
Espresso z Zimą
i Walkowiakiem
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NOWE GRUPY- ZAPRASZAMY !

Zalewska ucieka do Brukseli?
Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło pierwsze miejsca na listach w zbliżających się wybo-

rach do Parlamentu Europejskiego. Jedynką w okręgu Dolny Śląsk-Opolszczyzna będzie 
Minister Edukacji Anna Zalewska. Tuż za nią na liście usytuowana będzie Beata Kempa, 
członek Rady Ministrów w Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Nie milkną komentarze, iż partia traktuje majowe wybory do Parlamentu Europejskiego jako 
ucieczkę i zabezpieczenie swoich liderów partyjnych. Zapowiedziane listy w całym kraju zawierają 
nazwiska czołowych polityków i osoby z kierownictwa PiS.

(piw)
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Imieniny:
Małgorzata, Marta, Piotr

Europejski Dzień Ofiar 
Przestępstw

Imieniny:
Cezary, Wiktor,
Konstancjusz

Światowy Dzień Powolności

Imieniny:
Aleksandra, Mirosław, 
Dionizy

Dzień Pozdrawiania 
Blondynek

Imieniny:
Gabriela, Anastazja,
Honoryna

Światowy Dzień
Organizacji
Pozarządowych

Imieniny:
Roman, Makary, Hilary

Tłusty Czwartek

Imieniny:
Damian, Romana, Florentyna

Dzień Walki z Depresją

Imieniny:
Maciej, Bogusz,  Jaśmina

Dzień niespodziewanego 
całusa

„Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen 
dla płuc” - Louis de Funes

W środę, 27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organi-
zacji Pozarządowych. Z tej okazji rozmawialiśmy z Zeno-
nem Matuszko, prezesem Fundacji Ekonomii Społecznej 
w Wałbrzychu.

09:30 - Spektakl pt. „Zaskórniaki i inne dziwadła
z krainy portfela, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
16:00 - Pokaz filmu pt. „Projektantka”, WOK Piasko-
wa Góra, Wałbrzych
17:30 - Wernisaż wystawy Lili Dmochowskiej, Galeria 
Fotografii, Świdnica
18:30 - Spektakl pt. „Mały Książę”, Teatr Miejski, 
Świdnica
19:00 - Koncert pt. „Motion Trio”, Filharmonia Sude-
cka, Wałbrzych
19:00 - Premiera spektaklu pt. „Baba – Dziwo”, Teatr 
Dramatyczny, Wałbrzych

10:30 - Nauka śpiewu przy akompaniamencie Małgo-
rzaty Wiłkomirskiej, Multimedialna Filia Biblioteczna, 
Wałbrzych
12:00 - Spotkanie z cyklu „Arytmetyka kupiecka”, 
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica
12:00 - III Wałbrzyski Weekend Fotografii, Miejska 
Biblioteka, Wałbrzych
15:00 - Spotkanie z Józefem Wiłkomirskim, Multime-
dialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
19:00 - Koncert pt. „Piano.pl” Doroty Miśkiewicz, 
Teatr Miejski, Świdnica
19:00 - Spektakl pt. „ Baba - Dziwo”, Teatr Drama-
tyczny, Wałbrzych

10:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Za-
mek Książ, Wałbrzych
11:00 - Charytatywny Bieg dla Edka, Aleja Podwale, 
Wałbrzych
17:00 - Wystawa pt. „Moda Polska” , Stara Kopalnia, 
Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Węgierskie Czardasze i Tańce”, 
Teatr Miejski, Świdnica
18:00 - Spektakl pt. „ Baba - Dziwo”, Teatr Drama-
tyczny, Wałbrzych
18:00 - Koncert  pt. „SAX”, Zamek Książ, Wałbrzych

10:00 - Wystawa pt. „ Deus Ex Machina, Stara Kopalnia,
15:00 - Klub Książki „Chmurdalia, Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Kanapa Teatralna Kobielcowo”, 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:30 - Spektakl pt. „Mały Książę”, Teatr Miejski, 
Świdnica

09:00 - Spektakl pt. „ Zaskórniaki i inne dziwadła 
z krainy portfela”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
10:00 - Wystawa pt. „ Deus Ex Machina, Stara Ko-
palnia, Wałbrzych
10:00 - Zwiedzanie Mauzoleum Hochbergów, Za-
mek Książ, Wałbrzych
17:00 - Projekcja i rozmowa o filmie w Fonotece, 
Biblioteka Miejska, Wałbrzych

10:30 - Kurs komputerowy dla seniorów pt. „Cy-
berSenior”, Filia nr 7, Wałbrzych
16:00 - Spotkanie dla dzieci „Wielokulturowość - 
Afrykańskich masek czar.”, Filia Biblioteczna Nr 5, 
Wałbrzych
16:00 - Senioralia w Szczawnie-Zdroju, Cafe Gale-
ria Ogród Sztuki, Szczawno-Zdrój
16:30 - Muzealne Wieczory Filmowe pt. „Cara-
vaggio”, Muzeum Porcelany, Wałbrzych

09:00 - Spotkanie autorskie z M. Zarębską, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Świebodzice
10:00 - Spektakl pt. „Och, Emil!”, Teatr Lalki i Ak-
tora, Wałbrzych
11:30 - Koncert symfoniczny pt. „Allegra Sinfonia”, 
Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
17:00 - XXIV Babska Biesiada Combrowa, Centrum 
Kulturalno-Kongresowe „Witold”, Boguszów-Gorce
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Zarządza Pan organizacją 
pozarządową pn. Fundacja 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Czym zajmuję się ta organiza-
cja?

W skrócie mogę powiedzieć, że 
dawaniem pomocy człowiekowi w 
jego usamodzielnianiu. W praktyce 
wielu mieszkańców naszego regio-
nu potrzebuje pomocy w podjęciu 
aktywności zawodowej wraz z 
pogodzeniem tej nowej dla niego 
sytuacji z problemami życia pry-
watnego. Te wyzwania wynikają na 
przykład z niepełnosprawności, sa-
modzielnego wychowywania dzieci 
czy dojrzałego już wieku.

Fundacja Rozwoju Ekono-
mii Społecznej współpracuje z 
przedsiębiorstwami społeczny-
mi, tworzy takie przedsiębior-
stwa. Ile przedsiębiorstw spo-
łecznych udało się Wam do tej 
pory powołać do życia w regio-
nie wałbrzyskim?

Około 40. Część z nich bardzo 
fajnie się rozwija.

Jakiej pomocy potrzebują 
przedsiębiorcy społeczni przy 
zakładaniu działalności gospo-
darczej?

Bardzo różnorodnej. Zazwyczaj 
wiedzy, jak funkcjonować w tej 
dość nietypowej formule. Przed-
siębiorcy społecznego dotyczy 
znacznie więcej przepisów aniżeli 
osoby prowadzącej jednoosobo-
wą działalność gospodarczą. Inna 
pomoc to wsparcie w zbudowaniu 
zespołu przedsiębiorstwa. Są one 
z założenia tworzone przez kilka 
osób - średnio 5. Ważną pomocą 
jest oczywiście  udzielanie dotacji 
na wyposażenie oraz pokrycie pod-
stawowych kosztów funkcjonowa-
nia np. obowiązkowych ubezpie-
czeń ZUS. Inne jeszcze wsparcie 
to pomoc w pozyskaniu zleceń od 
innych firm oraz samorządów lo-
kalnych.

Aktywnie działa Pan także 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Na czym polega Wasz udział w 
akcji „Kolorowe podwórka” re-
alizowanej w Wałbrzychu?

Od kilku lat w ramach Partner-
stwa Epicentrum, które działa na 

wałbrzyskim śródmieściu, udziela-
my mikrograntów na tzw. działania 
podwórkowe - odnowienie przez 
wspólnotę sąsiedzką ławki, ogród-
ka, a na koniec wspólne tego świę-
towanie. 

Jak ocenia Pan współpracę 
organizacji pozarządowych z 
władzami lokalnymi? Jakie ko-
rzyści z takiej współpracy mogą 
czerpać władze lokalne?

Tych obszarów współpracy 
jest bardzo wiele. Władze widzą, 
że ta współpraca jest im potrzeb-
na i przydatna. Najlepiej mówić 
przykładami. Dzięki współpracy z 
Fundacją Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej w mieście Wałbrzych w 
ostatnich 2 latach 64 osoby podjęły 
pracę i powstały w naszym mieście 
3 nowe przedsiębiorstwa społecz-
ne. Te osoby przestały pobierać 
lub znacznie ograniczyły skalę 
otrzymywanych zasiłków z bu-
dżetu gminy. Już nie wspomnę, że 
wiele z tych osób bardzo zmieniło 
styl swojego życia - samotne mamy 
zaczęły pracować, osoby te zaczęły 
płacić podatki, rozpoczęły walkę z 
nałogami. To konkretne i opłacalne 
efekty dla miasta i naszej wspólno-
ty. Wobec współpracy obu stron 
jest wiele jeszcze wyzwań. Udzie-
lenie dofinansowania na działania to 
tylko jeden kawałek. Ogromnym 
wyzwaniem jest kwestia pozyska-
nia lokali na działalność, wspólne 
planowanie, a nawet wymiana in-
formacji. Ale małymi krokami to 
się dzieje. Aktualnie Fundacja roz-
poczęła wspólnie z miastem Wał-
brzych pracę nad uruchomieniem 
kolejnej spółdzielni socjalnej. 

Zajmuje się Pan również ani-
mowaniem działań z Ośrodka-
mi Pomocy Społecznej na Dol-
nym Śląsku. Na czym polega ta 
praca?

Ośrodki to Instytucje, ale prze-
de wszystkim konkretna praca z 
ludźmi. Pracuję od lat nad tym, aby 
jak najwięcej z nich realizowało 
tzw. aktywną pomoc wychodzącą 
znacznie poza udzielanie zasiłków 
i innych form pomocy rzeczowej. 
Jak się spotka kilku pracowników 
OPS i organizacji pozarządowych, 
to zawsze razem wymyślą coś no-
wego dla swoich wspólnych pod-
opiecznych. Animowanie to głów-
nie spotykanie ludzi i wspólnie z 
nimi wymyślanie i realizowanie np. 
kolorowych podwórek, o których 
mowa wyżej. Sporo miejsca w tej 
mojej aktywności zajmuje dziele-
nie się umiejętnościami i wiedzą, 
którą posiadłem i rozwijam w róż-
nych działaniach. Szkolę więc np. 
pracowników socjalnych z zakresu 
pracy środowiskowej lub spotykam 
szefów OPSów, aby rozwiązywać 
wspólne problemy dla Pomocy 
Społecznej z kilku miast i gmin. 

Dziękuję za rozmowę, 
Anna Plath-Murawska.
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Studio Espresso gościło w Pubie Warka w Wałbrzychu

Z komentatorami sportowymi i prowadzącymi SportowyWałbrzych TV rozmawiał Paweł Szpur

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

z Jakubem Zimą i Piotrem Walkowiakiem
Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

Z dalszej części wywiadu do-
wiecie się Państwo, co zaskoczyło 
Jakuba i Piotra podczas prowadze-
nia transmisji. Jak przygotowali się 
sprzętowo do prowadzenia trans-
misji meczy i ile to kosztowało. Ja-
kie imprezy i rozgrywki sportowe 
będą komentować w najbliższej 
przyszłości. Oglądajcie transmisje 
na https://web.facebook.com/spor-
towywalbrzych/

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 !

Pytanie klasyczne: kiedy zro-
dził się pomysł komentowania 
i pokazywania sportu wałbrzy-
skiego i nie tylko?

Jakub Zima: Pomysł zrodził się 
w 2015 roku. Wówczas była wer-
sja tekstowa na portalu, czyli strona 
internetowa, na której amatorsko 
pisałem. Chciałem w ten sposób 
spełnić marzenie i hobby.

Od marzenia do realizacji....
Tak. Chodziłem na mecze, ro-

biłem zdjęcia i opisywałem to, co 
widziałem. W taki sposób, jak mi 
się wydawało, że najlepiej potrafię. 
Później, w trakcie tej działalności, 
poznałem Piotrka. Razem zaczęli-
śmy tworzyć lepszą jakość portalu. 
Wtedy zaczęły pojawiać się pierw-
sze nagrania, video wywiady oraz 
mecze wyświetlane na zasadzie re-
transmisji. I tak z biegiem czasu było 
tego coraz więcej i więcej. Po kilku 
latach zupełnie spontanicznie wpad-
liśmy na pomysł transmisji.

Przepraszam, że ci przerwę, 
bo Piotr wyjechał z Wałbrzycha, 
nabrał pewnego szlifu, o którym 
mam nadzieję powie? Jak to było 
z twoim powrotem do Wałbrzy-
cha?

Piotr Walkowiak: Zaczęło się to 
wszystko od sportów zimowych. 
Narciarstwa biegowego głównie, 
gdyż miałem okazję pracować w Eu-
rosporcie ze świętej pamięci Bogda-
nem Chruścickim, moim mentorem. 
Później nastała przygoda z wrestlin-
giem, którym pasjonuję się do dziś. 
W pewnym momencie mojego życia 
pojawiła się piłka kobieca. Nie spo-
sób było się nie zakochać.

W kobietach czy w piłce? 
(śmiech)

Piotr Walkowiak: Zawsze przy-
jemnie komentuje się biegające pa-
nie. Ale oczywiście zarówno panie, 
jak i panowie fantastycznie grają, 
o czym porozmawiamy w kwestii 
„wałbrzyskiej serii A”. Wyjechałem 
z Wałbrzycha, pracowałem w kilku 
klubach jako manager, jednocześ-
nie stale transmitując mecz kobiet. 
Postanowiłem to robić, bo komen-

towanie to moja największa pasja. 
Zatęskniłem za Wałbrzychem, bo 
jak wiadomo, wszędzie dobrze, 
ale w domu najlepiej. Zagadnąłem 
Kubę, z którym mocno się przyjaź-
nię. Powiedziałem, że są mecze pił-
karek, ale może by tak coś nowego 
wskrzesić?

Bardzo się cieszę, że posta-
nowiliście transmitować naszą 
A klasę w piłce nożnej. Mam do 
niej sentyment z czasów gry w 
juniorach. Dlaczego nazwaliście 
ją „Serie A”?

Piotr Walkowiak: Kuba od lat 
jeździł na mecze, głównie jako fo-
toreporter i pisał newsy. Ja miałem 
okazję pójść raz na mecz Zagłębia 
Wałbrzych i nie ukrywam - spodo-
bało mi się. Zobaczyłem, jak pano-
wie fajnie grają, impulsywnie i do-
syć efektywnie, często zadziornie. 
Stwierdziliśmy wspólnie, dlaczego 
by tych wszystkich drużyn nie poka-
zywać szerszej publice, nawiązać z 
nimi kontakty i rozpocząć współpra-

cę. Jakoś to trzeba było fajnie ubrać 
w myśl idei rozrywki sportowej, dla-
tego „Wałbrzyska Seria A”, czyli coś 
unikatowego.

Jakub Zima: To było takie sponta-
niczne, bo „Seria A” to ktoś powie-
dział. My dodaliśmy „Wałbrzyska” i 
zaczęliśmy promować ją taką, jakby 
była to najlepsza liga na świecie. Tak 
się to przyjęło. Każdy chce w tej li-
dze zaistnieć. Inna sprawa to fakt, że 
ten sezon jest wyjątkowy. Liga jest 
bardzo mocna, większość drużyn 
z B klasy awansowała do tej klasy 
rozgrywkowej. Część drużyn z Ligi 
Okręgowej spadła i jest bardzo dużo 
drużyn z naszego regionu. Mecze są 
emocjonujące. Dodatkowo niemal 
w każdej kolejce mamy jakieś derby. 
To z kolei podnosi prestiż, bo każdy 
chce się jak najlepiej pokazać. To zaś 
później łatwo pokazać w mediach.

Jak to jest z piłkarzami, czy 
oni chętnie udzielają wywiadów? 
Czy przyzwyczaili się do tego?

Jakub Zima: Teraz już się przy-
zwyczaili. Ale Piotrek najlepiej po-
wie, jak było ich ciężko na początku 
do tego przekonać. Jak się denerwo-
wali, chcieli, a jednak mimo to sta-
wali przed kamerą.

Piotr Walkowiak: Jak na początku 
zaczęliśmy robić z nimi wywiady i o 
nich pisać, jeździć do nich na trenin-
gi, to przekonali się do tego. Zoba-
czyli, że naprawdę jesteśmy zako-
chani w tej dyscyplinie i chcemy ich 
promować. Nie ukrywam, że to są 
moi bohaterowie. To, co robią, jak 
grają, jest po prostu fantastyczne. Te 
mecze komentuje się emocjonująco. 
Dodatkowo to, że ludzie konwersu-
ją z nami na czacie pod transmisją, 
co kreuje naprawdę fajny feedback.

Tu chciałbym zauważyć i pod-
kreślić, że ci sportowcy na co 
dzień pracują zawodowo. Dla 
nich „Seria A” piłka nożna to pa-
sja i hobby, a nie praca. Grają i 
trenują z pasji.

Piotr Walkowiak: Tak, dokładnie. 
Tak jak powiedziałeś, dla nich to jest 
głównie pasja. Ale my to wszystko 
doceniamy. Sami, jak szykujemy się 
do transmisji, to nie przychodzimy 
na „świeżo”. My nad tym spędzamy 
w domu naprawdę dużo czasu, bo-
wiem analizujemy wszystkie kolejki, 
analizujemy zawodników, zbieramy 
ciekawostki. W naszych domach 
znajduje się cała biblioteka „Serie A”. 
I tak jest z każdym sportem, którym 
się zajmujemy. Jak komentowaliśmy 
zimowe sporty i piłkę nożną kobiet, 
to zapisaliśmy multum notatek. 
Mimo że wszystko jest w głowie, to 
trzeba być w stu procentach profe-
sjonalnym i na bieżąco aktualizować 
bazę danych.

Pokazujecie również inne dy-
scypliny, chociażby siatkówkę i 

koszykówkę. Jak to pogodzić z 
terminarzami rozgrywek?

Jakub Zima: Akurat jeśli chodzi 
o rozgrywki siatkarskie czy koszy-
karskie, to jest to o tyle proste, że 
te dyscypliny startują, kiedy kończy 
się piłka nożna, bo ma przerwę w 
okresie zimowym. Kiedy siatkarki 
czy koszykarze kończą rozgrywki, 
to niemalże w tym czasie ruszają 
rozgrywki piłkarskie. Nie sprawia 
nam to jakiejś trudności. Może trud-
nością jest dla nas przestawienie się 
z rytmu i slangu piłkarskiego na ten 
siatkarski czy koszykarski. Choć to 
jest kwestia jednego meczu.

Poszliście dalej, macie swój 
magazyn sportowy na żywo, 
prowadzony w jednym z wał-
brzyskich sklepów sportowych. 
Wiedzieliście, że to chwyci?

Piotr Walkowiak: Zawsze to było 
naszym marzeniem, żeby poprowa-
dzić taki program. Wcześniej roz-
mawialiśmy z klubami, czy byłyby 
zainteresowane, żeby gościć u nas. 
„Tak, wow, super pomysł, tylko kie-
dy będziecie go puszczać, bo chce-
my go oglądać?”. Te programy są 
zawsze nadawane na żywo późnym 
popołudniem w środy na naszym Fa-
cebooku.

Dziękuję za rozmowę.
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TRWA SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
WAŁBRZYCH Podzamcze przy ulicy 
Palisadowej

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

Plac zabaw dla dzieci, teren ogrodzony, 
dogodna lokalizacja.
Rozpoczęcie budowy – październik 2018, zakończenie sierpień 2020

1. 35 mieszkań ( 35-80m2)
2. 5 dwupoziomowych apartamentów (60-100m2) z tarasami
3. Mieszkania parteru z ogródkami i tarasami
4. Garaż podziemny,
5. Windy 
6. System rekuperacji w mieszkaniach ( odzysk ciepła)

Do sprzedaży domki w stanie surowym w zabudowie sze-
regowej 108,5 m2 przy ulicy Wiosennej (Rusinowa) oraz 
lokal usługowy (118,75 m2) przy ul. Blankowej

KONTAKT:
SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
UL. ORŁOWICZA 109 A
58-309 WAŁBRZYCH 
tel: 74 666 14 14;  74 841 74 48
e-mail: list@sbdj.pl           www.sbdj.pl od 4250 brutto za m2

Karnawałowo w kopalni
Ponad 250 osób bawiło się w Starej Kopalni w Wałbrzychu na Balu Dolnośląskich Pracodawców. Imprezę poprowadził znany aktor Wojciech 

Błach. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Pająki”, a gwiazdą wieczoru był Jurand Wójcik – finalista The Voice of Poland. Goście wspaniale tańczyli 
wraz ze Szkołą Tańca „Cordex”.

W sobotę, 16 lutego  w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbył się pierwszy w historii Bal Dolnośląskich Pracodawców. Impreza bezpośrednio nawiązuje do Spotkań Noworocznych, organizowanych od 
25 lat przez związek Dolnośląskich Pracodawców (wcześniej Sudecki Związek Pracodawców).  W Sali Łańcuszkowej bawiło się ok. 125 par. Goście to głównie środowisko biznesowe, właściciele firm i 
kadra zarządzająca oraz szerokie grono pracodawców z całego Dolnego Śląska.

(piw)



www.30minut.pl

Piątek, 22 lutego 2019 wydarzenia 5Nakład łączny
w lutym 67 000 egz.

od 16 lat 
razem z Wami

REKLAMA	 R0127/19

Animator na każdą okazję
Zadaniem animatorów jest zorganizowanie różnego rodzaju aktywności dla dzieci oraz zachęcenie ich do udziału w zabawie. Animatorzy nie tylko zabawiają, 

ale także uczą dzieci, jak kreatywnie mogą spędzać wolny czas, rozbudzają ich zainteresowania, pomagają odkryć pasje i inspirują do samodzielnego działania.
O działalności oraz doskonałych ofertach Centrum Animacji „Karolandia” rozmawiamy z jej właścicielką Karoliną Dziewońską.

Centrum Animacji „ Karolandia ”,  co 
to takiego i czym się zajmuje ? 

Jesteśmy tam, gdzie są dzieci. Naszą misją 
jest organizacja imprez w oparciu o oryginal-
ne scenariusze, ciekawe atrakcje i niezapo-
mniane przeżycia dla każdego.

Dysponujemy wykwalifikowanymi, 
doświadczonymi i mobilnymi animatorami. 
Nasza pasja pozwala nam od ponad 8 lat dzia-
łać na terenie Wałbrzycha i całego Dolnego 
Śląska.

Jakie usługi oferujecie? 
Organizujemy Urodzinki w miejscu wy-

znaczonym przez Klienta, a także na naszej 
stacjonarnej sali w SM Podzamcze.  Opiekuje-
my się dziećmi na weselach, układamy dzieci 
do snu i czuwamy do czasu odbioru przez 
opiekunów. Prowadzimy tematyczne bale, 
spotkania z Mikołajem, a także animacje  na 
imprezach firmowych i okolicznościowych. 
W ofercie posiadamy także dmuchane zamki, 
wypożyczalnię strojów dla dzieci, a także We-
sternowe atrakcje.

 Kto może skorzystać z waszych usług ? 
Każdy. rodzice, przedszkola, firmy, 

nowatorskie sale weselne.  Wszyscy, którym 
zależy na dobrej zabawie dzieci lub chcą 
wzbogacić ofertę dla swoich Klientów. 

Czy obsługujecie również eventy i 
duże imprezy? 

Tak, mamy w swojej ofercie wielkoforma-
towe atrakcje typu: ogromny twister, klocki 
XXL, czy dmuchany zamek. Mamy rów-
nież malowanie twarzy, balonowe kreacje, 
bańkowe show, a także szereg scenicznych 
konkursów i zabaw.

W jaki sposób można zarezerwować 
wasze usługi ?

 Zapraszamy na nasz profil na Facebooku
 https://www.facebook.com/centrumani-

macjikarolandia/ 
Kontakt telefoniczny 795-938-797 lub 

email karolandia@o2.pl

Dziękuję za rozmowę

Emerytury
waloryzowane 

Linia numer 2 z kolejnym przystankiem  

Przykładowa
emerytura na rękę
w złotych

Przykładowa
emerytura
od 1 marca*

500 zł OKOŁO 513 zł

600 zł OKOŁO 615 zł

700 zł OKOŁO 719 zł

900 zł OKOŁO 956 zł

1100 zł OKOŁO 1156 zł

1200 zł OKOŁO 1256 zł

1300 zł OKOŁO 1356 zł

1400 zł OKOŁO 1456 zł

1500 zł OKOŁO 1556 zł

1600 zł OKOŁO 1656 zł

2200 zł OKOŁO 2260 zł

2300 zł OKOŁO 2364 zł

2400 zł OKOŁO 2364 zł

2900 zł OKOŁO 2980 zł

3300 zł OKOŁO 3393 zł

4000 zł OKOŁO 4113 zł 

7000 zł OKOŁO 7200 zł 
* - przykładowe i szacunkowe wyliczenia zostały zaokrąglone ponie-

waż różnice w groszach mogą wynikać z zaokrąglenia kwoty podstawy 
opodatkowania

 - Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową 
kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychcza-
sowym terminie wypłaty.

Od 1 marca 2019 roku świadczenia emerytalne będą waloryzowane. Proces ten bę-
dzie dotyczył nieco ponad ośmiu milionów Polaków.

Komunikacja miejska w Wałbrzychu na stałe zadomowiła się w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możemy nią dojechać nie tylko do sąsiedniego 
Szczawna-Zdroju, ale również do Jedliny-Zdrój, Głuszycy, Dziećmorowic, Mieroszowa, Strugi, Mezimesti w Czechach czy Boguszowa-Gorc. 

Waloryzacja polega na pomno-
żeniu kwoty wysokości świad-
czenia przysługującej na dzień 28 
lutego przez wskaźnik waloryzacji 
emerytur i rent. A tegoroczny wy-
nosi 102,86%. Każdy emeryt i ren-
cista otrzyma decyzję z ZUS z po-
daną nową kwotą, a podwyższone 
świadczenie zostanie wypłacone w 
dotychczasowym terminie wypłaty. 
W tym roku waloryzacja wygląda 
nieco inaczej, gdyż będzie ona wa-
loryzacją kwotowo-procentową. 

Oznacza to, że każde świadczenie 
zwiększamy o taki sam procent, z 
zastrzeżeniem, że kwota podwyżki 
nie może być mniejsza niż 70 zło-
tych brutto. Na rękę jest to kwota 
około 56 złotych. Dotyczy to osób 
z emeryturą od 1100 do 2500 zło-
tych brutto. Wyższe emerytury zo-
staną podniesione o 2,86%. Z kolei 
najgorzej będą mieli Polacy z eme-
ryturami 100, 200 czy 500 złotych. 
To osoby z niewypracowanym 
stażem pracy. Im przybędzie nieco 

ponad kilkanaście złotych. Przy-
pominamy, że najniższa wypłacana 
emerytura odnotowana w historii 
Wałbrzycha wynosiła 28 groszy. 
Tabela przedstawia przykładowe 
wyliczenia waloryzacji. Trzeba pa-
miętać, że osoby, które nie mają 
prawa do minimalnej emerytury, 
nie otrzymają gwarantowanej pod-
wyżki 70 zł, ich świadczenie zosta-
nie przeliczone przy użyciu wskaź-
nika waloryzacji. 

PAS

IKM

Do tej ostatniej miejscowości mo-
gliśmy wyruszyć już 1 maja 2013 roku 
linią numer 2. Aby komunikacja miej-
ska mogła się rozrastać i służyć coraz 
większej ilości mieszkańców regionu, 

potrzebne jest zawarcie odpowied-
niego porozumienia pomiędzy gmi-
nami, do których docierają kursy au-
tobusów. Chodzi przede wszystkim o 
aspekt ich finansowania, ale nie tylko. 

Ważne są również parametry tech-
niczne dróg i zatok przystankowych 
oraz pętli. Tak jest w przypadku trwa-
jących prac nad wydłużeniem trasy linii 
numer 2 do Starego Lesieńca. Jest to 

jedna z części Boguszowa-Gorc, któ-
rej obecnie nie obsługuje komunikacja 
publiczna. Mieszkańcy wyrażają chęć 
jej uruchomienia, a władze miejsco-
wości też są chętne na te połączenia. 

Obecnie trwają prace merytoryczne 
nad rozwiązaniem zarówno technicz-
nym, jak i finansowym wydłużającym 
trasę linii numer 2 o Stary Lesieniec.

PAS
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Pobiegną dla
Hospicjum do
Kołobrzegu

Zmiany opłat parkingowych

Wałbrzyscy biegacze z grupy biegowej Wawrzyn Team pobiegną w 
niesamowitym biegu, by wspierać wałbrzyskie hospicjum.

Zmienia się wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych na Płatnych Pla-
cach Parkingowych, między innymi przy ulicach: Rycerska, Kilińskiego, Wyzwolenia w Wałbrzychu. Teraz 
obowiązuje opłata 3,00 złotych za każdą godzinę postoju.

Uczestnicy biegu wystartują 24 
maja 2019 roku ze Starej Kopalni, a 
bieg zakończą pod latarnią morską w 
Kołobrzegu. Do pokonania mają pięć-
set kilometrów. Będą biec w sztafecie 
dziesięcio-dwunastoosobowej. 

Akcja nosi tytuł „Biegające Anioły 
Hospicjum” i ma już swoją stronę na 
portalu społecznościowym Facebo-
ok, na której można znaleźć wszyst-
kie informacje. Celem akcji jest ze-
branie pieniędzy dla hospicjum w 
kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych. 
Patronat nad biegiem objął prezydent 
miasta Wałbrzycha dr Roman Szełe-
mej. Będzie można również uczestni-

czyć we wspólnym biegu wyprowa-
dzającym sztafetę spod Starej Kopalni 
na rogatki miasta. 

- Inicjatywa sama z siebie jest 
niesamowita, a fakt, że będę mógł 
uczestniczyć w samym jej centrum - 
najnormalniej w świecie mnie wzru-
sza! To niesamowite uczucie móc 
wesprzeć wałbrzyskie hospicjum i to 
właśnie w taki sposób!- mówi Jaro-
sław Kowalczyk, wałbrzyski biegacz i 
uczestnik charytatywnego biegu. 

Akcję można już wspierać w inter-
necie, klikając na adres https://zrzut-
ka.pl/taaj73

PAS

Powyższe zmiany weszły w życie 
w czwartek, 21 lutego. Na pozosta-
łych Płatnych Placach Parkingowych 
przy ulicach: Kasztanowej, Młynarskiej, 
Sikorskiego koszt parkowania wynosi 
1,00 zł za każdą godzinę postoju. Opłaty 
za postój pojazdu pobierane są od po-
niedziałku do piątku, od godz. 7:00 do 
godz. 17:00.

Ponadto kierowcy będą mieli moż-
liwość korzystania z możliwości do-
konywania opłat za postój przy użyciu 
bezpinowych kart chipowych oraz 
bezpinowych zbliżeniowych kart płatni-
czych typu PayPass i Pay Wave.

Użytkownik będzie miał również 
możliwość ustalenia wysokości wnoszo-
nej opłaty z równoczesnym uzyskaniem 
informacji o odpowiadającej kwocie dłu-
gości opłaconego czasu postoju. Po do-
konaniu opłaty użytkownik będzie miał 
opcję pobrania wydruku potwierdzają-
cego dokonanie transakcji przy użyciu 
zbliżeniowej karty płatniczej.

AnPl

Zasady korzystania ze Stref Płatnego Parkowania oraz par-
kometrów:

Należy korzystać z informacji znajdujących się na parkometrze, in-
formacjach zawierających cennik, zasady korzystania z parkometru itp., 
posiadać bilon - parkomat nie wydaje reszty, planować czas postoju, wy-
drukowany bilet umieścić za szybą samochodu w widocznym miejscu, w 
sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolera strefy postoju wyku-
pionego czasu za postój, 

Strefy Płatnego Parkowania nadzorowane są przez upoważnionych pra-
cowników ZDKiUM, którzy są uprawnieni do wypisywania opłat dodatko-
wych za brak ważnego biletu parkingowego, 

W przypadku braku ważnego biletu opłata dodatkowa wynosi 30,00 
zł wówczas, gdy opłata zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wy-
stawienia raportu - wezwania do zapłaty, a 250,00 zł w przypadku, gdy 
opłata zostanie uiszczona po upływie  7 dni od daty wystawienia raportu 
- wezwania do zapłaty. Informujemy, że każdy pojazd bez ważnego biletu 
parkingowego jest udokumentowany fotograficznie, 

Osoby niepełnosprawne w Strefach Płatnego Parkowania mogą korzy-
stać z oznaczonych miejsc bezpłatnie do 1 godziny. Po zatrzymaniu po-
jazdu poza wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych należy 
uiścić opłatę na ogólnych zasadach. 

W Wałbrzychu od 2010 roku istnieje usługa pn. „Płacę za postój telefo-
nem komórkowym”.
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Ich geneza sięga najprawdopo-
dobniej roku 1998, kiedy to doktor 
Andrew Wakefield w prestiżowym 
magazynie medycznym „Lancet” 
opublikował artykuł, w którym 
przedstawił wyniki badań mówiące 
o tym, że szczepionki typu MMR, 
czyli przeciw odrze wywołują po-
ważne skutki uboczne, np. autyzm. 
Antyszczepionkowcy uważają, że 
substancje zawarte w szczepion-
kach są bardziej szkodliwe dla zdro-
wia niż same choroby, przed który-
mi mają one chronić. Przytaczane 
są argumenty, że szczepionki mogą 

zawierać rtęć, aluminium i formal-
dehyd, czyli substancje o toksycz-
nym działaniu i bardzo negatywnych 
skutkach ubocznych dla zdrowia. 
Jednak obserwacje naukowe poka-
zują, że zbieżność podania szcze-
pionki z faktem wystąpienia auty-
zmu jest przypadkowa, ponieważ 
ujawnia się on pomiędzy drugim 
a trzecim rokiem życia. Szczepie-
nia zapobiegają przede wszystkim 
rozpowszechnianiu się epidemii, o 
czym przekonali się nie tak dawno 
mieszkańcy USA, gdy w 2014 roku 
odnotowano ponad sześćset zacho-

rowań na odrę. Tego nie było od 
ponad czternastu lat. Wakcynologia, 
czyli dziedzina zajmująca się szcze-
pieniami wyodrębniła się właśnie z 
chorób zakaźnych. Wszelkie infor-
macje na temat Polskiego Towa-
rzystwa Wakcyngologii możemy 
znaleźć pod adresem internetowym 
http://ptwakc.org.pl/ . Mimo ape-
li lekarzy i środowisk naukowych, 
coraz więcej rodziców rezygnuje 
ze szczepień. W Polsce jako ruch 
antyszczepionkowy działa Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Wiedzy o 
Szczepieniach „STOP NOP” pod 
adresem internetowym http://
stopnop.com.pl . Rodzice, którzy 
nie chcą zaszczepić swoich dzieci, 
muszą się liczyć z konsekwencja-
mi zarówno finansowymi (kara od 
sanepidu), jak i prawnymi ze stro-
ny sądu opiekuńczego. Wałbrzych 
włącza się do akcji „Szczepimy, bo 
myślimy”. To obywatelska inicjaty-
wa ustawodawcza dotycząca szcze-
pień. Autorzy i pomysłodawcy tego 
projektu chcą, aby rodzice, którzy 
posyłają dzieci do publicznych żłob-
ków i przedszkoli, przedstawiali 
zaświadczenia o wykonanych obo-
wiązkowo szczepieniach ochron-
nych. Te zaświadczenia z kolei mają 

wydawać lekarze. Teraz należy 
zebrać sto tysięcy podpisów pod 
projektem ustawy, którą inicjatorzy 
chcą złożyć w sejmie wraz z podpi-
sami do 6 maja 2019 roku. Autorami 
projektu są Robert Wagner, Marcin 
Kostka oraz prezes Okręgowej Izby 
Lekarskiej we Wrocławiu Paweł 
Wróblewski. Podpisy będą zbie-
rane do połowy kwietnia, w szko-
łach, ratuszu i instytucjach kultury. 
Inicjatorzy zaprosili do współpracy 

czterdziestu dziewięciu prezyden-
tów miast. Roman Szełemej zgłosił 
się jako pierwszy. Podczas wspólnej 
konferencji prasowej, która miała 
miejsce 15 lutego w ratuszu, prze-
konywał, jak ważne są szczepienia, 
które są efektem wieloletnich prac 
naukowców. Podkreślał, że z igno-
rancją i niewiedzą trzeba walczyć, 
szczególnie w kontekście ochrony 
zdrowia dzieci. 

PAS
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AMH Konsulting
kontakt@acuintegra.pl

Dotacje

Szkolenia

Doradztwo dla MŚP

Tak dla szczepień 
Szczepić czy nie szczepić? Oto jest pytanie. W szczególności zadają je sobie świeżo upieczeni 

rodzice, dla których zdrowie małej pociechy jest czymś nieocenionym. Od kilku lat na świecie i w 
Polsce obserwujemy rosnące w siłę ruchy antyszczepionkowe. 
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BEZPŁATNE KURSY NIEMIECKIEGO OD 
PODSTAW
PEŁNA ORGANIZACJA POBYTU – TRANSPORT, 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
SPRAWDZONE I INDYWIDUALNIE DOBRANE 
OFERTY PRACY
SZYBKIE WYJAZDY I ELASTYCZNE TERMINY

PRACUJ JAKO OPIEKUN 
SENIORÓW W NIEMCZECH

Zadzwoń: tel. 509 892 436
                    tel. 789 218 008
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Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o.

ul. Władysława Sikorskiego 38

58-160 Świebodzice

tel. 74 850 08 00

mail: swiebodzice@kelvion.com

EKSPERCI W ZAKRESIE WYMIANY CIEPŁA - OD 1920 ROKU

Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

specjalizująca się w produkcji przemysłowych wymienników

ciepła poszukuje pracowników na stanowiska:

• lutowacz

• ślusarz

• magazynier

• operator maszyn

• elektryk

Oferujemy:

• atrakcyjne wynagrodzenie

• pakiet socjalny

Praca dla kobiet i mężczyzn

REKLAMA	 R0133/19

Dostali pieniądze na zabytki
Kilkanaście dolnośląskich obiektów otrzymało środki w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 Ochrona Zabytków. Jak czytamy w 

regulaminie: Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków 
nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. 

Kluczowe dla realizacji celów 
programu są zadania prowadzą-
ce do zabezpieczenia, zachowania 
i utrwalenia substancji zabytku, w 
ramach programu dofinansowania 
nie mogą zaś uzyskać projekty za-
kładające adaptację, przebudowę 
obiektów zabytkowych lub ich zna-
czącą rekonstrukcję. W najbliższych 
latach wśród dofinansowanych pro-
jektów szczególne znaczenie będą 
odgrywały te dotyczące obiektów 
pełniących obecnie lub w przyszło-
ści funkcje kulturalne. Istotnym ce-
lem programu jest poprawa stanu 
instytucji kultury mieszczących się 
w zabytkowych siedzibach, których 
remonty ze względu na intensyw-
ność użytkowania są szczególnie 

potrzebne. Skromne środki, jakimi 
dysponują jednostki samorządu te-
rytorialnego, a także samorządowe 
instytucje kultury często nie po-
zwalają na przeprowadzenie kom-
pleksowych prac, co z kolei oznacza 
postępującą degradację zabytko-
wej substancji i wymaga większego 
niż dotychczas wsparcia ze strony 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego”. W naszym regionie 
dofinansowanych zostanie około 
trzydziestu obiektów, wśród nich są 
między innymi: Muzeum Papierni-
ctwa w Dusznikach-Zdroju, Kościół 
Pokoju w Świdnicy, średniowieczne 
miejskie mury obronne w Strzego-
miu, „Grunwald” w Sokołowsku, 
kościół pw. Świętej Rodziny w Gost-

kowie. Na liście są również obiekty 
z Wałbrzycha. I tak: kościół p.w. św. 
Jerzego i Matki Bożej Różańcowej 
otrzymał 100 000 złotych, natomiast 
Muzeum Porcelany zlokalizowane 
w Pałacu Albertich otrzymało około 
60 000 złotych. Muzeum przeznaczy 
te środki na modernizację systemu 
przeciwpożarowego. Ministerstwo 
informuje, iż odwołania należy skła-
dać do 28 lutego 2019 roku.

Jak poinformował na swojej stro-
nie szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michał Dworczyk, na te-
renie byłego województwa wałbrzy-
skiego zrealizowanych zostanie aż 
28 ważnych zadań.

AnPl

1.Ząbkowice Śląskie - kościół p.w. św. Anny 310 000 zł 
2.Wałbrzych - kościół p.w. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej 100 000 zł
3.Wambierzyce - Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Wam-
bierzycach (gmina Radków) - 1 350 000 zł
4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Świerkach (gmina Nowa 
Ruda) - 100 000 zł
5. Jaczków - 60 000 zł kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
6. Gostków - kościół pw. Świętej Rodziny 60 000 zł
7. Duszniki-Zdrój - kościół św. Piotra i Pawła 450 000 zł
8. Kamieniec Ząbkowicki - pocysterski kościół parafialny p.w. Wniebowzię-
cia NMP 120 000 zł 
9. Radochów - Konradów, kościół filialny Podwyższenia Krzyża Św. 390 000 zł
10. Wilkanów - kościół p.w. św. Jerzego 240 000 zł 
11. Kamieniec Ząbkowicki - pocysterski kościół parafialny p.w. Wniebowzię-
cia NMP 100 000 zł
12. Duszniki-Zdrój, Teatr im. F. Chopina (Dworek Chopina) - 90 000 zł
13. Duszniki-Zdrój, Muzeum Papiernictwa - 60 000 zł
14. Dzierżoniów, kościół p.w.św. Jerzego - 310 000 zł 
15. Świdnica, kościół Pokoju - 820 000 zł 
16. Wałbrzych, Muzeum Porcelany - 60 000 zł 
17. Bardo, Bazylika p.w. NMP-240 000 zł 
18. Dziećmorowice, kościół p.w św. Jana Apostoła – 100 000 zł
19. Henryków, kaplica p.w. św. Krzyża - 220 000 zł
20. Świebodzice, sarkofag cynowy polichromowany, złocony barona Jana 
Henryka I von Hochberg - 50 000 zł 
21. Strzegom, średniowieczne miejskie mury obronne - 140 000 zł
22. Sokołowsko, d. Sanatorium "Grunwald" - 440 000 zł
23. Strzegom, Bazylika (XIV w.): konserwacja ratunkowa płyt epitafijnych-
1 030 000 zł
24. Ziębice, Bazylika Mniejsza - kościół św. Jerzego - 370 000 zł 
25. Struga, pałac (XIV w.): prace przy kopule sali balowej - 200 000 zł 
26. Modliszów, kościół p.w. św. Bartłomieja - 290 000 zł
27. Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): zabezpieczenie murów Wieży Gór-
nej Donjonu - 1 150 000 zł
28. Krajanów, kościół p.w. św. Jerzego - 40 000 zł
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Budowlańcy i kucharze to najbar-
dziej poszukiwane zawody na Dolnym 
Śląsku. Tak wynika z badania „Baro-
metr zawodów 2019”, zrealizowa-
nego przez Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy. Taka sytuacja utrzymuje 
się w ostatnich latach i wpływa na nią 
stały rozwój inwestycji, a także wzrost 
atrakcyjności regionu – komentu-
ją eksperci rynku pracy. Pojawiły się 
również nowe zawody deficytowe w 
regionie – to m.in. kosmetyczka, me-
chanik, nauczyciel i pracownik służb 
mundurowych.

Największe deficyty w branży 
budowlanej dotyczą wszystkich po-
wiatów na Dolnym Śląsku. Podobna 
sytuacja panuje w branży gastrono-
micznej, gdzie w większości powia-
tów wskazywano na brak kucharzy, 
szefów kuchni, masarzy i wędliniarzy. 
W mniejszym stopniu – niż jeszcze rok 
temu – pracodawcy poszukują barma-

nów, piekarzy i cukierników. W tych 
zawodach zatrudnienie znalazło wielu 
obcokrajowców. 

W Wałbrzychu i powiecie wałbrzy-
skim jeszcze trzy lata temu występo-
wało 16 zawodów nadwyżkowych, a 
obecnie ich już nie ma. Rok do roku z 
75 do 67 zmalała liczba zawodów defi-
cytowych. Niemal od ręki praca czeka 
m.in. na budowlańców, kierowców, 
nauczycieli, pracowników ochrony 
zdrowia i służb mundurowych. 

– Wygenerowana prognoza na 
2019 rok dla całego województwa 
dolnośląskiego wskazuje na dalsze 
pogłębianie się niedoborów występu-
jących na rynku pracy, podobnie jak 
w ostatnich latach. Liczba zawodów 
deficytowych zwiększyła się w cią-
gu roku z 42 do 47, natomiast drugi 
rok z rzędu nie występuje żaden za-
wód nadwyżkowy. To jasny sygnał, 
że mamy do czynienia z rynkiem pra-

cownika – wylicza Bartosz Kotecki, 
wicedyrektor Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy.

W prognozie na rok 2019 wśród 
zawodów deficytowych, które wska-
zywano jeszcze w poprzednim roku, 
ubyło m.in. blacharzy i lakierników 
samochodowych, inżynierów budow-
nictwa, monterów konstrukcji meta-
lowych, nauczycieli szkół specjalnych.

Ale pojawiły się nowe zawody, 
które uznane zostały za deficytowe 
w skali województwa. Są to: kosme-
tyczki, mechanicy maszyn i urządzeń, 
nauczyciele przedmiotów ogólno-
kształcących, pracownicy ds. jakości, 
pracownicy ds. rachunkowości i księ-
gowości, pracownicy fizyczni w pro-
dukcji i pracach prostych oraz pra-
cownicy służb mundurowych.

Autorzy „Barometru zawodów” 
zestawili branże, w których najbar-
dziej brakuje pracowników, z listą 

10 zawodów, w których zarejestro-
wanych jest najwięcej osób bezro-
botnych m.in. sprzedawca, kucharz, 
murarz, ślusarz, robotnik budowlany. 
Większość z nich poszukiwana jest na 
rynku pracy. Dlaczego więc nie znaj-
dują pracy?

 – Według uczestników badania 
powodami takiej sytuacji są zdezaktu-
alizowane kwalifikacje, brak doświad-
czenia praktycznego, brak uprawnień 
zawodowych i w wielu przypadkach 
również brak znajomości języków 
obcych. Najczęściej wskazywany jest 
jednak inny powód – niechęć do pod-
jęcia pracy. Stąd też wytężone działa-
nia publicznych służb zatrudnienia, by 
te grupy zaktywizować – dodaje wice-
dyrektor Kotecki.

***
– W wielu branżach brakuje rąk 

do pracy. Rośnie zapotrzebowanie na 
pracowników, szczególnie w sektorze 
produkcyjnym. Niedobór kadr jest tak 
duży, że dla wielu pracodawców już 
sama chęć do pracy jest wystarczają-
cym powodem do zatrudnienia danej 
osoby. Część pracodawców dekla-

ruje nie tylko chęć zatrudnienia, ale i 
przyuczenia do zawodu. W tej sytuacji 
zmienia się praca publicznych służb 
zatrudnienia, które wzmacniają swój 
wizerunek jako urzędy dla pracodaw-
ców i ich pracowników, a nie tylko dla 
bezrobotnych – podsumowuje Michał 
Bobowiec, członek zarządu woje-
wództwa dolnośląskiego.

***
Badanie „Barometr zawodów” od 

4 lat w regionie prowadzi Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy. Rokrocznie 
DWUP angażuje ponad 100 lokalnych 
specjalistów i praktyków rynku pracy 
mających codzienny kontakt zarówno 
z pracodawcami, jak i osobami poszu-
kującymi pracy. W części powiatów, 
podobnie jak w latach poprzednich, w 
panelach uczestniczyli przedstawiciele 
lokalnych agencji zatrudnienia, związ-
ków pracodawców czy też instytucji 
kształcenia ustawicznego. To sprawia, 
że barometr jest rzeczywistym od-
zwierciedleniem potrzeb rynku pracy.

(SA)

W ramach inicjatywy „Zawodowy strzał w 10!”

wałbrzyskie szkoły techniczne i branżowe

ZAPRASZAJĄ gimnazjalistów i uczniów klas VIII 

oraz ich rodziców na

TARGI ZAWODÓW
28 lutego 2019 r.

od 9.00 do 16.00

Hala Wałbrzyskich Mistrzów (OSiR)
ul. Wysockiego 11A, 58-300 Wałbrzych

Uczniowie poznają „Duszę przypraw”

To praca szuka człowieka

30 uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych 
pn. „Dusza przypraw” zorganizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Znamy listę zawodów najbardziej pożądanych przez pracodawców w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim

Uczniowie na co dzień uczą 
się na kierunku technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, 
ale tym razem w dniu 13 lutego 
zajęcia praktyczne odbywali w 
uniwersyteckich laboratoriach 
Wydziału Biotechnologii i Nauk 
o Żywności, gdzie w przyszło-
ści mogą podjąć studia. Przy-
gotowane potrawy w głównej 

mierze zachwycały bogactwem 
zastosowanych przypraw, któ-
re uczniowie mogli odkryć na 
nowo.

Zajęcia zostały zorganizowa-
ne w ramach projektu unijnego 
„Czas na Zawodowców”, który 
w Zespole Szkół nr 7 w Wał-
brzychu trwa od 2018 roku. W 
ramach niego szkoła została wy-

posażona w nowoczesny sprzęt 
gastronomiczny, multimedialny 
i komputerowy na kwotę blisko 
600 tysięcy zł. W okresie wa-
kacyjnym uczniowie odbędą 4 
- tygodniowe staże zawodowe, 
za które otrzymają stypendium 
w wysokości 1.750 zł.

(KN)
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Jak pomaganie innym uczynić zawodem?
Są takie zawody, które są czymś więcej niż tylko codziennym wykonywaniem swojej pracy.  Mimo zmieniającego się świata, są również sposobem niesienia pomocy innym ludziom. 
Jeśli zatem zastanawiasz się nad 

wyborem odpowiedniej ścieżki kształ-
cenia się, a jednocześnie pragniesz 
rozwiązywać problemy osób potrze-
bujących, to koniecznie przyjrzyj się 
kierunkom medycznym w szkole poli-
cealnej, które są dokładnie tym, czego 

poszukujesz zarówno od życia, jak i od 
ścieżki zawodowej. Poznaj koniecznie 
najważniejsze ich zalety i utwierdź się 
w swoim przekonaniu, że połączenie 
pracy z niesieniem ludziom pomocy 
jest nie tylko satysfakcjonujące, ale tak-
że bardzo motywujące i nie wyklucza 
wysokich możliwości zarobkowych.

Jedną z największych zalet ukoń-
czenia medycznego kierunku w szkole 
policealnej jest możliwość osiągania 
świetnych zarobków przez cały okres 
kariery. Niezależnie od specjalizacji, 
wszystkie kierunki medyczne oferują 
stabilność zatrudnienia. Na rynku ist-
nieje duże zapotrzebowanie na osoby 
z takim wykształceniem, dzięki czemu 

obranie tej ścieżki kariery jest strzałem 
w dziesiątkę.

Drugim, równie istotnym plusem 
kierunków medycznych, jest także 
możliwość niesienia ogromnej pomocy 
innym ludziom, która płynie prosto z 
Twojego serca. Skutecznie wyleczeni 

pacjenci czy wzorowo przeprowadzo-
ne zabiegi rehabilitacyjne stanowią na-
grodę nie do przecenienia. W stosunku 
do innych zawodów, medycyna oferuje 
możliwość ochrony i odzyskiwania naj-
wyższych dóbr, mianowicie zdrowia 
i życia. Co więcej, dzięki kształceniu 
w tym kierunku możesz pomaganie 
innym uczynić swoim zawodem, co 
w przyszłości przyniesie Ci mnóstwo 
osobistej satysfakcji i uśmiechu pły-
nącego od osób, którym udało Ci się 
pomóc.

Jak przygotować się do zawodu?
Wiele osób jest stworzonych do 

pomagania innym ludziom i to właśnie 

oni powinni wykorzystać swoje chęci i 
wielkie serce. Szkoły policealne, takie 
jak TEB Edukacja w Wałbrzychu, są 
w takim przypadku kapitalnym roz-
wiązaniem, szczególnie jeśli chodzi o 
wybór kierunków medycznych. Dzięki 
najnowocześniejszym sprzętom, wy-
posażeniu i budynkach, TEB Edukacja 
corocznie szkoli tysiące osób, oferu-
jąc im najwyższy poziom wiedzy, przy 
najmniejszym nakładzie czasowym. 
Co więcej, przyjazna kadra to praw-
dziwi profesjonaliści, którzy na zajęcia 
przynoszą swoje wieloletnie doświad-
czenia. Na słuchaniu się nie kończy, bo 
w szkole policealnej najważniejsza jest 
praktyka, a tej w TEB Edukacji nie bra-
kuje. 

Ciekawe kierunki medyczne
Mimo, iż wszystkie kierunki me-

dyczne są bardzo przyszłościowe i 
pewne, to jednak na szczególną uwagę 
zasługuje kilka z nich. Kierunek “Tech-
nik masażysta z elementami fizjotera-
pii” pozwoli Ci nie tylko spełnić się w 
medycznym zawodzie, lecz także uła-
twi powrót do zdrowia ludziom i po-
prawi ich fizyczną kondycję. Poznasz 
fizjologię ludzkiego ciała, rozłożysz na 
czynniki pierwsze wszystkie mięśnie i 
ścięgna oraz osiągniesz wiedzę, która 
pozwoli Ci spełnić się w zawodzie od 
razu po zakończeniu nauczania.

Społeczeństwo starzeje się, lecz 
przez coraz większą liczbę leków do-
żywają prawdziwie sędziwej starości. 
Z tego powodu drugim, równie cie-
kawym i stabilnym kierunkiem jest 
“Opiekun medyczny z aktywizacją 
seniora”, który pozwoli Ci spełnić się 
w roli osoby odpowiedzialnej za życie, 
zdrowie i aktywność osoby starszej. 
Dzięki Tobie, emeryci polepszą spraw-
ność fizyczną i będą mogli toczyć swoje 

życie zdecydowanie przyjemniej. Ko-
lejnym kierunkiem, który warto wziąć 
pod uwagę, jest “Terapeuta zajęciowy 
z arteterapią”. Osób zajmujących się 
zawodowo arteterapią jest niewielu i 
możesz stać się jedną z nich. To forma 
leczenia wyrażana prawdziwą sztuką, 
taką jak malowanie, rysowanie czy mu-
zyka.

Niezależnie jednak od wyboru, 
wszystkie kierunki w TEB Edukacja 
pozwolą Ci się zrealizować jako osoba 
poszukująca od życia spełnienia i do-
brych warunków pracy. Rozwijaj się, 
zdobywaj doświadczenie i zapracuj na 
swoje nazwisko. Życzymy powodze-
nia!

Więcej informacji tutaj: https://
teb.pl/miasta/walbrzych/oferta

Aktywne ferie Kadeci z PWSZ
Od poniedziałku, 4 lutego do piątku, 8 lutego w ZSP nr 1 w Wałbrzychu odbywały się 

półkolonie pod nazwą „Aktywne ferie zimowe”.

Wałbrzyska PWSZ uruchamia nabór do „Legii Akademickiej”.

Każdy dzień rozpoczynał się drugim śniadaniem 
przygotowanym przez szkolną kuchnię. Wspólny po-
siłek dodawał energii na dalszą część dnia. Pierwszego 
dnia uczestnicy półkolonii odwiedzili Starą Kopalnię w 
Wałbrzychu, gdzie uczestniczyli w warsztatach zdob-
niczych i zajęciach edukacyjnych   Kidstech. Wszyst-
kim udało się stworzyć własne porcelanowe kubki 
i zaprogramować samodzielnie skonstruowanego 
robota. Film „Mia i biały lew” na długo pozostanie 
w pamięci uczestników, dzięki wtorkowej wizycie w 
Cinema City. Bardzo intensywna w wydarzenia środa 
również dostarczyła wielu wrażeń za sprawą wyjazdu 
do Świdnicy i świetnej zabawy w Sali zabaw – Cinema 
Fun oraz tworzeniu łakoci w CIUKURUKU - krainie 
słodyczy.

Nadmiar kalorii uczestnicy półkolonii mogli „spa-
lić” w czasie czwartkowych zajęć ruchowych ZUMBA 

oraz zajęć plastycznych- tworzenia własnych piór-
ników. W ostatnim dniu ferii półkoloniści odwiedzili 
Państwową Straż Pożarną. W czasie zajęć edukacyj-
nych poznali pracę strażaków oraz uczyli się, jak dbać 
o bezpieczeństwo.

Półkolonie „Aktywne ferie zimowe” dostarczyły 
wielu niezapomnianych wrażeń. Organizatorzy zadba-
li nie tylko o świetną zabawę i rozrywkę, ale również  
o aspekty edukacyjne i wychowawcze. Wspaniała at-
mosfera udzielała się wszystkim uczestnikom wypo-
czynku.

Organizatorzy oraz uczestnicy „Aktywnych ferii 
zimowych” w ZSP nr 1 pragną gorąco podziękować 
wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc w or-
ganizacji tego przedsięwzięcia.

PaPu

Czym jest „Legia Akademicka”? Legia Aka-
demicka rozpoczyna się zajęciami teoretycz-
nymi (30 godzin) prowadzonymi w formie 
wykładów. Po ich ukończeniu studenci odbędą 
w wakacje 22-dniowe szkolenie praktyczne w 
jednostkach wojskowych. Co ważne, za każdy 
dzień pobytu w jednostce wojskowej żak otrzy-
ma 91,1 zł – czyli tyle, ile każdy szeregowy. Ci, 
którzy zaliczą pierwszy etap szkolenia, będą 
mogli wziąć udział w kursie podoficerskim.

Taki kurs również najpierw będzie odbywał 
się w formie wykładów na uczelni – 20 godzin 

dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruk-
torów. Po jego zaliczeniu student otrzyma sto-
pień podoficera.

Uwaga! Projekt dotyczy zarówno męż-
czyzn, jak i kobiet!

Wnioski o powołanie do odbycia przeszko-
lenia wojskowego w ramach projektu edukacji 
wojskowej studentów „Legia Akademicka” 
mogą składać studenci PWSZ  w Dziale Na-
uczania i Spraw Studenckich, pok. nr 25 (ul. 
Zamkowa 4).

PaPu
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Lepszy start Ekologiczni
samorządowcySamorząd województwa podsumował projekt pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy 

Start”. Dzięki niemu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wy-
chowawczych mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje 
społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im funkcjonowanie na rynku pracy. Samorządowcy regionu środkowosudeckiego rozmawiali w Kamiennej Górze o dy-

namicznie zmieniającym się prawie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 
Jak mówiono, nie można raz odrobić zadania, ta branża wymaga niemalże codziennej 
skrupulatnej pracy.

Marszałek Cezary Przybylski wziął udział w konfe-
rencji podsumowującej dwuletni projekt i podzięko-
wał jego realizatorom.

 - Trzeba mieć wiedzę, odwagę i kompetencje, 
żeby realizować takie projekty. Spełniacie Państwo 
wszystkie te warunki, dlatego dziś wspólnie możemy 
cieszyć się z sukcesu. Wspólnie pracujemy na to, żeby 
Dolny Śląsk rozwijał się, nie tylko w skali kraju, ale 
również Europy - mówił marszałek Cezary Przybylski.

Celem przedsięwzięcia było nabycie przez wy-
chowanków Młodzieżowych Ośrodków Wycho-
wawczych umiejętności społecznych i zawodowych, 
które pozwolą im na codzienne funkcjonowanie w 
społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce. 
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 950 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym.

Projekt oferował w sumie 25 różnych form wspar-
cia podnoszącego kompetencje zawodowe i społecz-
ne uczestników. Były to między innymi przygotowanie 
do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, 
prowadzenia domowego budżetu i oszczędzania, 
kursy zawodowe, a także zajęcia uczące przeciw-
działania agresji, radzenia sobie ze stresem czy zajęcia 
artystyczne. Osobną grupę stanowiły zajęcia terapeu-
tyczne, a wśród nich dogoterapia, hipoterapia czy 
zooterapia.

Warty 11 milionów złotych projekt realizowany 
był od początku stycznia 2017 do końca 2018 roku 
wspólnie przez Wydział Edukacji i Nauki urzędu mar-
szałkowskiego oraz 8 dolnośląskich jednostek samo-

rządu terytorialnego. 
Uczestniczyły w nim 
powiaty: bolesławiecki, 
jeleniogórski, lubański, 
lwówecki, świdnicki, 
wołowski, wrocławski 
oraz gmina Wrocław.

Przeds ięwzięc ie 
realizowały między 
innymi jednostki or-
ganizacyjne samo-
rządu województwa: 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Języko-
wego Kadr w Legnicy, 
Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy 
w Wałbrzychu oraz 
Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy 
w Jaworze. Zadanie 
uzyskało dofinansowa-
nie w wysokości 10,5 
miliona złotych z Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego.

AnPl

Spotkanie zorganizowała redakcja miesięcznika 
pn. „Przegląd Komunalny” wraz z Przedsiębior-
stwem Gospodarki Komunalnej Sanikom z Lubawki 
oraz Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych 
Izery. Dyskutowano między innymi: o ostatnich i 
planowanych zmianach w prawie dotyczących go-
spodarki odpadami. Omówiono zakres i wpływ 
tych zmian na życie mieszkańców. Przeanalizowano 
również koszty gospodarki odpadami komunalny-
mi. Zastanawiano się, co może mieć na nie wpływ? 
Próbowano znaleźć najkorzystniejsze i najsprawied-
liwsze sposoby ustalania opłat za usługi komunalne. 
Szukano odpowiedzi na pytanie, co robić, by płacić 
racjonalnie za wywóz odpadów?

Sporo czasu poświęcono in-house w obszarze 
gospodarki odpadami komunalnymi. To propozycja 
preferowana mieszkańcom samorządów będących 
udziałowcami spółek. Polega na świadczeniu usług 
komunalnych w zakresie dozwolonym prawem, 
przy wykorzystaniu mechanizmów zamówień z 
wolnej ręki dla spółek, w których 100 proc. udzia-
łów posiadają gminy. 

 - Gospodarka komunalna jest jedną z ważniej-
szych dziedzin naszego życia. Zwracamy uwagę na 
racjonalne obchodzenie się z odpadami. Pokazuje-
my, że wiele z nich wtórnie można wykorzystać. 
Spotkanie z samorządowcami z pewnością dało 
odpowiedź na wiele pytań: co wpływa na koszt 
przetwarzania odpadów, co powinno się zmienić 
w sferze komunalnej? Szkolenie zorganizowaliśmy 
w dniu zmiany rozporządzenia dotyczącego naszej 
branży. Analizowaliśmy nową sytuację, z którą zma-
gają się gminy - mówił Andrzej Wojdyła, prezes Sa-
nikom sp. z o.o. w Lubawce.

 - Wciąż dla mieszkańców szukamy rozwiązań 
uproszczenia sposobu segregacji odpadów, choć 
przyznaję, obowiązujące przepisy są bezwzględne. 
Segregujemy, zakładamy przydomowe kompo-
stowniki. Uświadamiamy, jak ważne dla nas są dzia-
łania ekologiczne. Wiąże się to jednak z wydatkami, 
które musimy ponosić - mówił Mirosław Lech, wójt 
gminy Stare Bogaczowice.

 - Informacje przekazane na spotkaniu zorgani-
zowanym w naszym ratuszu były jasnym sygnałem 
dla samorządowców: musimy szukać rozwiązań 
na sprawne zarządzanie gospodarką komunalną , 
wiele niebezpiecznych zapisów może uderzyć w 
samorządy, które rozliczają mieszkańcy. Podwyżki 
za wywóz odpadów będą konieczne, nie możemy 
więcej dopłacać, przy obowiązujących cenach w 
budżecie miasta brakuje 800 tys. zł. Odzyskiwanie 
odpowiedniego poziomu odpadów jest konieczne, 
niespełnienie norm będzie się niedługo wiązało z 
karami dla gmin. Stąd też szukamy rozwiązań, aby 
zachęcić mieszkańców do racjonalnej segregacji - 
mówił Janusz Chodasewicz, burmistrz Kamiennej 
Góry.

AnPl
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Pobiegną dla żołnierzy
Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji po raz siódmy w Polsce, a piąty w Świdnicy odbędzie się „Tro-

pem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Imprezę zaplanowano na niedzielę, 3 marca. Wydarzenie odbędzie na trasach wokół 
zalewu Witoszówka.

Udział w biegu jest bezpłatny. Zgło-
szenia i zapisy do biegu przyjmowane 
będą w dniu imprezy od godziny 10:00 
w Biurze Zawodów w bosmanacie. 
Pierwszych 400 osób otrzyma pakie-
ty startowe z pamiątkową koszulką, a 
na mecie medal. Start zaplanowano na 
godzinę 12:00. Do pokonania będzie 
dystans 1963 metrów. Na mecie dla 
uczestników przewidziano poczęstunek: 
harcerską grochówkę i gorącą herbatę. 
Będzie też możliwość zagrzania się przy 
ognisku. Program artystyczny przygotuje 
młodzież z Młodzieżowego Domu Kultu-
ry. Dodatkowo wśród uczestników roz-
losowane zostaną upominki o tematyce 
patriotycznej. 

W dniu biegu o godzinie 10:00 w 
katedrze odbędzie się uroczysta msza 
święta celebrowana przez JE biskupa 
świdnickiego Ignacego Deca. Po niej 
podstawiony zostanie autobus, który 
przewiezie uczestników nad zalew. Kurs 
powrotny ok. godziny 13:00.

Kim byli żołnierze wyklęci, dlacze-
go pobiegniemy akurat 1963 metry?

Ideą przedsięwzięcia biegowo–
edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest 
oddanie hołdu żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycznego i an-
tysowieckiego działającego w latach 
1944 – 1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP oraz popularyzacja 
wiedzy na ten temat. Dystans 1963 
metrów jest ściśle związany z roczną 
datą śmierci Józefa Franczaka, pseu-
donim „Lalek”, ostatnim poległym w 
boju partyzantem ruchu poakowskie-
go w Polsce. „Lalek” został zastrzelo-
ny przez funkcjonariuszy ZOMO i SB 
podczas zasadzki w Majdanie Kozic 
Górnych koło Świdnika.

KaLu

Program „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
3.03.2019

10.00-11.30 – zapisy do biegu (bosma-
nat, ul. Polna Droga), dla pierwszych 
400 osób pakiet startowy: koszulka, 
medal
12.00 – odśpiewanie hymnu Polski, ofi-
cjalny start biegu, program artystyczny 
Młodzieżowy Dom Kultury Świdnica, 
ciepły poczęstunek, losowanie upomin-
ków wśród uczestników biegu 
ok. 13.00 – zakończenie imprezy

Kobieta w polityce

Lalki walczą o nagrodę 

Trening z mistrzami

Tenorowa uczta 

Brawurowa tragikomedia z 1938 roku do zobaczenia w wałbrzy-
skim Teatrze Dramatycznym. Niezwykle aktualny komentarz politycz-
ny w spektaklu pt. „Baba-Dziwo”. Zabawna historia kobiety dyktator-
ki w trafny sposób punktuje gorączkę faszyzmu, która ogarnęła świat 
w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora z przyjemnością informuje, że spektakl 
pt. „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela” bierze udział w 25. 
Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” i UKS Niedźwiadek zapraszają w najbliższy 
weekend (22-23 lutego) na bezpłatne zajęcia sportowe z mistrzami świata.

Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów 
zaśpiewa dosłownie wszystko – od najlepszych piosenek 
romantyczny pop, ballad rockowych po utwory ludowe aż 
do arii operowej. Ten niezwykły koncert odbędzie się w 
wałbrzyskiej Filharmonii Sudeckiej, już w sobotę, 9 marca. 

Autorka skupia się na problemie 
ludzi niepotrzebnych i odrzuconych, 
którzy stają się tyranami, kiedy tylko 
szaleństwo społeczeństwa daje im ku 
temu możliwość.

Twórcy zamierzają sprawdzić, 
jak ten tekst rezonuje dzisiaj. Pytają, 
czy historia lubi się powtarzać, czy 
będziemy świadkami nowych Prze-
wrotów Majowych i zabójstw na tle 
politycznym? Czy może nasze społe-
czeństwo znów opanowała gorączka 
faszystowskich potrzeb i warto było-
by za pomocą tej komedii ostrzec je 
na nowo? Wreszcie, kim jest tytuło-
wa Baba - Dziwo - dyktatorką czy jej 
główną przeciwniczką, matką czwór-
ki dzieci czy dziewczyną uciekającą 
od przymusowego macierzyństwa? 
Przewrotnie odpowiedzi szukać będą 

za pomocą kabaretowych i iluzjoni-
stycznych tricków, przyszykują dla 
widzów Szaniawskiego polityczną 
farsę w atrakcyjnym, teatralnym opa-
kowaniu.

Baba, za sprawą Dominiki Knapik, 
ożyje w formalnym i groteskowym 
spektaklu pełnym faktur, konturów i 
ruchu na Scenie Kameralnej.

AnPl

„Baba-Dziwo”
Teatr Dramatyczny im. J. Sza-
niawskiego
Piątek, 22 lutego, godz. 19:00
Sobota, 23 lutego, godz. 19:00 
Niedziela, 24 lutego, godz. 18:00
Informacje o biletach i rezerwacji: 
biuro współpracy z publicznością:  
tel. 74 648 83 01 (do 03); www.te-
atr.walbrzych.pl/bilety/

W hali OSiR w Świebodzicach wszy-
scy mieszkańcy naszego regionu będą 
mieli niepowtarzalną okazję do rozmów 
i zajęć z najlepszymi na świecie zawod-
nikami w sumo sportowym. Zapraszamy 

przede wszystkim dzieci w wieku 5-12 
lat, ale mamy program dla wszystkich 
chętnych do udziału w zajęciach. Wystar-
czy zabrać strój sportowy i dobry humor. 

Organizatorzy gwarantują doskonałą 
zabawę podczas ćwiczeń ogólnoroz-
wojowych oraz indywidualnych, zajęcia 
z najlepszymi zawodnikami na świecie. 
Przygotowali też gadżety dla wszystkich 
uczestników.

Zajęcia sportowe poprowadzą mi-
strzowie z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Niedźwiadek” – najlepszego w 
Polsce klubu sumo: Sławomir Wojciech 
Luto (prekursor sumo sportowego w 
Polsce, wielokrotny mistrz Polski i brą-
zowy medalista mistrzostw świata), Mi-
chał Luto (wielokrotny mistrz Polski  i 
wicemistrz świata w sumo), Mateusz Lin-
ka (wielokrotny mistrz Polski i brązowy 
medalista mistrzostw świata), oraz Mo-
nika Skiba (wielokrotna mistrzyni Polski 
i brązowa medalistka mistrzostw świata). 

Zajęcia odbędą się w sobotę i nie-
dzielę 23-24 lutego oraz 16-17 marca w 
godz. 10:00 - 14:00 w Hali Sportowo-
-Widowiskowej w Świebodzicach (ul. 
Mieszka Starego 6).

KaLu

Ogólnopolski Konkurs na Wysta-
wienie Polskiej Sztuki Współczesnej 
ma na celu nagradzanie najciekaw-
szych poszukiwań repertuarowych 
w polskim teatrze, wspomaganie ro-
dzimej dramaturgii w jej scenicznych 
realizacjach oraz popularyzację pol-
skiego dramatu współczesnego. 

Spektakl pt. „Zaskórniaki i inne 
dziwadła z krainy portfela” to sce-
niczna wersja popularnej książki dla 
dzieci. Daniel Arbaczewski, reżyser 
spektaklu, biorąc na teatralny war-
sztat tekst Kasdepkego, założył sobie 
za cel zaznajomienie dzieci z podsta-
wowymi pojęciami ekonomicznymi. 
Wyjaśnienie ich w prosty i klarowny 
sposób jest zazwyczaj sporym prob-
lemem dla rodziców czy nauczycieli. 
Przy pomocy narzędzi teatru twór-

cy opowiadają dzieciom historię 
powstania pewnego Zoo - Ogrodu 
Dziwnych Stworów Ekonomicznych, 
w którym pojawiają się kolejne ta-
jemnicze dziwadła.
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„Zaskórniaki i inne dziwadła
z krainy portfela”
Teatr Lalki i Aktora 
Piątek, 22 lutego, godz. 09:30,
Duża Scena
Niedziela, 24 lutego, godz. 12:30, 
Duża Scena
Wtorek, 26 lutego, godz. 11:00, 
Duża Scena
Środa, 27 lutego, godz. 09:15,
Duża Scena

Ważnym elementem składowym 
występów 10 tenorów z Polski i Ukra-
iny jest perfekcja, z jaką wykonują mu-
zykę, oraz skala talentu, który pozwala 
na sięganie równocześnie do twórczo-
ści Johanna Straussa i Leonarda Cohe-
na. Repertuar artystów 
jest bardzo szeroki.10 
śpiewaków wykona 
przeboje operetkowe 
i musicalowe, a także 
wykona muzykę estra-
dową, łącząc repertuar 
światowy z utworami 
kompozytorów polskich 
i ukraińskich. Unikalny 
projekt, kryjący się pod 
hasłem „10 tenorów”, 

to nie tylko most wo-
kalny między dwoma 
krajami - to także nowa 
„nuta” w historii muzy-
ki popularnej.

KaLu

Koncert 10 tenorów
Filharmonia Sudecka w Wał-
brzychu

Sobota, 9 marca, godz. 19:00
Bilety do nabycia w kasie Filhar-
monii, pod numerem tel. 501 674 
397. W salonach Empik oraz on-
line na www.kupbilecik.pl, www.
ebilet.pl, www.biletyna.pl,www.
empikbilety.pl
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sekund
Szybko, łatwo
i przyjemnie
Kolejne z szybkich, a w rezul-
tacie zwycięskich spotkań za-
notowały siatkarki Chełmca 
Wodociągów, które po niewiele 
godzinie odprawiły UKS Ares 
LO Nowa Sól 3:0. Po dziesię-
ciu meczach Piko Sport Dolno-
śląsko-Lubuskiej III Ligi Kobiet 
wałbrzyszanki z dorobkiem 29 
„oczek” pewnie prowadzą w 
tabeli rozgrywek i już wkrótce 
powinny się wzbogacić o ko-
lejny komplet punktów, gdyż 
przed zespołem Marka Olczyka 
wyjazdowa konfrontacja z za-
mykającym klasyfikację UKS-em 
Ren But Złotoryja. W najbliższy 
weekend nasze panie jednak od-
poczywają, gdyż do pojedynku 
z autsajderem III ligi dojdzie do-
piero w sobotę 2 marca. 

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – UKS Ares LO 
Nowa Sól 3:0 (25:14, 25:15, 
25:15)
Chełmiec Wodociągi: Druciak, 
Sobolewska, Julia Rzeczycka, Ju-
dyta Rzeczycka, Małodobra, Ge-
zella, E. Pawelska (libero) oraz 
Mieczkowska, Biarda, Nowak, 
I. Groń, P. Groń, P. Pawelska, 
Dabic (libero). Trener: Marek 
Olczyk

Jedną nogą w II rundzie 
play-off
Mowa o siatkarzach MKS-u 
Aqua-Zdrój, którzy okazali się 
mało gościnni dla zespołu Juve 
Wakmet Głuchołazy. Wałbrzy-
szanie błyskawicznie uporali się 
ze znacznie niżej notowanym 
rywalem w I rundzie play-off 
o awans do I ligi dwukrotnie 
zwyciężając u siebie 3:0. Tym 
samym w zmaganiach do trzech 
wygranych chłopcy Janusza Buł-
kowskiego prowadzą z Juve 2:0 
i są o krok od awansu do na-
stępnej rundy. Kolejny mecz obu 
ekip za tydzień, tym razem w 
Głuchołazach. 

Wstydliwy wynik
Basketu
Wysoką porażką zakończył się 
wyjazdowy pojedynek koszy-
karzy MKS-u Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój z czołową eki-
pą III ligi, WKK Wrocław. Choć 
przed własną publicznością ze-
spół z uzdrowiska sprawił sporą 
niespodziankę zwycieżając ów-
czesnego, niepokonanego lide-
ra ze stolicy Dolnego Śląska, to 
w rewanżu przeciwnik udzielił 
podopiecznym Bartłomieja Jó-
zefowicza surowej lekcji koszy-
kówki. Nasi przegrali aż 51:108, 
co jest chyba najlepszym ko-
mentarzem do ich postawy we 
Wrocławiu. Na szczęście czasu 
na pozbieranie się po nokautu-
jących ciosach WKK Adrianowi 
Stochmiałkowi i spółce trochę 
zostało, gdyż kolejny pojedynek 
ligowy Basket rozegra 2 marca, 
kiedy to zmierzy się, również na 
wyjeździe, z KKS Siechnice. 

WKK Wrocław – MKS 
Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój 108:51 (28:18, 23:13, 
28:15, 28:5)
MKS Mazbud Basket: Soboń 
17 (1x3), Stochmiałek 14 (1), 
Kołodziej 10, Józefowicz 5 (1), 
Pawlikowski 3, Rejek, Glabuś, 
Grabka, Sulikowski. Trener: 
Bartłomiej Józefowicz

Popis akademiczek w Dreźnie

Górnicy walczą o play-offy

Piłkarkom AZS-u PWSZ nie udało się awansować do półfinału Pucharu Polski. Niestety, wałbrzyszanki przegrały na wyjeździe z UKS-em SMS 
Łódź 1:3 i odpadły z dalszej rywalizacji. Na szczęście pozytywów jest więcej, gdyż młodzieżowa drużyna wygrała turniej w Dreźnie, a Małgorzata 
Mesjasz oraz Anna Rędzia zostały powołane do kadry narodowej na turniej w Portugalii. 

Do zakończenia rundy zasadniczej I ligi pozostało jedynie sześć kolejek. Obecnie koszykarze Górnika Trans.eu plasują się na 8., a więc ostat-
nim zapewniającym udział w play-offach miejscu. W nadchodzącej odsłonie nasi nie powinni mieć większych problemów z odniesieniem trzyna-
stego zwycięstwa w sezonie, gdyż rywalem wałbrzyszan będzie zamykający tabelę SKK Siedlce. 

Porażka w Łodzi, choć bolesna, 
przeszła już do historii, zatem pod-
opieczne Kamila Jasińskiego mogą 
się obecnie skupić jedynie na walce 
o jak najwyższe lokaty w Ekstralidze 
kobiet. W pierwszym tegorocznym 
spotkaniu ligowym wałbrzyszanki 
zmierzyły się wczoraj na wyjeździe 
z zamykającą tabelę Polonią Poznań, 
jednak pojedynek zakończył się już 
po zamknięciu wydania, tak więc jego 
wynik podamy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. 

Pozostajemy w temacie seniorek, 
gdyż Małgorzata Mesjasz oraz Anna 
Rędzia zostały powołane do repre-
zentacji Polski na towarzyski turniej 
Algarve Cup, który w przyszłym ty-
godniu rozpocznie się w Portugalii. W 
ramach pobytu na Półwyspie Pirenej-
skim biało-czerwone zmierzą się z Hi-
szpanią (1 marca), Holandią (4 marca) 
oraz w ostatnim meczu o miejsce w 
turnieju (6 marca). Na szczęście ko-
lejną odsłonę Ekstraligi zaplanowano 
na 9 marca (z Czarnymi Sosnowiec), 
tak więc nasze reprezentantki zdążą 
wrócić pod Chełmiec, aby wesprzeć 
AZS PWSZ w rywalizacji z trzecią 
drużyną klasyfikacji. 

Najważniejszą informację po-
zostawiliśmy na koniec, bo za taką 
na pewno można uznać zwycięski 
występ młodzieżowej ekipy AZS-u 
PWSZ za zachodnią granicą. Młode 
podopieczne Łukasza Wawrzyniaka 
zdominowały zawody w Dreźnie od-
nosząc pięć wygranych z niemieckimi 
rówieśniczkami. Pewne problemy 
pojawiły się dopiero w finale imprezy, 
który zakończył się remisem, jednak 
rzuty karne zdecydowanie lepiej wy-
konywały Polki (2:0), dzięki czemu 
Daria Matuszewska i spółka sięgnęły 
po złoty medal niedawnej imprezy. 
Dodatkowo Wiktoria Kuprowska 
została uznana najlepszą piłkarką 
turnieju, choć wydaje się, iż miano 
najlepszej bramkarki powinno było 
przypaść w udziale Roksanie Matu-
szewskiej, która w sześciu meczach 
przepuściła zaledwie 1 strzał, w fina-
łowym pojedynku z SV Ludwigsdorf 
48. 

Noworoczny Turniej Juniorek 
Drezno 2019

Wyniki AZS-u PWSZ Wał-
brzych

Eliminacje:
SpVgg. Dresden Löbtau – AZS 

PWSZ Wałbrzych 0:5
Bramki: Wiktoria Kuprowska 2, 

Daria Matuszewska 2, Kinga Żołąd-
kiewicz

FC Sängerstadt – AZS PWSZ Wał-
brzych 0:2

Bramki: Daria Matuszwska, Julia 
Amarowicz

Bischofswerdaer FV 08 – AZ  
PWSZ Wałbrzych 0:1

Bramka: Wiktoria Kuprowska

1.FC Wacker 1921 Lankwitz – 
AZS PWSZ 0:4

Bramki: Kinga Żołądkiewicz 2, 
Daria Matuszewska, Julia Amarowicz

Półfinały:
SV Planitz – AZS PWSZ Wał-

brzych 0:3
Bramki: Daria Matuszewska 3

Bischofswerdaer FV 08 – SV Lu-
dwigsdorf 48 1:2

Finał:
SV Ludwigsdorf 48 – AZS PWSZ 

Wałbrzych 1:1 (Bramka: Daria Matu-
szewska)

Rzuty karne 0:2 (Julia Amarowicz, 
Daria Matuszewska)

Klasyfikacja końcowa
1. AZS PWSZ Wałbrzych
2. SV Ludwigsdorf 48
3. Bischofswerdaer FV 08
4. SV Planitz
5. FC Sängerstadt
6. 1.FFC Fortuna Dresden
7. Heideser SV Fortuna
8. SpVgg. Dresden Löbtau

AZS PWSZ: Kinga Żołądkiewicz, 
Amelia Kozina, Martyna Grzesiak, 
Kinga Łukaszczuk, Roksana Matu-
szewska, Wiktoria Kuprowska, Laura 
Szubrycht, Daria Matuszewska, Julia 
Amarowicz. Trener: Łukasz Waw-
rzyniak

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Przed rozpoczęciem obecnych 
rozgrywek trener Marcin Radomski 
przyznał, iż jego marzeniem nie jest 

jedynie walka o utrzymanie na I-ligo-
wym poziomie, ale udział w play-of-
fach. Na razie mimo kilku niepotrzeb-

nych wpadek wałbrzyscy koszykarze 
realizują plan szkoleniowca, gdyż po 
24 odsłonach rundy zasadniczej nasz 
beniaminek plasuje się na 8. miejscu, 
które gwarantuje udział w fazie play-
-off o awans do Energa Basket Ligi. 
Rywale jednak nie próżnują, o czym 
najlepiej świadczy fakt, iż zajmujący 
11. pozycję Biofarm Basket, z którym 
minimalnie przegraliśmy u siebie w I 
rundzie, traci do Górników zaledwie 
1 punkt. 

Piotr Niedźwiedzki i spółka mają 
zatem o co walczyć w ostatnich me-
czach tej części sezonu, a przede 
wszystkim muszą unikać porażek z 
niżej notowanymi rywalami. Mamy tu 
na myśli chociażby jutrzejszego prze-
ciwnika Górnika Trans.eu, a więc SKK 

Siedlce. Podopieczni trenera Michała 
Spychały zamykają ligową tabelę i jeśli 
biało-niebiescy nie zlekceważą aut-
sajdera rozgrywek, to powinni po raz 
drugi (95:81 w I rundzie) okazać swą 
wyższość nad SKK. Na pojedynek 
XXV kolejki zapraszamy w sobotnie 
popołudnie do hali Aqua-Zdroju. Po-
czątek rywalizacji o godzinie 17. 

I liga koszykarzy
XXV kolejka
Sobota – 23 lutego, hala Aqua-

-Zdroju, godz. 17:
Górnik Trans.eu Wałbrzych – SKK 

Siedlce

Bartłomiej Nowak
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WYCIECZKA
Baseny termalne na Morawach 

- 16.03.2019, cena: 90 zł

Informacje i zapisy:

Wycieczki OMNIBUS
ul. Kościuszki 14,
Szczawno - Zdrój

www.omnibus-szczawno.pl
667 424 680

SZYBKA
POŻYCZKA

DO 2000ZŁ
Nawet w 24h

Na dowolny cel
BEZ BIK I BIG

RÓWNIEŻ BEZ
FORMALNEGO
ZATRUDNIENIA

DZWOŃ
Lila 533313018

Monika 536439009
Zosia 607681859
Paweł 792666561
Robert 668923552
Irena 666853059
Kasia 533542745

ŚWIDNICA
Joanna 732649843

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

USŁUGI

(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(1) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHEN-
NE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

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

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

(0): Mycie okien Pranie tapicer-
ki meblowej. Zaprasza Miotełka 
tel.795673485

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

(1) 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

(1) Naprawy sprzętu radiowo- telewi-
zyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, 
dojazd do klienta. Kontakt: 505874992, 
74 841 25 40

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

(29) KOMPUTERY,LAPTOPY--SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-
005-726 tanio, szybko, profesjonalnie 
Wałbrzych ul. Słowackiego 5, www.
speed24h.info

(8) Hydraulika, instalacje sanitarne wod-
-gaz, CO, kotły CO. Tel. 506 754 379

PRACA

(1) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Polsce 

i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 , 

e-mail: serene27@wp.pl

(0) Pani do sprzątania, 1x w tygodniu. 

Tel. 518 166 444

 

KUPIĘ

(1) Kupię Starocie : odznaczenia, 

medale, zegarki, figurki i patery 

z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony 

ze szkła kolorowego i inne. Tel: 

500834769

SPRZEDAM

(15) Sprzedam działki budowlane 

(każda 1500m2) w pełni uzbrojone pod 

zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą 

w Wałbrzychu przy ul. Orkana 103, 

Poniatów. Tel. 600 851 189

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 

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

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

Radca Prawny
Obsługa Prawna

Podmiotów
Gospodarczych
z uwzględnieniem
spraw cywilnych,

prawa pracy,
podatkowych,

występowanie przed sądami,
organami podatkowymi

tel. 792560599

REKLAMA	 R0139/19

REKLAMA	 R0136/19

REKLAMA	 R0137/19

REKLAMA	 R0138/19

ZWROT UBEZPIECZENIA ZAMKNIĘCIE KONTA 
Zwrot VAT z UE i wiele innych

Anglia, Irlandia, Norwegia, Niemcy, Holandia, Czechy,
Belgia, Szwecja, Austria, Islandia, Słowacja, Hiszpania     

ZWROT PODATKU Z  ZAGRANICY
FIRMA

Ul. Mazowiecka 3 • Wałbrzych • www.fl exone.pl
Tel. 74 666 10 70  /  537 009 484 • e-mail:kontakt@fl exone.pl

Pompa ciepła zamontowana w twoim domu zapewni 
ogrzanie w zimie, a w lecie przyjemnie schłodzi.
Pomyśl jakie oszczędności da Ci pompa ciepła 

przez cały rok dzięki niskim kosztom eksploatacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 725 113 777 
Zyskasz czas i pewność, że wszystko się dzieje pod opieką 

fachowca. Firma INLAND zapewnia doradztwo, 
sprzedaż, montaż oraz serwis pomp ciepła fi rmy Viessmann.

Czy Ty potrafi sz z zimna 
zrobić ciepło?   Bo my TAK! 
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