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Choroba zmogła 
akademiczki 

Samochody elektryczne 
przyszłością motoryzacji?

Turbo Kamil

sport str. 25

wydarzenia str. 19

temat tygodnia str. 4

Bezpłatnie informujemy!
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Studio Espresso
z Dariuszem Nowaczyńskim

rozmowa str. 5

Jest wychowankiem Górnika Wałbrzych, ale 
obecnie reprezentuje hiszpański klub Herbalife 
Gran Canaria. Podczas niedawnych Mistrzostw 
Świata w koszykówce był najmłodszym zawod-
nikiem turnieju i ważnym graczem w talii tre-
nera Mike’a Taylora. Bohaterem naszego cyklu 
„Karta Wałbrzyskiego Sportowca” jest tym ra-
zem nadzieja polskiego basketu – Aleksander 
Balcerowski.

czytaj więcej strona 25

Odwiedził nas Prezes Jarosław Kaczyński
Kolejny raz konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości przyciągnęła tłumy. Tym razem magnesem, dla którego 

warto było się pojawić w Teatrze Zdrojowym był Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Ci, którzy przyszli, z pewnością się 
nie zawiedli. Bo oprócz wspólnych 
zdjęć i uścisków dłoni usłyszeli to, co 
drużyna chce usłyszeć od trenera, kie-
dy wychodzi na mecz. Choć w dzisiej-
szych czasach przyjemniej słucha się 
od polityków obietnic i mowy o pie-
niądzach, tak w tym wypadku zebrani 
usłyszeli to, o czym większość partii 
politycznych dzisiaj zapomina, czyli o 
wartościach. Mimo iż wielu Polakom 
może to się nie podobać, bo każdy 
ma prawo do własnych poglądów, to 
trzeba przyznać, że Prawo i Sprawied-

liwość jest jedną z nielicznych partii, 
która swoje fundamenty zbudowała 
na pojęciach takich jak chociażby ro-
dzina, patriotyzm czy kościół. I te war-
tości jak mantrę powtarza Prezes Jaro-
sław Kaczyński, nie licząc się z głosami 
krytycznymi wobec tych przekonań. 
Ale zanim szef Prawa i Sprawiedliwo-
ści dotarł do mównicy, usłyszał grom-
kie „Jarosław, Jarosław, Jarosław....” . 
Jarosław Kaczyński w swoim wystą-
pieniu podkreślił ważność i trwałość 
polskiej rodziny jako podstawowej 
jednostki społecznej, która przenosi 

wartości kulturalne i cywilizacyjne. 
Rodzina jest warunkiem trwania spo-
łeczeństwa i jako jednostka jest dziś, 
niestety, formą ataku. Kaczyński za-
znaczył również istotę kultury chrześ-
cijańskiej jako najbardziej życzliwej 
ludziom. Położył nacisk na fakt, że 
polska kultura związana jest z chrześ-
cijaństwem i utożsamiana powinna 
być z kościołem. Prezes PiS zwrócił 
ponadto uwagę na walkę z biedą i 
nędzą oraz faktyczne wyjście z post-
komunizmu. Jarosław Kaczyński w 
płomiennym przemówieniu wskazał 
też, jak ważne jest budowanie warto-
ści wspólnego narodu. Kolejną osobą, 
która przemawiała do zgromadzo-
nych, był minister Michał Dworczyk, 
który z kolei skupił się na sprawach 
priorytetowych dla regionu. Jak pod-
kreślał, wśród najważniejszych zadań, 
które należy zrealizować w przyszłej 
kadencji są: budowa drogi ekspreso-
wej S8, budowa łącznika do drogi S3, 
przywrócenie pasażerskich połączeń 
kolejowych, rewitalizacja stadionu 
piłkarskiego na Nowym Mieście, uru-
chomienie kolejnych certyfikowanych 
klas wojskowych czy budowa obwod-
nic miast na południu Dolnego Śląska.

PAS
fotorelacja strona 6

Wałbrzyszanin 

w NBA?
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Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie 
rozwiąże. - Isaac AsimovKrzysztof Kwiatkowski

Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

część 1

Imieniny:
Filipa, Franciszek

Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka

Imieniny:
Mateusz, Mira

Dzień Służby Celnej

Imieniny:
Joachim, Maurycy, Tomasz

Światowy Dzień Nosorożca

Imieniny:
Bogusław, Tekla

Pierwszy Dzień Jesieni

Imieniny:
Gerard, Gerarda

Dzień Grzyba

Imieniny:
Aurelia, Kleofas

Światowy Dzień Farmaceuty

Imieniny:
Cyprian, Damian, Justyna

Światowy Dzień Morza

12:00 Uroczyste otwarcie Senioraliów – Plac Magi-
stracki, Wałbrzych
14:00 Prezentacja „Wielcy Ludzie urodzeni w Wał-
brzychu” – MOPS Wałbrzych
18:00 wernisaż wystawy „Kategorium - ilość: jedność, 
wielość, ogół” – Stara Kopalnia
19:00 Koncert OSFS: Gądek-Rosiak, Muliarczyk – Fil-
harmonia Sudecka w Wałbrzychu
19:00 „Giove in Argo” – opera barokowa – Teatr Zdro-
jowy w Szczawnie-Zdroju
20:00 Ragnar Ólafsson – koncert – klub A PROPOS 
Wałbrzych

10:00 I Wałbrzyski Dzień Przedszkolaka – Stara Ko-
palnia
11:00 Przygoda z abstrakcją – warsztaty dla dzieci – 
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
18:00 Operetka „Ze Straussem przez Wiedeń” – sala 
teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
19:00 „Genealogia” Monika Patuszyńska – wernisaż – 
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
19:00 Jarosław Królikowski – koncert w PTTK Har-
cówka w Wałbrzychu
20:00 Gutek – koncert – klub A PROPOS Wałbrzych
20:00 Czas na Strach – nocne zwiedzanie Zamku 
Książ w Wałbrzychu
20:00 Świdnickie Recenzje: Meek, Oh Why? – koncert 
w Klubie Bolko
22:00 League of Trance #15 – Papug Pub w Wałbrzy-
chu

9:00 XI Festiwal Traw i Kwiatów Jesieni – Arboretum 
w Wojsławicach
15:00 Piknik Rodzinny – boisko sportowe w Głuszycy

11:00 Dzień Otwarty Uniwersytetu III Wieku przy 
PWSZ Wałbrzych

11:00 Festiwal Pasji i Kreatywności – MOPS w Wał-
brzychu
17:00 „Wieże widokowe na Ziemi Wałbrzyskiej daw-
niej i dziś” – prelekcja – Biblioteka pod Atlantami w 
Wałbrzychu

11:00 Festiwal Pasji i Kreatywności – MOPS w Wał-
brzychu
15:00 „Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co 
żyje” – prezentacja multimedialna – Biblioteka pod 
Atlantami, filia Biały Kamień
16:00 Warsztaty w ramach projektu „Sztuka Natury. 
Zespolenie” – WOK na terenie Starej Kopalni
18:00 Dyskusyjny Klub Filmowy: „Magiczne noce” – 
kino Apollo w Wałbrzychu
18:00 Spotkanie ze Zbigniewem Walerysiem – sala 
teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury

11:00 Olimpiada Sportowa Seniorów – Aqua-Zdrój 
w Wałbrzychu
13:00 Filmowy Klub Seniorów – „Na zawsze razem” – 
kino Apollo w Wałbrzychu
17:00 Krzysztof Żarkowski „o ptakach” – Biblioteka 
pod Atlantami, filia Podzamcze
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W Starostwie Powiatowym 
odbyło się spotkanie w sprawie 
przywrócenia kursów PKS-ów 
w naszym regionie. Jak ma być 
zorganizowane to przedsięwzię-
cie i kiedy ruszą pierwsze kursy?

Wykorzystując perspektywy, 
które otwiera przed nami rząd, 
zamierzamy nawiązać kooperację 
z powiatem kamiennogórskim, 
PKS Kamienna Góra oraz z włoda-
rzami gmin powiatu wałbrzyskie-
go celem odbudowy połączeń 
nie tylko na naszym terenie, ale 
również połączenia gmin nasze-
go powiatu z powiatem kamien-
nogórskim. Nie wyobrażam sobie 
rozwoju tej sieci połączeń bez 
zaangażowania włodarza Miasta 
Wałbrzycha. Obecnie Wałbrzych 
to miasto aglomeracyjne, zatem 
autobusy muszą  docierać do 
centrum. Wstępne ustalenia są 
obiecujące i dążymy do tego, aby 
uruchomić połączenia po pierw-
szym stycznia 2020 r.

Rowerem przez Powiat Wał-
brzyski! To nie tylko sportowa 
inicjatywa Powiatu. Na czym 
ona polega?

Radny Powiatu Wałbrzyskiego 
Piotr Pol od początku kadencji 
zabiegał o odbudowę ścieżek tu-
rystycznych i rowerowych bieg-

nących prze obszary leśne po-
wiatu wałbrzyskiego. Turystyka 
rowerowa i piesza jest obecnie 
bardzo popularna. Temat budo-
wy ścieżek rowerowych przewija 
się od kilku lat, są gminy, które 
budują ścieżki rowerowe, ale przy 
głównych ciągach komunika-
cyjnych. To rozwiązanie – moim 
zdaniem - usprawnia komunika-
cję w mieście pomiędzy osied-
lami a miejscem pracy, ale nie 
stanowi odpowiedzi na potrzebę 
rekreacji. My stawiamy na wyty-
czenie ścieżek przez tereny leś-
ne, z dala od ulicznego zgiełku, 
zanieczyszczeń powietrza i po-
jazdów. Mieszkańcy znają walory 
krajobrazowe naszych terenów, 
chętnie korzystają z weeken-
dowych wypadów rodzinnych 
poza miasto, ale niestety brak 
jest infrastruktury - parkingów, 
wiat turystycznych, właściwego 
oznaczenia tras i szlaków oraz 
połączenia w pętlę istniejących 
odcinków ścieżek rowerowych 
na terenach gmin powiatu wał-
brzyskiego i powiatów ościen-
nych. Nadleśnictwo Wałbrzych 
zadeklarowało udział w projekcie 
i pomoc w utrzymaniu tras na 
odcinkach leśnych. Zatem w po-
rozumieniu z włodarzami gmin 
naszego powiatu przystępujemy 
do prac tak, aby w przyszłym se-
zonie turystycznym udostępnić 
szlaki mieszkańcom i turystom. 
W dalszej perspektywie projekt 
będzie rozbudowywany i będzie-
my zabiegać o finansowanie ze-
wnętrzne.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Paweł Szpur

część druga już za tydzień

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
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lista 8

Nr 1Anatol Kazimierz

Szpur
Aktywny w Radzie! Aktywny w Sejmie!

www.bezpartyjnisamorzadowcy.pl
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Rozmowa z Anatolem Szpur
Bezpartyjnym kandydatem do Sejmu, liderem Listy KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy

Dlaczego kandyduje Pan 
z listy Bezpartyjni i Samo-
rządowcy?

Jak ponad dziewięćdzie-
siąt procent Polaków nie 
należę do partii politycznej. 
Jestem lokalnym samorzą-
dowcem, który stara się 
budować sprawną i dobrze 
funkcjonującą małą ojczy-
znę poprzez aktywne dzia-
łanie. Warto zaznaczyć, że 
to samorządowcy są najle-
piej oceniani wśród osób 
publicznych. Nie trzeba być 
członkiem partii politycznej, 
by aktywnie i skutecznie 
działać na rzecz mieszkań-
ców. Nadmienię, że wśród 
osób zaangażowanych w 
ruch Bezpartyjni Samorzą-
dowcy są między innymi: 
Robert Raczyński - Prezy-
dent Lubina czy Piotr Ro-
man - Prezydent Bolesławca. 
Na czele naszego regionu 
stoi Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego - Cezary 
Przybylski. Idee działalności 
bezpartyjnej warto propa-
gować.

Wałbrzyszanie znają 
Pana jako aktywnego sa-
morządowca działające-
go na rzecz mieszkańców.  
Dlaczego zdecydował się 
Pan na start w wyborach 
do Sejmu?

Po pierwsze działania i 
możliwości samorządow-
ca kończą się przeważnie z 

możliwościami tego, co ma 
w zasobach gmina. Aby jesz-
cze lepiej działać dla miesz-
kańców miasta czy regionu 
trzeba poszukiwać wparcia 
„wyżej” i zabiegać o równe-
go rodzaju wsparcie w mini-
sterstwach czy programach 
rządowych. Dlatego poseł 
ma większy wachlarz moż-
liwości dotarcia do źródeł i 
programów finansowania 
dla regionów. Po drugie 
należy zwrócić uwagę na 
działalność poszczególnych 
posłów i senatorów naszego 
regionu w ostatnich latach. 
Ich wielofunkcyjność, spra-
wowanie tej samej funkcji 
nawet przez kilkanaście lat, 
powoduje wypalenie i brak 
zaangażowania, w tym rów-
nież kreatywności. W wybo-
rach walczą o zachowanie 
status qvo. Mieszkańcy mu-
szą sobie zadać istotne pyta-
nie. Czy praca posłanki, po-
sła czy senatora sprowadza 
się do objeżdżenia wszyst-
kich pikników i festynów w 
okolicy i umieszczenia z nich 
relacji na swoim faceboo-
ku? Albo zorganizowania 
konkursu plastycznego? 
Znam radnych i działaczy 
społecznych, którzy sami 
takie rzeczy świetnie orga-
nizują. Poseł i Senator powi-
nien skutecznie działać dla 
mieszkańców regionu, ale 
również rozwiązywać kon-
kretne sprawy.

Jest pan członkiem klu-
bu Prezydenta Romana 
Szełemeja. Jak wygląda 
współpraca z włodarzem 
miasta?

Bardzo cenię osobę Pana 
Prezydenta Szełemeja. Mia-
sto wymagało zupełnie in-
nego podejścia do sposobu 
zarządzania i rozwiązania 
ważnych spraw społecz-
nych, a przede wszystkim 
- infrastrukturalnych. Dzię-
ki skutecznym działaniom 
miasto pozyskiwało środki 
europejskie. Niemalże każ-
da inwestycja zawiera w 
sobie współfinansowanie z 
różnego rodzaju dotacji. W 
ostatnich latach miasto bar-
dzo się zmieniło. Pracę pre-
zydenta oceniam dobrze, 
jak wielu wałbrzyszan.

Mieszkańcy znają Pana 
jako osobę zaangażowaną 
w realizację budżetów oby-

watelskich czy budowy par-
kingów, a także interwencji 
w naprawę infrastruktury. 
Jakie sprawy, oprócz kam-
panii wyborczej, prowadzi 
Pan obecnie?

Wspólnie z mieszkańcami 
Starego Zdroju złożyliśmy 
projekt do budżetu oby-
watelskiego. Jest to Boisko 
i Wesoły Plac Zabaw na uli-
cy Przywodna. Będzie to 
integracyjny plac zabaw 
przeznaczony dla dzieci 
niepełnosprawnych i dzieci 
zdrowych. To miejsce wspól-
nych dziecięcych zabaw, 
uczenia się wzajemnej to-
lerancji i akceptacji. Propo-
nowana lokalizacja to teren 
pomiędzy ul. Przywodną 1, 
a byłym Hotelem Sudety w 
dzielnicy Stary Zdrój. Chce-
my wspólnie z mieszkań-
cami nadal rekapitalizować 
ten teren. Dlatego prosimy 
mieszkańców, by głosowa-

li przez internet na projekt 
numer 27 na stronie https://
wbo.walbrzych.eu/gloso-
wanie  .

Jaki jest program wybor-
czy Bezpartyjnych i Samo-
rządowców?

Program nazywa się 5X5 
i oparty jest na pięciu fila-
rach: Zdrowa Polska, Eko-
logia, Przedsiębiorczość, 
Skuteczne Państwo, Bezpie-
czeństwo. Opracowali go 
prof. dr hab. Edward Cza-
piewski, dr Marek Woch, dr 
Marek Obrębalski, dr Rafał 
Nowakowski. Przez najbliż-
sze tygodnie będę starał się 
przybliżyć program poprzez 
media społecznościowe i 
media lokalne oraz przed-
stawię swoje autorskie roz-
wiązania dla regionu.

Dziękujemy za rozmowę
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji? 

wynik ankiety do dnia 19.09.2019

TAK
54% NIE

46%

Samochody elektryczne przyszłością motoryzacji?
Większość z nas nie wyobraża sobie samochodu bez silnika spalinowego. A jednak powoli musimy 

zacząć sobie uświadamiać, że przyszłość niesie za sobą zmiany. Nawet największym fanom zapachu 
benzyny zaglądnie w oczy prawda, że motoryzacja jaką znamy przestanie istnieć. 

REKLAMA R0735/19

PRACA 
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 !

REKLAMA R0736/19

Z perspektywą w przyszłość

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Prowadzisz � rmę?  Chcesz stworzyć nowe stanowisko pracy?

Skorzystaj ze wsparcia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

Wsparcie na utworzenie nowego miejsca pracy wynosi nawet do 50 000 złotych

z czego nawet do 22 000 netto na zakupy inwestycyjne niezbędne
do utworzenia nowego stanowiska pracy.

Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100 

Liczba miejsc w projekcie ograniczona

Choć czynników, które się na 
ten fakt składają jest wiele, to 
chyba ekologia i ekonomia są tu 
najważniejsze. Jeszcze do nie-
dawna trudno było sobie wyob-
razić dynamiczny i długodystan-
sowy pojazd elektryczny. Dziś, 
w dobie międzykoncernowej 
rywalizacji, pojazdy elektryczne 
zaczynają wyprzedzać pod tym 
względem spalinowych rywali.

Trochę historii
Jak się okazuje, pierwsze 

pojazdy elektryczne powstały 
przed erą silnika spalinowego. 
Otóż w latach 1832–1839 pe-
wien szkocki przedsiębiorca 
- Robert Anderson zbudował 
pierwszy powóz elektryczny. I 
to właśnie od tamtych czasów 
do końca XIX wieku trwał ciągły 

postęp w tej dziedzinie. Źródla 
podają, że  w 1871 roku skon-
struowano pierwszy elektryczny 
silnik napędzany prądem stałym. 
Z kolei w 1899 roku belgijski 
kierowca wyścigowy - Camille 
Jenatzy, przekroczył magiczną 
liczbę 100 kilometrów na godzi-
nę w samochodzie napędzanym 
taką jednostką. 

Zalety, zalety, zalety
Wskazuje się różne zalety ja-

kimi charakteryzuje się silnik 
elektryczny. Do najważniejszych 
zalicza się przede wszystkim 
ekologiczność. Poza tym prawie 
całkowite wyeliminowanie ha-
łasu podczas jego pracy. Istotny 
jest też niższy koszt przejechania 
jednego kilometra. Szacuje się, 
że przy obecnej cenie prądu wy-

niesie on (przy przejechaniu stu 
kilometrów) w granicach ośmiu 
złotych. Zaletą silnika elektrycz-
nego jest jego efektywna praca 
od zerowej prędkości obrotowej. 
To jako rozwiązanie techniczne 
umożliwia z kolei całkowite wy-
eliminowanie sprzęgła. Idąc da-
lej, przy odpowiednim dobraniu 
parametrów, nie ma potrzeby 
łączenia konstrukcji ze skrzynią 
biegów. 

Prawo karne Europy za eko-
logią

Choć Europa pozostaje w tym 
zakresie trochę w tyle za China-
mi czy USA, to rządy krajów Unii 
Europejskiej i Europy podjęły 
kroki prawne w tym zakresie. 
Norwegia już w 2016 roku wpro-
wadziła akty prawne mówiące o 

tym, że po 2015 roku w tym kraju 
będzie można kupować pojazdy 
poruszające się tylko i wyłącznie 
na energię odnawialną. Z kolei w 
Wielkiej Brytani zakaz sprzedaży 
obejmie zarówno samochody 
na paliwo, jak i olej napędowy, 
i co ciekawe, także pojazdy hy-
brydowe z elektrycznym mo-
torem i silnikiem spalinowym. 
Natomiast w Polsce w ustawie 
o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych przewiduje się 
między innymi powstanie ponad 
sześciu tysięcy nowych punktów 
ładowania aut elektrycznych. 
To kraje europejskie stają się 
prawnie najbardziej radykalne 
w tej kwestii. Warto dodać, że 
Wielka Brytania wprowadziła 
zakaz sprzedaży samochodów z 
silnikami spalinowymi, który bę-
dzie obowiązywał od 2040 roku. 
Taką samą datę wyznaczyli sobie 
Francuzi. 

Wyścig zbrojeń 
Choć sprawa się dzieje jeszcze 

nie obok nas, to w branży elek-
tropojazdów na świecie trwa 
prawdziwy wyścig zbrojeń. Tesla 
założona w 2003 roku jako pio-
nier w dziedzinie, pięć lat póź-
niej wypuściła na rynek pierwszy 
elektryczny samochód o niepó-
równywalnych dotąd osiągach 
i technologii pojazd. Od 2008 

do 2016 roku powstały kolejne 
trzy modele nowszej generacji 
od pierwowzoru. Wartość firmy 
cały czas rośnie, a nawet prze-
ściga gigantów światowej moto-
ryzacji. Wszystko to sprawiło, że 
światowe koncerny motoryza-
cyjne musiały podnieść rękawicę 
i stanąć do walki o klienta. Czy 
skłonią nas do zakupu nowych 
auto-produktów?

Pozostają bariery
Największą przeszkodą jest 

obecnie cena zakupu. To niewąt-
pliwie odstrasza potencjalnych 
klientów. Jednak w miarę nasy-
cenia rynku produktami, ceny 
powinny spadać. Największym 
czynnikiem jest brak dużej ilo-
ści baz szybkiego ładowania. Na 
koniec wielu ekologów zadaje 
sobie pytanie: Co zrobimy z ba-
teriami z pojazdów, których ży-
wotność już się skończyła?

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła:
autokult.pl

focus.pl 
wnp.pl/motoryzacja

businessinsider.com.pl
automatykaonline.pl

www.ekologia.pl
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Zczytaj kod QR i obejrzyj cały wywiad na 
kanale Studio Espresso

Oglądnij pełny wywiad

Studio Espresso gościło w Burger Stacja w Świdnicy

z fotografem i fotoreporterem rozmawiał Paweł Szpur

z Dariuszem Nowaczyńskim
Skąd pomysł, by zająć się foto-

grafią?
Jak dobrze pamiętam, robiłem 

zdjęcia na wakacjach takimi apa-
ratami mało poważnymi. Żona 
twierdziła, że wychodziły mi. Stąd 
kontynuacja tego zainteresowania, 
tej pasji. Wszystko zawdzięczam jej. 
Przez półtora roku byłem bez pracy, 
kończyłem działalność gospodar-
czą. W sensie takim aktywnym. Usły-
szałem wtedy od swej drugiej po-
łówki: „Może wreszcie byś się czymś 
zajął? Czymś konkretnym?”. I tak na-
rodził się pomysł robienia zdjęć.

Czy zahaczyłeś o fotografię ana-
logową? Czy zaczynałeś na cyfro-
wej?

Nie, nie, nie. Z racji tego, że mam 
ileś tam lat i, jak wspominałem, foto-
grafowałem wakacje, to ta tradycyj-
na analogowa fotografia istniała w 
moim życiu. Ale przyznam się szcze-
rze: nigdy nie miałem zacięcia do 
siedzenia w ciemni. Choć robiłem 
zdjęcia jeszcze analogowe.

Czy w fotografię, nawet amator-
ską, dużo trzeba zainwestować? 

Tu może pominę temat, bo moja 
żona będzie słuchała. (śmiech)

Każdy pomija ten temat, kiedy 
żona słucha.

Coś tam trzeba zainwestować. Są 
różnego rodzaju rozwiązania. Jeśli 
się nie ma gotówki, to zawsze moż-
na wziąć na raty, dziesięć razy zero 
procent. Dajemy sobie jakoś radę.

Jak wygląda praca fotoreporte-
ra? Czy zawsze trzeba biegać z tor-
bą z teleobiektywami?

Z punktu widzenia pracy na 
portalu, wyróżniamy dwa rodzaje 
wykonywania zdjęć. Czyli: mamy 
zadany temat i wykonujemy ten te-
mat. I robimy to za pomocą jedne-
go lub dwóch obiektywów. Czasem 
jest potrzebna lampa błyskowa, ale 
wszyscy o tym wiedzą. Z kolei zda-
rzenia nagłe, typu kolizja, połamane 
drzewa, wichura i tak dalej, fotogra-
fujemy telefonem komórkowym i 
natychmiast przesyłamy do redakcji. 
Po prostu chodzi o czas.

Kiedy wpadłeś na pomysł, by 
zająć się fotografią podróżniczą? 
Dubaj, Wenecja...Wrzucanie zdjęć z 
pobytu w różnych zakątkach świa-
ta jest chyba ciekawym zajęciem? 
Oglądając je, od razu przypomnia-
ły mi się moje wakacje...

Praktycznie udzieliłeś odpowie-
dzi. W fotografii moim zdaniem 
chodzi o to, żeby zatrzymać wspo-
mnienia. Wspomnienia dla siebie, 
ale również, tak jak stwierdziłeś, że 
tobie coś się przypomniało. To jest 

też frajda. Mam troszkę komentarzy 
na swoim profilu typu: „fajne, ja też 
tam byłem czy byłam, fajnie, że mi 
przypomniałeś”.

Czy z twoich podroży, które 
uwieczniłeś na zdjęciach, wyłania 
się obraz miejsca, które szczegól-
nie lubisz?

Szczególnie może nie, ale ze 
względu na miłość mojej żony do 
Włoszech, ja stoję przy niej.

A jest jakaś konkretna miejsco-
wość?

Spodobał nam się Neapol. To 
miasto dużych kontrastów. Są 
rzeczy piękne i zadbane. Ale są 
dzielnice typowo włoskie, z wi-
dokiem na ubrania na balkonach. 
Byliśmy na przykład świadkami 
takiej oto sytuacji, jak pani, mając 
wiaderko na sznurku, spuszczała 
wodę. Nie wiadomo z jakiej przy-
czyny. Może nie chciała za nią 
płacić?

A jest coś, co cię zaskoczyło i 
uwieczniłeś to na zdjęciu?

Zdjęcie, które będę pamiętał 
zawsze, to te, które zrobiłem rok 
czy dwa lata temu. W konkursie 
National Geographic, gdzie moja 
córka przyklęknęła przy swojej 
prababci od strony żony i zaczęły 
ze sobą rozmawiać. Babcia w tym 

roku ma już 98 lat, czyli wówczas 
miała 96 lat. Widać na nim tą chęć 
porozmawiania... młodej 23-let-
niej córki z osobą z któregoś tam 
pokolenia. To był całkowity spon-
tan, wybiegłem na zewnątrz i zro-
biłem to zdjęcie przez szybę od 
tarasu. To ujęcie najbardziej mi 
utkwiło, bo tam jest duży prze-
kaz.

Czy Kościół Pokoju jest szcze-
gólnym dla Ciebie miejscem? 

Często pokazujesz go na zdję-
ciach.

Kościół Pokoju z zewnątrz jest 
ciekawą budowlą, w środku jest 
w trakcie remontu, ale general-
nie - jest przepiękny. Ja mam 
inne wspomnienia związane z 
Kościołem Pokoju ze względu na 
chociażby częste fotografowanie 
mojej koleżanki, Zuzanny Bator. 
Stwierdziliśmy razem, że daję 
radę przy tak trudnym świetle.

Dziękuję za rozmowę.
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Aktywność popłaca II

Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Prowadzisz organizację pozarządową?
Myślisz o zatrudnieniu pracowników ?

Skorzystaj ze wsparcia Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej  w Wałbrzychu

Mamy dla Twojej organizacji wsparcie sięgające nawet 50 000 złotych

na stworzenie jednego stanowiska pracy z czego nawet do 22 000 złotych netto
na zakupy inwestycyjne.

Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100 
Liczba miejsc w projekcie ograniczona

REKLAMA R0740/19

Fotorelacja z wizyty Prezesa
Jarosława Kaczyńskiego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził region wał-
brzyski. To kolejna podróż szefa partii w trakcie kampanii wyborczej.

Tłumy przybyłe do Teatru Zdrojowego skandowały „Jarosław, Jarosław, 
Jarosław...”.
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Wałbrzych
Dom seniora
Jeszcze go nie ma, ale prace ruszają. Gmina rozpoczęła realizację projek-
tu Dziennego Domu Pobytu dla Seniora. Budynek zlokalizowany będzie 
przy ulicy Niepodległości 78 w dzielnicy Podgórze. Miejsce to ma służyć 
nie tylko starszym, ale i wszystkim mieszkańcom jako punkt spotkań i 
lokalnych wydarzeń. Koszt budowy to około sześćset tysięcy złotych. Po-
byt w Domu Seniora będzie płatny, a koszty zależne będą od dochodów 
danej osoby. Otwarcie zaplanowano na styczeń 2020 roku. Obiekt ma 
spełniać wszelkie standardy. W jego obręb wejdą: sala spotkań, miejsce 
do ćwiczeń, kuchnia i łazienka.

Szczawno-Zdrój
Akcja „rupieć”
Wrzesień w pobliskim uzdrowisku przebiegnie pod znakiem akcji „rupieć”. 
To inicjatywa gminy skierowana do mieszkańców, której celem jest zebra-
nie wielkogabarytowych odpadów. Co wystawiamy? Szafy, sofy, wersalki, 
fotele, krzesła, stoły itp. Można oddać również zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, w tym: lodówki, telewizory, lampy, drukarki i tym podob-
ne. Urząd apeluje, by odpady wystawić 23 września 2019 r. przy własnych 
pojemnikach na śmieci, w miejscu widocznym dla ich odbiorcy, w sposób 
bezpieczny dla otoczenia.

Wałbrzych
Tuż obok
Policjanci kryminalni, wykorzystując informacje operacyjne, ustalili, że 
mieszkaniec Wałbrzycha w swoim mieszkaniu przy ulicy Mazowieckiej 
w Wałbrzychu przechowuje narkotyki w postaci amfetaminy. W trakcie 
przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli foliowy woreczek, w 
którym znajdowały się środki psychotropowe. Z takiej ilości można było 
wykonać łącznie ponad 100 porcji handlowych tych narkotyków. W trak-
cie dalszych czynności z zatrzymanym, policjanci drugiego komisariatu 
udowodnili 36-latkowi także wielokrotny handel środkami psychotropo-
wymi. Całej sprawie dodaje smaczku fakt, że na tej samej ulicy znajduje 
się Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.

Region
Będzie platforma
Na szczycie Góry Guzowatej w Radkowie dobiegła końca budowa platfor-
my widokowej. Obiekt jest w kształcie elipsy. Budowla wychylona lekko nad 
zboczem, to niewątpliwie nowy i bardzo atrakcyjny punkt turystyczny regio-
nu. Najważniejsze to widoki, które stąd roztaczają się na Góry Stołowe i Za-
lew Radkowski. Realizowane przedsięwzięcie to projekt „Czesko-polski Szlak 
Grzbietowy - część wschodnia” współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - „Przekraczamy granice”. Koszt 
całkowity wyniesie ponad milion złotych, z czego 85% ze środków pokrytych 
z dofinansowania.

Udane Dożynki
W sobotę odbyły się Dożynki Gminne w Starych Bogaczowicach. Organizatorem wydarzenia była 

Gmina Stare Bogaczowice oraz Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach. 

Dla dzieci były bezpłatne Dmu-
chańce oraz strefa animacji i konkur-
sów prowadzona przez KamayArt oraz 
wesołe miasteczko z autodromem 
i kolejką, jazda konna, bieg Malucha, 
do którego zgłosiło się blisko 50 dzieci, 
w kilku kategoriach wiekowych. Ma-
luchy tańczyły także w Zumba Show. 
Rozstrzygnięto konkurs na przydomo-
we dekoracje dożynkowe – do udziału 
w konkursie zgłosiło się 7 instytucji i 7 
osób indywidualnych. Rozstrzygnięto 
także konkurs na wieniec dożynko-
wy. Było także coś dla prawdziwych 
rolników - odbył się konkurs wiedzy 
rolniczej, na który nagrody ufundo-
wała Dolnośląska Izba Rolnicza. w jury 

konkursu był Bogusław Uchmanowicz 
i  Mateusz Stokłosa. W konkursie udział 
wzięło udział 6 rolników i ogrodników 

z terenu gminy Stare Bogaczowice. 
Podczas imprezy odbyły się także pre-
zentacje lokalnych rękodzielników 
oraz pysznego, wiejskiego jadła – prze-
piękne malowane i haftowane obrazy, 
wyszywanki,  biżuteria, kolorowe la-
leczki i pacynki, zapachowe woreczki, 
a także pyszne pierogi, ciasta, gołąbki 
czy grochówka. W tym roku gościliśmy 
także Food Trucki z przepysznym, ory-
ginalnym jadłem – Burgery, zapiekanki, 
zakręcony ziemniak, gofry czy kawa 
w różnych smakach. O głodnych za-
dbał też lokalny restaurator – „Soczyste 
Pieczyste”.

Tegoroczne Dożynki obfitowały 
w występy artystyczne, podczas  któ-
rych każdy mógł znaleźć sobie coś dla 
siebie. Najpierw, podczas barwnego 
korowodu z kościoła na stadion, mo-
gliśmy usłyszeć biesiadne i dożynkowe 
utwory na akordeonie w wykonaniu 
zespołu „Ojciec i Synowie”. 

red
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sekundZdaniem eksperta – ekonomista Bartłomiej Grzegorczyk

Gospodarka Głupcze!

„Liczy się gospodarka, głup-
cze!” - pod tym hasłem Bill Clinton 
wygrał w 1992 roku kampanię 
prezydencką w USA. Hasło nie 
miało na celu obrazy kogokol-
wiek a było zaakcentowaniem, po 
pierwsze – gospodarka, a dopiero 
drugie – polityka. 

Ten slogan wyborczy wzięło 
również sobie do serca Prawo i 
Sprawiedliwość, kładąc nacisk na 
sprawy gospodarcze. To gospodar-
ka, jej stabilność oraz bezpieczeń-
stwo finansowe Polaków stało się 
celem nadrzędnym dla obecnego 
rządu. W ogólnopolskiej kampa-
nii wyborczej wiodącymi wątkami 
gospodarczymi PiS są m.in. pod-
niesienie płacy minimalnej, 300 
plus, 500 plus, obniżenie wieku 
emerytalnego, mała firma – mały 

ZUS, obniżenie podatków - ob-
niżka CIT, 13 emerytura, minimal-
na stawka godzinowa oraz niskie 
bezrobocie. W lokalnej kampanii 
wyborczej, PiS pod wodzą szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Michała Dworczyka podsumowało 
niedawno dokonania gospodarcze 
dla naszego regionu. Do sukce-
sów zaliczyć można rozpoczęcie 
budowy zachodniej obwodnicy 
Wałbrzycha, inwestycji wręcz hi-
storycznej w naszym mieście, któ-
ra wyniesie Wałbrzych na wyższy 
poziom rozwoju, powstanie nowo-
czesnego obiektu biathlonowego 
w Dusznikach-Zdroju, który przy-
czyni się do rozwoju sportowego 
i turystycznego regionu, wsparcie 
odbudowy zniszczonego pożarem 
Zakładu Przyrodoleczniczego w 
Szczawnie-Zdroju, który jest du-
żym pracodawcą oraz stanowi per-
łę Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, 
Geotermię dla Lądka-Zdroju – od-
wiert geotermalny umożliwiają-
cy wykorzystanie gorących wód, 
budowę nartorolkostrady w Czar-
nym Borze – nowoczesnego, cało-
rocznego ośrodka sportowego z 
trasami narciarskimi oraz nartorol-
kowymi, przyciągającego zawod-
ników z całego kraju i dostępne-
go dla mieszkańców, rozpoczęcie 
prac przy projektowaniu drogi S8 
do Kłodzka i Boboszowa, a co za 
tym idzie - rozbudowę drogi kra-
jowej nr 8 z Wrocławia do Kłodzka 

do standardu drogi ekspresowej, 
która stanowić będzie impuls roz-
wojowy dla powiatów kłodzkiego, 
ząbkowickiego i dzierżoniowskie-
go, Mieszkanie Plus w Wałbrzychu 
– program rządowy dzięki któremu 
215 rodzin w Wałbrzychu uzyska 
mieszkania z prostą drogą dojścia 
do własności. Jak widać na powyż-
szych przykładach, dla PiS istotne 
znaczenie mają inwestycje infra-
strukturalne, które są impulsem 
rozwojowym kolejnych inwestycji, 
a co się z tym wiąże - przyczynią się 
do wzrostu gospodarczego. Inwe-
stycje są jednym z instrumentów 
stymulowania rozwoju gospodar-
czego gminy, powiatu, regionu a 
rozwój lokalny wpływa w dużym 
stopniu na rozwój gospodarczy 
całego kraju, co w prosty sposób 
przekłada się na nasze miejsca pra-
cy, zarobki i portfele.

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. 

Wałbrzych
Bez samochodu
Piątek 20 września jest światowym dniem bez samochodu. Hasło tegorocznej 
kampanii brzmi „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”. W tym dniu odbędzie się 
parada rowerowa, która przejedzie ulicami Wałbrzycha w eskorcie Policji i Stra-
ży Miejskiej na trasie: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA - ul. Wysockiego 
– ul. Andersa – ul. Ratuszowa - ul. Piasta - ul. Wysockiego - Park Wielokultu-
rowy STARA KOPALNIA. Zbiórka uczestników na Placu Magistrackim o godz. 
10:30. Wśród atrakcji przewidziano między innymi emisję edukacyjnego filmu 
w Mobilnym Centrum Promocji pt. „Miasto w ruchu”, prezentującego skutki 
zatłoczenia miast, promocję komunikacji miejskiej i akcji „ Zamień wóz na bus”.

Wałbrzych
Nowy żłobek
Nowy żłobek ma powstać w niezagospodarowanym skrzydle budynku przy 
byłej Szkole Podstawowej nr 19 przy ulicy Sosnowej 25A w dzielnicy Ponia-
tów. W jego drugiej części znajduje się filia Przedszkola Samorządowego nr 
17 z Piaskowej Góry. W pustych pomieszczeniach już ruszył remont. To już 
piąty tego typu projekt, który prowadzi Fundacja Edukacji Europejskiej z gmi-
ną Wałbrzych. „Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa” – tak brzmi nazwa 
przedsięwzięcia, którego koszt to ponad cztery miliony złotych. Jego pierwsza 
edycja miała miejsce w 2012 roku. W nowym żłobku będzie miejsc na około 
pięćdziesięcioro dzieci.

Jaworzyna Śląska
Uszkodzony gazociąg
Strażacy musieli przeprowadzić ewakuację piętnastu osób. Wszystko za spra-
wą uszkodzenia gazociagu, które miało miejsce w poniedziałek przy ulicy 
Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej podczas wykonywania prac ziemnych. Na 
miejscu zdarzenia pojawiły się: pogotowie gazowe, straż pożarna oraz policja. 
Straż pożarna pracowała do godziny czternastej, następnie miejsce zdarze-
nia przekazano pracownikom pogotowia gazowego. Mieszkańcy mogli ode-
tchnąć z ulgą i wrócić do swoich domów, gdyż nie stwierdzono zagrożenia. 
Od momentu zgłoszenia do czasu zakończenia działań, nie minęła godzina.

Świdnica
e-autobusy
Świdnickie MPK podpisało umowę na elektryczne autobusy. To bardzo ważne 
wydarzenie, gdyż dwa Volvo 7900 Electric będą pierwszymi dwoma elektrycz-
nymi autobusami tej firmy na terenie województwa dolnośląskiego. Warto 
nadmienić, że o dostarczenie pierwszych w Świdnicy autobusów elektrycz-
nych walczyli tacy giganci w branży jak: Solaris, który zaproponował swoje 
pojazdy za 5 mln 289 tysięcy złotych brutto oraz szwedzkie Volvo, oferujące 
dostawę autobusów za 5 mln 606 tysięcy złotych brutto. Świdnicki przewoźnik 
planował przeznaczyć na ten cel 5 mln 781 tys. złotych brutto i ze względu 
między innymi na czas realizacji wybrał Volvo.

Treści zawarte w tekstach nadesłanych stanowią wyraz poglądów autora, natomiast nie stanowią one opinii i poglądów redakcji.
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sekund
Świdnica
Będzie gorąco
Wszystko za sprawą strażaków, 
którzy nie będą gasić pożarów, a 
staną w szranki podczas zawodów. 
W najbliższą sobotę 21 wrześ-
nia 2019 roku zostaną bowiem 
rozegrane Powiatowe Zawody 
Sportowo – Pożarnicze Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Rozpoczęcie planowane jest na 
godzinę 10.00, a miejscem zma-
gań będzie teren Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Świdnicy. Organi-
zatorami zawodów są: Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy, Powiat Świd-
nicki, Zarząd Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Świdnicy. 
Widzów z pewnością przykują 
sztafeta pożarnicza czy ćwiczenia 
bojowe.

Świdnica
Jest ścianka
Mowa o specjalistycznej „ściance 
sensorycznej”, która powstawała 
aż 5 miesięcy w Niepublicznym 
Przedszkolu Specjalnym “Tęczowy 
Świat”. Warto podkreślić, że ścian-
ka sensoryczna o długości 6 me-
trów i wysokości 1,5 metra została 
specjalnie uszyta ręcznie przez Fa-
brykę Filcu Handmade Anna Kopa-
czek z Wrocławia na zamówienie 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną w Świdnicy. Ścianka ma 
służyć przede wszystkim do pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi, ale 
doskonale może być wykorzysty-
wana w przedszkolach czy eduka-
cji wczesnoszkolnej. Koszt wyko-
nania takiej pomocy dydaktycznej 
to około pięć tysięcy złotych.

Drogi Wyremontowane

Kartka z wakacji

Powiat Wałbrzyski zakoń-
czył przewidzianą na rok 2019, 
realizacje zadania przebudo-
wy i modernizacji odcinków 
dróg powiatowych. W ramach 

robót wykonano remont na 
odcinku łącznym 6,455 km. 
Prace wykonane zostały w 
miejscowości: Michałkowa, 
Walim, Sokołowsko, Łomni-

ca, Boguszów-Gorce, Cieszów 
Dolny oraz Witków. Łączny 
koszt modernizacji wszystkich 
dróg wyniósł 1.599 151,37 zło-
tych.

Bądź na bieżąco z informacjami
z ziemi wałbrzyskiej

382 prace wpłynęły na tegoroczną - trze-
cią już, edycję Regionalnego Konkursu Pla-
stycznego „Kartka z wakacji”, organizowane-
go przez Poseł na Sejm RP Izabelę Katarzynę 
Mrzygłocką. Honorowym patronatem kon-
kurs objął Jarosław Duda Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego.

W poniedziałek do Wałbrzycha zjechali 
mali artyści wraz z rodzicami oraz opieku-
nami z pięciu powiatów naszego regionu. 
Jury, któremu przewodniczyła Pani Barbara 
Ziółkowska, wyłoniło 35 laureatów. Mali arty-

ści odebrali nagrody w Galerii Biblioteki Pod 
Atlantami w Wałbrzychu.

Konkurs cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem już od trzech lat. Prace plastyczne 
zaskakują pomysłowością, kreatywnością 
oraz wykonaniem. Młodzi adepci sztuki prze-
syłają wakacyjne kartki z przeróżnych zakąt-
ków świata i prezentują różnorodne sposoby 
spędzania wolnego czasu. Nie brakuje space-
rów po łące, biwakowania czy wizyty w ZOO, 
a także plażowania i  górskich wędrówek 
oraz zwiedzania europejskich zakątków.

red

nasza
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Połowa września to idealny 
moment, aby wyciągnąć z szaf 
swetry, kurtki i cieplejsze buty. 
Warto zrobić to zanim jesień 
rozkręci się na dobre, bo może 
okazać się, że naszą garderobę 
trzeba uzupełnić o kilka pod-
stawowych elementów. Jak do-
brze wiemy moda bywa dość 
zmienna, istnieją  jednak takie 
elementy, które nie przestają 
być trendy. Nieustannie wra-
cają do nas z roku na rok pod-
bijając serca coraz to większej 
liczby kobiet.  I tak, w naszej 
szafie zawsze powinien znaleźć 
się ponadczasowy, klasyczny, 
dobrze skrojony płaszcz. Ko-
lejnym elementem stylizacji 
powinny być botki. Zarówno 
czarne, jak i karmelowe. Mu-
simy pamiętać, iż jesień to se-
zon, który daje duże pole do 
popisu, jeśli chodzi o różnorod-
ność stylizacji. Warstwy, różne 
faktury materiałów, futro oraz 
wełna - ich łączenie sprawia, 
że jesienne stylizacje urzekają 
oryginalnością i wygodą. Naj-
popularniejszymi jesiennymi 
kolorami są najczęściej bordo, 
butelkowa zieleń, zgaszony 
pomarańcz czy odcienie brą-
zu. W tym sezonie jednak pro-
jektanci postawili również na 
nieco szalony kolor jakim jest 
czerwony i jego różnorodne 
odcienie. Innym modnym po-
łączeniem jesienno-zimowym 
będzie black and white. Mimo, 
że oba z tych kolorów są dość 
minimalistyczne, to w zesta-
wieniu  będą propozycją dla 
odważnych dziewczyn. Biel 
podkreśla kolor, z którym sąsia-
duje, dlatego czerń w zestawie-
niu z nią wydaje się być jeszcze 
mocniejsza. Galeria Victoria już 
teraz zaprasza na jesienne za-
kupy- tu znajdziesz wszystko 
czego potrzebujesz! 

JESIENNA ODSŁONA 
GALERII VICTORIA 
Wrzesień jest miesiącem który kojarzy się nam z powrotem do szkoły oraz z początkiem 
jesieni. To właśnie w tym miesiącu już niedługo pożegnamy upalne lato i powitamy nową 
porę roku. Wraz z jej nadejściem warto również zadbać o zmianę swojej garderoby. 
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W NUMERZE M.IN.:

INSPIRACJE NA CHŁODNINEJSZE DNI

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

Więcej na str. 4

Więcej na str. 7

Więcej na str. 3

Więcej na str. 7



nasza
VICT   RIA

Połowa września to idealny 
moment, aby wyciągnąć z szaf 
swetry, kurtki i cieplejsze buty. 
Warto zrobić to zanim jesień 
rozkręci się na dobre, bo może 
okazać się, że naszą garderobę 
trzeba uzupełnić o kilka pod-
stawowych elementów. Jak do-
brze wiemy moda bywa dość 
zmienna, istnieją  jednak takie 
elementy, które nie przestają 
być trendy. Nieustannie wra-
cają do nas z roku na rok pod-
bijając serca coraz to większej 
liczby kobiet.  I tak, w naszej 
szafie zawsze powinien znaleźć 
się ponadczasowy, klasyczny, 
dobrze skrojony płaszcz. Ko-
lejnym elementem stylizacji 
powinny być botki. Zarówno 
czarne, jak i karmelowe. Mu-
simy pamiętać, iż jesień to se-
zon, który daje duże pole do 
popisu, jeśli chodzi o różnorod-
ność stylizacji. Warstwy, różne 
faktury materiałów, futro oraz 
wełna - ich łączenie sprawia, 
że jesienne stylizacje urzekają 
oryginalnością i wygodą. Naj-
popularniejszymi jesiennymi 
kolorami są najczęściej bordo, 
butelkowa zieleń, zgaszony 
pomarańcz czy odcienie brą-
zu. W tym sezonie jednak pro-
jektanci postawili również na 
nieco szalony kolor jakim jest 
czerwony i jego różnorodne 
odcienie. Innym modnym po-
łączeniem jesienno-zimowym 
będzie black and white. Mimo, 
że oba z tych kolorów są dość 
minimalistyczne, to w zesta-
wieniu  będą propozycją dla 
odważnych dziewczyn. Biel 
podkreśla kolor, z którym sąsia-
duje, dlatego czerń w zestawie-
niu z nią wydaje się być jeszcze 
mocniejsza. Galeria Victoria już 
teraz zaprasza na jesienne za-
kupy- tu znajdziesz wszystko 
czego potrzebujesz! 

JESIENNA ODSŁONA 
GALERII VICTORIA 
Wrzesień jest miesiącem który kojarzy się nam z powrotem do szkoły oraz z początkiem 
jesieni. To właśnie w tym miesiącu już niedługo pożegnamy upalne lato i powitamy nową 
porę roku. Wraz z jej nadejściem warto również zadbać o zmianę swojej garderoby. 

NR 9 (86) WRZESIEŃ 2019

RELACJA Z EVENTÓW

W NUMERZE M.IN.:

INSPIRACJE NA CHŁODNINEJSZE DNI

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

Więcej na str. 4

Więcej na str. 7

Więcej na str. 3

Więcej na str. 7



2 nasza VICTORIA



3nasza VICTORIA

Sekrety Zwierzaków w Galerii Victoria
Po gigantycznym sukcesie 

komedii „Sekretne życie 

zwierzaków domowych 2”, 

bohaterowie produkcji od-

wiedzili Galerię Victoria! Im-

preza, w której udział wzięli 

zarówno dzieci, jak i dorośli, 

oprócz zabawy, konkursów 

z nagrodami i innych atrak-

cji, podniosła poziom świa-

domości na temat zdrowia 

i szczęścia naszych ukocha-

nych zwierzaków domowych 

(częścią bogatego programu 

były m.in. bezpłatne porady 

behawiorystów zwierzęcych 

oraz lekarzy weterynarii). 

Spotkania z przedstawicie-

lami schronisk z pewnością 

uwrażliwiły gości wałbrzy-

skiego centrum handlowego 

na problemy i aspekt bez-

domności zwierząt, a mamy 

nadzieję, że stały się również 

zachętą do adopcji zwie-

rzaków. A ponieważ karma 

zawsze wraca, podczas im-

prezy zebraliśmy karmę dla 

zwierzaków ze schronisk.
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MOHITO jesień- zima 
Tej jesieni MOHITO nadal zachwyca kobiecymi sylwetkami, w których dominuje romantyzm z nutą elementów stylu lat 70-tych i 80-tych. 

Projektanci marki zadbali, aby 
w tym sezonie zapewnić klient-
kom MOHITO możliwość po-
łączenia swobodnego stylu 
z wrażliwością bohemy, tym sa-
mym przedstawiając w kolekcji 
wiele użytecznych rozwiązań. 
Nie zabraknie tu kobiecych form 
i sylwetek, inspirowanych histo-
rią – zwróćmy uwagę na liczne 
falbany - zaadaptowanych do 
dzisiejszych potrzeb nowoczes-

nej kobiety. Na główny plan wy-
chodzi kobiecość, podkreślona 
połączeniem ciemnych barw 
i uwodzicielskich kwiatowych 
printów, jako głównego tren-
du sezonu. Jesień w MOHITO 
koncentruje się na sukienkach. 
W ofercie marki znajdziemy sze-
roki wybór od długich form po 
krótkie, wszystkie wzbogacone 
o ciekawe detale. Na uwagę zde-
cydowanie zasługują szyfonowe, 

długie boho-sukienki, okraszone 
falbanami i motywami kwiatów. 
Krótkie sukienki z kopertowym 
dekoltem lub drapowaniem, to 
propozycja doskonała do zesta-
wienia z przyciągającymi wzrok 
botkami czy kozakami. W tym 
sezonie MOHITO czerpie ze stylu 
lat 70-tych i 80-tych, a wpływy 
tych dekad znajdziemy na przy-
kład w projektach garniturów. 
Wysoki stan spodni i szerokie ra-

miona dwurzędowych maryna-
rek nadadzą proporcji sylwetce 
i stworzą oryginalny look. Pro-
ponowany przez markę garnitur 
w kolorze brązu to doskonała 
opcja na biznesowy, jesienny 
outfit. Paleta barw jesieni w MO-
HITO to, jak przystało na tę porę 
roku, połączenie nasyconych 
brązów, ciemnego fioletu i ko-
loru bakłażana z burgundem, 
brudnym różem, beżem i czer-

nią. Ważnym elementem jesien-
nej garderoby będą też wyra-
ziste, kwiatowe printy. Całość 
podkreślą modne akcesoria, ta-
kie jak buty w stylu kowbojskim, 
kozaki z marszczoną cholewką 
do połowy łydki i małe torebki. 
Wśród biżuterii znajdziemy kol-
czyki koła i pierścionki sygnety 
w kobiecej odsłonie.
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Wydawać by się mogło, że jeden z najważniejszych głosów rockowych ostatniego dziesięciolecia stanął na szczycie swojej ob�tej i prze-
pełnionej blaskami kariery. Ciekawość świata i głód nowych brzmień spowodował jednak, że młodszy z braci Cugowskich, postanowił zbu-
dować swoją twórczość na nowo. Tym razem samo-
dzielnie i bezkompromisowo.
Solowa płyta Piotra Cugowskiego. Nie ma lepszej 
okazji niż okrągłe, 40-te urodziny Artysty (urodzony 
5 października 1979) . Jest to album, który powinie-
nem nagrać już dawno temu, ale trzeba było czekać 
na odpowiedni czas i to jest teraz. „Ta decyzja była 
przemyślana, jak chcę wyjść z pierwszą płytą, mam 

nadzieję, że nie ostatnią”. – zapowiada w wywiadzie.
Nowy projekt Piotra Cugowskiego to nowa karta w bogatym portfolio artysty. Pierwszy 
singiel – „Kto nie kochał”, który premierę miał pod koniec 2018 roku to ballada opowia-
dająca o ludzkich emocjach i uczuciach, które rządzą i rozdają karty w relacjach między-
ludzkich. To obraz ludzkich postaw, które wypełnione są zarówno miłością i szacunkiem 

jak i gniewem i niezrozumieniem. Singiel zdobył status Złotej Płyty. Drugi singiel – „Zostań ze mną ukazał 
się w kwietniu. Utwór opowiada o miłosnej relacji. Nie zawsze prostej, często uwikłanej w trudne mo-
menty. Zawsze jednak wartej pielęgnowania („Ty i ja płyniemy do brzegu, na skos, ciągle pod prąd. Ty i ja, 
dwie prawdy, lecz jedno wiem – zostań ze mną”).

Wydawca: Centrum sp. z o.o.,

ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

www.30minut.pl

sekretariat@30minut.pl

Nakład 19 000 egzemplarzy

Redakcja i biuro ogłoszeń:

ul. Ludowa 1C/111, 

58-304 Wałbrzych

tel.: 531 407 736

www.30minut.pl

e-mail: reklama@30minut.pl
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Deadpool (Steelbook)

Pokrzyk 

40

Tim Miller 

Puzyńska Katarzyna

Cugowski Piotr 

Ze studia, które zrealizowało wszystkie 3 części „Uprowadzonej” po-
chodzi „Deadpool”, przebojowy �lm o najseksowniejszym antyboha-
terze stworzonym przez Marvel Comics: o mnie! Wejdźcie głęboko i 

jeszcze głębiej (uwielbiam to) w historię mojego pochodzenia... takie tam, typowe rzeczy, normalka... 
szalony eksperyment, moc błyskawicznego uzdrawiania i gojenia, potworne oszpecenie, czerwony span-
dex, nieuchronna zemsta.  Reżyser Tim Miller (przepłacony, moim zdaniem) zebrał doborową obsadę, 
wśród której znaleźli się Ryan Reynolds (jako ja), Ed Skrein, Morena Baccarin, T. J. Miller i Gina Carano. 
„Deadpool” to naprawdę odlotowy �lm, bardziej zakręcony, niż �aki wszystkich moich wrogów; akcja 
goni akcję, bardziej niż podczas balu maturalnego. Napomknę jeszcze tak na marginesie, że �lm zawiera 
sceny przemocy, przekleństwa i nagość... bo jak inaczej? Jest przecież o mnie. 

We Wnykach wszyscy wierzą, że jak ktoś odwiedzi stary dwór pod lasem, to umrze. 
Klątwa jest nieubłagana. Dotknie każdego, kto przekroczy próg. Weronika Podgórska 
tra�a tam zupełnym przypadkiem. Wkrótce okazuje się, że będzie musiała wrócić, i to w 
towarzystwie osoby, której nienawidzi. W tym samym czasie niedaleko umiera pewna 

staruszka. Przy jej ciele przyłapano emerytowaną komisarz Klementynę Kopp. Kopp podejrzana jest już o jedno morderstwo. Aspirat Daniel 
Podgórski nie wierzy w jej winę, mimo że dawna koleżanka sama przyznała mu się do wszystkiego. Policjant rozpoczyna śledztwo na własną 
rękę, ryzykując oskarżenie o przekroczenie uprawnień służbowych. Depcze mu po piętach prywatny detektyw badający makabryczny wypa-
dek sprzed czterdziestu jeden lat. Szybko okazuje się, że Nowakowski sam ma coś do ukrycia. Wydarzenia nabierają tempa, kiedy nocą słychać 
w lesie strzały, a stara maska klauna pęka na kawałki. Kto jeszcze zginie? Jak te wszystkie sprawy są ze sobą związane? Kim jest kobieta ze 
spaloną twarzą? A przede wszystkim: czyje ciało wisi na hakach w domku gościnnym? 

Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. 
Porównywane są do książek Agathy Christie i powieści szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg. Prawa do publikacji serii sprzedane 
zostały do ponad dwudziestu krajów.
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Turbo Kamil
Chyba tak można w skrócie powiedzieć o tym, jak kandydat na senatora Ziemi 

Wałbrzyskiej i Świdnickiej, udziela się, by zdążyć spotkać się z każdym mieszkań-
cem podczas imprez i uroczystości w naszym regionie.

W ciągu dwóch dni nasza redakcja starała się nadążyć za aktywnym kandydatem do senatu, 
Kamilem Zielińskim. On sam jest przyzwyczajony do intensywnych obowiązków zawodowych 
w ciągu doby. Wcześniej, jako Wicewojewoda Dolnośląski, musiał bowiem dobrze zaplanować 
kalendarz, by wszędzie dotrzeć na czas. Również i teraz, w okresie kampanii wyborczej, Zieliń-
ski nie może pozwolić sobie na odrobinę odpoczynku. I chyba wyborcy właśnie potrzebują tak 
zaangażowanej osoby, pełnej energi i poświęcenia mieszkańcom. Zatem polecamy prześle-
dzić fotorelację z przebiegu dnia Kamila Zielińskiego.

PAS

Konwencja wyborcza z udziałem Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Festyn rodzinny PKP 

Pierwszy w historii Street Ball Invest Park 

Przebieg dwóch dni Kamila Zielińskiego:
1 – Pierwszy w historii Street Ball Invest Park 
2 – Festyn rodzinny PKP 
3 – Rodzinna zabawa Sokołowsko, wsparcie OSP 
4 – Dożynki Stare Bogaczowice 

5 – Konwencja wyborcza z udziałem Prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego
6 – Wręczenie promes na zakup karetek dla Wał-
brzycha i Świdnicy po 400 tys. złotych z udziałem 
Wiceministra Zdrowia Janusza Cieszyńskiego
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Co ćwierka w sieci...
Edward Szewczak

WałbrzychMojeMiasto

Mariusz Kotarba Kandydat do Sejmu

WałbrzychMojeMiasto

S. Bielawska

Bezpartyjni Samorządowcy

Muzeum Porcelany

Koleje Dolnośląskie

@edoszewczak

@WalbrzychMM

@Mariusz_Kotarba

@WalbrzychMM

@bielawska_s

@BezpartyjniSam

@MuzeumWalbrzych

@KolejeD

7:06 PM · 18 wrz 2019

10:07 AM · 19 wrz 2019

9:07 AM · 18 wrz 2019·

11:34 AM · 13 wrz 2019

1:29 PM · 17 wrz 2019

5:38 PM · 16 wrz 2019

0:40 AM · 15 wrz 2019

2:44 PM · 13 wrz 2019

W sobotę 21.09 zapraszamy na wycieczkę rowerową z Podzamcza do Jedliny 
Zdroju. Startujemy o godzinie 10:00 z siłowni terenowej przy kościele pw. Piotra 
i Pawła. Do Jedliny jedziemy ścieżkami rowerowymi, a na miejscu czeka nas moc 
atrakcji, w tym rower elektryczny do wygrania.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna organizator konkursu, którego celem jest 
wskazanie liderów dolnośląskiej branży turystycznej uznała @Zamek_Ksiaz
 za Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego Śląska w 2019 r. Gratulacje dla całego 
zespołu najpiękniejszego zamku w Polsce! #Wałbrzych

W latach 90 zamknięto wiele zakładów pracy w Wałbrzychu i okolicach. Bezrobo-
cie w naszym regionie do 2007 roku przekraczało 20%. Wiele osób pozostawało 
bez pracy nie ze swojej winy. Myśląc między innymi o takich osobach Lewica pro-
ponuje gwarantowaną emeryturę w wysokości 1600zł

Minęły 4 m-ce od wprowadzenie w życie akcji Stop-Plastik! Policzyliśmy ile mniej 
plastikowych śmieci trafia do środowiska. Dane są szokujące!
->108.487 rocznie mniej butelek PET  (7 instytucji miejskich)
-> 297.720 rocznie mniej foliowych worków na śmieci (UM #Wałbrzych, MOPS).

Trwa uroczysta Akademia Golgoty Wschodu z okazji Dnia Sybiraka. Wspomina-
my tragiczne wydarzenia z 17 września 1939 r. oraz ich następstwa w postaci 
zsyłek na Sybir @WalbrzychMM @RomanSzelemej @A_K_Leszczynska @IKMrzy-
glocka @Stara_Kopalnia

Dzisiaj w Warszawie odbyło się spotkanie pełnomocników regionalnych z całej 
Polski. Bezpartyjni i Samorządowcy powalczą o mandaty w Sejmie i Senacie.
https://facebook.com/bezpartyjnisamorzadowcy/posts/3029535943730143

W centrum  @WalbrzychMM  znajduje się niezwykły klasycystyczny pałac wypeł-
niony porcelaną, malarstwem i rzeźbą. Przy tym pałacu jest ogród, w którym moż-
na odpocząć podczas spaceru po Śródmieściu. Zapraszamy do Muzeum Porcela-
ny. Czekamy na Państwa od 10:00 do 16:00.

Zabytkowy, ważący niespełna 100 ton parowóz został w środę przetransporto-
wany w pobliże gmachu dworca kolejowego w Legnicy, gdzie zostanie na stałe, 
jako kolejowa atrakcja turystyczna. @KolejeD @pkpcargo_media
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Nude make-up

Okulary - stylowy gadżet

Podkład idealny

Dla tych Pań, które cenią natural-
ne piękno, mamy dobrą wiadomość! 
Już nie mocny makijaż, a nude 
make-up dominuje w najnowszych 
trendach kolorystycznych jesień/
zima. Na czym polega jego feno-
men? Na uwydatnieniu piękna, bez 

zbędnego przerysowania, bez efek-
tu „maski”. By uzyskać pożądany 
look, podkład mieszamy z kremem, 
zamiast szminki wybieramy błysz-
czyk, a oczy podkreślamy jedynie 
mascarą. Rezygnujemy z czarnych 
kredek i agresywnych, soczystych 

barw - zarówno na powiekach, jak 
i na ustach. Firmy kosmetyczne już 
śpieszą nam z pomocą. Szukajcie 
na etykietach magicznego słowa 
„nude”!

osa

Czasy, kiedy okulary były po-
wodem wstydu i zażenowania, 
minęły bezpowrotnie. Dziś są 
modnym dodatkiem, gadżetem, 
który musi pasować do stylizacji, 
dlatego projektanci prześcigają 
się w wymyślaniu nowych wzo-

rów. Te odpowiednio dobrane 
(do naszego typu urody, kształtu 
twarzy itp.) dodają nam elegan-
cji, powagi, pazura lub po prostu 
szyku. Do wyboru mamy modele 
klasyczne i futurystyczne, mono-
chromatyczne lub wielobarwne. 

Liczy się także geometria: koła, 
kwadraty i prostokąty - wszystko 
jest trendy. Szkła pomagają nam 
lepiej widzieć, oprawki - dobrze i 
stylowo wyglądać. 

osa

Dobrze dobrany podkład jest jak 
idealnie skrojony żakiet: elegancki, 
pasujący do każdej stylizacji i pod-
kreślający kobiece walory. Jego rolę 
doceniono w latach 50-tych, kiedy to 
okazał się najlepiej prezentującym 
się w świetle telewizyjnych kamer i 

jupiterów kosmetykiem. A stało się 
to za sprawą popularnej marki Max 
Factor, która w 1953 roku znalazła 
panaceum na świecącą się twarz ak-
torów. Pomysł połączenia podkładu 
w kremie i sypkiego pudru, szybko 
zyskał zwolenniczki na całym świe-

cie. I tak „gwiazdorski wynalazek” 
stał się sławny i wśród celebrytów, i 
wśród innych środowisk. Współczes-
ne odpowiedniki hitów z tamtych 
czasów są jeszcze bardziej pożądane 
i lepiej przystosowane nie tylko do 
naszej cery, ale i warunków, w jakich 

przebywamy. Dzisiejsze podkłady 
działają cuda: poza matowieniem, 
nawilżają, rozświetlają, odżywiają, 
liftingują, ujędrniają, poprawiają ko-
loryt, maskują niedoskonałości. Mo-
żemy je wybierać, kierując się nastę-
pującymi kryteriami: typem skóry, 

porą roku, przeznaczeniem, konsy-
stencją. Każda szanująca się firma z 
sektora „beauty” oferuje kilka, kilka-
naście, a nawet i kilkadziesiąt odcie-
ni tego cudownego produktu. A ty, 
masz swój ulubiony podkład? 

osa
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SEZON 2019/2020 - KAMIENIE 
SZLACHETNE –  PREMIERY

Karol Kalinowski KaeRel „GRETA 
I OSTATNI WIELORYB” / reż. Maciej 
Podstawny  /15.10.2019 r. / inna 
scena

Przedstawienie przygotowane 
w ramach 4. edycji Konkursu im. 
Jana Dormana będące głosem w 
sprawach ekologii i zrównoważo-
nego rozwoju, dla którego inspi-
racją jest dyskusja o zagrożeniach, 
jakie przynosi człowiek swojemu 
środowisku i ludzkiej odpowie-

dzialności za te procesy. Ważnym 
adresem dla spektaklu jest postać 
i działalność młodej szwedzkiej 
aktywistki Grety Thunberg, która 
doczekała się licznych naśladow-
ców również w Polsce. Spektakl jest 
przygotowany z myślą o uczniach i 
nauczycielach wałbrzyskich szkół.

Stanisław Wyspiański „WESELE” / 
reż. Wojtek Klemm / 29.11.2019 r. / 
duża scena / przedstawienie jubile-
uszowe z okazji 55-lecia Teatru

Próba opowiedzenia o współ-
czesnej Polsce tekstem Wyspiań-

skiego w warunkach po-jesiennych 
wyborów parlamentarnych 2019;  
tekst Wyspiańskiego jest doskona-
łym probierzem polskich nastrojów 
obywatelskich, jak również siły i 
kondycji zespołu aktorskiego. Rea-
lizując „WESELE” na deskach nasze-
go teatru, nie chcemy pozbawić się 
możliwości skomentowania dzie-
jów wystawień „WESELA”, kolejnych 
inscenizacji i wieloletniej recepcji 
tego dramatu. Zależy nam na po-
stawieniu zespołowi wyzwania, 
które niewątpliwie jest najpoważ-
niejsze od wielu sezonów; będzie 
to spektakl CAŁEGO ZESPOŁU Tea-
tru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Zuzanna Bojda „108 KOSTEK 
CUKRU” / monodram Ireny Sie-
rakowskiej / reż. Agata Puszcz / 
20.12.2019 r. / scena kameralna

Monodram aktorki Ireny Siera-
kowskiej na podstawie oryginal-
nych pamiętników z Powstania 
Warszawskiego autorstwa Ireny 

Sierakowskiej (siostry dziadka ak-
torki, która nie bez przyczyny nosi 
imię i nazwisko swojej krewnej). 
Spektakl prawdziwej historii oraz 
prawdziwych emocji towarzyszą-
cych odkrywaniu rodzinnej tajem-
nicy. Przedstawienie powstaje w 
ramach Wolnych Scen Inicjatyw 
Aktorskich.

Jerzy Szaniawski „ŻEGLARZ” 
/ reż. Wojciech Rodak [! debiut] / 
02.2020 r. / scena kameralna

Debiut reżyserski studenta kra-
kowskiej AST będący próbą opo-
wiedzenia o osobie i twórczości 
patrona Teatru z okazji 50-lecia 
śmierci Jerzego Szaniawskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem ak-
tualności pisarstwa Szaniawskiego 
dla współczesnego widza.

Ajschylos „ORESTEJA” / reż. Grze-
gorz Jaremko / 27.03.2020 r. / duża 
scena

Próba zmierzenia się z antyczną 
spuścizną literacką i kulturową. 

Spektakl antyczny jest dobrym 
materiałem do otwarcia dysku-
sji o klasyce, o jej znaczeniu oraz 
modyfikacjach, jakim uległa. Pod-
jęcie tematu antycznego to moż-
liwość opisana naszej wrażliwości 
na uniwersalne tematy oraz próba 
przeprowadzenia linii łączącej sta-
rożytność ze współczesnością z jej 
wszelkimi konsekwencjami (łącz-
nie z rozmową na temat klasyki i 
awangardy).

Edmond Rostand „CYRANO DE 
BERGERAC” / reż. Katarzyna Radu-
szyńska / 08.05.2020 r. / duża scena

Próba odświeżenia teatralnego 
melodramatu, gra z oczekiwania-
mi widzów oraz stworzenie no-
woczesnego spektaklu o miłości 
wraz z wykreowaniem bohaterów 
o romantycznych rysach. Spektakl 
nawiązujący dialog z legendarnym 
przedstawieniem z repertuaru na-
szego Teatru, wyraźnie akcentujący 
ciągłość naszej sceny.

Szaniawski na start !
55-lecie teatru to świetny czas podsumowań, ale też dużych 

zmian i w obliczu nowych wyzwań.
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego rozpoczyna nowy se-

zon pod hasłem „Kamienie Szlachetne”. Wałbrzyski Teatr przygo-
towuje się do obchodów jubileuszu 55-lecia, które uświetni pre-
miera „WESELA” Stanisława Wyspiańskiego w reż. Wojtka Klemma 
z udziałem całego Zespołu Aktorskiego.

SPOTKANIE Z BAJKĄ BWA ZAPRASZA
PRZYGODA Z ABSTRAKCJĄ - Aktywni, pełni zapału, na co 

dzień działający w różnej formie, 
przestrzeni publicznej, zarówno 
zawodowo jak i społecznie reali-
zując przedsięwzięcia w zakresie 
edukacji, kultury, promocji czy 
też imprez sportowych.

Właśnie tak opisują siebie 
osoby z grupy nieformalnej, któ-
re złożyły wniosek o dofinanso-
wanie na wydarzenie kulturalne 
dla dzieci. Wzięli sobie za cel zor-
ganizowanie warsztatów teatral-
nych, na których pokażą jak wy-
gląda przygotowanie spektaklu 

oraz wspólny proces tworzenia 
pięknych kostiumów. Na koniec 
odbędziecie bajeczny spektakl 
dla najmłodszych.

Projekt pod nazwą „Spotkanie 
z bajką” został dofinansowany 
w ramach konkursu #SPOŁECZ-
NIEODPOWIEDZIALNI, współ-
finansowanego ze środków 
Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich EDYCJA 2018-
2019. Operatorem projektu jest 
Fundacja „Katolicka Inicjatywa 
Berit” w Głuszycy.

to ciąg dalszy cyklu warsztatów 
dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 

Podczas spotkań odpowiemy 
na szereg pytań dotyczących sztuki 
abstrakcyjnej, poznamy jej  główne 
nurty i ich przedstawicieli, techniki 
plastyczne. 

Część warsztatów poświęcona 
będzie zjawisku synestezji, czyli po-
łączenia zmysłów- poznamy sztukę 
przez pryzmat smaków, zapachów, 
dźwięków.   

GDZIE?
Warsztaty będą się odbywać w 

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA
przy ul. Słowackiego 26 

KIEDY?
• 21.09.’19
• 19.10.’19
• 14.12.’19

(soboty)
w godzinach: 11:00-12:30

KOSZT?
Warsztaty są bezpłatne :) 
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Aleksander 
Nazwisko: Balcerowski 
Data urodzenia:
19 listopada 2000 roku 
Pseudonim sportowy: 
Balcer 
Klub: Herbalife Gran Canaria 
(koszykówka, Hiszpania)

Największy dotychczasowy sukces?
Nie da się ukryć, iż 8. miejsce na zakończonych 
przed kilkoma dniami Mistrzostwach Świata w Chi-
nach i chyba nie muszę tego tematu bardziej rozwijać, bo to impreza, na którą zakwa-
lifikowaliśmy po ponad 50 latach przerwy, a mimo to w pięknym stylu awansowali-
śmy do ćwierćfinału. Cieszę się, że miałem ogromną przyjemność być uczestnikiem 
tego niesamowitego wydarzenia, tym bardziej jako najmłodszy zawodnik imprezy. 
W klubie jeszcze takiego sukcesu nie miałem, choć mój zespół wywalczył Supercopa 
de España, czyli odpowiednik naszego Pucharu Polski. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Od lat zapatrzony jestem w Dirka Nowitzkiego, który zawsze imponował mi swoim 
stylem gry.  

Dlaczego koszykówka?
Na pewno ogromny wpływ na mój wybór miał tato Marcin, który był koszykarzem, 
a potem zaczął uprawiać koszykówkę na wózkach. Oczywiście mój wzrost miał rów-
nież duże znaczenie, ale to dzięki tacie zainteresowałem się koszykówką. 

Jakie są Twoje koszykarskie marzenia?
Nie będę tutaj zbyt oryginalny, gdyż marzeniem każdego zawodnika jest dostanie 
się i występy w NBA. W tym roku byłem blisko, ale myślę, że w następne wakacje zro-
bię kolejny krok na drodze do realizacji mojego marzenia. 

sekund
Toyota od lat z Górnikiem
Bohaterem ubiegłotygodniowej 
Karty Wałbrzyskiego Sportowca 
był Henryk Fortoński, który biega 
na nartach, jeździ na rowerze, a 
przede wszystkim uprawia koszy-
kówkę na wózkach. Informując 
o jego przynależności klubowej 
omyłkowo pominęliśmy w nazwie 
Górnika firmę Toyota, która od 
lat wspiera nie tylko I-ligowego 
Górnika, ale również naszych ko-
szykarzy na wózkach, za co nam 
się zasłużenie oberwało. Oficjalna 
nazwa zespołu brzmi Górnik Toy-
ota Wałbrzych, a samych zaintere-
sowanych za nasz błąd oczywiście 
przepraszamy.  

Z Głogowem nie po drodze
Chrobry Głogów nie należy do ulu-
bionych rywali  MKS-u Aqua-Zdrój, 
o czym chociażby przekonaliśmy 
się podczas sobotniego Turnieju 
Rozpoczęcia Sezonu Siatkarskie-
go. Po inauguracyjnej wygranej z 
Olavią Oława 3:0, w spotkaniu o 
1. miejsce wałbrzyszanie musieli 
uznać wyższość Chrobrego, który 
po ponad 2-godzinnej walce zwy-
ciężył w hali przy ulicy Ratuszowej 
3:2.

Turniej Rozpoczęcia Sezonu Siat-
karskiego
Wyniki:
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – MKS 
Olavia Oława 3:0 (25:14, 25:20, 
25:21), SPS Chrobry Głogów – MKS 
Olavia Oława 3:0 (25:17, 25:16, 
25:13), MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 
– SPS Chrobry Głogów 2:3 (23:25, 
25:21, 19:25, 25:21, 10:15)

Klasyfikacja końcowa

1. SPS Chrobry 
Głogów

2 5 6:2

2. MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych

2 4 5:3

3. MKS Olavia Oła-
wa

2 0 0:6

Górnicze derby
dla Nowego Miasta
W tak ważnych dla wielu kibiców 
derbach Górnik Nowe Miasto udo-
wodnił swą wyższość nad Górni-
kiem Wałbrzych wygrywając na 
stadionie przy ulicy Chopina 4:2. 
Szósta odsłona klasy A przyniosła 
ponadto kolejne zwycięstwo lide-
ra, MKS-u Szczawno-Zdrój, który 
pokonał Sudety Dziećmorowice 
3:0. To również piąta porażka Za-
głębia Wałbrzych – tym razem ze-
spół z ulicy Dąbrowskiego nie dał 
rady Unii Bogaczowice i w rezulta-
cie spadł na przedostatnie miejsce 
w tabeli. 

Plan VII kolejki
Sobota – 21 września:
Herbapol Stanowice – Górnik 
Boguszów-Gorce (godz. 15), Włók-
niarz Głuszyca – Czarni Wałbrzych 
(16)

Niedziela – 22 września:
Unia Bogaczowice – Victoria Świe-
bodzice (13), Sudety Dziećmorowi-
ce – Zagłębie Wałbrzych (15), Unia 
Jaroszów – Górnik Nowe Miasto 
(16), KS Walim – Darbor Bolesła-
wice (16), Orzeł Witoszów Dolny – 
MKS Szczawno-Zdrój (16), Górnik 
Wałbrzych – Zieloni Mrowiny (16)
Bartłomiej Nowak 

Bartłomiej Nowak

Choroba zmogła akademiczki

Imponujący finisz Górników

Na półmetku rundy jesiennej piłkarki AZS-u PWSZ plasują się na dość odległym, bo 7. miejscu w Ekstralidze. Nic zatem dziwnego, iż 
zaplanowany na jutro pojedynek z sąsiadującą w tabeli Olimpią Szczecin można śmiało uznać za mecz za „6” punktów. Słowo „zaplano-
wany” nie oznacza jednak, iż do meczu dojdzie w terminie, gdyż wałbrzyszanie zwrócili się z prośbą do PZPN-u o przełożenie spotkania.

Dzisiejszy pojedynek z Sudetami Jelenia Góra kończy okres przygotowawczy koszykarzy Górnika Trans.eu. Wyniki biało-niebieskich 
napawają dużym optymizmem, gdyż wałbrzyszanie mają za sobą między innymi zwycięstwo w turnieju w Opolu czy wygraną we wtor-
kowym sparingu z beniaminkiem z Kłodzka. 

Liczba 6 kilka razy pojawi się 
w naszym tekście. Za nami bowiem 
6 odsłon obecnego sezonu Eks-
traligi, w których akademiczki wy-
walczyły 6 punktów. Nasz bilans to 
4 porażki, w tym 3 przed wałbrzy-
ską publicznością, oraz zaledwie 2 
wygrane, obie zanotowane poza 
Ratuszową. Powyższe zestawienie 
przekłada się na dość odległe, bo 
dopiero 7. miejsce ekipy trenera Ja-
sińskiego. Nie pozycja naszych pań 
jednak najbardziej martwi, a spora 
strata do plasującego się „oczko” 
wyżej AZS-u UJ Kraków, która wyno-
si aż 6 punktów. To oznacza, iż Ewa 
Cieśla i spółka muszą zrobić wszyst-
ko, aby w końcu zacząć wygrywać. 

Nie wiadomo jednak czy do zwy-
cięskiego przełamania dojdzie już 
jutro, gdyż w środę przedstawiciele 
naszego klubu zwrócili się z prośbą 
do Polskiego Związku Piłki Nożnej 
o przełożenie meczu z Olimpią. Na 
przeszkodzie nie stanęły urazy Ja-
gody Sapor oraz Julity Głąb odnie-

sione przed tygodniem w Łęcznej, 
ale jelitówka, która dotknęła nie-
mal całą drużynę. Niestety, decyzja 
PZPN-u zapadła już po zamknięciu 
wydania, ale jest wielce prawdopo-
dobne, iż do sąsiedzkiej potyczki 
z Olimpią dojdzie w późniejszym 
terminie, a kolejnymi przeciwnikami 
podopiecznych trenera Jasińskiego 
będą zdecydowani autsajderzy Eks-
traligi – Rolnik Biedrzychowice oraz 
KKP Bydgoszcz. 

Wspomnieliśmy o pojedynku 
z Łęcznej. Pojedynku, który za-
kończył się wygraną Górnika 3:0. 
Zwycięstwo gospodyń nie może 
zaskakiwać, bo rywal to aktualny 
Mistrz Polski, a zarazem niepokona-
ny w tym sezonie zespół Ekstraligi. 
Z drugiej jednak strony rozmiary 
porażki mogły być nieco mniejsze, 
jednak już w 10 minucie boisko 
opuściła kontuzjowana Sapor, którą 
między słupkami zastąpiła zaledwie 
15-letnia Natalia Skużybut. Jakby 
tego było mało, tuż przed przerwą 

uraz wykluczył z gry Głąb, co musia-
ło odbić się na postawie przyjezd-
nych, a w rezultacie wyniku końco-
wym potyczki. 

Górnik Łęczna – AZS PWSZ Wał-
brzych 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Ewelina Kamczyk 
(25), 2:0 Nikola Karczewska (58), 3:0 
Małgorzata Grec (74)

AZS PWSZ: Sapor (10 Skużybut), 
Szewczuk, Zawadzka, Kędzierska, 
Ostrowska, Rapacka (78 Migacz), 
Rozmus, Cieśla, Materek (82 Podko-
wa), Głąb (43 Turkiewicz), Fabova. 
Trener: Kamil Jasiński

Tabela Ekstraligi

1. Medyk Konin 6 18 26:4

2. Górnik Łęczna 5 15 20:5

3. Czarni Sosno-
wiec

6 13 26:5

4. GKS Katowice 6 13 21:9

5. UKS SMS Łódź 5 12 24:4

6. AZS UJ Kraków 6 12 17:8

7. AZS PWSZ Wał-
brzych

6 6 10:13

8. Olimpia Szcze-
cin

6 6 12:23

9. Mitech Żywiec 6 6 8:15

10. AZS Wrocław 6 3 9:20

11. Rolnik Bie-
drzychowice

6 0 4:37

12. KKP Byd-
goszcz

6 0 1:35

Bartłomiej Nowak

Im bliżej zbliżającej się inaugu-
racji nowego sezonu I ligi, tym for-
ma podopiecznych trenera Łukasza 
Grudniewskiego wyraźnie rośnie. 
Przed tygodniem Górnicy nie mieli 
sobie równych w Turnieju o Puchar 
Prezydenta Opola zwyciężając Po-
goń Prudnik, a w finale imprezy GKS 
Tychy. Swoją niezłą dyspozycję nasi 
potwierdzili również we wtorek, 
kiedy to występując w hali Aqua-
-Zdroju nie dali szans beniaminko-
wi rozgrywek – Nysie Kłodzko. Tym 
samym nasi skompletowali komplet 
wygranych przeciwko I-ligowym 
rywalom, co jest dobrym progno-

stykiem przed zaplanowaną na ko-
lejną sobotę inauguracją sezonu. Co 
ciekawe, w I kolejce wałbrzyszanie 
zagrają na wyjeździe z Polonią 1912 
Leszno, a więc drużyną, którą w mi-
nionym roku opiekował się trener 
Łukasz Grudniewski. W II odsłonie 
nasi pauzują, a przed wałbrzyską 
publicznością zaprezentują się do-
piero 12 października, kiedy to goś-
cić będą Polfarmex Kutno. 

Turniej o Puchar Prezydenta 
Opola

Wyniki Górnika Trans.eu Wał-
brzych:

Górnik Trans.eu – Pogoń Prudnik 
80:75

Finał:
Górnik Trans.eu – GKS Tychy 

94:76 (13:25, 26:13, 30:20, 25:18)
Górnik Trans.eu: Cechniak 22, Ko-

perski 16 (2x3), Wróbel 15 (1), Kulka 
14, Zywert 11 (2), Ratajczak 7 (1), 
Glapiński 5 (1), Pieloch 3 (1), Durski 
1, Jeziorowski

Mecz o 3. miejsce:
Weegree AZS Politechnika Opol-

ska – Pogoń Prudnik 99:95

Klasyfikacja końcowa
1. Górnik Trans.eu Wałbrzych
2. GKS Tychy
3. Weegree AZS Politechnika 

Opolska
4. Pogoń Prudnik

Spotkanie kontrolne:
Górnik Wałbrzych – Zetkama 

Doral Nysa Kłodzko 76:69 
Górnik: Pieloch 17, Jakóbczyk 14, 

Wróbel 10, Zywert 7, Kulka 6, Glapiń-
ski 5, Cechniak 4, Durski 4, Koperski 
3, Jeziorowski 3, Ratajczak 2, Podej-
ko 1. Trener: Łukasz Grudniewski

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 parkingo-
we, monitoring, CENA 109.000 zł do 
negocjacji, tel. 535 285 514

 
BOGUSZÓW-GORCE – OKA-

ZJA! trzy pokoje, 70 m2,  wysoki 
parter, ogrzewanie gazowe, budynek 
po termomodernizacji, tuż przy Ryn-
ku! 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 wprowadze-
nia, duży taras,  CENA 480.000 ZŁ tel. 
530 998 374

 
PIASKOWA GÓRA – mieszkanie 

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, bal-
kon, C.O. miejskie, CENA 142.000 zł, 
tel. 577 321 840

USŁUGI

(6) Remonty łazienek i mieszkań, 
instalacje wod-kan, gaz i CO. Tel. 
574 219 164

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

(12): HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMI-
NÓW tel. 506 206 102

(6) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(13): Montaż i ustawianie anten sate-
litarnych w najlepszej cenie i w naj-
krótszym 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

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

(6) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PORZĄD-
KOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 308 
696

(2) KOMPUTERY,LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, pro-
fesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackie-
go 5, www.speed24h.info

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

PRACA

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

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

(1) Praca dodatkowa dla murarza 
(fucha). Tel. 795 602 683

(1) Osoby niepełnosprawne!!! Do 
siedzącej pracy. Wałbrzych  734 
108 163

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(6) Sprzedam lokal użytkowy dwu-
poziomowy, 90m2, lokalizacja Pod-
zamcze ul. Hetmańska 1, Wałbrzych, 
tel. 502 308 696

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

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

REKLAMA R0753/19

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 20.09.2019  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

KREDYTY
gotówkowy, � 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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Nakład łączny
we wrześniu 67 000 egz.

od 17 lat 
razem z Wami
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