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Sklep
w Wałbrzychu

Wałbrzych ul. Noworudzka 1,
wjazd do miasta od strony
Kłodzka przy (Centrum Ogrodniczym)

tel: 500-106-782
fb: My Center Saba
www.sababis.pl

Bogaty asortyment RTV i AGD, sprzęt do zabudowy.
Autoryzowany punkt sprzedaży m.in:
SOLGAZ, LIEBHERR, NIVONA, FREGGIA.
Dostarczamy sprzęt do klienta jeszcze w dniu zakupu!

pn-pt od 9:00 do 19:00
sb od 9:00 do 15:00
Zapraszamy!

My Center Saba
- TWOJE UDANE ZAKUPY
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Espresso z
Waldemarem Weihsem

Burmistrz Boguszowa-Gorc,
w rękach policji
więcej strona 6
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HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA

Weź Mieszkanie
Plus!

R1009/18

Zdrowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

życzą pracownicy ﬁrmy EL-MAX

OFERUJEMY
SZEROKI ASORTYMENT
ELEKTROTECHNICZNY
UL. OGRODOWA 1A, 58-306 WAŁBRZYCH,
tel. 74 663 27 62, 733 078 028

wydarzenia str. 18

Humor
w teatrze

www.el-max.eu

JESTEŚMY FIRMĄ OTWARTĄ NA WYZWANIA
I OCZEKIWANIA KLIENTÓW
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Prawidziwie
trafiony
prezent!

R1010/18

-brak sieciowej komercji
-kameralna atmosfera
-indywidualne podejście

Sukcesy
Baszty

sport str. 24

Olimpic ul.Broniewskiego 2a Wałbrzych, Piaskowa Góra
tel: 74 640 99 92, strona www: fitnessolympic.pl
Zapraszamy na treningi wzmacniające,
wytrzymałościowe-spalanie tłuszczu i relaksacyjne-pilates.

Honorujemy karty Multisport!

2 Co? gdzie? kiedy?

Nakład łączny
w grudniu 51 000 egz.

rozmowa tygodnia

Coraz bliżej święta
Święta zbliżają się dużymi krokami! Jakie potrawy powinny
gościć na naszych Wigilijnych stołach? Jak wybrać najlepszą
rybę? O świątecznej tradycji kulinarnej rozmawiamy z Marcinem Kosmalą, szefem kuchni, który od ponad 15 lat zdobywa
doświadczenie w największych restauracjach Dolnego Śląska.

Jakie regionalne świąteczne
potrawy gościły w Pana rodzinnym domu?
W moim rodzinnym domu na stole wigilijnym zawsze było dużo różnorodnych potraw, ponieważ spotykała
się rodzina z kilku regionów Polski,
więc zawsze robiło się „coś”dla każdego, ale nigdy nie mogło zabraknąć
Barszczu z Uszkami i Smażonego Karpia. Z czasem starałem się urozmaicić
wigilijny stół i tradycyjne potrawy
serwowałem podając je w tradycyjnej
formie, ale nowym smaku, tak żeby
zaskoczyć rodzinę i Gości restauracji,
w których pracowałem
Z jakich produktów korzysta
Pan przy przygotowaniu świątecznych potraw?
W domu, jak i w pracy zawsze korzystam przede wszystkim z produktów świeżych, ekologicznych,
zakupionych w miarę możliwości
u regionalnych przedsiębiorców oraz
dostawców,
Jaka ryba króluje na polskich
stołach? Jakie inne gatunki ryb
możemy spotkać również w świątecznym menu?
Karp na wigilijnym stole w każdym
domu pojawił się w czasach PRL-u,
ponieważ jest rybą, która świetnie
aklimatyzuje się w każdym środowiKarp z orzechami
Prostym sposobem na ‚podkręcenie’
smaku smażonego karpia jest podanie go z dodatkiem pysznego, orzechowego sosu. Podobnie jak rybę
po grecku możesz go serwować
zarówno na ciepło, jak i na zimno.
Ryba:
2 filety z karpia (ewentualnie 4
dzwonka)
2 łyżki masła klarowanego
sól
pieprz
Sos bakaliowy:
100 g orzechów włoskich
50 g migdałów w słupkach
2 łyżki miodu
50 ml wytrawnego białego wina
100 ml śmietanki kremówki
3 łyżki świeżego tymianku

sku wodnym oraz dlatego, że w tym
okresie był jedną z nielicznych ryb
dostępnych na polskim rynku. Rodacy
na wigilijnym stole podawali go przede wszystkim smażonego, gdzie jego
stosunkowo tłuste mięso nabierało
nie do końca dobrego smaku ….. Ale
prawda jest taka, że karp na polskich
stołach pojawił się już w XII wieku. Sprowadzili go do Polski czescy
Cystersi, którzy osiedlili się na terenach ówczesnej Kasztelanii Milickiej i
wtedy nieliczni mogli sobie na niego
pozwolić. Wystarczy zajrzeć do średniowiecznych przepisów kuchni polskiej, by znaleźć tam choćby przepis
na karpia w sosie szarym, który brylował na stołach do lat 80-tych naszego
wieku. Obecnie ta niedoceniana ryba
dzięki łączeniu jej z nietypowymi dodatkami, smakami i sposobem przyrządzenia znowu zaczyna wracać na
salony. Na świątecznych stołach Polaków można spotkać także śledzie,
sielawy czy leszcze smażone i marynowane w occie.
Na moim wigilijnym stole na pewno pojawi się jesiotr faszerowany i
pieczony w całości.
Czym kierować się przy wyborze ryb? Na co zwrócić uwagę,
aby mieć pewność, że są świeże?
Przy wyborze ryby kierujemy się
na pewno własnym gustem. Tym, czy
lubimy ryby słodko, czy słono wodne. Na wigilijnych stołach tradycyjnie
poza śledziem są ryby słodkowodne. Możemy zakupić już filetowane,
które naszym domownikom sprawią
mniej problemu podczas uczty. Ryby
należy kupować w dobrym sprawdzonym sklepie rybnym, który zaopatruje się w świeże produkty bezpośrednio z kutra. Powinniśmy zwracać
szczególnie uwagę na to, czy ryba
nie ma mętnych oczu, czy jest jędrna oraz kierować się nosem- świeża
ryba nie ma przykrego zapachu. A jeżeli zdecydujemy sie na zakup filetów
mrożonych, zwracajmy uwagę, żeby
nie miały na sobie za dużej ilości lodu
Dziekuję za rozmowę
Małgorzata Mazur.
Ryba: Piekarnik rozgrzej do temperatury 180 stopni C. Karpia oprósz
solą i pieprzem, przysmaż z obu
stron na maśle na złoty kolor i przełóż do gorącego piekarnika na mniej
więcej 10 minut (w zależności od
grubości ryby).
Sos bakaliowy: Posiekaj tymianek.
Na patelni, na której smażyła się
ryba, upraż orzechy i migdały, dodaj
białe wino i miód, podgrzewaj na
małym ogniu. Dodaj śmietanę i tymianek. Pieczonego karpia podawaj
z bakaliowym sosem.
Przepis pochodzi z książki „Pyszne na każdą okazję”
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Agencja Pracy FLEXONE

PRACA

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

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

1kalendarium

„W święta każdy jest dzieckiem. Na tym
polega ich magia…”

GRUDZIEŃ

21

PIĄTEK

Imieniny:
Tomasz, Piotr, Tomisław
Dzień Pamięci
o Poległych na Misjach

10:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
10:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek, Świdnica
18:00 - Kolędy świata, Zamek Książ, Wałbrzych
18:00 - Koncert pt. „Świąteczne wariacje na bis”, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych

GRUDZIEŃ

22

SOBOTA

Imieniny:
Honorata, Zenon,
Franciszka
Święto Godowe (Słowianie)

09:00 - Świdnicka Kolęda, Miejska Biblioteka Publiczna, Świdnica
14:00 - Baśniowy Książ Św. Mikołaja, Zamek Książ,
Wałbrzych
16:00 - Sobota z Maestro Wiłkomirskim - Dzieje Myśli Europejskiej, Ogród Sztuki, Szczawno- Zdrój
20:00 - Nocne Zwiedzanie Zamku Książ, Wałbrzych

GRUDZIEŃ

23

NIEDZIELA

Imieniny:
Iwo, Sławomira, Wiktoria
Światowy Dzień
Snowboardu

GRUDZIEŃ

24

Imieniny:
Adam, Ewa

Wigilia Bożego
PONIEDZIAŁEK Narodzenia
10:00 - Wystawa pt. „Od Kleopatry do Nelsona”, Zamek
Książ, Wałbrzych

GRUDZIEŃ

WTOREK

Imieniny:
Anastazja, Eugenia, Piotr
I Dzień Świąt
Bożego Narodzenia

16:00 - Największe Żywe Betlejem, kościół p.w. Chrystusa Króla, Głuszyca
REKLAMA
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GRUDZIEŃ

26

Imieniny:
Szczepan, Dionizy
II Dzień Świąt
Bożego Narodzenia

ŚRODA

16:00 - Sowiogórskie Kolędowanie, kościół p.w.
Chrystusa Króla, Głuszyca

GRUDZIEŃ

27

CZWARTEK

Imieniny:
Jan, Żaneta, Fabiola
Dzień odpoczynku
po świętach

09:00 - XV Silesian Winter Cup, OSiR, Świdnica
10:00 - Wystawa pt. „Barwy i Struktury II”, Stara
Kopalnia, Wałbrzych

GRUDZIEŃ

28

Imieniny:
Antoni, Teofila
Międzynarodowy
Dzień Pocałunku

PIĄTEK

18:00 - Świąteczny koncert Golec uOrkiestra, Kościół św. Józefa Oblubieńca, Stare Bogaczowice
19:00 - Koncert kolęd, Parafia Zmartwychwstania
Pańskiego, Wałbrzych

GRUDZIEŃ

29

Imieniny:
Dominik, Tomasz
Dzień odpoczynku
po świętach

SOBOTA

10:00 - Rozdanie i pakowanie prezentów, Galeria,
Świdnica
12:00 - V Wigilijny Wjazd, Wielka Sowa, Walim
14:00 - Baśniowy Książ Św. Mikołaja, Zamek Książ,
Wałbrzych
19:30 - Koncerty Zimowe II, Kościół św. Józefa, Świdnica

25
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10:00 - Pieszy Rajd Sylwestrowy na Trójgarb, Stare
Bogaczowice/Witków
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr
Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 - Ostatnie Nocne Zwiedzanie Zamku Książ,
Wałbrzych

GRUDZIEŃ

30

Imieniny:
Anizja, Eugeniusz
Dzień Serka Wiejskiego

NIEDZIELA
10:00 - Wystawa Magdaleny Abakanowicz pt. „Obecność, Istota, Tożsamość”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. „Sienkiewicz Superstar”, Teatr
Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Spektakl pt. „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 - Koncert symfoniczny - Dwa żywioły , Aqua Zdrój, Wałbrzych
R1012/18
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Studio Espresso gościło w Harcówce

z Waldemarem Weihsem

Z prezesem fundacji Merkury, współtwórcą i wieloletnim przewodniczącym Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, rozmawiał Paweł Szpur
Twoje wykształcenie nie jest
zbieżne z tym, czym się zajmujesz.
Skąd wzięła się twoja aktywność w
sprawach społecznych i dlaczego stała się drogą również zawodową?
Można powiedzieć, że pracę w organizacjach pozarządowych zacząłem dwukrotnie. Po raz pierwszy w osiemdziesiątym drugim roku, czyli dość dawno temu.
Mnie jeszcze na świecie nie było.
To był taki czas, kiedy było świeżo po
wybuchu stanu wojennego. Pracowałem
wówczas w instytucji publicznej w Wojewódzkim Domu Kultury. Nie bardzo
mi to podobało, te układy, zależności,
nie zawsze kompetencyjne. W związku z
powyższym szukałem miejsca dla siebie.
W tym czasie, kiedy pierwsze rozgłośnie
radiowe zaczęły funkcjonować w stanie
wojennym i Marek Kotański zaczął w
nich występować, mówiąc o tym, co robi
MONAR i po co jest oraz jak pracuje z
narkomanami - postanowiłem pojechać
do Warszawy. W ten sposób zostałem
zaproszony do tworzenia MONARU,
początkowo w Zielonej Górze, a potem w Nowej Soli, gdzie wszedłem do
tej pracy już zawodowo. Po roku czasu
okazało się, że sam znalazłem wiele innych miejsc na Dolnym Śląsku, które
wymagały obecności Monaru. Ten, który
otwieraliśmy w Nowej Soli był szóstym
punktem konsultacyjnym dla narkomanów w Polsce. Najbliżej znajdowały się:
Łódź, Kraków i Szczecin. Tu, pod tym
względem, była prawdziwa pustynia.
Ani Poznań, ani Wrocław nie miały nic.
Zwróciliśmy uwagę, że bardzo dużo jest
narkomanów w Zgorzelcu i Bolesławcu
oraz Jeleniej Górze. Porozumieliśmy się z
lekarzem wojewódzkim w Jeleniej Górze
i miasto przygotowało lokal pod punkt
konsultacyjny. W konsekwencji okazało
się, że mam alternatywę, albo pozostać
w Nowej Soli lub przenieść się do Jeleniej
Góry. Wybrałem Jelenią Górę i znalazłem
się na terenie Dolnego Śląska.
To jak to się stało, że życie tak się
ci potoczyło, że znalazłeś się tu, w
Wałbrzychu?

Po osiemdziesiątym dziewiątym roku
pojawiły się nowe wyzwania, nie tylko
gospodarcze, ale i społeczne. Zostałem
zaproszony, aby być pełnomocnikiem
wojewody Jeleniogórskiego do spraw
narkomanii. Otarłem się wówczas o dwa
lata pracy w administracji. Później założyliśmy stowarzyszenie Jowisz.
Pamiętam zajęcia organizowane
przez stowarzyszenie Jowisz. Później
przerodziło się to w fundację Merkury. Jak wyglądała ta historia przemiany?
To długa historia, dlatego, że od początku stowarzyszenie Jowisz istniało i
w Jeleniej Górze, i w Wałbrzychu. Tutaj
szefem naszego oddziału był Piotrek Gałek; mieliśmy jeszcze swoje oddziały w
Lubaniu i Lwówku Śląskim. Od zawsze
byliśmy stowarzyszeniem, które nie
ograniczało się tylko i wyłącznie do jednego miasta, działaliśmy szerzej. Otrzymaliśmy również koncesję i prowadziliśmy rozgłośnię radiową, najpierw jako
Radio Jowisz, później jako stowarzyszenie przejęliśmy część udziałów w spółce
Inforadio tutaj w Wałbrzychu i zarządzaliśmy radiem Wałbrzych. Stąd Wałbrzych
był na równi z Jelenią Górą. Rozwijaliśmy
się dość szybko, jednak w Jeleniej Górze
nie mogliśmy otrzymać budynku. W Wałbrzychu pojawiły się dwie propozycje
lokalizacyjne. Wówczas pewnego dnia
zamiast dojeżdżać do Wałbrzycha postanowiłem się tu przeprowadzić.

ich na rynek pracy. Stąd powstał pomysł
utworzenia budynku dla rozwoju ekonomii społecznej. Wówczas myśmy uczyli
się tego wszystkiego.
Można powiedzieć, że byliście
prekursorami na naszym terenie.
Tak, byliśmy prekursorami. Generalnie takich ośrodków prekursorskich było
kilka w Polsce. Wtedy wszyscy uczyliśmy
się. Na Dolnym Śląsku było to najważniejsze miejsce w partnerstwie dwunastu
organizacji, instytucji i firm. Uczyliśmy
się tego wspólnie. Jak pracować z takimi
osobami, aby wprowadzić je na rynek
pracy poprzez spółdzielnie socjalne.
Tu ci przerwę. Ta współpraca organizacji pozarządowych ma swój
szerszy kontekst. Powstała Federacja Organizacji Pozarządowych na
Dolnym Śląsku, którą współtworzyłeś i byłeś do niedawna jej szefem.
Możesz trochę szerzej o tym powiedzieć?
Generalnie, pracując w stowarzyszeniu Jowisz i angażując się, bywałem
na różnych konferencjach w Polsce i na
świecie. Dzięki temu widziałem różne

facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com
W dalszej części wywiadu dowiecie się Państwo, jakie uczucia żywił
Waldemar, kończąc swoje przewodnictwo w Dolnośląskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych. Jak wygląda jego działalność jako członka w
krajowej Radzie Pożytku Publicznego.
Jak wygląda współcześnie „biurokracja” w organizacjach pozarządowych
oraz czy zbieranie jednego procenta
to dobra zmiana dla funkcjonowania
organizacji pozarządowych.

szych organizacji na terenie Dolnego
Śląska. Spotkaliśmy się w Karpaczu w
ośrodku więziennictwa i rozmawialiśmy
przez dwa dni o tym, czy chcemy tej federacji, czy chcemy robić coś wspólnie.
To tam zapadła decyzja, że tak. Razem
pracowaliśmy nad procesem prawie
rok. W jego wyniku, przy zawiązaniu,
wzięło udział osiemdziesiąt sześć organizacji.
Dziękuję za rozmowę.

Zapewne wielu partnerów i beneficjentów waszej organizacji to
cieszy. A skąd pomysł na adaptację
budynku przy ulicy Beethovena na
inkubator przedsiębiorczości?
To był pomysł wcześniejszy, rozwijający idee stowarzyszenia Jowisz. Kiedy
pracowaliśmy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi oraz rodzicami, którzy mają
różne problemy, w naturalny sposób
przy wejściu Polski do Unii Europejskiej
pojawiła się nowa idea ekonomii społecznej. To definiowało, jak pracować
z osobami zagrożonymi, wykluczonymi
czy uzależnionymi, bądź osobami wychodzącymi z więzień, żeby wprowadzić
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DORADCA BIZNESOWY

TEL. 531 344 100
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rzeczy. To, że organizacje nie zajmują
się tylko i wyłącznie swoimi zadaniami, ale również tym, że wspierają inne
organizacje. Że są związki, federacje i
koalicje. Pierwszą taką inicjatywą było
powołanie Regionalnego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Przez dwa lata uczestniczyłem w procesie tworzenia tej organizacji pozarządowej. Początkowo miała to być komórka
projektowa naszego stowarzyszenia Jowisz, ale później okazało się, że wszystko powinno funkcjonować pod inną
nazwą, taką, która nie będzie kojarzyć
się z naszą wcześniejszą działalnością.
Stąd nazwa RCWIP. Naturalną kolejnością po powstaniu ośrodka wsparcia,
który miał swoje biura w Wałbrzychu,
Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu,
było to, że warto stworzyć tu federację.
Wchodząc do Unii Europejskiej pojawiła się potrzeba konsultowania, właśnie
przez większego partnera. Mieliśmy kilka prób tworzenia federacji na Dolnym
Śląsku, z różnym skutkiem. Nie chcąc
zepsuć takiego procesu budowy federacji, zaprosiłem w 2003 roku imiennie,
nie reprezentując żadnej organizacji,
dwudziestu kilku liderów najaktywniej-

Zobacz Studio Espresso:

06/04/18 09:57
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ABC Aktywnego Seniora
Powoli dobiega końca projekt realizowany przez Kuźnię Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o. o. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych pod nazwą „ABC Aktywnego Seniora”. Przez pół roku Seniorzy z Wałbrzycha i Jedliny-Zdroju, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach, rozwijali swoje pasje i zainteresowania.
Zajęcia sportowe prowadzone
przez fizjoterapeutę były doskonałą sposobnością do wyrobienia
nawyku dbania w bezpieczny sposób o kondycję fizyczną. Z tematyką zdrowego stylu życia związane
były również warsztaty kulinarne.
Podczas cyklu prelekcji Seniorzy
dowiedzieli się, jak przygotować
smaczne i, co ważne, zdrowe posiłki. Była także okazja do degustacji
zaproponowanych przez prowadzących potraw. Równie ważne, co
dbanie o zdrowie, jest umiejętność
udzielania pierwszej pomocy, dlatego też Seniorzy z własnej inicjatywy postanowili nabyć wiedzę w
tym zakresie. Do współpracy zaproszono uczennice wałbrzyskiego
gimnazjum prowadzonego przez
Fundację „CLEVER” - tegoroczne
zwyciężczynie
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc.
Przygotowały one i przeprowadziły warsztaty o tematyce związanej
z pierwszą pomocą przedmedyczną. Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej Seniorzy mogli sprawdzić
swoje umiejętności, wykorzystując
do tego celu fantomy.
Z kolei warsztaty artystyczne rozbudziły kreatywność
uczestników. Kartki okolicznościowe, ręcznie wykonana biżuteria,
różnego typu ozdoby świąteczne
od malutkich bombek do stroików
i wieńców – to rezultaty twórczej
pracy Seniorów. Nie zabrakło też
wspólnych wyjść do kina i teatru
oraz rozmów o kulturze.
Podczas kursu komputerowego

Seniorzy dowiedzieli się, jak korzystanie z nowych technologii może
ułatwić życie codzienne, chociażby
robienie zakupów, opłacanie rachunków czy komunikowanie się
ze znajomymi za pomocą portali
społecznościowych.
Doskonalili swoje umiejętności w zakresie
obsługi komputera oraz zdobywali
wiedzę dotyczącą bezpiecznego
korzystania z Internetu. Natomiast
na zajęciach z zakresu edukacji
prawnej zaznajamiali się z tymi
przepisami, które warto znać, aby
mieć poczucie bezpieczeństwa przy
podejmowaniu różnego rodzaju,
niejednokrotnie ważnych, decyzji
i zobowiązań. A w zapamiętywaniu nowych informacji pomagało
uczestnictwo w treningu pamięci.
Poprzez gry logiczne, zabawy zespołowe, rozwiązywanie łamigłówek Seniorzy wzmacniali swoją
koncentrację oraz ćwiczyli pamięć.
Udział w zajęciach pozwolił członkom grupy na poznanie
siebie nawzajem, swoich zainteresowań, mocnych i słabszych stron.
Była to także motywacja do dalszego rozwoju niezależnie od wieku.
Seniorzy wspólnie z animatorami próbowali również odpowiedzieć na pytanie, czym jest
aktywność społeczna i jak osoby
starsze mogą uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności.
Jako że teorię najlepiej sprawdza
się poprzez praktykę, uczestników
projektu nie trzeba było długo namawiać do działania. Pomysłów
było wiele, ostatecznie Seniorzy

zdecydowali, że chcą spróbować
swoich sił jako wolontariusze na
rzecz dzieci. I tak grupa wałbrzyska wsparła prowadzoną przez
Fundację Edukacyjną im. s. Wandy Garczyńskiej świetlicę środowiskową na Sobięcinie. Podczas
warsztatów podopieczni świetlicy
wspólnie z Seniorami wykonywali
ozdoby świąteczne, m.in. ręcznie
malowane bombki, czy udekorowane maleńkimi ozdóbkami choinki ze styropianu. Natomiast Seniorzy z Jedliny udali się w podróż
do Stradomii Wierzchniej w gminie
Syców, gdzie poprowadzili zajęcia
dla tamtejszych przedszkolaków.
Ich rezultatem były śliczne stroiki
w sam raz na świąteczny stół. Przy
obu inicjatywach równie ważny był
czas spędzony z najmłodszymi oraz
możliwość podzielenia się swoimi
umiejętnościami.
Podczas trwania projektu
Seniorzy zdobywali również praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania stowarzyszeń. Począwszy
od tego, czym jest stowarzyszenie,
poprzez to, jakie działania może
podejmować, na wynikających z
przepisów obowiązkach kończąc.
Zmierzyli się też z napisaniem statutu oraz wyborem władz. Wszystko po to, aby jeszcze w większym
stopniu zachęcić siebie i innych do
aktywnego działania. Kto wie, może
niedługo na mapie naszego powiatu
pojawią się nowe stowarzyszenia
dedykowane Seniorom i właśnie
przez Seniorów prowadzone.

Yaris dla
potrzebujących
Hybrydowa Toyota Yaris dołączyła do floty wałbrzyskiego hospicjum. Samochód
przekazał wiceprezes TMMP ds. korporacyjnych Dariusz Mikołajczak na ręce prezes
Hospicjum Renaty Wierzbickiej.
- Miesiąc temu w Wałbrzychu uruchomiliśmy
produkcję przekładni hybrydowych. Dziś, zgodnie z tradycją dzielenia się z lokalną społecznością naszymi sukcesami, przekazujemy auto z napędem hybrydowym, które zapewni na co dzień
swobodę przemieszczania się pielęgniarkom
odwiedzającym osoby ciężko chore, które objęte są opieką domową - podkreślił wiceprezes
TMMP ds. korporacyjnych Dariusz Mikołajczak.
- Zgodnie z nową wizją Toyota pragnie zapewnić mobilność wszystkim ludziom, w tym
osobom niepełnosprawnym, starszym, które z
powodu choroby lub innych przyczyn mają poważne ograniczenia ruchowe - dodaje Mikołajczak.
Hospicjum w Wałbrzychu funkcjonuje od
1994 roku. Od 1997 placówka prowadzona jest
przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej.
Stowarzyszenie realizuje opiekę paliatywną w
regionie wałbrzyskim w ramach hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz poradni
medycyny paliatywnej. W zeszłym roku opieką
tą było objętych 1368 osób, w tym 556 osób w
ramach hospicjum domowego, które polega na
regularnej opiece medycznej w domach osób
przewlekle lub nieuleczalnie chorych. Stowarzyszenie realizuje ponadto szereg działań i akcji

wspierających, takich jak bal charytatywny, akcję
solidarności z osobami cierpiącymi - Pola Nadziei, święta oraz wyjazdy wakacyjne i rehabilitacyjne dla rodzin objętych opieką, w tym dzieci.
- Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy możliwości pozyskania dodatkowego samochodu.
Cieszymy się, że nasze potrzeby związane z
transportem pielęgniarek do naszych pacjentów dzięki darowi Toyoty zostaną w znacznym
stopniu rozwiązane. Dodatkowo auto hybrydowe pozwoli nam zmniejszyć koszty dojazdów
i ograniczyć emisję szkodliwych substancji do
atmosfery - podkreśla prezes hospicjum Renata
Wierzbicka.
Napęd hybrydowy, podobny do tego, który
napędza podarowaną hospicjum Toyotę Yaris,
jest od miesiąca produkowany w wałbrzyskiej
fabryce Toyoty. Choć projekt już wystartował,
to Toyota cały czas poszukuje około 50 pracowników produkcji, logistyki i utrzymania ruchu.
Proces rekrutacyjny trwać będzie do marca.
Chętni do pracy mogą zdobyć więcej informacji
pod adresem www.kierunektoyota.pl.
AnPl
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Mieszkanie uszyte na miarę

Miniony rok okazał się być bardzo udanym dla Partners Nieruchomości. Wałbrzyska firma już od 10 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z klientami. Na co
dzień profesjonalnie doradza w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami tj.
sprzedaży, kupna, wynajmu i najmu nieruchomości na terenie Wałbrzycha i okolic.

Firma od 2008 roku uczestniczy w
sprzedaży, wynajmie mieszkań i domów
oraz pomaga w znalezieniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego.
- Klienci przychodząc do naszego biura muszą jedynie wyrazić chęć znalezienia nowej nieruchomości spełniającej ich
oczekiwania: mieszkania, domu, działki
czy lokalu. Nasi eksperci zawsze kierują
się szeroko pojętym interesem klienta mówi Anna Dąbrowska, pracownik firma
Partners Nieruchomości.
Wyspecjalizowana kadra kompleksowo
wspiera w znalezieniu idealnego mieszkania czy domu, dostosowując ofertę do
możliwości finansowych klientów. Ponadto firma świadczy usługi budowlane, dzięki
którym może dostosować lokal do najbardziej wymagających klientów.
- Jestem bardzo mocno związana z
Partners Nieruchomości. Śmiało mogę
powiedzieć, że w firmie pracują profesjonaliści, którzy potrafią uszyć mieszkanie
na każdą miarę, nie tylko ze względu na
cenę, ale i oczekiwania klientów. Z firmą
współpracowałam już kilka razy. Nigdy nie
spodziewałam się, że sprzedaż czy kupno
mieszkania może pójść tak szybko. Miesiąc

od wystawienia mieszkania udało mi się
je sprzedać i znaleźć nowe. Formalności
które, musiałam załatwić było naprawdę
mało. Większość załatwili za mnie pracownicy firmy - mówi Anna, wieloletnia
klienta firmy Partners Nieruchomości.
W tym roku firma zakończyła sprzedaż
domów w zabudowie szeregowej na ul. Jeżynowej na Szczawienku. Obecnie jako jedyne biuro w Wałbrzychu prowadzi sprzedaż nowych mieszkań na ul. Nałkowskiej
(zostało 6 ostatnich lokali na sprzedaż).
Ponadto kończy się właśnie ostatni, trzeci
etap inwestycji w Szczawnie-Zdroju na ul.
Topolowej. W przyszłym roku planowane
jest rozpoczęcie sprzedaży podobnych inwestycji na terenie Wałbrzycha.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów współpracujemy z wieloma
bankami pośrednicząc w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego.
Zapewniamy rzetelność i poufność przeprowadzonych transakcji, kompleksową
obsługę prawną oraz współpracę z biurami notarialnymi i rzeczoznawcami. Dla
sprawniejszej realizacji zadań podpisaliśmy
w tym roku umowę partnerską z firmą
Tauron. Dzięki współpracy z dystrybutorami pomagamy naszym klientom w załatwieniu spraw związanych z podłączeniem
prądu i gazu do zakupionych lokali – dodaje Anna Dąbrowska, pracownik firma
Partners Nieruchomości.
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Cykl wywiadów publikowanych na łamach naszego tygodnika o nazwie Studio Espresso to również wywiady telewizyjne na popularnym portalu społecznościowym Facebook. Nasi widzowie i czytelnicy dzięki nim mogą poznać ciekawe osoby z regionu, które posiadają i pielęgnują swoje pasje, a także te, które działają na rzecz innych.
Projekt tego cyklu zrodził się z
potrzeby docenienia osób, które nie
tylko pracują zawodowo, ale rów-
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nież swój wolny czas poświęcają na
hobby, realizując się w różny sposób,
który w większości jest społecznie

ważny i użyteczny w różnorodnych
dziedzinach życia.
Dotychczas w naszym programie
gościliśmy
osoby
najróżniejszych sfer życia
publicznego. Byli w nim:
sportowcy, fotografowie,
autorki i autorzy książek,
działacze społeczni, ludzie
świata kultury czy edukacji,
a także informatycy i duchowni. W ramach wyborów samorządowych wystąpił politolog i niektórzy
kandydaci. Rozmówcami
naszymi byli dotychczas:
Artur Marlinga, Marcin Jagiellicz, Michał Borzemski,
Marcin Świerzy, Tomasz
Durajczyk, Mateusz Mykytyszyn, Tomasz Góra, Rafał
Glapiński, Michał Foryś,
Arkadiusz Czocher, Marcin Szewczak, Jan Nowicki, Artur Szałkowski,
Marzena Zdun, Bartłomiej
Madziara, Ś.P. Stanisław
Michalik, Irena Raszka, Sebastian Raciniewski, Fabian

Kurzawiński, Bogusław Kuta, Kazimierz Staszewski, Marcin Morawski,
Agnieszka Steur, Edyta Nawrocka,
Krzysztof Żarkowski, Jacek Fojna,
Eugeniusz Stanisławek, Marcin Klasik, Radosław Droń, Piotr Szewczyk,
ks. Krzysztof Faron, Artur Zarzycki,
Michał Broda, Michał Bartkowiak,
Piotr Cugowski, Damian Sipiorski,
Edyta Pantol, Ryszard Węgrzyn, Dominik Małkowski, Paweł Spyt, Leszek
Solarek, Dominik Małkowski, Paweł
Kowalczyk, Joanna Żak-Bucholc,
Marcin Modrzejewski, Roman Ziembicki, Krzysztof Neumann, Iwona
Modrzejewska, Marcin Rokitka, Piotr
Sawicki, Grzegorz Macko, Eugeniusz
Skarupa, Bogumił Gwoździk, Anatol
Szpur, Rafał Jankowski, Fabio Flaminio, Robert Bajek, Bartłomiej Józefowicz, Kasia Pietrzak, Patryk Pietraszko, Roksana Ślósarczyk i Waldemar
Weihs.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Dotychczas wyemitowaliśmy
sześćdziesiąt cztery wywiady. Łączna
liczba unikalnych ich obejrzeń w internecie to blisko siedemdziesiąt tysięcy , ale również mogliście je prze-
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Zobacz Studio Espresso:
facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com
czytać w każdym wydaniu tygodnika
„30 minut”w nakładzie szesnaście
tysięcy egzemplarzy. Naszą stronę
obserwuje stale ponad tysiąc osób.
Studio Espresso to rozmowy przy
kawie w dobrej atmosferze. Dlatego
spotykamy się w kawiarniach i restauracjach. I tak gościliśmy w: Zielonej Sofie, Gusto Italiano, Art Cafe
pod Pretekstem, Piwiarnia Warka,
Tarta Bułka Cafe, Restauracja Pod
Lwami, Kawiarnia Bohema, Gospoda
pod Wieżą, Zmiana Tematu, Pizerria
Paparazzi czy Cafe Sztygarówka w
Starej Kopalnii. Cykl Studio Espresso
prowadzi Paweł Szpur. Otrzymujemy również od widzów i czytelników
informacje, że projekt Studio Espresso jest bardzo ciekawy i dlatego będziemy starać się kontynuować jego
misję. Jeśli znacie nietuzinkowe osoby z waszego otoczenia, z którymi
warto porozmawiać przy kawie, to
piszcie bezpośrednio na fanpage Studio Espresso bądź na mail redakcji.
R1017/18

6 wydarzenia
Prezydent wybrała
Decyzją prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej
w 2015 roku powołana została
Rada Sportu, jako ciało opiniodawczo - doradcze w sprawach
z zakresu kultury fizycznej.
Upłynęła trzyletnia jej kadencja,
dlatego też spośród organizacji
sportowych działających na terenie miasta, z listy zgłoszonych
kandydatów prezydent wybrała
nowy jej skład.
W najbliższej kadencji zasiądą w
niej:
Tomasz Idziak – MKS Polonia Świdnica
- akrobatyka
Dariusz Stachurski – MKS Polonia-Stal
Świdnica – piłka nożna
Kamil Gałuszka – Klub Szachowy Gambit - szachy
Krzysztof Terebun – ŚKPR Świdnica –
piłka ręczna
Krzysztof Kołodziejczyk – Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – boks
Renata Zapart-Dec - Międzyszkolny
Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy Olimpia w Świdnicy – lekkoatletyka
Tomasz Bohuszewicz – SK Taekwon-do
Tiger – taekwondo
Jarosław Rostkowski – Stowarzyszenie
Basket Świdnica – koszykówka
Sylwester Romanik - Uczniowski Klub
Sportowy Judo Świdnica – judo
- Życzę nowej Radzie Sportu dobrej i owocnej pracy na rzecz całego
świdnickiego sportu, z korzyścią dla
mieszkańców naszego miasta – mówi
prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Członkowie rady będą pełnić
swoje funkcje społecznie. Będzie to
zespół o charakterze opiniodawczym
i konsultacyjnym. Do jego zadań należeć będzie w szczególności opiniowanie strategii rozwoju Gminy Świdnica
w zakresie kultury fizycznej, budżetu
miasta w części dotyczącej sportu,
projektowanie programów rozwoju
bazy sportowej, uchwał dotyczących
rozwoju kultury fizycznej na jej terenie i tworzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów, nagród
i wyróżnień zawodnikom i trenerom
ze stowarzyszeń sportowych. Z radą
konsultowane będą również plany
imprez sportowych i rekreacyjnych,
organizowanych przez różne organizacje w mieście.
PaPu
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Burmistrz
Boguszowa-Gorc
w rękach policji
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W środę, 19 grudnia w godzinach popołudniowych nowy burmistrz Boguszowa-Gorc, były starosta wałbrzyski, trafił w ręce
funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Jacek C. jest podejrzany o przyjęcie łapówki. Może mu grozić
nawet 12 lat pozbawienia wolności.
Sprawa wyszła na jaw dosłownie w zatrzymany w czasie prowokacji zwiąchwili zamykania tego numeru Tygo- zanej z przyjęciem łapówki. Policja
miała otrzymać zgłoszenie, że Jacek C.
dnika „30 minut”.
– W środę, pod koniec pracy przy- próbował wymusić korzyść majątkową
szli do urzędu, jak się dopiero później od jednego z biznesmenów z terenu
okazało, funkcjonariusze policji z Wroc- gminy.
- Nie znamy żadnych faktów w
ławia. Osoby te były po cywilnemu, nie
anonsowały się także jako policja. W sprawie i do tej pory jako urząd nie zotym dniu burmistrz przyjmował wielu staliśmy powiadomieni o zatrzymaniu
interesantów. Weszli do gabinetu, a burmistrza. Wszystko wiemy jedynie
następnie wyszli razem z burmistrzem, z doniesień medialnych. Mogę tylko
nie informując nikogo o zatrzymaniu uspokoić, że urząd funkcjonuje nor– relacjonował nam w czwartek rano malnie i obsługuje interesantów. ZgodGrzegorz Łuczko, pełniący funkcję se- nie z ustawą obowiązki burmistrza pełkretarza gminy Boguszów – Gorce, a ni jego zastępca Sebastian Drapała. Tak
za czasów urzędowania Jacka C., jako jak w czasie choroby burmistrza czy
starosty wałbrzyskiego, będący jego urlopu – wyjaśnia Grzegorz Łuczko.
rzecznikiem prasowym.
Informacji w sprawie bardzo
Iwona Petryla
oszczędnie udzielają
policja i prokuratura.
Burmistrz
Boguszowa-Gorc
został zatrzymany
przez
funkcjonariuszy wydziału do
walki z korupcją
Komendy
Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu. Osoba
ta jest podejrzewana o przestępstwo
o charakterze korupcyjnym. Czynności w tej sprawie trwają – mówi
nadkom. Krzysztof
Zaporowski z biura
prasowego. Jednocześnie potwierdza
fakt, iż Jacek C. zostanie przesłuchany
w sprawie.
Jak
wiadomo
nieoficjalnie, burJacek C. ma za sobą niespełna miesiąc pracy na stanomistrz Boguszowawisku burmistrza Boguszowa-Gorc. Ślubowanie złożył
-Gorc mógł zostać
dokładnie 20 listopada.
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Kocham Szczawno-Zdrój
z nowym przewodniczącym
Dotychczasowy przewodniczący Arkadiusz Czocher złożył rezygnację po ponad czterech latach pracy w stowarzyszeniu i działalności na rzecz mieszkańców
uzdrowiska. Nadal jednak pozostanie członkiem stowarzyszenia i będzie wspierał jego działalność. 14.12.2018 odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia.
Obecni na zebraniu członkowie stowarzyszenia wybrali jednogłośnie na przewodniczącego dr Piotra Cugowskiego.
- To był wielki zaszczyt móc działać i współpracować z wieloma wspaniałymi ludźmi na rzecz Szczawna-Zdroju.
Dzisiaj przyszedł czas na zmiany. Bardzo cieszę się i dziękuję Piotrowi Cugowskiemu za to, że zdecydował się prowadzić i rozwijać stowarzyszenie w kolejnej kadencji” - w taki sposób publicznie podsumował swoją rezygnację Arkadiusz
Czocher.
Podczas obrad członkowie stowarzyszenia zobowiązali nowego przewodniczącego do przygotowania regulaminu
funkcjonowania stowarzyszenia oraz do powołania 3-osobowego zarządu, który będzie kierować stowarzyszeniem.
Ponadto członkowie podczas obrad zgłosili propozycje projektów, które chcą zrealizować na rzecz mieszkańców przez
najbliższe sześć miesięcy.

Kim jest nowy przewodniczący?
Piotr Cugowski
Mieszkaniec ulicy Mickiewicza. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce, specjalista w zakresie
ubezpieczeń społecznych zatrudniony w ZUS. Autor publikacji z zakresu życia politycznego w Rzeczypospolitej.
Wzięty panelista wielu dyskusji naukowych podczas ogólnopolskich konferencji tematycznych. Zgodnie z kierunkiem wykształcenia najbardziej pociągają go zagadnienia związane z życiem politycznym zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Lubi powieści sensacyjne i literaturę faktu. W wolnych chwilach spaceruje
- przeważnie po górach. Jego największą miłością są żona Ela i córka Zofia. Gdy im na chwilę zniknie, angażuje się
w życie społeczne regionu, działając w różnych organizacjach pozarządowych. Szybko nie wyjdzie z kuchni, jeśli
na stole stoją placki ziemniaczane. W Szczawnie-Zdroju od zawsze podziwia architekturę, doskonałą lokalizację, a
przede wszystkim życzliwych ludzi, których spotyka tutaj już od 13 lat. Poleca innym uzdrowisko jako doskonałą
bazę wypadową do zwiedzania okolicznych atrakcji turystycznych. Przekonuje też, iż w Szczawnie-Zdroju jest jedna
z najlepszych baz gastronomicznych w regionie.
REKLAMA
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Hołd dla ofiar
- Złożone dziś kwiaty i zapalone znicze wyrażają naszą pamięć i szacunek
wobec rodaków, którzy oddali życie za
wolną Polskę - powiedział burmistrz
Roman Głód w czasie spotkania, które
odbyło się w czwartek, 13 grudnia przy
Pomniku Solidarności w Głuszycy.
W uroczystym złożeniu kwiatów
przy pomniku uczestniczyli również
zastępca burmistrza Grzegorz Szymański oraz przedstawiciele głuszyckich
instytucji, a także dzieci z Przedszkola
Samorządowego i ze szkół w Głuszycy.
Modlitwę za zmarłych poprowadził ks.
Janusz Krzeszowiec, proboszcz parafii
pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy.
Przypomnijmy, że 13 grudnia 1981
r. na mocy uchwały Rady Państwa na
polecenie Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego wprowadzony został w
Polsce stan wojenny. W nocy z 12 na 13
grudnia o godzinie 0:00 oddziały ZOMO
rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W reak-

cji na wprowadzenie stanu wojennego
struktury NSZZ „Solidarność” podjęły
akcje protestacyjne pacyfikowane przez
ZOMO, między innymi: w Stoczni Gdańskiej, w Hucie w Krakowie,w Fabryce

Samochodów Ciężarowych w Lublinie,
w Stoczni w Szczecinie, w Hucie Katowice oraz w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku. 16 grudnia 1981r. w trakcie
pacyfikacji kopalni „Wujek” funkcjonariusze ZOMO zastrzelili 9 górników.
W okresie trwania stanu wojennego
zostało internowanych ok. 10 tys. osób.
W 2006 r. Instytut Pamięci Narodowej
oszacował liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego w okresie od 13 grudnia
1981 do 22 lipca 1983) na 56 osób.
AnPl

niu z Gminą Wiejską Świdnica oraz
Powiatem Świdnickim. Zlecono z
własnych środków finansowych sporządzenie wówczas studium techniczno-ekonomicznego z wyborem
wariantu przebiegu obwodnicy oraz
koncepcję programowo-przestrzenną z analizą ekonomiczną. Kilkunastokilometrowa obwodnica pozwoliłaby
wyeliminować część ruchu tranzytowego z centrum miasta. Przypomnijmy, że projekt budowy południowej
obwodnicy Świdnicy, który w 2015
roku został skreślony z listy rezer-

wowej Programu Budowy Dróg Krajowych, spełniał wszelkie wymagane
kryteria, a wskaźniki natężenia ruchu
miał znacznie wyższe od innych zadań wpisanych do realizacji.
- Zdecydowałam się na ten krok
po zapewnieniach, jakie premier Mateusz Morawiecki wyrażał w trakcie
minionej kampanii wyborczej odnośnie nowych inwestycji drogowych
dla Dolnego Śląska. Mam nadzieję,
że obietnice te znajdą pokrycie w
rzeczywistości i zostaną zrealizowane. Budowa południowej obwodnicy

Świdnicy to konieczność ze względu
na rosnący ruch samochodowy na
drodze krajowej nr 35, który niedługo osiągnie stan krytyczny i doprowadzi do komunikacyjnej blokady miasta
- podkreśla Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
Apel skierowany do premiera
Morawieckiego zawiera szczegółową dokumentację oraz mapę przedstawiającą planowany układ dróg,
wyprowadzający ruch tranzytowy ze
Świdnicy.
AnPl

W 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego głuszyczanie oddali hołd internowanym, torturowanym i zamordowanym z rąk totalitarnej władzy ludowej w Polsce.

Apel do premiera
Władze Świdnicy w dalszym ciągu zabiegają o realizację
budowy południowej obwodnicy. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska wystosowała kolejne pismo do Premiera RP, który w
trakcie kampanii wyborczej zapewniał o realizacji nowych inwestycji drogowych na Dolnym Śląsku, w tym również tych
dotyczących Świdnicy. Komplet dokumentów trafił również
do wszystkich posłów z naszego regionu.
O wymienioną inwestycję Gmina
Miasto Świdnica zabiega już 17 lat.
REKLAMA

Pierwsze kroki w celu jej realizacji
podjęto w roku 2001, w porozumie-
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10 wydarzenia
sekund
Nauczka na przyszłość

W minioną sobotę, 15 grudnia
tuż po godzinie 1:30 wałbrzyscy
policjanci podczas patrolowania
ulicy Uczniowskiej zauważyli
kierowcę, którego sposób jazdy budził zastrzeżenia. Podczas
zatrzymania okazało się, że kierowcą jest 29-letni mężczyzna,
który jechał pod wpływem alkoholu mając w swoim organizmie
2,57 promila. Pijanemu kierowcy zostało odebrane prawo jazdy oraz otrzymał wysoką karę finansową. Ponadto grozi mu kara
2 lat pozbawienia wolności.

Podły wnuk

Pięć lat za kratkami grozi 27-letniemu mężczyźnie, który okradł
swoją babcię. Do kradzieży doszło w jednym z mieszkań w
Wałbrzychu. Młody mężczyzna
dokładnie wiedział, gdzie jego
babcia trzyma pieniądze. Wykorzystując chwilę nieuwagi zabrał z mieszkania oszczędności.
Bezwzględny złodziej ukradł
81-letniej staruszce gotówkę w
kwocie 850 złotych. Nieuczciwego wnuka udało się złapać.
W trakcie zatrzymania przyznał
się do przestępstwa, a swoje zachowanie tłumaczył faktem, iż
był pijany w czasie popełnienia
kradzieży.

Nakład łączny
w grudniu 51 000 egz.

Szczawieński jarmark
Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczawnie-Zdroju powoli
wpisuje się w coroczny kalendarz wydarzeń w uzdrowisku.
Swoją oryginalność zawdzięcza nie tylko różnorodnym
kramikom z produktami rękodzieł czy regionalnych producentów, ale także aktywności różnych organizacji pozarządowych.
Działacze stowarzyszenia Kocham
Szczawno-Zdrój z chęcią włączyli się
w jego przygotowanie. Dopilnowali,
aby najmłodszym odwiedzającym jarmark nie zabrakło atrakcji, kiedy starsi
wpadną w wir świątecznych zakupów.
- Nasz pomysł ze stoiskiem na jarmarku zaplanowany był dużo wcześniej, jak większość naszych społecznych projektów - mówi Agnieszka
Pisarska ze stowarzyszenia, a zarazem
jedna z koordynatorek działań.
- Przed świętami Bożego Narodzenia czasem trudno jest wygospodarować czas, ale dzięki podziałowi
zadań pomiędzy członkami stowarzyszenia udaje nam się pomyślnie
realizować takie projekty- dopowiada
Patryk Maćkowiak z K.Sz-Z.
Przez dwa dni członkowie stowarzyszenia zorganizowali warsztaty
świąteczne dla najmłodszych, podczas
których zdobiono lukrem świąteczne
pierniki czy też pomarańcze goździkami. Były również „pachnące lampiony”, ozdabianie domku z piernika, a
także przygotowywanie świątecznych
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kartek. Dzieci pracowały między innymi pod okiem doświadczonych w
tym zakresie Edyty Pantol czy Doroty
Wołoszyn-Pusłowskiej. Poza tym na
zmarzniętych uczestników Jarmarku
na stoisku czekała gorąca herbata. Na
stronie Facebook-owej stowarzyszenia został ogłoszony konkurs, którego
fundatorem była Karczma Rycerska
Zamek Grodno, a wystarczyło wpisać życzenia świąteczne z akcentem
Szczawna-Zdrój i wysłać zdjęcie z aktualnego pobytu na jarmarku.
- Dziękuję serdecznie wszystkim
działaczom Stowarzyszenia Kocham
Szczawno-Zdroju za przygotowanie
i pracę przy Jarmarku Bożonarodzeniowym - Stoisko Kocham Szczawno-Zdrój. Wasza praca i zaangażowanie
na rzecz mieszkańców i gminy jest
nieoceniona. DOBRA ROBOTA! komplementował swoje koleżanki i
kolegów publicznie Piotr Cugowski,
nowy przewodniczący stowarzyszenia.
PaPu
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Czy Ty potraﬁsz z zimna
zrobić ciepło? Bo my TAK!

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 ﬁrmy Viessmann.
REKLAMA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

16-letni wałbrzyszanin znalazł na
jednej z wałbrzyskich ulic dwie
karty bankomatowe. Przywłaszczonymi środkami płatniczymi
zrobił zakupy m.in. w sklepach
w Szczawnie-Zdroju. Właścicielem znalezionych kart płatniczych jest mieszkaniec Wałbrzycha, który zgubił je w połowie
września. Nieuczciwego znalazcę udało się zatrzymać, a straty,
jakich dokonał, to kwota ponad
500 złotych. Teraz o dalszym
losie nastolatka zdecyduje sąd
rodzinny.

W poniedziałek, 17 grudnia w
ręce wałbrzyskich policjantów
wpadł poszukiwany złodziej. Był
nim 27 - letni mężczyzna, który
włamał się do ogrodowej altany.
Podczas przestępstwa ukradł
kosę spalinową i drabinę aluminiową. Zatrzymany przyznał się
do kradzieży i wskazał miejsce,
w którym przechowywał skradziony wcześniej łup. Za popełnione przestępstwo grozi mu
kara 10 lat pozbawienia wolności.

Sylwester
bez fajerwerków

Wałbrzych i Świdnica dołączyły
do mapy polskich miast, które
rezygnują z pokazu fajerwerków
w sylwestrową noc. Mając na
uwadze dobro pupili, miasta coraz chętniej rezygnują z bardzo
głośnych pokazów. Domowe
psy i koty bardzo często boją się
głośnych dźwięków i stresuje je
nawet uderzenie pioruna. A w
sytuacji, w której są narażone na
dziesiątki głośnych wystrzałów,
przechodzą prawdziwe piekło.
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PRACA

Młodociany złodziej

Altanowy złodziej
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 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

Premie do 150 EUR !

Darmowe Wi-Fi

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)
REKLAMA
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Gmina Wałbrzych znalazła się wśród 2 800 instytucji z krajów europejskich, łącznie aplikowało 13 000, które zostały
zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w wysokości
15,000 EUR na dostęp do darmowych, bezprzewodowych sieci Wi-Fi, dostępnych w miejscach publicznych.
Vouchery do punktów Wi-Fi w
miejscach publicznych w Wałbrzychu
będą dostępne w ramach Programu
Komisji Europejskiej “WiFi4EU”.
Dzięki grantowi powstanie ok. 15
nowych punktów dostępu WiFi na
terenie całego miasta, obecnie trwają
ustalenia, w którym konkretnie miejscu się pojawią.
Bezpłatne punkty dostępu do
Wi-Fi, czyli inicjatywa WiFi4EU, to

jeden z głównych elementów zaproponowanej przez KE rok temu
reformy przepisów dotyczących telekomunikacji. Ma ona ułatwić inwestycje w tym sektorze oraz zapewnić
uniwersalny dostęp do internetu. Do
roku 2019 UE może przeznaczyć na
WiFi4EU do 120 mln euro.
AnPl

Zdrowych, spokojnych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy zespół

KREDYT OK
ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711
ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra, tel. 502-284-615
ul. Klasztorna 5, Dzierżoniów, tel. 508-731-017 , 721-281-162
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Co ze zwolnieniami? Bielawska zastępcą

W pierwszym tygodniu obowiązywania elektronicznych
zwolnień lekarze na Dolnym Śląsku wystawili w sieci 37758
zaświadczeń dla swoich chorych pacjentów. W całym kraju w
pierwszym tygodniu grudnia do ZUS wpłynęło ponad pół miliona eZLA. We Wrocławiu do oddziału ZUS wpłynęło 19509
eZLA, w Wałbrzychu 10630 i Legnicy 7619. 240 zwolnień zostało wypisanych na papierze. Pamiętajmy, że od grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS zapewnia jednak, że pacjenci w
żadnym przypadku nie będą poszkodowani.
- Od początku miesiąca jedyną
podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest eZLA, czyli zwolnienie
lekarskie wystawione w sieci lub
jego wydruk z systemu elektronicznego - mówi Iwona Kowalska-Matis,
regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku.
Zakład uspokaja jednak wszystkich tych klientów, którzy otrzymają
od lekarza zaświadczenie papierowe
- niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pacjent nie może bowiem
ponosić konsekwencji decyzji lekarza
o wystawieniu druku nieprzewidzianego w prawie. Dlatego jeśli tylko
na blankiecie papierowym znajdą się
wymagane do wypłaty świadczenia
dane oraz pieczęć i podpis lekarza,
może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz
pracodawca wypłacą wynagrodzenie
chorobowe bądź zasiłek chorobowy.
- My każdy przepadek musimy
rozpatrzyć indywidualnie. Z pewnością będziemy się kontaktować z
lekarzami, którzy zamiast w sieci wypiszą zwolnienie na papierze, żeby
REKLAMA

zapytać, jaka jest tego przyczyna,
ale pacjent w żadnym wypadku nie
może być poszkodowany - zapewnia
rzeczniczka
Pacjent nie musi się też martwić,
jeśli papierowe zwolnienie dostarczy
do pracodawcy bądź ZUS później,
niż 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe
nie będzie obniżone. Chory otrzyma
je w pełnej wysokości. ZUS może też
w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli nie
znajdą się na nim wszystkie konieczne dane. Ważne, by znalazły się na
nim: imię, nazwisko, numer PESEL,
okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a także
ewentualnie dane osoby, którą będziemy się opiekować. Jeśli tego typu
danych zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić. Jeśli to ZUS będzie
wypłacał zasiłek chorobowy, należy
pamiętać o NIP-ie płatnika składek
i adresie pobytu chorego w trakcie
niezdolności do pracy.
AnPl

Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej powołał
na swojego zastępcę Sylwię Bielawską - dr nauk humanistycznych oraz absolwentkę Liceum Medycznego w Wałbrzychu.
Edukację kontynuowała w Kolegium Nauczycielskim oraz Wyższej
Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza
Kotarbińskiego w Zielonej Górze
(filologia polska, specjalność nauczycielska). W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu podyplomowe studia
z zakresu edytorstwa i polityki wydawniczej, następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie
Wrocławskim. W 2010 r. obroniła w
Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracę doktorską
Kultura książki Wałbrzycha w latach
1945-1989, za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. Leona Marszałka
za najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa (2012 r.).
Pracę zawodową rozpoczęła w
PiMBP „Bibliotece pod Atlantami”
jako bibliotekarz odpowiedzialny
m.in. za organizację spotkań autorskich. W latach 2001–2008 pracowała w Wydawnictwie Uczelnianym
PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, gdzie koordynowała prace
związane z działalnością naukową i
edytorską. Po reorganizacji uczelni
w październiku 2008 r. objęła stanowisko dyrektora nowo powołanej

jednostki organizacyjnej Biblioteki i
Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Od tej pory zarządzała i koordynowała prace zespołu bibliotekarzy
oraz osób zajmujących się działalnością edytorską. Zaimplementowała
hybrydalny model biblioteki akademickiej oraz wdrożyła system informacji
o dorobku naukowym pracowników
uczelni. Członkini Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Cyfrowych (2008
r.) oraz redaktor kwartalnika naukowego „Silesius Info”. Współinicjatorka i redaktorka „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej” regionalnego rocznika (od
2013 r.). Koordynatorka przedsięwzięć wydawniczych realizowanych
przez publiczne biblioteki w regionie.
Współorganizatorka wielu konferencji naukowych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) organizowanych przez uczelnie oraz biblioteki
w kraju.
Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń
z zakresu zarządzania zmianami w
bibliotekach; prowadzi szkolenia dla
bibliotek publicznych w całym kraju z
zakresu profesjonalnej obsługi klienta/czytelnika (zwłaszcza „trudnego”),
budowania trwałych relacji, CRM, wi-

zerunku itp. Autorka 1 monografii, 49
artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu
czytelnictwa, zarządzania i zmian w
bibliotekach, książki regionalnej oraz
historii książki. Obecnie prowadzi badania na temat ilościowej i jakościowej oceny dorobku wydawniczego
PWSZ, które będą podstawą pracy
habilitacyjnej.
Za swoją pracę otrzymała wiele
nagród i wyróżnień, w tym między
innymi: Zasłużony dla PWSZ, AS w
Wałbrzychu (2014), Brązowy Krzyż
Zasługi (2014), nagroda indywidualna
II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015).
AnPl
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Netflix kręci w Książu
Ekipy filmowe nie przestają
kochać wałbrzyskiego skarbu. Zamek Książ w Wałbrzychu, który
udaje w serialu reprezentacyjną
siedzibę wojskową, pojawia się
niemal w każdym odcinku pierw-

szego sezonu głośnej produkcji.
Zdjęcia w Wałbrzychu do tego
serialu z gatunku political fiction
powstawały w kwietniu tego roku
w absolutnej tajemnicy. Twórcą
scenariusza „1983” jest Amery-

kanin Joshua Lang. Produkcję wyreżyserowały Agnieszka Holland,
jej córka Kasia Adamik oraz Olga
Chajdas i Agnieszka Smoczyńska.
Wśród wykonawców znalazły się
polskie gwiazdy pierwszej wiel-

kości, m.in.: Robert Więckiewicz,
Maciej Musiał, Andrzej Chyra,
Edyta Olszówka, Mirosław Zbrojewicz, Ewa Błaszczyk, Agnieszka
Żulewska.
Serial pokazuje alternatywną
wersję historii Polski − po ataku
terrorystycznym w tytułowym
roku
komunistyczne
władze
umocniły się. Żelazna kurtyna nie
upadła i dwadzieścia lat później,
Polska nadal jest rządzona przez
partię, wojsko, milicję i Służbę
Bezpieczeństwa. Tajemnicze za-

Lista filmów i seriali, które przez
ostatnie pięćdziesiąt lat były kręcone w zamku Książ w Wałbrzychu:

Znak orła – reż. Hubert Drapella,
1977 – serial kostiumowy dla młodzieży, w obsadzie m.in. Krzysztof
Kołbasiuk i Aleksander Fogiel.
Strachy – reż. Stanisław Lenartowicz,
miniserial 1979 z Izabelą Trojanowską
( sceny: stado, park)
Kłusownik – reż. Janusz Łęski, 1980
serial przygodowy dla młodzieży,
Akademia Pana Kleksa – reż. Krzysztof Gradowski, 1984, baśń filmowa,
scena przemienienia księcia Mateusza
w szpaka po ataku zaczarowanych
wilków kręcona była na punkcie widokowym grób Olbrzyma, z którego
widać zamek Książ oraz Stary Książ.
Na tropach Bartka - reż. Janusz
Łęski, 1982 – film przygodowy dla
młodzieży. W obsadzie m.in. Bogusz
Bilewski, Barbara Krafftówna i Alina
Janowska.
Tajemnica starego ogrodu – reż. Julian Dziedzina, 1983 – przygodowy
dla dzieci i młodzieży

Jak się pozbyć czarnego kota? – 1984,
komedia – reż. Feridun Erol
Alchemik, 1988 – reż. Jacek Koprowicz, kostiumowy, fantasy. W obsadzie m.in. Leon Niemczyk Joanna
Szczepkowska i piosenkarz Michał
Bajor.
Napoleon w Europie (Napoléon et
l’Europe) , miniserial historyczny
prod. Franc., 1991, reż. Pierre Lary,
Krzysztof Zanussi i Janusz Majewski.
W obsadzie m.in. Jan Nowicki, Andrzej Seweryn i Daniel Olbrychski
jako książę Józef Poniatowski.
Szuler, 1991 – reż. Adek Drabiński
(debiut reżyserski), dramat kostiumowy prod. POL/USA. W rolach
głównych Jerzy Zelnik, Ewa Gawryluk. Jako sługa Jerzego Zelnika wystąpił nieżyjący laureat Oscara, Philip
Seymour Hoffman.
Europejska noc (ang. In a Moment of
Passion, niem. In der Haut des Killers ), thriller prod. Niemcy, Polska,

USA 1993 – reż. Zbigniew Kamiński,
wystąpił: Maxwell Caullfield znany z
serialu „Dynastia”, sceny w stadzie i
w parku.
Dwa światy (ang. Spellbinder) 1995–
reż. Noel Price, serial fantasty dla
dzieci i młodzieży, pol-austr
Królowa złodziei (Marion du Faouet
- chef de volerus), serial historyczny
FRANC./POL. 1997, sceny kręcone
na Starym Książu i nad Jeziorkiem
Daisy.
Córka konsula ( ang. Gunblast vodka), komedia prod. POL/FRANC./
USA 2000, reż. Mariusz Pujszo.
Tajemnica twierdzy szyfrów – serial
wojenny TV 2007, reż. Adek Drabiński w obsadzie m.in. Paweł Deląg,
Danuta Stenka i Paweł Małaszyński.
Daas – reż. A. Panek, kostiumowy
2011. W obsadzie m.in. Andrzej Chyra
Papusza – reż. Joanna Kos-Krauze,
dramat biograficzny 2013

Zamek Książ w Wałbrzychu pojawia się jako kwatera sztabu generalnego służby wojska w
najgłośniejszym serialu tej zimy, czyli „1983”. Amerykańsko-polska produkcja jest pierwszą,
jaka powstała w naszym kraju dla amerykańskiego giganta, czyli platformy Netflix.

Tortura nadziei (1967, produkcja
TV)- reż. Ewa i Czesław Petelscy,
dramat kostiumowy, krótkometrażowy
Hrabina Cosel - Jerzy Antczak, 1968.
W obsadzie m.in. Mariusz Dmochowski i Jadwiga Barańska.
Diabeł - reż. A. Żuławski – 1972
(premiera 1988) – horror kostiumowy, Wojciech Pszoniak w roli diabła,
w pozostałych rolach Małgorzata
Braunek i Leszek Teleszyński.
Trędowata – reż. Jerzy Hoffman –
1976 – melodramat, sceny kręcono
m.in. na Tarasie Wodnym i Tarasie
Zachodnim, gdzie odbywało się wielkie garden party ordynata Michorowskiego.

Adwokat radzi:

1. Jak odzyskać zaległe niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę od pracodawcy, u
którego nadal pracuję ?
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany, aby wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za
pracę wykonaną, niezwłocznie po ustaleniu jej pełnej wysokości, nie później jednak, niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Obowiązek ten jest bezwzględnie obowiązujący, zatem dla pracownika bez znaczenia pozostają ewentualne przeszkody w terminowej zapłacie należnego
wynagrodzenia, nawet te, w których nie ma winy pracodawcy. Jeżeli więc pracodawca, pomimo wezwań
ze strony pracownika, nie chce wypłacić zaległego wynagrodzenia, pracownik ma uprawnienie, aby złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, w wyniku której inspektor może nakazać pracodawcy wypłaty
wynagrodzenia, a nawet wszcząć postępowanie przeciwko pracodawcy. Pracownik może również wnieść
powództwo do sądu pracy o zapłatę należnego wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie, będąc
jednocześnie w dalszym ciągu związany stosunkiem pracy ze swoim pracodawcą.
Dodatkowo opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia lub całkowity brak zapłaty wynagrodzenia stanowi
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy i w związku z tym pracownik może również
rozwiązać umowę z pracodawcą bez zachowania terminu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie takie musi zostać złożone na piśmie w ciągu miesiąca od daty wypłaty ostatniego
nieuregulowanego wynagrodzenia. Pracownikowi przysługuje też odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy.
2. Byłam zameldowana w mieszkaniu, w którym zamieszkiwałam z ciocią i wujkiem .Mieszkanie
to zostało spalone , rzeczoznawcy orzekli, że nie nadaje się do zamieszkania. Ciocia z wujkiem
otrzymali mieszkanie zastępcze socjalne, a ja pismo z Urzędu Miasta o eksmisji . niestety to pismo otrzymałam po terminie i nie miałam możliwości wniesienia odwołania. Czy w zaistniałej
sytuacji mam prawo ubiegać się również o mieszkanie zastępcze ? Mieszkanie było ADM-u.
Kwestie powyższe reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. W opisywanym przypadku najważniejsze jest rozróżnienie
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machy z 1983 r., sprawiły, że Polska pozostała za żelazną kurtyną,
Związek Radziecki nie upadł i cały
znany nam porządek geopolityczny nie ma racji bytu. „1983” kręcono przez sześć miesięcy m.in. w
zamku Książ, w Warszawie, Gdyni
i Wrocławiu. W serialu gra ponad
150 aktorów i 5 tys. statystów. 30
listopada „1983” zadebiutował w
serwisie Netflixa, który dociera
do ponad 190 krajów i kilkuset
milionów widzów.

Arabian nights – 2015, reż. Raouf
Abd El Aziz, serial TV prod. Egipt,
baśń filmowa
Sapthagiri express – 2016, reż. Arun
Pawar, prod. India
Dolina Bogów (ang. Valley of Gods),
2016 – reż. Lech Majewski , USA/
PL – fantasy, Obsada: Josh Hartnett,
John Malkovich
Ciemno, prawie noc – reż. Borys
Lankosz, 2018 na podstawie powieści Joanny Bator. W obsadzie m.in.
Magdalena Cielecka, Jerzy Trela i
Marcin Dorociński.
Brigitte Bardot cudowna - reż. Lech
Majewski na podstawie własnej powieści, 2018
1983 – serial USA/POL., dla Netflix,
2018. Reż. Agnieszka Holland, Kasia
Adamik, Olga Chajda i Agnieszka
Smoczyńska, w rolach głównych występują Maciej Musiał i Robert Więckiewcz

dwóch pojęć tj. prawa do zamieszkiwania w lokalu należącym do zasobów
gminy oraz samego meldunku w takim lokalu. Podstawą zamieszkiwania
na pewno nie jest fakt, że taka osoba jest w lokalu zameldowana. Kwestia
meldunku, wymeldowania i zameldowania pozostaje bez jakiegokolwiek
wpływu na prawa do lokalu. Ma jedynie znaczenie czysto administracyjne.
Zameldowanie nie tworzy żadnych nowych praw i obowiązków po stronie zameldowanego, nie należy z dopełnieniem obowiązku zameldowania
wiązać powstania jakichkolwiek praw do lokalu, w którym ono nastąpiło
– zameldowanie nie tworzy żadnych praw do lokalu (wyrok Sądu Najwyższego z 23.06.1998 r., sygn. akt III CK 24/98, OSNC 1998/12/222).Zgodnie
z treścią art. 662 § 3 Kodeksu cywilnego „jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma
obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego”. Oznacza to, że w takim przypadku umowa najmu wygasa
z chwilą zniszczenia przedmiotu najmu, a najemcy lokalu mieszkalnego nie przysługuje prawo żądania
od wynajmującego zapewnienia wynajęcia lokalu zamiennego. Przyjmuje się, że w takiej sytuacji stosunek prawny najmu wygasa z powodu niemożliwości świadczenia. Inaczej jest w wypadku zniszczenia
przedmiotu najmu wskutek okoliczności, za które wynajmujący ponosi odpowiedzialność, wówczas najemca może żądać przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego (jeżeli jest to możliwe) albo wypowiedzieć
umowę najmu. Reasumując, gmina nie musi, ale może zawrzeć umowę najmu innego lokalu zamiennego,
ale dotyczy to wyłącznie osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu tj. Pani cioci i wujka, ale
już nie Pani. Domniemywam, że skoro gmina wnioskowała o Pani eksmisję z zajmowanego lokalu, to
nie posiadała Pani uprawnienia do jego zamieszkiwania, a samo zameldowanie nie zmienia tej sytuacji.
Dodam tylko, że w sytuacji otrzymania wyroku sądu o eksmisji Pani przysłanego po terminie, przysługuje
Pani prawo do złożenia wniosku do Sądu o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia, w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu, gdy dowiedziała się Pani o treści wyroku.

Chcesz zadać pytanie Pani adwokat? Napisz do nas, opisz krótko swoją sytuację, czekamy na Twoje pytania: sekretariat@30minut.pl
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Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnej atmosferze
oraz wielu miłych chwil
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku
czytelnikom oraz klientom
składa Redakcja Tygodnika 30 minut
REKLAMA

R1029/18

REKLAMA

R1030/18

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim naszym Klientom
życzymy zdrowych i pogodnych Świąt!
A w nowym - 2019 roku zapraszamy
na nowe wycieczki i wczasy!
Z poważaniem

Szczawno Zdrój

tel. 690 821 421

ul. Kościuszki 14

tel. 667 424 680

14 życzenia
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Szanowni Państwo,
kończy się rok 2018, przed nami Święta Bożego Narodzenia – czas spokoju,
radości i jedności. Z tej okazji wszystkim klientom Oddziału ZUS
w Wałbrzychu życzę wszelkiej pomyślności. Staramy się dbać o Państwa
zaufanie. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku nasze kontakty nadal
będą przebiegały w atmosferze wzajemnej życzliwości.
w imieniu zespołu pracowników z Oddziału ZUS w Wałbrzychu
Beata Dyko
Dyrektor Oddziału ZUS

REKLAMA

R1032/18

Piątek, 21 grudnia 2018
www.30minut.pl

Nakład łączny
w grudniu 51 000 egz.

życzenia 15

od 15 lat
razem z Wami

REKLAMA

R1033/18

REKLAMA

R1034/18

Salon fryzjerski
Atelier Marcin Tatuśko
Życzy wszystkim klientom
zdrowych, spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
w rodzinnym gronie,
oraz wystrzałowych fryzur
w sylwestrową noc.
Atelier Marcin Tatuśko

16 życzenia
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Jeśli jesteś z zawodu HYDRAULIKIEM, ELEKTRYKIEM, ŚLUSARZEM BUDOWLANYM
CZY BUDOWLAŃCEM lub masz doświadczenie w w/w branżach i chciałbyś pracować na
terenie Niemiec – przyjdź na spotkanie z polskojęzycznymi konsultantami niemieckiej
Firmy Ritmo24, które specjalnie dla mieszkańców Wałbrzycha odbędzie się dnia 9.01.2019 roku
w godz.10.00-15.00 w Starej Kopalnii (III piętro w budynku B7/9).
Nie jesteśmy pośrednikiem pracy lecz niemieckim pracodawcą, który oferuje niemiecką umowę o prace,
godziwe zarobki, komplet profesjonalnych narzędzi do pracy, możliwość otrzymania samochodu firmowego.
Zapraszamy Cię: Przyjdź i przekonaj się sam, że warto podjąć u nas prace.

Ritmo Zeitarbeitsagentur GmbH
Felchtaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Tel: +049 (0)3601 85 73 665
Email: ew@ritmo24.de / jk@ritmo24.de
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Województwo przejmuje kolej e-Akta zmieniają
Samorząd Województwa Dolnośląskiego został zarządcą linii kolejowej nr 341 Bielawa Zachodnia –
Dzierżoniów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pociągi za rok pojadą do Bielawy.

Przejmowanie i reaktywacja nieczynnych linii kolejowych jest jednym
z elementów strategii rozwoju transportu województwa dolnośląskiego.
Samorząd zamierza przejąć od PKP
ponad 20 odcinków linii kolejowych w
regionie. To w sumie ponad 400 km
torów, które w dużej części rozszerzą
system komunikacji na Dolnym Śląsku.
Mieszkańcy zyskają nowe połączenia
do pracy, szkoły czy do miejsc wypoczynku, a turyści łatwiejszy dojazd do
wielu turystycznych atrakcji w naszym
regionie.
O planach przejęcia linii samorząd
województwa informował dwa miesiące temu podczas konferencji prasowej.
− Teraz przechodzimy do realizacji
naszych zapowiedzi. Linia kolejowa nr

341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów
to pierwszy z 22 odcinków tras, co do
których mamy podobne plany. Dzięki
jej przejęciu i naszej rewitalizacji, pociągi wrócą do Bielawy po prawie 40
latach. Pracujemy również nad dokumentacją niezbędną do przejęcia kolejnych linii – mówi Cezary Przybylski,
Pozyskana właśnie trasa będzie stanowiła przedłużenie relacji pociągów
z Wrocławia i Legnicy do Dzierżoniowa obecnie kursuje 9 par pociągów
dziennie. Kursy zostaną przedłużone
do Bielawy Zachodniej. Czas podróży
do Wrocławia wyniesie ok. 85 minut,
a inwestorem i zarządcą linii będzie
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Przed
uruchomieniem połączenia linia ta zostanie zrewitalizowana za ok. 11 mln zł.

- Dzięki dzisiejszym ustaleniom
wykluczenie transportowe na Dolnym
Śląsku zmniejszy się o 100 tys. ludzi.
Ostatnio taka operacja była przeprowadzona ponad dekadę temu, kiedy
województwo przejęło linie do Wałbrzycha. Jak ważne to połączenie jest
dzisiaj nikomu nie trzeba tłumaczyć
- wystarczy spojrzeć na frekwencję w
pociągach tej relacji - zauważył Patryk
Wild, radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego.
- Dotychczasowe doświadczenia
związane z przejmowaniem linii kolejowych nr 326 Wrocław- Zakrzów Trzebnica oraz nr 311 Szklarska Poręba
Górna - granica Państwa (Harrachov)
oraz przekazanie ich do zarządzania
podległej samorządowi jednostce Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei są dowodem na to, że potrafimy z sukcesem
przywrócić je do życia i odpowiednio
wykorzystać. Nasza spółka - Koleje
Dolnośląskie - dysponuje obecnie 57.
nowoczesnymi pociągami, którymi obsługuje ponad 300 połączeń każdego
dnia. Jesteśmy zdeterminowani realizować kolejne zadania. Chcemy rozwijać
ofertę przewozową, bo takie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców - podsumowuje marszałek Cezary Przybylski.
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Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta,
zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorcy będą przekazywać
do ZUS. Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże
korzyści. Najpierw jednak trzeba pamiętać o dostosowaniu do nich
programów kadrowo - płacowych w firmach i biurach rachunkowych.
Jeśli przedsiębiorca lub biuro rachunkowe działające w jego imieniu korzysta
z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych
przepisami wchodzącymi w życie już 1
stycznia 2019 r. powinni jak najszybciej
zaktualizować oprogramowanie.
- To dotyczy także producentów
oprogramowania kadrowo-płacowego,
z którego korzystają polscy przedsiębiorcy - mówi Iwona Kowalska-Matis,
regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku.
- Jest to ważne, gdyż do zmian w dokumentach przekazywanych do ZUS w
związku z projektem e-Akta będzie na
bieżąco dostosowany program Płatnik i
e-Płatnik - dodaje.
Od 1 stycznia 2019 roku okres
przechowywania akt pracowniczych
dla wszystkich nowo zatrudnionych
osób będzie wynosił 10 lat, od zakończenia obowiązywania umowy o pracę
lub umowy zlecenia. Jest to związane
z nowym zakresem danych, które pracodawcy będą przekazywać do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Nowe dane
dotyczą wypłaconych pracownikowi
(zleceniobiorcy) w danym miesiącu
kwot przychodu oraz okresów wykonywania pracy nauczycielskiej. Informacje te będą przesyłane w miesięcznym
imiennym raporcie o przychodach ubezpieczonego: ZUS RPA.
Jeśli pracodawca zechce skrócić
okres przechowywania akt pracowni-

czych za osoby zatrudnione między 1
stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r.,
musi przekazać do ZUS oświadczenie w
tej sprawie na druku ZUS OSW wraz z
raportami informacyjnymi (ZUS RIA) za
osoby zgłoszone do ubezpieczeń po raz
pierwszy w tym okresie. Dane z tych
dokumentów ZUS zapisze na koncie
ubezpieczonego i będą one uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń
emerytalno-rentowych oraz ich wysokości. Dodatkowo Zakład dostosował
formularz ZUS DRA do płatności na jeden rachunek. Pojawiło się w nim pole z
łączną kwotą do zapłaty za dany okres
rozliczeniowy.
Z kolei w formularzu wyrejestrowującym z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) pracodawca będzie przekazywał do ZUS
informacje o dacie i sposobie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo
stosunku służbowego oraz informację, z
czyjej inicjatywy stosunek pracy został
rozwiązany.
Dotychczas w Polsce obowiązywał
jeden z najdłuższych okresów przechowywania dokumentacji kadrowo płacowej, czyli 50 lat. Dla porównania
w Finlandii jest ona przechowywana
przez 10 lat, a w Danii zaledwie 5. W
Czechach długość okresu przechowywania zależy od rodzaju dokumentacji
pracowniczej.
AnPl
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Weź Mieszkanie Plus!
Można już składać wnioski do uczestnictwa w programie Mieszkanie Plus w Wałbrzychu. Chętni na lokale przy ul. ul. Husarskiej 12, 14, 16, oraz 18 mają czas do 31 stycznia 2019 roku. Niebawem do użytku
zostaną oddane 192 komfortowe i funkcjonalne mieszkania, usytuowane w czterech sześciopiętrowych budynkach o nowoczesnej architekturze.
Nabór wniosków do uczestnictwa w programie Mieszkanie Plus
w Wałbrzychu ruszył 18 grudnia i
potrwa do 31 stycznia 2019 roku.
Formularze można pobrać ze strony: www.mieszkaniepluswalbrzych.
pl. Wypełnione dokumenty należy
składać w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Do wniosku powinno się dołączyć
oświadczenia określone Uchwałą Rady Miasta oraz wymagane w
związku z weryfikacją czynszową.

W zależności od statusu osoby ubiegającej się o lokal, mogą to być m.in.:
zaświadczenia o wysokości dochodów, orzeczenia o niepełnosprawności czy też zaświadczenia z urzędu
miasta, gminy lub spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że osoba
ubiegająca się o nowy lokal nie była
w okresie 24 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku właścicielem lub
współwłaścicielem budynku lub lokalu ani też nie ma spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu.

Osiedle przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu to 192 komfortowe i funkcjonalne mieszkania. Już szacuje się, że liczba chętnych niemal 5 krotnie przekroczyć
może ilość dostępnych lokali
REKLAMA

RUSZA SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
WAŁBRZYCH Podzamcze przy ulicy
Palisadowej
Nowoczesny, energooszczędny dziewięcio-kondygnacyjny
budynek.
Podziemny garaż, windy, nowoczesny system wentylacji o stałym układzie ciśnienia wraz z odzyskiem ciepła zapewnią komfort 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 szeregowej 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

Szczegółowe kryteria oraz wykaz potrzebnych dokumentów, a
także kalkulator zdolności czynszowej znajdują się na specjalnej,
dedykowanej stronie internetowej
programu Mieszkanie Plus w Wałbrzychu, czyli: www.mieszkaniepluswalbrzych.pl. Tam też zobaczyć
można wizualizację osiedla przy ul.
Husarskiej oraz dokładny rozkład
mieszkań.
Jakie mieszkania?
Osiedle przy ul. Husarskiej w
Wałbrzychu to 192 komfortowe i
funkcjonalne mieszkania, usytuowane w czterech 6-cio piętrowych
budynkach o nowoczesnej architekturze. W każdym budynku przewidziano mieszkanie przystosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na terenie osiedla zaplanowano 85 miejsc postojowych dla
samochodów.
Do wyboru są 4 kategorie mieszkań: M1 - metraż 35,10 (24 mieszkania), M1 przystosowane dla osób z
niepełnosprawnością - metraż 35,10
(4 mieszkania), M2 - metraż 47,66
(112 mieszkań), M3 - metraż 73,52
(52 mieszkania).
Dla kogo program?
Założeniem programu Mieszkanie Plus jest rozszerzenie oferty
mieszkań na wynajem w przystęp-

nych cenach, również z możliwością
dojścia do własności. Program w
szczególny sposób jest skierowany
do rodzin, którym sytuacja finansowa uniemożliwia zakup mieszkania
za gotówkę lub na kredyt, a jednocześnie nie przysługuje im mieszkanie komunalne. O mieszkanie może
ubiegać się każda osoba, niezależnie
od wieku, która spełni kryteria czynszowe, pozwalające na bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań
czynszowych.
Kryteria naboru
Podstawowym kryterium naboru jest tzw. zdolność czynszowa.
Określa ona możliwości finansowe
rodziny pod kątem terminowego
opłacenia czynszu za mieszkanie
o określonym metrażu. Zdolność
czynszowa jest badana w oparciu
o dochody netto pomniejszone
o wydatki rodziny, uwzględniając
również przyszłą umowę najmu.
Na zdolność czynszową pozytywnie
wpływają świadczenia wynikające
m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina
500+).

Jednocześnie realizując zapisy
ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych
w pierwszych latach najmu mieszkania, Uchwałą Rady Miasta zostały
określone kryteria pierwszeństwa
naboru.
Kiedy i za ile?
Nowi lokatorzy powinni odebrać
klucze do mieszkań przy ul. Husarskiej w pierwszym kwartale 2019
roku. Już teraz, z szacunkowych danych wiadomo, że liczba chętnych
niemal 5 krotnie przekroczyć może
ilość dostępnych lokali. Dlatego tak
ważne jest precyzyjne określenie
swojej sytuacji majątkowej i życiowej, w chwili składania wniosku.
Najemców obowiązywał będzie
czynsz na poziomie ok. 20 zł za
metr kwadratowy. Będzie on o ok.
25% wyższy przy chęci dojścia do
własności lokalu. Osoby zasiedlające
nowe bloki przy ul. Husarskiej będą
mogły liczyć na dopłaty do czynszów
w wysokości ok. 5 zł/m2, ale nie
wyższe niż 400 zł.
(piw)
R1038/18
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Tłumy pożegnają Seńczuka
W sobotę, 22 grudnia na cmentarzu przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu rodzina, bliscy oraz współpracownicy pożegnają Janusza Seńczuka, wieloletniego prezesa Fabryki
Wkładów Odzieżowych „Camela” i działacza społecznego. Początek uroczystości pogrzebowych o godz. 14:00.
Janusz Seńczuk urodził się w 1933
roku we Lwowie w rodzinie nauczy-

cielskiej. Zaraz po wojnie, w roku
1945, w ramach repatriacji wraz z ro-

Janusz Seńczuk (1933-2018) zostanie pochowany obok ukochanej żony

dzicami i rodzeństwem przeniósł się
do Bytomia. To tutaj, w drużynie Polonii, rozpoczął swoją przygodę z piłką
nożną. Następnie trafił do Klubu Sportowego Skra Częstochowa, z którą
był związany do swoich ostatnich dni.
W Klubie Seniora pełnił funkcję honorowego kapitana drużyny oldbojów
Skry.
Zaraz po skończeniu studiów na
Politechnice Częstochowskiej rozpoczął pracę w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Warta”.
Całe swoje zawodowe życie związał z
przemysłem. Od samego początku był
inżynierem cenionym za innowacyjne
podejście do procesów produkcji.

Do Fabryki Wkładów Odzieżowych „Camela” trafił w 1965 roku,
jako 32-latek. Zajął wtedy stanowisko
dyrektora do spraw produkcji. Szefowanie fabryką objął w 1974 roku
i utrzymał je aż do 2012 roku, kiedy
to przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Niewątpliwie zrewolucjonizował tu
park maszynowy i produkcję, a także
z sukcesem przeprowadził restrukturyzację fabryki. W czasie swojego
urzędowania ceniony był za niezwykle
życzliwe traktowanie pracowników.
Wspólnie z „Camelą” świętował wiele
sukcesów i odebrał niezliczoną ilość
nagród.

Nowe logo hospicjum

Pierwszym krokiem była zmiana adresu i przeprowadzka. Nowe miejsce, większe możliwości i perspektywy rozwoju. Lepsze warunki
zarówno dla pracowników, jak i dla podopiecznych.
Stowarzyszenie Hospicjum Świdnica działa od wielu lat, jednak dopiero teraz do wizerunku dodano
symbol, który określać będzie jego
działalność.
- Znak jest prosty, tak jak proste
jest to, co robimy. Drzewo jest symbolem uniwersalnym i wielokulturowym, a jego znaczenie jest czytelne
niemal w każdej kulturze i religii. Jako

najpotężniejsza roślina jest przede
wszystkim symbolem wzrostu, odnowy, energii i sprawiedliwości, i w tym
metaforycznym sensie ujmuje sens
istnienia. W tradycji chrześcijańskiej
symbol drzewa łączony jest przede
wszystkim z drzewem życia, przymierzem pomiędzy Bogiem i ludźmi.
Dla wielu jest też symbolem rodziny
- korzenie wrastające w ziemię sym-

W Wałbrzychu i regionie Janusz
Seńczuk był nieocenionym mecenasem społecznym. Wspierał wiele organizacji sportowych i kulturalnych.
Działał aktywnie w Sudeckim Związku
Pracodawców, przekształconym następnie w Związek Dolnośląscy Pracodawcy. Przez 12 lat, czyli 3 kadencje, pełnił rolę przewodniczącego. W
roku 2006 otrzymał tytuł „Zasłużony
dla Powiatu Wałbrzyskiego” .
Janusz Seńczuk zmarł nagle 7 grudnia, podczas pobytu w szpitalu. Miał
85 lat. Zostanie pochowany obok
ukochanej żony.
(piw)

bolizują przodków, natomiast gałęzie i liście są zapowiedzią przyszłych
pokoleń. – mówi Joanna Gadzińska
prezes Hospicjum w Świdnicy. - Dla
nas ten znak jest symbolem stałości i trwania przy tych, którzy są na
ostatnim etapie życia. Zapewnienie
opieki w hospicjum oznacza przede
wszystkim walkę z bólem, zapewnienie komfortu i wsparcia zarówno
chorym, jak i ich bliskim. To czas poświęcony na towarzyszenie choremu,
na rozmowę z nim oraz z jego rodziną. Hospicjum to też życie. Przede
wszystkim godne. I to jest właśnie
nasz cel - dodaje.
PaPu
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Ukryta Twórczość Regionu Wałbrzycha

Czy znajdziemy w niej charakterystyczny przejaw twórczości i
kultury naszego obszaru?
Mamy do Was apel !
Drodzy mieszkańcy Wałbrzycha i okolic, nasi sąsiedzi, nasi
klienci i sympatycy, jeżeli jesteście
miłośnikami sztuki i rękodzieła powstającego w naszych okolicach, a
może sami tworzycie dzieła - choćby

małe i tylko dla siebie - lub obserwujecie jak tworzą je inni…
Przyłączcie się do nas !
Nasza prośba, nasz apel brzmi :
“Odkryjmy ukrytą domową
twórczość”, naszą własną lub znajomych.
Wałbrzych i okolice są bogate w
twórczość tzw. domową. Wiele ciekawych prac malarskich, rzeźbiarskich i

innego rękodzieła macie okazję oglądać dzięki uprzejmości autorów tych
dzieł, ich otwartości i chęci dzielenia
się własną pasją.
Jesteśmy zdania, że tę twórczość
domową - tak jak, dzieła profesjonalistów, należy traktować z szacunkiem,
jako owoc regionalnej kultury.
Dlatego chcemy ją pokazać naszym i Waszym sąsiadom z ulicy, pokazać całej społeczności Wałbrzyszan,
Szczawna-Zdroju i okolic, a przy pomocy internetu całemu światu. Niech
cieszy i inspiruje każdego, kto się z nią
zetknie. To krok to indywidualności
i rozpoznawalność naszego regionu.
Każdy artysta z tego owocu również
skorzysta.
Mamy ogromną nadzieję, że przyczynimy się wszyscy wspólnym działaniem do wyłonienia się charakterystycznych cech twórczości w naszych
okolicach np. metoda pracy, wzór
graficzny, styl sztuki lub temat rozpoznawalny i kojarzony z naszym regionem, trwały w tradycji i kulturze. Jest
to nasz cel i wielkie nasze marzenie !
Przyłączcie się do nas !
Ubiegłoroczna inicjatywa przyniosła owoce w postaci wielu odkrytych
twórczości.
Zamieszczamy już część z nich
na naszej stronie :
facebook.com/ukrytaTworczosc

Wszelkie wyrazy sympatii i poparcia będą dla nas miłe. Można je wysłać
na adres e-mail :
ukrytaTworczosc@papierniczykram.pl lub za pośrednictwem aplikacji facebook.
W ten sam sposób można przesłać
nam dzieła do upublicznienia - odkrycia, a także poznać już te odkryte.

PapierniczyKram.pl
Wałbrzyski Sklep
Papierniczy
ul.Główna 9
pod filarami
tel. 668 163 968
Marzena Szustek

20 Co tam w szkole?
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Dzień misia Czystsza woda
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku.

ZSP nr 1 w Wałbrzychu zorganizowało obchody Dnia Misia. Klasy I – III bawiły się na balu piżamowym ze swoimi ukochanymi misiowymi przytulankami.
Uczniowie klas I b i II b przygotowali inscenizację z tej okazji oraz w „pigułce”
przedstawili historię tego święta.
Bal rozpoczęto zabawą “Stary niedźwiedź mocno śpi”. Był taniec, śpiew i
zabawa.
PaPu

Cudowna ciecz

Konkurs chemiczno - fizyczny pt. „Woda - cudowna ciecz”, dla
uczniów 3 klas szkół gimnazjalnych oraz uczniów 7 i 8 klas szkół
podstawowych, odbył się w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu. Była to druga edycja konkursu, który z roku
na rok cieszy się większym zainteresowaniem.
Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w zeszły piątek, 14 grudnia
i wzięli w nim udział uczniowie z 7
wałbrzyskich szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Aż 24 uczniów zmagało się z rozwiązywaniem zadań teoretycznych z fizyki i chemii o różnym
stopniu trudności, część z nich miała
formę zamkniętą, kilka otwartą oraz
niektóre zadania były typu prawda-fałsz. Po części pisemnej konkursu
wyłoniono 6 uczestników, którzy
uzyskali największą liczbę punktów.
Te sześć osób przystąpiło do drugiego etapu konkursu - doświadczenia
fizyczne, prowadzonego przez. mgr
Martę Młyńczyk.
Etap drugi polegał na napisaniu
sprawozdania z obserwacji doświadczenia: „Wyznaczanie ciepła właściwego wody”. Pozostali uczestnicy, w
oczekiwaniu na rozstrzygnięcie drugiego etapu oglądali doświadczenia
chemiczne przeprowadzone przez
uczniów klasy IV technikum o profilu

grafiki i poligrafii cyfrowej pod opieką
mgr Anny Talarczyk. Pomiędzy etapami dla uczestników oraz ich opiekunów przygotowany był poczęstunek.
Laureatami konkursu zostali między innymi: I miejsce Wojciech Królikowski - PSP 26 opiekun mgrTomasz Oracz, II miejsce Oliwia Budka
-PG 13 opiekun mgr Izabela Aniulis ,
III miejsce Krzysztof Fluder - PG 13
opiekun mgr Izabela Aniulis.
Poziom rywalizacji był wyrównany. Uczestnicy i laureaci otrzymali
dyplomy i nagrody. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy nauczycielom
za przygotowanie uczniów.
Konkurs „Woda - cudowna ciecz”
zorganizowany został pod honorowym patronatem prezydenta Miasta
Wałbrzycha dr Romana Szełemeja,
poseł na Sejm RP Agnieszki Kołacz
– Leszczyńskiej, kuratora oświaty Romana Kowalczyka we Wrocławiu.

Dzieci korzystające z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Świdnicy będą mogły od stycznia 2019 roku pływać w znacznie
czystszej wodzie. Wszystko dzięki modernizacji, jakiej poddana została instalacja technologii uzdatniania wody. Koszt inwestycji wyniósł niewiele ponad 360 tys. zł.

Basen przy Szkole numer 4 w
Świdnicy funkcjonuje od 1993 roku
i od tamtego czasu nie przeprowadzono żadnych prac modernizacyjnych dotyczących uzdatniania wody
i wymiany urządzeń. Częste awarie i
przestarzałe urządzenia powodowały problemy z ciągłością użytkowania
obiektu.
W ramach prowadzonej inwestycji wymieniono system filtrowania
wody, zgodny z najnowszymi normami, co w efekcie sprawi, że czystość
wody ulegnie znacznej poprawie.
Zakupiono również specjalistyczny
odkurzacz, bez którego funkcjonowanie basenu nie byłoby możliwe.
Urządzenie czyści zarówno dno, a
także ściany i linię wodną. Ponadto
jego regularne użytkowanie w dużym
stopniu ogranicza zużywanie chloru
i innych preparatów chemicznych
używanych do uzdatniania wody basenowej.
- Zakończono niezwykle ważną
inwestycję z punktu widzenia bez-

pieczeństwa dzieci i innych osób
korzystających z basenu przy Szkole
Podstawowej nr 4. Od stycznia będą
mogli pływać w wodzie, która spełnia
najwyższe standardy. Zdajemy sobie
sprawę, że cały budynek wymaga
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remontu. Aktywnie poszukujemy
środków na jego termomodernizację – mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
W trakcie trwania inwestycji podjęto decyzję o wymianie istniejącej
rozdzielnicy
zasilająco-sterującej,
której stan techniczny nie zapewniłby bezpieczeństwa jej eksploatacji i
mógłby stwarzać zagrożenie dla osób
obsługujących lub użytkowników
obiektu. Prowadzony remont zakończył się w połowie grudnia, a udostępnienie basenu dla użytkowników
odbędzie się od stycznia 2019 roku.
AnPl

Wysłali kartki
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu włączyli się do ogólnopolskiej akcji
,,ldą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Celem akcji jest propagowanie wśród najmłodszych
idei wysyłania świątecznych życzeń na kartkach pocztowych zamiast powszechnego w naszych czasach korzystania z mediow cyfrowych.

Dzieci, nawet te najmłodsze z
pierwszej klasy, samodzielnie pisały
życzenia na kartkach i wysłały je do
swoich bliskich. Organizatorem akcji
jest Fundacja Dbam O Mój Z@sięg,

AnPl

Lekcja w Toyocie
Uczniowie klasy VI a i VII b Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy wzięli udział w lekcji doradztwa zawodowego w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. Na wstępie zajęć obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą historię koncernu Toyota i poznali podstawowe zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązujące w czasie zwiedzania.
To interesujące spotkanie miało miejsce w ubiegły poniedziałek, 10 grudnia. Ponadto jego uczestnicy mieli
okazję zwiedzić hale produkcyjne i zobaczyć również, jakie czynności wykonują pracownicy w kuźni, hali
obróbki i montażu skrzyń biegów. Zaskoczeniem okazał się fakt, że w nowoczesnej fabryce jest niewiele
robotów. Dowiedzieli się jednak, że z roku na rok jest ich coraz więcej.
W centrum szkoleniowym, tak zwanym Dojo, obserwowali szkolenie nowych pracowników, ćwiczyli
tam określone czynności przydatne do wykonywania wielu zawodów. Uczniowie przekonali się, jaką rolę w
firmie odgrywa Kaizen mówiący o tym, iż należy ciągle się doskonalić, dlaczego warto wprowadzać ulepszenia i zmiany na swoim stanowisku pracy. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie z pracownikami Toyoty Motor
Manufacturing Poland, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów.
AnPl

której działania mają na celu ograniczenie nałogowego korzystania ze
smartfonów. Uczniowie PSP 37 zachęcają, aby przynajmniej w okresie
świąt Bożego Narodzenia w sposób

świadomy odłożyć media cyfrowe na
rzecz rozmowy i wspólnego spędzania czasu ze swoimi bliskimi.
PaPu
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Szopki nagrodzone
Stało się tradycją, że przed świętami Bożego Narodzenia w Boguszowie-Gorcach rozstrzygany jest
konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W tym roku została zgłoszona rekordowa ilość
szopek, bo aż 98. Jury miało nie lada wyzwanie wybrać z takiej ilości tę najpiękniejszą. Udział w konkursie wzięły nie tylko dzieci z boguszowskich szkół, ale również z Wałbrzycha, Czarnego Boru, Głuszycy,
Walimia oraz Witkowa. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością i inwencją twórczą.
Oprócz tradycyjnych szopek wykonanych ze słomy, drewna, papieru można było podziwiać szopki wykonane z
makaronu, kamieni, kory, ozdobione
pięknymi kolorowymi światełkami.
Jury w składzie: Agnieszka Cichura, Urszula Filip, Małgorzata Owczarczak, postanowiło przyznać następujące nagrody:
Kategoria: szkoła podstawowa:
I miejsce - Kinga Mrówka - Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny, w
Czarnym Borze, I miejsce - Igor Turbiasz - Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Boguszowie-Gorcach, II miejsce Tymoteusz Mowlik - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 37 w Wałbrzychu,
II miejsce - Oktawian Ryba - Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Czarnym Borze, III miejsce - Zuzanna
Wojnicka - Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze,III
miejsce - Dawid Kowalski - Gminny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze,Wyróżnienie - Kaja Gótter
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37
w Wałbrzychu,Wyróżnienie - Bolesław
Wójcik - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu,
Wyróżnienie - Hanna Rutkowska Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Czarnym Borze.

w Walimiu, III miejsce - Anna Bany i
Dominika Grudniak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach,
Wyróżnienie - Bartłomiej Piotrowski i Monika Jarosińska - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach.
Wyróżnienie: Kinga Tokarczyk i
Patrycja Urbańska - Gminny Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, Anna Pawłowska z Zespołu Szklono - Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach z babcią.
W tegorocznej edycji konkursu Nagrodę Specjalną przyznał również sam
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, a
szczęśliwą laureatką nagrody została
Julia Bieniasiewicz z mamą.
AnPl

Kategoria - prace zbiorowe (rodzinne): I miejsce - Hubert i Hektor
Grzybiańscy - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach,
II miejsce - Patrycja Wróbel, Oliwia
Zelek, Ilona Koziara - Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Polskich Noblistów

REKRUTACJA 2019
Szkoła techniczna szkołą
pozytywnego wyboru!
„Zawodowy strzał w 10!” to inicjatywa dyrektorów wałbrzyskich szkół technicznych
i branżowych: Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7 i Zespołu Szkół Politechnicznych
„Energetyk”. Wydarzenie spotkało się z aprobatą Biura Edukacji i Wychowania oraz zyskało Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Zmiany w przepisach oświatowych budzą niepokój wśród rodziców „Jaką szkołę wybrać, czy będą miejsca w tej szkole dla mojego dziecka?” Obawy wynikają z faktu, że
wiedza rodziców na temat wprowadzonych zmian jest znikoma, a przecież w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 w rekrutacji do klas pierwszych wezmą udział uczniowie
zarówno trzeciej klasy gimnazjum, jak i ósmej klasy szkoły podstawowej. Z tego powodu „Zawodowy strzał w 10!” ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat reformy
oświaty, nowych kierunków i możliwości kształcenia w Wałbrzychu oraz przekonania
wszystkich zaniepokojonych rodziców, że wybór szkoły kształcącej w konkretnym zawodzie to WYBÓR POZYTYWNY.
„Zawodowy strzał w 10!” rozpocznie się konferencją w Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., o godzinie
16.00. Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół podstawowych, doradcy zawodowi, przedstawiciele pracodawców i instytucji rynku pracy. Dyrektorzy wałbrzyskich szkół
technicznych przedstawią założenia reformy, możliwości współpracy z pracodawcami, nowoczesne kierunki kształcenia oraz harmonogram dalszych działań.
Jeśli jesteś PRACODAWCĄ i chcesz pozyskać przyszłych pracowników, mieć wpływ
na kierunki kształcenia w naszym mieście, współtworzyć wałbrzyską oświatę organizując
praktyki zawodowe, nie możesz ominąć tego wydarzenia!
Jeśli jesteś RODZICEM i chcesz świadomie i wspólnie z dzieckiem kształtować jego
przyszłość i zapewnić mu wykształcenie poszukiwane na rynku pracy, musisz w tym dniu
być z nami!
Jeśli jesteś WYCHOWAWCĄ klas gimnazjalnych lub ósmej klasy szkoły podstawowej
i czujesz potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie reformy edukacji i tego co oferują wałbrzyskie szkoły twoim uczniom i co daje wybór szkoły kształcącej w konkretnym
zawodzie, przyjdź i wesprzyj nasze działanie!
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Szkolna Barbórka

Jak co roku, w grudniu z okazji Barbórki, dzieci z klas młodszych
ZSP nr 1 w Wałbrzychu przygotowały spotkanie z górnikami. Klasy
I b, II b oraz chór szkolny zaprezentowały program artystyczny.

Z tej okazji nie zabrakło między innymi: wierszy, piosenek, życzeń oraz prezentów. Dodatkowo zaproszeni goście przynieśli ze sobą narzędzia górnicze,
które wykorzystywane były do pracy w kopalni. Oprócz tego dzieci miały niepowtarzalną okazję zobaczyć górników w strojach galowych.
Podczas spotkania zarówno wszyscy zgromadzeni uczniowie, jak i goście
dowiedzieli się dużo na temat pracy w górnictwie.
Barbórkowe spotkanie było niezwykle ciekawe i pouczające, z którego każdy wyniesie coś dla siebie, co z pewnością utkwi na długi czas w pamięci.
AnPl

Wsparcie prosto z serca
Już po raz szósty uczniowie z klasy VII Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym wraz ze swoimi rodzicami i wychowawczynią zamienili
się w prawdziwych Mikołajów, obdarzających prezentami konkretną
rodzinę potrzebującą pomocy w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.
Tym razem zakupione produkty spożywcze, środki czystości, artykuły
szkolne, odzież, obuwie sportowe i zimowe, piłki do piłki nożnej i bidony, stół
z czterema krzesłami, wymarzony tablet oraz upominki trafiły do 37-letniej
mieszkanki Świdnicy, samotnie wychowującej 3 córki w wieku 17, 11 i 10 lat.
Młodsze dziewczynki trenują piłkę nożną, a starsza interesuje się aktorstwem. Od tej pory rodzina będzie mogła wspólnie spędzać posiłki w wynajmowanym mieszkaniu. Uczniowie dołączyli do paczki własnoręcznie wykonaną i podpisaną kartkę świąteczną wierząc, że Święta Narodzenia Pańskiego
będą w tej rodzinie dużo bardziej radosne, a materialna pomoc przez jakiś czas
odciąży ich domowy budżet.
AnPl
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Atrakcyjna ścieżka
W sobotnie przedpołudnie, 15 grudnia odbyło się w Domu Zdrojowym spotkanie przedstawicieli czeskiego uzdrowiska Jańskie Łaźnie i
uzdrowiska Szczawno-Zdrój oraz zaproszonych gości.
Natomiast w Szczawnie powstała
Spotkanie miało przybliżyć historię
obu miast i uzdrowisk, jako że wspól- ścieżka historyczno-edukacyjna mająca
ne przedsięwzięcia po obu stronach 14 punktów na terenie całego miasta.
granicy zmierzają do zacieśnienia kon- Ścieżka składa się z tablic informacyjtaktów między kurortami. W ramach nych na temat obiektów historycznych
projektu, do którego przystąpiły oba z jednej strony, a z drugiej strony tablicy
miasta, w Jańskich Łaźniach powsta- są informacje na temat obiektów oraz
ła wspaniała wystawa w miejscowym historii miasta i uzdrowiska Jańskie ŁaźDomu Zdrojowym nr 55, który został nie.
Tablice zostały wyposażone w
zrewaloryzowany i zrewitalizowany, a
w jego wnętrzu utworzono polsko-cze- urządzenia typu beacon umożliwiające
skie centrum uzdrowiskowe. Wystawa ściągnięcie aplikacji na smartfony. Na
pokazuje walory Szczawna-Zdroju i tablicach zawarty jest krótki opis histoJańskich Łaźni, ponadto mieści się tam rii powstania i funkcjonowania obiektu
Ekspozycja Wspólnego Dziedzictwa w wzbogacony zdjęciami archiwalnymi,
postaci prezentacji regionalnych arte- natomiast po ściągnięciu aplikacji uzyska
się dostęp do szerszej informacji na tefaktów.
mat obiektu.
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Przy każdym punkcie zainstalowane
będą jednolite stylowe ławki oraz stojaki na rowery.
W sobotę nastąpiło uroczyste, symboliczne odsłonięcie jednej z tablic ulokowanej przed Domem Zdrojowym,
natomiast wcześniej we wnętrzu tego
zabytkowego budynku przedstawiona
została w formie prezentacji multimedialnej idea projektu oraz przybliżone
zostały informacje na temat umieszczonych na tablicach obiektów.
Na początku spotkania burmistrz
Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk przywitał gości, wśród których był dyrektor uzdrowiska Jańskie Łaźnie Martin
Voženílek. Następnie burmistrz głos
oddał Iwonie Czech, autorce opisu
wszystkich 14 szczawieńskich obiektów, która przy współudziale tłumacza
na język czeski przedstawiła zgromadzonym zarys dziejów Szczawna, a
także historię zabytkowych budowli i
parków.
KaLu

i RADA WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ
PODGÓRZE zapraszają osoby samotne na:
WIECZERZĘ WIGILIJNĄ 24.12.2018 godz.17.00
58-303 Wałbrzych; ul. Niepodległości 24

Zwycięstwo na wyjeździe
W piątek 14 grudnia drużyna IgnerHome Polonia Świdnica podjęła
walkę z MKS Mazbud Szczawno-Zdrój. Pojedynek derbowy był ostatnim meczem pierwszej rundy III-ligowych rozgrywek. Mecz był bardzo
istotny dla układu tabeli, ponieważ oba zespoły posiadały identyczny
bilans 6 zwycięstw i 6 porażek.
Od początku na parkiecie było wi- rywalizację na swoją korzyść w ostatdać walkę i wielkie zaangażowanie. nim fragmencie spotkania wygrywając
Każdy, nawet najmniejszy błąd, mógł ostatecznie 89:83.
przynieść fatalne skutki. Do końca
Kolejny mecz naszego IgnerHotrzeciej kwarty spotkania minimalną me Polonia Świdnica, odbędzie się w
przewagę oscylującą wokół 5 pkt po- Świdnicy – 23 grudnia o godzinie 17:00
siadał zespół z Uzdrowiska, jednak w Hali Zawiszów. Rywalem będzie zezawodnicy IgnerHome Polonii niesieni spół Team – Plast KK Oleśnica.
dopingiem swoich kibiców, przechylili
KaLu

Stoły Bożonarodzeniowe
Festiwal Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych co roku organizowany jest
przez nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy. Rywalizacja przebiega w dwóch etapach.
Pierwsza część to konkurs stołów
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym mający wyłonić dwanaście najpiękniejszych kompozycji. W drugim
etapie każdy z odwiedzających Galerię
Świdnicką mógł oddać głos na wybrany
stół, wrzucając kolorowy makaronik do
odpowiedniego pojemnika. Wiele osób
podkreślało, że wybór był bardzo trudny, a każda z aranżacji przyciągała oko.
Dominowały świąteczne barwy: biel,
srebro, czerwień i zieleń. Kompozycje
wzbogacone były różnymi świątecznymi gadżetami tj. mikołaje, renifery,
aniołki i wiele innych.
Decyzją głosujących najpiękniejsze
stoły przygotowały Gabriela Andrusiuk
i Emilia Szkwyra (1202 głosy), Martyna
Mika i Weronika Matusiak (972) oraz
Alicja Cygora, Kornelia Chlewicka i
Klaudia Jaroszewicz (930).
Najpiękniejsze kompozycje zostały
wyeksponowane i nagrodzone podczas
Gali Bożonarodzeniowej w Park Hotelu, 19 grudnia 2018 r.
KaLu

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

REKLAMA

R1040/18

Po tegorocznym świątecznym lenistwie, warto pośmiać się w weekend w Teatrze Dramatycznym. Dwa
pełne humoru spektakle Szaniawskiego „Sienkiewicz Superstar” i „Przyszedł mężczyzna do kobiety”.
„Sienkiewicz Superstar, czyli zupełnie spóźniona anegdota biograficzna na chwalebną okazję stulecia
odzyskania niepodległości” w reżyserii Anety Groszyńskiej. Spektakl
jest zdobywcą wielu festiwalowych
nagród. Na stulecie odzyskania niepodległości twórcy Zapolskiej Superstar… zapraszają na sequel –
opowieść o Henryku Sienkiewiczu.
Brawurowo przedstawiona biografia
człowieka, który podarował Polakom historię i historia problemu,
jaki z tego wyniknął. Przedstawienie

o literaturze, odpowiedzialności i…
Polsce AD 2018.
Na scenie Zofia Nałkowska, prezydencka para, aktor Daniel O., reżyser Jerzy H. i wreszcie on sam – Henryk Sienkiewicz we własnej osobie.
Co ma nam dziś do powiedzenia i czy
rzeczywiście znamy jego twórczość?
„Przyszedł mężczyzna do kobiety” to komedia romantyczna Siemiona Złotnikowa, której bohaterami są mocno doświadczeni przez
życie, dojrzali ludzie. On – nieśmiały
i zakompleksiony aptekarz po przejściach. Ona – udająca oschłą i zdy-

stansowaną – kobieta z przeszłością.
Ich znajomość zaczyna się fatalnie.
Rozczarowanie od początku. Ale
może warto dać sobie szansę… Irena Wójcik i Piotr Tokarz nieustannie
wzruszają i bawią widzów tą historią
o nieskrępowanej potrzebie miłości.
A w ścieżce muzycznej przedstawienia wielkie hity lat 80.!

Teatr Dramatyczny
im. J. Szaniawskiego
„Sienkiewicz Superstar”
Sobota, 29 grudnia,
godz. 18:00, Duża Scena
Niedziela, 30 grudnia,
godz. 18:00, Duża Scena
„Przyszedł mężczyzna do
kobiety”
Sobota, 29 grudnia,
godz. 19:00, Scena Kameralna
Niedziela, 30 grudnia,
godz. 19:00, Scena Kameralna
Rezerwacja Biletów: Biuro
Współpracy z Publicznością
tel. 74 648 83 01 (do 03);
www.bilety.teatr.walbrzych.pl.

Ostatni świąteczny spektakl

Żywe Betlejem w Głuszycy
W czasie świąt Bożego Narodzenia plac przy kościele pw. Chrystusa Króla w Głuszycy po raz kolejny zamieni się w „Żywe Betlejem”. W
drewnianych chatach zobaczmy ponad 50 aktorów, wykonujących tradycyjne czynności. Dodatkową atrakcją będą zagrody z żywymi zwierzętami oraz betlejemska gospoda serwująca ciepłe potrawy i napoje.
Do przeniesienia się w czasy narodzin Jezusa Chrystusa serdecznie
zapraszają organizatorzy: parafia
Chrystusa Króla w Głuszycy, Gmina
Głuszyca, Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego oraz
patroni medialni: Tygodnik Katolicki Niedziela, Radio Rodzina, Nasz
Dziennik, wakcji24.pl, Młodzieżowa
Agencja Informacyjna Maika.

Zapraszamy do odwiedzenia „Żywego Betlejem” w Głuszycy znajdującego się na placu przy kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla, ulica
Bolesława Chrobrego 4.
Otwarcie nastąpi 25 grudnia .
w godz. od 16:00 do 19:00 oraz 26
grudnia . w godz. od 16:00 do 19:00.
Żywe Betlejem będzie również otwarte 6 stycznia . na święto Trzech
Króli od godz. 16:00 do godz. 19:00.
AnPl

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu w dniach 23 grudnia do 2 stycznia ma przerwę świąteczną. Na
najbliższy spektakl zaprasza 6 stycznia o godz. 12:30. „Władysław i Annabella – historia pewnego misia i
lalki” w reż. Zuzanny Mukoid to ostatnie w tym sezonie przedstawienie o tematyce świątecznej, dedykowane widzom w wieku 3+.
Zbliża się upragniony przez
wszystkich czas Bożego Narodzenia.
W sklepach trwa przedświąteczny
szał zakupowy. Na dworze pada
śnieg. W Wigilijny dzień Święty Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem
Krampusem mają mnóstwo pracy.
Muszą zdążyć na czas z dostarczeniem prezentów dla wszystkich
dzieci. Jednakże przez śnieżną zawieruchę Krampus wypada z sań.
Jego nieoczekiwane pojawienie się w

jednym ze sklepów z zabawkami, w
którym pracują do późna tajemniczy,
poczciwy Stróż i zrzędliwa Sprzątaczka, wywoła lawinę niezwykłych
zdarzeń. To tutaj między innymi rozstrzygnie się los zapomnianych zabawek: baletnicy Annabelli – delikatnej
lalki z porcelany oraz Władysława,
dzielnego pluszowego misia bez jednego ucha.
Prosta historia misia i lalki staje
się przedstawieniem uniwersalnym,

które opowiada o marzeniach, tęsknocie za lepszym życiem, przyjaźni,
dobru czy uszczęśliwianiu innych.
Kameralną atmosferę spektaklu
tworzą trójka aktorów oraz scenografia ograniczająca się do przestrzeni sklepu z zabawkami. Inscenizacja
wzbogacona jest o różne środki teatru formy, jak m.in. lalki stolikowe
i cieniowe.
KaLu

Klasyka inaczej
Zimowe długie wieczory są idealne do spędzenia ich w towarzystwie muzyki klasycznej i jej miłośników. Podczas radosnego
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia zaplanowano VIII
Koncerty Adwentowe. Tradycyjnie będzie można usłyszeć muzykę wokalno-organową.

„Władysław i Annabella –
historia pewnego misia i lalki”
Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu
Niedziela, 6 stycznia,
godz. 12:30
Bilety: 19 zł (dorośli),
16 zł (dzieci)
Kasa Biletowa Teatru tel. 74 666
73 41 – czynna jest we wtorki,
czwartki i piątki od godz. 8.30
do 11.30 oraz w weekendy na
godzinę przed spektaklem.

Po raz kolejny w Świdnicy okres
adwentowy rozbrzmiewa muzyką
organową i śpiewem. Tym razem w
niedzielę, 23 grudnia o godz. 19:30
przy instrumencie w kościele św. Józefa zasiądzie znana doskonale publiczności Zuzanna Bator, a obok niej
wystąpi znakomity, a rzadko pojawiający się w Polsce tenor Mikołaj Jan
Walerych.

Koncert jest częścią zupełnie nowego cyklu organizowanego przez
Świdnicki Ośrodek Kultury i Fundację Chorda Auxit: Koncerty Zimowe.
Będzie to pięć muzycznych spotkań
m.in. w świdnickich świątyniach.
KaLu

Wolna Polska na scenie

Nowy spektakl Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” ponownie podbił serca publiczności. „Dzieci Czarnych Orłów” można było zobaczyć 15 grudnia w
sali widowiskowej Centrum Kultury- MBP w Głuszycy. Zadanie realizowane było w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę i
zostało współorganizowane oraz dofinansowane przez Powiat Wałbrzyski.
Spektakl przenosi widzów do
listopada roku 1918 na Dworzec
Wiedeński w Warszawie, gdzie
wielu Polaków oczekuje na przyjazd Józefa Piłsudskiego. Na tle
niezwykle ważnych wydarzeń w
dziejach narodu polskiego – narodzin wolnej Polski u schyłku I wojny światowej, ukazanych jest wiele

barwnych postaci. Sceny obyczajowe pełne humoru, zabawnych
dialogów i zbiegów okoliczności
przeplatają się z tragizmem postaci
i refleksją o niegasnącej potrzebie
troski o losy Ojczyzny.
Reżyserem sztuki, autorem scenariusza oraz odtwórcą roli Zawiadowcy jest Robert Delegiewicz.

W spektaklu wystąpili aktorzy-amatorzy w następujących rolach:
Anastazja - Joanna Delegiewicz, Kazimiera - Iweta Głód, Bronisława Magdalena Gołda, Aniela - Agnieszka Hiszpańska, Elwira - Magdalena
Kandefer, Anna - Małgorzata Lipka,
Zofia - Alina Mączyńska, Eleonora
- Urszula Mrozińska, Melania -Ag-

nieszka Musz, Apolonia- Edyta Popek, Eugeniusz - Artur Gołda, Piotr
- Łukasz Lipka, Tomasz - Grzegorz
Milczarek, Konrad - Mirosław Żołopa, Ewcia - Alicja Musz, Hania
- Zuzanna Parcheniak, Bałaszkow
- Szymon Sławik, Chłopak pierwszy- Krzysztof Gołda, Chłopak drugi- Oliwier Mroziński, Dziewczy-

na- Marta Gołda, Dzieci z flagami:
Maria Musz, Maja Mrozińska. Rolę
Józefa Piłsudskiego zagrał Roman
Głód.
Kolejny spektakl „Dzieci Czarnych Orłów” zaplanowano 19
stycznia 2019 r.
KaLu

24 sport
sekund
Akademiczki powalczą o
półfinał PP
Piłkarki AZS-u PWSZ poznały zespół, z którym zmierzą się w 1/4
finału Pucharu Polski. W spotkaniu,
którego stawką będzie awans do
półfinału wałbrzyszanki zagrają na
wyjeździe z UKS-em SMS Łódź.
Jeśli podopieczne Kamila Jasińskiego przebrną najbliższą rundę PP,
to w kolejnej zagrają ze zwycięzcą
pary KKP Bydgoszcz – Czarni Sosnowiec. Do rywalizacji łodzianek z
akademiczkami dojdzie w połowie
lutego przyszłego roku.

Nakład łączny
w grudniu 51 000 egz.

od 15 lat
razem z Wami

Początek piłkarskiej
wiosny w marcu

Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Wałbrzych podał ramowy terminarz rundy wiosennej w klasach:
okręgowej oraz A. Według niego
do walki o ligowe punkty uczestnicy wspomnianych rozgrywek
powrócą w przedostatni weekend
marca, a sezon zakończy się pod
koniec czerwca. Piłkarska wiosna
na boiskach klas: okręgowej oraz A
rozpocznie się 23 marca i potrwa
aż trzy miesiące, gdyż ostatnią
kolejkę w obu ligach zaplanowano na 23 czerwca. Zdecydowana
większość spotkań odbędzie się w
weekendy, z wyjątkiem 20 kwietnia (Wielka Sobota) oraz 20 czerwca (Boże Ciało). Łącznie czeka nas
15 kolejek, które wyłonią mistrza
„okręgówki” oraz klasy A, a także
spadkowiczów z obu szczebli.

Spokojne święta
siatkarek

W minionej kolejce Piko Sport
Dolnośląsko-Lubuskiej III Ligi Kobiet siatkarki Chełmca Wodociągów pauzowały, ale przymusowa
absencja nie miała wpływu na sytuację wałbrzyszanek, które zachowały fotel lidera. Choć podopieczne Marka Olczyka rozegrały o
jeden mecz mniej aniżeli goniące je
KS Milicz oraz AZS AWF Wrocław,
to z przewagą 1 „oczka” nad miliczankami oraz aż 4 punktów nad
akademiczkami z Wrocławia prowadzą w tabeli. Kolejny mecz nasze panie rozegrają już po Nowym
Roku. W pierwszą sobotę stycznia
wałbrzyszanki zagrają na wyjeździe
z EL-TIM Volley Głogów.

Amatorzy wracają do gry

Po dwóch tygodniach przerwy
uczestnicy Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”
wracają do walki o punkty, aby w
sobotnie popołudnie rozegrać VI
kolejkę spotkań. Z czterech meczów, których areną będzie Hala
Wałbrzyskich Mistrzów, najciekawiej zapowiada się otwierający jutrzejszą odsłonę pojedynek
juniorów Chełmca Aqua-Zdrój
z rezerwami Chełmca Euromar
fLOVErs Art.

www.30minut.pl

Mikołajkowe sukcesy Baszty
Przerwa zimowa to tradycyjnie okres wielu turniejów mikołajkowych czy świątecznych. W tych pierwszych wzięli udział młodzi
piłkarze Baszty Wałbrzych. Ze świetnymi wynikami, należy dodać, gdyż podopieczni Marka Figurskiego zajęli całe podium zmagań
w Starych Bogaczowicach oraz nie mieli sobie równych w imprezie w Marcinowicach.

Szczyt dla lidera WALK-a

W meczu dwóch czołowych drużyn Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki „Aqua-Zdrój” prowadzący w tabeli Nieuchwytni Konsorcjum Serwisowe pokonali zajmujący 3. miejsce w tabeli zespół
Byle Jak. Dzięki między innymi 17
punktom Michała Strzelczyka lider
zwyciężył 52:45. W pozostałych
spotkaniach IX kolejki Drink Team
przegrał z Partners Nieruchomości 38:68, Labo-Dent nie dał rady
Last Minute (44:47), a Faurecia
odprawiła Wałbrzych.DlaWas.Info
56:36. Następna odsłona WALK-a
odbędzie się 6 stycznia.
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Za nami Mikołajkowy Turniej o
Puchar Mirosława Lecha – burmistrza
Starych Bogaczowic, którego organizatorem była Victoria Wałbrzych. Jako
pierwsi do walki przystąpili młodzicy
młodsi – w grupie Baszta pokonała kolejno: Victorię Świebodzice 2:0, Futgol
Czarny Bór 6:0 oraz Gwarka Wałbrzych 1:0. W półfinale piłkarze z Podzamcza zmierzyli się z Championem
Świebodzice (1:0), aby w pojedynku o
1. miejsce bezbramkowo zremisować
z Victorią Wałbrzych. Do wyłonienia
zwycięzcy potrzebne były rzuty karne,
które lepiej wykonywali podopieczni
trenera Figurskiego. Baszta wygrała 3:1
i w rezultacie stanęła na najwyższym
stopniu podium. Dodatkowo najlepszym bramkarzem zawodów wybrano
Szymona Dajczmana z Baszty.
Finał turnieju młodzików młodszych:

Baszta Wałbrzych – Victoria Wałbrzych 0:0, rzuty karne 3:1
Mecz o 3. miejsce:
Victoria Świebodzice – Champion
Świebodzice 1:0
Baszta: Szymon Dajczman, Bartosz
Michalkiewicz, Paweł Jaworek, Bartosz
Miernik, Filip Radecki, Oskar Gołuch.
Trener: Marek Figurski
Dzień później w tej samej hali rywalizowali żacy z rocznika 2010. Tym
razem Marek Figurski wystawił dwie
drużyny, a w całej imprezie walczyło 9
zespołów, które zostały podzielone na
3 grupy. Zwycięzcy utworzyli grupę Ligi
Mistrzów, drugie w tabeli poszczególnych grup zespoły – Ligę Mistrzów, a
trzecie – Ligę Ekstraklasy.
Obie nasze ekipy wygrały eliminacje
w swych grupach, by w Lidze Mistrzów
zmierzyć się z Akademią Piłkarską z

Wałbrzyszanka
wicemistrzynią Polski
Mowa o Hannie Zawadzkiej, która w barwach Uczniowskiego Klubu Sportowego G8 Bielany Warszawa stanęła na niższym stopniu podium Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów
w Pływaniu. Do złota naszej reprezentantce Polski zabrakło
zaledwie 0,02 sekundy.
Zawadzka, choć pochodzi ze sportowej, wałbrzyskiej rodziny, przez
wiele lat związana była z Klubem
Sportowym „Rekin Świebodzice”, w
barwach którego zanotowała sporo
znaczących sukcesów. We wrześniu
tego roku przeniosła się jednak do
Warszawy, gdzie rozpoczęła naukę
w Szkole Mistrzostwa Sportowego
przy LIX Liceum Ogólnokształcącym
imienia Janusza Kusocińskiego, a swoje pływackie umiejętności szlifuje, i to
z doskonałym skutkiem, w Uczniowskim Klubie Sportowym G8 Bielany.
Jej pierwszy poważniejszy start
w barwach stołecznego klubu nastąpił w miniony weekend w Gorzowie
Wielkopolskim, który gościł uczestników Zimowych Mistrzostw Polski
Juniorów na krótkim basenie. Jak
wspomnieliśmy, wałbrzyszanka zdobyła srebrny medal, który wywalczyła

na królewskim dystansie 100 metrów
stylem dowolnym. Jej czas to 57,44 i
strata zaledwie 0,02 sekundy do złota. Co więcej, do wicemistrzowskiego tytułu w rywalizacji indywidualnej
dołożyła również dwa złote oraz
brązowy krążek w konkurencjach
sztafetowych: 4 x 200 metrów stylem dowolnym, 4 x 100 metrów stylem dowolnym oraz 4 x 100 metrów
stylem zmiennym. Należy podkreślić,
iż doskonały start w Gorzowie Wlk.
to nie jedyny jak dotychczas medalowy wyczyn Zawadzkiej, która ma
na swym koncie wiele tytułów rangi
mistrzowskiej. O klasie wałbrzyszanki najlepiej świadczy fakt, iż od 2015
roku Hania nieprzerwanie znajduje
się w kadrze narodowej juniorów.
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Krzeszowa. Ostatecznie zespoły Baszty
zajęły 2. i 3. miejsce, co jak podkreśla
Figurski, jest również sporym sukcesem wałbrzyszan.
Baszta: Maks Sosiński, Tymoteusz
Osuchowski, Piotr Gawlik-Rokosz, Julian Popiel, Krystian Rutkowski, Sebastian Kułak, Jakub Pięciak, Jakub Łuszczewski, Maciej Dąbrowski, Mateusz
Zgarda, Filip Karczewski, Dariusz Pisarczyk. Trener: Marek Figurski
Na koniec kilka słów o Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Rocznika
2009 o Puchar Firmy S.T.E.P, do którego doszło w Marcinowicach. To był kolejny popisowy występ naszych graczy,
którzy po serii zwycięstw w swojej grupie awansowali do Ligi Mistrzów. Na
tym etapie Baszta zremisowała z Granitem Roztoka 1:1 oraz okazała się lepsza
od Gryfa Świdnica (2:0). Powyższe wyniki przełożyły się na końcową wygraną
w turnieju oraz tytuł najlepszego bramkarza imprezy, który przypadł w udziale
Maciejowi Dąbrowskiemu z Baszty.
Mikołajkowy Turniej o Puchar
Firmy S.T.E.P.

Wyniki Baszty – eliminacje:
Baszta – Granit Roztoka 2:0, Baszta
– Polonia-Stal Świdnica II 2:0, Baszta –
Gryf Świdnica 2:0, Baszta – Polonia-Stal
I Świdnica 6:0, Baszta – AP Marcinowice 2:1
Liga Mistrzów:
Baszta – Granit Roztoka 1:1, Baszta
– Gryf Świdnica 2:0
Klasyfikacja końcowa
1. Baszta Wałbrzych
2. Gryf Świdnica
3. Granit Roztoka
4. AP UKS Marcinowice
5. Polonia Stal Świdnica II
6. Polonia Stal Świdnica I
Baszta: Maciej Dąbrowski, Piotr
Gawlik – Rokosz, Tomasz Lisowski,
Jakub Staniec, Daniel Kucharski, Julian
Popiel, Krystian Rutkowski, Marcin
Strzelec, Maciej Łatka, Hubert Legan.
Trener: Marek Figurski
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

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

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

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

WSZYWANIE
ESPERALU
TEL. 74 841 54 66
USŁUGI

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695
(0) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992
(2) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS
PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(35) KOMPUTERY,LAPTOPY--SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel.
726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego
5, www.speed24h.info
PRACA
(1) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w
Polsce i w Niemczech. Kontakt 602
784 629 , e-mail: serene27@wp.pl
Praca w Anglii – opieki nad seniorami, wynagrodzenie do 1260 Funtów
netto. Bez kosztów pobytu i podróży, pełna organizacja Promedica24,
zadzwoń 789218034
KUPIĘ

(1) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 692 123 981
(3): HYDRAULIKA,
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel.
506 206 102
(0): MARSAT – MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH, tel. 607
454 261
(2) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY,
ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.MEBLE-IBG.
WEEBLY. COM TEL. 607 218 533
(1) Remonty łazienek i mieszkań.
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164
(1) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie
TANIO. 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

ogłoszenia 25

od 15 lat
razem z Wami

(2) Kupię Starocie : odznaczenia, medale, zegarki, figurki
i patery z lat 50 i 60, zabawki
PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel: 500834769
SPRZEDAM
(1): SPRZEDAM TYSIĄCE PŁYT
WINYLOWYCH, STARODRUKI,
RZEŹBY, OBRAZY, PORCELANĘ I INNE. TEL. 536 450 782
SPRZEDAM mieszkanie 62 m2 4
pokoje z kuchnią 2 piętro. Centrum Piaskowej Góry ul. Broniewskiego. Budynek 4 piętrowy.
CENA 175 000 do negocjacji.Tel.
699 938 910
MATRYMONIALNE
(3) Mówiący po polsku wdowiec,
lat 79, 165 cm wzrostu. Niepalący i niepijący z miłą aparycją szuka Pani bez zobowiązań na moje
utrzymanie, dla której uczciwość
i wierność mają znaczenie. Życie
we dwoje może być takie piękne, przyroda, podróże. Ewald
Appel, An der Liebestatt 22,
37355 Niederorschel, tel. 0049
3607651075

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25
NIERUCHOMOŚCI

www.sukcesnieruchomosci.pl
58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec)
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 51,58m2, trzy pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena: 252 742
zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 38,53m2, dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na pierwszym piętrze. Cena: 188 797
zł. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 51,97m2, trzy pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 254 653 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 27,60m2, jeden pokój,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 135 240 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZLOTY KLUCZ” - 38,54m2, dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 188 797 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ - WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 39,36m2, dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na drugim piętrze. Cena: 192 864 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ - WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 50,94m2, trzy pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszka-

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
nie na trzecim piętrze. Cena: 249 606 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ - WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 27,68m2, jeden pokój,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 135 632 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ - WILLA „ZŁOTY KLUCZ” - 39,82m2, dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 195 118 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁOTY KLUCZ” – 40,12m2, dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie w stanie
deweloperskim. W budynku winda oraz
kotłownia dla całego budynku. Mieszkanie na trzecim piętrze. Cena: 196 588 zł.
Tel: 513 130 023 , (74) 640 11 73
SZCZAWNO ZDRÓJ – 25m2, 1 pokój,
aneks kuchenny, łazienka. Mieszkanie do
wykończenia. Usytuowane na pierwszym
piętrze w kamienicy. Cena: 59 000 zł do
negocjacji. Tel: 513 130 023 , (74) 640 11
73
SZCZAWNO ZDRÓJ – 23m2, 1 pokój,
aneks kuchenny, łazienka z wc Mieszkanie w trakcie kapitalnego remontu. Usytuowane na drugim piętrze. Cena: 115
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 023,
(74) 640 11 73
PODZAMCZE - 37,4m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica.
Mieszkanie do odświeżenia. Mieszkanie
na trzecim piętrze. Cena 121 000 zł. Tel:
513 130 023 , (74) 640 11 73
ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO BIURA, KTÓRE ZNAJDUJĘ SIĘ
W WILII „ZŁOTY KLUCZ” PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 7 W SZCZAWNIE
ZDRÓJ.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami WILLA, Al.
Wyzwolenia 3/2 58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, kom.507 153 166,
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willanieruchomosciwalbrzych.pl
WILLA – Sprzedamy dom wolno stojący
o charakterze mieszkano restauracyjnym, 350m2 w okolicach Świebodzic,

19 pokoi, działka 3000m2, cena 370
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pok, 40m2, po
remoncie, Śródmieście, cena 115 tys.zł.
2 piętro, 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na Nowym
Mieście, po remoncie, 82m2, parter,
cena 142 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Do sprzedania 4 pokoje, Piaskowa Góra, 57 m2, cena 159000zł. parter, stan b.dobry, ogrzewanie. miejskie,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na Podgórzu, 38m2, 1 piętro, cena 65 tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje N.Misto,
po remoncie kap. 37m2 , 109tys.zł. 2
piętro (3), 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy pół domu na
Szczawienku, 5 pokoje, 110m2, działka
1280m2, cena 449 tys.zł. Do negocjacji
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 42m2,
parter Osiedle Krakowskie, cena 57tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach, 35m2, 1 piętro, cena 42 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z jasną
kuchnią i dużym balkonem Piaskowa
Góra, 41m2, 6 piętro, cena 129 tys.zł.
74 666 42 42, 881 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę do remontu na Białym Kamieniu, 35m2, 1 piętro, kamienica, cena 43 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na Nowym Mieście, 34m2, 4 piętro, cena 60
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 63m2,
Śródmieście przy ul. Wyzwolenia, 1p.
po remoncie, co gaz, cena 129 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, Walim,
centrum, 70m2, parter, cena 90 tys.zł.
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy pół domu po remoncie na Poniatowie 4 pokoje, 120m2,
działka 550m2, cena 480 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół bliźniaka na
Podgórzu, 107m2, stan dobry, działka
1460m2, 2 garaże, cena 330 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy Podzamcze, 2 pokoje. 35m2, 4 piętro(10), blok, cena 113
tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.
WILLA - Sprzedamy mieszkanie Stary
Zdrój, ul. 11 Listopada, 2 pokoje, 58m2,
3 piętro, 85tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336
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KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM - polski koncern o zasięgu globalnym działający w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Zajmuje szóste miejsce na świecie w produkcji górniczej
miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra.Posiada swoje aktywa w Polsce, USA, Kanadzie i Chile.
Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów. Zatrudnia ponad 33 tys. pracowników.
Nazwa oddziału: KGHM Polska Miedź S.A. Centrala
Poszukuje osoby na stanowisko:

Radca Prawny

Miejsce pracy: Lubin
Komórka organizacyjna: Departament Prawny
Zakres obowiązków:
•
bieżąca obsługa prawna, w tym bieżące udzielanie porad i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa
właściwego dla spółek handlowych;
•
sporządzanie opinii prawnych;
•
sporządzanie projektów pism, umów, wniosków, pozwów, odwołań, apelacji i innych pism procesowych w sprawach sądowych i administracyjnych;
•
reprezentowanie Spółki przed sądami oraz innymi organami;
•
bieżące wsparcie prawne organów Spółki;
•
tworzenie i opiniowanie projektów najważniejszych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie Spółki oraz współpraca przy opracowywaniu
i przygotowywaniu do wdrożenia aktów wewnętrznych o charakterze ogólnym;
•
formalno-prawne weryfikowanie i redagowanie projektów pełnomocnictw oraz wewnętrznych aktów normatywnych sporządzanych przez komórki
organizacyjne Spółki;
•
formalnoprawne aktualizowanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego;
•
tworzenie i opracowywanie porozumień niebędących aktami normatywnymi i innych dokumentów prawa pracy.
Wymagania:
Minimalne:
•
Wykształcenie: magister o kierunku prawo
•
Wymagany staż: 3 lata
•
wpis na listę radców prawnych
•
min. 3 lata wykonywania zawodu radcy prawnego
•
praktyczna znajomość przepisów prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i pracy
•
doświadczenie w obsłudze prawnej spraw spornych
•
udział w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych
•
umiejętność tworzenia dokumentów (pism procesowych, umów, wewnętrznych aktów normatywnych)
•
bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (Word, PowerPoint)
Dodatkowe:
•
samodzielność w działaniu, poczucie odpowiedzialności za jakość i terminowość powierzonych zadań
•
wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole
•
dobre zarządzanie czasem
•
zaangażowanie – praca w pełnym wymiarze czasu pracy
•
Język Angielski na poziomie B2
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację za pomocą strony https://rekrutacja.kghm.com/ lub
https://rekrutacja.kghm.com/Recruitment/Details/1232 wypełniając kwestionariusz osobowy do dnia 23/12/2018
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Brak informacji do dnia 14/01/2019 oznacza, że oferta nie została przyjęta.
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