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Moda Polska
w obiektywie

Tragiczna śmierć alpinisty
z Walimia na Mont Blanc

Najwyższy szczyt Europy stał się ostatnim miejscem górskich wypraw 25 - letniego mieszkańca Walimia, wielkiego pasjonaty wspinaczek górskich.
Był młody, pełen energii i chęci poznania
świata. Zdobył do tej pory kilkanaście szczytów na świecie, cały czas doskonaląc swoje
umiejętności pod okiem znanych alpinistów,
takich jak: Magrel czy Urubka. O swojej pasji
opowiadał najmłodszym i mieszkańcom swojej miejscowości podczas zorganizowanych
spotkań. Film z ostatniej wyprawy nagrany
24 lutego 2019 mogliśmy podziwiać na jego
profilu portalu społecznościowego. 26 lutego
rozegrał się dramat podczas zejścia z Mont
Blanc. Jak podała Francuska Agencja Prasowa oraz zagraniczne i ogólnopolskie media
na wysokości 2200 m.n.p.m. Polak spadł 400
metrów z grani. Z uwagi na fakt zaistniałej
tragedii nie publikujemy imienia i nazwiska
zmarłego alpinisty.
Łącząc się w bólu, składamy najszczersze
kondolencje rodzinie, bliskim i przyjaciołom.
Redakcja
Alpy Francuskie - foto: archiwum prywatne
REKLAMA

kultura str. 11

Pobiegli dla Edwarda
Baczewskiego

PRACA w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn
REMAX Sp. z o.o.,
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
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 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 pracownik usług komunalnych

Premie do 150 EUR !
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2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia

Z Waldemarem Weihsem
prezesem fundacji Merkury, współtwórcą i wieloletnim
przewodniczącym Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

1% dla lokalnych organizacji
mentów. Nie śledzą na bieżąco
zmian w przepisach. Wolą aktywnie działać niż zajmować się
biurokracją. To jest duży kłopot,
bo przepisy zabijają chęć ludzi do
działania.

27 lutego obchodziliśmy
Światowy Dzień Organizacji
Pozarządowych. Czy w tym
dniu pracownicy i działacze
organizacji powinni mieć wolne?
Oczywiście, zawsze powinni
działacze organizacji społecznych być docenieni i mieć nagrodę za swoją pracę na rzecz ludzi.
Ale mówiąc serio: tych świąt
mamy już tak dużo, że byłoby to
trudne.
W Polsce jest obecnie zarejestrowanych ponad 140
tysięcy organizacji. Ta liczba
rośnie czy maleje?
Dzieje się to falami. Są okresy, kiedy powstaje ich więcej
oraz lata, kiedy bywa ich mniej.
Natomiast mamy problem z
określeniem czy zarejestrowane organizacje faktycznie cały
czas prowadzą aktywnie swoją
działalność. Dużo powstaje w
ostatnim czasie kół gospodyń
wiejskich czy stowarzyszeń o
charakterze patriotycznym. Natomiast ta tendencja niewątpliwie jest rosnąca.
Czy cała rozbudowana
„papierologia” i biurokracja
w organizacjach pozarządowych nie jest barierą dla ich
rozwoju? Czy to nie zniechęca działających społecznie?
To jest przeogromny problem. Powstaje wiele organizacji.
Chcą ludzie działać społecznie,
ale kiedy stykają się z biurokracją, to popadają w niechęć. Nie
przyjmują do wiadomości faktu
konieczności wypełniania doku-

Trwa kampania „Organizacje społeczne to działa!”.
Na czym polega ta akcja i jaki
jest jej przekaz?
Ta kampania poświęcona jest
temu, by pokazywać jak skutecznie działają organizacje społeczne. Ma na celu uświadomienie
Polakom, jak ważna jest działalność organizacji obywatelskich
dla społeczeństwa.
Czy przyznawanie mikrograntów inicjatywom lokalnym pomoże w powstawaniu
w przyszłości kolejnych organizacji?
Ma to swoje dwie strony medalu. Z jednej strony osoby nie
związane z organizacją mogą
zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności. Z drugiej zniechęca to do zarejestrowania
organizacji i prowadzenia działalności poprzez te organizacje
z racji ponoszenia pełnej odpowiedzialność formalno-prawnej.
Moim zdaniem takie mikrogranty powinny być dla organizacji.
Na co zwracać uwagę przy
wyborze przekazania 1% z
podatku dla organizacji pożytku publicznego?
Nie powinniśmy dawać „mechanicznie”: na organizację, o
której nic nie wiemy. Są to mechanizmy pozyskiwania pieniędzy między innymi poprzez płyty
do wypełniania PIT dodawane do
gazet lub w internecie. Najlepiej
wspierać organizacje lokalne z
Wałbrzycha. Trwa kampania 1%
dla lokalnych organizacji. Można
sprawdzić czym się zajmują i je
wspierać lokalnie.
Dziękuję za rozmowę.
Paweł Szpur

Piątek, 1 marca 2019

od 16 lat
razem z Wami
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„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” - Konfucjusz

MARZEC

1

Imieniny:
Albin, Antoni, Antonina,
Budzisław

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
19:00 - „BABA-DZIWO” - Teatr Dramatyczny – Wałbrzych
19:00 - KONCERT SYMFONICZNY - KINGA AUGUSTYN – Filharmonia Sudecka Wałbrzych
19:00 - KARIERA PO POLSKU, reż. Maciej Damięcki KRAKOWSKA FUNDACJA TEATRALNA Teatr Lalki i Aktora
Wałbrzychu
19:00 - Karnawałowy koncert uczestników Wałbrzyskiej
Szkoły Talentów WOK na Piaskowej Górze – Wałbrzych
19:00 - „Dwa Serduszka” - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Wałbrzych” Teatr Zdrojowy, Szczawno - Zdrój
19:00 - Premiera spektaklu pt. „Baba – Dziwo”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

PIĄTEK

MARZEC

2

SOBOTA

Imieniny:
Absalon, Agnieszka,
Domastryj, Franciszek
Światowy Dzień Autyzmu

09:00 - wycieczka piesza - Szczawno-Zdrój, spotkanie Dom Zdrojowy, PTTK O/Ziemi Wałbrzyskiej
18:00 - „GDYBY PINA NIE PALIŁA, TO BY ŻYŁA”
Teatr Dramatyczny – Wałbrzych
19:00 - Witajcie w naszej bajce -WOK Stara Kopalnia
20:00 - „BABA-DZIWO” - Teatr Dramatyczny –
Wałbrzych

MARZEC

3

Międzynarodowy Dzień
Chorego
12:30 - OCH, EMIL! - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18:00 - Koncert Grupa Operowa Sonori Ensemble:
Świdnica – Świdnicki Ośrodek kultury
18:00 - „GDYBY PINA NIE PALIŁA, TO BY ŻYŁA”
Teatr Dramatyczny – Wałbrzych

4

Imieniny:
Adrian, Adriana,
Adrianna, Arkadiusz
Rocznica uchwalenia

PONIEDZIAŁEK konstytucji USA

17:00 - Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem -Biblioteka pod Atlantami Rynek – Wałbrzych ,
REKLAMA
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Dzień Teściowej

WTOREK

09:30 - OCH, EMIL! - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
10:00 - Co zawdzięczamy Daisy? – prezentacja biografii Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless. Spotkanie w ramach Saloniku Literackiego. - Filia nr 13,
Glinik Nowy - Wałbrzych
17:00 - Seans pod Atlantami. Projekcja i rozmowa
o filmie w Fonotece - Dział Zbiorów Audiowizualnych, Śródmieście, Wałbrzych

Imieniny:
Agnieszka, Będzimysł,
Eugenia, Frydolin

MARZEC

6

Środa Popielcowa

ŚRODA

09:30 - OCH, EMIL! - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
16:00 - Czytanie na dywanie – tym razem, wspólnie z dziećmi, będziemy głośno czytać książkę Lutek i ciotka Józefina autorstwa Danuty Parlak. Filia
nr 5, Sobięcin Wałbrzych
16:30 - Bajkowy Klub Malucha – W wiosce Smerfów. - Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze

Imieniny:
Asteriusz, Feliks, Gerwin,
Gerwina

NIEDZIELA

MARZEC

Imieniny:
Adora, Adrian,
Adriana, Aurora

MARZEC

MARZEC

7

Imieniny:
Bazyli, Dorian,
Doriana, Eubul

CZWARTEK
09:30 - OCH, EMIL! - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
16:00 - rozmowa o książce Kolekcja nietypowych
zdarzeń Toma Hanksa. - Biblioteka pod Atlantami
Rynek Wałbrzych
17:00 - Seanse na piaskach - projekcja filmu. - blioteka pod Atlantami filia Piaskowa Góra Wałbrzych
17:00 - Literatura na Ekranie. Kolorowa, pełna pozytywnej energii oraz mądrości opowieść o przystojnym fakirze, który wyrusza w „niezwykłą podróż” własnych wspomnień. - Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze Wałbrzych
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Studio Espresso gościło w Galerii Sztuki PanPaser w Boguszowie Gorcach

z Tomaszem Jabłońskim
Zobacz Studio Espresso:

z antykwariuszem z ponad dwudziestopięcioletnim stażem, współpracującym z Zamkiem Książ rozmawiał Paweł Szpur
Można wartościować te przedmioty pod różnym kątem. Tak jak
wspomniałem, istnieje walor historyczny, walor artystyczny. Dla jednych ważne jest to, że dany przedmiot jest gotycki, a dla drugiej osoby,
to że przypisany jest danemu autorowi.

Kiedy zacząłeś się zajmować
historią przedmiotów?
Zawodowo dwadzieścia pięć lat
temu. Pomału i powoli, to był proces.
Nie była to decyzja z dnia na dzień.
Poświęcałem temu coraz więcej
czasu, jednocześnie zdobywając doświadczenie. Ale gdyby szukać źródeł
tego zainteresowania, to wyniosłem
je z domu rodzinnego. Mój dziadek
mieszkał w starej kamienicy wałbrzyskiego Śródmieścia. Był kierownikiem
klubu niemieckiego. Całe mieszkanie
było tak wyposażone. W rodzinie
krążył mit wartości tych rzeczy.
Ty tym wszystkim „przesiąknąłeś”?
Tak. To oczywiście były legendy.
Natomiast pozostały mi one z tyłu
głowy i tak się zaczęło.
Skąd czerpiesz powszechną
wiedzę historyczną dotyczącą danych przedmiotów? Jest to wszystko gdzieś spisane i dostępne?

Historia powszechna, o której
mówisz jest na poziomie, a właściwie
była, wykładana w szkołach podstawowej i średniej. Ale obecnie moja
córka w szkole średniej ma wykładany przedmiot - historia sztuki. Tak na
marginesie, właśnie została laureatką
olimpiady z tego przedmiotu na poziomie wojewódzkim.
Gratulacje.
Historia sztuki jest innym, równoległym torem historii. Ta cała
wiedza merytoryczna, akademicka
jest zawarta w książkach. Natomiast
zapewne tobie chodziło o doświadczenia empiryczne, które przenosi
się na rzemiosło artystyczne i na takie dziedziny jak meblarstwo, ceramika i szkło. Oprócz podstawowej
wiedzy zawartej w tym zbiorze akademickich pojęć jest doświadczenie,
które pozwala w sposób płynny poruszać się na rynku antykwarycznym,
odróżniając na przykład falsyfikat od
oryginału.

Tu ci przerwę. Jak określić, że
dana rzecz jest antykiem i posiada określoną wartość?
Na początku należałoby zdefiniować takie hasło jak „antyk”. To jest
bardzo popularne słowo i nadużywane. To taki worek, do którego
wrzuca się wszystko, a tak naprawdę
nie oznacza nic konkretnego. Antykwaryczne przedmioty to z definicji
przedmioty stare. U nas się przyjęło,
że to te przedwojenne. Natomiast
de facto jest to zbiór rzeczy użytkowych, które są leciwe, ale nie zawsze
są muzealiami w sensie waloru historycznego czy dziełami sztuki pod
kątem artystycznym. Antykwariat to
sklep ze starociami i upominkami.
Twoja specjalizacja w tym zakresie różni się od sklepu z pamiątkami. Zapewne nam o tym
opowiesz, ale najpierw chcę zapytać, z jakim najbardziej wartościowym przedmiotem miałeś
styczność w swojej działalności?

REKLAMA
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Uzdrowiciel z Filipin Reynaldo Jun Litawen
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką
uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są
w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także dar przekazywania cudownej i
pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywna koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu,
nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach
prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych i innych schorzeniach.
Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z
Krakowa zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach
rodnych, co potwierdziły badania usg. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach, zdjęcie usg
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u
uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

v

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

Reynaldo Litawen
7 marzec - WAŁBRZYCH
8 marzec - LUBIN i GŁOGÓW

9 marzec - BOLESŁAWIEC

przyjmuje:

10 marzec- WROCŁAW
25 marzec - LEGNICA

Nie da się tego „zaszufladkować”?
Nie, można raczej powiedzieć o
indywidualnej ocenie. Dla nas jakimś
tego typu osiągnięciem była sprzedaż
na Wawel w Krakowie osiemnastowiecznej lektyki. Ale z uwagi na to,
że udało nam się zdobyć na rynku
antykwarycznym przedmiot, którym
byliśmy w stanie zainteresować placówkę muzealną, uważaną przez nas
za jedną z najważniejszych w kraju.
Ma ona tak bogaty zbiór, że podanie
czegokolwiek banalnego, nie wiązałoby się z decyzją zakupu.
Pomagasz również w wyposażeniu w odpowiednie przedmioty
naszego Zamku Książ. Jak to jest,
ludzie zwracają się sami do Ciebie, wiedząc czym się zajmujesz?
To absolutnie nie tak. Na pewnym
poziomie profesjonalnym pozyskiwanie obiektów nie odbywa się poprzez
kontakt z mieszkańcami okolicy, bo
zbiór potencjalny podaży jest za mały.
My jesteśmy zmuszeni do penetrowania rynków europejskich. Nie popadam tu w megalomanię.
Czyli wsiadasz w samochód i
jedziesz.
Tak, robimy około stu tysięcy kilometrów rocznie. Jesteśmy na rynkach antykwarycznych w Austrii,
Niemczech i Francji, ale również we
Włoszech, Dani i Holandii. Szukamy.
Czasem są to zwykłe sklepiki – antykwariaty, ale również „pchle targi”,
tak jak pod Brukselą Waterloo, czy

facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com
W dalszej części wywiadu Tomasz opowie jak wygląda sposób renowacji mebli. Dowiecie
się Państwo również jak wygląda
rynek antykwaryczny. Więcej o
działalności naszego rozmówcy na
stronie www.panpaser.pl
w Naschmarkt w Wiedniu. Czasami
są to specjalistyczne duże mesy, tak
jak w Dortmundzie czy na południu
Francji, a czasami są to bardzo poważne imprezy, gdzie mogłoby wydawać się, że to dla nas za wysokie
progi. Okazuje się, że kto szuka ten
znajdzie.
Czy zdradzisz sekret, dotyczący rzeczy za nami? Czy one trafią
do Zamku Książ?
Nasz Zamek doczekał się na
szczęście zarządu, który zdecydował
się, że puste wnętrza w fantastycznej
rezydencji są aranżowane. Zaproszono nas do współpracy, z czego jesteśmy bardzo dumni. Udało nam się w
zeszłym roku zrealizować trzy wnętrza, przy założeniu początkowym,
że jedno wnętrze w jeden rok. Wykonaliśmy więc trzysta procent planu.
Mówiąc „my” mam na myśli zarząd i
naszą firmę. To, co się za nami znajduje, to obiekty przeznaczone do jadalni. Czwartej z kolei sali, która ma
być utrzymana w duchu barokowym-osiemnastowiecznym. Na pewno
nie jest to zamknięty zbiór i pewne
modyfikacje nastąpią. Jest mebel
zakupiony w Dreźnie czy komoda
przywieziona z Hamburga i włoskie
terakoty.
Dziękuję za rozmowę.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99
74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Po pożyczkę przyjdź do Fines
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Zapisy i informacje

693 788 894
784 609 208

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

od 16 lat
Nakład łączny
4 wydarzenia
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sekund
Akcja prędkość
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Boguszów-Gorce
Walne u strażaków

Strażacy z OSP Gorce zebrali się
na walnym zebraniu. Celem było
podsumowanie działalności w
2018 roku. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków OSP
zaproszeni goście. Wśród nich
Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu i zarazem wiceprezes
ZP OSP bryg. mgr inż. Krzysztof
Szyszka oraz Grzegorz Zając,
inspektor do spraw Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Boguszowie-Gorcach. Zarząd
OSP otrzymał absolutorium za
dotychczasową działalność. Jak
się okazuje strażacy z Gorc w
2018 roku wyjeżdżali do akcji ponad 120 razy.

Wałbrzych
Wałbrzyskie wędrówki

Wałbrzyski Klub Wędrowca gorąco zaprasza na wspólne wycieczki. 3 marca - „Książański
Park Krajobrazowy”, zbiórka:
godz. 10.00, Palmiarnia, 10 marca - „Spotkanie z okazji Dnia
Kobiet” - zbiórka: godz. 10.00,
Plac Grunwaldzki, przystanek
autobusu nr „12” w kierunku
Andrzejówki, 17 marca - „Sudeckie połoniny” - dworzec W–ch
Główny, zbiórka: godz. 8.20, 24
marca - „Wędrówka ze szczyptą historii” - zbiórka: godz. 7.10,
Dworzec W–ch Miasto, odjazd:
godz. 7.36, 24 marca - „Wędrówka ze szczyptą historii” - zbiórka:
godz. 7.10, Dworzec W–ch Miasto, odjazd: godz. 7.36, 30 marca - Powitanie Wiosny - Gorce,
szyb „Witold”. Przejście nowym
szlakiem z Gorc na Trójgarb, 31
marca - „Szukamy wiosny w Kaczawach”, zbiórka: godz. 8.00,
Dworzec W – ch Miasto

Świdnica
Dotacje dla działkowców

Rada Miejska Świdnicy uchwaliła
miejskie dotacje dla działkowców. Zgodnie z zapisami uchwały
stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogródki działkowe będą
mogły starać się o otrzymanie do
10 tysięcy złotych. Środki te będą
mogły przeznaczyć na budowę
oraz remonty ogrodowej infrastruktury.

Jedlina-Zdrój
Podsumowali działalność

To już 15 lat Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdrój. Właśnie z
tej okazji członkowie stowarzyszenia spotkali się w Pawilonie
Zdrojowym Jedliny, by podsumować swoją dotychczasową
działalność. Spotkanie poprowadził Romuald Wysocki - prezes
stowarzyszenia. Czym zajmuje
się ta organizacja? Działa na rzecz
rozwoju miasta, propaguje jego
walory turystyczne i uzdrowiskowe. Prowadzi działania oświatowe, kulturalne, sportowe oraz
rekreacyjne. Propaguje postawy
patriotyczne.

Świebodzice
Nowe linie

Trzy linie autobusowe, 0,1 i 2, z
których będą mogli skorzystać
mieszkańcy Świebodzic ruszą już
od 2 marca. To skutek rozbudowy miejskiej komunikacji oraz zakupu nowego autobusu. Rozkład
jazdy autobusów będzie można
znaleźć również na stronie www.
zgk.swiebodzice.pl.
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Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, dbając o bezpieczeństwo na drogach przeprowadzili w niedzielę
24 lutego, a w poniedziałek 25 lutego podsumowali akcję „Prędkość”.
Obszar działania objął Wałbrzych oraz gminy powiatu wałbrzyskiego. Niestety blisko 80 kierujących zostało zatrzymanych do kontroli drogowych za jazdę z nadmierną
prędkością.
Udział w akcji wzięło 20 policjantów wałbrzyskiej „drogówki”. Łącznie dokonali oni kontroli 107 pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili 77 wykroczeń związanych z
przekroczeniem prędkości. Na szczęście żaden z kierujących nie utracił prawa jazdy
na trzy miesiące za przekroczenie jej o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.
Red.
Przypomnijmy, że za przekroczepowyżej 50 hm/h – od 400 do 500
nie dopuszczalnej prędkości taryfikator
zł – 10 punktów
przewiduje grzywnę w postaci manTym, którzy przekroczą prędkość
datu karnego w kwocie nawet do 500
na obszarze zabudowanym o ponad 50
złotych. Kierującemu naliczane są także
km/h policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem,
punkty karne w zależności od skali przewinienia.
a właściwy miejscowo starosta wyda
decyzję administracyjną o zatrzymaniu
Taryfikator:
uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając
do 10 km/h – do 50 zł – 0 punktów
jej rygor natychmiastowej wykonalności
od 11 do 20 km/h – od 50 do 100 zł – 2
oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie
punkty
został zatrzymany podczas kontroli.
od 21 do 30 km/h – od 100 do 200 zł – 4
Oczywiście kierujący może zostać
punkty
ukarany także za jazdę z prędkością
od 31 do 40 km/h – od 200 do 300 zł – 6
utrudniającą ruch innym kierującym, za
punktów
co taryfikator przewiduje grzywnę od 50
od 41 do 50 km/h – od 300 do 400 zł – 8
do 200 zł.
punktów

Cicha burza o MOSiR
w Szczawnie-Zdroju
Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk zaproponował powołanie do życia nowej jednostki pod nazwą Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Miałaby ona zarządzać obiektami sportowymi na terenie gminy oraz zajmować się organizowaniem działalności imprez sportowych i rekreacyjnych. Aby tak się stało potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej.
Ta z kolei musi przyjąć ją jako
projekt uchwały wraz z regulaminem funkcjonowania jednostki.
Po raz pierwszy dokument ten był
procedowany na komisjach: Budżetowej i Gospodarki Mieniem w dniu
15 lutego, ale komisja ta nie podjęła
opinii ze względu na brak informacji
wystarczających co do funkcjonowania jednostki. Z kolei radni podczas prac komisji Oświaty Kultury i
Sportu nie przegłosowali uchwały,
gdyż jeden głos był za, a sześć się
wstrzymało. Źródłem zdystansowania się radnych co do projektu
uchwały burmistrza w sprawie powołania MOSiR-u był brak jakichkolwiek informacji odnośnie przyszłego funkcjonowania tej jednostki.
Radni ze stowarzyszenia Kocham
Szczawno-Zdrój pytali między innymi o to, jakie skutki finansowe wiążą
się z podjęciem uchwały, o analizę
kosztów działania MOSiR - komentuje radna Agnieszka Pisarska. A
także jak zostanie wybrana osoba
zarządzająca MOSiR-em? W kuluarach nie brakowało plotek na temat
potencjalnych kandydatów, którzy
obecnie są pracownikami urzędu
miejskiego.W projekcie uchwały czytamy również jakie obiekty
gminne przejmie nowa jednostka
pod zarządzanie. To z kolei będzie
miało wpływ na funkcjonowanie
szczawieńskich klubów sportowych
oraz opłat za wynajem obiektów.
Możliwe, że nowa jednostka będzie
musiała zatrudnić kolejnych pracowników. To wszystko generuje

koszty, na pokrycie których jednostka będzie musiała zdobyć środki w
przychodach . Projekt uchwały dotarł na sesję Rady Miejskiej, która
odbyła się w dniu 22 lutego Zanim
radni zdążyli ją procedować, otrzymali od burmistrza pismo wyjaśniające niektóre kwestie, ale aspekty
te tylko i wyłącznie sprowadzały się
do zapisów ustawowych. Natomiast
szacunkowego planu finansowego
funkcjonowania jednostki nadaj nie
było, zaznaczając, że nie jest on

obowiązkowym załącznikiem do
uchwały. Ostatecznie burmistrz
zgłosił wniosek o ściągnięcie projektu uchwały z porządku obrad, co
zostało przez radnych przegłosowane. Wątpliwości dotyczące projektu
uchwały miał przewodniczący rady
miejskiej Michał Broda: „Zgadzamy
się, że taka instytucja może być w
Szczawnie-Zdrój. Potrzeba jednak
nie ma naszej zgody na uchwały i
działania podejmowane bez przygotowania z bardzo wąskim zakresem

argumentów. Takie decyzje powinny
być poparte analizą i merytoryczną
dyskusją, do której Urząd nie był
przygotowany. Zapewne dlatego
sam Pan Burmistrz poprosił o zdjęcie uchwały z porządku obrad - dodaje Broda. Te pytania przesłaliśmy
również mailem do pana burmistrza,
jednak do chwili zamknięcia wydania
nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
PAS
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6 wydarzenia
sekund
Wałbrzych
Zostań radnym
seniorem

Trwa nabór kandydatów na
członków Wałbrzyskiej Rady
Seniorów. Zgłoszenia można
składać do dnia 11 marca 2019
roku w formie pisemnej na karcie zgłoszeniowej. Wszystko
to za sprawą ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, który
powoła 5 kandydatów na członków Wałbrzyskiej RS na 3-letnią
kadencję, obejmującą lata 2019
– 2022. Szczegółowych informacji udziela Halina Sawicka - Kierownik Biura Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu, Plac Magistracki
1, pok. nr 6, tel. 74 66 55 117 lub
74 66 55 157. Każdy podmiot/
organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Listę imienną osób, których
kandydatury zostały zgłoszone z
nazwą zgłaszającego środowiska
senioralnego, z krótkim opisem
doświadczenia i kompetencji
każdego kandydata na członka
Rady Seniorów, podaje się do
publicznej wiadomości.

Wałbrzych
Treningi boksu na
wózkach inwalidzkich

W najbliższą sobotę 2 marca o
godz.14.00 na hali lekkoatletycznej na Nowym Mieście w
Wałbrzychu, odbędzie się trening boksu na wózkach wraz z
elementami crossfitu. Zajęcia są
bezpłatne. Więcej informacji i
zapisy mail: krzysiek@fitklub24.
pl

Wałbrzych
Kup już bilet
na Festiwal Kwiatów

Przed nami XXXI Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w
Wałbrzychu. Przygotujcie się na
prawdziwe święto wiosny, którą
przywitamy poprzez finezyjne
kompozycje, girlandy kwiatów,
filmowe inspiracje, żywe kolory i pełny atrakcji program.
W dniach 30.04 - 03.05.2019 r.
teren Festiwalu Kwiatów i Sztuki obejmować będzie Zamek
Książ, przedzamcze i tarasy. Bilet
zakupiony na festiwal upoważnia
do zwiedzania zamku i uczestnictwa w przewidzianych atrakcjach. Kasy biletowe znajdować
się będą przed budynkiem bramnym zamku, a wstęp na przedzamcze będzie biletowany. W
tym roku Książ zamieni się w
scenerię inspirowaną filmowym
światem roślin m.in. „Księgą
dżungli”, bajeczną „Alicją w Krainie Czarów” czy gorącym „Pod
słońcem Toskanii”. W salach
barokowych nie zabraknie motywów pełnych przepychu i arystokratycznych nut, zwłaszcza
że tegorocznym kwiatem festiwalowym została róża. Szczegółowe informacje wraz z cenami
biletów o tegorocznym festiwalu
znajdują się na stronie internetowej Zamku Książ w Wałbrzychu
https://www.ksiaz.walbrzych.pl/
turystyka/festiwal-kwiatow
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We wtorek 26 lutego 2019r. w siedzibie filii Biblioteki pod
Atlantami na Podzamczu zorganizowane zostało spotkanie dla
mieszkańców tej dzielnicy w ramach cyklu „Bezpieczny senior”
. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali również policjanci Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który przedstawili seniorom problematykę związaną z tym zagadnieniem.
Wałbrzyscy
funkcjonariusze
omówili jak zapobiegać oszustwom
metodą „na wnuczka”, oraz „na
policjanta”, a także zwrócili uwagę
na zagrożenia związane z korzystaniem przez seniorów z internetu
oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej.
Podczas spotkania policjanci
odpowiedzieli także na szereg pytań przygotowanych przez osoby
starsze, a także przekazali senio-

rom informacje zdobyte podczas
ostatniego forum dyskusyjnego
zorganizowanego w Komendzie
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Zainteresowani dowiedzieli się, którzy
pracownicy i jakich firm odwiedzają
lokatorów bezpośrednio w miejscu
zamieszkania oraz w jaki sposób
mogą bronić się przed oszustami
podszywającymi się pod przedstawicieli różnych instytucji.
Red

Złapana za narkotyki
Narkotyki w postaci amfetaminy ujawnili i zabezpieczyli w zeszłym tygodniu w mieszkaniu 29-latki policjanci Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Podczas czynności procesowych
funkcjonariusze udowodnili podejrzanej także handel środkami psychotropowymi.
Funkcjonariusze
wałbrzyskiej
komendy w wyniku realizacji informacji własnej zatrzymali wałbrzyszankę w miejscu zamieszkania przy
ul. Paderewskiego w czwartek 21
lutego przed południem. Policjanci
zabezpieczyli podczas przeszukania

środki psychotropowe w postaci
amfetaminy, z których można było
wykonać około 230 porcji handlowych tego narkotyku. W trakcie
czynności procesowych funkcjonariusze udowodnili kobiecie również
wielokrotną sprzedaż narkotyków

w okresie od października 2018 do
lutego 2019 roku.
Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku
do 29-latki środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Wałbrzyszance zostały postawione

zarzuty posiadania znacznej ilości
narkotyków oraz handlu nimi. Podejrzana za kratami więzienia może
spędzić nawet 10 lat.
.
Red

świadczenie w realizacji zadań z
mikrograntów. - Ważna jest dobra współpraca z mieszkańcami,
wolontariuszami i urzędnikami
biura, aby sprawnie przeprowa-

dzić projekt - dodaje. Mamy nadzieję, że kreatywnych pomysłów
i realizacji w tym roku również
nie zabraknie.
PAS

Obywatelska kawa
We wtorek 26 lutego odbyła się kolejna Kawiarenka Obywatelska w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni, zorganizowana
przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu.
Celem spotkania było omówienie sposobu pozyskania 3000
złotych na realizację projektu w
dzielnicy. W spotkaniu, oprócz
pracowników biura, uczestniczyli przedstawiciele organizacji
chętnych pozyskać środki, ale
również Ci, którzy dotychczas
skutecznie je realizowali. Dzięki
temu uczestnicy mogli efektyw-

nie wymienić się doświadczeniami lat ubiegłych i przedstawić
nowe pomysły. - Do tej pory w
ramach pozyskania takich środków zorganizowaliśmy wspólnie
z mieszkańcami sprzątania terenów dzielnicy, festyny oraz warsztaty dla dzieci - komentuje radny, a zarazem działacz społeczny,
Anatol Szpur, który ma duże do-

Listy od ZUS-u
Ruszyła wysyłka 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Dłużników ZUS uspokaja, że listy nie
są wezwaniem do zapłaty a jedynie informacją o stanie ich konta. Na Dolnym Śląsku listy
trafią do ponad 200 tysięcy firm. Z korespondencji każdy przedsiębiorca dowie się, w jakiej
wysokości składki wpłacił w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek, jakie należności
zostały z nich pokryte.
Najważniejsza dla przedsiębiorców informacja to ta czy jego konto
jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też
występuje nadpłata lub niedopłata.

To pierwsza w historii masowa
wysyłka informacji o stanie rozliczeń
z ZUS. Jest to efekt wprowadzonego
w 2018 r. systemu e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków

składkowych dla każdego płatnika
składek. Dziś przedsiębiorca zamiast
trzech lub czterech przelewów całą
składkę wpłaca tylko na jedno konto
a ZUS sam rozksięgowuje ją na po-

szczególne fundusze. Każda wpłata
pokrywa w pierwszej kolejności najstarsze zaległości na koncie płatnika.
To wywołało pozytywny efekt polegający na tym że zniknęła pokusa
opłacania tylko bieżących składek,
bez uregulowania tych „starych” zaległych. Wielu płatników zdecydowało
się także na uregulowanie wszystkich
zaległych zobowiązań, co istotnie
zmniejszyło liczbę dłużników w ZUS.
Informacja o stanie rozliczeń z
ZUS będzie przesyłana przedsiębiorcom każdego roku.
PAS
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Mniej na oświatę w Świdnicy
O ponad 1 milion 200 tysięcy złotych zmniejszona została subwencja oświatowa dla miasta Świdnicy na 2019 rok. Według projektu budżetu miała ona wynieść
39 825 378 zł – taką kwotę przedstawiło miastu Ministerstwo Finansów w listopadzie 2018 roku.
Subwencja wyniesie jednak 38
622 566 zł, o czym poinformowało Ministerstwo w połowie lutego br. Do przesłanej w formie
załącznika tabeli nie dołączono
żadnego wyjaśnienia. Ubytek 1
miliona 200 tysięcy złotych spowoduje, że miasto będzie musiało przeznaczyć pieniądze z
budżetu, dokonując oszczędności w innych działach. Trudny budżet oświatowy, przygotowany
w 2018 roku, z uwzględnieniem
wszystkich potrzeb, nie zostanie
zmniejszony, ponieważ wydatki
są konieczne. Świdnica, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce,

dokłada spore kwoty ze środków
własnych do wydatków szkolnych. Planowane wydatki łączne
(nie tylko wydatki subwencjonowane) na oświatę w roku 2019 to
ponad 71 milionów złotych, a w
roku 2018 była to kwota ponad
68 milionów 600 tysięcy złotych.
Wydatki te rosną między innymi
w związku z wyższymi płacami
i zwiększonymi kosztami utrzymania budynków. Budżet oświaty na rok 2019 był ułożony bardzo rozważnie, w taki sposób,
aby zabezpieczyć koszty płac i
utrzymania budynków. Niestety,
spodziewając się dodatkowych

kosztów wynikających ze zmian
związanych z przeniesieniem
szkół, z koniecznością pokrywania dodatkowych wynagrodzeń
dotyczących odpraw, dokonano
znacznych oszczędności w sferze remontów. Mieliśmy nadzieję, że subwencja nie tylko się nie
zmniejszy, ale wręcz zwiększy
i w tym momencie będziemy
mogli zaspokoić potrzeby poszczególnych placówek. To, co
się stało, jest dla nas ogromnym
zaskoczeniem – komentuje prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
red
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Adwokat radzi:
1. Czy jest możliwość żeby nastoletnie dziecko decydowało, z którym z rodziców będzie dalej mieszkać. Moja córka mieszka ze swoją mamą od czasu naszego rozwodu kilka lat temu. Niestety matka nie jest w stanie zapewnić córce należytego startu z przyczyn finansowych oraz rodzinnych.
Córka od jakiegoś już czasu chciałaby zamieszkać ze mną i moją obecną żoną, ale jej matka nie
wyraża zgody. Czy córka mając niecałe 12 lat może sama zdecydować z kim chce mieszkać?
W sprawie opiekuńczej dotyczącej dziecka sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, o ile
stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe.
W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia dziecka, jeżeli jest
to zgodne z jego dobrem.
Obowiązek wysłuchania dziecka wynika z aktów prawa międzynarodowego m.in. z Konwencji o prawach
dziecka, ale podobne regulacje występują na gruncie polskiego prawa m. in. w kodeksie postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego
rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego
rozsądne życzenia. Takie wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.
Zasada wysłuchania dziecka zawarta jest również w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, gdzie mowa o
tym, że każda ze stron stosunku władzy rodzicielskiej powinna wysłuchać drugą stronę, a rodzice powinni
w miarę możliwości uwzględnić rozsądne życzenia dziecka.
Swoje stanowisko, dziecko może zatem wyrazić w trakcie wysłuchania przed sądem, bądź w trakcie zleconego przez sąd badania wykonywanego przez specjalistę sądowego z zakresu psychologii, pedagogiki i
psychiatrii.
Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy życzenie dziecka co do miejsca jego pobytu będzie decydujące w toczącej się sprawie. To sąd na podstawie wszystkich pozostałych okoliczności i przy uwzględnieniu
zdania dziecka podejmie decyzję w sprawach określenia kompetencji rodzicielskich rodziców, dotychczasowego sposobu realizowania przez nich władzy rodzicielskiej, dotychczasowego przebiegu ich osobistej styczności z dzieckiem, w tym także wskazania dogodnego dla dziecka miejsca zamieszkania.

2. Czy jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu, w której nie ma
punktu o wypowiedzeniu jej przez najemcę?
W wypadku gdy strony umowy najmu nie określiły w niej sposobu wypowiedzenia umowy, zastosowanie znajdują przepisy ogólne zawarte w Kodeksie
cywilnym, w przedstawionym przypadku, chodzi konkretnie o art 673, który
stanowi, że:
§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak
i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych,
a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.
§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest
płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć
najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest
płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.
§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć
najem w wypadkach określonych w umowie.
W związku z powyższym, należy zweryfikować umowę najmu pod kątem czasu jej trwania, ponieważ
według ogólnej zasady przyjętej w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas
określony nie jest możliwe.
Z kolei przepis szczególny odnoszący się konkretnie do najmu lokalu mieszkalnego tj. art. 688 Kodeksu
cywilnego wskazuje, że jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie,
najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
Są też inne przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, również tej zawartej na czas oznaczony,
lecz chodzi tutaj głównie o szczególne okoliczności, takie jak wady przedmiotu najmu ograniczające jego
przydatność, bądź uniemożliwiające dalsze korzystanie.

Chcesz zadać pytanie Pani adwokat? Napisz do nas, opisz krótko swoją sytuację, czekamy na Twoje pytania: sekretariat@30minut.pl
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Wypadek to nie przypadek!
To już czternasta edycja kampanii społecznej i konkursu „TOYOTA Bezpieczny Kierowca”. O tym, że jako uczestnicy ruchu mamy ogromny wpływ na zdarzenia
drogowe - ich ilość i konsekwencje - przekonuje tegoroczna edycja kampanii społecznej i konkursu „TOYOTA Bezpieczny Kierowca”. – Pod hasłem „Wypadek to
nie przypadek” zamierzamy uświadamiać kierowców o ich odpowiedzialności.
Wskażemy, co od strony praktycznej jesteśmy w stanie zrobić
i pokażemy cenne „triki” za kółkiem– mówi Piotr Starczukowski,
inicjator akcji i twórca Akademii
Bezpiecznej Jazdy. Płynna jazda,
hamowanie w nagłych wypadkach
i na śliskiej nawierzchni, omijanie
przeszkody, udzielanie pierwszej
pomocy. To podstawowe ćwiczenia, na jakich skupia się Akademii
Bezpiecznej Jazdy podczas szkoleń
w ramach kampanii społecznej i
konkursu „TOYOTA Bezpieczny Kierowca”. W dniach 9-10
marca zaplanowane jest kolejne
spotkanie Akademii Bezpiecznej
Jazdy Piotra Starczukowskiego,
którą wspierają Toyota Motor
Manufacturing Poland Wałbrzych
i Jelcz - Laskowice, Prezydent
Miasta Wałbrzycha, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Wałbrzychu oraz Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu i Urząd
Miejski. Tym razem, z okazji Dnia
Kobiet, na szkolenie zapraszane są
tylko panie. Następnie, w kwietniu
odbędzie się kurs dla mężczyzn.
Równolegle, w Wałbrzychu i Jelczu – Laskowicach prowadzone

będą także szkolenia dla pracowników fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland. Udział w akcji
„TOYOTA Bezpieczny Kierowca”
może wziąć każda osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B, która
wypełni formularz zgłoszeniowy
na stronie internetowej konkursu
(www.bezpieczny-kierowca.pl).
Spośród osób zarejestrowanych,
organizator wyłania uczestników
każdego szkolenia. Inną możliwością trafienia na szkolenie jest
nabór prowadzony przez medialnych patronów akcji. W tegorocznej edycji „TOYOTA Bezpieczny
Kierowca” udział weźmie ok. 200
osób, ale naszym celem jest, aby z
wiedzą i impulsem do uruchomienia rozsądku za kółkiem dotrzeć
do znacznie szerszego grona kierowców. Nie bójmy się refleksji
oraz samokrytyki. Nie każdy musi
być mistrzem kierownicy. Każdy
popełnia błędy, ale też każdy ma
możliwość nauczenia się, jak je
eliminować – podkreśla Piotr Starczukowski, były kierowca rajdowy,
którego Akademia Bezpiecznej
Jazdy ma na koncie aż 20 lat doświadczeń w branży szkoleniowej.

Laureaci konkursu „Bezpieczny Kierowca”
2018 - Rafał Chowański
2017 – Mateusz Baranowski
2015 - Bartosz Nykiel
2014 - Marek Rybczyński
2013 - Anna Żabska

więcej informacji na : www.
bezpieczny-kierowca.pl
Al. Wyzwolenia 14/3, 58-300
Wałbrzych tel.601 54 11 13, 607
60 83 23

2012 - Marek Simkiewicz
2011 - Zbigniew Marzec
2010 - Krzysztof Wójtowicz
2009 - Dariusz Trembowski
2008 - Piotr Kotliński
2007 - Tomasz Wach
2006 - Łukasz Kozłowski

REKLAMA

red

R0152/19

TRWA 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
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Nadal szukają zaginionej Edyty! Burmistrz Jacek C.
Widziałeś tę osobę? Zgłoś pod numer 112!
Zaginiona Edyta Słowickia jest pracownikiem w jednym ze
sklepów przy al. Wyzwolenia w Wałbrzychu. W dniu 14.02.2019r.
wyszła z domu do pracy, w której nie pojawiła się.
Ostatni raz była widziana w Wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. Do chwili obecnej nie wróciła także do miejsca
zamieszkania. Brak jest również kontaktu telefonicznego z zaginioną.
Najprawdopodobniej
kobieta
ubrana była w jasnobeżową kurtkę z
kapturem z futerkiem, niebieski szalik,
dżinsowe spodnie oraz czarne kozaki, a
ze sobą posiadała także czarną torebkę.

REKLAMA

Wszystkich, którzy mogą pomóc w
odnalezieniu kobiety prosimy o kontakt
pod numerem alarmowym Centrum
Powiadamiania Ratunkowego 112 lub
bezpośrednio w Komendzie Miejskiej
Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 lub w najbliższym miejscowo
komisariacie.
red
Źródło zdjęcia FB.

przegrał proces
Choć wyrok nie jest prawomocny, to jest on niekorzystny dla Jacka
C. byłego starosty wałbrzyskiego, a obecnie burmistrza Boguszowa-Gorc.
Sprawa dotyczy lat 2014-2018,
kiedy to Jacek C. pełnił funkcję starosty wałbrzyskiego. Przypomnijmy, że
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie jest pod zarządem powiatu
wałbrzyskiego. Ówczesny starosta,
zdaniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, złamał prawo, kiedy w 2017
roku w piśmie skierowanym do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we
Wrocławiu pomówił i oskarżył byłego
dyrektora o rażące naruszenie przepisów BHP. Były dyrektor szkoły urażony
tymi zarzutami wniósł sprawę do sądu
stwierdzając, że został przedstawiony
w złym świetle. Wyrok sądu stwierdza,

że Jacek C. zostaje skazany łącznie na
pięć tysięcy złotych kary grzywny. Dodatkowo sąd zasądził również nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości trzech tysięcy złotych oraz dwa i
pół tysiąca złotych kosztów zastępstwa
procesowego. Oskarżonego zwolniono od kosztów sądowych. Przypominamy, że w związku z aferą korupcyjną
obecnie burmistrz Boguszowa-Gorc
Jacek C. jest decyzją Sądu Rejonowego
w Świdnicy tymczasowo aresztowany
na okres trzech miesięcy z powodu
przyjęcia korzyści majątkowej.

PAS
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BWA ma nowego dyrektora Mamy Mistrzów

Ostatnim, najdłuższym stażem dyrektorem BWA, który przeszedł na emeryturę była Alicja Młodecka.
Swoją funkcję sprawowała od 1982 roku. Osoba dobrze znana w świecie wałbrzyskiej kultury. Miasto rozpisało w styczniu konkurs na to stanowisko. Na czas „bezkrólewia” funkcję tą jako pełniący obowiązki
sprawował Jan Jędrasik - dyrektor Starej Kopalni.
łącząc pracownię artystyczną oraz projektów dofinansowanych przez
studio projektowe i realizując licz- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
ne przedsięwzięcia artystyczne we Narodowego. W ciągu trzech lat był
Wrocławskim Pasażu Pokoyhof. W współodpowiedzialny za kształt 25
latach 2010 – 2016 Micek współpra- wystaw w Starej Kopalni, między incował z artystką Barbarą Idzikowską, nymi Teatr Rysowania – Franciszek
pomagał przy takich realizacjach, jak Starowieyski, „Odległy świat” – Syl„Śpiąca…” w Muzeum Narodowym wester Ambroziak czy też Ogólnowe Wrocławiu oraz w Starej Kopalni. polska wystawa rzeźby ZRĄB. Wraz
Była to jedna z pierwszych wystaw, z dyrekcją PWSK nawiązał współprazrealizowanych przez Piotra Micka cę z Akademią Sztuk Pięknych im.
w PWSK. Innym projektem, przy Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
którym współpracował z Barbarą Ośrodkiem Kultury i Sztuki we WrocIdzikowską była „Pomarańczarnia” ławiu, Instytutem Rzeźby Polskiej w
– międzynarodowy projekt zrealizo- Orońsku, Bolesławieckim Ośrodkiem
wany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury – Międzynarodowym CenKultury w 2016 r., prezentowany w trum Ceramiki. Współpraca dotyczyGalerii Neon we Wrocławiu, w Starej ła wystaw i plenerów ceramicznych
Kopalni w Wałbrzychu oraz w Cen- realizowanych w latach 2016 - 2018
trum Kultury Kinneksbond w Luk- r. Komisarz pleneru ceramiczno-maPrezydent Miasta Wałbrzycha za- semburgu. Od 2016 r. jest kierowni- larskiego Wałbrzych Barwy i Strukrządzeniem nr 148/2019 z dnia 21 kiem Centrum Ceramiki Unikatowej tury II, przeprowadzonego w 2018
lutego 2019 r., powołał Pana Piotra w Parku Wielokulturowym Stara Ko- r. Oprócz działalności związanej z
Micka na to stanowisko. Powołanie palnia. Do jego obowiązków należało pracownią i galerią Centrum Ceramik
następuje na czas określony od dnia zarządzanie pracownią ceramiki, w Unikatowej, brał udział jako artysta w
01 marca 2019 r. do dnia 28 lutego której były organizowane zajęcia dla wystawach zbiorowych oraz indywi2022 r. Kim jest nowy dyrektor? Piotr dzieci i dorosłych. Był odpowiedzial- dualnych, między innymi w wystawie
Micek to absolwent Akademii Sztuk ny za wdrażanie nowej oferty eduka- Polak Artysta Ceramik Triennale BoPięknych im. Eugeniusza Gepperta cyjnej, często „wychodził” poza ob- lesławiec 2018. Nowemu dyrektorowe Wrocławiu. Posiada tytuł magistra szar ceramiki, wprowadził warsztaty wi życzymy owocnej pracy.
sztuki na kierunku Ceramika i Szkło. z tworzenia grafiki w różnych techniPo zakończeniu studiów współtwo- kach, takich jak linoryt, sitodruk czy
red
rzył wraz z Absolwentami ASP war- malowanie na szkle. Koordynator
sztat spółdzielczy we Wrocławiu,

Ortografii 2019
w Głuszycy!

Nie od dziś wiadomo, że nasza rodzima ortografia spędza sen z powiek nie tylko uczniom, ale i dorosłym. Z poprawną polszczyzną kłopot
mają i rodacy, i obcokrajowcy. Na szczęście – nie zawsze.
Pani Ryszarda Onyszkiewcz z Głuszycy zdobyła zaszczytną statuetkę
„Mistrza Ortografii 2019” podczas
Dyktanda Miejskiego organizowanego
po raz siódmy przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy. Miejsce drugie zajęła Pani Małgorzata Świeżowska z Boguszowa-Gorc, a
trzecie - Pani Anna Słota z Mieroszowa.
Spośród uczestników do 18 roku życia
najlepiej dyktando napisała Julia Pierzga
z Jedliny-Zdroju. Serdecznie gratulujemy! Z tekstem tegorocznego dyktanda
autorstwa wrocławskiej pisarki, Jolanty

Marii Kalety zmierzyło się 25 osób, w
tym - Iwona Frankowska, zastępca starosty wałbrzyskiego. W komisji konkursowej zasiedli: Panie Marta Borowiec,
Jadwiga Paprota, Aneta Kalenik, Barbara Miszczuk, Ewelina Kamińska-Sawicka, Renata Sokołowska. Wydarzenie
zorganizowane w dniu 23 lutego br. w
ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego objęli honorowym patronatem: Krzysztof Kwiatkowski - Starosta Wałbrzyski oraz Roman
Głód - Burmistrz Głuszycy.
red

Teatr Dramatyczny dla kobiet

Już w najbliższy weekend Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu za sprawą dwóch sztuk ukaże swe kobiece oblicze. Będzie i poważnie, i z humorem, ale na
pewno nie nudno.
Na scenie „Szaniawskiego” obejrzymy popremierowe pokazy „BABY-DZIWO” według tekstu Marii
Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej z1938
roku, w reżyserii i choreografii Dominiki Knapik oraz „Gdyby Pina nie
paliła, to by żyła”. Pierwszy spektakl
to zabawna historia kobiety-dyktatorki w trafny sposób punktującej
gorączkę faszyzmu, która ogarnęła
świat w epoce dwudziestolecia międzywojennego.
Autorka skupia się tu na problemie ludzi niepotrzebnych i odrzuconych, którzy stają się tyranami,
kiedy tylko szaleństwo społeczeństwa daje im ku temu sposobność.
Twórcy tego wielce sugestywnego
obrazu pytają: czy historia lubi się
powtarzać? Kim jest tytułowa BABA-DZIWO? Matką czwórki dzieci czy
dziewczyną uciekającą od przymuso-

Moda Polska w obiektywie
Któż z nas nie lubi najnowszych trendów w modzie? Style, kolory, przeróżne kroje i wzory. Te współczesne i
nieco dawniejsze. Teraz to wszystko można podziwiać w jednym miejscu – na wystawie MODA POLSKA w Wałbrzychu, którą tworzą zdjęcia autorstwa Tadeusza Rolke - jednego z najwybitniejszych autorów w historii fotografii polskiej. Prace artysty prezentowane są w Galerii Sztuki Współczesnej na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
W zbiorze znalazły się fotograZainteresowanie pracami Tade- bardzo szczęśliwy, że mogę pokazać
fie wykonywane dla domów Mody usza Rolke było ogromne, o czym swoją unikatową wystawę”- komenPolskiej (m.in. dla takich projek- świadczy fakt, że spora część publicz- tował na gorąco Rolke. W otwarciu
tantów jak Grażyna Hase czy Jerzy ności pojawiła się już przed godziną uczestniczyli także pan Jarosław MiAntkowiak), jak również te ukazu- 17.00. Wystawę otworzył sam arty- chalak - kurator wystawy i kierowjące modę z lat 60-tych i 70-tych, sta: „Tu są zdjęcia, których w życiu nik działu wystaw w Starej Kopalni
którą fascynowała się cała Polska. Są nie widziałem, ale one były w moim - Paweł Ludwiczak, który zaznaczył,
też zdjęcia znanych modelek (Lucy- archiwum, łatwo jest pewne zdjęcia że - „Jesteśmy wspólnie odpowiena Witkowska czy Joanna Hilszer) przeoczyć. Jest to absolutnie orygi- dzialni za kulturę w tym mieście, my
i ludzi sztuki (Małgorzata Braunek, nalna wystawa dla Wałbrzycha, ta- jako Stara Kopalnia starając się zorEwa Demarczyk). Ekspozycja sta- kiej wystawy nigdy nie było, dzisiaj w ganizować jak najlepszej jakości wynowi zatem prawdziwą gratkę dla Wałbrzychu mamy premierę. W tym darzenia, a Państwo uczestnicząc w
miłośników świata modowego i fa- mieście, gdzie funkcjonuje Fotoklub nich ze swoimi bliskimi, znajomymi”.
shionistów.
na tak wysokim poziomie, jestem Wiceprezydent miasta Wałbrzycha,

wego macierzyństwa? Przewrotnie,
odpowiedzi w tej politycznej farsie
padają w iluzjonistycznych trickach i
scenach tanecznych.
Druga propozycja „GDYBY PINA
NIE PALIŁA, TO BY ŻYŁA” (tekst:
Kiedy?
01.03 / PIĄTEK / GODZ. 19:00 /
SCENA KAMERALNA
02.03 / SOBOTA / GODZ. 20:00 /
SCENA KAMERALNA
CZAS TRWANIA SPEKTAKLU:
90 MIN (bez przerwy)

Aldona Kopkiewicz, reżyseria i choreografia: Cezary Tomaszewski) to
nostalgiczny hołd dla wielkiej artystki,
choreografki i tancerki – Piny Bausch.
W mgiełce papierosowego dymu –
ponieważ wszyscy aktorzy rzucają
właśnie palenie - powstaje opowieść
pani Sylwia Bielawska zwróciła uwagę - „To niebywała rzecz, że możemy
w murach Starej Kopalnie obejrzeć
dzisiaj te piękne portrety, w których
pierwiastek żeński dominuje. Panie
Tadeuszu bardzo dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie i odwiedził
Pan Wałbrzych”. Dyrektor Starej Kopalni - pan Jan Jędrasik, zaznaczył, że
w roku obchodów 5-lecia Starej Kopalni od rewitalizacji bardzo ważnym
wątkiem w programie merytorycznym instytucji jest element Wałbrzycha. Z początkiem roku odbywała
się wystawa wałbrzyszanina Adama
Abla, natomiast w książce Rolke znalazły się wątki wałbrzyskie, o których
goście mieli szansę usłyszeć podczas
spotkania z autorem. Jak zaznaczył
dyrektor Jędrasik - „Czuję bardzo
dużą satysfakcję, że po raz trzeci
możemy z Wałbrzyskim Klubem Fo-

z pogranicza dokumentu, biografii,
koncertu, teatru tańca i farsy.
O nałogu tytoniowym i nałogowym robieniu sztuki, uzależnieniu od
tytoniu i od władzy. O poczuciu straty i o żałobie. I o wałbrzyskim Wuppertalu, tańcu, ruchu. Bo jak mawiała PINA BAUSCH: „Nie interesuje
mnie, jak poruszają się tancerze, ale
co nimi porusza”.

Kiedy?
02.03 / SOBOTA / GODZ. 18:00 /
DUŻA SCENA
03.03 / NIEDZIELA / GODZ. 18:00
/ DUŻA SCENA / CZAS TRWANIA
SPEKTAKLU: 90 MIN (bez przerwy)
REZERWACJA MIEJSC: telefonicznie: 74 64 88301 lub na: http://
bilety.teatr.walbrzych.pl/
tograficznym zorganizować weekend
fotografii w naszym mieście”.
Nie obyło się także bez miłej niespodzianki - z okazji zbliżających się
urodzin artysty na wernisażu pojawił
się tort oraz odśpiewano uroczyste
„Sto lat” dla jubilata.
Odbyło się też spotkanie z autorem fotografii w Kawiarni Sztygarówka, podczas którego pan Rolke
opowiadał o historii powstania zdjęć,
pracy z projektantami i modelkami
oraz odpowiadał na pytania licznie
zgromadzonej publiczności. W wernisażu, który miał miejsce 24 lutego,
uczestniczyło blisko 150 osób.
Wystawę można oglądać w Galerii
Sztuki Współczesnej na terenie Starej
Kopalni do 31 marca 2019 roku.
red
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Ciężki bagaż przeszłości
Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych walczy o przetrwanie. Obecna, trudna sytuacja pierwszego zespołu to efekt nie
ostatnich dni czy nawet miesięcy, ale składowa wielu problemów, które w minionych latach dotknęły Biało-Niebieskich.
Informacja o trudnej sytuacji Górników wzbudziła falę komentarzy, które
pojawiły się w internecie. Choć wiele zawierało słowa otuchy, to jednak nie brakowało znanego nam wszystkim „hejtu”.
- Mam jednak nadzieję, iż przykre,
często bolesne dla nas komentarze wynikały ze zwykłej niewiedzy piszących, a
nie złośliwości czy chęci dokopania piłkarzom, dlatego postanowiliśmy choć częściowo przybliżyć kibicom zasady funkcjonowania klubu -, poinformował Czesław
Grzesiak, prezes Górnika.
Czkawka po spadku
W sezonie 2016/2017 wałbrzyszanie
opuścili szeregi III-ligowców. Oprócz degradacji sportowej klub stracił również
możliwość pozyskiwania dodatkowego
wsparcia finansowego w postaci uczestniczenia w konkursach organizowanych
przez Urząd Miasta Wałbrzycha czy
wnioskowania o stypendia przyznawane

sportowcom. Efekt? Tylko z tego tytułu
klub stracił około 280 tysięcy złotych,
które mogły zasilić konto Górnika. Nie
wolno również zapominać, iż od marca
2017 roku klub jest w trakcie potężnej
restrukturyzacji. W momencie przejęcia
klubu przez nowy zarząd zaległości finansowe wobec różnych osób oraz firm wynosiły ponad 900 tysięcy złotych. Obecnie
w wyniku redukcji wierzytelności oraz
częściowej spłaty zobowiązań zadłużenie
wynosi niewiele ponad 300 tysięcy złotych, a okres jego spłaty potrwa 4 lata.
Najbliższe tygodnie raczej nie poprawią sytuacji finansowej klubu. - W
pierwszym półroczu, być może w marcu,
otrzymamy kwotę 88 tysięcy na szkolenie
dzieci i młodzieży, a także oczekujemy na
ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na
rozwój sportu, z którego głównie finansujemy IV-ligowy zespół – w pierwszym
półroczu minionego roku było to 132

tysiące złotych. Niestety, rozstrzygnięcie
konkursu oraz ewentualne pozyskanie
środków na działanie klubu nastąpi na
przełomie marca i kwietnia, podczas gdy
my już teraz pracujemy nad przygotowaniem ośmiu drużyn do rundy wiosennej.
Bazując na niewielkich wpływach od
sponsorów staramy się na bieżąco spłacać nasze zaległości, ale wiemy, iż deklarowane przez naszych dobroczyńców
kwoty będą niewystarczające do pokrycia
nadchodzących kosztów, również tych
generowanych przez pierwszy zespół.
Niewykluczone zatem, iż w poszukiwaniu
dodatkowych oszczędności zarząd będzie
zmuszony do kolejnego cięcia wydatków,
co może się odbić przede wszystkim na
IV-ligowym zespole -, przyznał Grzesiak.
Nasze cele
Mimo licznych problemów prezes
klubu stara się z optymizmem patrzeć w
przyszłość Górnika twierdząc nawet, iż

#razemdlagornika
www.razemdlagornika.pl

#razemdlagornika
www.razemdlagornika.pl

obecna trudna sytuacja klubu może być
początkiem nowego, pozytywnego procesu. - Szum medialny może nam pomóc
w realizacji krótko jak i długofalowych celów. W późniejszym okresie chcielibyśmy
wypracować nowy model finansowo-organizacyjny, który byłby oparty na ścisłej współpracy z samorządem, kibicami i
sympatykami oraz lokalnymi firmami.
W najbliższym zaś czasie chcemy
położyć nacisk na stabilizację finansową
klubu oraz dalszą jego restrukturyzację. Ponadto jeszcze bardziej planujemy
wzmocnić szkolenie dzieci i młodzieży,
które to grupy były zawsze „oczkiem w
głowie” Górnika. Bo klub to nie tylko najbardziej widoczni w mediach seniorzy, ale
również ponad 200 osób w grupach młodzieżowych i dziecięcych, a każdy system
szkolenia powinien być zwieńczony możliwością występowania wychowanków
w drużynie seniorskiej reprezentującej
dany klub na szczeblu regionalnym oraz
krajowym. W Wałbrzychu takim klubem
jest Górnik, który po rundzie jesiennej ma

Piątek, 1 marca 2019
www.30minut.pl
realną szansę wywalczyć awans do III ligi.
Wejście na ten poziom to konieczność
stworzenia zespołu już w IV lidze. Zespołu, który nie tylko wywalczy awans, ale
później utrzyma się na wyższym szczeblu.
Stworzenie zespołu gotowego do rywalizacji w III czy II lidze jest celem długofalowym, ale niemożliwym bez zbudowania
akademii piłkarskiej szkolącej dzieci i młodzież na właściwym poziomie -, tłumaczy
prezes Grzesiak.
Niestety, choć sportowo Górnik jest
gotowy do walki o awans do III ligi, to
finansowo może sobie nie poradzić. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą
do kibiców i sympatyków naszego klubu
o zakup karnetów-cegiełek na rundę wiosenną w cenie 50 złotych. Dzięki Wam i
Waszemu wsparciu mamy szansę na realizację naszych celów -, zaapelował szef
klubu.
Bartłomiej Nowak

Piątek, 1 marca 2019
www.30minut.pl
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Przyszłość Górnika w rękach kibiców
Kibice zawsze stali u boku piłkarzy Górnika. Tak było chociażby 19 czerwca 2010 roku, gdy kilkuset fanów świętowało awans Biało-Niebieskich do II ligi. Również kilka lat później, gdy wałbrzyszanie opuszczali powyższy szczebel, a następnie żegnali się z III-ligowym poziomem, mogli
liczyć na swych fanów. Obecnie sytuacja jest również wyjątkowa, gdyż sportowa, ale i finansowa przyszłość wicelidera IV ligi zależy od pomocy
sympatyków Górnika.
Podopieczni Jacka Fojny są wiKażdy, komu przyszłość naszej zaplanowane na obecny rok cele obojętny los drużyny, o wsparcie
Górnika.
celiderem rozgrywek i na najlepszej drużyny jest bliska, może wes- sportowe.
Trzeba otwarie powiedzieć, iż
drodze po awans na wyższy szcze- przeć finansowo piłkarzy oddając
Wpłaty prosimy dokonywać na
bel. Niestety, możliwości i ambicje swój 1 procent podatku, a przede w przypadku niepowodzenia akwałbrzyszan mogą zostać przekre- wszystkim wykupując w kwocie cji Górnikowi nie grozi wycofanie konto BZ WBK O/WAŁBRZYCH 15
ślone przez trudną sytuację finan- 50 złotych karnet na wiosenne z rozgrywek IV ligi, jednak szanse 1090 2271 0000 0001 4200 3061
sową klubu. Działacze nie ukrywają, mecze wałbrzyszan przed włas- na awans zmaleją praktycznie do podając w tytule przelewu adres, na
iż do zamknięcia budżetu brakuje ną publicznością. Oczywiście, nic minimum. Z powodów finanso- który zostanie wysłany karnet. KRS:
około 200 tysięcy złotych. To z jed- nie stoi na przeszkodzie, aby za- wych większość podstawowych 0000200233 – wymagany do przenej strony spora kwota, a z drugiej, kupić kilka wejściówek, bo w tej graczy może pożegnać się z zespo- kazania 1 procent podatku.
biorąc pod uwagę mobilizację fanów akcji chodzi przede wszystkim o łem, choć możliwy jest nawet taki
i rozsianych po całym kraju, a nawet to, aby zebrać brakującą do nor- scenariusz, iż trener Fojna będzie
Razem możemy uratować Białoświecie sympatyków Górnika, suma, malnego funkcjowania kwotę. In- musiał uzupełnić skład juniorami. -Niebieskich!
która wkrótce może zasilić konto nymi słowy, klub musi sprzedać 4 Dlatego w imieniu piłkarzy apeluklubu.
tysiące karnetów, aby zrealizować jemy do wszystkich, którym nie jest
Bartłomiej Nowak

Z brązem im do twarzy
Po raz trzeci z rzędu piłkarki spod znaku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu stanęły na podium Akademickich Mistrzostw
Polski w Futsalu. Tym razem podopieczne Kamila Jasińskiego oraz Rafała Wodzyńskiego sięgnęły po brązowy krążek, a dodatkowo najlepszym
strzelcem imprezy została Dominika Dereń.
W przeciągu trzech lat akademiczki
skompletowały wszystkie medale AMP
w Futsalu. Dwa lata temu wywalczyły
złoto, przed rokiem srebro, a w miniony weekend wzbogaciły się o brązowy
krążek. To wspaniały sukces naszych
pań, a z drugiej strony pozostał pewien
niedosyt, gdyż wałbrzyszanki wygrały 5
spotkań, w bramkach 28:6 (!), a tylko
w jednym spotkaniu musiały minimalnie uznać wyższość rywalek z Krakowa
(0:1).
Eliminacje opolskiej imprezy stały pod znakiem całkowitej dominacji PWSZ, która rozgromiła AWFiS

Gdańsk 8:2, SGGW Warszawa 9:0 oraz
Uniwersytet Gdański 6:2. W ćwierćfinale wałbrzyszanki pokonały UHP Częstochowa 2:1, jednak w meczu, którego stawką był awans do finału, dość
pechowo przegrały z Uniwersytetem
Jagiellońskim 0:1. - Rywal był jak najbardziej w naszym zasięgu, jednak na
3 minuty przed końcem spotkania sędzia nie odgwizdał ewidentnego rzutu
karnego dla mojego zespołu. Po chwili
przeciwniczki wyszły na prowadzenie,
a my choć mieliśmy strzał w słupek, to
jednak nie zdołaliśmy wyrównać stanu
rywalizacji -, powiedział trener Jasiński.

Na szczęście półfinałowa porażka
nie wpłynęła na morale wałbrzyszanek, które w spotkaniu o brązowy
medal pewnie pokonały Uniwersytet
Szczeciński 3:1. Co więcej, hattrickiem
popisała się Dominika Dereń, która z
dorobkiem 9 goli została królem strzelców turnieju. Mistrzem Polski zostały
piłkarki UJ Kraków, które po niezwykle zaciętej potyczce, bo o triumfatorze musiały zadecydować rzuty karne,
zwyciężyły UAM Poznań.
Akademickie Mistrzostwa Polski
w Futsalu

Wyniki AZS PWSZ Wałbrzych
Eliminacje:
AZS PWSZ – AWFiS Gdańsk 8:2
Bramki dla AZS-u: Klaudia Miłek 4,
Dominika Dereń 2, Małgorzata Mesjasz
oraz Jagoda Szewczuk
AZS PWSZ – SGGW Warszawa 9:0
Bramki: Dominika Dereń 2, Anna
Rędzia 2, Katarzyna Rozmus 2, Małgorzata Mesjasz, Klaudia Miłek oraz bramka samobójcza
6:2

AZS PWSZ – Uniwersytet Gdański

Bramki dla AZS-u: Dominika Dereń 2, Julita Głąb, Klaudia Miłek, Jagoda
Szewczuk oraz Anna Rędzia

2:1

Ćwierćfinał:
AZS PWSZ – UHP Częstochowa

Bramki dla AZS-u: Klaudia Miłek,
Małgorzata Mesjasz
Półfinał:
AZS PWSZ – UJ Kraków 0:1
Spotkanie o brązowy medal:
AZS PWSZ – Uniwersytet Szczeciński 3:1
Bramki dla AZS-u: Dominika Dereń 3
fot. użyczone (Jakub Zima,
sportowy-walbrzych.pl)
Bartłomiej Nowak

Tacy przyjaciele to prawdziwy skarb
Co więcej, jest ich „grubo” ponad pół tysiąca. Mowa o lokalnych i nie tylko sportowcach, którzy w liczbie około 600 wzięli udział w „Biegu dla
Edka”. A wszystko po to, aby wesprzeć duchowo oraz finansowo znanego wałbrzyskiego biegacza – Edwarda Baczewskiego.
Liczba startujących zaskoczyła nawet organizatorów imprezy, którzy pierwotnie planowali
rozegrać „Bieg dla Edka” na trasach wokół Podzamcza, jednak w powyższej sytuacji zdecydowali się przenieść zmagania do Parku Sobieskiego. Choć wynik sportowy miał drugorzędne
znaczenie, to jednak warto podać, iż wśród panów najszybciej 5-kilometrową trasę pokonał
Jacek Jolibski, a wyścig kobiet wygrała Magdalena Chruszcz-Figiel.
Tak duży odzew biegaczy na apel organizatorów przełożył się na wymierne korzyści finansowe. Jak się dowiedzieliśmy, zebrano kilkanaście tysięcy złotych na leczenie Edwarda
Baczewskiego. Wałbrzyszanin to znany lokalny biegacz, wielokrotny uczestnik i zwycięzca
między innymi Sudeckiej Setki. Niestety, niedawno doznał pęknięcia tętniaka mózgu i w rezultacie jest częściowo sparaliżowany, a jego rehabilitacja wymaga wielu środków finansowych.
Na szczęście pospolite ruszenie sportowców przyniosło wymierne korzyści, które miejmy
nadzieję, iż przyczynią się do poprawy zdrowia Baczewskiego.
Bartłomiej Nowak

sport 13
sekund
Autsajder na celowniku lidera

Niepokonane siatkarki Chełmca
Wodociągów czeka w nadchodzącej
odsłonie najłatwiejszy z możliwych
rywali. KKS Ren But Złotoryja zajmuje bowiem ostatnie miejsce w
Piko Sport Dolnośląsko-Lubuskiej III
Lidze Kobiet, tak więc trudno sobie
wyobrazić, aby prowadzące w tabeli
rozgrywek wałbrzyszanki potknęły
się na najbliższym przeciwniku. Do
pojedynku autsajdera z liderem dojdzie jutro w Złotoryi. Kolejny zaś
mecz podopieczne trenera Marka
Olczyka rozegrają dopiero 23 marca, kiedy to podejmą znacznie bardziej wymagającego rywala. Mowa
o Trzynastce Zielona Góra, a więc
jedynej drużynie, z którą nasze panie jak dotąd straciły punkt (wygrana
Chełmca 3:2).

Pierwsze ćwierćfinały
WALK-a

Rozgrywki Wałbrzyskiej Amatorskiej
Ligi Koszykówki „Aqua-Zdrój” weszły w decydującą fazę, gdyż uczestnicy mają za sobą pierwsze mecze
ćwierćfinałów. Niedawne spotkania
toczyły się pod pewne dyktando
faworytów, jedynie Partners Nieruchomości miał chwilowe problemy
z niżej notowanym Labo-Dentem,
jednak ostatecznie zwyciężył 66:1.
W pozostałych spotkaniach Last
Minute przegrał z Nieuchwytnymi
Konsorcjum Serwisowe 37:64, Faurecia pokonała Wałbrzych.DlaWas.
Info 55:33, a zespół Byle Jak pewnie
odprawił Drink Team 60:34. Rewanże już w najbliższą niedzielę w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów. Zagrają:
Faurecia z WDWI (godz. 14), Byle
Jak z Drink Teamem (15), Partners
Nieruchomości z Labo-Dentem (16)
oraz Nieuchwytni KS z Last Minute
(17).

Beniaminek pogrążył
Basket

Pozostajemy w temacie koszykówki,
tym razem za sprawą III-ligowej drużyny MKS-u Mazbud Basket Szczawno-Zdrój. Niestety, podopieczni
Bartłomieja Józefowicza powrócili
na tarczy z kolejnego wyjazdowego
meczu. Tym razem szczawieńska
ekipa musiała uznać wyższość beniaminka z Legnicy, z którą przegrała
na wyjeździe 83:92. Na plus należy jednak zapisać debiut zaledwie
15-letnich Patryka Kowalskiego oraz
Daniela Nowickiego w ekipie przegranych. W kolejnym spotkaniu nasi
już jutro zmierzą się na wyjeździe z
KKS Siechnice.

W uzdrowisku stawiają na
dzieci i młodzież

Celem nowego zarządu MKS-u
Szczawno-Zdrój jest wyprowadzenie pierwszego zespołu na prostą,
a więc utrzymanie podopiecznych
Piotra Borka w klasie okręgowej.
To jedno z założeń, gdyż działacze
planują również zdecydowanie poprawić szkolenie dzieci i młodzieży,
które są przyszłością klubu z uzdrowiska. Nie da się ukryć, iż nowy zarząd zastał bardzo trudną sytuację,
jeśli chodzi o dzieci i młodzież w
MKS-ie. W klubie pozostało niewiele
młodego narybka, stąd rozpoczęcie
naboru dzieci w rocznikach 2005,
2006, 2007 oraz 2008, 2009 i 2010.
Na zgłoszenia rodziców chętnych
dzieci z pierwszej grupy (2005-2007)
czeka trener pod numerem telefonu
535-394-960, a drugiej (2008-2010)
pod numerem telefonu 514-081778.
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

SKUP AUT
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
- ZA GOTÓWKĘ
TEL.696-473-695

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

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

z dowozem do klienta
REKLAMA

R0155/19

(3): Mycie okien Pranie tapicerki meblowej. Zaprasza Miotełka
tel.795673485

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 1.03.2019 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Reklamuj się u nas!
tel. 530 180 118
promocja@30minut.pl

MASZ FIRMĘ?
Brak Ci gotówki?
Zadzwoń: 504 175 028
POMOŻEMY

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

(9) 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
(9) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd
do klienta. Kontakt: 505874992, 74 841
25 40

OMNIBUS
WCZASY NAD
BAŁTYKIEM
Międzyzdroje 660 zł

Rewal z autokarem - 1075 zł
Niechorze z autokarem 1290zł
tel. 667 424 680

www.omnibus-szczawno.pl
Radca Prawny
Obsługa Prawna
Podmiotów
Gospodarczych

z uwzględnieniem
spraw cywilnych,
prawa pracy,
podatkowych,
występowanie przed sądami,
organami podatkowymi

tel. 792560599

w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
(1) Jeżeli szukasz zmienniczki do opieki
w Unii Europejskiej, zadzwoń (znam
język niemiecki i niderlandzki) tel. 668
839 611
KUPIĘ

(9) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE.
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

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

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

(28) KOMPUTERY,LAPTOPY--SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726005-726 tanio, szybko, profesjonalnie
Wałbrzych ul. Słowackiego 5, www.
speed24h.info

(1) Kupię w okolicy Wałbrzycha mały
domek do remontu lub w zamian opieka nad osobą starszą lub inne propozycje. Tel. 668 839 611

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

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

SPRZEDAM

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

PRACA

(9) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981

UWAGA KONKURS !

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

Skup

(9) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE,
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE -TANIO! WWW.
MEBLE-IBG.WEEBLY. COM TEL. 607
218 533

Tel. 502-686-045

www.30minut.pl

Problem
z alkoholem?
nieruchomości
Wszywanie
za gotówkę
esperalu
(również zadłużone)
TEL. 74 841 54 66 Tel. 603 836 336
USŁUGI

ORAZ ROZPAŁKA

Piątek, 1 marca 2019

od 16 lat
razem z Wami

Nakład łączny
w marcu 83 000 egz.

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I
USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

(9) Firma Serene zatrudni pracowników
do opieki osób starszych w Polsce i

ZWROT
PODATKU

NIEMCY
HOLANDIA
Solidnie.
Bez pośredników!
Zapraszamy
tel. 74 666 7777

(14 Sprzedam działki budowlane
(każda 1500m2) w pełni uzbrojone pod
zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą
w Wałbrzychu przy ul. Orkana 103,
Poniatów. Tel. 600 851 189

SZYBKA
POŻYCZKA
DO 2000ZŁ
Nawet w 24h
Na dowolny cel
BEZ BIK I BIG
RÓWNIEŻ BEZ
FORMALNEGO
ZATRUDNIENIA

DZWOŃ
Lila 533313018
Monika 536439009
Zosia 607681859
Paweł 792666561
Robert 668923552
Irena 666853059
Kasia 533542745
ŚWIDNICA
Joanna 732649843
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