuszom za pomoc i pra-
cę przy organizacji - podkreślił. 

PSA
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Złoty Bartosz Kurek 

Wymagający bieg

Polska została po raz drugi z rzędu Mistrzem Świata. Nagroda 
dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) turnieju trafiła 
do urodzonego w Wałbrzychu Bartosza Kurka, który poprowadził 
biało-czerwonych do zwycięstwa na tych mistrzostwach. 

W sobotę 6 października dobędzie się trzecia edycja Waligóra Run Cross. Do pokonania dwanaście 
wymagających podbiegów, których nie da się podbiec, kilkanaście stromych zbiegów, na których 
trzeba bardzo uważać i wiele wspaniałych widoków.

REKLAMA	 R0757/18

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój oferuje do wydzierżawienia obiekt restauracyjny 
położony w Jedlinie-Zdroju przy ul Sienkiewicza 16 („Czarodziejska Chata”).
Przedmiotowy obiekt położony jest w Jedlinie-Zdroju w kompleksie rekreacyjnym obejmującym 
parki linowe oraz tor saneczkowy. Osoby zainteresowane dzierżawą obiektu w celu uzyskania 
szczególnych informacji zapraszam do Urzędu Miasta Jedlinie - Zdroju przy ul. Poznańskiej 
2 (pokój nr 4 – Biuro Obsługi Klienta) lub o kontakt  telefoniczny pod numerem 74 84 55 215 
wew. 14. Osoba do kontaktu – Marzena Tomasik.

Atrakcyjna oferta dzierżawy  prowadzenia obiektu restauracyjnego w kompleksie  
parków linowych oraz toru saneczkowego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Sienkiewicza 16.

REKLAMA	 R0756/18

W polskiej drużynie nagrody indywidualne trafiły jeszcze do Michała Ku-
biaka - najlepszego przyjmującego, Piotra Nowakowskiego - najlepszego 
środkowego i Pawła Zatorskiego - najlepszego libero. Po trzech fantastycz-
nych tygodniach rywalizacji w niedzielę, 30 września reprezentacja Polski  po 
zwycięstwie 3:0 nad Brazylią obroniła złoty medal mistrzostw świata siatka-
rzy. Biało-czerwoni rozegrali dwanaście spotkań, wygrywając dziewięć. Dla 
Bartosza Kurka była to bardzo ważna impreza, podczas które musiał wiele 
udowodnić. Cztery lata temu Stephane Antiga nie powołał go do kadry. W 
tym roku także został wzięty w ramach dzikiej karty. Nasz atakujący okazał 
się jednak jednym z filarów drużyny. W poniedziałek rano polscy siatkarze 
spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Głowa państwa uhonoro-
wała mistrzów świata odznaczeniami państwowymi. MVP mistrzostw świata 
Bartosz Kurek otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Bieg na dystansie ultramaratonu i pół-
maratonu górskiego rozgrywany będzie 
w Głuszycy na terenie malowniczych 
Gór Suchych położonych przy granicy 
z Czechami pomiędzy Mieroszowem, 
Wałbrzychem i Głuszycą (Dolny Śląsk). 

Start ultramaratonu  na dystansie 53 km 
o przewyższeniu +/-5000m zaplanowa-
no o godz. 8:00, natomiast zawodnicy 
zgłoszeni do półmaratonu na dystansie 
25 km o przewyższeniu +/-2000m wy-
startują o godz. 10:00. Miasteczko zawo-

dów, start i meta będą zlokalizowane w 
pobliżu krytej pływalni Delfinek przy SP 
nr 3 w Głuszycy ( ul. Kolejowa 8). 

Więcej informacji na stronie 
www.waligoraruncross.com

KaLu
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Prawdziwa historia podziemi

Fundacja Toyota przyjmuje wnioski Pomoc dla Dawida

Znakomici
goście Weekend z lalkami

Jesienna edycja Brave Kids 
Po jesiennej przerwie rusza cykl spotkań „O historii na żywo” organizowany przez Zamek Książ w 
Wałbrzychu i Fundację Księżnej Daisy von Pless. Spotkania pt. „AL Fürstenstein – jak powstawały podziemia 
pod Książem. Historia katorgi” odbędzie się 8 października (17:30 w Sali krzywej na 2 piętrze). Tym razem 
dr Dorota Sula opowie o warunkach w jakich żyli i pracowali więźniowie drążący podziemia pod Książem. 

Z początkiem października została ogłoszona IX edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty - 
„Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 1 października 
i trwać będzie do 3 grudnia.

Gmina Głuszyca serdecznie zaprasza do udziału w festynie 
charytatywnym „Gramy dla Dawida”, który odbędzie się w 
niedzielę 7 października o godz. 13:00. 26-letni Dawid jest 
mieszkańcem Głuszycy. Niefortunny skok do wody spowodował, 
że doszło złamania kręgosłupa i przerwania rdzenia kręgowego. 
Dawid jest w 70% sparaliżowany. 

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu w najbliższy weekend zagra aż trzy spektakle. Będą propozycje zarówno dla tych najmniejszych, 
jak i starszych widzów. 

Tegoroczna, rekordowa edycja międzynarodowego projektu 
Brave Kids będzie miała swoją jesienną odsłonę. W dniach 
18 – 25 października na Dolnym Śląsku spotkają się dzieci i 
młodzież z różnych środowisk, w tym po raz pierwszy osoby z 
niepełnosprawnościami. W latach 1944 -1945 w Książu trwa-

ła prowadzona przez hitlerowców, 
nieukończona przebudowa wojenna. 
Rękami więźniów z filii obozu Gross-
-Rosen AL. Fürstenstein, wykuto wte-
dy pod zamkiem żelbetowy schron z 
rozbudowaną, liczącą setki metrów 
siecią tuneli. Dziś sama powierzchnia 
znanych nam podziemi wynosi ponad 
3000 m‒. Dorota Sula jest pracownikiem 
naukowym Muzeum Gross – Rosen, 
a także autorką wielu publikacji i arty-
kułów m.in. „Arbeitslager Riese. Filia 
KL Gross-Rosen”. Podczas spotkania 
oprócz ksiażąńskich podziemi poruszo-
ny będzie temat tajemniczych budowli 
zlokalizowanych w rejonie Gór Sowich, 
określonych przez Niemców kryptoni-
mem „Riese” (Olbrzym). Temat ten od 
zakończenia II wojny światowej budzi 
ogromne zainteresowanie zarówno ba-

daczy, historyków, jak i zwykłych łow-
ców sensacji. Dr Sula uchylając się od 
toczących się od lat sporów na temat 
przeznaczenia podziemnych budowli, 
sama stojąc na stanowisku, iż chodzi o 
podziemną kwaterę Hitlera, skupi się na 
aspekcie wykorzystania pracy więźniów 
KL Gross-Rosen i ich tragicznego losu. 

Omówi, głównie na podstawie źródeł 
zgromadzonych w Archiwum Muzeum 
Gross-Rosen w Wałbrzychu wszyst-
kie 13 obozów wchodzących w skład 
kompleksu, nazwanego tak samo jak 
tajemnicza budowla – „Riese”.  Dr Do-
rota Sula opracowała także listę nazwisk 
więźniów zmarłych w tych obozach.

Młodzi artyści z Polski, Gru-
zji, Ukrainy i Rumunii przygotują 
wspólny spektakl finałowy, którego 
premiera odbędzie się 24 paździer-
nika w Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.  Po raz drugi międzynarodowa 
grupa artystów zaprezentuje go 25 
października we Wrocławiu, na de-
skach Teatru Polskiego przed ponad 
500-osobową publicznością. 

Projekt Brave Kids ma już dzie-
sięcioletnią historię, a tegoroczna 
edycja jest rekordowa. W tym roku 
uczestniczyło w niej już ponad 300 
dzieci i młodzieży z kilkunastu kra-
jów świata. Tę listę poszerzy trzy-
dziestoosobowa grupa młodych ar-
tystów, którzy odwiedzą Polskę w 
październiku. Brave Kids Together 

obejmie kilkudniowe warsztaty ar-
tystyczne, podczas których dzieci 
będą uczyć siebie nawzajem tra-
dycyjnych tańców, pieśni, ale także 
sztuk cyrkowych i tańca współczes-
nego. Dzięki modelowi pracy opar-
temu na zasadzie „dzieci uczą dzieci” 
uczestnicy w atmosferze szacunku 
doświadczają czym jest współpraca 
ponad podziałami. Dorośli, doświad-
czone instruktorki artystyczne - 
Mary Sadowska i Agnieszka Ćwieląg 
będą pomagać i wspierać młodych 
artystów w procesie tworzenia fina-
łowego spektaklu, który dwukrotnie 
zaprezentowany będzie szerokiej 
publiczności na profesjonalnych sce-
nach dolnośląskich instytucji kultury. 

KaLu

W sobotę, 6 października o godz. 
17.00 będzie można zobaczyć spektakl 
pt. Kruk Krukowi w reż. Przemysława 
Jaszczaka, dedykowane widzom w 
wieku 10+, poruszające temat dyskry-
minacji i fanatyzmu. Spektakl opowia-
da o społeczności Kruków, żyjących od 
wieku w sielankowym świecie, do któ-
rego niepostrzeżenie wkrada się wro-

gość i nieufność. Okazuje się bowiem, 
że istnieją Kruki lepszej i gorszej kate-
gorii, a o ich losie może zadecydować 
nawet to, jakie noszą imiona. Swoiste 
podziały, wkradające się niemal w każ-
dy zakamarek życia bohaterów, mają 
bardzo destrukcyjny wpływ na ich 
relacje. Tego chaosu najbardziej nie 
mogą zrozumieć najmłodsi, m.in. mały 

Tano, który próbuje zmierzyć się z nie-
znaną siłą zamętu, a tym samym skła-
nia się ku walce o przyjaciół. Historia 
ta opowiedziana jest m.in. za pomocą 
teatru cieni oraz teatru ruchu – całości 
towarzyszą układy choreograficzne i 
piosenki, okraszone współczesną elek-
troniką. W niedzielę o godzinie 12.30 
zaprezentowany zostanie spektakl Kaj-
tuś Czarodziej w reż. Roksany Miner 
– na motywach zwariowanej powieści 
Janusza Korczaka o małoletnim czaro-
dzieju, dedykowany widzom w wieku 
6+. Kajtuś to najbardziej niespokojny 
chłopiec na świecie. Mały buntownik 
nie zgadza się na życie w Biednym 
Mieście, w którym na dobre zadomo-
wiła się mgła, nuda i szarość. Odwraca 
się od rówieśników i od całego świata 
dorosłych. Postanawia wkroczyć w 
świat baśni. Zasłyszane od babci hi-
storie otwierają jego serce na pragnie-
nie bycia czarodziejem. Nie królem, 
nie lotnikiem i nie detektywem, tylko 
właśnie czarodziejem. Pewnego dnia 
niespokojny chłopiec odkrywa w sobie 
magiczną moc. Przedstawienie podej-

muje ważny dla Korczaka temat wol-
ności i praw dziecka oraz poszukiwa-
nia sensu i walki o siebie. Natomiast o 
godz. 16.00 na Małej Scenie zobaczy-
my Dom w reż. Seweryna Mrożkiewi-
cza – spektakl dla najmłodszych (0,5-3 
l.), odwołujący się do historii stworze-
nia świata, nastawiony na sensoryczną 
integrację. Tworzenie świata, którego 
adresatem a jednocześnie uczestni-
kiem jest dziecko, skłania do użycia 
form bliskich małemu człowiekowi. 
Wspólne budowanie Domu z wyko-
rzystaniem działań plastycznych oraz 
zabaw ruchowo-rytmicznych obudzi 
zapewne w każdym maluchu kreatora. 

KaLu
Ceny biletów:

spektakl Kruk Krukowi – 10 zł dla 
wszystkich (Promocyjna Cena)
spektakl Kajtuś Czarodziej – 19 zł 
(dorośli), 16 zł (dzieci)
spektakl Dom – 20 zł dla wszystkich
Kasa Biletowa Teatru czynna jest we 
wtorki, czwartki i piątki od 8:30 do 
11:30 oraz w weekendy na godzinę      
przed spektaklem. 

Jesienią wałbrzyski teatr zaprasza 
gości pod swój dach. W ramach cyklu 
„Goście Szaniawskiego” w Teatrze 
Dramatycznym w Wałbrzychu wy-
stąpią:  Polski teatr tańca z Poznania i 
Piotr Machalica. Już 3 października, o 
godz. 19.00 na Dużej Scenie: wystąpi  
Polski teatr tańca z Poznania w spek-
taklu „Dziady_kopia.doc”. Spektakl 
Tomasza Bazana jest inspirowany 
„Dziadami” Mickiewicza oraz „Try-
logią ciągu” Wiliama Gibsona, to dzi-
siejsza konfrontacja człowieka po-
szukującego logosu nieograniczonej 
wiedzy w zderzeniu z czasem i świa-
tem niematerialnym, wyrażanym 
za pomocą języka futurologicznych 
technologii. Kolejną propozycją jest 
spektakl-hołd składany Młynarskie-
mu przez Piotra Machalicę. Koncert 
składający  się wyłącznie z utworów, 
które wyszły spod pióra Młynar-
skiego. Są to piosenki zarówno au-
torskie,  jak i znakomite przekłady, 
które stały się ważną częścią polskiej 
kultury. W programie koncertu m.in. 
„Jeszcze w zielone gramy”, „Tango 
desperado”, „Nie ma jak u mamy”.  
Piotr Machalica wystąpi w niedzielę , 
7 października o godz. 18.00.

Tym razem w ramach konkursu 
podobnie jak w poprzednich ośmiu 
edycjach konkursu, Fundusz Toyoty 
nagradza oryginalne i ciekawe pro-
jekty związane obszarami: ekologia, 
sport i promocja zdrowego trybu 
życia, edukacja techniczna, bezpie-
czeństwo na drogach, poprawa mo-
bilności/swobody przemieszczania 
się, które zakładają trwałą zmianę 
w otoczeniu i będą realizowane na 
obszarze powiatu wałbrzyskiego i m. 
Wałbrzycha. Osoby/instytucje chcą-
ce zapoznać się z rodzajami projek-
tów, które otrzymały wsparcie w 
latach 2011-2018 mogą o nich po-
czytać na stronach internetowych: 
www.zielonywalbrzych.pl i www.
fee.org.pl w zakładce „Fundusz Toy-

oty”. W konkursie mogą wystarto-
wać organizacje non-profit, czyli jed-
nostki nie nastawione na osiąganie 
zysku takie, jak fundacje, stowarzy-
szenia, szkoły, wyższe uczelnie, klu-
by sportowe, wspólnoty samorządo-
we. W tej edycji maksymalna kwota 
wsparcia projektu wynosi 20.000 zł. 
Natomiast całkowita pula środków 
do rozdysponowania to aż 100.000 
zł. Wszystkie zaplanowane działania 
w ramach projektów powinny być 
zrealizowane pomiędzy styczniem 
a czerwcem 2019. Podobnie jak w 
ubiegłym roku Fundusz Toyoty to 
partnerstwo trzech podmiotów. W 
przygotowaniu i realizacji projektów 
organizacjom pomagają uczniowie 
technikum architektury krajobrazu 

Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. 
Fabryka Toyoty finansuje najlepsze 
pomysły. Fundacja Edukacji Europej-
skiej pełni rolę koordynatora Fun-
duszu. Dla wszystkich organizacji 
zainteresowanych udziałem w kon-
kursie partnerzy Funduszu Toyoty 
organizują spotkanie informacyjne, 
które odbędzie się 15 października 
2018 r. o godzinie 14.00 w Zespo-
le Szkół nr 5, ul. Ogrodowa 2a, sala 
konferencyjna. Tematami spotkania 
będą informacje o zasadach ubiega-
nia się o dotację oraz omówione zo-
staną zasady prawidłowej  realizacji i 
rozliczenia projektu. Planowany ter-
min ogłoszenia decyzji o przyznaniu 
wsparcia - 21 grudnia 2018 roku,

KaLu

Podczas niedzielnego festynu 
będzie można obejrzeć wystę-
py artystyczne, pokazy bokser-
skie i kickbokserskie z udziałem 
mistrzów świata, pokazy OSP 
w Głuszycy Górnej, przejazdy 
motocyklami, a także  mecz piki 
nożnej: Samorządowcy kontra 
Księża. Na dzieci czekają zabawy, 
dmuchańce, malowanie buziek, 
jazda konna i wiele innych atrak-
cji. Ponadto w czasie festynu bę-
dzie można wesprzeć akcję zbiór-
ki krwi Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu. 

KaLu Reklamuj się u nas! reklama@30minut.pl lub 531 407 736 
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Górnicy odnieśli kolejną zasłużo-
ną wygraną pokonując u siebie ża-
rowian 3:0. Mimo wysokiej porażki 
goście zasłużyli na słowa pochwały, 
gdyż momentami prowadzili wy-
równaną walkę z biało-niebieskimi. 
O zdobyciu choćby punktu nie mo-
gło być jednak mowy, o co pod ko-

niec pierwszej połowy postarał się 
Mateusz Sobiesierski, a po zmianie 
stron również Michał Oświęcimka 
oraz Kamil Młodziński. Niedawna 
potyczka ze Zjednoczonymi to był 
już szósty mecz, jaki Górnicy tej je-
sieni rozegrali przed własną publicz-
nością. I na tym nie koniec, gdyż już 

w najbliższą niedzielę chłopcy Fojny 
po raz kolejny zaprezentują się wał-
brzyskiej publiczności. Ratuszową 
odwiedzi Orzeł Prusice, czyli trzecia 
ekipa ligi, a początek konfrontacji na 
szczycie rozgrywek zaplanowano na 
godzinę 15. 

Górnik Wałbrzych - Zjedno-
czeni Żarów 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Mateusz Sobiesierski 
(40), 2:0 Michał Oświęcimka (74), 
3:0 Kamil Młodziński (90+4)

Żółte kartki: Chajewski, Kraw-
czyk, Orzech - Górnik oraz Sajdak, 
Khvostenko, Łagiewka, Gawryszew-
ski - Zjednoczeni

Górnik: Jaroszewski, Smoczyk, 
Orzech, Michalak, Rytko (46 Cha-
jewski), Wepa, Krzymiński, Sawicki 
(80 Młodziński), Oświęcimka, Tra-
garz, Sobiesierski (67 Krawczyk). 

Trener: Jacek Fojna

Bartłomiej Nowak

REKLAMA	 R0759/18

sekund
Na pomoc
reprezentacji Polski
Trwa przerwa w rozgrywkach Eks-
traligi związana ze spotkaniami repre-
zentacji Polski kobiet w piłce nożnej. 
Za nami wczorajszy, towarzyski mecz 
z Estonią, który zakończył się już po 
zamknięciu wydania, ale warto o nim 
wspomnieć w kontekście dwóch za-
wodniczek AZS-u PWSZ Wałbrzych. 
Mamy tu na myśli Annę Rędzię oraz 
Dominikę Dereń, które po raz ko-
lejny dostąpiły zaszczytu występu w 
Biało-Czerwonych barwach. Wraca-
jąc zaś do akademiczek, to kolejny 
pojedynek ligowy podopieczne Kami-
la Jasińskiego rozegrają dopiero w po-
łowie miesiąca. W zaplanowanym na 
14 października spotkaniu VIII kolejki 
AZS PWSZ podejmie przedostatni w 
tabeli Ekstraligi – Mitech Żywiec. Po-
czątek zmagań na stadionie przy ulicy 
Ratuszowej o godzinie 11. 

Wojskowi poza zasięgiem
Po zwycięskiej inauguracji III ligi z 
Ekonomem Legnica, w minionej ko-
lejce koszykarze MKS-u Mazbud Ba-
sket Szczawno-Zdrój musieli uznać 
wyższość WKS-u Śląska Wrocław, 
któremu ulegli na wyjeździe różnicą 
8 „oczek”. O porażce podopiecz-
nych Bartłomieja Józefowicza zade-
cydowała przede wszystkim trzecia 
kwarta, przegrana 10:20, co w re-
zultacie przełożyło się na końcowe 
zwycięstwo Wojskowych 66:58. W 
nadchodzącej odsłonie MKS Mazbud 
Basket zmierzy się z KKS Kobierzyce, 
a do konfrontacji dojdzie jutro w hali 
sportowej przy ulicy Słonecznej 1a w 
Szczawnie-Zdroju. Początek o godzi-
nie 17.30. 

Zgodnie z planem

Godzina gry i do domu

Osiem ligowych zwycięstw z rzędu ma już na swym koncie prowadzący w tabeli IV ligi Górnik 
Wałbrzych. Ostatnia wygrana nie może jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż 
przeciwnikiem lidera rozgrywek byli zamykający tabelę Zjednoczeni Żarów. 

W imponującym stylu rozgrywki II ligi rozpoczęli siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój. W I kolejce wałbrzyszanie udali się do Legnicy, 
ale nie dali rozwinąć skrzydeł miejscowemu Ikarowi. To zresztą najdelikatniejsze określenie pewnej i zdecydowanej wygranej 
wałbrzyszan, którzy potrzebowali zaledwie godziny, aby odprawić gospodarzy. 

Zespół trenera Janusza Buł-
kowskiego nie miał litości dla leg-

nickiego Ikara, z którym przyszło 
mu się zmierzyć przed tygodniem 

na rozpoczęcie rozgrywek II ligi. 
Niedawny pojedynek toczył się pod 

całkowite dyktando naszej 
drużyny, która w każdej z 
partii zdominowała kiep-
sko spisujących się gospo-
darzy. Przewaga Aqua-
-Zdroju była tak wyraźna, 
iż szkoleniowiec gości mógł 
sobie pozwolić na skorzy-
stanie z usług wszystkich 
swych podopiecznych, 
włącznie z rezerwowymi, 
którzy utrzymali wysokie 
prowadzenie spadkowicza 
z II ligi. W kolejnej od-
słonie nasi zmierzą się z 
Chrobrym Głogów, który 
przed tygodniem okazał 
się lepszy na wyjeździe od 

zespołu MUKS Milicz. Faworytem 
sobotniego meczu wydają się wał-
brzyszanie, którzy w okresie przy-
gotowawczym dwukrotnie spa-
rowali z głogowską ekipą i w obu 
przypadkach nie mieli problemów 
z odniesieniem zwycięstwa. Począ-
tek spotkania w hali Aqua-Zdroju o 
godzinie 18.

Ikar Legnica - MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych 0:3 (19:25, 20:25, 12:25)

Aqua-Zdrój: Szablewski, Bocia-
nowski, Kącki, Zieliński, Nowak, 
Szczygielski, Szydłowski (libero) 
oraz Grad, Kulik, Olszewski, De-
reń, Gawryś. Trener: Janusz Buł-
kowski

Bartłomiej Nowak 
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REKLAMA	 R0760/18

sekund
Czas na WALK 
Inauguracja nowego sezonu Wałbrzy-
skiej Amatorskiej Ligi Koszykówki 
„Aqua-Zdrój” zbliża się szybkimi kroka-
mi. Jak poinformował Michał Borzem-
ski, organizator rozgrywek, kolejna 
edycja rozpocznie się już 14 paździer-
nika, a na liście startowej znalazło się 8 
drużyn: Partners Nieruchomości (ak-
tualny mistrz), Faurecia, Labo-Dent, 
Drink Team, Byle Jak, Znicz Team, Nie-
uchwytni Konsorcjum Serwisowe oraz 
Wałbrzych Dla Was. Pierwsza kolejka 
najprawdopodobniej odbędzie się w 
hali Aqua-Zdrój przy ulicy Ratuszowej. 

Niegościnny Pankowski
W miniony weekend na kortach w 
Szczawnie-Zdroju rozegrano Woje-
wódzki Turniej Klasyfikacyjny do lat 
16. Barw gospodarzy bronił zaledwie 
13-letni Antoni Pankowski, który choć 
w grze pojedynczej musiał uznać wyż-
szość starszych rywali, to w deblu pod-
opieczny Filipa Kosińskiego odbił sobie 
wcześniejsze niepowodzenia. Wystę-
pując w parze z Filipem Bojko sięgnął 
po końcowe zwycięstwo pokonując w 
finale duet Marcel Dzieło – Bartłomiej 
Roś z KKT Wrocław

Na siatkarki jeszcze poczeka-
my
Choć tegoroczna odsłona III ligi siatka-
rek rozpocznie się w następny weekend 
października, to jednak na start Chełm-
ca Wodociągów przyjdzie nam pocze-
kać aż do ostatniej soboty obecnego 
miesiąca. W pierwszej bowiem kolejce 
podopieczne Marka Olczyka czeka pau-
za, stąd nowy sezon wałbrzyszanki zain-
augurują dopiero 27 października, kiedy 
to gościć będą El-TIM Volley Głogów.. 

Początek został zrobiony
Obawialiśmy się pierwszego po latach przerwy występu koszykarzy Górnika Trans.eu w I lidze i faktycznie, do końca musieliśmy 
drżeć o wynik potyczki z Pogonią Prudnik. Dzięki jednak tak cenionym przez fanów biało-niebieskich ogromnemu zaangażowaniu 
i ambitnej walce wałbrzyszanie zdołali wyszarpać cenne zwycięstwo nad inauguracyjnym rywalem.  

Spotkanie w hali Aqua-Zdroju 
rozpoczęło się od chaotycznych, 
a w efekcie niedokładnych ata-
ków beniaminka I ligi. Mimo to w 
5 minucie gospodarze przez chwilę 
remisowali z Pogonią 14:14. Przez 
chwilę, gdyż rywal w krótkim cza-
sie zanotował dwie „trójki” z rzę-
du, dzięki czemu prowadził 20:14, 
a po pierwszej kwarcie 23:18. W 
drugiej ćwiartce koszykarze Mar-
cina Radomskiego poprawili grę 
na tablicy, a także skuteczność ata-
ków, co musiało się przełożyć na 
wynik potyczki. Miejscowi szybko 
zniwelowali straty, a następnie od-
skoczyli na kilku punktów przewagi 
– do przerwy Górnicy wygrywali 
38:34. W drugiej połowie przeciw-

nik wyraźnie rozrzucał się z dystan-
su. Świetnie w tym aspekcie koszy-
karskiego rzemiosła prezentował 
się szczególnie Marcin Sroka, który 
w całym meczu zaliczył aż sześć 
celnych „trójek”. Pozostali gracze 
Prudnika nie byli jednak gorsi, stąd 
na koniec trzeciej kwarty przewaga 
gości wynosiła 9 punktów (61:52). 
W ostatniej odsłonie Górnicy długo 
się rozkręcali, ale w końcu złapali 
właściwy rytm swych akcji. W roli 
głównej wystąpił najlepszy w naszej 
drużynie Jakub Der, który kilkoma 
skutecznymi wejściami pod kosz 
przywrócił miejscowym nadzieje 
na końcową wygraną. Podopieczni 
trenera Radomskiego zaczęli po-
woli, acz konsekwentnie odrabiać 

straty, ale goście nie zamierzali 
rezygnować z walki o 2 punkty. W 
ostatnich sekundach byliśmy świad-
kami zażartej, choć nie do końca 
czystej walki, o czym przekonał się 
między innymi ukarany niesporto-
wym przewinieniem doświadczo-
ny Grzegorz Mordzak. Tę swoistą 
wojnę nerwów lepiej wytrzyma-
li biało-niebiescy, którzy wraz z 
końcową syreną mogli rozpocząć 
świętowanie I-ligowej wygranej. W 
II kolejce nasi zmierzą się z Czarny-
mi Słupsk, którzy przed tygodniem 
pokonali w Krakowie miejscowy 
AZS AGH 87:66. Do spotkania 

dojdzie w niedzielę o godzinie 18 
w Słupsku. 

Górnik Trans.eu Wałbrzych 
- Pogoń Prudnik 82:76 (18:23, 
20:11, 14:27, 30:15)

Górnik Trans.eu: Jakub Der 18 
(2x3), Piotr Niedźwiedzki 16, Rafał 
Glapiński 10 (2), Marcin Wróbel 9, 
Bartłomiej Ratajczak 9 (1), Damian 
Durski 8, Tomasz Krzywdziński 8, 
Krzysztof Spała 2, Hubert Krusz-
czyński 2. Trener: Marcin Radomski

Bartłomiej Nowak 



www.30minut.pl

Piątek, 5 października 201818 ogłoszenia Nakład łączny

w październiku 83 000 egz.
od 15 lat 
razem z Wami

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OT-
WARTY NOWEJ WILLI „ZŁOTY 

KLUCZ” PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 
7 W SZCZAWNIE ZDROJU, KTÓRY 

ODBĘDZIE SIĘ 12.10.2018 OD 
GODZINY 10.

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” - 51,58m2, trzy pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na pierwszym piętrze. Cena: 252 742 zł. 
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” -  38,53m2, dwa pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na pierwszym piętrze. Cena: 188 797 zł. 
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” -  51,97m2,  trzy pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Cena: 254 653 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” - 27,60m2,  jeden pokój, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Cena: 135 240 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA „ZLO-
TY KLUCZ” - 38,54m2, dwa pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Cena: 188 797 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” -  39,36m2, dwa pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na drugim piętrze. Cena: 192 864 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” -  50,94m2,  trzy pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 

przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na trzecim piętrze. Cena: 249 606 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  -  WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” - 27,68m2, jeden pokój, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na trzecim piętrze. Cena: 135 632 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” - 39,82m2, dwa pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na trzecim piętrze. Cena: 195 118 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” – 40,12m2, dwa pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. W budynku winda oraz 
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie 
na trzecim piętrze. Cena: 196 588 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – 25m2, 1 pokój, 
aneks kuchenny, łazienka. Mieszkanie do 
wykończenia. Usytuowane na pierwszym 
piętrze w kamienicy. Cena: 59 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 
73

SZCZAWNO ZDRÓJ – 23m2, 1 pokój, 
aneks kuchenny, łazienka z wc Mieszkanie 
w trakcie kapitalnego remontu. Usytuo-
wane na drugim piętrze. Cena: 115 000 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 640 
11 73

PODZAMCZE - 37,4m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, piwnica. Miesz-
kanie do odświeżenia. Mieszkanie na trze-
cim piętrze. Cena 121 000 zł.  Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWE-
GO BIURA, KTÓRE ZNAJDUJĘ SIĘ W 
WILII „ZŁOTY KLUCZ” PRZY ULICY 
KOŚCIUSZKI 7 W SZCZAWNIE ZDRÓJ.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nie-
ruchomościami WILLA, Al. Wyzwo-

lenia 3/2 58-300 Wałbrzych tel.74 
666 42 42, kom.507 153 166,

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

pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu, 4 
pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po 
remoncie, ogród, osobne wejście, cena  
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 
148 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA –  Do sprzedania  4 pokoje, Pia-
skowa Góra, 57 m2, cena 159000zł. par-
ter, stan b.dobry, ogrzewanie. miejskie, 
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgó-
rzu, 38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje 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 129 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie na No-
wym Mieście, 3 pokoje, 115m2, parter, 
co gaz, po remoncie, cena 288 tys.zł. 666 
42 42, 507 153 166. 
WILLA –  Sprzedamy kawalerkę na No-
wym Mieście, 34m2, 4 piętro, cena 60 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 63m2, 
Śródmieście przy ul. Wyzwolenia, 1p. po 
remoncie, co gaz, cena 129 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, B.Gorce, 
41,4m2, parter, ogródek, cena 45 tys.zł.  
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA-  Sprzedamy pół domu po re-
moncie na Poniatowie 4 pokoje, 120m2, 
działka 550m2, cena 480 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół bliźniaka na 
Podgórzu, 107m2, stan dobry, działka 
1460m2,  2 garaże, cena 330 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 3 po-
koje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena 123 
tys.zł.  666 42 42, 881 424 100.
WILLA -  Sprzedamy mieszkanie Szczaw-
no Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje, 
108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

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 

ESPERAL

602 576 511

„Przestronny dom w Wałbrzychu”
Do wynajęcia 6-pokojowy dom wol-
nostojący na Podgórzu w Wałbrzychu. 
Pokoje od 12m2 – do 25m2 (od 2 –do 
4 osób), osobna kuchnia z jadalnią oraz 
3 łazienki (w pełni wyposażone), taras, 
ogród, 100 m do przystanku autobuso-
wego. Ciche i zielone otoczenie. Dom 
po remoncie, idealny dla osób indywi-
dualnych, pracowników lub studentów.

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

(2) JĘZYK NIEMIECKI KOREPETY-
CJE TEL. 575 268 748

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

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

(3): HYDRAULIKA, 
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel. 506 
206 102

(9): MARSAT – MONTAŻ ANTEN 
SATELITARNYCH, tel.  607 454 261

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

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

(4) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. Na-
prawa FOTOGRAFICZNYCH APA-
RATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji 
na usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę do 
13 793-10-10-22 lub 74-660-38-43

(1)INSTALACJE C.O., WOD-KAN, 
CWU, NOWE TECHNOLOGIE 
(POMPY CIEPŁA) OCZYSZCZAL-
NIE PRZYDOMOWE, NADZÓR, 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

DORADZTWO, ROZLICZENIA. 
TEL. 798 485 282

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

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

PRACA

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

(1)FIRMA ZATRUDNI NA UMOWĘ 
O PRACĘ SPAWACZY, MAGAZY-
NIERÓW, PRACOWNIKÓW PRO-
DUKCJI. PRACA NA 1 ZMIANĘ. 
STAWKA BRUTTO - MINIMUM 20 
ZŁ/H. ZATRUDNIMY RÓWNIEŻ 
EMERYTÓW, TEL. 74 842 34 56

NIERUCHOMOŚCI

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

WSZYWANIE 

ESPERALU

TEL. 74 841 54 66

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

SKŁAD KAMIENIA OZDOBNEGO 

poleca

GRYSY KOLOROWE
biały, różowy, szaro-rudy, żwir, 

zielony, kora kamienna, czarny

WOREK 30KG / 10-15 zł
Wałbrzych, Armii Krajowej 1

pon-pt 8-14
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