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Awantura o 50 złotych?
Wszystko na to wskazuje, że pisemna potyczka, jaką zaserwował radny miejski Szczawna-Zdroju Adam Jennigs 

swoim kolegom rozchodzi się właśnie o tę kwotę. Sprawa miała swój początek jeszcze w kwietniu tego roku, a skoń-
czyła się skargą na przewodniczącego Rady Miejskiej uzdrowiska pod koniec sierpnia.

Niby sprawa błaha, bo dotycząca 
usprawiedliwienia nieobecności rad-
nego Adama Jenningsa podczas komi-
sji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18 
kwietnia 2019 o godzinie 19:00. Jak za-
uważa w swoich pismach radny, był to 
dzień Wielkiego Czwartku i nie mógł on 
uczestniczyć w pracach. Jednocześnie 
podkreślał, że zwołanie sesji w piątek 
19 kwietnia 2019 roku w Wielki Piątek 
jest brakiem poszanowania ludzi o in-
nym światopoglądzie. Nieobecności 
radnemu podczas prac komisji SWiP 
nie usprawiedliwił przewodniczący To-
masz Krupa, gdyż nie widział podstawy 
prawnej do udzielenia takiego uspra-
wiedliwienia – Zaznaczam, że godzinę 
pracy komisji zmieniłem na 16:00 po 
uprzedniej informacji radnego, że nie 
może być o 19:00. Mimo to radny Jen-
nings nie pojawił się na niej - komentu-
je Krupa. Jak zaznacza przewodniczący 
Rady Miejskiej Michał Broda: – Prace 
komisji organizowane są w godzinach 
popołudniowych, a nie jak w większości 
samorządów rannych, by mieszkańcy 
mieli możliwość w nich uczestniczyć. 
Również jest to pewien ukłon dla pogo-
dzenia pracy zawodowej przez radnych 
z wykonywaniem mandatu. W wyniku 
wzajemnych korespondencji sprawa 
na tyle została zaogniona, że pod ko-
niec maja radny Jennings zrezygno-
wał z bycia członkiem komisji  Skarg 
Wniosków i Petycji. Swoją rezygnację 
argumentował m.in. zarzuceniem jej 
przewodniczącemu tendencyjności, 
stronniczości czy braku obiektywizmu. 
Całego smaku sprawie dodaje fakt, że 
radny Adam Jennings w dniu 29 sierp-
nia 2019 złożył w urzędzie skargę na 
działalność Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdroju z powodu 
braku usprawiedliwienia nieobecno-
ści podczas posiedzenia komisji Skarg 
Wniosków i Petycji w dniu 18.04.2019 

roku. W uzasadnieniu radny pisze mię-
dzy innymi, że nieusprawiedliwienie 
narusza przepis uchwały rady miejskiej 
dotyczącej naliczania diet, a konkretnie 
wskazuje, że nieusprawiedliwiona nie-
obecność obniża jego dietę o wysokość 
50 złotych. Pikanterii konfliktowi, który 
powstał w radzie miejskiej Szczawna-
-Zdroju dodaje fakt, iż całą sprawę za-
inicjował rajca Adam Jennings, który 
w swoim zeznaniu majątkowym przy-

znał, iż posiadał na koniec 2018 roku 
około 256 tysięcy złotych w gotówce, 
4200 dolarów i 6700 euro. Adam Jen-
nings deklaruje się też jako właściciel 
domu o wartości około 650 tysięcy 
złotych oraz posiadacz 60 % udziałów 
w świebodzickiej firmie Famalen spółka 
z.o o, gdzie z tytułu zasiadania na sta-
nowisku prezesa zarządu, tylko w 2018 
roku otrzymał ponad 35 000 złotych.

PAS 
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Cierpliwość jest czymś, za co podziwiamy kierowcę jadącego za nami, ale nie 
tego, który jedzie przed nami. - Bill McGlashen

Mirosław Lubiński,
radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
niezależny kandydat do Senatu 

Imieniny:
Filip, Jan Chryzostom

Dzień Programisty

Imieniny:
Bernard, Roksana

Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

Imieniny:
Albin, Nikodem, Roland

Dzień Olewania Systemu

Imieniny:
Edyta, Kamila, Kornel

Dzień Maszynisty

Imieniny:
Justyna, Robert

Światowy Dzień Sybiraka

Imieniny:
Irena, Stanisław

Międzynarodowy
Dzień Geologa

Imieniny:
 January, Konstancja, Teodor

Dzień Pracowników Służby BHP

17:00 „Harmonia Mundi” – chór „Millenium” – po-
dwórko przy ul. 1 Maja 165
18:00 wernisaż wystawy „XXV Międzynarodowy Kon-
kurs Fotografii Zestaw – Świdnica 2019” – Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Świdnicy
19:00 Koncert Muzyki Filmowej na BIS – Aqua-Zdrój 
Wałbrzych
19:00 Jacek Boczar „Ilustracje bajek niewydanych” – 
wernisaż wystawy – Muzeum Dawnego Kupiectwa w 
Świdnicy
20:00 Piątek 13-tego – nocne zwiedzanie Zamku 
Książ w Wałbrzychu
20:00 Święto Bluesa – koncert zespołu Obstawa Pre-
zydenta w A PROPOS Wałbrzych

9:00 VI Ogólnopolski Turniej Tenisa na Wózkach – ul. 
Ofiar Katynia 1, Szczawno-Zdrój
10:00 Europejskie Dni Dziedzictwa - Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Świdnicy
11:00 Rodzinne zwiedzanie Starej Kopalni
11:00 Siatkarskie otwarcie sezonu 2019/20 – Aqua-
-Zdrój Wałbrzych
13:00 wernisaż wystawy „Emil Krebs - U Granic Ge-
niuszu” – Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
17:00 4. Wałbrzyskie Spotkanie z Muzyką Cerkiewną 
– WOK na terenie Starej Kopalni
18:00 Artur Andrus „Sokratesa 18” – recital kabareto-
wy – Świdnicki Ośrodek Kultury

11:00 Rodzinne zwiedzanie Starej Kopalni
14:00 Piknik Rodzinny – Miejski Dom Kultury w Świe-
bodzicach
16:00 I Turniej Darta - sezon 2019/20 – Papug Pub w 
Wałbrzychu
18:00 Inauguracja IV Festiwalu Małych Prapremier w 
Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu – spektakl „Po-
dwórko Zaginionych Zabawek”
20:15 Symphonic Sessions w Filharmonii Sudeckiej 
w Wałbrzychu

9:00 „Morze Ciche” – Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu
11:00 Otwarcie wystawy Bartka Warzechy „Pierwsza 
Generalna” – Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu
17:00 „Puszczańskie Opowieści” – Teatr Lalek i Aktora 
w Wałbrzychu

11:00 „Pod Adresem Marzeń” – spektakl – Teatr Lalki 
i Aktora
13:00 „Wrona i Niedźwiedź albo Słońce Świeci 
Wszystkim” – czytanie performatywne – Teatr Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu
18:00 „Podwójne życie Weroniki” – spektakl – Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu

9:00 „Staś i Zła Noga” – spektakl – Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu
11:00 „Motyl” – spektakl – Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu
16:00 „Brak Sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek” – spektakl 
– Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

11:00 „Ile Żab Waży Księżyc” – spektakl – Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu
19:00 Ragnar Ólafsson w Kamiennej Górze – Ratusz, 
Sala Witrażowa
13:00 [•REK]in Pol – czytanie performatywne – Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18:00 „Matki” – spektakl – Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu
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607 301 226

PONAD 20 FIRM

 ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

ubezpieczenia-ok-centrum.pl
Najdłużej czynne biuro!

pon. - pt. 800 - 1830

sobota 900 - 1400

dom
fi rma

życie
podróż

mieszkanie

ACPRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 pracownik usług komunalnych

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)

Premie do 150 EUR !

Mieszkańcy mają w pamię-
ci Mirosława Lubińskiego jako 
senatora ziemi wałbrzyskiej. Na 
czym polegało Pana działanie w 
sprawie zablokowania wykonania 
egzekucji komorniczych na szpi-
talach? 

Byłem autorem poprawki do 
ustawy komorniczej, która zwal-
niała komorników od naliczania 
opłaty egzekucyjnej w sztywnej, 
wysokiej i nieadekwatnej do wkła-
du ich pracy wysokości 15 proc. 
Chodziło o to, by trudna sytuacja 
naszych szpitali nie była okazją do 
wypełniania prywatnych kieszeni. 
Zarabianie wielkich sum z publicz-
nej kasy z powodu trudnej sytuacji 
naszych placówek ochrony zdro-
wia uznałem za zjawisko głęboko 
niemoralne. Udało się to zmienić z 
korzyścią dla publicznego majątku.

Startuje Pan w najbliższych 
wyborach do senatu. W kampanii 
wyborczej na Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha w 2010 roku podkre-
ślał Pan, że Wałbrzych to ludzie, 
a nie mury. Czy nadal ta idea jest 
aktualna w dobie „placu budo-
wy”?

Infrastruktura jest ważna. Musi-
my mieć np. dobre drogi. Dlatego 
w Senacie będę zabiegał o budowę 
obwodnicy Świdnicy, inwestycji 
ważnej dla świdniczan, wałbrzy-
szan i mieszkańców całego Dol-
nego Śląska. Potrzebujemy jednak 
dziś inwestycji w ludzi. Przemia-
ny cywilizacyjne powodują, że 
musimy unowocześniać oświatę, 
tworzyć warunki, by nasze dzieci 
miały edukację na miarę XXI wieku. 
Trzeba inwestować w opiekę nad 
seniorami, bo ich będzie w najbliż-

szych latach znacząco przybywać. 
I wreszcie opieka zdrowotna. Bez 
przemyślanego i dobrego finan-
sowania nie będzie się rozwijać. A 
trudno przecież wyobrazić sobie 
rozwój bez zdrowego społeczeń-
stwa.    

Rok temu mieszkańcy regionu 
wybrali Pana na radnego Sejmiku 
Dolnośląskiego. Jaką pełni Pan 
obecnie funkcję i jakimi ważnymi 
tematami w regionie zajmuje się 
Pan?

Zgodnie z przedwyborczymi 
zapowiedziami pilnuję, by region 
wałbrzyski nie był pomijany w 
planach rozwoju naszego woje-
wództwa. Jako członek Komisji 
Polityki Rozwoju Regionalnego i 
Gospodarki walczę o obwodnicę 
Boguszowa-Gorc. Jako przewod-
niczący Komisji Zdrowia zwracam 
też szczególną uwagę na dostęp-
ność opieki zdrowotnej dla wszyst-
kich mieszkańców. Pracuję nad 
większym zaangażowaniem wo-
jewództwa w programy profilak-
tyczne. Zapobieganie chorobom 
jest znacznie lepsze dla pacjentów 
i tańsze dla budżetu niż późniejsze 
ich leczenie.

Jakimi sprawami powinien za-
jąć się przyszły nowy Senator Zie-
mi Wałbrzyskiej?

Po pierwsze, w każdej ustawie, 
która będzie rozpatrywana w Se-
nacie będę zwracał uwagę na to, 
czy interes regionu wałbrzyskiego 
nie jest w niej pomijany. Po drugie, 
będę zajmował się tym, na czym 
znam się najlepiej, czyli opieką 
zdrowotną. Musimy usprawnić sy-
stem, skrócić kolejki, spowodować, 
by lekarze zajmowali się leczeniem 
ludzi, a nie wypełnianiem papier-
ków. Trzeba sprawić, by praca w 
opiece zdrowotnej stała się atrak-
cyjna. Dziś brakuje nam personelu, 
co powoduje, że bezpieczeństwo 
pacjentów jest zagrożone. Lekarze, 
pielęgniarki, fizjoterapeuci, tech-
nicy medyczni czy salowe muszą 
mieć zapewnione dobre warunki 
pracy. To jest w interesie pacjen-
tów. I rzecznikiem ich interesów 
będę jako senator.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Paweł Szpur
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

REKLAMA R0713/19

Chcesz zadać pytanie Pani adwokat? Napisz do nas, opisz krótko swoją sytuację, 
czekamy na Twoje pytania: sekretariat@30minut.pl 

BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH UDZIELA ADWOKAT KATARZYNA STUCHŁY 
WWW.ADWOKATWALBRZYCH.PL

1. Jak powinien postąpić spadkodawca, by wybrany przez niego spad-
kobierca otrzymał całość spadku, pozbawiając tym samym  innych (uzna-
nych przez spadkodawcę za niegodnych spadku) prawa do zachowku.
Jeśli spadkodawca pragnie, aby konkretna osoba odziedziczyła po nim majątek 
spadkowy, należy sporządzić testament, w którym do całości spadku powoła kon-
kretną osobę, najbezpieczniej jest sporządzić taki dokument przed notariuszem tj. 
w formie aktu notarialnego. 
Takie zachowanie doprowadzi do tego, że osoby najbliższe – spadkobiercy ustawowi 
– co prawda nie dziedziczą majątku po zmarłym, ale nadal mają prawo do zachowku. 
Wtedy należy także w testamencie wydziedziczyć określonych bliskich (np. małżonka, zstępnych lub rodzi-
ców), czyli pozbawić ich prawa do zachowku ze wskazaniem na jedną z przyczyn wydziedziczenia.  Mał-
żonka, zstępnych lub rodziców można wydziedziczyć jedynie w określonych wypadkach tj:
 1. Wbrew woli spadkodawcy osoba taka postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego.
 2. Dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestęp-
stwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.
 3. Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Adwokat radzi:



/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/

Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy mafie VAT-owskie miały istotny wpływ na uszczuplanie 

budżetu Państwa Polskiego?
wynik ankiety do dnia 12.09.2019

TAK
67% NIE

33%

Bitwa o VAT
Od kilkunastu miesięcy światem polskiej gospodarki rządzi awantura o podatek VAT. Nie chodzi 

tu tylko o skutki działania mafii, wyłudzającej zwrot tej daniny, ale również o rozliczanie go przez 
przedsiębiorców. Czym jest owy podatek i jak działały wyłudzenia zwrotu tego podatku, postaramy 
się wyjaśnić w poniższym tekście.

Trochę historii
Pierwszy raz podatek VAT wprowa-

dzono we Francji w 1954 roku. Jego 
rozpowszechnienie było związane z  
koniecznością harmonizacji podat-
kowej państw należących do Unii Eu-
ropejskiej. Następnie pojawiły się dy-
rektywy z 1967 roku. W naszym kraju 
podatek VAT obowiązuje od 1993 roku.

Co to jest VAT?
W Polsce mamy obecnie cztery 

podstawowe stawki podatku VAT: 23%, 
8%, 5% i 0%. Podatek ten jest zwany 
również podatkiem od wartości doda-
nej, ponieważ jest specyficznym typem 
pośredniego, powszechnego podatku 
obrotowego. Obciąża on ostatecznego 
nabywcę towaru i zawarty jest w jego 
cenie zakupu. VAT odróżnia od pozo-
stałych podatków obrotowych to, że 
jest podatkiem wielofazowym, czyli 
obciąża przyrost wartości w każdej 
fazie obrotu gospodarczego. Jednak 
faktycznie PTU płaci finalny odbiorca 
danego towaru lub usługi, czyli naj-
częściej konsument - przysłowiowy 

Kowalski, który idzie rano do sklepu 
kupić bułki i mleko. VAT płacą również 
firmy, doliczając do ceny netto odpo-
wiednią wartość stawki VAT.

Firmy płacą czy nie płacą?
Warto również wiedzieć, że doko-

nując zakupów, firmy mogą również 
odpisywać ten podatek. Na koniec 
cyklu obrachunkowego (miesiąc bądź 
kwartał) każda firma deklaruje wyso-
kość podatku bądź jego zwrot. W pra-
wie podatkowym mówi się o podatku 
należnym i podatku naliczanym. Sy-
stem podatkowy jest o tyle skompli-
kowany, że zagłębianie się w sposób 
rozliczania nie ma sensu. Wszystko 
zależne jest od specyfiki prowadzonej 
działalności oraz gałęzi gospodarki, 
w jakiej firma działa, a także od funk-
cjonujących przepisów skarbowych.

Jak działa proceder wyłudzania 
VAT

Najprościej rzecz ujmując chodzi 
o tak zwane „karuzele vatowe”. Doty-
czy to wielu podmiotów, które w danej 

branży współpracują ze sobą, tworząc 
fikcyjne dokumenty i fikcyjny obrót to-
warami bądź usługami, a tym samym 
wyłudzając podatek również w sferze 
międzypaństwowej w obrębie państw 
Unii Europejskiej. Państwo polskie na 
tego typu procederach traciło miliardy 
złotych. Oczywiście opis ten jest o wie-
le bardziej złożony, a my przedstawia-
my go w bardzo uproszczony sposób.

Powstała komisja śledcza
Poprosiliśmy Posła, Wojciecha 

Murdzka, członka komisji śledczej 
o pomoc w wyjaśnieniu na czym po-
legały procedury wyłudzania podatku 
i o pracy komisji: - Powołanie komisji 
śledczej ds. VAT było skutkiem zidenty-
fikowania olbrzymich nieprawidłowo-
ści i oszustw na masową skalę związa-
nych z całym systemem podatku VAT, 
szczególnie w latach 2007-2015. Skala 
nieprawidłowości doprowadziła do ol-
brzymich strat dla budżetu państwa li-
czonych w dziesiątkach miliardów zło-
tych. Sumarycznie szacunek dotyczący 
tzw. luki VAT-owskiej to straty na po-

ziomie 250 miliardów złotych. O tych 
nieprawidłowościach traktowały liczne 
raporty szeregu instytucji np. Komisji 
Europejskiej czy też międzynarodo-
wych centrów analiz. W ujęciu procen-
towym spośród 26 państw członkow-
skich UE zaledwie kilka krajów miało 
wyższą lukę VAT-owską, która w 2013 
r. doszła już do poziomu blisko 27%. 
Roczne straty budżetu państwa do-
chodziły do 50 mld. zł. - tłumaczy Poseł 
Murdzek.

Komisja ustaliła
Jeden z bardziej znanych mechani-

zmów oszustw podatkowych to oszu-
stwa karuzelowe w kontekście cha-
rakterystycznych cech podatku VAT, 
gdzie występowało zjawisko „znikają-
cego podatnika”, często powiązanego 
z działalnością tzw. wirtualnych biur. 
W procederze mieliśmy do czynienia 
z tak zwanymi pustymi fakturami, za 
którymi nie było żadnej realnej dzia-
łalności handlowej, czy gospodarczej. 
Służyły one tylko i wyłącznie wyłudza-
niu wielkich kwot zwrotu podatku.

Szczególnie interesujący dla prze-
stępców był handel paliwami, elek-
troniką, stalą budowlaną, złomem, 
metalami kolorowymi, telefonami 
komórkowymi, transakcje dotyczące 
uprawnień do emisji gazów cieplarnia-
nych - wylicza członek komisji.

Nieskuteczne państwo
Jak komentuje Poseł Murdzek: 

-  Mechanizmy przestępstw były zna-
ne różnym instytucjom i służbom, 
szczególnie organom kontroli skarbo-
wej, były też przedmiotem raportów 
Najwyższej Izby Kontroli. Pomimo to, 
zmiany w prawie mające im przeciw-
działać trwały latami, gdy w tym czasie 
straty w niektórych obszarach towa-
rów były liczone w miliardach i nie po-
magały interwencje przedsiębiorców 
ujawniających przestępczy proceder.

Raport komisji
Raport końcowy z prac komi-

sji bardzo szczegółowo opisuje te 
wszystkie zjawiska i mechanizmy 
w oparciu o materiały źródłowe i prze-
słuchania świadków. Komisja w swojej 
pracy przesłuchała blisko 70 świadków 
i przeanalizowała dziesiątki tysięcy 
stron dokumentów. Prace komisji były 
wspierane pracą ekspertów, specjal-
nie w tym celu powołanych. Jak każdy 
z członków komisji uczestniczyłem 
w tej bardzo intensywnej pracy, biorąc 
udział we wszystkich posiedzeniach, 
czyli w tych setkach godzin przesłu-
chań świadków i pracy nad doku-
mentami (przykładowo dokumenta-
cja przetargu na system e-podatki to 
ponad 3 tys. stron a tylko dokumenty 
z NIK-u to prawie 30 tys. stron). Dodat-
kowo zaangażowałem się w tworzenie 
nowoczesnych narzędzi informatycz-
nych na użytek prac komisji, jako środ-
ka wspierającego tę intensywną pracę 
- podsumowuje poseł VIII kadencji, 
Wojciech Murdzek.

Ale mimo tych przestępczych pro-
cederów, podatek VAT nadal nie jest 
idealny. Wielu ekonomistów zwraca 
uwagę, że warto ujednolicić go do 
jednej stawki. Wówczas kompletnie 
uprościłoby to system podatkowy, co 
dla wielu branż miałoby istotne zna-
czenie.

Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

żródła: 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

https://ksiegowosc.infor.pl
https://biznes.interia.pl
https://www.money.pl/

https://zakiewicz-adwokaci.pl
https://mfiles.pl/

https://6krokow.pl
https://podatki.gazetaprawna.pl/
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Rozmowa jest stenogramem zapisu wy-
wiadu zamieszczonego na kanale Studio 
Espresso bez autoryzacji

Oglądnij pełny wywiad

Studio Espresso z gwiazdami gościło w Starej Kopalni podczas 12. Festiwalu Reżyserii Filmowej

z aktorem i ambasadorem kampanii przeciw wulgaryzmom w sieci rozmawiał Paweł Szpur

z Januszem Chabiorem
z gwiazdami 

Mimo innego kierunku zawo-
dowego, został Pan aktorem. Skąd 
taki pomysł?

Tak się w życiu zdarza, tak w ży-
ciu bywa i niezbadane są wyroki bo-
skie...tak można powiedzieć. Nigdy 
nie myślałem, żeby być aktorem. Ale 
tak się potoczyło moje życie, że na-
zwał mnie pan, że będzie wywiad z 
gwiazdą. Gwiazdą się specjalnie nie 
czuję, bo może gdybym się zajmo-
wał taką dziedziną jak astronomia, 
to byłbym bliżej takich określeń. 
Wykonuje jak najlepiej swoją pracę. 
Okazuje się, że ta praca jest docenia-
na i jestem z tego powodu bardzo 
zadowolony.

Zagrał Pan w Teatrze Rozmai-
tości, u boku Jana Klaty. Jak Pan 
wspomina tą współpracę?

To był mój pierwszy teatr w War-
szawie. Dostałem zaproszenie od 
dyrektora teatru TR Warszawa, czyli 
Grzegorza Jarzyny. Opuściłem po 
szesnastu latach Teatr Dramatyczny 
w Legnicy, przyjechałem do Warsza-
wy i pierwszym takim spotkaniem 
na deskach teatru było spotkanie 
z Jankiem Klatą w przedstawieniu 
pod tytułem „Weź przestań”. Dla 
mnie jest ważne każde spotkanie 
z reżyserem, bo każdy reżyser jest 
inny. Trudno o kimś mówić jakieś 
dobre bądź niedobre rzeczy. Pod-
czas realizacji przedstawienia re-
żyser jest takim kapitanem statku. 

Janek Klata jest dobrym kapitanem 
statku. Dobrze nam się płynęło, ja z 
tej współpracy byłem zadowolony. 
Byłem spełniony, a przedstawienie 
nam się udało. Przychodziła pub-
liczność, a po spektaklu otrzymywa-
liśmy wyrazy uznania, że spektakl 
trafia i mówi o ważnych rzeczach, że 
jest i śmieszny i smutny. Można się 
pośmiać i popłakać. Mój początek 
w Warszawie można powiedzieć był 
udany. 

Zagrał Pan Przemysława Woj-
cieszka w „Made in Poland”. Włożył 
Pan w tą postać pewną autentycz-
ność. Było łatwo to zrobić?

To była dosyć skomplikowana 
rola, grałem tam nauczyciela Wik-
tora. Byłego nauczyciela, ponieważ 
alkoholizm go zniszczył. Miłośnika 
poezji Broniewskiego, który jest je-
dynym pomocnym człowiekiem dla 
Eryka Lubosa, grającego tam postać 
Bogusia. Chłopak gdzieś tam z jakiś 
dzielnic, z jakiegoś podwórka. Do-
słownie nie wie jak żyć i ten Wiktor, 
który sam sobie nie daje rady w swo-
im życiu, bazując na poezji Broniew-
skiego radzi Bogusiowi jak żyć. To 
był taki dosyć wstrząsający spektakl. 
Był to spektakl, który był w pew-
nym sensie trampoliną dla mnie, 
bo dostałem szereg nagród za rolę 
Wiktora, Dosyć szybko w to wszed-
łem Być może gdzieś w poprzednim 
życiu byłem takim nauczycielem 

alkoholikiem, a być może była to 
świetnie napisana rola. A być może 
tak się czasami zdarza, że aktor do-
staje taką propozycję, którą bardzo 
szybko łapie. Ja byłem dosyć szybko 
gotowy do grania.

Wcielał się Pan w postaci róż-
nych osób z tak zwanego pół-
światka: Odwróceni, Kobiety Mafii, 
Służby Specjalne. Jakie to uczucie?  
Szukał Pan gdzieś inspiracji? Czy 
miał Pan kontakt z takimi „jednost-
kami” czy jest to tylko i wyłącznie 
Pana twórczość?

To trzeba żyć, żeby być auten-
tycznym, trzeba być otwartym na 
życie, trzeba poznawać życie. Trzeba 
podróżować i spotykać się z różnymi 
ludźmi. Jakoś tak w moim życiu się 
działo, że wykonywałem różne za-
wody, spotykałem się z różnymi gru-
pami społecznymi. I gdzieś widocz-
nie w mojej duszy, i mojej pamięci, 
i mojej głowie... gdzieś się osadziło. 
Kiedy przychodzą propozycje zagra-
nia postaci czy to gangsterów czy 
ludzi z półświatka to mam bazę. Bo 
ja trochę rzeczy w swoim życiu wi-
działem i mam z czego korzystać. 
Dlatego, bo tak się złożyło, jak mó-
wiłem wcześniej, że z niejednego 
pieca chleb jadłem.

Czy lubi Pan Jamesa Bonda?
Jako postać filmową - oczywiście 

jest to kino rozrywkowe – lubię so-

bie usiąść z popcornem i pooglądać. 
To jest świetnie realizowane.

A patrząc na cały cykl, który film 
przypadł najbardziej Panu do gu-
stu?

Byłbym nieuczciwy, gdybym te-
raz wrzucił tych Bondów, których 
pamiętam. Więc zostawiam, że Bond 
jest Bondem, a wcielają się w nich 
różni aktorzy, a każdy Bond jest 
uszyty na miarę swoich czasów. A ja 
już trochę na tym świecie żyję, więc 
każdy zahaczał o jakiś czas i miejsce, 

w którym ja byłem. Więc powiedz-
my, że James Bond is James Bond.

Wystąpił Pan w kampanii OLX-a 
przeciwko wulgarności w sieci. Czy 
dotknęło to Pana osobiście?

Ja obserwuję, to mnie osobiście 
nie dotknęło. Widzę jednak że czasa-
mi dyskusje w internecie przybierają  
niefajny wymiar i ludzie korzystają 
z tego anonimowo. Plotą to, co im 
ślina na język przyniesie bez zasta-
nowienia. Dlatego warto się czasem 
zastanowić.

Dziękuję za rozmowę.



6 Wydarzenia /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 13 września 2019

REKLAMA R0717/19

sekund
Wałbrzych
Odwiedziła Wałbrzych
Kandydatka na Premiera RP Mał-
gorzata Kidawa-Błońska odwie-
dziła Wałbrzych. To właśnie od 
Dolnego Śląska zaczęła swoją tra-
sę wyborczą busem przez Polskę. 
Pani wicemarszałek towarzyszył 
dotychczasowy lider Koalicji Euro-
pejskiej, Grzegorz Schetyna wraz z 
kandydatami i sympatykami z listy 
wyborczej wałbrzyskiego okręgu. 
Oprócz spotkania z mediami, grupa 
polityków zwiedziła halę targową 
Manhatan II i przywitała się z wał-
brzyskimi kupcami. Jak zaznacza 
obecna liderka ugrupowania, naj-
ważniejsza jest rozmowa z Polaka-
mi o ich potrzebach, dlatego zaczy-
nają trasę busem po Polsce.

Boguszów-Gorce
Piwniczny włamywacz
Trzydziestodziewięcioletni miesz-
kaniec Boguszowa-Gorc został za-
trzymany w miniony piątek przez 
miejscowych policjantów i odpo-
wie za włamanie do pomieszczenia 
piwnicznego jednego z budynków 
przy placu Odrodzenia. Mężczyzna 
ukradł z niego elektronarzędzia. 
Podczas przeprowadzonych czyn-
ności funkcjonariusze odzyskali 
część skradzionego mienia. Podej-
rzany podczas czynności proceso-
wych przyznał się do popełnienia 
czynu i stanie teraz przed sądem. 
Grozi mu kara pozbawienia wolno-
ści do dziesięciu lat. Miejscowi po-
licjanci odzyskali piłę łańcuchową i 
przekazali ją pokrzywdzonemu.

1-go Maja od nowa

Powrót PKS-u !

Wszystko podpisane. Najpierw będzie plac budowy, kurz i pył 
oraz utrudnienia, które potrwają do 2020 roku. Ale te ponad dwa 
lata to zaledwie chwila w kontekście czasu, jaki mieszkańcy czekali 
na remont.

Autobusy PKS-u wkrótce pojawią się w Powiecie Wałbrzyskim!!! 
Pod przewodnictwem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Pana 
Krzysztofa Kwiatkowskiego odbyło się w minionym tygodniu spot-
kanie w budynku Starostwa dotyczące rozpoczęcia współpracy 
w kwestii tworzenia sieci „PKS-ów”.

Czterdzieści jeden milionów. Tyle 
będzie kosztować prawie dwa ty-
siące metrów jezdni, budowy chod-
ników, ścieżki rowerowej, a także 
przebudowa koryta potoku „Sobię-
cinek”. Nie zabraknie nowych zatok 
przystankowych wraz z infrastruk-
turą. Część „sobięcińska” to element 
tak zwanej trasy sudeckiej. Z jednej 
strony zrewitalizuje pod względem 

komunikacyjnym ten obszar miasta, 
zaś z drugiej - upłynni ruch. Według 
statystyk codziennie tą drogą prze-
jeżdża blisko dwadzieścia tysięcy 
pojazdów. Generalnym wykonawcą 
inwestycji jest firma Eurovia Polska.

PAS 
foto: um.walbrzych.pl

Po przedstawieniu koncepcji 
przez przedstawicieli jednostek 
samorządowych ustalono, że Pre-
zes PKS Kamienna Góra przygotu-
je analizę uruchomienia dla trzech 
linii komunikacyjnych łączących 
Kamienną Górę i Wałbrzych przez 
gminy: Czarny Bór, Boguszów 
Gorce, Szczawno-Zdrój, Stare Bo-
gaczowice oraz Mieroszów.

Montaż finansowy tego przed-
sięwzięcia wstępnie ustalono 
w następujący sposób: fundusz 

autobusowy, wsparcie rządu: 1zł 
na 1 kilometr, Powiat Wałbrzyski: 
1zł na 1 kilometr oraz gminy 1zł 
na 1 kilometr. Pozostałe koszty 
wynikające z obsługi pasaże-
rów zostaną pokryte z biletów. 
Kolejne spotkanie poświęcone 
wznowieniu połączeń obsługiwa-
nych przez PKS-y odbędzie się 19 
września. 

PAS
foto: powiat.walbrzych.pl
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sekund Zdaniem eksperta - czyli politolog Roman Ziembicki

Wizerunek nie program
Gra wizerunkowa, a nie programowa dominuje w dzisiej-

szym świecie polityki. Czasem nie jest ważne, jaki jest pro-
gram partii. Ważniejsze jest to, kto jest jej twarzą.

Przekonała się o tym Plat-
forma Obywatelska (Koalicja 
Obywatelska) w tegorocznej 
kampanii wyborczej i postano-
wiła pójść w ślady Prawa i Spra-
wiedliwości z 2015 roku. Wów-
czas w październiku Jarosław 
Kaczyński zakomunikował, że 
Beata Szydło jest kandydatką na 
Premiera po wygranych wybo-
rach. Plan sprawdził się idealnie. 
Wyborcy bojący się osoby pre-
zesa PiS w fotelu premiera, ode-
tchnęli z ulgą, a Prawo i Spra-
wiedliwość z kobiecą twarzą 
wygrało wybory w 2015 roku. 
Dziś ten sam plan taktyczny ko-
piuje Koalicja Europejska. Twarz 
Grzegorza Schetyny nie przyspa-
rzająca nowych wyborców temu 
ugrupowaniu została skrzętnie 
zamieniona na pogodną twarz 
spokojnej, eleganckiej, do-
świadczonej w polityce kobie-
ty. Wizerunkowy majstersztyk. 
Jednocześnie, Grzegorz Schety-
na wraca na listę wyborczą do 
Wrocławia i nie musi stawiać 

w szranki z Jarosławem Kaczyń-
skim. Natomiast pani premier 
elekt powraca na warszawską 
listę wyborczą. I nie ma co się 
łudzić, zabieg ten z pewnością 
jest wynikiem analiz i badań, ja-
kie wykonała partia. Potwierdza 
to sondaż IBRiS dla Radia RMF 
FM i Dziennika Gazety Prawnej. 
Czterdzieści pięć procent pyta-
nych respondentów uznało, że 
wysunięcie kandydatury Małgo-
rzaty Kidawy-Błońskiej jako kan-
dydatki na premiera może mieć 
istotny wpływ na lepszy wynik 
Koalicji Europejskiej. Najbardziej 
do takiego zdania przekonane 
są kobiety, aż pięćdziesiąt sie-
dem procent tak uważa. Bardziej 
sceptyczni są mężczyźni, bo tyl-
ko piętnaście procent tak sądzi. 
Ankietowani są jednak zdania, 
że Koalicja Europejska musi 
popracować nad rozpoznawal-
nością kandydatki, ponieważ co 
czwarty pytany nie ma zadania 
na temat jej osoby. Natomiast 
co piąty ankietowany uważa, że 

wynik będzie taki sam jak przed 
zmianą lidera. Na koniec warto 
zastanowić się dlaczego ekipa 
biegnąca do celu przez cztery 
lata, zmienia lidera na finiszu? 
Czy w wyborach parlamentar-
nych naprawdę chodzi o wize-
runek czy może ważniejszy jest 
program wyborczy ?  

Roman Ziembicki

Politolog do spraw badania 
rynku. Wieloletni koordynator kultury 
w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu. Pracownik samorządowy, obecnie 
Project manager w firmie BMK zajmu-
jący się projektami EU. Koordynator 
i uczestnik badań preferencji wybor-
czych wałbrzyszan podczas wyborów 
na Prezydenta Miasta Wałbrzycha w 
dniach 21.11.2010 r. i 05.12.2014 r. 
Współorganizator i uczestnik badań 
opinii publicznej przed wyborami 
samorządowymi w 2010 roku. Współ-
uczestnik seminarium naukowego 
„Równe prawa, równe szanse. Kobiety 
w życiu społeczno – politycznym”.

Region 
Dodatkowy autobus
Mowa o dodatkowym kursie porannej linii autobusu numer 5, który 
będzie wyjeżdżał z Głuszycy Górnej w kierunku Wałbrzycha.Wszystko 
za sprawą zmian, które zaszły w świecie. Bowiem skumulowały się dwa 
roczniki uczniów dojeżdżających do wałbrzyskich szkół średnich. Sytu-
acja obniżenia komfortu jazdy przez zatłoczony autobus pogarszała się. 
W związku z powyższym burmistrz Głuszycy, burmistrz Jedliny i Prezy-
dent Miasta Wałbrzycha postanowili uporać się z problemem i uzupełnić 
przejazdy o dodatkowy kurs. Zatem pierwszy autobus wyruszy z Głu-
szycy Górnej o godzinie 06.36. Kolejne kursy linii numer 5 pozostają bez 
zmian.

Jaworzyna Śląska
Jest droga
Jej wartość to kwota ponad dwa i pół miliona złotych, z czego dotacja 
rządowa wyniosła ponad blisko dwa miliony złotych. Warto zaznaczyć, 
że pozostała kwota pochodzi z budżetów powiatu świdnickiego i gminy 
Jaworzyna Śląska. Mowa o wyremontowanym odcinku drogi powiatowej 
łączącej Bolesławice, Nowice oraz Piotrowice Świdnickie. Jej oficjalne ot-
warcie przypadło na szóstego września. Długość wyremontowanego od-
cinka to około cztery kilometry. W ramach prac wykonano wzmocnienie 
konstrukcji jezdni. Dodatkowo pogłębiono rowy przydrożne i utwardzo-
no pobocza. Naturalnie wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej.

Powiat Wałbrzyski
Nowy członek
Mowa o powołaniu nowego członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. 
Z funkcją tą musiał rozstać się Piotr Pol, ponieważ - jak się okazało - pro-
wadzi działalność gospodarczą, a prawo tego zakazuje. Na miejsce Piotra 
Pola został wybrany w tajnym głosowaniu radny z Gminy Stare Bogaczo-
wice, Bogusław Uchmanowicz. Jak podkreśla starosta Kwiatkowski, radny 
Uchmanowicz to osoba niezwykle zaangażowana w sprawy i życie miesz-
kańców Powiatu Wałbrzyskiego. W dodatku posiada duże doświadczenie 
w pracy w samorządzie. Między innymi z jego interwencji wyremontowa-
no 3 kilometry drogi Sady Górne – Stare Bogaczowice.

Boguszów-Gorce
Wyremontują drogi
Rusza remont ulic Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie–Gorcach. Trzeciego 
września odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy robót, a jest nim 
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Prawdopodob-
ny termin ukończenia prac to 29 listopada 2019 roku. Plan przewiduje budowę 
oświetlenia drogowego, w tym usytuowanie ośmiu słupów oświetleniowych, 
a także wymianę istniejącej nawierzchni na nową. Dodatkowo wykonane 
zostaną zjazdy na posesje oraz naprawa nawierzchni w obrębie studni rewi-
zyjnych, wykonanej kanalizacji. Przewidywany koszt inwestycji to około 601 
tysięcy złotych.

Treści zawarte w tekstach nadesłanych stanowią wyraz poglądów autora, natomiast nie stanowią one opinii i poglądów redakcji.
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sekundZdaniem eksperta – ekonomista Bartłomiej Grzegorczyk

Witaj „drogi” roku szkolnym

Co roku, na początku września, tak 
oto rodzice witają nowy rok szkolny. 
Do szkolnej wyprawki rodzice portfe-
le przygotowują już pod koniec lipca, 
pierwsze zakupowe przymiarki są na 
początku sierpniu a większe zakupy 
dokonywane są w drugiej połowie 
sierpnia, razem z dziećmi, angażu-
jąc je ochoczo w wybór szkolnego 
asortymentu. Według badania firmy 
Deloitte (Firma Deloitte w Polsce re-
alizuje profesjonalne usługi doradcze 
w ramach audytu, doradztwa podat-
kowego, doradztwa gospodarczego, 
zarządzania ryzykiem, doradztwa 
finansowego oraz prawnego) na po-
trzeby raportu „Wyprawka szkolna 
2019. Zakupy Polaków w związku 
z powrotem do szkoły” jasno wyni-
ka, że największe wydatki związane 
z rokiem szkolny obejmują zakup 
odzieży, obuwia, podręczników, 

tornistrów, książek oraz artykułów 
szkolnych. Nie jest to żadna nowość, 
szkolna kultura ulega zmianie i z 
biegiem czasu ulegamy zachodnim 
trendom, statystycznie wydając co-
raz więcej pieniędzy na „organizację 
eventu” pod nazwą „początek roku 
szkolnego”. Spora część rodziców 
planuje doposażyć swoje pociechy 
w nowy sprzęt komputerowy oraz 
telefony z akcesoriami, co przysparza 
dodatkowych kosztów. Młodzieżowy 
sprzęt elektroniczny różnego rodzaju 
przecież do tanich nie należy. Prze-
chodząc do danych, według raportu 
w skład asortymentu zakupowego u 
90% ankietowanych stanowić będą 
artykuły takie jak zeszyty, bloki, dłu-
gopisy i ołówki, 86% kupi odzież i 
obuwie a 80 % podręczniki i książki. 
Trochę mniej, bo 79% Polaków zamie-
rza sprawić dzieciom nowe tornistry i 
plecaki. Znacznie rzadziej będziemy 
inwestować w urządzenia kompute-
rowe (skanery czy drukarki – 18%), 
tablety (16%) czy subskrypcje cyfro-
we (15%). W badaniu Deloitte 9 na 
10 badanych zamierza wnioskować 
o pieniądze z rządowego programu 
„Dobry Start”. Program „Dobry Start”  
to 300 zł jednorazowego wsparcia 
dla wszystkich uczniów rozpoczyna-
jących rok szkolny. Świadczenie przy-
sługuje raz w roku na dziecko uczące 
się w szkole, aż do ukończenia przez 
nie 20 roku życia (czyli dziecko uczące 
się w szkole podstawowej lub ponad-
podstawowej). Dzieci niepełnospraw-
ne, uczące się w szkole, otrzymają 
świadczenie do ukończenia przez 

nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają 
świadczenie bez względu na dochód. 
To bezpośrednie wsparcie dla wielu 
milionów uczniów i ich rodziców w 
skali kraju. Co ważne, przydatność 
„300 plus” potwierdza cytowany ra-
port. Według badania 94% rodziców 
deklaruje, że pomoc z rządowego 
programu „Dobry Start” przeznaczy 
właśnie na zakup artykułów szkol-
nych. Z tej korelacji jasno wynika, że 
program rządowy „Dobry Start” w 
obecnych czasach cieszy się niezwy-
kłą popularnością i rozpatrywać jego 
rolę należy bardziej w kategoriach 
inwestycji w przyszłość Polski niż w 
kategoriach czysto wydatkowych po 
stronie budżetu państwa. Jest to ko-
lejny rządowy program PiS (po 500 
plus), który w sferze socjalnej, przy 
zbilansowanym budżecie państwa 
stanowi proste a przede wszystkim 
skuteczne narzędzie wsparcia dzieci 
i młodzieży. W zachodnich gospodar-
kach ta realna redystrybucja środków 
odbywa się już od dawna dokonując 
wsparcia rozwojowego danej klasy 
społecznej.

Bartłomiej Grzegorczyk

Od urodzenia wałbrzyszanin, 
absolwent Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu na kierunku eko-
nomia i specjalności analiza ekono-
miczna.

Wieloletni pracownik sektora 
bankowego oraz ekspert i doradca w 
programach przeznaczonych dla orga-
nizacji pozarządowych współfinanso-
wanych ze środków publicznych. 

Szczawno-Zdrój
Nowa dyrektor
Szczawieński „Ceramik” ma nowego dyrektora. Właśnie od prezentacji nowej 
gospodarz w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 
rozpoczął się uroczyście rok szkolny. W ten sposób uczniowie poznali Jolan-
tę Ozimek - swoją nową dyrektor, a zaprezentował ją Mirosław Potapowicz 
w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wraz z sekretarz Anetą Błaszkie-
wicz. Jak przystało na tego typu uroczystość, odśpiewano hymn państwowy 
i uczczono sztandar szkoły. Uroczystość ta była połączona z wręczeniem sty-
pendiów Starosty Wałbrzyskiego dla uczniów i absolwentów za wybitne i bar-
dzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

Region
Road Trip
To projekt, w którym uczestniczy czteroosobowa załoga vana, w składzie: 
Olga, Selina, Panos i Wijnand z Europy, zwiedzająca vanem Polskę. Młodzi po-
dróżnicy wyjechali z Dublina w Irlandii, skąd następnie udają się na wschód do 
Niemiec, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Ostatecznym ce-
lem ich podróży jest Cypr. Road Trip Project to unijna inicjatywa Komisji Euro-
pejskiej. Spośród setek kandydatów w ramach ogólnoeuropejskiego castingu 
ogłoszonego w czerwcu 2019 r., wybrano dwa zespoły. W skład każdego z nich 
wchodzą: operator video, fotograf, prezenter i copywriter, którzy relacjonują 
niemal każdy krok wyprawy.

Wałbrzych
Uwaga przerwa
Park wodny w wałbrzyskim Aqua-Zdrój rozpoczyna przerwę technologiczną. 
Owa przerwa to czas na wykonanie przeglądu gwarancyjnego wszystkich 
urządzeń basenowych. Pauza potrwa trzy tygodnie. Rozpocznie się w ponie-
działek 9 września, a zakończy w niedzielę 29 września. Władze spółki zaprosi-
ły zatem mieszkańców na ostatni weekend funkcjonowania Parku Wodnego, 
to jest 7-8.09.2019. Oferta wyglądała następująco:  bilet ulgowy i normalny 
3-godzinny do Parku Wodnego - 10 zł oraz bilet ulgowy i normalny 3-godzinny 
do Parku Wodnego i Saunarium - 15 zł. W czasie trwania przerwy mieszkańcy 
mogą korzystać z pływalni przy Zespole Szkół nr 4, ulica Sokołowskiego 75.

Świdnica
Będzie marsz
Mowa o Marszu dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się 15 września  mszą 
w świdnickiej katedrze. Po niej uczestnicy przejdą z placu Jana Pawła II  do 
Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin przy ulicy Kotlarskiej. Tam też odbę-
dzie się “Szkoła Rodziców”, którą otworzy spotkanie z Janem Pospieszalskim. 
“Rodzina szkołą życia” będzie hasłem tegorocznego wydarzenia organizowa-
nego przez Fundację Małżeństwo i Rodzina. Organizatorzy chcą szczególną 
uwagę zwrócić na element wychowawczy w każdej rodzinie. Pokazać, że to od 
najstarszych członków rodziny zależy kształtowanie postaw, czyli od dziadków 
i rodziców.

Treści zawarte w tekstach nadesłanych stanowią wyraz poglądów autora, natomiast nie stanowią one opinii i poglądów redakcji.
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Debata programowa PiS
W środę na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” odbyła się debata programowa Prawa i Sprawiedliwości, do udziału w której zaproszeni 

zostali urzędujący samorządowcy byłego województwa wałbrzyskiego.

Konferencja pn. „Prawo i 
Sprawiedliwość dla Południa 
Dolnego Śląska” poprowadzona 
przez posła ziemi wałbrzyskiej 
oraz Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Michała Dwor-
czyka z udziałem wicemarszałka 
Dolnego Śląska, a także parla-
mentarzystów PiS miała na celu 
skonsultowanie i omówienie z 
władzami lokalnymi głównych 
propozycji programowych Pra-
wa i Sprawiedliwości dla okrę-
gu wałbrzyskiego na lata 2019-
2023.

Wśród przedstawionych pro-
pozycji znalazły się w szczegól-
ności postulaty dotyczące infra-
struktury komunikacyjnej (m.in. 
integracja komunikacyjna Aglo-
meracji Sudeckiej), pomysły w 
zakresie rozwoju obszarów wiej-
skich (m.in. innowacyjne i „zie-
lone” hale targowe w każdym 
powiecie), a także inicjatywy na 
rzecz społeczeństwa obywatel-
skiego oraz ochrony dziedzictwa 
narodowego (wsparcie organi-
zacji pozarządowych, renowacja 
zabytków kultury materialnej). 
W trakcie wspólnej dyskusji z 

przedstawicielami wszystkich 
szczebli samorządu terytorial-
nego okręgu wałbrzyskiego 
wypracowano dodatkowe, skon-
kretyzowane postulaty, wzbo-
gacające regionalny program 
Prawa i Sprawiedliwości, który 
całościowo zostanie zaprezento-
wany w najbliższą niedzielę pod-
czas konwencji wyborczej  PiS z 
udziałem Prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego w Szczawnie-Zdroju.

red
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Szukasz nieruchomości? 

ul. Armii Krajowej 7a/7 | 58-302 Wałbrzych (Pałac Tielscha)

 Cena: 85 000zł
Do sprzedaży dwupokojowe mieszkanie po 

kapitalnym remoncie w cichej okolicy Stare-
go Zdroju. Kamienica po termomodernizacji i 
remoncie klatki. Ogrzewanie węglowe z możli-
wością c.o. na gaz.

tel. 791 151 121

Cena: 155 000 zł.
Do sprzedaży piękne, duże mieszkanie w 

jednej z urokliwych uliczek Starego Miasta w 
Wałbrzychu. Mieszkanie składa się z czterech 
niezależnych pokoi, jasnej kuchni, łazienki 
wraz z toaletą a także dużego przedpokoju. 
Nieruchomość w dobrym stanie technicz-
nym. Powierzchnia mieszkalna: 112,71m2.

tel. 794 151 121

Cena: 130 000 zł.
Do sprzedaży dwupokojowe mieszkanie 

w doskonałej lokalizacji, usytuowane w jed-
nej z bocznych uliczek od ul. Żeromskiego 
na Starym Zdroju. Mieszkanie składa się 
z dwóch niezależnych pokoi, dużej i jasnej 
kuchni, przedpokoju oraz łazienki wraz z to-
aletą. Pod domem duży ogród. Stan nieru-
chomości bardzo dobry, do delikatnego 
odświeżenia.

tel. 794 151 121

Cena: 200 000 zł.
Do sprzedaży doskonale usytuowane mieszka-

nie po kapitalnym remoncie usytuowane na osied-
lu w Głuszycy. Mieszkanie z widokiem na góry, w 
pełni wyposażone w meble oraz całkowity sprzęt 
RTV AGD. W skład mieszkania wchodzą dwie sy-
pialnie, pokój dzienny, jasna kuchnia, osobno toa-
leta i łazienka oraz duży balkon.

tel. 791 151 121

Cena: 119 000zł
Oferujemy Państwu dwupokojowe miesz-

kanie w czterorodzinnym budyneczku w cichej 
i niezwykle zielonej okolicy dzielnicy Poniatów 
- blisko Starego Zdroju. Mieszkanie z ogródkiem 
i własnym miejscem parkingowym przy budynku. 
Mieszkanie do odświeżenia. Bardzo dobra lokali-
zacja! 

tel. 794 151 121

Cena: 199 900 zł.
Do sprzedaży duże, czteropokojowe miesz-

kanie usytuowane w dobrej lokalizacji Piaskowej 
Góry. Mieszkanie przeznaczone do remontu, z 
wymienionymi oknami. Do mieszkania można 
dodatkowo dokupić garaż po kapitalnym remon-
cie bezpośrednio pod budynkiem.

 tel. 791 151 121

Cena: 47 430 zł 
Do sprzedaży doskonała działka budowlana o 

powierzchni 1054 m2 (45 zł / m2) z dostępem do 
mediów. Wydane warunki zabudowy oraz gotowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Nowa 
droga dojazdowa. Posiadamy także większe działki 
w tej lokalizacji. Polecamy!

tel. 791 151 121

Cena: 59 900 zł
Do sprzedaży dwupokojowe mieszkanie w trak-

cie remontu w Wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. 
Nieruchomość idealnie nadaje się pod wynajem. 
Niski czynsz, dobra lokalizacja oraz wysoka stopa 
zwrotu to gwarancja dobrej inwestycji. Nasi spe-
cjaliści pomogą Państwu znaleźć również dobrych 
najemców oraz prowadzić nieruchomość w całym 
okresie najmu.

tel. 791 151 121

Cena: 400 000 zł.
Do sprzedaży duży dom przeznaczony do remontu usytuowa-

ny w doskonałej lokalizacji, przy ulicy Bema na Białym Kamieniu, 
blisko Szczawna Zdroju. Dom składa się z pięciu pokoi, jasnej 
kuchni, dwóch łazienek z toaletami, balkonem, tarasem oraz du-
żym garażem w bryle budynku. Optymalna działka o powierzchni 
463m2. 

tel. 794 151 121

/MieszkamDobrze/ /mieszkamdobrze

Zadzwoń teraz!
tel. 794 151 121

Mieszkanie po remoncie w dobrej cenie!

Przestronne mieszkanie w Śródmieściu.Dom przy ulicy Bema.

Mieszkanie z pełnym wyposażeniem w Głuszycy.

Przytulne mieszkanie w zielonej okolicy. Działka budowlana w Starych Bogaczowicach. Nieruchomość inwestycyjna przeznaczona
pod wynajem.

Duże mieszkanie na Piaskowej Górze.

Mieszkanie z  potencjałem w  dobrej lokalizacji.
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REKLAMA R0723/19Miliony dla dolnośląskich
firm na rozwój

Aktywna Głuszyca

Od poniedziałku, 9 września ruszył nabór zgłoszeń od przedsiębiorców zain-
teresowanych rozwojem. Właśnie rozdysponowano ponad 31 mln zł, które trafią 
do Dolnoślązaków na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Szkolenia, 
kursy, inwestowanie w rozwój są możliwe dzięki unijnym funduszom z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To kolejne działania 
w tym obszarze.

Mieszkańcy gminy Głuszyca nie szczędzą sił na dodatkowe aktywności społecz-
ne. Właśnie otrzymali dwa granty na realizację zadań na rzecz mieszkańców.

–  Ponad 31,6 mln zł obecnie, to kolejne wsparcie, które ma sprawić, by dolnoślą-
skie firmy, w szczególności te mikro, małe i średnie były konkurencyjne. Bez szkoleń, 
zmiany profilu działalności, czy też zwiększenia kwalifikacji nie ma przecież rozwo-
ju. To sprawdzone działanie, bo właśnie zakończyła się poprzednia edycja projektu, 
w ramach którego przeznaczyliśmy 43,5 mln zł na wsparcie przedsiębiorczych Dol-
noślązaków – wylicza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał operatora projektu na rzecz wzrostu 
konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Podobnie jak w I edycji dzia-
łania będzie prowadzić Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG. Pomoc ma trafić na 
teren całego województwa, dlatego w projekcie partnerami są: Dolnośląska Agencja 
Współpracy Gospodarczej, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławska 
Agencja Rozwoju Regionalnego, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki oraz Agencja 
Rozwoju Regionalnego AGROREG.

– Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację nawet 80 
proc. kosztów usług związanych z rozwojem. A konkretne wsparcie dla firmy to 25 
tys. zł. To doradztwo w zakresie rozwoju firmy lub przebranżowienia. Przedsiębiorcy 
będą mogli wysłać pracowników również na szkolenia i studia podyplomowe – mówi 
Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Kto może skorzystać?
Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębior-

stwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnoślą-
skiego oraz ich pracownicy z obszaru województwa dolnośląskiego. Wszystkie usługi 
rozwojowe dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska finansowane ze środków europej-
skich muszą być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Interne-
towa baza obejmuje rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług 
rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych.

red

NIE DLA UZALEŻNIENIA to pierwszy z nich. Zrealizuje go grupa nieformalna dzia-
łająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy na czele z liderem Kamilą Wodyk. 
Grupa otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł w ramach projektu #SPOŁECZ-
NIEODPOWIEDZIALNI, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego. Operatorem konkursu #SPOŁECZNIEODPOWIE-
DZIALNI jest Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit.

Projekt „Nie dla uzależnienia” zakłada podejmowanie szeregu działań profilak-
tycznych w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem 
projektu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dotyczącej przeciwdziałania 
uzależnieniom, samobójstwom, zachowaniom autoagresywnym wśród dzieci i mło-
dzieży, budowania odpowiednich relacji z dzieckiem, nabycie przez dzieci i młodzież 
umiejętności asertywnego zachowania, podejmowania odpowiedzialnych decyzji 
za siebie i drugiego człowieka, przewidywania konsekwencji swojego zachowania, 
podniesienie poziomu wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, propagowanie 
zdrowego stylu życia oraz wzrost umiejętności organizacji czasu wolnego.

Drugi to projekt pod nazwą „Senior to brzmi dumnie” ma za zadanie stworzenie 
przestrzeni do wzajemnego poznania się ludzi młodych i seniorów będących człon-
kami Uniwersytetu III Wieku. Wzajemne poznanie się, przyjemne spędzenie czasu 
wolnego wpłynie na pokonanie barier pokoleniowych i zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu seniorów. W ramach projektu zaplanowano wyjazd integracyjny łączą-
cy pokolenia i będący inspiracją do dalszych działań seniorów i dzieci.

Projekt przewiduje również ciekawe zajęcia dla dzieci pozwalające na zdobycie 
umiejętności dziennikarskich, które pozwolą na przeprowadzenie przez dzieci wy-
wiadów z seniorami „Pierwsza randka”, „List miłosny sprzed sześćdziesięciu lat”. W 
trakcie realizacji projektu seniorzy wspólnie z dziećmi zorganizują spotkanie połą-
czone z wystawą zdjęć z historii Głuszycy. Dopełnieniem projektu będzie kalendarz 
przestawiający zdjęcia atrakcyjnych miejsc Głuszycy i okolic. Wszystkie działania za-
planowano już we wrześniu.

red
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Co ćwierka w sieci...
WalbrzyskaSSE

Anatol Szpur

Mariusz Kotarba

dolnośląska Policja

S. Bielawska

Michał Dworczyk

Muzeum Porcelany

Anna Żabska

@WalbrzyskaSSE

@AnatolSzpur

@Mariusz_Kotarba

@DPolicja

@bielawska_s

@michaldworczyk

@MuzeumWalbrzych

@AZabska

9:54 PM · 5 wrz 2019

8:23 PM · 6 wrz 2019

7:58 AM · 11 wrz 2019

11:31 AM · 9 wrz 2019

8:41 PM · 6 wrz 2019

2:17 PM · 7 wrz 2019·

2:15 PM · 9 wrz 2019

3:49 PM · 30 sie 2019

Za Zarządem @WalbrzyskaSSE bardzo intensywny dzień pełen ciekawych roz-
mów, w tym ta dot. omówienia możliwości współpracy pomiędzy #WSSE a #Jedli-
naZdrój Wiceprezes Kamil #Zieliński spotkał się w tej sprawie z Burmistrzem Lesz-
kiem #Orplem #WSSE #ZnaczySukces #PolskaStrefaInwestycji

Uczestniczyłem w podpisaniu umowy Drogi Sudeckiej, Jest to dla mnie szcze-
gólne, ponieważ blisko 10 lat mieszkałem na Sobięcinie, a także pracowałem w 
kopalni. Jednak dzielnica Sobięcin wymaga wielu działań rewitalizacyjnych dla 
mieszkańców i renowacji substancji mieszkaniowej

Sprawne państwo to państwo, w którym usługi publiczne w tym służba zdrowia, 
edukacja czy też sądownictwo są na najwyższym poziomie. Transfery finansowe 
do wybranych grup społecznych nie wystarczą do podniesienia jakości życia Po-
lek i Polaków

Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę, który miał blisko 3 promile alko-
holu w swoim organizmie.Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
http://dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/
policjant_w_czasie_wolnym_zatrzymal_kierowce__ktory_mial_blisko_3_promi-
le_alkoholu_w_swoim_organizmie

Ponad 9 mln na kolejne drogi w Wałbrzychu z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Rozbudujemy Dunikowskiego, Hirszfelda, Nałkowskiej oraz wybudujemy Dłu-
gosza. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosków
@RomanSzelemej @WalbrzychMM

Fundusz modernizacji szpitali, Program 100 obwodnic miast, Fundusz inwestycji 
w szkoły, Kolej+, czyli remonty 150 dworców, Obniżka podatków
Kolejne, konkretne rozwiązania przedstawione przez premiera 
@MorawieckiM #KonwencjaPiS #JedziemyDalej #DobryCzasDlaPolski

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Porcelany już za nami. Dziękujemy za tak 
liczny udział w tym pięknym wydarzeniu 

http://muzeum.walbrzych.pl

Nowe sale udostępnione turystom w @Zamek_Ksiaz. W tym obrazy z kolekcji 
Hochbergów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i zupełnie nowa 
aranżacja
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sekund
Wałbrzych
Jest drożej
Dla tych kierowców, którzy jesz-
cze nie zwrócili uwagi, skończyła 
się płatność za jedną złotówkę 
na parkingu przy ulicy Rycerskiej, 
Alei Wyzwolenia i Kilińskiego. 
Dotychczas w tych miejscach za 
pierwsze dwadzieścia minut par-
kowania kierowcy płacili zaledwie 
złotówkę. Zarząd Dróg Komunika-
cji i Utrzymania Miasta tłumaczy 
sprawę wzrostem kosztów utrzy-
mania terenów. Teraz niezależnie 
od tego ile minut pozostawiamy 
samochód na parkingu do jed-
nej godziny, zapłacimy trzy złote. 
Władze miasta namawiają rów-
nież do częstszego korzystania z 
komunikacji miejskiej, co niewąt-
pliwie jest bardziej ekonomicz-
nym rozwiązaniem.

Wałbrzych
Niesforny wnuczek
Policjanci Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu zatrzymali w niedzie-
lę dwudziestolatka, który trzy-
krotnie w ostatnim czasie wykradł 
swojemu dziadkowi z garażu dwa 
samochody i bez uprawnień udał 
się w jazdę po mieście. Zdenerwo-
wany dziadek po kolejnym takim 
zdarzeniu zgłosił ostatecznie w 
miniony weekend wałbrzyskim 
policjantom, że jego wnuk już 
trzeci raz wykradł mu z gara-
żu dwa samochody, przy okazji 
uszkadzając je. Mężczyzna przy-
znał się do popełnionych czynów 
i odpowie teraz za krótkotrwałe 
użycie pojazdów oraz porzucenie 
ich w stanie uszkodzonym, a także 
za jazdę bez uprawnień. Za popeł-
nione przestępstwa oraz wykro-
czenia 20-letniemu wałbrzysza-
ninowi grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 8.

Narodowe czytanie
Nowele „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Katarynka” Bolesława Prusa oraz fragment „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej zostały odczytane podczas 

ósmej odsłony Narodowego Czytania w Głuszycy w minioną sobotę 7 września.

Jak co roku nie zabrakło wśród 
głuszyczan osób chętnych do 
wspólnego czytania – zgłosili się 
członkowie Głuszyckiej Grupy Tea-
tralnej, przedstawiciele stowarzy-
szeń, szkół, przedszkola, seniorzy i 
czytelnicy biblioteki. Przybyłych na 
uroczystość lektorów, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców przywitali: 
Roman Głód – burmistrz Głuszycy, 
Sabina Jelewska - dyrektor Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy oraz Renata 

Sokołowska - kierownik Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.

Wspólne czytanie noweli „Sa-
chem” rozpoczął Burmistrz Roman 
Głód, następnie dołączyli do niego: 
Grzegorz Czepil, Grzegorz Walczak, 
Edyta Popek, Artur Gołda, Joan-
na Milczarek i Robert Delegiewicz. 
Fragment „Dobrej pani” odczytała 
Edyta Popek, natomiast „Kataryn-
kę” zebrani usłyszeli w interpretacji 

Magdaleny Kandefer, Wandy Karlak, 
Agnieszki Musz, Brunona Karku-
łowskiego, Danuty Tomulik, Joanny 
Milczarek, Marty Borowiec, Pauliny 
Muras, Marceliny Rewers-Jaworskiej, 
Roberta Jaworskiego oraz Jadwigi 
Czepil-Kostaskiej.

Podczas imprezy nie zabrakło 
akcentu muzycznego: wspania-
ły saksofonista Krzysztof Kurnyta 
wykonał kilka utworów kompozy-

torów polskich, a zespół głuszy-
ckich seniorów w składzie: Jadwiga 
Czepil-Kostańska, Genowefa Skłym, 
Mirosława Chycka, Wanda Karlak, 
Maria Hładka, Wiesława Krzemińska 
i Henryk Okarma zaprezentował się 
w krótkim repertuarze wokalnym. 
Na pamiątkę wydarzenia osobom 
zaangażowanym zostały wręczone 
pamiątkowe zakładki do książek.

red
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Sezon na włosy! 

Moda na oleje 

Kreska. Nie musi być precyzyjna, 
ważne by była wyrazista, podkre-
ślała oko. Zatem w tym sezonie ey-
eliner to podstawowe wyposażenie 
każdej kosmetyczki.

Srebro. Dominuje na powiekach.

Kontur. Ma uwypuklać usta 
i uwydatniać kolor pomadki.

Liczy się centrum. Jeśli zamiast 
szminki wybierzemy błyszczyk, pa-
miętajmy by nałożyć go jedynie na 
środkową część ust. 

Rozważna i romantyczna. Fale - 
to główny motyw jesiennych fryzur. 

Ołówek. Nie, nie powinien ko-
jarzyć się ze szkołą, a ze spódnicą! 
Ołówkowe fasony królują bowiem 
na wybiegach!

osa

Włosy. Czy wiecie, że do ich pielęg-
nacji nie wystarczy już zwykły szam-
pon z odżywką? Producenci kosme-
tyków prześcigają się w wymyślaniu 
produktów służących do utrzyma-

nia niesfornych kosmyków w ładzie. 
I tak, bogaty rynek sektora „beauty” 
oferuje nam: mgiełki nabłyszczające, 
serum, regenerujące eliksiry, ultra-
delikatne micelarne kremy myjące 

3 w 1, profesjonalne spraye, maski, 
nawilżające olejki. A wszystko po to, 
by sprostać naszym potrzebom i ros-
nącym wymaganiom.

osa

Moda na oleje dotarła i do nas. Te 
„niszowe” zwykle tłoczone są na zim-
no - niskie temperatury pozwalają 
bowiem zachować najcenniejsze dla 

organizmu składniki. Warto kupować 
je w małych i ciemnych butelkach, 
chronić przed światłem i przechowy-
wać w lodówce. My szczególnie pole-

camy: olej z pestek z dyni, olej z czar-
nuszki, olej z wiesiołka, olej konopny, 
olej lniany, olej z orzechów laskowych.

osa

EKO – projekty Toyoty
„Ekologiczne ogrody przyrody” oraz „Rowerem przez Polskę” to dwa kolejne wałbrzyskie projekty finansowane przez Fundusz Toyoty, które zostały oddane do użytku w ostatnich dniach.

Wałbrzyskie Towarzystwo 
Oświatowe przy wsparciu fabryki 
Toyoty w Wałbrzychu, innych part-
nerów projektu oraz wolontariu-
szy, w tym pracowników Toyoty, 
zrealizowało przy swojej placówce 
edukacyjnej przy ulicy Malczew-
skiego na Piaskowej Górze projekt 
„Ekologiczne ogrody przyrody”. 
W ogrodzie edukacyjno–przyrod-
niczym utworzono szereg stano-
wisk prezentujących różnorodną 
rolność i procesy przyrodnicze, 
nazwanych „ogrodami” takich jak: 
ogród ziół z najpopularniejszy-
mi ziołami używanymi w kuchni 
polskiej, ogród owadów pylnych 
z roślinami, których kwiaty przy-
wabiają owady oraz hotelami i po-
idełkami dla owadów, ogród zbóż i 
roślin uprawnych z podstawowymi 
zasadami przygotowywania pod-
łoża, siania, sadzenia i pielęgnacji 
upraw. Na górce utworzono też mi-
ni-winnicę. Obok ogrodu powstał 
kompostownik z przezroczystą 
ścianką, przez którą można obser-
wować procesy glebowe. Ogród w 
założeniach ma stać się miejscem 
dla całej społeczności lokalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
okolicznych szkół, w którym będzie 

można zdobywać wiedzę ekolo-
giczno-przyrodniczą, prowadzić 
obserwacje zachodzących zmian w 
przyrodzie, rozpoznawać gatunki 
roślin, zapoznać się zasadami prac 
ogrodniczych i polowych, przepro-
wadzać doświadczenia i prowadzić 
pokazy. Ogród stanie się miejscem 
prowadzenia zajęć z hortiterapii 
czyli terapii pięknem kwiatów dla 
studentów Sudeckiego Uniwersy-
tetu Trzeciego wieku.

„Rowerem przez Polskę” to pro-
jekt zrealizowany przez Publiczną 
Szkołę Podstawową Specjalną nr 
10 przy ul. Ogrodowej. Na terenie 
szkoły powstało miasteczko ruchu 
drogowego wpisane w mapę Pol-
ski. Trasa rowerowa jest tak usy-
tuowana, aby można było poznać 
najważniejsze regiony kraju. Każdy 
region jest wyposażony w koloro-
wy domek ze sprzętem charaktery-
stycznym dla danej krainy geogra-
ficznej. Projekt zakłada wsparcie 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych intelektualnie - uczniów Pub-
licznej Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej nr 10 oraz uczniów z gminy 
Wałbrzych mających specyficzne 
trudności w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności. Głównym celem 

jest stworzenie warunków do na-
uki jazdy na rowerze. Wartością 
dodaną jest nauka przez ruch i za-
bawę poprzez poznanie regionów 
Polski z ich historią i bogactwem 
kulturalno- gospodarczym. „Już 
w roku szkolnym 2017/2018 je-
den z nauczycieli zdobył pierwsze 
dwa rowery aby nasi uczniowie w 
praktyce mogli stosować poznane 
przepisy ruchu drogowego. Dzięki 
temu projektowi nasi uczniowie 
uczą się w praktyce przepisów ru-
chu drogowego a także jazdy na 
rowerze przy okazji poznając po-
szczególne regiony Polski. Dla na-
szych niepełnosprawnych uczniów 
często umiejętność ta jest trudna 
do osiągnięcia.” – podkreśla Dorota 
Bogdańska, dyrektor PSPS Nr 10 w 
Wałbrzychu.

Zgodnie z założeniami fundu-
szu obiekty są ogólnodostępne 

dla wszystkich chętnych osób i in-
stytucji, które chciałyby z nich sko-
rzystać. Kolejna edycja konkursu 
grantowego Funduszu Toyoty „Do-
bre pomysły zmieniają nasz świat” 

dla organizacji non-profit z regionu 
wałbrzyskiego zostanie ogłoszona 
jesienią.

red
foto: toyotapl.com
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PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK
– PRAPREMIERA W TLIA W WAŁBRZYCHU

15 września o godz. 18:00 prapremierą spektaklu PODWÓRKO ZAGINIONYCH ZABAWEK w reż. 
Roksany Miner w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu rozpocznie się IV edycja Festiwalu małych Pra-
premier.

Miś jest do tulenia, z grającym 
Pajacem można tańczyć i śpie-
wać, a Lalę uczesać w piękne 
warkocze albo zabierać na spa-
cery. Do planowania dalszych 
wypraw z pewnością przyda się 
Globus, chociaż jak wiadomo – 
wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej. Zwłaszcza gdy zbudo-
wało się go na solidnych funda-
mentach, np. twardych i hardych 
Klockach. 

Oto opowieść kilku Zabawek 
snuta na pewnym tajemniczym 
podwórku, z którego dziwnym 
trafem jakoś niełatwo się wy-
dostać. Czy pozostanie tylko 
wspomnieniem ? A może dzięki 
przyjaźni i życzliwości bohate-
rów uda się ją stworzyć na nowo, 
dokładnie tak, jak postawiony 
wspólnymi siłami fantastyczny 
dźwig? 

Sztuka Anny Andraki powsta-
ła z inspiracji miejscem, które 

istnieje naprawdę w zaułkach 
lwowskich kamienic. To historia 
o sile marzeń, potrzebie blisko-
ści, miłości i akceptacji, w której 
główni bohaterowie mają co 
prawda swoje troski, ale mają też 
siebie, wsparcie i chęć, aby wciąż 
działać. Całkiem możliwe, że mali 
widzowie znajdą w nich wiele 
i ze swoich zabawek, i z własne-
go podwórka. 

Przedstawienie dla widzów 
w wieku 4+. 

Spektakl dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultu-
ry oraz Gminy Wałbrzych.

PODWÓRKO ZAGINIONYCH 
ZABAWEK

tekst: Anna Andraka 
reżyseria: Roksana Miner

scenografia: Mateusz Mirow-
ski

muzyka: Grzegorz Mazoń
obsada: Karolina Bartkowiak, 

Anna Jezierska, Urszula Racz-
kowska, Paweł Kuźma, Filip Ni-
żyński, Paweł Pawlik 

UWAGA! 
Zapraszamy widzów na pokaz 

przedpremierowy 15 września 
o godz. 12:30 oraz pokazy po-
premierowe: 22 września i 20 
października o godz. 12:30. 

BILETY NA SPEKTAKL: 
19 zł (dorośli), 17 zł (dzieci)

KASA BILETOWA TEATRU tel. 
74 666 73 41 – czynna jest we 
wtorki, czwartki i piątki od godz. 
8.30 do 11.30 oraz w weekendy 
na godzinę przed spektaklem. 

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl 

IV Festiwal małych Prapremier
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza w dniach 15-20 września 2019 roku do udziału w IV edycji Festiwalu małych Prapremier – jedynego festiwalu w Polsce pre-

zentującego wyłącznie spektakle prapremierowe skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej.

Głównym założeniem Festiwalu 
jest otwarcie się na młodego widza 
oraz integracja z nim poprzez pre-
zentację najciekawszych spektakli 
ostatnich sezonów, uczestnictwo 
w zainscenizowanych czytaniach 
współczesnej dramaturgii oraz war-
sztatach teatralnych prowadzonych 
przez wykwalifikowanych peda-
gogów teatru oraz dramaturgów 
– mówi Marlena Jasińska-Denst, 
koordynator merytoryczny Festi-
walu: – Ważnym elementem będą 
pospektaklowe dyskusje panelowe 
z udziałem twórców i publiczności, 
które mają w znaczny sposób przy-
czynić się do integracji środowiska 
teatralnego z widzami, pobudzać 
do interesujących poszukiwań re-
pertuarowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań inscenizacyjnych.

Podczas Festiwalu zostanie za-
prezentowanych 7 spektakli kon-
kursowych teatrów z Wrocławia, 
Katowic, Kielc, Zabrza, Lublina oraz 
Olsztyna. Dodatkowo zobaczymy 
przedstawienia w wykonaniu stu-
dentów Akademii Teatralnej w War-
szawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku) oraz Akademii 
Sztuk Teatralnych w Krakowie (Wy-

dział Lalkarski we Wrocławiu). Nie 
zabraknie warsztatów teatralnych 
oraz performatywnych czytań 
współczesnej dramaturgii. 

Spektakle konkursowe oceniać 
będzie jury profesjonalne w skła-
dzie: Jacek Sieradzki, Marzenna 
Wiśniewska, Mateusz Mirowski 
oraz jury dziecięce, składające się 
z uczniów PSP nr 28 w Wałbrzychu. 
Wśród fundatorów nagród znaleźli 
się: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, 
Prezydent Wałbrzycha oraz Funda-
cja Edukacji Europejskiej. 

Wydarzeniami towarzyszącymi 
Festiwalowi będą muzyczny spek-
takl Białostockiego Teatru Lalek 
i Kooperacji Flug, wystawa foto-
grafii autorstwa Bartka Warzechy 
oraz spotkanie dotyczące nowej 
dramaturgii dla dzieci i młodzieży, 
prowadzone przez Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu. 

Na inaugurację IV edycji Festi-
walu organizatorzy przygotowują 
prapremierowy spektakl „Podwór-
ko zaginionych zabawek” w reż. 
Roksany Miner, który został dofi-
nansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

Partnerem IV FmP jest Stowarzy-
szenie „TE-ART” w Wałbrzychu, któ-
re realizuje zadanie pn. Wydarzenia 
artystyczne i edukacyjne aktywizu-
jące wałbrzyską społeczność, towa-
rzyszące ogólnopolskiemu Festi-
walowi małych Prapremier – 2019, 
dofinansowane ze środków Gminy 
Wałbrzych. 

Patronat honorowy nad Festiwa-
lem objął Prezydent Wałbrzycha dr 
Roman Szełemej. 

BIURO FESTIWALOWE:
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzy-

chu
ul. J. Brzechwy 16, 58-300 Wał-

brzych
tel. 74 666 73 40, 533 300 423
e-mail: maleprapremiery@teatr-

lalek.walbrzych.pl

PROGRAM IV Festiwalu małych 
Prapremier

15-20 września 2019

15.09.2019 (niedziela)
11:00-13:30  SIECIOWANIE/LINK-

-IN/PAJĘCZYNA_ warsztaty dla dzieci 
6-8 lat_ Jakub 

Drzastwa [PWSK] | wstęp wolny *
18:00            Inauguracja IV Festiwalu 

małych Prapremier [DS TLiA]
                     PODWÓRKO ZAGINIO-

NYCH ZABAWEK_ prapremiera TLiA 
w W-chu_ spektakl pozakonkursowy 
[DS TLiA]

16.09.2019 (poniedziałek)
9:00-10:10    MORZE CICHE Teatr 

Nowy w Zabrzu_ spektakl konkurso-
wy | wiek 8+ [SK TDSZ] | wstęp wolny *

11:00         PIERWSZA GENERALNA_ 
otwarcie wystawy Bartka Warzechy 
[Galeria BpA] | wstęp wolny *

16:00-18:00 W TO MI GRAJ! | vol. 1 
| warsztaty dramaturgiczno-animacyj-
ne dla młodzieży 13+_ Malina Prześlu-
ga i Kamil Król [MS TLiA] | wstęp wolny 
*

17:00-18:00  PUSZCZAŃSKIE OPO-
WIEŚCI Białostocki Teatr Lalek i Ko-
operacja Flug_ koncert | wiek 13+ [DS 
TLiA] wstęp wolny 

17.09.2019 (wtorek)
11:00-12:10 POD ADRESEM MA-

RZEŃ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 
Kielcach_ spektakl konkursowy | wiek 
6+ [DS TLiA] 

13:00-14:00 WRONA I NIEDŹWIEDŹ 
ALBO SŁOŃCE ŚWIECI WSZYSTKIM_ 
czytanie performatywne w reż. Nata-
szy Sołtanowicz | wiek 6+ [MS TLiA] | 
wstęp wolny *

18:00-19:20 PODWÓJNE ŻYCIE WE-
RONIKI Teatr im. H. Ch. Andersena w 
Lublinie_ spektakl konkursowy | wiek 
16+ [SK TDSZ] | wstęp wolny *

16:00-18:00 W TO MI GRAJ! | vol. 2 
| warsztaty dramaturgiczno-animacyj-
ne dla młodzieży 13+_ Malina Prześlu-
ga i Kamil Król [MS TLiA] | wstęp wolny 
*

17:00-18:00  KOLORY_ warsztaty 
dla dzieci 3-5 lat i opiekunów_ Bartosz 
Kurowski [PWSK] | wstęp wolny *

17:30-20:00 FAST FOOD STANI-
SŁAWSKI | vol. 1 | warsztaty impro-
wizacji teatralnej dla młodzieży 15+ 
oraz aktorów_ Przemysław Buksiński 
[PWSK] | wstęp wolny *

18.09.2019 (środa)
9:00-10:00  STAŚ I ZŁA NOGA Śląski 

Teatr Lalki i Aktora Ateneum oraz Teatr 
Śląski im. St. Wyspiańskiego_ spektakl 
konkursowy | wiek 10+ [DS TLiA] 

11:00-12:10  MOTYL Wrocławski 
Teatr Lalek_ spektakl konkursowy | 
wiek 7+ [DS TDSZ] 

16:00-16:35 BRAK SENSU, ANIO-
ŁEK, ŻYRAFA I STOŁEK Akademia Sztuk 
Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w 
Krakowie Filia we Wrocławiu/Wydział 
Lalkarski_ spektakl pozakonkursowy | 
wiek 6+ [DS TLiA] | wstęp wolny *

17:30-20:00 FAST FOOD STANI-
SŁAWSKI | vol. 2 | warsztaty impro-
wizacji teatralnej dla młodzieży 15+ 
oraz aktorów_ Przemysław Buksiński 
[PWSK] | wstęp wolny *

19.09.2019 (czwartek)
11:00-12:00 ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC 

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum_ 
spektakl konkursowy | wiek 6+ [DS 
TLiA] | wstęp wolny *

13:00-14:30 [•REK]IN POL_ czytanie 
performatywne w reż. Tomasza Ka-
czorowskiego| wiek 10+_ NOWA DRA-
MATURGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY_ 
spotkanie_ Centrum Sztuki Dziecka w 
Poznaniu [MS TLiA] | wstęp wolny *

16:00-17:15  PSTRYK_ warszta-
ty dla dzieci 7-10 lat_ Monika Kiwak 
[PWSK] | wstęp wolny * 

17:00-17:50 WARSZTATY RYSOWA-
NIA PO CIEMKU dla dzieci w wieku 4-7 
lat_ Martyna Dworakowska [PWSK] | 
wstęp wolny *

18:00-19:30 MATKI Akademia Tea-
tralna im. A. Zelwerowicza w Warsza-
wie/Wydział Sztuki Lalkarskiej w Bia-
łymstoku_ spektakl pozakonkursowy 
| wiek 15+ [DS TDSZ] | wstęp wolny *

20.09.2019 (piątek) 
9:00-9:45     FRU-FRU Olsztyński Te-

atr Lalek_ spektakl konkursowy | wiek 
4+ [DS TLiA] 

16:00-17:00 I KROPKA_ warsztaty 
dla dzieci w wieku 4-6 lat i opieku-
nów_ Monika Kiwak [PWSK] | wstęp 
wolny *

18:00         13 BAJEK Z KRÓLESTWA 
LAILONII TLiA w W-chu_ spektakl po-
zakonkursowy [DS TLiA]

                     Zakończenie Festiwalu_ 
ogłoszenie werdyktu jury oraz wrę-
czenie nagród [DS TLiA]

OZNACZENIA 
DS TLiA_ Duża Scena Teatru Lalki i 

Aktora w Wałbrzychu_ ul. J. Brzechwy 
16

MS TLiA_ Mała Scena Teatru Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu_ ul. J. Brzechwy 
16

DS TDSZ_ Duża Scena Teatru Dra-
matycznego im. Jerzego Szaniawskie-
go w Wałbrzychu_ pl. Teatralny 1

SK TDSZ_ Scena Kameralna Teatru 
Dramatycznego im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu_ pl. Teatralny 1

BpA_ Biblioteka pod Atlantami w 
Wałbrzychu_ Rynek 9

PWSK_ Park Wielokulturowy STA-
RA KOPALNIA w Wałbrzychu_ ul. Wy-
sockiego 29

* Wydarzenie realizowane przez 
Stowarzyszenie „TE-ART” w Wałbrzy-
chu w ramach zadania Wydarzenia ar-
tystyczne i edukacyjne aktywizujące 
wałbrzyską społeczność, towarzyszą-
ce ogólnopolskiemu Festiwalowi ma-
łych Prapremier – 2019, dofinansowa-
nego ze środków Gminy Wałbrzych. 

Po wszystkich spektaklach kon-
kursowych oraz czytaniach perfor-
matywnych zapraszamy na spotkania 
twórców z publicznością, które popro-
wadzi Jakub Drzastwa.

Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian w programie. 

INFORMACJE dot. biletów oraz re-
zerwacji miejsc na poszczególne wy-
darzenia| 74 666 73 40
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Patrycja
Nazwisko: Piotrowska
Data urodzenia:
21 maja 1997 roku 
Pseudonim sportowy: 
brak 
Klub: FPB WZK Victoria S.A.
Cargo Express Wałbrzych
(kolarstwo górskie)
Największy dotychczasowy sukces?
W 2015 roku zdobyłam Mistrzostwo Polski w 2015 roku w juniorkach. W minionym 
zaś tygodniu wywalczyłam srebrny medal Mistrzostw Polski w maratonach MTB w 
Gdyni w młodzieżowcach. I choć medali MP mam ponad 10, to najważniejszy jest 
wspomniany krążek w juniorkach. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Szwajcarka Jolanda Neff – mistrzyni Europy w kolarstwie górskim. Jest otwartą oso-
bą, ma dużo sukcesów na swoim koncie, ale dla mnie ważne jest również to, że jest 
otwarta na innych ludzi. Miałam okazję spotkać ją osobiście i wywarła na mnie bardzo 
pozytywne wrażenie. 

Dlaczego FPB WZK Victoria S.A. Cargo Express Wałbrzych?
Klub powstał, abym mogła się rozwijać. Niestety, w Polsce nie ma wielu klubów, 
które mogłyby zapewnić młodzieżowcom rozwój, a w obecnych barwach rozwijam 
swoje umiejętności, co widać po moich obecnych wynikach. Z każdym startem robię 
progres, a to jest dla mnie najważniejsze. 

Jakie masz plany po zakończeniu sportowej kariery?
Myślę, że będę pracowała w zawodzie, bo studiuję dwa kierunki studiów, a mianowi-
cie automatykę przemysłową oraz logistykę. Ponadto chciałabym promować sport, 
może przez współpracę z młodzieżą, może w inny sposób, ale liczy się dla mnie, aby 
zachęcać młodych ludzi do uprawiania sportu. 

fot. użyczone (Bartosz Bober)

sekund
Siatkarze zapraszają
Trwają przygotowania siatkarzy 
MKS-u Aqua-Zdrój do nowego se-
zonu II ligi. Przed wałbrzyszanami 
jeden z najważniejszych spraw-
dzianów, a mianowicie jutrzejszy 
turniej w hali Aqua-Zdroju. O go-
dzinie 11 gospodarze podejmą 
Olavię Oława, o 13.30 rozpocznie 
się pojedynek Olavii z Chrobrym 
Głogów, a na zakończenie zmagań 
podopieczni trenerów Ignacza-
ka oraz Kurzawińskiego zagrają z 
Chrobrym. Początek o godzinie 16. 
Wstęp na zawody jest bezpłatny. 

Nasz jedynak
w Pucharze Polski
Środowa odsłona Pucharu Polski 
w ramach III rundy na szczeblu 
podokręgu Wałbrzych okazała 
się szczęśliwa jedynie dla piłkarzy 
MKS-u Szczawno-Zdrój, którzy 
wygrali na wyjeździe z Górnikiem 
Boguszów-Gorce 2:0. Z rozgrywka-
mi pożegnała się Unia Bogaczowi-
ce, która występując przed własną 
publicznością musiała uznać wyż-
szość IV-ligowej Pogoni Pieszyce 
(0:4). Tym samym w kolejnej od-
słonie honoru naszego regionu 
bronić będą jedynie „Mineralni” ze 
Szczawna-Zdroju. 

Wyniki III rundy:
Górnik Boguszów-Gorce – MKS 
Szczawno-Zdrój 0:2, Orzeł Lubaw-
ka – Polonia-Stal Świdnica 1:6, 
Unia Bogaczowice – Pogoń Pieszy-
ce 0:4, Victoria Świebodzice – AKS 
Strzegom (17 września), Kłos Luto-
mia – Venus Nowice 0:1, LKS Marci-
nowice – Bielawianka Bielawa 0:11, 
Grom Witków – LKS Bystrzyca Gór-
na 0:2, Karolina Jaworzyna Śląska 
– Granit Roztoka 1:4, Zjednoczeni 
Ścinawka Średnia – Nysa Kłodzko 
2:0, Łomniczanka Stara Łomnica 
– Polonia Bystrzyca Kłodzka 4:3, 
Iskra Jaszkowa Dolna – Włókniarz 
Kudowa-Zdrój 0:3 (v.o.), Śnieżnik 
Domaszków – Trojan Lądek-Zdrój 
10:0, Sparta Ziębice – Lechia Dzier-
żoniów 1:2, Sparta Stary Waliszów 
– Zieloni Łagiewniki 1:5, Delta Słu-
pice – Słowianin Wolibórz 0:6, Skał-
ki Stolec – Orzeł Ząbkowice Śląskie 
2:2, rzuty karne 6:5

Górnik vs. Górnik
W najważniejszym z punktu wi-
dzenia lokalnego kibica spotka-
niu nadchodzącej kolejki klasy A 
Górnik Nowe Miasto podejmie 
Górnika Wałbrzych. Do derbowej 
rywalizacji dojdzie w niedzielę 
na stadionie przy ulicy Chopina. 
W minionej odsłonie obie ekipy 
poniosły porażki. Gospodarze 
najbliższego spotkania przegrali w 
Świebodzicach 0:4, a podopieczni 
Marcina Domagały nie dali rady 
Herbapolowi Stanowice (0:1), koń-
cząc ponadto pojedynek w 9-oso-
bowym składzie. 

Plan VI kolejki
Sobota – 14 września, godz. 16:
MKS Szczawno-Zdrój – Sudety 
Dziećmorowice, Victoria Świebo-
dzice – Unia Jaroszów, Zagłębie 
Wałbrzych – Unia Bogaczowice 
(godz. 16.30)

Niedziela – 15 września, godz. 16:
Czarni Wałbrzych – Orzeł Witoszów 
Dolny (11), Darbor Bolesławice – 
Włókniarz Głuszyca (14.30), Górnik 
Nowe Miasto – Górnik Wałbrzych 
(16), Górnik Boguszów-Gorce – KS 
Walim, Zieloni Mrowiny – Herba-
pol Stanowice

Bartłomiej Nowak

Klaudia załatwiła akademiczki

Brytyjczycy poza zasięgiem rywali

Piłkarkom AZS-u PWSZ nie udało się przełamać passy porażek przed własną publicznością. Tym razem wałbrzyszanki uległy GKS-owi 
Katowice 1:2, a wygrana przyjezdnych jest tym boleśniejsza, iż obie bramki dla rywalek zdobyła Klaudia Miłek, która jeszcze w minio-
nym sezonie broniła barw akademickiej drużyny.

Najważniejsza tegoroczna impreza sportowa w naszym regionie przeszła do historii. Mowa o Mistrzostwach Europy w koszykówce 
na wózkach, które przyniosły triumf Wielkiej Brytanii. Reprezentacja Polski zajęła 6. miejsce. 

W fatalnych humorach podopiecz-
ne trenera Jasińskiego schodziły z 
boiska po zakończeniu pojedynku z 
ekipą ze stolicą Górnego Śląska. Go-
spodynie w niczym nie ustępowały 
wyżej sklasyfikowanym przyjezdnym, 
a mimo to nie udało im się zdobyć 
choćby punktu. Katem AZS-u PWSZ 
okazała się ta, która jeszcze w minio-
nym sezonie stanowiła o ofensywnej 
sile wałbrzyszanek, czyli Klaudia Mi-
łek. W 29 minucie zawodniczka GKS-u 
pięknym uderzeniem z dystansu nie 
dała szans Jagodzie Sapor trafiając w 
samo okienko bramki miejscowych. 
Co prawda niewiele później Marcjan-
na Zawadzka celną główką wykończy-
ła dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale 
niestety, ostatnie zdanie należało do 
gości, a konkretnie po raz drugi Miłek. 
W doliczonym czasie meczu po szyb-
kiej kontrze swojego zespołu Klaudia 
znalazła się oko w oko z Sapor, aby 

celnym strzałem przechylić szalę zwy-
cięstwa na stronę GKS-u. 

W obecnym sezonie akademicz-
kom zdecydowanie lepiej idzie na 
wyjeździe. Dość powiedzieć, iż z obu 
meczów poza Wałbrzychem Ewa 
Cieśla i spółka przywiozły komplety 
punktów. W sobotę o kolejną wyjaz-
dową wygraną, a nawet punkt będzie 
niezwykle trudno. Naszym najbliż-
szym rywalem jest bowiem mający na 
swym koncie 12 punktów zdobytych 
w 4 spotkaniach – Górnik Łęczna. Nie 
da się zatem ukryć, iż aktualny Mistrz 
Polski jest zdecydowanym faworytem 
zaplanowanej na godzinę 12 potyczki 
z AZS-em PWSZ. 

AZS PWSZ Wałbrzych - GKS Katowi-
ce 1:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Klaudia Miłek (29), 1:1 
Marcjanna Zawadzka (36), 1:2 Klaudia 
Miłek (90+3)

AZS PWSZ: Sapor, Szewczuk, Za-
wadzka, Kędzierska, Ostrowska, Rapa-
cka (90+3 Bosak), Rozmus (86 Migacz), 
Cieśla, Materek, Głąb (72 Turkiewicz), 
Fabova. Trener: Kamil Jasiński

Tabela Ekstraligi kobiet

1. Medyk Konin 5 15 21:4

2. AZS UJ Kraków 5 12 17:4

3. Górnik Łęczna 4 12 17:5

4. Czarni Sosno-
wiec

5 10 17:4

5. GKS Katowice 5 10 12:9

6. UKS SMS Łódź 4 9 20:4

7. AZS PWSZ Wał-
brzych

5 6 10:10

8. Olimpia Szcze-
cin

5 6 12:18

9. AZS Wrocław 5 3 8:11

10. Mitech Ży-
wiec

5 3 6:14

11. Rolnik Bie-
drzychowice

5 0 4:28

12. KKP Byd-
goszcz

5 0 0:33

Trenuj z Ekstraligą
Pod takim hasłem działacze klubu 

reklamują akcję naborową do drużyny 
dziewcząt. Mile widziane są dziew-
czynki już od III klasy szkoły podstawo-
wej, które mają szanse trenować pod 
okiem zawodniczek Ekstraligi, a zara-
zem reprezentantek Polski z upraw-
nieniami UEFA. Na zajęcia najmłod-
szych zapraszamy we wtorki i czwartki 
o godzinie 16 na boisko Aqua-Zdroju 
przy ulicy Ratuszowej. Dodatkowe in-
formacje można ponadto uzyskać pod 
numerem telefonu 607-851-527. 

Bartłomiej Nowak 

Za nami prawdziwe sportowe 
i koszykarskie święto, bo za takie 
można śmiało uznać zakończone 
w niedzielę Mistrzostwa Europy w 
koszykówce na wózkach, których 
gospodarzami były Wałbrzych oraz 

Świebodzice. Impreza niezwykle 
udana pod względem organizacyj-
nym i nieco mniej w aspekcie spor-
towym, gdyż biało-czerwoni zajęli 
miejsce w połowie klasyfikacji koń-
cowej. 

Niestety, ekipie wałbrzyszanina 
Marcina Balcerowskiego nie udało 
się zrealizować zakładanego wcześ-
niej celu, jaki był medal ME, a w re-
zultacie awans do przyszłorocznej 
paraolimpiady w Tokio. Polacy wy-
lali litry potu, ale czegoś zabrakło, 
szczególnie w grupowych pojedyn-
kach z Niemcami oraz Włochami, 
które zakończyły się dość pecho-
wymi porażkami gospodarzy. Co 
prawda podopieczni Piotra Łuszyń-
skiego awansowali do ćwierćfinału 
imprezy, ale na tym etapie trafili 
na Hiszpanów, a więc późniejszych 
wicemistrzów Starego Kontynentu, 
którzy przerwali marzenia Polaków 
o podium i wyjeździe do Japonii. 

Najlepszą drużyną turnieju oka-
zali się bezsprzecznie Brytyjczycy, 
którzy jako jedyni zakończyli zma-
gania z kompletem zwycięstw, a w 
finale pewnie odprawili Hiszpanów 
77:52. O przewadze mistrza najlepiej 
świadczy fakt, iż w najlepszej piątce 
imprezy znalazło się dwóch przed-
stawicieli złotej drużyny. 

Mistrzostwa Europy w koszyków-
ce na wózkach

Finał:
Wielka Brytania – Hiszpania 77:52
Mecz o 3. miejsce:
Niemcy – Turcja 65:76
Mecz o 5. miejsce:
Polska – Włochy 72:84 (21:27, 

19:18, 19:23, 13:16)
Polska: Łuszyński 23, Bandura 18, 

Filipski 14, Balcerowski 13, Mosler 2, 
Darnikowski 2, Łyko, Kozaryna, Ma-
cek, Łabędzki, Bonio. Trener: Piotr 
Łuszyński

Klasyfikacja końcowa
1. Wielka Brytania
2. Hiszpania
3. Turcja
4. Niemcy
5. Włochy
6. Polska
7. Holandia
8. Francja
9. Szwajcaria
10. Izrael
11. Austria
12. Rosja

Bartłomiej Nowak 



SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086 

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

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 

Problem
z alkoholem?
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

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

NIERUCHOMOŚCI

SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ

Ul. Topolowa 25/2
(przy rondzie Tesco)

58-309 Wałbrzych
Wszystkie oferty na naszej 

stronie:
www.mentornieruchomosci.pl

Tel. 535-285-514

BIAŁY KAMIEŃ, ulica Grabow-
skiej! – mieszkanie na sprzedaż, 64 
m2, 3 pokoje, do remontu, 3 piętro, 
ogrodzona posesja, miejsca parkin-
gowe, monitoring, CENA 109.000 
zł do negocjacji, tel. 535 285 514

 
BOGUSZÓW-GORCE – OKA-

ZJA! trzy pokoje, 70 m2,  wysoki 
parter, ogrzewanie gazowe, bu-
dynek po termomodernizacji, tuż 
przy Rynku! w kamienicy wspólny 
balkon , ATRAKCYJNA CENA 
159.000 zł, tel. 881 700 772

 
DOM W SZCZAWNIE PRZY 

ULICY GÓRNEJ–, 4 pokoje, 
106 m2, działka 700 m2, stan do 
wprowadzenia, duży taras,  CENA 
480.000 ZŁ tel. 530 998 374

 
PIASKOWA GÓRA – mieszka-

nie na sprzedaż, powierzchnia 37,5 
m2, 4 piętro, świetna lokalizacja, 
119.000 zł tel. 577 263 955

 
PODZAMCZE – mieszkanie 

na sprzedaż, 2 pokoje, parter, 48 
m2, balkon, C.O. miejskie, CENA 
142.000 zł, tel. 577 321 840

USŁUGI

(1) SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(13): HYDRAULIKA, KANALI-
ZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ 
KOMINÓW tel. 506 206 102

(7) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWIDU-
ALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(14): Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie i w 
najkrótszym czasie Tel. 606 937 229

(7) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-
43

(7) Naprawy sprzętu radiowo- te-
lewizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992, 74 841 25 40

(7) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(3) KOMPUTERY,LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobo-
wo tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. Sło-
wackiego 5, www.speed24h.info

(7): MARSAT – MONTAŻ AN-
TEN SATELITARNYCH, tel.  607 
454 261

PRACA

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

(4) PRACA DODATKOWA – OB-
SŁUGA KELNERSKA GOŚCI NA 
PRZYJĘCIACH, SPRZĄTANIE 
OBIEKTU I POKOI HOTELO-
WYCH. ZIELONE WZGÓRZE 
TEL. 721 680 251

KUPIĘ

(7) Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-

ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

SPRZEDAM

(7) Sprzedam lokal użytkowy 
dwupoziomowy, 90m2, lokalizacja 
Podzamcze ul. Hetmańska 1, Wał-
brzych, tel. 502 308 696

(3) Sprzedam mieszkanie w Wał-
brzychu – ul. Moniuszki, 40m2. 
Cena 88.000 zł. Tel. 502 659 170

(2) Sprzedam działkę budowlaną z 
dostępem do mediów o pow. 1500 
m kw. położoną w Cieszowie koło 
Świebodzic. Atrakcyjna cena. tel. 
600044582

WYNAJMĘ

(1) Mieszkanie do wynajęcia Pia-
skowa Góra, 28m2, umeblowane, 
wyposażone. Tel. 607 655 545

Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 602 
683

REKLAMA R0728/19

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 13.09.2019  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

KREDYTY
gotówkowy, fi rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

REMONTY
mieszkań i domów

szybkie terminy
szybkie terminySZYBKO

I SOLIDNIE

504 175 028

WYNAJMĘ
pokoje dla pracowników

w  centrum Wałbrzycha
szybkie terminy

792 302 848
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Reklamuj się u nas!
Zadzwoń

531 407 736
reklama@30minut.pl
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Nakład łączny
we wrześniu 67 000 egz.

od 17 lat 
razem z Wami
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