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Kraj w żałobie
Tragiczny finał miało radosne podsumowanie tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas
corocznego światełka do nieba, na oczach tłumu, śmiertelnie raniony nożem został prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz. Mimo ofiarnej walki lekarzy Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu w poniedziałek, 14 stycznia. Kraj
pogrążył się w żałobie, która w wielu regionach Polski potrwa do soboty, 19 stycznia.
Paweł Adamowicz był prezydentem
Gdańska od 1998 roku. Był prawnikiem, politykiem i samorządowcem. W latach 19901993 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu
Gdańskiego, w latach 1994–1998 był przewodniczącym rady miasta Gdańska. W niedzielę, 13 stycznia, podczas 27. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zaatakował
go nożownik. Mimo wysiłków lekarzy w poniedziałek, 14 stycznia, zmarł w szpitalu.
Po tragiczniej śmierci Pawła Adamowicza Polacy ruszyli ze spontanicznymi akcjami
oddającymi hołd zmarłemu prezydentowi
Gdańska. Praktycznie w każdej miejscowości
odbyły się marsze milczenia bądź chwile zadumy, w czasie których wspominano Pawła
Adamowicza, palono znicze ku Jego pamięci i
sprzeciwiano się przemocy oraz mowie nienawiści.
- Ta śmierć powinna skłonić nas do tego,
by bardzo mocno przemyśleć to, co się stało.
Żeby zastanowić się nad tym, jakim językiem
do siebie przemawiamy. Żeby pomyśleć o
tym, co nieraz bezmyślnie, a nieraz z premedytacją wpisujemy w Internecie. By pomyśleć
nad tym, jakich słów do siebie nawzajem używamy. Bo były tylko słowa, a na końcu pojawił się nóż. Oby pierwszy i ostatni - mówiła
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Piłkarska sobota na
Ratuszowej
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prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która
wspominała Adamowicza jako świetnego
samorządowca, pracowitego gospodarza
miasta, człowieka trochę nieśmiałego, ale
zawsze będącego wśród ludzi - z życzliwością i uśmiechem. Mówiła o żalu, jaki ogarnął
tych, którzy czują stratę. Przede wszystkim
o najbliższych, a na drugim miejscu - o mieszkańcach Gdańska, którym Paweł Adamowicz
zarządzał 21 lat.
W Wałbrzychu od 15 do 17 stycznia
trwała żałoba. Wszystkie flagi umieszone na
budynkach zajmowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne miasta były
przystrojone kirem, a na rondzie Unii Europejskiej flagi zostały opuszczone do połowy
masztu. Prezydent Wałbrzycha zalecił też
odwołanie wszystkich imprez rozrywkowych
organizowanych przez podlegające miastu
jednostki. Jednocześnie zwrócił się z apelem do organizatorów wszelkich imprez o
charakterze rozrywkowym o ich odwołanie
bądź ograniczenie.
Dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, czyli sobota, 19 stycznia,
został ogłoszony dniem żałoby narodowej
– Przede wszystkim proszę o szacunek i
pamięć wobec wielkiego człowieka, wielkie-

go polityka i wielkiego obywatela Gdańska,
jakim był bez wątpienia pan Prezydent Adamowicz – zaapelował Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
(piw)
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Eko jest w modzie
Dzień bez Opakowań Foliowych, który obchodzimy 23 stycznia to inicjatywa, która powstała kilka lat temu ze względów
pro-ekologicznych. Foliowe opakowania, zwłaszcza reklamówki na zakupy, kończą zwykle jako odpady, będące najczęściej występującymi „śmieciami” na terenach zaludnionych. Z okazji Dnia Bez Opakowań Foliowych rozmawiamy
z Tomaszem Jaworskim, Dyrektorem Wydziału Gospodarki
Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Dlaczego stosowanie opakowań foliowych jest szkodliwe?
Proces
produkcji
trwa tylko jedną sekundę, używamy ich przez
25 minut, a rozkładają
się prawie 400 lat. Torebki foliowe, które wywiewane ze składowisk,
spływające rzekami, popychane przez wiatr –
przemierzają cały świat.
Około 50 tysięcy ton toreb plastikowych, które
trafiają co roku do oceanu, zabija ponad milion
morskich ptaków i sto
tysięcy morskich ssaków.
Żółwie morskie mylą je z
meduzami, które stanowią ich główny pokarm.
Połykają je, a następnie
giną. Zdarza się, że z
powodu połknięcia zbyt
dużej liczby toreb plastikowych umierają nawet walenie.
Niejednokrotnie widok zalegających torebek foliowych sprawia, że niegdyś naturalny zakątek wydaje się być dzikim wysypiskiem.
Jakie są zalety używania toreb materiałowych i papierowych?
Torby materiałowe są torbami wielokrotnego użytku i mają nieporównywalnie większą trwałość i wytrzymałość w stosunku do toreb wykonanych z papieru czy polietylenu foliowego. Torby bawełniane są wykonane
z materiałów naturalnych, natomiast popularne foliówki mogą rozkładać
się w przyrodzie nawet 400 lat. Dlatego tak ważnym jest właściwe dokonywanie wyborów przy robieniu codziennych zakupów i pamiętanie, że
warto z domu wziąć jednak torbę bawełnianą.
Akcja „Wymień foliówkę na eko-reklamówkę” zorganizowana
przez Urząd Miejski w Świdnicy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem świdniczan. Na czym polegała?
Akcja była bardzo prosta - każdy mieszkaniec Świdnicy za darmo otrzymywał eko-torbę, wykonaną z materiału. Wystarczyło, że zgłosił się do
Urzędu Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodarki Odpadami i zostawił plastikową reklamówkę, a w zamian otrzymał ekologiczną torbę.
Odbyła się ona dwa razy w ubiegłym roku: w marcu i w maju Mieszkańcy
wymienili około 2000 tysięcy foliówek na eko -torby.
Czy akcja będzie miała swoją kontynuację w tym roku?
Tak, w związku z tym, że akcja wymiany toreb foliowych na eko-torby
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, w tym roku będziemy ją kontynuować. Jeszcze nie znamy dokładnych dat przeprowadzenia akcji, aczkolwiek można spodziewać się jej w kwietniu, dlatego zachęcamy do obserwowania naszego profilu na portalu społecznościowym, jak również do
śledzenia aktualności na naszej stronie www.czystaswidnica.pl.
Dziękuję za rozmowę
Paulina Purgał
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Agencja Pracy FLEXONE

PRACA

PAKOWACZ W ZAKŁADACH DROBIOWYCH
wypłaty tyg. stawka 9,78-10.57 €
(300-400 € netto tydz.)

Ul. Mazowiecka 3 • Wałbrzych • Centrum OK (1 piętro)
Tel. 74 666 10 70 / 537 009 484 • e-mail:kontakt@flexone.pl
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1kalendarium

„Bądźcie światłem i oparciem dla każdego
napotkanego człowieka” - św. Jan Paweł II

STYCZEŃ

18

Imieniny:
Małgorzata, Piotr, Zuzanna
Dzień Kubusia Puchatka

PIĄTEK
10:00 - Wystawa pt. „Made in photo”, Stara Kopalnia,
Wałbrzych
17:00 - Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, Filia
Biblioteczna nr 1, Wałbrzych
17:00 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, WOK
Piaskowa Góra, Wałbrzych
19:00 - Wystawa pt. „Świdnicka szopka”, Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Świdnica
19:00 - Karnawałowy koncert symfoniczny, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Lord Jim”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych

STYCZEŃ

19

SOBOTA

Imieniny:
Henryk, Mariusz, Marta
Dzień Całowania
Dzień Popcornu

10:00 - Wystawa pt. „Od Kleopatry do Nelsona”,
Zamek Książ, Wałbrzych
10:30 - Nauka śpiewu i zabawy, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „Tutaj jest wszystko”, Teatr
Dramatyczny, Wałbrzych
17:00 - Spektakl pt. „ Klimakterium i już...”, Teatr
Miejski, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „Dzieci Czarnych Orłów”, Centrum Kultury-MBP, Głuszyca
19:00 - Spektakl pt. „Lord Jim”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych

STYCZEŃ

20

NIEDZIELA

Imieniny:
Fabian, Sebastian,
Dobiegniew
Światowy Dzień Śniegu

09:00 - IV Dolnośląska Liga Seniorów w szachach,
WOK Stara Kopalnia, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”, Teatr Lalki
i Aktora, Wałbrzych
18:00 - Alchemia teatralna, Teatr Miejski, Świdnica
18:00 - Noworoczna Gala Operetkowa, Filharmonia
Sudecka, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Lord Jim”, Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych
20:00 - Koncert kolęd, Dom Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
REKLAMA
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Imieniny:
Agnieszka, Jarosław,
Epifaniusz

21

PONIEDZIAŁEK

Dzień Babci

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
10:00 - Bezpłatna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca, Centrum Sportu i Rekreacji, Walim
10:00 - Wystawa pt. „Od Kleopatry do Nelsona”,
Zamek Książ, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie z dr Sylwią Bielawską, Zamek
Książ, Wałbrzych

STYCZEŃ

Imieniny:
Anastazy, Wincenty,
Dominik

22

Dzień Dziadka

WTOREK

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
09:30 - Spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”, Teatr Lalki
i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Konferencja pt. „Zawodowy strzał w 10!,
Stara Kopalnia, Wałbrzych
17:00 - Seans pod Atlantami, Biblioteka Miejska,
Wałbrzych

STYCZEŃ

Imieniny:
Ildefons, Rajmund,
Klemens

23

Dzień Bez
Opakowań Foliowych

ŚRODA

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
10:00 - Wystawa pt. „Made in photo”, Stara Kopalnia,
Wałbrzych
15:00 - Popołudnia z książką, Filia Biblioteczna nr 6,
Wałbrzych
16:00 - Dyskusyjny Klub Książki, Filia Biblioteczna nr 7,
Wałbrzych

STYCZEŃ

24

Imieniny:
Felicja, Tymoteusz, Rafał

CZWARTEK

Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu

08:00 - Ferie zimowe, Stara Kopalnia, Wałbrzych
15:00 - Dyskusyjny Klub Książki pt. „Chmurdalia”,
Multimedialna Filia Biblioteczna
17:00 - Prelekcja „O ptakach w Multimedialnej Filii Bibliotecznej”, Multimedialna Filia Biblioteczna,
Wałbrzych
19:00 - Alchemia teatralna, Teatr Miejski, Świdnica
R0028/19
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Studio Espresso gościło w Tarta Bułka Cafe w Szczawnie-Zdroju

z Łukaszem Stecem
Zobacz Studio Espresso:

Z piłkarzem, trenerem i działaczem Górnika Nowe Miasto oraz zawodnikiem Muay Thai rozmawiał Paweł Szpur
stadionie. Chciałem reprezentować
taki klub.
Czy wówczas poznałeś Sebastiana Raciniewskiego?
Tak, zgadza się, wtedy poznałem
Sebastiana i od tego czasu jestem z
tym klubem.

Jaki był twój pierwszy sport,
który uprawiałeś?
Tak naprawdę pierwszym sportem była koszykówka. Chodziłem do
szkoły podstawowej numer 23. Trenerem WF-u był Wojciech Krzykała,
trener koszykówki, który zaraził mnie
tym sportem. Najpierw była gra w
szkole, później trafiłem do Górnika,
gdzie w młodzikach i kadetach brałem udział w rozgrywkach ligowych.
Po koszykówce zacząłem grać w piłkę
nożną.

Jedyny w swoim rodzaju. Ten zapach sali. Co trening przychodziłem
do domu, to moja mama wkładała
wszystkie rzeczy do prania, albo na
balkon. Wiadomo, jak trening był na
sali teatralnej, to wszystkie ubrania
miały specyficzny zapach. Cały czas
moja mama powtarzała, żebym tam
nie chodził, bo ubrania przesiąkały
specyficznym zapachem, że nie dawało się wytrzymać. Przez okres
trzech lat słuchałem „śmierdzisz po
treningu”(śmiech).

Przepraszam, że przerwę, ale
czy koszykówka znudziła ci się?
Nie czułeś już tego?
Nie do końca. To było takie chwilowe uderzenie. Koledzy grali w
podstawówce, na lekcjach WF-u była
koszykówka i w tym czasie w moim
życiu też. Przez okres podstawówki
koszykówka przeplatała się w moim
życiu. Ale to nie było to.

I wtedy zmieniłeś sport na...?
Na piłkę nożną. Koledzy zaciągnęli
mnie do klubu Sudety Dziećmorowice. Od wieku juniora grałem tam
przez trzy lata i dojeżdżałem tam na
treningi. Wówczas nie dojeżdżała tam
linia numer 5, więc dojeżdżaliśmy do
pętli i z niej na piechotę chodziliśmy
na boisko trzy razy w tygodniu.

A klimat sali „Teatralnej”?

Specyficzne boisko, pamiętam
je. Usytuowane było pod górkę.

Czy dzięki niemu masz lepszą
kondycję ?
Duży atut dla nas. Drużyny przyjeżdżają i nie mogą się odnaleźć. Dla
nas warunki korzystne, dla gości już
nie.
Ja pamiętam jeszcze boisko Juwenturu Wałbrzych, też podobnie
usytuowane. Dziś stoją tam sklepy
wielkopowierzchniowe.
Zgadza się. Były dwie takie drużyny. Myślę, że mieli boisko jeszcze
bardziej usytuowane pod górkę. Bo
zdarzało się z „piątki” przekopywać
całe boisko, jak graliśmy z górki.
Pozostałeś w piłce nożnej. Kiedy pojawiło się zaangażowanie
w formowanie drużyny Górnik
Nowe Miasto?
Tak naprawdę od pierwszego treningu. Przyszedłem na trening, o którym dowiedziałem się od kolegów,
bo całe życie mieszkałem na Nowym
Mieście. Pojawiła się informacja, że
powstaje tam klub, jeszcze na takim
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Udało wam się zbudować nie
tylko drużynę seniorską, ale młode zespoły z sukcesami w kraju.
Ale opowiedz o seniorach, których jesteś trenerem.
Moja drużyna seniorska opiera się
głównie na wychowankach, na naszej
młodzieży. To jest drużyna z ludzi,
których zacząłem trenować pięć lat
temu i do tej pory trenuję: od młodzika, trampkarza, juniora młodszego
i starszego do seniora. Wspomagamy
się kilkoma starszymi doświadczonymi graczami jak ja i jeszcze kilku chłopaków. Chcemy w ten sposób pomóc
tej młodzieży.
Nieźle sobie radzicie. Mimo
braków kadrowych i nieprzychylności natury technicznej zajmujecie piąte miejsce w tabeli.
Wiadomo, apetyt jest na wyższe
miejsca. Na chwilę obecną jesteśmy
na piątym miejscu. Zaczynamy rundę
zawsze dobrze, ale kończymy ją nieco niżej. Zdarzają się kontuzje, młodzi
pracują na trzy zmiany. Nie zawsze
udaje nam się zagrać w optymalnym
składzie. Później przez to odchodzimy od czołówki.
Pracujesz zawodowo, trenujesz piłkę i sporty walki, poświęcasz czas rodzinie. Jak udaje ci się
to wszystko pogodzić?
Nie jest łatwo, siedem dni w tygodniu coś robię. Trenuję cztery razy w
tygodniu sporty walki i trzy razy piłkę
nożną. Zdarza się, że jednego dnia
mam trening sportów walki, a zaraz
po nim lecę na trening piłki nożnej.
Tak samo z pracą. Wstaję wcześnie,
czwarta trzydzieści. Piąta trzydzieści
muszę być w pracy. Jestem cały czas

facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com
W dalszej części wywiadu dowiecie się Państwo, dlaczego Łukasz zmienił MMA na Muay Thai. Ile
godzin dziennie trenuje oraz jaką
trzeba dysponować kondycją do
uprawiania tego sportu. Czy sporty
walki są kontuzjogenne. Na koniec
wywiadu Łukasz zdradzi, jakie podejście do sportów, które uprawia
ma jego żona. Koniecznie oglądajcie cały wywiad w internecie.
na obrotach. Kończę pracę, jadę po
syna i jestem z nim. Później żona mnie
zmienia i idę na trening. Dzięki żonie
mogę trenować, bo ona wspiera mnie
i zajmuje się domem.
Przejdźmy do sportów walki od
dziesięciu lat: MMA, Muay Thai.
Skąd pomysł na te dyscypliny?
Koledzy zaczęli trenować MMA.
Mówią: „Chodź, zobacz, na czym to
polega”. Ja na to, że gram w piłkę. A
oni nadal mnie namawiali i mówili, że
będzie mi się podobało. Poszedłem
na pierwszy trening i faktycznie.
Czy to miało miejsce w Wałbrzychu?
Tak, na sali lekkoatletycznej. Zbierała się grupa ludzi i trener. Tam zaczęliśmy trenować. Spodobało mi się i
sporty walki trenuję do dzisiaj.
Czy już odbyłeś jakieś walki?
Tak, dokładnie sześc lat temu odbyłem pierwszą walkę. To było w
Jeleniej Górze na gali charytatywnej
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Były to czasy, kiedy MMA nie
było taką modą. Teraz jest modne.
Każdy chce trenować i być trenerem.
Są osoby, które już po dwóch latach
stają się trenerami, gdzie nie powinni
tego robić. Takie osoby nie powinny
zajmować się szkoleniem młodzieży.
Dziękuję za rozmowę.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99
74 663 80 30

DORADCA BIZNESOWY

TEL. 531 344 100

Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Po pożyczkę przyjdź do Fines
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE
1888 - tabliczka Play dla Firm ID-0931.indd 1

06/04/18 09:57

4 wydarzenia

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

od 16 lat
razem z Wami

Piątek, 18 stycznia 2019
www.30minut.pl

o współpracy
90 procent bonifikaty Umowa
podpisana
w Szczawnie-Zdroju
Gminy w Polsce podejmują uchwały o wysokości bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania
wieczystego we własność. Wszystko za sprawą ustawy, która weszła w życie 5 października 2018
roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Jednak wysokość bonifikaty w
każdej gminie może różnić się, gdyż
to rada danej gminy decyduje o jej
wysokości. Szczawno-Zdrój już przyjęło takie rozwiązanie prawne, jednak
nie obyło się bez zatargu pomiędzy
burmistrzem a radnymi. Podczas sesji
Rady Miejskiej 11 grudnia 2018 roku
burmistrz Szczawna-Zdroju Marek

REKLAMA

Fedoruk przedstawił projekt uchwały, która pozwalała skorzystać z przekształcenia z bonifikatą 60 procent w
pierwszym roku, następnie malałaby
ona o 10 procent co kolejny rok.
Radni klubu Kocham Szczawno-Zdrój nie zgadzali się na to rozwiązanie i uchwała została odrzucona przy
10 głosach przeciw.
- Naszym zdaniem
bonifikata ta powinna
być większa i oscylować w granicach 90
procent - tłumaczyła
Agnieszka
Pisarska,
radna i przewodnicząca komisji budżetu.
Klub radnych Kocham Szczawno-Zdrój
przygotował autorski
projekt, który w swoich zapisach wskazywał na bonifikatę w
wysokości 90 procent
w pierwszym roku
oraz jej obniżenie o
10 procent co kolejny
rok.
- Nie wszyscy radni
byli przekonani co do
naszego rozwiązania.
Również podczas prac

w komisjach nie wyrażali aprobaty.
Jednak nasza determinacja i to, że
działamy na rzecz mieszkańców realizując ich wolę - pozwoliły, by podczas sesji praktycznie przez całą radę
wprowadzić ją w życie - mówi radny
Tomasz Krupa.
Ostatecznie uchwała z bonifikatą
90 procent została podjęta na sesji w
dniu 14 stycznia 2019 roku przy 14 za
i 1 głosie wstrzymującym się.
- To prawdopodobnie pierwsza
tego typu uchwała w historii uzdrowiska przygotowana przez radnych,
którzy skorzystali ze swojego ustawodawczego przywileju inicjatywy
uchwałodawczej - mówi Michał Broda, przewodniczący rady miejskiej, a
zarazem współautor projektu.
- Dziękuję radnym za przyjęcie
naszej propozycji, a tym samym za
wspieranie mieszkańców w tak ważnych dla nich sprawach”- dodaje.
Teraz urząd będzie informować
mieszkańców
zainteresowanych
przekształceniem użytkowania na
własność. Mieszkańcy Szczawna-Zdroju, których sprawa dotyczy,
powinni jak najszybciej skorzystać z
tego rozwiązania, dzięki któremu zaoszczędzą własne pieniądze.
PAS

W piątek 11 stycznia sala konferencyjna wałbrzyskiego Ratusza była świadkiem niecodziennego wydarzenia. Przy udziale
wałbrzyskich licealistów prezydent miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej podpisał porozumienie o współpracy z Hrabstwem Cape Breton w Kanadzie.
Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że było to pierwsze w historii miasta podpisanie umowy
za pośrednictwem wideokonferencji, a
do tego pierwsza w historii Wałbrzycha
umowa z regionem w Kanadzie.
Hrabstwo Cape Breton, to kanadyjska prowincja Nowej Szkocji, druga
co do wielkości gmina i ekonomiczne
serce wyspy Cape Breton. Hrabstwo
liczy około 100 tys. mieszkańców i z
Wałbrzychem łączą je tradycje górnicze
oraz żyjąca w hrabstwie spora społeczność polska. W uroczystym podpisaniu
umowy po stronie polskiej, poza prezydentem, wzięli udział: Maria Romańska
- przewodnicząca Rady Miejskiej Wał-

brzycha, Anna Żabska prezes Zamku
Książ, Jan Jędrasik, dyrektor Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Jacek
Drejer dyrektor Muzeum Porcelany
oraz Janusz Kurc, przedstawiciel środowisk górniczych.
Uroczystość prowadził Arkadiusz
Grudzień, kierownik Biura Promocji,
Kultury, Sportu i Turystki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Po stronie kanadyjskiej w uroczystości wzięli udział:
burmistrz Cecil Clarke, radni, 20 uczniów szkoły średniej, urzędnicy oraz
nauczyciele i przedstawiciele polskich
środowisk w Cape Breton.
KaLu
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REKRUTACJA 2019
Szkoła techniczna szkołą
pozytywnego wyboru!
„Zawodowy strzał w 10!” to inicjatywa dyrektorów wałbrzyskich szkół technicznych
i branżowych: Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7 i Zespołu Szkół Politechnicznych
„Energetyk”. Wydarzenie spotkało się z aprobatą Biura Edukacji i Wychowania oraz zyskało Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Zmiany w przepisach oświatowych budzą niepokój wśród rodziców „Jaką szkołę wybrać, czy będą miejsca w tej szkole dla mojego dziecka?” Obawy wynikają z faktu, że
wiedza rodziców na temat wprowadzonych zmian jest znikoma, a przecież w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 w rekrutacji do klas pierwszych wezmą udział uczniowie
zarówno trzeciej klasy gimnazjum, jak i ósmej klasy szkoły podstawowej. Z tego powodu „Zawodowy strzał w 10!” ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat reformy
oświaty, nowych kierunków i możliwości kształcenia w Wałbrzychu oraz przekonania
wszystkich zaniepokojonych rodziców, że wybór szkoły kształcącej w konkretnym zawodzie to WYBÓR POZYTYWNY.
„Zawodowy strzał w 10!” rozpocznie się konferencją w Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., o godzinie
16.00. Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół podstawowych, doradcy zawodowi, przedstawiciele pracodawców i instytucji rynku pracy. Dyrektorzy wałbrzyskich szkół
technicznych przedstawią założenia reformy, możliwości współpracy z pracodawcami, nowoczesne kierunki kształcenia oraz harmonogram dalszych działań.
Jeśli jesteś PRACODAWCĄ i chcesz pozyskać przyszłych pracowników, mieć wpływ
na kierunki kształcenia w naszym mieście, współtworzyć wałbrzyską oświatę organizując
praktyki zawodowe, nie możesz ominąć tego wydarzenia!
Jeśli jesteś RODZICEM i chcesz świadomie i wspólnie z dzieckiem kształtować jego
przyszłość i zapewnić mu wykształcenie poszukiwane na rynku pracy, musisz w tym dniu
być z nami!
Jeśli jesteś WYCHOWAWCĄ klas gimnazjalnych lub ósmej klasy szkoły podstawowej
i czujesz potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie reformy edukacji i tego, co oferują wałbrzyskie szkoły twoim uczniom i co daje wybór szkoły kształcącej w konkretnym
zawodzie, przyjdź i wesprzyj nasze działanie!
REKLAMA
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od 16 lat
Nakład łączny
6 wydarzenia
razem z Wami
w styczniu 51 000 egz.
sekund
Wałbrzych doczeka
Niebezpieczna jazda

We wtorek,15 stycznia około
godziny 3:00 w nocy Strzegomscy policjanci podczas patrolu
zauważyli samochód osobowy
marki Ford. Pojazdem tym poruszał się mężczyzna, którego
sposób jazdy mógł wskazywać,
że znajduje się pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu pojazdu,
okazało się że kierujący 45-letni
mieszkaniec powiatu świdnickiego jest trzeźwy. Poddano go badaniu na zawartość narkotyków
w organizmie. Uzyskany wynik
był pozytywny uzasadniający tym
samym podejrzenie kierowania
po zażyciu substancji psychotropowych. Od mężczyzny pobrano
także krew do badań. Ponadto w
czasie kontroli przy mężczyźnie
znaleziono kilka porcji amfetaminy. Teraz mężczyzna stanie przed
sądem.

Okradła szefa

38-letnia wałbrzyszanka w ciągu
ostatnich kilku tygodni okradała
swojego pracodawcę. Kilkukrotnie wyjęła z kasy pieniądze, blisko
650 złotych. Kobieta została zatrzymana przez policję w piątek,
11 stycznia. Pracownica sklepu ul.
1 Maja w Wałbrzychu zatrzymywała paragony klientów i co jakiś
czas wypłacała sobie pieniądze,
robiąc fikcyjne zwroty towarów.
Proceder wyszedł na jaw po wykonaniu przez właściciela firmy
rocznej inwentaryzacji. Okazało
się, że w sklepie brakowało kilku
par butów. Za popełnione czyny
38-latka odpowie teraz przed sądem. Grozi jej kara pozbawienia
wolności do lat 5.

Odparł atak

Napadł na seniorów, ale niczego
nie ukradł z uwagi na postawę
pokrzywdzonych, którzy bohatersko odparli atak napastnika.
29-letni przestępca szybko trafił
za kratki. Teraz za usiłowanie
rozboju odpowie przed sądem.
Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.
W minioną sobotę przed godziną
21:00 29-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania starszego
małżeństwa z Czarnego Boru i
używając przemocy zażądał od
nich pieniędzy. Pomimo choroby, 76-letni mężczyzna bohatersko odparł atak napastnika,
wykorzystując do tego własną
kulę ortopedyczną. Oszołomiony
przestępca uciekł z miejsca zdarzenia z rozciętym łukiem brwiowym, jednak długo nie cieszył
się wolnością. Teraz młodemu
przestępcy za siłowe wtargnięcie
do mieszkania oraz usiłowanie
rozboju na mężczyźnie grozi kara
pozbawienia wolności do lat 12.
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się obwodnicy

Do przetargu budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha
złożono siedem ofert. Wygrała firma Budimex. Wartość całkowita inwestycji wyniesie 397,5 mln zł, z czego dofinansowanie
ma stanowić około 296,8 mln zł.
Gmina Wałbrzych wybuduje
obwodnicę w ramach projektu
„Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr
35” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020.
Nowa droga dwujezdniowa
będzie miała prawie 6 kilometrów i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ciągu obwodnicy wybudowane zostaną m.in.
3 wiadukty, kładka i przejście
podziemne dla pieszych oraz 2
węzły drogowe: węzeł Żeromskiego i węzeł Reja. W projekcie
znalazły się także budowa ekranów akustycznych, oświetlenia
drogi, sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, takiej
jak sieci naziemne i podziemne.

Lada chwila ruszą pierwsze
prace budowlane polegające na
przygotowaniu podłoża trasy
obwodnicy Wałbrzycha w ciągu
drogi krajowej nr 35. W wyniku
rozstrzygniętego postępowania
przetargowego w poniedziałek
17 grudnia została zawarta umowa z Wykonawcą - Geo-Industrial S.A. z Sosnowca. ZDKiUM
w Wałbrzych przekazał 2 stycznia teren robót – obszar przyszłego węzła „Żeromskiego”,
tj. teren pomiędzy ulicami Św.
Kingi, Żeromskiego, Starachowicką, Ludową i Reja. Termin
wykonania przedmiotu umowy
to 20 tygodni od dnia podpisania
umowy.
Budowa obwodnicy rozpoczęła się około 20 lat temu lecz
dopiero teraz istnieje szansa na
zrealizowanie projektu.
PaPu

PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA OSÓB
STARSZYCH W NIEMCZECH
Zapisz się na bezpłatny kurs
niemieckiego od podstaw!

Złamał zakaz

W sobotę, 12 stycznia w Czarnym Borze mundurowi zatrzymali 35-letniego mieszkańca
powiatu wałbrzyskiego. Podczas
zatrzymania mężczyzny wyszło
na jaw, iż nie ma on prawa jazdy i posiada zakaz sądowy do
kierowania pojazdami. Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli u
38-latka marihuanę. Mężczyzna
odpowie teraz przed sądem za
kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz za posiadanie środków
odurzających, za co grozi mu kara
do 5 lat więzienia.

Piątek, 18 stycznia 2019
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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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8 wydarzenia
sekund
Ważny świadek

Naoczny świadek przyczynił
się do zatrzymania przez policjantów ruchu drogowego
nietrzeźwej kierującej, która
nie posiadała prawa jazdy do
kierowania pojazdem. Kobieta w chwili zatrzymania miała ponad 2 promile alkoholu
w organizmie. Zdarzenie to
miało miejsce we wtorek, 15
stycznia przed południem w
Wałbrzychu.

Narkotykowa jazda

Funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Strzegomiu w sobotę, 12 stycznia zatrzymali do
kontroli drogowej 20-letniego
mieszkańca powiatu świdnickiego, który kierował samochodem marki VW Golf. Podczas badania mężczyzny na
urządzeniu Drager Drug Test
5000 uzyskano wynik pozytywny uzasadniający podejrzenie kierowania po zażyciu substancji psychotropowych. Od
mężczyzny pobrano również
krew do badań. Dowodem
w sprawie będą wyniki badań
laboratoryjnych. Teraz o dalszym losie mężczyzny zdecyduje Sąd.

Usłyszał zarzuty

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

od 16 lat
razem z Wami

Wraz z 27. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grał i bawił się cały świat – od bieguna aż po Bali! Wolontariusze
i sztaby wymyśliły wiele bardzo kreatywnych akcji, aby zebrać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych.
Ludzie grali z uśmiechem, pozytywnym nastawieniem i bez focha. W obliczu tej niesamowitej radości, na oczach tłumu zginął
wolontariusz – prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zdarzenie wstrząsnęło światem. Jerzy Owsiak zrezygnował z szefowania
Fundacji, choć był dumny, że łączna, zadeklarowana kwota 27. Finału WOŚP to aż 92 143 798 zł. Ma w niej swój wspaniały udział
również nasz region.
cjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one
teren całego kraju. W placówkach
tego rodzaju szczególnie ważne jest
nowoczesne, spełniające najwyższe
standardy wyposażenie, które daje
lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świą- W ostatnich latach nasza Fundatecznej Pomocy odbył się w nie- cja skupiała się na wspomaganiu znajdzielę, 13 stycznia 2019. Jego celem dujących się w trudnej sytuacji szpibył zakup nowoczesnego sprzętu tali i oddziałów opieki podstawowej
medycznego dla specjalistycznych – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak,
szpitali dziecięcych. Są to placówki z członek zarządu i dyrektor ds. me-

fot. użyczone Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wałbrzych

szych, a zarazem najdroższych urządzeń, na których zakup nie zawsze
stać jest samorząd, a środki pozyskane w ramach dotacji unijnych wykorzystywane są na „łatanie” bardziej
istotnych potrzeb– dodaje dyrektor
ds. medycznych Fundacji.

Na podwójnym gazie

oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz
udzielić pomocy medycznej najciężej
chorym dzieciom. W Polsce funk-

dycznych Orkiestry – Przez ten czas
jednak dostawaliśmy coraz większą
ilość próśb o pomoc, często błagalnych, z oddziałów specjalistycznych.
Braki dotyczą tych najnowocześniej-

Wałbrzych
27. finał WOŚP w Wałbrzychu
wystartował w samo południe w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, czyli
na terenie Centrum Nauki i Sztuki

Włamywacz ujęty

Kara do 15 lat pozbawienia
wolności grozi 37-letniemu
mieszkańcowi miasta Wałbrzycha, który we wtorek, 15
stycznia nad ranem został zatrzymany na gorącym uczynku.
Dokonał kradzieży wraz z włamaniem do jednego ze sklepów znajdujących się przy ul.
Niepodległości w Wałbrzychu.
Mężczyzna ukradł ze sklepu
piwo. Policjanci zabezpieczyli również narzędzia służące
włamywaczowi do popełnienia
przestępstwa oraz skradzione
mienie.

www.30minut.pl

Tragiczny finał
rekordowej zbiórki

W ubiegłym tygodniu policjanci z Komisariatu Policji w
Świebodzicach zajmujący się
zwalczaniem
przestępczości narkotykowej zatrzymali
21-letniego mężczyznę, podejrzanego o posiadanie środków
odurzających. Funkcjonariusze
zabezpieczyli w jego mieszkaniu marihuanę, z której można
by uzyskać blisko 320 porcji
handlowych narkotyku. Młody
mężczyzna usłyszał już zarzuty
w tej sprawie. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.
W ciągu ostatniego weekendu, 11-13 stycznia świdniccy
policjanci zatrzymali aż pięciu
kierujących „na podwójnym
gazie”. Rekordzistą okazał się
35-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego, którego w
piątek, 11 stycznia na terenie
miasta Strzegom zatrzymali do
kontroli drogowej funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy. Podczas zatrzymania mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierowcy
Niestety.
przeprowadzone
badanie na zawartość alkoholu
wykazało, że mężczyzna miał
blisko 1,6 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Piątek, 18 stycznia 2019

fot. użyczone WOŚP W tym roku Polacy wyjątkowo ofiarnie przyłączyli się do 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Stara Kopalnia. Setki wolontariuszy
na ulicach miasta i prawdziwe tłumy
na terenie Starej Kopalni przyniosły
efekt w postaci rekordowej zbiórki.
Według wstępnych szacunków udało się zebrać 157 501,58 złotych! To
o około 8 tysięcy więcej niż w roku
ubiegłym.
Świdnica
Połączony świdnicko-marcinowicki sztab zebrał rekordową kwotę
ponad 182 tysięcy złotych, tj. o 50
tysięcy więcej niż w zeszłym roku.
Świdnicki sztab WOŚP, tradycyjnie
działał przy Świdnickim Ośrodku
Kultury Ze względu na zakaz handlu
większość atrakcji została zorganizowana w sobotę. Licytacje na rzecz
WOŚP odbyły się Galerii Świdnickiej
w sobotę, 12 stycznia. Licytowano
prawie 50 przedmiotów, m.in. pióro od prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej. W niedzielę, 13 stycznia
w Klubie Bolko odbył się wieczór
koncertów na rzecz WOŚP. Wystąpiło 5 wykonawców prezentujących
szerokie spektrum gatunków.
Boguszów-Gorce
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy rozgrzała też serca mieszkańców Boguszowa-Gorc. Dzięki
wytężonej pracy dwóch sztabów,
które działały w Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury oraz
Centrum Kulturalno-Kongresowym
„Witold”, na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

Piątek, 18 stycznia 2019
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wydarzenia 9
sekund

od 16 lat
razem z Wami

Kradzież w sanatorium

zebrano łącznie ponad 62 tysiące
złotych.
Świebodzice
Wyjątkowa atmosfera panowała
w hali OSiR oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Rewelacyjna
frekwencja, uśmiechnięte rodziny,
od kilkumiesięcznych dzieci po seniorów, wszyscy zrelaksowani, grali
razem z orkiestrą wrzucając chętnie
pieniądze do puszek. W tym roku w
Świebodzicach padł rekord, uzbierano w sumie 109 301,14 zł.
Głuszyca
Ponad 10 tys. złotych udało się
zebrać w Głuszycy podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Obok zbiórki pieniędzy na
terenie gminy w Centrum Kultury –MBP odbyły się popołudniowe
koncerty przeplatane licytacjami
przedmiotów podarowanych przez
WOŚP oraz przez mieszkańców.

Walim
Gmina Walim od samego początku gra z Orkiestrą, urządzając swój
sztab w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. W tym roku, podobnie jak w innych miastach, padł
tu rekord zebranych środków – 23
264,07 zł. Tegoroczne “wielkoorkiestrowe granie” po raz kolejny
wspomogła Grupa Walim Rajdowy,
która zapewniając przeżycie niesamowitej przygody w sportowych
samochodach i przy towarzyszącej
temu zimowej aurze, zgromadziła
5010,28 zł. Tradycyjnie odbyła się
licytacja Tytułu Honorowego Kasztelana Zamku Grodno na 2019 rok.
Licytację za kwotę 1009 wygrała
Kancelaria Adwokacka Adwokat Ernest Ziemianowicz z Wlenia, która
na konto orkiestry przekazała jednak
powiększoną do 2009 zł kwotę.

14 tys. zł więcej niż przed rokiem.
Już od godzin porannych na ulice
miasta wyszło 45 wolontariuszy, aby
poprosić o finansową pomoc w imie-

Strzegom
W gminie Strzegom łącznie zebrano 43 720,84 zł, czyli o ponad

niu najbardziej potrzebujących, tych
najmłodszych i bezbronnych.
O godz. 15.00 w sali Strzegomskiego Centrum Kultury rozpoczęły
się koncerty i licytacje. Na scenie
wystąpiło w sumie ok. 400 artystów.
Wśród nich były m. in.: strzegomskie
przedszkolaki oraz dzieci z Rogoźnicy. Nie zabrakło przedstawicieli
Akademii Ruchu i Tańca „Bans” oraz
młodzieży z sekcji gitarowej SCK.
Wystąpił także zespół „Ametyst”.
Jedną z atrakcji - podobnie jak przed
rokiem - było wspólne morsowanie zorganizowane przez społeczność „Strzegomska Dwunastka” i
OSP Goczałków na parkingu SCK.
Tegoroczną edycję WOŚP wsparła
również Strzegomska Grupa Motocyklowa.

fot. użyczone Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wałbrzych

Owsiak wspierany przez miliony
Następnego dnia po 27. Finale
WOŚP, poruszony wydarzeniami w
Gdańsku, Jerzy Owsiak zrezygnował

W zeszłym tygodniu pewien wałbrzyszanin wpadł w ręce policjantów po
tym, jak funkcjonariusze ustalili, że
jest on odpowiedzialny za włamanie
do budynku jednego z sanatoriów w
Szczawnie-Zdroju. Łupem złodzieja
dwukrotnie padły różne wartościowe przedmioty. Podczas pierwszego
włamania sprawca po dostaniu się
do środka obiektu ukradł z niego
elementy windy oraz 30 - metrowy
przedłużacz, powodując straty w
kwocie ponad 1200 złotych. Mundurowi udowodnili 40-latkowi także
jeszcze jedną kradzież z tego samego obiektu, do której doszło kilka dni
po pierwszym zdarzeniu. Wówczas z
jednego z pomieszczeń sanatorium
zginęły elektronarzędzia o wartości
5300 złotych. Skradzione mienie policjanci odzyskali i przekazali właścicielowi. Teraz przestępcy grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Niebezpiecznie w górach

z szefowania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Świat
ponownie zawrzał. Z każdego krańca płyną słowa poparcia dla wspaniałej inicjatywy, jaką jest Orkiestra i jej
dyrygenta Jerzego Owsiaka.
„Jesteśmy, wszyscy w Fundacji, a
przede wszystkim Jurek, wzruszeni, poruszeni i wdzięczni za Wasze
przeogromne wsparcie dla nas i dla
Jurka. Bardzo chcielibyśmy każdemu
z Was odpowiedzieć i osobiście podziękować za każdą wiadomość, za
każdy komentarz, za każdy mail, za
każdy sms, czy też za każdy wyraz
wsparcia umieszczony na ogrodzeniu naszej Fundacji. Wszystkie te
sygnały w przeogromnej ilości i sile
skierowaliście w naszą stronę, każdy
ma w sobie ogromną moc emocji,
przyjaźni i bardzo wzmacnia naszego ducha. (…) Jednak w tej chwili to
nie my i nie Jurek najbardziej Was
potrzebujemy. Największą tragedię
przeżywają teraz bliscy ś.p. Prezydenta Pawła Adamowicza, jego
rodzina, współpracownicy, przyjaciele, mieszkańcy Gdańska. W tej
chwili to oni najbardziej potrzebują
wsparcia i to oni muszą poczuć, że
w obliczu tego koszmaru nie są osamotnieni. My, całą Fundacją, także ze
wszystkich sił chcemy ich wspierać,
i wyrazimy swoją z nimi solidarność
w czasie sobotnich uroczystości w
Gdańsku. Pozostańmy więc do momentu pożegnania ś.p. Prezydenta Pawła Adamowicza w zadumie,
a potem przyjdzie czas na naszą
wspólną pracę na rzecz lepszej przyszłości” – czytamy w oświadczeniu
Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Red.

Kolejne zdarzenie w Górach Sowich
wymagało interwencji Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR. W środę,
16 stycznia ratownicy otrzymali zgłoszenie o wypadku dwójki narciarzy
biegowych. Na miejsce dotarli dzięki
quadom na gąsienicach. Ewakuacja
przebiegała z przerwami na usuwanie
połamanych drzew.
W Górach Sowich są spore ilości
śniegu (w tej chwili mokrego). Wiele
bocznych szlaków jest nieprzetartych.
Waga zalegającego śniegu powoduje
łamanie się czubków drzew. Nawet
trasy biegowe potrafią zaskoczyć niespodziewanymi przeszkodami. GOPR
apeluje o ostrożność.

Uratowany przez GOPR

W niedzielę, 13 stycznia w nocy ratownik dyżurny Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR otrzymał informację
od turysty, który w Parku Narodowy
Gór Stołowych w rejonie Skalnych
Grzybów doznał upadku z wysokości.
Turysta po kilku godzinach odzyskał
przytomność niestety zdołał tylko
lakonicznie poinformować GOPR o
zdarzeniu i łączność telefoniczna się
urwała. W rejon wysłano trzy zespoły
ratowników, którzy quadami, pieszo
oraz na nartach skiturowych ruszyli
na poszukiwania. Poszkodowanego
odnaleziono mocno wychłodzonego. Po zaopatrzeniu i zabezpieczeniu
termicznym przetransportowano poszkodowanego do karetki pogotowia.
Podwójne morderstwo

Podwójne morderstwo

W środę, 16 stycznia w okolicach godziny 16:00 policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciał trzech osób w
jednym z mieszkań w Lutomi Górnej.
22-latkek najprawdopodobniej się
powiesił a kobiety zostały zamordowane nożem miały 56 i 40 lat.
Ciała odkrył wnuk jednej z ofiar.
Sprawcą był najprawdopodobniej
22-latek, który zasztyletował swoją
matkę i dziewczynę. Liczne obrażenia na ciele ofiar świadczą o tym, że
sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem.

Czołowe zderzenie

Zdarzenie miało miejsce ok godziny
8:00 w pobliżu skrzyżowania ul. Kłodzkiej i Moniuszki w Jedlinie-Zdroju w
czwartek, 17 stycznia. Kierująca samochodem 36-letnia kobieta najprawdopodobniej straciła panowanie nad
samochodem ponieważ jechała zbyt
szybko. Na łuku uderzyła w samochód
ciężarowy jadący z naprzeciwka. Ciężarówką marki Volvo kierował 55-letni mężczyzna. Kobieta musiała zostać
przewieziona do szpitala.

10 ogłoszenie
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Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy
Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane pedagogiczne lub o specjalności administracja,
co najmniej 3-letni staż pracy;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1458);
stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku;
znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.
Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach
publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych;
znajomość zagadnień dot. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury,
znajomość Statutu Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy,
umiejętności kierowania zespołem ludzi i umiejętności organizatorskie,
kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność,
prawo jazdy kategorii B.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki finansowej Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna,
realizacja zadań wynikających ze Statutu Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki,
wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki,
współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
zatrudnienie: powołanie na czas określony do dnia 31.12.2023 roku, pełny wymiar etatu: 1 etat,
miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca,
praca przy komputerze w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,
praca wymagająca wyjazdów służbowych.
Wymagane dokumenty:
życiorys(CV),
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
kserokopie świadectw pracy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
oświadczenie o wymaganym stanie zdrowia,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata - osoby niepełnosprawnej)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, o treści:
„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Głuszycy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko …………………….......……………
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania”.………………………… (podpis)
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszycy przy ul.Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) lub
za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15.02.2019 roku do godziny 12.00.
Zamkniętą kopertę należy oznakować: „Dotyczy konkursu na wolne stanowisko – Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy”.
Oferty niekompletne, złożone osobiście lub które wpłyną pocztą po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Statut Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest dostępny na stronie internetowej jednostki www.ckmbp.gluszyca.pl
Informacje o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2017 rok są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca
w zakładce Zarządzenia Burmistrza → Zarządzenia 2018 → Zarządzenie Nr 22/O/2018, natomiast informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury – Miejska Biblioteka 		
Publiczna w Głuszycy za I półrocze 2018 roku – Zarządzenie Nr 87/O/2018.
Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania konkursowego.
Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w siedzibie 		
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
Na każdym etapie postępowania prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 88 66 744.
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych Urząd Miejski w Głuszycy ul.Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, informuje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z
tym związanych.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, tel. 74-84-59-479, bok@gluszyca.pl
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie Pana/Pani zgody.
Inspektor ochrony danych i jednocześnie osoba kontaktowa w sprawie przetwarzanych danych - kontakt: e-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie 		
będzie możliwe.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom
odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Moto-mistrzowie nagrodzeni
Dolnośląscy zawodnicy, działacze, sponsorzy i organizatorzy motorsportu podsumowali sezon 2018. Już tradycyjnie stało się to podczas uroczystej gali w Zamku
Książ w Wałbrzychu. Najwybitniejsi otrzymali honorowe odznaki i podziękowania od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu.

Wałbrzyski Sklep Papierniczy
SZUKA NOWEGO LOKALU
POTRZEBUJEMY ROZWOJU
Minęło właśnie 4 lata działalności Wałbrzyskiego Sklepu Papierniczego PapierniczyKram.pl na ul.
Głównej, pod filarami, w dzielnicy Piaskowa Góra. Jesteśmy bardzo zadowoleni z relacji jakie mamy
z naszymi klientami i kontrahentami. Mamy wiele sygnałów, że również nasi klienci są zadowoleni z
możliwości nabywania u nas towarów i usług, a to motywuje nas do dalszej pracy i dalszego rozwijania działalności. Kierując się chęcią rozwoju i świadczenia coraz większej gamy usług oraz oferowania
większego asortymentu mamy potrzebę zmiany lokalizacji i lokalu na większy.
W planach mamy zorganizowanie w jednej lokalizacji: sklepu z pamiątkami regionalnymi wraz z
artykułami papierniczymi, biurowymi i do pakowania oraz antykwariatu książkowego. Organizując tę
działalność, chcemy współpracować z lokalnymi twórcami rękodzieła, aby sprzedawać ich wyroby
przybywającym w nasz region turystom i miejscowej społeczności.
Z myślą również o turystach i mieszkańcach planujemy zorganizować skup i sprzedaż używanych
książek. Oczywiście nadal będziemy kontynuować ofertę artykułów papierniczych dla przedszkoli,
szkół, uczniów i rękodzielników oraz materiałów biurowych i opakowaniowych dla firm, instytucji i
biur.
ZAINTERESOWANI PROPOZYCJAMI LOKALIZACJI
Prosimy wszystkich naszych klientów, kontrahentów i osób zainteresowanych współpracą o składanie nam propozycji nowej lokalizacji. Najbardziej interesuje nas lokal na Piaskowej Górze, ale rozważymy każdą ofertę również w innej dzielnicy.
Poszukujemy lokalu, w którym będzie możliwość prowadzenia sprzedaży oraz magazynowania
towarów.
Lokal powinien:
- znajdować się w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszych
- posiadać własna witrynę
- posiadać oddzielne wejście
- znajdować się na parterze
- mieć powierzchnię od 50 do 200 m2
- znajdować się na terenie Wałbrzycha lub Szczawna-Zdrój
Kontakt w sprawie lokalu:
Tel. 606 643 053
Email: marzenie77i7@gmail.com
REKLAMA

Przy tej okazji chcemy podziękować
wszystkim, z którymi mieliśmy
i mamy kontakt.
Życzymy wszystkiego dobrego w roku 2019
i do miłego zobaczenia !
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Już po raz piąty Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Motorowego we Wrocławiu podsumowywał roczne dokonania w sportach motorowych
na Dolnym Śląsku. Tradycyjnie nagrodził zawodników, którzy zdobyli mistrzowskie tytuły w różnych
dyscyplinach. Wyróżnił również działaczy i organizatorów imprez. Uroczystość odbyła się w sobotę,
12 stycznia w Zamku Książ w Wałbrzychu.
Gościem wydarzenia był prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora, który m.in. wręczył prezydentowi miasta Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi Srebrną Odznakę
Honorową PZM za zasługi dla motorsportu.
– Dolny Śląsk i Wałbrzych zajmują szczególne
miejsce na mapie polskiego motorsportu. Piękną,
kultywowaną tradycją są tu przede wszystkim Rajd
Świdnicki oraz Rajd Dolnośląski. A z kolei wałbrzyska hałda Wiesław to już miejsce legendarne,
jeśli chodzi o rajdy terenowe, a także o sport motocyklowy z dyscyplinami cross country i enduro
w szczególności. Wspaniale by było, gdyby te tereny mogły być jeszcze lepiej wykorzystywane
dla potrzeb sportów motorowych. Na to jednak
potrzeba ogromnej organizacyjnej siły i ofiarności
sponsorów, a to w dzisiejszych czasach jest wielkim
wyzwaniem – mówił w Zamku Książ Michał Sikora, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku
Motorowego.
W Zamku Książ złotymi odznakami nagrodzono
Grzegorza Grzyba i Ryszarda Krawczyka. Srebrne
otrzymali: Dorota Naryniecka, Leszek Loch, Jan
Nowakowski, Julian Pawełkiewicz, Paweł Szturomski, Mariusz Woźniczko. Brązowe przyznano:
Aleksandrze Krasińskiej, Andrzejowi Ciopci, Kazimierzowi Czerniawskiemu, Marcinowi Jankiewiczowi, Robertowi Krupińskiemu, Andrzejowi Wojciechowskiemu i Wojciechowi Żukowi.
Zawodnicy wyróżnieni przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego to przede
wszystkim mistrzowie różnych dyscyplin sportów
motorowych, którzy otrzymali już oficjalne tytuły
za sezon 2018, podczas uroczystości w Warszawie. Wśród nich znaleźli się m.in. Grzegorz Grzyb
(Mistrz Polski rajdach samochodowych w klasyfikacji generalnej), Paweł Krysiak (Mistrz Polski w
rajdach samochodowych w klasie Open 2WD oraz
Paweł Szturomski (Mistrz Polski w Cross Country
w klasie Master).
W roku 2018 minęło 30 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy polska załoga dotarła do mety
najtrudniejszego rajdu świata – Rajdu Paryż Da-

kar. Starem 266 dokonali tego Jerzy Mazur i Julian
Obrocki. Z okazji tego jubileuszu zawodnicy otrzymali pamiątkowe ryngrafy.
Podczas gali w Wałbrzychu rozdano także nagrody za sezon 2018 w imprezach okręgowych,
czyli Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Dolnego Śląska oraz Amatorskich Samochodowych
Mistrzostwach Dolnego Śląska.
Specjalne podziękowania Zarząd Okręgowy
PZM we Wrocławiu skierował do osób wspierających organizację imprez oraz zawodników. Kroniki
wydarzeń w sporcie samochodowym 2018 otrzymali: Mirosław Graf (burmistrz Szklarskiej Poręby),
Krzysztof Radkowski (prezes Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej PZM Sp. z.o.o we
Wrocławiu), Leszek Loch (dyrektor Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei), Grzegorz Kajca (dyrektor
WORD-u we Wrocławiu), Robert Jagła (prezes
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego), Magdalena
Kożuszko (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Malczycach), Ewa Kamyczek ( właściciel Hotelu
Zieleniec ), Józef Winnicki (właściciel firmy Samra
Speed Tczew), Jan Nowakowski (właściciel Salonów Toyota Nowakowski), Łukasz Sermet (właściciel firmy Kebab Ahmed), Mariusz Smolik (właściciel firmy Rally Project), Krzysztof Witek (właściciel
firmy Turbojulita).
Uhonorowano także organizatorów imprez
najwyższej rangi. Pamiątkowe puchary otrzymali
przedstawiciele Automobilklubu Sudeckiego, Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia G4
Sport Club, Legnickiego Towarzystwa Automobilowego, Moto-Weteran Wałbrzych, Stowarzyszenia „Motochełmiec” oraz Towarzystwa Miłośników Sportów Motorowych „Sparta” Wrocław.
- Sezon 2018 w sportach motorowych na Dolnym Śląsku podsumowuję z radością, gdyż utrzymujemy zadowalający poziom w rankingu Polskiego Związku Motorowego, zarówno jeśli chodzi o
ilość zawodników, w tym z tytułami mistrzowskimi,
jak i liczbę zorganizowanych zawodów. Marzeniem
na sezon 2019, który lada moment się rozpocznie,
jest zwiększenie sukcesów sportowych naszych zawodników, gdyż mają oni wspaniały potencjał sportowy. Ale to będzie możliwe tylko dzięki solidnemu
wsparciu sponsorów, którego im szczerze życzę mówił Bogusław Piątek, który od 2013 roku pełni
funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Motorowego we Wrocławiu.
(piw)
Fot. Mateusz Banaś

Grzegorczyk za Skrzywanka
We wtorek, 15 stycznia Paweł Skrzywanek został odwołany ze stanowiska prezesa spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. Funkcję tę pełnił od 2013 roku.
Jego miejsce zajmie Barbara Grzegorczyk, dotychczas szefująca w Sanatoriach
Dolnośląskich.
O możliwości odwołania Pawła Skrzywanka mówiło się od dawna, podobnie jak
o zmianie w Sanatoriach Dolnośląskich. Powodem usunięcia dotychczasowego prezesa
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. mogły
być zarówno kwestie polityczne, jak i problemy związane z ubiegłorocznym pożarem w
Zakładzie Przyrodoleczniczym w Szczawnie-Zdroju. Faktycznej przyczyny nie ujawniła
rada nadzorcza uzdrowiska, odwołując Pawła
Skrzywanka z funkcji prezesa 15 stycznia.
Zaskakującym faktem dla wielu okazała się
z kolei nowa prezes Uzdrowiska Szczawno-

-Jedlina S.A. Barbara Grzegorczyk. Znana jako
dobry menadżer, od 2012 roku szefowała w
Sanatoriach Dolnośląskich. Nie uchroniła się
jednak przed prowokacjami i aferami, z których wyszła jednak obronną ręką.
Funkcję prezesa w Sanatoriach Dolnośląskich po Barbarze Grzegorczyk objął Tomasz
Maciejowski, wcześniej związany z koncernem KGHM Polka Miedź.
(piw)
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Nie dajmy się podziałom
Po kilkumiesięcznej przerwie na deski wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego wraca
spektakl pt. „Lord Jim. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada” w reżyserii Macieja Podstawny.
„Lord Jim. Ćwiczenia z czytaPowieść o honorze i sumieniu ctwa Narodowego w ramach pronia powieści Josepha Conrada”
dzieliła Polaków przez cały XX wiek. gramu „Conrad / Szaniawski 2017.
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
Dla tych, którzy umierali z imieniem Rok Conradowski w Teatrze DraPiątek, 18 stycznia, godz. 19:00,
Jima na ustach, stała się inspiracją do matycznym w Wałbrzychu” oraz z
Scena Kameralna
powstańczej walki, dla innych była Budżetu Samorządu Województwa
Sobota, 19 stycznia, godz. 19:00,
świadectwem „moralnej miałkości Dolnośląskiego.
Scena Kameralna
kapitalizmu”, budziła niesmak, sławiKaLu
Niedziela, 20 stycznia, godz. 18:00,
Scena Kameralna
ła „wierność niewolników”.
Co mówi nam dziś wielki polsko-brytyjski pisarz i jak bardzo się z nim
nie rozumiemy? Gdzie są współcześni
czytelnicy i wobec jakich problemów
stają? Jak brzmią dylematy Lorda Jima
i dlaczego są tak ważne dla formacji z
prawej strony sceny politycznej? Co
wynika z lektury powieści?
Twórcy spektaklu zapraszają na
poetycką konfrontację z tekstem
Conrada i obiecują, że po spotkaniu z ich interpretacją każdy będzie
chciał sięgnąć po lekturę Lorda Jima
na nowo.
Produkcję dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzi-

W poszukiwaniu szczęścia
Spotkanie z Kajtusiem najbardziej niespokojnym chłopcem na świcie zaplanowano na niedzielę,
20 stycznia o godz. 12:30 w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora.
Spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”
opowiada historię chłopca, który nie
zgadza się na życie w Biednym Mieście, w którym na dobre zadomowiła
się mgła, nuda i szarość. Odwraca się
od rówieśników i od całego świata
dorosłych. To dla niego obce plemię.
Za to świat baśni… To jest to! Zasłyszane od babci historie otwierają
jego serce na pragnienie bycia czaro-

dziejem. Nie królem, nie lotnikiem i
nie detektywem, tylko właśnie czarodziejem! Pewnego dnia niespokojny
chłopiec odkrywa w sobie magiczną
moc. Jak wykorzysta daną mu szansę?
Spektakl na motywach zwariowanej powieści o małoletnim czarodzieju – historia niegrzeczności, samotności i buntu – poszukiwania sensu i
walki o siebie. Twórcy realizują tym

samym myśl Korczaka, podejmując
niezwykle ważny temat wolności i
praw dziecka.
Spektakl realizowany jest we
współpracy z Akademią Teatralną
im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
KaLu
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UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 18.01.2019 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

14 sport
sekund
Od wygranej do wygranej

Do zakończenia rundy zasadniczej
II ligi siatkarzy pozostały zaledwie
trzy kolejki i chyba nie będzie dużym nadużyciem, jeśli napiszemy,
iż zespół MKS-u Aqua-Zdrój może
rozpocząć przygotowania do fazy
play off z 1. miejsca. Wałbrzyszanie
zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji, w której mają aż 6 punktów
przewagi nad wiceliderem z Nowej
Soli, a w perspektywie trzy mecze
przed własną publicznością. Już jutro chłopcy Janusza Bułkowskiego
gościć będą przedostatni w tabeli
BTS Elektros Bolesławiec, a w kolejnej odsłonie rozgrywek zmierzą
się z równie nisko sklasyfikowanym
Juve Głuchołazy, aby na zakończenie tej fazy sezony sprawdzić formę
drużyny z Milicza. Na sobotni pojedynek z Bolesławcem zapraszamy
na godzinę 18, oczywiście do hali
Aqua-Zdroju przy ulicy Ratuszowej.

Lider ma się świetnie

Mowa o siatkarkach Chełmca
Wodociągów, które w miniony
weekend w trzech szybkich setach
odprawiły zajmujący 3. miejsce w
tabeli Piko Sport Dolnośląsko-Lubuskiej III Ligi Kobiet – AZS AWF
Wrocław. Po dziewięciu odsłonach
rozgrywek wałbrzyszanki pewnie
prowadzą w tabeli mając przewagę 1 punktu nad zespołem z Milicza, który, o czym warto pamiętać,
rozegrał o 1 mecz więcej aniżeli
podopieczne Marka Olczyka. I to
właśnie wicelider będzie kolejnym
przeciwnikiem Chełmca Wodociągów w rundzie rewanżowej. W
pierwszym spotkaniu obu ekip, do
którego doszło w połowie listopada, wałbrzyszanki gładko uporały
się z rywalem z Milicza (25:20,
25:22, 25:15), liczymy zatem na podobny pokaz siły ekipy trenera Olczyka w jutrzejszym, wyjazdowym
rewanżu.
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
- KS AZS AWF Piko Sport Wrocław 3:0 (25:13, 25:21, 25:19)
Chełmiec Wodociągi: Judyta Rzeczycka, Julia Rzeczycka, Aleksandra
Druciak, Aleksandra Małodobra,
Natalia Gezella, Paulina Sobolewska, Ewelina Pawelska (libero) oraz
Izabela Groń, Paulina Pawelska,
Karolina Nowak, Paulina Groń,
Katarzyna Mróz, Agnieszka Sitko,
Laura Dabic (libero). Trener: Marek
Olczyk

Chełmiec vs. Chełmiec

Pozostajemy w temacie siatkówki,
tym razem jednak w wykonaniu
amatorów oraz weteranów tej
widowiskowej dyscypliny sportu.
Przed nami IX odsłona Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
„Aqua-Zdrój”, która po ubiegłotygodniowych zmaganiach w hali
PSP Nr 21 na Podzamczu wraca
do Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Wydarzeniem soboty będzie otwierający kolejkę pojedynek nieźle
radzących sobie juniorów Chełmca
Aqua-Zdrój z liderem rozgrywek,
Chełmcem Euromar fLOVErs Art
I. Początek tego meczu o godzinie
14.30, a w następnych potyczkach
zmierzą się: Chełmiec Euromar
fLOVErs Art II z Chemikiem Żarów
(godz. 15.45) oraz Dom Finansowy z NSK (17.00). Spotkanie PW
Mabor z Wodociągami Wałbrzych
zostało przeniesienie na 26 stycznia
i odbędzie się również w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
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Piłkarska sobota na Ratuszowej
Zapewne wielu lokalnych fanów tęskni już za emocjami piłkarskimi. Dla nich, a przede wszystkim kibiców Górnika Wałbrzych
i AZS-u PWSZ Wałbrzych mamy dobre wiadomości, gdyż obie drużyny wezmą jutro udział w spotkaniach kontrolnych, do których
dojdzie na płycie bocznej stadionu przy ulicy Ratuszowej.

Przygotowujące się do ćwierćfinałowego pojedynku Pucharu Polski (16 lub 17 lutego na wyjeździe
z UKS-em SMS Łódź) oraz wiosennych meczów Ekstraligi piłkarki
AZS-u PWSZ rozegrają w sobotnie
popołudnie drugie w tym roku spotkanie kontrolne. Drugie, gdyż przed
tygodniem akademiczki udały się do
Żagania na towarzyską konfrontację
z Olimpią Szczecin.
Choć niedawny mecz rozpoczął
się od trafienia, a w rezultacie prowadzenia rywalek do przerwy 1:0,
to ostatecznie więcej powodów
do radości miały wałbrzyszanki. Po
zmianie stron do remisu szybko
doprowadziła Monika Kędzierska, a
kilka minut później na listę strzelców
po raz pierwszy wpisała się Małgorzata Mesjasz, która celną główką
wykończyła dokładne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Co prawda szczecinianki zdołały wyrównać
stan pojedynku, ale ostatnie zdanie
należało do zespołu trenera Kamila
Jasińskiego. W 78 minucie jedna z
przeciwniczek dotknęła piłki ręką,
co wychwyciła sędzia odgwizdując

rzut karny dla AZS-u PWSZ, który na zwycięskie trafienie zamieniła
Mesjasz.
Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo pracowicie dla
wałbrzyszanek. Jutro bowiem nasze
panie gościć będą Ślęzę Wrocław
(wicelider III ligi grupy dolnośląskiej),
a dzień później wyjeżdżają do stolicy
Dolnego Śląska, aby sprawdzić się w
rywalizacji z ekstraligowym AZS-em
Wrocław. Początek sobotniego meczu na Ratuszowej o godzinie 13, a
wyjazdowego pojedynku o godzinie
11.

Brazylijczycy w Górniku?
Sporo ciekawego dzieje się również w obozie Górnika Wałbrzych,
który ma za sobą kolejny tydzień
treningów, tak zwaną „wewnętrzną
gierkę” z udziałem 11 testowanych
zawodników, a w bliskiej perspektywie sparing z LZS-em Starowice,
czyli trzecim zespołem IV ligi grupy
opolskiej.
Przed tygodniem doszło do zapowiadanego również na naszych łamach test meczu, w którym wystąpiło aż 11 nowych zawodników, w tym
5 Brazylijczyków. I to właśnie Canarinhos okazali się najjaśniejszymi postaciami pojedynku, stąd zaproszenie dla dwóch piłkarzy do udziału w
kolejnych zajęciach biało-niebieskich
oraz jutrzejszym sparingu ze wspomnianą ekipą z opolskiego (początek
o godzinie 11). Obaj Brazylijczycy
to gracze zdecydowanie ofensywni
– dość powiedzieć, iż jeden z nich
trzykrotnie trafił do siatki rywala. I

choć pod koniec spotkania widoczne były ich braki kondycyjne, to jednak pozostawili po sobie naprawdę
pozytywne wrażenie. Czy jednak
zawodnicy z kraju słońca i kawy dołączą wiosną do wicelidera IV ligi, o
tym zapewne zadecydują najbliższe
dni lub tygodnie.
Jeśli chodzi o innych graczy Górnika, to wciąż do zdrowia dochodzą
Mateusz Sawicki, Marcin Smoczyk
oraz Sławomir Orzech, jednak jak
zapewnia trener Fojna, już wkrótce powinni być w pełni sił. Ponadto Damian Chajewski wyjechał na
2 tygodnie za granicę, a Jan Jakacki
otrzymał zaproszenie na testy do
Foto-Higieny Gać i wszystko na to
wskazuje, iż nasz utalentowany zawodnik wzmocni szeregi beniaminka III ligi. Pozostali raczej na pewno
wesprą Górnika w walce o mistrzostwo IV ligi, a w efekcie awans na
wyższy szczebel.
Bartłomiej Nowak

Spotkanie kontrolne
AZS PWSZ Wałbrzych - Olimpia Szczecin 3:2 (0:1)
Bramki dla AZS-u PWSZ: Małgorzata Mesjasz 2 (64, 78 - rz.k.), Monika Kędzierska (55)
AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska,
Mesjasz, Zawadzka, Pluta, Ostrowska, Dereń, Kuciewicz, Głąb, Miłek, Fabova oraz Rędzia, Rapacka,
Zając. Trener: Kamil Jasiński

Wałbrzyszanin Mistrzem Polski w karate
Rozegrane w Turku Mistrzostwa Polski w karate Shinkyokushin przyniosły świetne wyniki przedstawicieli Uczniowskiego Klubu
Karate Shinkyokushin „Obi” Wałbrzych. Dominik Obuchowski sięgnął po złoty medal, dzięki czemu uzyskał kwalifikacje do Mistrzostw Europy, a Krystian Raś wywalczył brąz.
Dominik Obuchowski wystartował w kategorii kadet - 75 kg (wiek
15-16 lat), w której całkowicie zdominował rywali. Wałbrzyszanin zdo-

był tytuł Mistrza Polski oraz otrzymał
kwalifikacje do Mistrzostw Europy z
1. miejsca. Dominik wygrał wszystkie swoje walki przez wazari (pół

punktu). Co prawda rywale byli bardzo wymagający, ale 11-letnie doświadczenia Obuchowskiego juniora
pozwoliło mu na szybkie zdobycie

przewagi punktowej, a w rezultacie
przełożyło się na końcowe wygrane.
Mistrzostwa Europy, w których Dominik będzie reprezentował nasz kraj
oraz Wałbrzych, odbędą się pod koniec czerwca w Pradze.
Oprócz Obuchowskiego w Turku
wystąpił ponadto Krystian Raś, który
również wystartował w kumite w kategorii kadet +75 kg (15-16 lat). Po
udanych walkach Krystian zajął wysokie 3. miejsce i w efekcie jego konto zasilił brązowy medal Mistrzostw
Polski. Niestety, jedynie zawodnicy,
którzy stanęli na najwyższym oraz
niższym stopniu podium, wywalczyli
awans do Mistrzostw Europy w Pradze. Trenerem UKKS Obi Wałbrzych
jest Tomasz Obuchowski, który na
zawodach w Turku był sędzią na
tatami seniorów. Dodatkowo trenerem przygotowującym do wyjścia
wałbrzyszan była Senpai Agnieszka
Obuchowska.
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

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

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

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

WSZYWANIE
ESPERALU
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI
(6) MEBLE NA WYMIAR
- KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY. COM TEL.
607 218 533
(6) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(10): HYDRAULIKA,
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel.
506 206 102
(2): MARSAT – MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH, tel.
607 454 261
(2) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(1): Mycie okien Pranie tapicerki meblowej. Zaprasza
Miotełka tel.795673485

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
(45): Montaż i ustawianie anten satelitarnych w najlepszej
cenie i w najkrótszym czasie
Tel. 606 937 229
(6) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji
na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub
74-660-38-43
(2) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992, 74 841 25 40
(6) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(34) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5, www.speed24h.info
(13) Hydraulika, instalacje sanitarne wod-gaz, CO, kotły CO. Tel.
506 754 379
PRACA
(6) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 , e-mail:
serene27@wp.pl
(1) Zatrudnię Panie w firmie
Miotełka do sprzątania klatek
schodowych. Dogodne warunki pracy , Jedna zmiana od
8-14. tel.795673485
(1) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania
kosmetyków. Wałbrzych, tel. 734
108 163

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25
KUPIĘ
(1) Kupię Starocie : odznaczenia, medale, zegarki, figurki
i patery z lat 50 i 60, zabawki
PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel: 500834769
MATRYMONIALNE
(2) Mówiący po polsku wdowiec, lat 79, 165 cm wzrostu.
Niepalący i niepijący z miłą
aparycją szuka Pani bez zobowiązań na moje utrzymanie,
dla której uczciwość i wierność mają znaczenie. Życie we
dwoje może być takie piękne,
przyroda, podróże. Ewald
Appel, An der Liebestatt 22,
37355 Niederorschel, tel.
0049 3607651075
NIERUCHOMOŚCI

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA
„ZŁOTY 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
„ZŁOTY 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
„ZŁOTY 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
„ZŁOTY KLUCZ” - 27,60m2, jeden pokój, aneks kuchenny, ła-

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
zienka. 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
„ZLOTY 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
„ZŁOTY 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
„ZŁOTY 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
„ZŁOTY 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
„ZŁOTY KLUCZ” - 39,82m2, dwa
pokoje, aneks kuchenny, łazienka.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie w stanie deweloperskim. W budynku winda oraz kotłownia dla całego budynku. Miesz-

Zostań Opiekunem
osób starszych w Anglii.
Zapewniamy wysokie
wynagrodzenie,
ubezpieczenie, składki ZUS,
transport, zakwaterowanie
i wyżywienie. Zadzwoń
i dowiedz się więcej:
789-218-034

Kupię płyty
gramofonowe –
winylowe i gramofony
oraz stare aparaty
fotograficzne i zegarki.
Tel. 509 454 120
kanie na trzecim piętrze. Cena: 195
118 zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640
11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA
„ZŁOTY 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. Usytuowane na drugim piętrze. Cena: 115 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74)
640 11 73
PODZAMCZE - 37,4m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
piwnica. Mieszkanie do odświeżenia. Mieszkanie na trzecim piętrze.
Cena 121 000 zł. Tel: 513 130 023
, (74) 640 11 73
ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO BIURA, KTÓRE
ZNAJDUJĘ SIĘ W WILII „ZŁOTY
KLUCZ” PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 7 W SZCZAWNIE ZDRÓJ.

Jesteś zainteresowany lokalną
kampanią reklamową?
Napisz
reklama@30minut.pl
lub zadzwoń
531 407 736

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

16 promocja
REKLAMA

Nakład łączny
w styczniu 51 000 egz.

od 16 lat
razem z Wami

Piątek, 18 stycznia 2019
www.30minut.pl
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