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„Mineralni” dzielą 
i rządzą

Nasz patriotyzm

Kosmetyki „pod lupą”
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PRACA w Niemczech
 sortowanie surowców wtórnych

 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 pracownik usług komunalnych

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

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

Kolorowi wałbrzyszanie
To już tradycja. W ostatni weekend wakacji w kolorowy sposób wałbrzyszanie żegnają lato. A wszystko po to, by 

na twarzach najmłodszych zagościła radość, a nie smutek.
Organizatorami tego wydarzenia byli: 

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz 
Urząd Miasta w Wałbrzychu, a współorga-
nizatorami Wałbrzyski Ośrodek Kultury i 
firma Bogler. Wspólne pożegnanie wakacji 
na terenie Starej Kopalni to fenomenalna 
impreza, która co roku gromadzi znacz-

ną liczbę uczestników. Najważniejszym 
punktem eventu jest zabawa z wyrzuca-
nymi do góry kolorowymi proszkami Holi. 
Można było nabyć je na miejscu. Oczywi-
ście najważniejszą rolę pełni oprawa mu-
zyczna, za którą odpowiada stały rezydent 
wrocławskich klubów muzycznych - DJ 

Novicky. Wśród atrakcji nie zabrakło i zum-
by. Dla łakomczuszków specjalnie przygo-
towano strefę gastronomiczną. Wszak po 
dobrej zabawie trzeba zregenerować siły. 
A kolejne pożegnanie lata dopiero za rok. 

PAS

Studio Espresso
z Piotrem Machalicą

rozmowa str. 5
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„Żeby napisać jedno własne zdanie,
trzeba przeczytać tysiące cudzych.”
- Ryszard Kapuściński

Cezary Przybylski 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Imieniny:
Beata, Eugeniusz

Imieniny:
Melchior, Regina

Imieniny:
Adrianna, Maria, Radosław

Dzień Dobrej Wiadomości

Imieniny:
 Piotr, Sergiusz

Dzień Testera
Oprogramowania

Imieniny:
Łukasz, Mikołaj, Sebastian

Światowy Dzień Zapobie-
gania Samobójstwom

Imieniny:
Dagna, Jacek, Prot

Dzień Ścielenia Łóżka

Imieniny:
Gwidon, Maja, Maria

Święto Wojsk Lądowych

18:00 Wernisaż wystawy „Z perspektywy duszy” – 
„Pod Pretekstem” art cafe, Wałbrzych
19:00 Kolacja degustacyjna w dawnej kuchni Hoch-
bergów – Zamek Książ w Wałbrzychu
19:00 Koncert The Analogs & Zimna Wojna – Papug 
Pub w Wałbrzychu
19:00 Inauguracja 42. sezonu artystycznego – Filhar-
monia Sudecka w Wałbrzychu
19:00 Domenico Scarlatti „Ptolemeusz i Aleksander” 
– Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
20:00 Tajemniczy Zamek – nocne zwiedzanie Zamku 
Książ w Wałbrzychu
20:00 Patrycjusz Gruszecki Trio – koncert w A PRO-
POS Wałbrzych

8:00 Giełda Staroci w Świebodzicach – Rynek
10:00 Europejskie Dni Dziedzictwa – Muzeum Porce-
lany w Wałbrzychu
10:00 Gala Pary – Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie 
Śląskiej
10:00 Narodowe Czytanie w Bibliotece pod Atlanta-
mi - filia Sobięcin
11:00 Narodowe Czytanie – Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Szczawnie-Zdroju
11:00 Wałbrzyski Spacer Filmowy – Biblioteka pod 
Atlantami
11:00 Festyn Rodzinny „Witaj Szkoło” – pl. Magistra-
cki, Wałbrzych
12:00 Rajd Rally Masters – Świdnica - Rynek
14:00 Z maszynami na podwórka - inicjatywa lokalna 
– skwer przy kościele pw. św. Kolbego
15:00 Punk Kwesta 2 – charytatywny koncert dla Pa-
wła Buczela – Harcówka Wałbrzych
15:00 IV Dolnośląski Festiwal Ognia – WOK, tereny 
Starej Kopalni
19:00 Jam Session w Świdnicy z zespołem Luna Park 
– Klub Bolko

8:30 Downhill Dzikowiec – zawody w kolarstwie zjaz-
dowym – Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach
15:00 IV Dolnośląski Festiwal Ognia – WOK, tereny 
Starej Kopalni
19:00 Rajd Rally Masters – Świdnica – Rynek
19:00 Stand-up Wałbrzych: Mieszko Minkiewicz & Ar-
kadiusz Jakszewicz – klub A PROPOS
19:30 Straszny powrót do szkoły – nocne zwiedzanie 
dla rodzin z dziećmi – Zamek Książ w Wałbrzychu

17:00 Europejskie Dni Dziedzictwa w Starej Kopalni 
– prelekcja Agaty Augustyn w Cafe Sztygarówka – 
Wałbrzych

19:00 Riverside – koncert – Stara Kopalnia w Wał-
brzychu

18:30 „Cienie Imperium” – pokaz przedfestiwalowy 
Spektrum – Świdnicki Ośrodek Kultury

12:00 Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim 
– Bilioteka pod Atlantami – filia Piaskowa Góra
18:00 „Monday-Day – Live?” recital Andrzeja Ponie-
dzielskiego – Świdnicki Ośrodek Kultury
19:00 Grupa Operowa Sonori Ensemble – Gala Ope-
rowo-Operetkowa – Teatr Zdrojowy w Szczawnie-
-Zdroju

www.30minut.pl
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część 2

Z programu RPO Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014–2020 
będzie rekapitalizowana tra-
sa kolejowa z Jedliny-Zdrój do 
Świdnicy, Ślęży, a następnie 
Wrocławia. Dlaczego Urząd Mar-
szałkowski stawia tak mocno na 
rozwój kolei w regionie?

Na Dolnym Śląsku prowadzimy 
wielki projekt przejmowania od 
państwa i rewitalizacji blisko 500 
kilometrów nieczynnych dotych-
czas linii kolejowych w całym re-
gionie. Przykładamy również dużą 
uwagę do budowania dostępnej 
kolei aglomeracyjnej, także wokół 
stolicy Dolnego Śląska – Wrocła-
wia.  Rewitalizacja linii nr 285 – 
od Wrocławia, przez Sobótkę do 
Świdnicy i dalej do Jedliny Zdroju 
jest tego ważnym przykładem. 
Dzięki dofinansowaniu unijnemu, 
które przekazaliśmy zarządcy linii 
- PKP PLK - linia ta zostanie w cią-
gu najbliższych dwóch lat urucho-
miona w nowym, komfortowym i 
bezpiecznym standardzie. Rewita-
lizacja tej linii ma ważne, podwój-
ne znaczenie. Przede wszystkim, 
szczególnie na odcinku między 
Wrocławiem a Świdnicą odnowio-
na linia będzie umożliwiała swo-
bodną komunikację pasażerom 
dojeżdżającym do Wrocławia z 
południa aglomeracji. Natomiast 
na odcinku od Świdnicy do Jedli-
ny Zdroju zmodernizowana trasa 
kolejowa będzie miała wielki wa-
lor również w aspekcie turystycz-
nym i widokowym. Rewitalizacja 
obu odcinków – realizowanych 
jako oddzielne zadania - powinna 
zostać zakończona przez PKP PLK 
do końca 2020 roku. Cała rewita-
lizacja linii 285 od Wrocławia do 
Jedliny Zdroju, to koszt około 400 
mln zł z czego aż blisko 265 mln zł 

to środki unijne przekazane przez 
Samorząd Województwa Dolno-
śląskiego.

Rozwijając kolej w regionie 
naszym celem jest połączenie 
dolnośląskich gmin i powiatów 
dostępną komunikacją kolejową. 
Umożliwi to mieszkańcom do-
tarcie do nowych miejsc pracy, 
a także zapewni możliwość po-
dejmowania nauki na wybranych 
uczelniach. Dostępność transpor-
towa z pewnością wpłynie też na 
atrakcyjność inwestycyjną i tury-
styczną Dolnego Śląska.

Jest Pan jednym z liderów 
Bezpartyjnych Samorządowców. 
Pana formacja planuje start w 
wyborach do Parlamentu. Skąd 
taka decyzja?

Ostatnie lata pokazują, że pew-
na część wyborców nie utożsamia 
się z istniejącymi dziś na scenie 
politycznej partiami, ponieważ 
nie odpowiada im ich sposób 
uprawiania polityki. Zeszłoroczne 
wybory samorządowe, w których 
Bezpartyjni uzyskali znakomity 
wynik m.in. na Dolnym Śląsku, 
pokazały że w samorządowcach 
drzemie ogromny potencjał. Pol-
ska potrzebuje silnych samorzą-
dów, które są blisko ludzi i dlatego 
właśnie Bezpartyjni startują w je-
siennych wyborach do parlamen-
tu.

Stoję na czele regionu od po-
nad pięciu lat. Aktualna pozycja 
Dolnego Śląska, a także bardzo 
pozytywne wskaźniki gospodar-
cze regionu są wynikiem dobrego 
i konsekwentnie realizowanego 
planu. Najmniejsze od wielu lat 
bezrobocie, potężne inwestycje, 
ale także zrealizowanie wielu po-
stulatów mieszkańców regionu, 
takich jak nowe miejsca pracy, czy 
realny wzrost wynagrodzeń – to  
wszystko pokazuje, że ten plan 
na rozwój regionu jest skuteczny. 
Chcemy przenieść nasze doświad-
czenie, świeżość, a także ogromne 
zaufanie ze strony wyborców na 
arenę ogólnopolską. Nie interesu-
ją nas partyjne spory, które obec-
nie dominują na krajowej scenie 
politycznej. U podstaw ruchu Bez-
partyjnych leży idea samorządno-
ści. Naszą wielką przewagą jest to, 
że decyzje wypracowujemy kole-
gialnie i blisko naszych wyborców. 
Bezpartyjni to ruch otwarty i każdy 
może z nami współpracować.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

REKLAMA R0691/19

REKLAMA R0690/19
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna

Piątek, 6 września 2019

Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy czujesz się patriotą / patriotką?

TAK
55% NIE

45%

Nasz patriotyzm
W minioną niedzielę obchodziliśmy osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Choć 

wielu sceptyków nie jest za celebrowaniem tej daty, to warto podkreślić, że dla nas - Polaków to kolej-
na okazja to wzbudzania ducha patriotyzmu w narodzie. 

Zupełnie inne obchody
Jednak niedzielne obchody róż-

niły się znacznie od tych poprzed-
nich. Wszystko zaczęło się w Wielu-
niu - mieście, które w trzydziestym 
dziewiątym roku znajdowało się 
na granicy polsko – niemieckiej. 
Uśpione nocnym spokojem, zo-
stało jako pierwsze zaatakowane 
przez hitlerowską armię. Zaata-
kowane poprzez zrzucenie bomb 
o 4:40 przez Luftwaffe. To właśnie 
tu tego roku o godzinie 4:40 rozpo-
częto uroczystości upamiętniające 
napaść Niemiec na Polskę. To właś-
nie w tym mieście tego roku stanęli 
ramię w ramię prezydenci Polski 
i Niemiec - Andrzej Duda oraz 
Frank-Walter Steinmeier. I to właś-
nie w tym miejscu o tej samej go-
dzinie Prezydent Niemiec powie-
dział: „Chylę czoła przed ofiarami 
ataku na Wieluń, chylę czoła przed 
polskimi ofiarami niemieckiej tyra-
nii i proszę o przebaczenie”. „Panie 
prezydencie, dziękuję za tę obec-
ność i za tę postawę” – podsumo-
wał, nie pozostając dłużnym, Pre-
zydent Polski - Andrzej Duda.

Każdy pamięta
W zbliżonym czasie rozpoczęto 

także obchody na Westerplatte - 
miejscu niezwykłej symboliki wy-
buchu II Wojny Światowej. Wśród 
znamienitych gości znaleźli się Pre-
mier Mateusz Morawiecki i wice-
przewodniczący Komisji Europej-
skiej Frans Timmermans. W swoim 
przemówieniu Prezes Rady Mini-
strów przypominał o bilansie wo-
jennych strat ludzkich, gospodar-
czych oraz polskiej nauki i kultury. 
Zwrócił uwagę, że temat zadość-
uczynienia za powstałe zniszcze-
nia powinien być w dalszym ciągu 
podnoszony. W uroczystościach 
w Warszawie uczestniczyły delega-
cje nie tylko z Europy, ale również 
ze świata, w tym - wiceprezydent 
USA, Mike Pence. Warto zaznaczyć 
że specjalne wystąpienie przygo-
tował w internecie Boris Johnson, 
Premier Wielkiej Brytanii, oddając 
hołd Polakom. Podkreślił, że to pol-

scy piloci z dywizjonu 303 zanoto-
wali najwięcej zestrzeleń w bitwie 
o Anglię. - „Byliśmy z wami w cza-
sach triumfu i tragedii, będziemy 
z wami w kolejnych dekadach” 
– mówił w swoim wystąpieniu. Po 
takiej dawce międzynarodowych 
życzliwości i empatii skierowanych 
ku naszemu narodowi, warto się 
zastanowić, jaki jest nasz patrio-
tyzm dzisiaj i jak staramy się go 
budować. 

Czym jest patriotyzm
Najprościej rzecz ujmując, pa-

triotyzm według wielu definicji to: 
„szacunek i umiłowanie ojczyzny, 
gotowość do poświęcenia się dla 
niej i narodu, stawianie dobra włas-
nego kraju ponad interesy osobi-
ste. Poczucie silnej więzi emocjo-
nalnej i społecznej z narodem, jego 
kulturą i tradycją.” A w bardziej 
pragmatyczny sposób to chociaż-
by płacenie podatków, wspieranie 
rodaków w czasie klęsk, niesienie 
pomocy, czy obchodzenie w nale-
żyty sposób świąt państwowych. To 
darzenie szacunkiem osób i miejsc 
ważnych dla historii narodu.

Do patriotyzmu trzeba doros-
nąć

O kwestię postaw patriotycz-
nych u młodzieży zapytaliśmy 
Artura Marlingę, nauczyciela wie-
dzy o społeczeństwie i geografii 
w szkole podstawowej, który jed-
nocześnie prowadzi Hufiec Związ-
ku Harcerstwa Polskiego Ziemi 
Wałbrzyskiej. - Z tematem patrio-
tyzmu jestem związany niejako 
na dwa sposoby. Niestety, to nie 
są łatwe rzeczy. Młodzi ludzie na 
wstępie nie są w stanie zrozumieć 
faktu, że czegoś kiedyś nie było. Że 
nie było internetu, że nie było moż-
liwości gier na telefonie... Przecież 
to jest zawsze, to było jest i będzie.. 
Polską młodzież bardzo trudno jest 
nakłonić do udziału w uroczystoś-
ciach państwowych – dobrą moty-
wacją jest lepsza ocena z danego 
przedmiotu, ale nie wiem czy tędy 
droga? - zadaje publiczne pytanie 

komendant Hufca. Dodaje również, 
że kwestia patriotyzmu jest klepa-
na od najmłodszych lat, w teorii 
brzmi super – walka za ojczyznę, 
obrona granic itp. Ale moim zda-
niem to po prostu postawa... Wielu 
z nas ma różne opinie, poglądy czy 
stanowiska. Nie jest dobrą rzeczą 
fakt, że władza ma we wszystkim 
rację. Ważne są poglądy, opinia, 
stanowisko czy po prostu zdanie 
odrębne. Roz-
mowa to 80% 
sukcesu., dlate-
go nie patrząc 
na to, co się 
dzieje na sce-
nie politycznej, 
apeluję: ludzie, 
zacznijmy ze 
sobą rozmawiać 
– nie najeżdżać, 
nie dopieprzać, 
tylko po pro-
stu rozmawiać. 
Z czymś się 
nie zgadzasz 
– powiedz to 
w oczy, a nie za 
plecami... - ko-
mentuje Artur 
Marlinga.

Partie poli-
tyczne

Partie po-
lityczne rów-
nież w swoich 
d z i a ł a n i a c h 
(mniej lub wię-
cej) zabiegają 
o kształtowanie  
postaw patrio-
tycznych (nie 
mylić z nacjo-
nalizmem)! Na 
polskim grun-
cie, jak i w więk-
szości państw 
świata, to ugru-
powania pra-
wicowe bądź 
konserwatywne 
kreują wartości 
narodowe. Stąd 

tyle pojawia się ważnych świąt 
o charakterze narodowym, cele-
browanych z należytą godnością, 
czy rządowych programów granto-
wych, takich jak „Patriotyzm Jutra” 
ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Nie-
wątpliwie Prawo i Sprawiedliwość 
góruje w naszym kraju pod wzglę-
dem eksponowania tego typu war-
tości. Choć, o dziwo, wśród społe-
czeństwa i lokalnych samorządów 
coraz częściej w bardzo znamienity 
sposób czci się święta ważne pod 
względem narodowym, czasem le-
piej zorganizowane niż na szczeblu 
centralnym.

Patriotyzm w edukacji 
W edukacji warto zwrócić uwa-

gę nie tylko na budowanie postaw, 
ale również na kanon lektur szkol-
nych. Pamiętamy jak w 2013 roku 
wyrzucono z listy „Pana Tadeusza”, 
„Konrada Wallenroda” czy „Trylo-
gię”? Dla ludzi starszego pokole-
nia było to nie do pomyślenia. Za-
znaczmy jednak, że obecnie wśród 
lektur dla szkół podstawowych klas 

siódmych i ósmych w spisie uzu-
pełniającym są: „Dywizjon 303” – 
Arkady Fiedler, „Krzyżacy” – Henryk 
Sienkiewicz, „Monte Cassino” (frag-
menty) – Melchior Wańkowicz.

Z mojej szkoły podstawowej 
wspominam z sentymentem na-
uczyciela historii, Pana Kamińskie-
go, który obowiązkowo nakazywał 
nam czytać dwie wybrane lektury 
historyczne w semestrze, z których 
potem odpytywał nas na ocenę. To 
prawdziwe kreowanie postaw pa-
triotycznych, a książki historyczne 
lubię do dziś. 

Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

Żródła:
muzhp.pl

szkolnictwo.pl/
epodreczniki.pl

wiadomosci.onet.pl
wiadomosci.dziennik.pl

www.gov.pl
muzeum1939.pl



Rozmowa 5
www.30minut.pl

Nakład łączny
we wrześniu 67 000 egz.

od 17 lat 
razem z Wami

Piątek, 6 września 2019

REKLAMA R0693/19

Rozmowa jest stenogramem zapisu wy-
wiadu zamieszczonego na kanale Studio 
Espresso bez autoryzacji

Oglądnij pełny wywiad

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

z aktorem i byłym  dyrektorem artystycznym Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie rozmawiał Paweł Szpur

z Piotrem Machalicą
z gwiazdami 

Jest Pan znanym i uznanym ak-
torem teatralnym i filmowym, ale 
również doskonałym wokalistą. Co 
jest Panu bliższe: muzyka, teatr czy 
wszystko razem?

Wszystko razem, dlatego, że to 
są takie elementy, które towarzyszą 
uprawianiu tego zawodu. Oczywiście 
moi koledzy aktorzy, którzy są świetni 
w teatrze i w filmie, nie wszyscy śpie-
wają. Marek, który świetnie śpiewał, 
to wyśmiewał się z festiwalu Piosen-
ki Aktorskiej, mówiąc, że to tak samo 
jakby zrobić festiwal chirurgów, że 
jak który kroi. Jak dobrze pamiętam 
(śmiech). Rzecz jasna, jest tak, że cze-
goś robię więcej, czegoś robię mniej, 
albo czegoś w ogóle nie robię, ale 
cały czas coś robię.

Przez dwanaście lat był Pan dy-
rektorem artystycznym Teatru im. 
Mickiewicza w Częstochowie. Jak 
Pan wspomina ten czas i jakie to jest 
dla pana doświadczenie?

To było dla mnie wielkie doświad-
czenie, ponieważ zawsze byłem po 
drugiej stronie. A tu nagle przyszedł 
taki moment, że trzeba było podej-
mować jakieś decyzje, z którymi 
było mi bardzo ciężko. Których tak 
na dobrą sprawę nie podjąłem, bo 
to się wiązało troszkę z wymianą nie 
całego zespołu, ale części. Ja tego nie 
zrobiłem, dlatego, że uznałem, to tak 
się nie da, że ludzie tam siedząc, nie 
mają żadnej innej możliwości pra-
cy, tak jak mają osoby w większych 
ośrodkach. Mają telewizję, mają film, 

a tu mają ten teatr i chcą jeszcze pra-
cować. Ale dziś, z perspektywy czasu 
myślę, że powinienem taki retusz 
tego zespołu zrobić. Moją ambicją 
było to, aby przyjeżdżali fajni reżyse-
rzy. Żeby ten zespół mógł się spotkać 
z fajnymi reżyserami. Do pewnego 
momentu to się jakoś udawało. Ale te 
dwanaście lat to było troszkę za dużo. 
Takie teatry i miasta monoteatralne, 
które mają jeden teatr, tam muszą po 
pewnym czasie zadziać się nowe rze-
czy. Trzeba publiczności dawać coś 
innego. Dlatego dobrze jest, kiedy 
się zmienia dowódca. Ma inne spoj-
rzenie, chce inny repertuar propono-
wać i tak dalej. Ale było to dla mnie 
ogromne doświadczenie.

Dubbingował Pan bajki, między 
innymi „Garfield 2” czy „Opowieści z 
Narni”. Czy ma Pan swoją ulubioną?

„Koziołka Matołka”.
Wszyscy cenią Piotra Machalicę. 

A co jest Pana źródłem inspiracji?
Życie. Życie jest źródłem inspiracji. 

Wszystko, co mi się przytrafiło i ewen-
tualnie, to co mi się przytrafi w życiu, 
mam nadzieję taką. To mnie inspiruje. 
Ludzie, których spotykam. Miałem to 
szczęście, że na przestrzeni... kiedy 
wszedłem w dorosłe życie, a wszed-
łem wcześnie, bo miałem skończone 
17 lat, a jeszcze nie miałem 18-stki, 
zacząłem mieszkać sam i pracować. 
Ci ludzie, których poznałem przez te 
lata, to jest mój największy kapitał.

Grał Pan wielkie postaci klasycz-
ne: Gospodarza w „Weselu” Wy-

spiańskiego czy „Jazona” w Medei. 
Obecnie gra Pan w Teatrze 6 piętro 
czy Och! Teatrze. Czy ma pan rolę, 
którą Pan lubi lub szczególnie pa-
mięta?

Pamiętam wszystkie. Ale nie zro-
biłbym tu rankingu, która rola …. 
w teatrze wygląda to tak, zresztą w 
filmie tak samo, że jest okres prób, 
a później jest czas eksploatacji tego 
nad czym pracowaliśmy. Następnie 
przychodzi taki moment, że sztuka 
schodzi z afisza i zapominamy o niej. 
Ja oczywiście pamiętam, miałem to 
szczęście, że znalazłem się zaraz po 
szkole we wspaniałym teatrze pod 
dyrekcją Zygmunta Hübnera, ze 
wspaniałym zespołem, wyjątkowym 
zespołem. Miałem to szczęście, które 
w tym zawodzie jest bardzo potrzeb-
ne. To, że dyrektor Hübner przyjął 
mnie od razu. Ponieważ to był Teatr 
Powszechny, który miał dwadzieścia 
pięć lat, nie mam ani jednego spekta-
klu, który uznałbym za czas stracony. 
Dzisiaj po tych latach tak myślę sobie, 
że gdybym miał wejść w jakiś tytuł, 
gdzie pracuje się średnio półtorej, 
dwa miesiące nad spektaklem, tyle to 
prób, a potem nie byłoby to eksplo-
atowane... chyba, że klapa. Jak kla-
pa, to zrozumiem. Ale zakładamy, że 
publiczność to przyjęła, to tak to jest 
eksploatowane, że szkoda życia. To 
z tamtego okresu całego nie mam.... 
myśmy grali na przykład „Kotkę na 
gorącym blaszanym dachu” ponad 
dwieście razy. „Męża i Żonę” w oko-

licach trzystu razy. Tego było bardzo 
dużo i nie mam jakiejś szczególnej 
roli.

Chociaż jedna?
To był monodram, który wspomi-

nam wspaniale. Zagrałem go siedem-
dziesiąt razy, to był Eddie E. , z którym 
niezwykle się identyfikowałem. Z 
każdą się identyfikowałem, ale ta była 
szczególna.

Zagrał Pan w „Dekalogu”, „Bo-
hater roku” czy „Zabij mnie, glino”. 
Ma Pan też szczęście do produkcji 
filmowych?

Nie, nie miałem szczęścia do pew-
nego momentu, bo tak naprawdę 

blisko od dwudziestu lat nie zagra-
łem niczego w filmie. Nie doszukuję 
się przyczyn, bo nie mam się czego 
doszukiwać. Po prostu wiem, że jest 
nasz czas, potem mija. Bywa tak, że 
to wraca. Mój ojciec został rozpozna-
walnym aktorem dopiero jak zagrał w 
serialu. Choć był wybitnym aktorem 
teatralnym i nie boję się tego powie-
dzieć dlatego, że był moim ojcem. 
Zrobił mnóstwo teatrów telewizji i 
zagrał setki ról w teatrze. A rozpo-
znawalny był po serialu „Złotopolscy”, 
gdy był po sześćdziesiątce.

Dziękuję za rozmowę.
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Budżet Obywatelski START
1 września ruszyło głosowanie w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Tym razem w zmienionej formule, o której pisaliśmy kilka miesięcy temu, gdy  Rada 

Miasta przyjmowała uchwałę dotyczącą jego funkcjonowania.

Zgłoszonych projektów do bu-
dżetu było dwadzieścia siedem, ale 
sześć zostało odrzuconych z powodu 
złej oceny merytorycznej. Natomiast 
cztery projekty poprzez połącze-
nie, skompensowano w dwa. W ten 
sposób mieszkańcy będą mieli do 
wyboru 19 propozycji. Na realizację 
projektów w 2020 roku przeznaczo-
no trzy miliony złotych, natomiast 
żaden z nich nie może przekroczyć 
kwoty 620 tysięcy złotych. Ważne 
jest również to, że projekty nie dzielą 
się na dzielnice, wszystkie znajdują 
się na jednej ogólnomiejskiej liście. 
Istotne jest również to, że głosować 
mogą już osoby, które ukończyły 14 
lat, ale głosowanie odbywa się tyl-
ko za pomocą internetu. Natomiast 
mieszkańcy, którzy nie posiadają 

internetu, będą mogli zagłosować, 
korzystając ze specjalnych przygoto-
wanych punktów w mieście w dziel-
nicach: Śródmieście, Podzamcze, 
Piaskowa Góra, Stary Zdrój, Biały Ka-
mień oraz Sobięcin. 

Jak na blisko 100-tysięczne mia-
sto, dziewiętnaście projektów to 
niezbyt wiele, ale dla lokalnych spo-
łeczności są bardzo ważne. Wcześ-
niej jako Wałbrzyski Budżet Partycy-
pacyjny, który sięga swoją historią 
kilku lat, podzielony był na projekty 
miejskie i dzielnicowe. Wzbudzał 
mnóstwo emocji i pozytywnej ener-
gii do zbierania podpisów i działań 
lokalnych. Jego frekwencja wynosiła 
w najlepszych czasach około 25%. 
Lecz z biegiem lat wytracał swój im-
pet. A zgłaszanych projektów było 

mniej. Powodem mogą być niezre-
alizowane działania, wśród których 
była ścianka wspinaczkowa, moto 
park, droga na cmentarz, czy zago-
spodarowanie zielonych skwerów. 
To mogło wyhamować entuzjazm 
mieszkańców. A także brak w konse-
kwencji przeprowadzenia głosowa-
nia w 2018 roku. Ale Wałbrzych ma 
to już za sobą i być może tegoroczny 
budżet okaże się dużo lepszy pod 
względem frekwencji w głosowa-
niu. Wszystko teraz w rękach miesz-
kańców. Dlatego załączamy kod 
QR, który przeniesie Was do panelu 
głosowania. Aha – przypomnijcie 
sąsiadom, że głosowanie trwa do 30 
września. Przemyślanych wyborów! 

PAS 
foto um.walbrzych.pl

lista projektów:
1 Tężnia Solankowa w Wałbrzy-
chu
Koszt po weryfikacji: 502 600 zł
2 Przyjazne podwórko
Koszt po weryfikacji: 150 000 zł
3 Rewitalizacja placu zabaw na 
terenie dzielnicy Lubiechów - II 
etap
Koszt po weryfikacji: 310 000 zł
5 Na ratunek ! Mobilne Centrum 
Poszkiwań OSP GPR „Wałbrzych”
Koszt: 549 198,56 zł
6 Skwer pod wiaduktem
Koszt: 553 000 zł
Stan weryfikacji: Wybrany do gło-
sowania
8 Rewitalizacja podwójnego boi-
ska do siatkówki plażowej
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł
Stan weryfikacji: Wybrany do gło-
sowania
9 Ściany wspinaczkowe bulderin-
gowe dla dzieci i dorosłych oraz 
kompleks rekreacyjno-sportowy
Koszt: 620 000 zł
11 Plac zabaw Psie Pole - Wypo-
sażenie i ogrodzenie przed zwie-
rzętami
Koszt po weryfikacji: 90 000 zł
Stan weryfikacji: Wybrany do gło-
sowania
12 Zagospodarowanie terenu 
podwórka w kwartale ulic Namy-
słowskiego, Ogińskiego, Sygie-
tyńskiego i Piłsudskiego
Koszt: 620 000 zł

14 Plac zabaw „Starówka”
Koszt: 337 819,86 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do 
głosowania
15 FlowPark, Siłownia, Biegi, Rol-
ki i Rowery - odnowienie stadio-
nu dla wałbrzyszan.
Koszt: 620 000 zł
19 Zewnętrzne siłownie integra-
cyjne Podzamcze - Nowe Miasto
Koszt: 523 000 zł
21 „Spotkajmy się po sąsiedzku” 
- Rewitalizacja terenu mieszczą-
cego się pomiędzy ul. I. Pade-
rewskiego oraz ul. F. Chopina na 
Nowym Mieście
Koszt: 616 000 zł
22 Koszary wojskowe, całe spor-
towe
Koszt po weryfikacji: 620 000 zł
23 Zakup sceny mobilnej dla po-
trzeb organizacji wydarzeń kul-
turalnych w Wałbrzychu.
Koszt: 589 750 zł
Stan weryfikacji: Wybrany do gło-
sowania
24 Bio10 Pasieki Zielony Wał-
brzych
Koszt: 611 200 zł
Stan weryfikacji: Wybrany do gło-
sowania
25 „Zielony zakątek Nowego Mia-
sta”
Koszt: 57 000 zł
26 Mała, plenerowa scena kon-
certowa w Parku Sobieskiego w 
Wałbrzychu
Koszt po weryfikacji: 600 000 zł
27 Boisko i Wesoły Plac Zabaw - 
Przywodna
Koszt po weryfikacji: 520 922 zł

Przejdź do głosowania
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sekund Zdaniem eksperta - czyli politolog Roman Ziembicki

Czy „spirala milczenia” 
jeszcze działa?

Takie pytanie może zadawać sobie wielu politologów w 
kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Czym 
jest owa „spirala milczenia” w opinii publicznej?

To książka-ikona tego przed-
miotu na studiach z politologii. 
Otóż Elisabeth Noelle-Neumann 
wprowadza w tej publikacji po-
jęcie „spirali milczenia”, analizu-
jąc od 1947 roku proces społecz-
no-psychologiczny, z którego 
wyłania się opinia publiczna. 
Czy większość, która określa 
się za daną partią, ma wpływ 
na decyzje pozostałych? Czy 
z kolei zwycięska w wyborach 
partia, była w sondażach nie-
oszacowana, bo wyborcy wsty-
dzili się publicznie powiedzieć 
prawdę na kogo głosują? Tak 
było w 2015 roku. Wtedy Pra-
wo i Sprawiedliwość osiągała w 
sondażach średnio 33% popar-
cia. Ostatecznie okazało się, że 
wynik wyborczy dał PiS przeszło 
38% poparcia. To właśnie tam 
zadziałał mechanizm nieujaw-
niania swoich poglądów. Czy 

tak jest dzisiaj? Gdzie rządząca 
partia ma ponad 40% poparcia? 
Czy jest nadal nieoszacowana? 
A może przeszacowana? To zja-
wisko obserwuję wśród zna-
jomych, którzy mają konta na 
portalach społecznościowych. 
Często boją się zrobić wpis po-
pierający PiS lub polubić taki, 
ponieważ zaraz pojawia się fala 
hejtu. Również administratorzy 
stron widzą ruch przy tekstach, 
ale nie generują one polubień. 
Podobnie jest z Lewicą. To po-
woduje, że wielu z nas boi się 
publicznie okazywać swoje po-
glądy, w szczególności w sieci. 
Dlatego tegoroczny wynik wy-
borczy zapowiada się naprawdę 
ciekawie. W dodatku do gry o 
mandaty posłów wchodzi ruch 
bezpartyjnych i samorządow-
ców, którzy rzutem na taśmę 
zarejestrowali listy wyborcze. 

Już dziś zdradzę sekret i apelu-
ję o udzielanie szczerej i anoni-
mowej odpowiedzi naszym an-
kieterom, gdyż niebawem przy 
współpracy z tygodnikiem „30 
minut” przeprowadzimy sondaż 
wyborczy w Wałbrzychu.

Roman Ziembicki

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

Świdnica 
Przyznano miejskie dotacje dla
rodzinnych ogrodów działkowych
Sześć stowarzyszeń prowadzących w Świdnicy rodzinne ogrody 
działkowe otrzymało dofinansowania, które pomogą im w mo-
dernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej. 
Członkowie ROD „Kolejarz” otrzymane środki przeznaczyli na 
remont domu działkowca, z kolei ROD „Irys” – na budowę stud-
ni głębinowej. Nowa brama wjazdowa – to inwestycja, którą 
zrealizuje ROD „Pod Dębem”. Przyłącze wodne do miejskiej sieci 
wodociągowej oraz indywidualne liczniki wody pojawią się na 
terenie ROD „Aster”. Remont świetlicy ogrodowej i biur zrealizuje 
w ramach dotacji ROD „Pod Grzybem”. Natomiast ROD„Aronia” na 
terenie swojego ogrodu chce wykonać remont instalacji wodo-
ciągowej.
- Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych przyznane zosta-
ły po raz pierwszy w naszym mieście.  Zainteresowanie tą formą 
wsparcia było duże. Pozwoli to na stopniową poprawę infrastruk-
tury ogrodowej – mówi Krystian Werecki, Pełnomocnik Prezyden-
ta ds. Aktywności Obywatelskiej. 
W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel 30 ty-
sięcy złotych.
- Mam nadzieję, że dodatkowe fundusze przyznane dla ogrodów 
działkowych znacząco poprawią estetykę i komfort korzystania 
z nich – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 
Przypomnijmy, że udzielona dotacja nie może przekraczać 50% 
kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może być większa niż 10 
tys. zł nakładu na zadanie. Środki te mogą wspomóc m.in.: remont 
czy też budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci ener-
getycznych lub wodociągowych. Rozliczenie środków powinno 
nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia inwestycji, nie 
później jednak niż do 30 listopada danego roku budżetowego. 
Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego będą mogli doko-
nywać kontroli realizacji dofinansowanych zadań. Zasady te wy-
nikają z przyjętej w tym roku uchwały Rady Miejskiej. 
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sekundZdaniem eksperta – ekonomista Bartłomiej Grzegorczyk

Dlaczego zerowy podatek do 26 roku 
życia jest ważny?

„Jestem zwolennikiem cięcia 
podatków w każdych okolicznoś-
ciach i pod każdym pretekstem, z 
jakiejkolwiek przyczyny, kiedykol-
wiek jest to możliwe…” - rzekł kie-
dyś Milton Friedman (1912-2006), 
jeden z najwybitniejszych ekono-
mistów oraz propagator wolnego 
rynku, laureat Nagrody Nobla w 
dziedzinie ekonomii w 1976 r.

 Nie sposób nie zgodzić się z tą 
tezą. Każda forma obniżki podatków 
przez rząd jest dobra. Nie ma złej 
obniżki podatków. Każda obniżka 
podatków to wzrost pieniędzy w 
naszym portfelu i zwiększenie moż-
liwości finansowych gospodarstwa 
domowego. W polskim systemie po-
datkowym rozróżniamy ponad 17 

rodzajów podatków, wśród nich za 
najbardziej uciążliwe daniny można 
uznać podatek od towarów i usług 
(VAT), podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) oraz podatek do-
chodowy od osób prawnych (CIT). 
Jeden z nich, tj. PIT od 1 sierpnia 
uległ obniżce. Zerowy PIT, czyli ulga 
bez PIT dla młodych do 26 roku, bo 
o nim tu mowa, oznacza zwolnie-
nie z opodatkowania wynagrodzeń 
osób do ukończenia 26 roku życia 
i osiągających przychody z pracy 
(stosunku pracy, spółdzielczego sto-
sunku pracy, stosunku służbowego 
lub stosunku pracy nakładczej) oraz 
z umów zlecenia zawartych z firmą. 
Stawka 0 % obowiązuje do nieprze-
kraczającej w roku podatkowym 
kwoty przychodu brutto 85 528 zł. 
W roku 2019 limit ten jest niższy 
i wynosi 35 636,67 zł (ze względu 
na obowiązywanie stawki przez 5 
miesięcy). Według wyliczeń Mini-
sterstwa Finansów z ulgi skorzysta 
2 mln młodych pracowników, a sza-
cunkowy zysk roczny – wyliczony 
przykładowo dla wynagrodzenia 
2250 zł brutto, to kwota 1592 zł. Taka 
kwota realnie zostanie w kieszeni 
młodego podatnika. Równolegle 
Sejm uchwalił nowelizację ustawy 
o PIT, która obniży stawkę podatku 
PIT z 18 % do 17 %  i obejmie 25 
mln obywateli. Nowa stawka będzie 
miała zastosowanie od 1 stycznia 

2020 r. do dochodów uzyskiwanych 
m.in.: ze stosunku pracy, z działalno-
ści wykonywanej osobiście, z umów 
zlecenia i o dzieło oraz z działalno-
ści gospodarczej osób fizycznych. 
Z obniżki skorzystają nie tylko pra-
cownicy czy zleceniobiorcy (tak jak 
przy zwolnieniu z PIT dla młodych), 
ale też emeryci, renciści, zatrudnieni 
na umowie o dzieło czy przedsię-
biorcy (oprócz tych, którzy wybrali 
stawkę liniową albo ryczałt), a także 
młodzi przedsiębiorcy, ponieważ 
PIT dla młodych nie objął osób do 
26 roku życia, prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Stawkę  17 
%  zapłacą podatnicy, którzy mają 
roczne dochody do 85 528 zł brutto 
rocznie.  Obie obniżki podatku PIT są 
częścią propozycji programowych 
określanych jako „Piątka Kaczyńskie-
go” i realizacją obietnic Jarosława 
Kaczyńskiego z konwencji Prawa i 
Sprawiedliwości z lutego br. 

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. 

Region
Pieniądze na drogi 
We wtorek 03.09.2019 opublikowana została lista dotacji na remonty i prze-
budowę gminnych i powiatowych dróg w ramach nowego rządowego pro-
gramu Fundusz Dróg Samorządowych. Dolny Śląsk otrzymał łącznie 193 mi-
liony złotych, z czego 55 milionów trafiło do subregionu wałbrzyskiego. Dzięki 
środkom zewnętrznym samorządy mają ułatwione zadanie - dotacje pokryją 
nawet do 80% wartości prowadzonych inwestycji drogowych.
Fundusz Dróg Samorządowych to program, którego wprowadzenie zadekla-
rował na początku 2019 roku Premier Mateusz Morawiecki. W swoich wypo-
wiedziach Premier podkreśla, że FDS przede wszystkim poprawia jakość ży-
cia ludzi w małych miejscowościach, a wiele projektów w całej Polsce może 
być realizowane dzięki skutecznej polityce finansowej, którą prowadzi rząd. 
Fundusz Dróg Samorządowych to według Morawieckiego odpowiedź na nie-
dobór środków finansowych po stronie samorządowej, które pozwoliłyby na 
samodzielne unowocześnianie sieci dróg. Budowa dróg dojazdowych zwięk-
sza szanse biznesowe polskich przedsiębiorców oraz pozwala tworzyć nowe 
firmy i miejsca pracy. 

W regionie wałbrzyskim dotacje otrzymały:
    Wałbrzych:

Ulica Dunikowskiego
Ulice Nałkowskiej-Hirszfelda

Ulica Długosza

    Szczawno-Zdrój
Ulice Ofiar Katynia-Bukowa-Bohaterów Warszawy

    Mieroszów
Remont mostów w Unisławiu Śląskim i Sokołowsku

Ulica Mickiewicza

    Czarny Bór
Ulica Sportowa i Skalników 

    Walim
Ulica Słowackiego

    Jaworzyna Śląska
Ulica Ogrodowa
Ulica Wolności

    Świdnica
Ulica Kraszowicka

    Marcinowice
Ulica Okrężna
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REKLAMA R0698/19Skutecznie działają
Mowa o zaangażowanych mieszkańcach Starego Zdroju, Biurze Rewitalizacji 

i aktywnym radnym Anatolu Szpur. Kolejny raz skutecznie przeprowadzili działa-
nia mające na celu poprawienie nie tylko aspektów wizerunkowych dzielnicy, ale 
przede wszystkim - wsparli lokalną społeczność.

Warto przypomnieć, że znaczna część 
dzielnicy Stary Zdrój objęta jest obszarem 
wsparcia w procesie rewitalizacji miasta. 
To dzięki współpracy mieszkańców, Biura 
Rewitalizacji i aktywnego radnego Anatola 
Szpur udaje się pozyskać środki na projekty 
mające wpływ na zmiany w dzielnicy. Praca, 
którą wykonują wszyscy zaangażowani, jest 
wolontariatem. To jeszcze bardziej utwier-
dza nas w przekonaniu, że angażowanie 
społeczne jest istotnym czynnikiem rewita-
lizacji. 

Takie były początki 
Wszystko zaczęło się kilka miesięcy 

temu. Wówczas postawiono na realizację 
dwóch projektów: „Zielony Koszyk” i „Są-
siedzka ławeczka dla seniora”. Dzięki wspar-
ciu środków z projektu i pracy społecznej 
mieszkańców odnowiono i uporządkowano 
zaniedbany skwer przy ulicy Przywodnej. 
- Jest to dobry przykład partycypacji spo-
łecznej, współpracy mieszkańców z Funda-
cją i Urzędem - komentuje pani Katarzyna 
Chromej, mieszkanka ulicy Przywodnej. Jej 
mąż, Piotr, dodaje – że, nie udałoby się nam 
to wszystko, gdyby nie sąsiedzka współpra-
ca, w którą zaangażowali się  Sylwia Chyży, 
Ewelina Sołtysinska, Piotr Chomej, Kata-
rzyna Chomej, Grzegorz Kon, Katarzyna 
Borowska, Barbara Grabowska, Eugeniusz 
Chyży i Przemysław Sołtysinski, a także rad-
ny Anatol Szpur. 

Tak działają
Dodatkowo dzięki środkom udało się 

zrealizować zakup sześciu ławek, o które 
prosili seniorzy z dzielnicy. Część z nich zo-

stanie zainstalowana przy ulicy Przywodnej, 
a część na zielonym skwerze za byłym ho-
telem „Sudety”. - Od kilku lat, każdego roku 
angażujemy się społecznie i realizujemy 
sprawy ważne dla naszych mieszkańców. 
Chcemy, by dzielnica wyglądała lepiej i była 
przyjazna, w szczególności seniorom, któ-
rych jest coraz więcej – komentuje radny 
Szpur. - Udowodniliśmy, że w ciągu kilku 
miesięcy skwer stał się przyjaznym miej-
scem dla mieszkańców ulicy Przywodnej 
i ich gości - dodaje pani Sylwia. Na koniec 
realizacji projektu odbył się piknik sąsiedzki 
z poczęstunkiem i zabawami. Takie wspólne 
społeczne działania to przykład dla wielu 
małych społeczności, jak zaangażowaniem 
i współpracą można coś fajnego zrobić dla 
innych we własnej okolicy. Gratulujemy re-
alizacji pomysłu.

PAS
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Lepiej wcześniej niż wcale!
Rozpoczynający się rok szkolny 

wymusza na świadomych rodzi-
cach wyszukanie dla swoich po-
ciech zajęć pozalekcyjnych.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury za-
chęca do zapoznania się z szere-
giem propozycji w ramach Wałbrzy-
skiej Szkoły Talentów. Przybliżamy 
jedną z nich.

Zajęcia indywidualnej nauki gry 
na instrumentach to przeciwwaga 
dla promowanych przez współczes-
ny świat szybkich i łatwych zwy-
cięstw bez specjalnego wysiłku. 
Przyszły instrumentalista dowie się, 
ile czasu i osobistego wysiłku i za-

angażowania musi poświęcić do-
skonaleniu swojej gry, dzięki czemu 
nauczy się szanować pracę innych 
i doceniać prawdziwą sztukę. Gra-
nie na instrumencie jest treningiem 
dla ciała, uczuć i psychiki. Wszystkie 
te sfery są wzmacniane i rozwijane, 
co przynosi korzyści także w innych 
działaniach np. nauce czy twór-
czości. Nauka gry na instrumencie 
jest konstruktywnym sposobem 
spędzania czasu, perspektywicznie 
przyzwyczaja do występów na sce-
nie, daje wiarę w siebie i uwrażliwia 
na piękno. Badania naukowe dowo-
dzą, że gra na instrumencie w wieku 

wczesnoszkolnym, przenosi się na 
niezwiązane z muzyką obszary, co 
znacznie ułatwi poprawę wyników 
w nauce pozostałych przedmiotów. 
Poszerza pamięć, uczy koncentra-
cji uwagi, rozbudza kreatywność, 
poprawia koordynację ruchową, 
pomaga wyrażać emocje i przynosi 
relaks. 

Wybierając zatem zajęcia poza-
lekcyjne dla dzieci, warto wziąć pod 
uwagę korzyści i sensowność spę-
dzania wolnego czasu, pod okiem 
doświadczonej kadry pedagogicz-
nej.

Wałbrzyska Szkoła Talentów za-
prasza na indywidualne zajęcia na-
uki gry na fortepianie, skrzypcach, 
flecie, gitarze, akordeonie. Istnieje 
również możliwość skorzystania 
z zajęć w formie korepetycji.

Zachęcamy do zapisania na za-
jęcia już dziś, żeby Wasze pociechy 
kiedyś nie powiedziały – lepiej póź-
no niż wcale – lepiej wcześniej niż 
wcale!

Nauczyciele:
Eliza Więcławska – fortepian
Ewa Bardzik-Adamczyk – fortepian

Joanna Kowalska – akordeon
Danuta Baranowska-Futyma
– skrzypce, fortepian
Jadwiga Szeligowska – fortepian
Justyna Misterka – gitara
Tomasz Szeligowski - flet

Informacje i zapisy:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
wst@wok.walbrzych.pl
tel. 74 667 09 53 lub 74 640 99 15
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Lewica Wystartowała
Tradycyjnie jak większość partii politycznych na placu Magistrackim, Sojusz Le-

wicy Demokratycznej, Wiosna oraz Partia Razem idą wspólnie w wyborach parla-
mentarnych pod szyldem Lewicy

Na spotkaniu nie zabrakło znanych wał-
brzyszanom twarzy polityków lewicy. Lide-
rem listy będzie Marek Dyduch mieszkający 
na co dzień we Wrocławiu. - Po czteroletniej 
nieobecności lewica ma szanse wrócić do 
polskiego parlamentu, a to znaczy, że wraca 
normalność. Jesteśmy chyba jedynym krajem 
w Europie, gdzie w krajowym parlamencie 
nie ma przedstawicieli ugrupowań lewico-
wych. Taka sytuacja w socjalnej europie jest 
dość kuriozalna, bowiem w Polsce sprawy 
socjalne lansuje nacjonalistyczna prawica 
w postaci PiSu, a sprawy wolnościowe lansu-
je partia władzy dla władzy, czyli PO. Podkre-
śla lider SLD Marek Dyduch. Drugi na liście to 
wałbrzyszanin doktor Mariusz Kotarba, znany 
mieszkańcom przedstawiciel Wiosny. Kotar-
ba chce skutecznej naprawy służby zdrowia: 
. - Zwiększymy liczbę miejsc na studiach me-
dycznych oraz uprościmy procedury nostry-

fikacji dyplomów dla obywateli innych naro-
dowości. Te działania spowodują, że spełnimy 
zobowiązanie, a mianowicie gwarancję wizy-
ty u lekarza specjalisty w ciągu 30 dni. Zakła-
damy, że każdy lek na receptę oraz wyroby 
medyczne będą kosztował nie więcej niż 5 
zł . Dzieci, emeryci, renciści, kobiety w ciąży 
i pacjenci po przeszczepach będą mieli leki 
za darmo. Takie systemu funkcjonują między 
innymi w Wielkiej Brytanii gdzie za leki na 
receptę płaci się nie więcej niż 9 funtów czy 
w Niemczech gdzie za leki płaci się  nie mniej 
niż 5 euro a nie więcej niż 10 euro. - Zauważa 
regionalny lider Wiosny. Warty podkreślenia 
jest fakt, że lewica notuje obecnie najwyższe 
poparcie od wielu lat przekraczające 12% po-
parcia.

PAS
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Co ćwierka w sieci...
Cezary Przybylski

Anatol Szpur

Mariusz Kotarba

dolnośląska Policja

S. Bielawska

Michał Dworczyk

Muzeum Porcelany

MKS Szczawno-Zdrój

@PrzybylskiCez

@AnatolSzpur

@Mariusz_Kotarba

@DPolicja

@bielawska_s

@michaldworczyk

@MuzeumWalbrzych

@MksZdroj

1:49 PM · 23 sie 2019

1:13 PM · 31 sie 2019

6:52 PM · 3 wrz 2019

2:05 PM · 3 wrz 2019

9:51 AM · 2 wrz 2019

3:35 PM · 3 wrz 2019

10:58 AM · 4 wrz 2019

7:17 AM · 3 wrz 2019

Podpisaliśmy umowę, dzięki której Samorząd @Dolny_Slask otrzyma od rządu, 
zgodnie z deklaracją Pana Premiera @MorawieckiM, blisko 2 mln zł na odbudowę 
Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju. Razem odbuduje-
my obiekt, który spłonął doszczętnie w pożarze w 2018r.

Zielony Koszyk i Sąsiedzka laweczla dla seniora. To dwa projekty, które zrealizowa-
liśmy wspólnie z mieszkańcami Starego Zdroju i Akcja rewitalizacja: @WalbrzychM
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację. Brawo

Dzisiaj minął pierwszy dzień nauki nowego roku szkolnego. Szkoła musi się zmie-
nić. Szkoła musi odpowiadać na wyzwania współczesności. Musimy rozszerzyć 
naukę programowania. Musimy uczyć o zdrowym stylu życia, o zmianach klima-
tycznych, o rozpoznawaniu „fake newsów”

Dolnośląscy policjanci z sukcesami startowali w wyścigu MTB Korona Karkono-
szy - Rowerem na Śnieżkę. Patronat honorowy nad imprezami w tym roku objęło 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji –IPA. http://dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/
aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/dolnoslascy_policjanci_z_sukcesa-
mi_startowali_w_wyscigu_mtb_korona_karkonoszy___rowerem_na_sniezke

Dla 10 722 młodych wałbrzyszan rozpoczął się dzisiaj kolejny rok szkolny. Pre-
zydent @RomanSzelemej  weźmie udział w Miejskiej Inauguracji w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Wszystkim uczniom i nauczycielom ży-
czymy samych sukcesów

Dzięki intensywnym staraniom i decyzji Premiera @MorawieckiM
 tylko w 2019 r. przeznaczymy ponad 51 mln zł na remonty i modernizację wy-
branych ulic i kluczowych arterii w naszym regionie. Dla całego województwa 
oznacza to wsparcie na poziomie ponad 152 mln zł. #DobryCzasDlaRegionu

Zapraszamy w najbliższą sobotę (7 września) na niezwykły spacer historyczny po 
pałacu Albertich. Wejścia o godzinach: 10:00, 11:30, 13:00 i 14:30. Rezerwacja te-
lefoniczna: 74 664 60 30 #EuropejskieDniDziedzictwa #muzeumporcelany #wał-
brzych #dolnyśląsk #Polska

Dziś jest ten dzień, w którym lajkujemy i udostępniamy info o @City_Wilanow
 Pomóżmy chłopakom w promocji ich klubu. Nie zapominajcie o Facebooku klu-
bu z Wilanowa. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=49325409816626
2&id=212095282948813 @TempoPaniowki @CzarniWalbrzych @NaprzodSwibie 
@Chroberz @mlkspartakw @PoloniaRadio
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K-Beauty
Zapachy zen

Nude czy neon?

Kosmetyki „pod lupą”

Czy wiecie, co kryje się za tym 
terminem? To skrót od ciągle po-
pularnej koreańskiej pielęgnacji, na 
którą składają się między innymi: 
maseczki (często w zabawnej for-
mie), kremy, mleczka, toniki, żelowe 
płatki pod oczy.

osa

Powoli dociera i do nas - moda na 
ultradźwiękowe dyfuzory do natu-
ralnych olejków eterycznych. Trend 
ten przywędrował aż z Japonii - kró-
lestwa zen - i cieszy się coraz więk-
szą popularnością. Dzięki wspo-
mnianym urządzeniom (m.in. marki 

Ichirin, cena 399 zł; dyfuzor GX-03K, 
cena 121 zł) nie tylko odświeżymy 
powietrze w naszym domu bądź 
biurze, ale i wypoczniemy - w każ-
dej chwili możemy bowiem poczuć 
zapach lasu czy bryzy morskiej. Do 
tego taki gadżet pięknie się prezen-

tuje w salonie. Będzie zatem czysto, 
pachnąco i stylowo! Polecamy rów-
nież odwiedzić strony: www.homea-
roma.pl oraz www.ecoaroma.pl.

osa

Nude czy neon? Które barwy są 
w tym sezonie najmodniejsze? Od-
powiedź jest prosta: wszystkie, jakie 
nam się podobają, pod warunkiem, 
że mówimy o paznokciach. Avon 

specjalnie na jesień przygotował 
dla swoich klientek aż 13 nowych 
odcieni lakieru i to jeszcze z efektem 
hybrydy! Żelowe produkty nie nisz-
czą płytki, do tego łatwo je zmyć. Co 

jeszcze zyskamy? Intensywny połysk 
bez lampy UV! Stała cena to 25 zł, w 
promocji - 9,99.

osa

Choć przepisy nie są nowe, 
bo funkcjonują już w Unii 
Europejskiej, dopiero teraz 
weszły w życie załączniki III i 
IV dokumentu technicznego, 
precyzujące, jakich zwrotów 
i sformułowań producenci z 
sektora „beauty” nie powinni 
używać. Dotyczy to nie tylko 
etykiet, czy ulotek, ale i re-
klam. 

Zakazane slogany

Dotychczas marki prześci-
gały się w stosowaniu haseł 
typu: „bez parabenów”, „para-
ben free”, „alcohol free”, „free 
from”, „not tested on animals”, 
„hipoalergiczny” Czemu? Bo 
przyciągały klientki i sugero-
wały, że ich wyrób jest wyjąt-
kowy, bezpieczny i najlepszy. 
Ktoś powie: „no, i co w tym 
złego?” Niby nic, ale...obecne 
w kremach lub szamponach 
konserwanty wcale nie były 
szkodliwe, bo zostały dokład-

nie przebadane i dopuszczo-
ne do użytku -  tyle tylko, że 
nie w tym roku, a w latach np. 
60-tych. Teraz dyskredytacja 
tego rodzaju składników jest 
zakazana. Firmy nie mogą 
chwalić się też tym, co winno 
być normą, obowiązkiem. To, 
że kosmetyku nie testowa-
no na zwierzętach, wcale nie 
świadczy o jego wyjątkowo-
ści - przepisy unijne po pro-
stu wyraźnie tego zabraniają. 
Podobnie sytuacja wygląda, 

jeśli chodzi o substancje nie-
dozwolone. Przykładowo in-
formacja o treści: „nie zawiera 
formaldehydu”, w ogóle nie 
powinna pojawić się na opa-
kowaniu, gdyż i tak skład kos-
metyku jest jej obligatoryjnie 
pozbawiony. I kolejna zmia-
na: by pretendować do miana 
„specjalistycznego”, lecznicze 

działanie produktu musi zo-
stać udowodnione, być pop-
arte badaniami. Liczą się za-
tem: etyka i prawdziwy efekt, 
a nie „obiecanki”, na granicy z 
cudami. Za niestosowanie się 
do owych wytycznych, grożą 
finansowe sankcje.

osa

Od lipca obowiązują nowe zasady, które chronią nas - konsumentki przed wprowadzeniem w błąd 
i nietrafionym zakupem kosmetyku.

Czytelnia 30 minut
„Detektyw Zagadka - dziwny
wtorek profesora Piątka”

„Sami czytamy” to seria barwnie ilustrowanych, przyjaznych dzieciom zaczynającym 
przygodę z czytaniem książek. Atutem publikacji, poza wciągającą fabułą, są duże litery, 
komiksowe opracowania poszczególnych historyjek, krótkie rozdziały oraz ćwiczenia wy-
mowy trudnych wyrazów bądź zwrotów. My wybraliśmy tytuł, który naszym zdaniem, ide-
alnie nadaje się na wakacyjną lekturę. 

W skład zbioru „Detektyw 
Zagadka – dziwny wtorek 
profesora Piątka” wchodzi 
6 zabawnych, uczących lo-
gicznego myślenia, dedukcji 
i wnioskowania, opowiadań: 
„Dziwny wtorek profesora 
Piątka”, „Dlaczego kanarek 
nie śpiewa?”, „Trzynasty guzik 
dozorcy”, „Tajemnica starego 

zegara”, „Kto zjadł ciastka?” i 
„Paczka dla detektywa”. Po-
stacią, która je scala, jest Pan 
Zagadka – wujek Basi i Bartka. 
W galerii osobliwości dziecię-
cego świata wyobraźni spo-
tykamy także: sędziego Para-
grafika, zegarmistrza Kukułkę, 
listonosza Adresika, dozorcę 
Wiaderko czy fryzjera Loczka. 

Autorką tekstów jest Iwona 
Czarkowska, rysunki stworzył 
Maciej Maćkowiak. Polecamy 
wydawnictwo SBM!

Źródło zdjęć:
lubimyczytać.pl
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Trwają prace projektowe rewitalizacji Parku Młodzieżowego
Ponad 7 milionów złotych Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego. Będzie to kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku 

Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Park Młodzieżowy wpisany 
jest do rejestru zabytków woje-
wództwa dolnośląskiego, dlatego 
też wszystkie prowadzone w nim 
prace i wcześniej przygotowane 
dokumenty i projekty wymagają 
zezwoleń i decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Koszt re-
witalizacji Parku Młodzieżowego, 
według złożonego projektu, to oko-
ło 9 milionów 200 tysięcy złotych. 
Inwestycja obejmie całą powierzch-
nię, czyli prawie 11 hektarów. Przy-
gotowana koncepcja zieleni zakłada 
odtworzenie cennego historyczne-
go i przyrodniczego układu kom-
pozycyjnego. Zachowany ma zostać 
leśny charakter parku, pojawią się 
nowe nasadzenia drzew i krzewów. 
W planach jest również utworzenie 
polany wypoczynkowej.

Oddzielnym zadaniem, które 
chce zrealizować Urząd Miejski jest 

odbudowanie słynnej wieżyczki 
i fontanny, co niestety według zało-
żeń POIŚ nie może zostać dofinanso-
wane. Miasto chce jednak wykonać 
tę część zadania na własny koszt. 
Przygotowana inwentaryzacja den-
drologiczna zawiera szczegółową 
specyfikację wszystkich tj. 2500 
drzew i krzewów, które są geodezyj-
nie zlokalizowane, ponumerowane, 
gatunkowo oznaczone i pomierzo-
ne. Wszystkie drzewa podlegające 
jakiejkolwiek ingerencji ujęte są w 
zestawieniu z uzasadnieniem i pod-
legają weryfikacji przed wydaniem 
decyzji przez urząd konserwatorski.
Ponad połowa starych, cennych, 
a często już niebezpiecznych drzew 
planowana jest do pielęgnacji i za-
bezpieczeń mechanicznych koron 
poprzez tzw. wiązania linowe. - 
Otrzymaliśmy już decyzję konser-
watora na wykonanie zabiegów 

pielęgnacyjnych na około 700 drze-
wach. Pozwoli to nam na ogłoszenie 
przetargu na wyłonienie wykonaw-
cy tego zadania – mówi Maciej Gle-
ba, dyrektor Wydziału Dróg i Infra-
struktury Miejskiej. Usunięcie drzew 
które przede wszystkim zagrażają 
bezpieczeństwu lub są w złym 
stanie sanitarnym, a częściowo ze 
względów kompozycyjnych po-
przedzona zostanie również decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. - Konsekwentnie i starannie 
realizujemy plan „zielonej strategii” 
dla naszego miasta. Działania rewi-
talizacyjne w Parku Młodzieżowym 
nie będą odbiegać od tych, którym 
poddany został Park gen. Władysła-
wa Sikorskiego. Zachowany zostanie 
historyczny wizerunek tego miejsca 
– mówi prezydent Świdnicy, Beata 
Moskal – Słaniewska.  

Rozpoczęcie prac pielęgnacyj-
nych w drzewostanie parkowym 

planowane jest późną jesienią. 
red 

Wakacje w Starej Kopalni – podsumowanie
Wakacje dobiegły końca. W ciągu tych dwóch letnich miesięcy w Starej Kopalni wiele się działo.

    Dla dzieci
    Od 24 czerwca obowią-

zywała specjalna oferta zajęć 
przeznaczona dla dzieci w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Odbywały się też Artystycz-
ne Środy w Centrum Cerami-
ki Unikatowej – można było 
skorzystać z warsztatów cera-
micznych i graficznych. Dwa 
razy w tygodniu organizowano 
również specjalne zwiedzanie 
i warsztaty ceramiczne w ra-
mach pakietu „Stara Kopalnia 
rodzinnie – węgiel i ceramika”. 
W trakcie tych spotkań rodzice 
razem z dziećmi mogli wspólnie 
stworzyć ceramiczne dzieła. We 
współpracy z Centrum Robo-
tyki, Programowania i Nowych 
Technologii KidsTech Stara Ko-
palnia przygotowała 4 turnusy 
półkolonii dla dzieci w wieku 
szkolnym. W programie pojawi-
ła się m.in. Akademia Youtubera 
oraz gry terenowe po Starej Ko-
palni.  Z atrakcyjnych propozycji 
wakacyjnych warsztatów sko-
rzystało blisko 1000 osób.

    Kultura
    Ponadto w okresie letnim 

nie zabrakło eventów kultural-
nych: po raz kolejny w Starej 
Kopalni zagościł Metal Mine 
Festival, a dzień później, w ra-

mach Ensemble Festival, wraz 
z zespołem wystąpił Marcin 
Masecki. Oprócz wydarzeń mu-
zycznych odbył się także VII 
Wałbrzyski Międzynarodowy 
Rajd Pojazdów Zabytkowych, 
a Stara Kopalnia dopingowa-
ła biegaczy podczas Toyota 
Półmaraton Wałbrzych. Na za-
kończenie wakacji, jak co roku, 
zorganizowano Lata Finał – Ko-
palnię Kolorów, podczas które-
go uczestnicy wyrzucali w górę 
kolorowe proszki Holi i tańczy-
li energetyczną zumbę. A to 
wszystko przy znanych utwo-
rach muzycznych, za których 
wybór odpowiadał DJ Novicky 
– rezydent popularnych, wroc-
ławskich klubów.

    W sierpniu dwukrotnie 
miało miejsce nocne zwiedza-
nie z biesiadą górniczą. Ci, któ-
rzy wybrali tego typu atrakcję, 
mogli poczuć się jak prawdzi-
wi górnicy i wykonywać prace 
górnicze w podziemiach. Nad 
ich  przebiegiem czuwali prze-
wodnicy – byli górnicy. Podczas 
spotkań opowiadano anegdoty 
i górnicze historie, a czas umila-
ła muzyka na żywo. Jan Jędrasik, 
dyrektor instytucji, podsumo-
wuje: – „Taka forma zwiedzania 
cieszy się coraz większą popu-

larnością – za każdym razem 
wszystkie bilety są wyprzedane, 
a kolejne firmy i grupy  zgłasza-
ją się do nas w celu organizacji  
nocnego zwiedzania jako formy 
team buildingu”.

  Wystawy
    Przez całe wakacje zarówno 

w Centrum Ceramiki Unikato-
wej, jak i w Galerii Sztuki Współ-
czesnej można było bezpłatnie 
obejrzeć aż 3 ekspozycje, które 
są jeszcze dostępne do połowy 
września: wystawa „Teraz” z oka-
zji 70-lecia istnienia Wydziału 
Szkła i Ceramiki na wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, wy-
stawa „Żywioły/Woda” składa-
jąca się ze zdjęć autorstwa fo-
tografów National Geographic 
Polska oraz wystawa malarstwa 
Mariusza Mikołajka „Zawsze po-
czątek. Spotkanie”.

    Plany na jesień
    Wakacje były bardzo inten-

sywnym czasem w Starej Ko-
palni, ale jesień zapowiada się 
również bardzo ciekawie z uwa-

gi na liczne koncerty i spektakle 
(m.in. Kortez, Daria Zawiałow 
czy Paweł Domagała oraz spek-
takl komediowy „Kiedy kota nie 
ma”). Z kolei już na początku 
września zapraszamy serdecz-
nie na Europejskie Dni Dziedzi-
ctwa – w programie wykłady, 
prezentacje, warsztaty, gry tere-
nowe oraz rodzinne zwiedzanie 
Starej Kopalni. Na grupy szkolne 
czeka także oferta edukacyj-

na na rok szkolny 2019/2020 
wzbogacona o nowe formy za-
jęć. „Obecnie promujemy naszą 
nową ofertę edukacyjną – już na 
ten moment mamy wiele rezer-
wacji zajęć i warsztatów zarów-
no na ten rok, jak i na przykład 
na kwiecień 2020” – zachęca Jan 
Jędrasik. 

red
foto: P.Szpur
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Henryk
Nazwisko: Fortoński
Data urodzenia:
17 sierpnia 1957 roku 
Pseudonim sportowy: 
Żelazny Henryk
Klub: Górnik Wałbrzych
(koszykówka na wózkach)
Największy dotychczasowy sukces?
Na pewno dwukrotne Mistrzostwo Polski w koszykówce na wózkach. Po raz pierw-
szy wywalczone ze Startem Wałbrzych, a po jego rozpadzie – Impelem Wrocław. Do 
tego tytuł wicemistrzowski i kilka brązowych medali. Jestem również potrójnym 
Mistrzem Polski Niepełnosprawnych ze startu wspólnego i na czas w kolarstwie szo-
sowym. Dla mnie każdy sukces ma swoją wartość, ale pierwszy wywalczyłem w ko-
szykówce, dlatego ten zapamiętałem najlepiej. 

Dlaczego Górnik Wałbrzych?
Z Wałbrzychem jestem związany, dlatego moją wieloletnią przygodę z koszykówką na 
wózkach chciałem skończyć w mieście, z którego pochodzę. 

Kto jest Twoim idolem sportowym?
Nie mam idola sportowego. W dawnych czasach z uznaniem patrzyłem na Stasia 
Kiełbika z koszykarskiego Górnika, a obecnie bardzo kibicuję Olkowi Balcerowskie-
mu, bo to nasz chłopak i nadzieja polskiego basketu. 

Co chciałbyś osiągnąć wraz z Górnikiem?
Nie patrzę na sportową przyszłość przez pryzmat ewentualnych sukcesów. Chciał-
bym powiedzieć, że marzy mi się kolejne Mistrzostwo Polski, ale to obecnie chyba 
nie jest możliwe. Po prostu realnie oceniam możliwości mojego zespołu. 

sekund
Do trzech razy sztuka
Po dwutygodniowej przerwie 
piłkarki AZS-u PWSZ wracają do 
gry o ekstraligowe punkty. Wał-
brzyszanki po raz trzeci w tym 
sezonie wystąpią przed lokalną 
publicznością i nie da się ukryć, 
iż po dwóch wcześniejszych po-
rażkach z Medykiem Konin oraz 
Czarnymi Sosnowiec liczymy na 
zwycięskie przełamanie na Ra-
tuszowej. Rywalem podopiecz-
nych trenera Kamila Jasińskiego 
będzie tym razem wyżej sklasyfi-
kowany sąsiad w tabeli, czyli GKS 
Katowice. Nasze oczy będą oczy-
wiście zwrócone na akademiczki, 
ale również Klaudię Miłek, która 
po kilku latach występów w ko-
szulce z logo PWSZ Wałbrzych 
zdecydowała się zasilić klub ze 
stolicy Górnego Śląska. Do ry-
walizacji z Gieksą nasza drużyna 
przystąpi wzmocniona kolejną 
nową zawodniczką. Mowa o za-
ledwie 19-letniej, choć całkiem 
już doświadczonej Anicie Bosak, 
która w minionym sezonie za-
grała w 24 spotkaniach na naj-
wyższym szczeblu w barwach 
AZS-u PSW Biała Podlaska oraz 3 
meczach reprezentacji Polski do 
lat 19. Bosak występuje w defen-
sywie, co jest dobrą wiadomoś-
cią, gdyż w czterech pojedyn-
kach ligowych AZS stracił łącznie 
8 bramek, wraz z GKS-em najwię-
cej z pierwszej „szóstki” rozgry-
wek. Na ciekawie zapowiadającą 
się rywalizację sąsiadów w tabeli 
zapraszamy jutro o godzinie 13 
na stadion przy ulicy Ratuszowej. 

Pucharowych zmagań
ciąg dalszy
W środę rozegrano kolejne, nie-
mal wszystkie spotkania II run-
dy Pucharu Polski na szczeblu 
podokręgu Wałbrzych. Niemal 
wszystkie, gdyż ostatni pojedy-
nek pomiędzy KS Polanica-Zdrój 
a Trojanem Lądek-Zdrój zakoń-
czył się wczoraj, a więc już po 
zamknięciu obecnego wydania 
naszego tygodnika. Awans do 
kolejnej rundy uzyskały tylko 
trzy lokalne drużyny: Górnik Bo-
guszów-Gorce, MKS Szczawno-
-Zdrój oraz Unia Bogaczowice. 
Dwa pierwsze z wymienionych 
staną naprzeciw siebie w trze-
ciej odsłonie rozgrywek, podczas 
gdy Unia gościć będzie benia-
minka IV ligi, a więc Pogoń Pie-
szyce. 

W oczekiwaniu
na pierwszą bramkę
Debiutujące w III lidze kobiet pił-
karki Zagłębia Wałbrzych wciąż 
czekają nie tylko na pierwszy 
punkt, ale wręcz historyczną 
bramkę w rozgrywkach. Za pod-
opiecznymi Łukasza Wojcie-
chowskiego trzy mecze, które 
zakończyły się wysokimi wygra-
nymi rywalek. W środę nasze 
panie zanotowały pierwszy wy-
jazd – wałbrzyszanki zmierzyły 
się z Polonią Środa Śląska, z którą 
przegrały 0:11. Już jutro piłkarki 
Zagłębia wracają na Dąbrowskie-
go, aby tym razem podjąć MKS 
Polonię Świdnica-ŻAP. Początek 
derbowego spotkania o godzi-
nie 16.30.

Bartłomiej Nowak

Najważniejszy mecz Minersów

„Mineralni” dzielą i rządzą

Wydawało się, iż po ubiegłotygodniowej, wysokiej porażce u siebie z Armadą Szczecin 0:49 nasi futboliści bezpowrotnie stracili szan-
se na awans do fazy play-off II ligi. Tymczasem w minioną niedzielę swój ostatni mecz w sezonie rozegrali Jaguars Kąty Wrocławskie, 
którzy pokonując Angels Toruń nieoczekiwanie otworzyli ekipie Miners Krause drzwi do kolejnej odsłony ligi.

Po czterech odsłonach na czele „Serie A” plasuje się MKS Szczawno-Zdrój, który w dotychczasowych meczach zdobył 10 punktów. 
Co prawda w II kolejce podopieczni trenera Borka przegrali 0:1 z Zagłębiem Wałbrzych, jednak okazało się, iż w składzie przyjezdnych 
wystąpił nieuprawniony zawodnik, co w rezultacie skutkowało wygraną walkowerem szczawieńskiej ekipy.

Wałbrzyscy futboliści ponieśli 
pierwszą w tym sezonie porażkę 
przed własną publicznością. Co 
prawda spodziewaliśmy się trud-
nego boju z niepokonaną i prowa-
dzącą w tabeli grupy zachodniej 
Armadą Szczecin, to jednak rozmia-
ry przegranej na pewno zabolały 
podopiecznych trenera Pawła Soł-
tysiaka. 

Na szczęście wynik 0:49, choć 
poszedł w świat, to nie przekreślił 
szans Minersów na awans do rundy 
play-off. Dzień później miłą niespo-
dziankę sprawili bowiem reprezen-
tanci Jaguars Kąty Wrocławskie, 
którzy pokonali u siebie wicelidera 
z Torunia 48:41. Dzięki temu wał-
brzyszanie nadal liczą się w walce o 
2. miejsce po rundzie zasadniczej, a 
do wykonania pozostał im zaledwie 
jeden mały krok. Ten krok to jutrzej-
szy mecz w Gdańsku z najsłabszą 
drużyną ligi – Białymi Lwami, któ-
rych trzeba bezwzględnie ograć, 
jeśli chcemy jeszcze o coś w tym 
sezonie powalczyć. Wierzymy jed-

nak w Austina Stubbsa i spółkę, na 
których w I rundzie play-off (w przy-
padku wyjazdowego zwycięstwa) 
czeka już najlepszy zespół grupy 
wschodniej, a więc AZS Silesia Re-
bels. 

II liga futbolu amerykańskiego
Miners Krause Wałbrzych – Ar-

mada Szczecin 0:49

Tabela grupy zachodniej

1. Armada 
Szczecin

8 (W) - 
0 (P)

16 
pkt

+263

2. Angels 
Toruń

4-4 8 +33

3. Miners 
K r a u s e 
Wałbrzych

4-3 8 -59

4. Jaguars 
K. Wroc-
ławskie

2-6 4 -128

5. Bia-
łe Lwy 
Gdańsk

1-6 2 -109

Bartłomiej Nowak

W minionej kolejce MKS spraw-
dził Unię Jaroszów – lider okazał się 
mało gościnny dla jednej z najsłab-
szych drużyn ligi. „Mineralni” zaapli-
kowali przeciwnikowi 10 goli, a w 
roli głównej wystąpił Filip Brzeziński, 
autor, w co trudno uwierzyć, aż 6 
bramek (!). 

Wałbrzyscy kibice ostrzyli sobie 
tymczasem zęby na niedzielny po-
jedynek na stadionie na Nowym 

Mieście, na który Górnik powrócili 
po niemal 30 latach nieobecności. 
Być może to właśnie sprawiło, iż po-
tyczkę obejrzało około 400 kibiców, 
którzy jednak opuszczali zniszczony 
obiekt przy Chopina nieco rozczaro-
wani. Biało-niebiescy jedynie zremi-
sowali z KS Walim 1:1, co wykorzy-
stał Górnik Nowe Miasto wskakując 
na najniższy stopień podium. 

Wydarzeniem najbliższej kolejki 
jest bez wątpienia sobotni mecz w 
Świebodzicach, w którym wicelider 
zmierzy się z trzecim w tabeli, wspo-
mnianym Górnikiem Nowe Miasto. 
Po ostatnich porażkach liczymy 
ponadto na przebudzenie Zagłębia 
Wałbrzych, które mimo słabszego 
okresu powinno sobie poradzić w 
wyjazdowej konfrontacji z jaroszow-
ską Unią. 

MKS Szczawno-Zdrój – Unia Jaro-
szów 10:0 (4:0)

Bramki: 1:0 Filip Brzeziński (5), 
2:0 Tomasz Lewandowski (20), 3:0 
Michał Starczukowski (34), 4:0 Filip 
Brzeziński (45), 5:0 Filip Brzeziński 
(65), 6:0 Filip Brzeziński (70), 7:0 Woj-
ciech Choiński (71), 8:0 Filip Brzeziń-
ski (77), 9:0 Filip Brzeziński (85), 10:0 
Marcin Wojciechowski (90 - rz.k.)

MKS: Marcin Wojciechowski, Mi-
chał Korościk (46 Wojciech Choiń-
ski), Mateusz Korulczyk (59 Jakub 
Borek), Jarosław Pryk, Alan Sowik, 
Jacek Stawiński, Michał Starczukow-
ski, Tomasz Lewandowski (63 Alek-
sander Jurkowski), Paweł Tobiasz, 
Maciej Zawadzki, Filip Brzeziński. 
Trener: Piotr Borek

Tabela klasy A

1. MKS Szczaw-
no-Z.

4 10 17:3

2. Victoria Świe-
bodzice

4 10 13:3

3. Górnik NM 4 9 12:5

4. Górnik Wał-
brzych

4 7 17:8

5. KS Walim 4 7 12:7

6. Sudety Dzieć-
morowice

3 6 14:6

7. Darbor Bolesła-
wice

3 6 21:4

8. Herbapol Sta-
nowice

4 6 6:7

9. Czarni Wał-
brzych

4 6 8:11

10. Górnik Bogu-
szów-G.

4 6 7:9

11. Unia Boga-
czowice

4 3 3:14

12. Włókniarz 
Głuszyca

4 3 3:14

13. Orzeł Wito-
szów D.

4 3 3:15

14. Zagłębie Wał-
brzych

4 3 4:25

15. Unia Jaro-
szów

4 3 4:25

16. Zieloni Mro-
winy

4 3 6:7

Plan V kolejki
Sobota – 7 września, godz. 16:
Orzeł Witoszów Dolny – Darbor 

Bolesławice
Victoria Świebodzice – Górnik 

Nowe Miasto
Herbapol Stanowice – Górnik 

Wałbrzych 

Niedziela – 8 września, godz. 16:
KS Walim – Zieloni Mrowiny, 

godz. 12
Unia Bogaczowice – MKS Szczaw-

no-Zdrój, godz. 13
Sudety Dziećmorowice – Czarni 

Wałbrzych, godz. 14
Włókniarz Głuszyca – Górnik Bo-

guszów-Gorce
Unia Jaroszów – Zagłębie Wał-

brzych
Bartłomiej Nowak
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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

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

(3): HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMIN-
KÓW tel. 506 206 102

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

(15): Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych w najlepszej cenie i w najkrót-
szym czasie Tel. 606 937 229

(8) 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

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

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

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

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

PRACA

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

(1) Osoby niepełnosprawne!!! Do sie-
dzącej pracy. Wałbrzych 734 108 163

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(8) Sprzedam lokal użytkowy dwupo-
ziomowy, 90m2, lokalizacja Podzam-

cze ul. Hetmańska 1, Wałbrzych, tel. 
502 308 696

(4) Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu – ul. Moniuszki, 40m2. Cena 
88.000 zł. Tel. 502 659 170

(3) Sprzedam działkę budowlaną z dostę-
pem do mediów o pow. 1500 m kw. poło-
żoną w Cieszowie koło Świebodzic. Atrak-
cyjna cena. tel. 600044582

WYNAJMĘ

(2) Mieszkanie do wynajęcia Piaskowa 
Góra, 28m2, umeblowane, wyposażone. 
Tel. 607 655 545

Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 602 683

REKLAMA R0706/19

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 06.09.2019  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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Szukamy kolporterów
Tygodnika 30 minut

Zadzwoń
531 407 736
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