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Już w maju kolejne wydanie

INFORMATORA WAŁBRZYSKICH
SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Stara Kopalnia gospodarzem kongresu

rozmowa str. 3

Przed nami Rajd
Świdnicki

wydarzenia str. 6

Posprzątamy
Wałbrzych

“Europa Małych Ojczyzn” - pod taką nazwą odbył się w minioną środę Kongres Małych i Średnich Miast, którego
gospodarzem było Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Miasto Wałbrzych i Związek Miast Polskich.
W zorganizowaniu tak dużego przedsięwzięcia pomogły stowarzyszenia regionalnych gmin, samorząd województwa dolnośląskiego, a także zagraniczne
instytucje w postaci Komisji Europejskiej
DG-Regio czy Parlamentu Europejskiego
– Intergrupa Urban. Dla naszego miasta z
jednej strony było to nie lada wyzwanie, z
drugiej zaś - ogromne wyróżnienie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
nie tylko włodarze samorządów z kraju,
ale również eksperci komisji europejskich i z różnych dziedzin, z instytutów
naukowych, w tym: z Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności
Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Uniwersytetu Gdańskiego i Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu.
Podczas kongresu poruszano rozmaite
problemy związane z rozwojem małych i
średnich miast, aspekty edukacyjne, demograficzne, zagrożenia i szanse w rozwojach tego typu samorządów. Ważnym
tematem były programy wsparcia dla małych i średnich miast w polityce spójności.
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wydarzenia str. 7

Bokserskie święto
w Galerii Victoria
sport str. 18

Kongres to nie tylko wykłady i przemówienia. To miejsce, gdzie w kuluarach
goście reprezentujący poszczególne
samorządy i instytucje mają możliwość
spotkania się i swobodnego porozmawiania. Tak odbywa się nie tylko wymiana informacji, ale budowane są relacje,

które w przyszłości mogą zaowocować w
samorządach. Wydarzenie udowodniło
ponadto, że Wałbrzych coraz bardziej zaczyna odgrywać dużą rolę na mapie Polski
samorządowej.
PAS
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2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
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Prezes Zamku Książ

„Każdego dnia przewidzieliśmy szereg atrakcji dla całych rodzin”

Przed nami Festiwal Kwiatów w Zamku Książ. Jakie atrakcje czekają odwiedzających w
tym roku w poszczególne dni?
Każdego dnia przewidzieliśmy szereg atrakcji dla całych
rodzin, ale także turystów indywidualnych m.in. warsztaty florystyczne dla najmłodszych, występy artystyczne, obóz rycerski
na dziedzińcu honorowym, czy
warsztaty pt. „jak zrobić własny
komiks”. Dla fascynatów historii
mamy 15 prelekcji i wykładów
o tematyce historycznej związanej m.in. z II wojną światową,
Hochbergami i księżną Daisy, a
także filmami kręconymi w Zamku Książ. Zamek Książ zostanie
udekorowany jak nigdy wcześniej. Tematem przewodnim dla
florystów jest film. Znajdziemy
tu aranżacje inspirowane m.in.
„Pulp fiction”, „Władcą pierścieni”, „Alicją w krainie czarów”, czy
„Tajemniczym ogrodem”. W Sali
Balowej prezentować będziemy Narodową Wystawę Bonsai,
jedną z największych w kraju,
wzbogaconą o ekspozycje zbroi
japońskich i suiseki. W tym roku
po raz pierwszy pojawi się kreatywna strefa roślinna dla dzieci „Tajemniczy Ogród”, gdzie
najmłodsi będą aranżować i
sadzić rośliny, malować kwiaty,
słuchać opowieści o zamku i parku. Nowością będą miniaturowe
kolejki z Kolejkowa, prezentacja
roślin owadożernych. Nie zabraknie jak zawsze niezwykle
popularnych wystaw storczyków
i sprzedaży roślin ogrodowych.
Hitem na pewno będzie nasza
nowa makieta podziemi wykonana przez wałbrzyszanina,
Tomasza Marońskiego. Szczegółowy program dostępny jest na
stronie internetowej zamku.
W związku z rosnącą co
roku liczbą zwiedzających,
jak będzie rozwiązany system
komunikacyjny? Ile będzie
dostępnych parkingów? Co z
transportem publicznym?
Turystów niezmotoryzowanych informujemy, że od 30.04
do 03.05.2018 r. „Główny Przystanek Festiwalowy” będzie się
znajdował przy bramie w parku.
Będzie można tam dojechać następującymi liniami: specjalna
linia „Festiwal Kwiatów 1” trasa:
Parking Auchan – Palmiarnia,
– Przystanek Festiwalowy; specjalna linia „Festiwal Kwiatów

2” trasa: Dworzec Szczawienko
– Palmiarnia – Przystanek Festiwalowy; specjalna linia „Auchan
– Zamek Książ” w dniach 01
- 03.05 z Parking Auchan (Podzamcze) – Przystanek Festiwalowy. Specjalna linia „PK” w dniach
01 - 03.05, skrócona trasa: Stara
Kopalnia – Plac Grunwaldzki –
Armii krajowej – Piaskowa Góra
- Al. Podwale – Wrocławska Przystanek Festiwalowy. Od 1
do 3 maja uruchomione zostaną
dodatkowe autobusy linii nr 12
i nr 8. Podczas trwania festiwalu turyści zmotoryzowani będą
mogli korzystać z kilku parkingów. Bezpłatny to parking przy
Auchan. Stąd na Festiwal można dostać się autobusem, który
odjeżdża co 30 minut w godz.
08:30 – 19:00 . Parkingi odpłatne
znajdują się w Stadzie Ogierów,
a także nowość - za Palmiarnią
(wjazd od ul. Wilczej). Parking
Główny w Zamku dostępny będzie tylko dla autokarów.
Czy Festiwal Kwiatów obejmie również Palmiarnię? Jeśli
tak - co czeka tam zwiedzających?
XXXI Festiwal Kwiatów i Sztuki tylko symbolicznie obejmie w
tym roku Palmiarnię ze względu
na trwający w niej remont. Jednakże już od tygodnia poprzedzającego Święto Kwiatów można w niej oglądać wyjątkową
wystawę fotografii Joanny Stogi
„Przestrzeń pomiędzy”, która potrwa do 31.08.
Jesteśmy przy temacie Palmiarni, w której trwają duże
prace modernizacyjne. Co zostało już wykonane, a co jeszcze przed nami?
W tej chwili przeprowadzane
są prace remontowe w sześciu
szklarniach, które w ostatnich
latach wyłączone były z eksploatacji i w części ciągu turystycznego. Został opracowany projekt
miejsca, w którym będą przebywały lemury. Cztery lemury dołączą do pawia albinosa Mikołaja
oraz 27 żółwi.
Zamek Książ w ostatnim czasie zaangażował się w mecenat
wałbrzyskiego sportu. W pierwszej kolejności wsparł Klub
Piłkarski Górnik Wałbrzych, a
następnie Koszykarski Klub
Górnik Trans EU Wałbrzych.
Skąd taka decyzja? Jakie korzyści będą odnosić strony z wyżej
wymienionej współpracy?
Jesteśmy w Książu lokalnymi
patriotami, dlatego ta pomoc
była jak najbardziej naturalna.
Kondycja spółki pozwala na
wsparcie ważnego społecznie
podmiotu. Zakres świadczeń po
stronie klubu daje możliwości
wykorzystania nowych nośników reklamowych i marketingowych.
Dziekuję za rozmowę
Paweł Szpur

Piątek, 26 kwietnia 2019
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PIĄTEK

Imieniny:
Marcelina, Marzena

www.30minut.pl
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.” - Wisława Szymborska
Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Katastrofie w Czarnobylu

8:00 - 47. Rajd Świdnicki-KRAUSE – Świdnica
10:00 - Konkurs pięknego czytania „Baśnie świata” - Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
11:30 - Koncert Symfoniczny dla młodzieży - Allegra Sinfonia – Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
16:00 - KINOMANIACY od. 10 „PIĘKNY UMYSŁ” – WOK Piaskowa Góra- Wałbrzych
19:00 - TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ – Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 - KONCERT SYMFONICZNY - ODGŁOSY WIOSNY Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
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SOBOTA

Imieniny:
Teofil, Zyta
Światowy Dzień Grafika

10:30 - Wałbrzyskie Wróbelki – Filia Biblioteki Podzamcze
– Wałbrzych
10:30 - Alchemia teatralna: warsztaty dramatopisarskie z
Mateuszem Pakułą - Galeria Fotografii, Rynek 44 – Świdnica
19:00 - TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ – Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
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Międzynarodowy Dzień
Psa Ratowniczego
12:30 - CHODŹ NA SŁÓWKO – Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18:00 - TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ – Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

KWIECIEŃ

29
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Piątek

Sobota

Niedziela

Poniedziałek

1

MAJ

2

CZWARTEK

Międzynarodowy
Dzień Jazzu
10:00 - ZESTAW 2019 – XXV MIĘDZYNARODOWY KONKURS
FOTOGRAFII – Świdnicki Ośrodek Kultury
10:00 – KRUK KRUKOWI – Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
16:00 - Wielokulturowość – zajęcia dla dzieci poświęcone
kulturze, tradycjom, historii Chin. - Filia Biblioteki Sobięcin
– Wałbrzych
18:00 - „Chodząc po Moskwie” (1963) - Galeria Fotografii,
Rynek 44 – Świdnica

WTOREK

Święto Pracy

Imieniny:
Anatol, Zygmunt, Witomir
Dzień Flagi RP

19:00 - Nocne zwiedzanie z Biesiadą Górniczą - Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia – Wałbrzych
Muzeum Porcelany 10:00 -17:00
Stara Kopalnia 10:00 – 18:00
Zamek Książ 9:00 – 19:00

MAJ

3

Międzynarodowy

Imieniny:
Jakub, Katarzyna, Maria

Imieniny:
Aniela, Jeremi

10:00 – Miedzynarodowy Dzień Solidarności z ludźmi
pracy – uroczystość Plac Grunwaldzki – Świdnica
12:00 - Rodzinny Dzień Europejski - Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia – Wałbrzych
12:00 - XVII Dolnośląski Festiwal Zupy, Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Muzeum Porcelany 10:00 -17:00
Stara Kopalnia 10:00 – 18:00
Zamek Książ 9:00 – 19:00

Imieniny:
Augustyn, Piotr, Robert

19:00 - Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu
w wykonaniu Wojtasik Jazz Band - Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia - Wałbrzychu

30
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ŚRODA

PONIEDZIAŁEK Dzień Tańca
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MAJ

Imieniny:
Paweł, Waleria

NIEDZIELA
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PIĄTEK

Imieniny:
Aleksander, Maria
Święto Konstytucji 3 Maja

12:00 - Święto Narodowe 3 maja – Osiedle Młodych
ul. Wyszyńskiego – obchody – Świdnica
14:00 - International Balloon Festival, Świdnicki Klub
Balonowy – stadion- Gmina Głuszyca.
15:00 - Finał Euroligi w Koszykówce Mężczyzn na
wózkach - Hala Aqua Zdrój – Wałbrzych
19:00 - Świdnickie Noce Jazzowe: „Muzyka Filmowa”
Paweł Janas mistrz akordeonu - Patio restauracji Rynek 43 (w przypadku niepogody Klub Bolko) – Świdnica
19:00 - Nocne zwiedzanie z Biesiadą Górniczą - Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia – Wałbrzych
Muzeum Porcelany 10:00 -17:00
Stara Kopalnia 10:00 – 18:00
Zamek Książ 9:00 – 19:00
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ul. Ludowa 1C, p. 111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173,
tel.: 531 407 736,
e-mail: sekretariat@30minut.pl,
www.30minut.pl

BRAKUJE CI GOTÓWKI?

3000 zł i tylko dowód osobisty

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
WYSOKA PRZYZNAWALNOŚĆ,
MINIMUM FORMALNOŚCI!
JEDYNA TAKA OFERTA

W WAŁBRZYCHU!

ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711
oddziały: ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra,
Tel. 75 717 58 37, kom. 508 731 012
ul. Klasztorna 5, Dzierżoniów,
Tel. 74 810 83 06, kom. 508 731 017

DECYZJA W 15 MINUT!
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Nakład łączny
z.
w kwietniu 67 000 eg

Rozmowa 3

od 16 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w restauracji Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój

z Janem Szymczakiem

z wiceprezesem Wałbrzyskiego Zapaśniczego Klubu Sportowego ,,Zagłębie Wałbrzych” i wieloletnim doświadczonym pracownikiem Ośrodka Sportu
i Rekreacji (a obecnie Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Aqua Zdrój”) rozmawiał Paweł Szpur
- wywalczyliśmy dwa lub trzy
medale. Bracia Kwitowie i Tomasz Świerk, zdobywając te
odznaczenia, uświetnili całą
imprezę.

Porozmawiajmy najpierw
o twojej pracy zawodowej.
Jesteś już dwadzieścia dziewięć lat związany z jedną instytucją, obecnie Aqua-Zdrojem, a wcześniej OSiR-em.
Pełniłeś również funkcję dyrektora. Zlikwidowałeś OSiR
i przeniosłeś go właśnie do
Aqua-Zdroju. Jak wyglądała
praca kiedyś na wałbrzyskich
obiektach sportowych, a jak
wygląda obecnie?
W OSIR-ze rozpocząłem
pracę dokładnie 1 września
1991 roku. Nigdy nie byłem
bezpośrednio związany ze
sportem, również nigdy nie
byłem zawodnikiem. Tak się
życie ułożyło, że trafiłem do
OSIR-u. Tam poprzez nabyte
doświadczenia starałem się
tworzyć imprezy sportowe i
utrzymywać bazę sportową
na odpowiednim poziomie w
miarę posiadanych środków.
Muszę przypomnieć, że wówczas OSiR nie dysponował
bazą na odpowiednim poziomie ogólnopolskim. Wówczas
była hala na Placu Teatralnym,
dawny OSiR, który jest teraz po
kapitalnym remoncie i wygląda zupełnie inaczej.
Hala lekkoatletyczna.
Hala lekkoatletyczna była w
całkowitej ruinie. W 2008 roku
również ze środków unijnych
nastąpiła modernizacja. Miałem też w tym trochę udziału,
ale największa zasługa w tym
wszystkim jest Pana Stanisława Grędzińskiego, który ściągał tutaj Irenę Szewińską i Ministra Sportu. I tak pomalutku
udało się pozyskać te środki i
wyremontować halę lekkoatletyczną, która funkcjonuje do
dzisiaj i tętni życiem od rana
do wieczora.

W różnych dyscyplinach
sportowych?
Tak, tam są lekkoatleci, salon bokserski, gdzie Rafał Kaczor prowadzi swoją szkółkę,
jest sala zapaśnicza. I nawet
korzysta z tego obiektu piłka
nożna. Obiekt spełnia swoje
wymagania i jest jedyną halą
na Dolnym Śląsku. Wrocław
przymierza się do budowy hali
lekkoatletycznej. Ale na chwilę
obecną nasza jest jedyną halą
lekkoatletyczną na Dolnym
Śląsku.
Czy przeniesienie się na
Aqua-Zdrój było skokiem w
XXI wiek pod względem organizacji pracy?
Jeżeli porównam dawny
OSIR do obecnego Aqua-Zdroju, to tam było trudniej.
Przypomnę, że na tamtej hali
REKLAMA

były organizowane Mistrzostwa Europy i Świata w Zapasach. Były zawody karate, były
mecze I ligi Górnika, były mecze ówczesnego siatkarskiego
Chełmca Wałbrzych. Wówczas
nie było ekstraligi. Chłopcy
grali w pucharach, a na tamtej hali było dwa i pół tysiąca
ludzi, co dziś jest nieprawdopodobne. Tam wszystko było
trudniejsze, bo nie mieliśmy
żadnego zaplecza. Hala i nic
więcej.
Z tyłu zaraz ogrodzenie.
Tak, przy wymogach technicznych, takich jak kamery
czy podgląd na siłownię i salę
rozgrzewki, to była taka „samoróbka” i improwizacja. Nie
oznacza to, że imprezy były
nieudane. Bodajże 96 rok, Mistrzostwa Świata w Zapasach
R0310/19

Przejdźmy właśnie do zapasów. Skąd pomysł na to,
aby zająć się pracą przy wałbrzyskich zapasach, w tym
- działalnością w ogólnopolskich władzach zapaśniczych?
Tak to się potoczyło, że
spotkałem na swojej drodze
ludzi pochłoniętych sportem
– dobrych działaczy. To byli:
Stanisław Szponar, Janusz
Marciniak, Pan Gicewicz, Pan
Jóskowski. Pan Stanisław Szponar był swego czasu trenerem
reprezentacji Polski. Wtedy na
olimpiadzie w Stanach Zjednoczonych zdobyliśmy pięć
medali. Staś Pawłowski od
nas z Wałbrzycha, startując na
tej olimpiadzie zdobył piąte
miejsce. Następnie Pan Szponar został prezesem Polskiego
Związku Zapaśniczego i tak się
nawiązała nasza współpraca.
Po którychś wyborach, grono
zapaśnicze zdecydowało, że
chce mnie widzieć u siebie i
dwadzieścia lat temu zostałem
wybrany wiceprezesem klubu.
I tak z Panem Janem Jóskowskim razem ten wózek, że tak
powiem, z niemałymi wynikami ciągniemy. Zapowiada
się również dobrze, bo mamy
bardzo zdolną młodzież. Teraz na Pucharze Polski Kaczor
zdobył złoty medal i mieliśmy
dwa medale brązowe. W skali

kraju nasz klub zapaśniczy zajął czwarte miejsce.
Jak jest z zapasami kobiecymi u nas w Wałbrzychu?
Mamy olimpijkę Agnieszkę
Wieszczek-Kordus.
Przez pięć-sześć sezonów
mieliśmy u nas trenera Grabowskiego z Boguszowa-Gorc, który prowadził sekcję
zapaśniczą. Tam również były
wyniki na skalę ogólnopolską
dosyć znaczne. Niestety, drogi
rozeszły się i obecnie sekcji kobiecej w Wałbrzychu nie ma.
Natomiast chętne dziewczyny
są, ale trzeba byłoby utworzyć
zespół i znaleźć odpowiedniego trenera.
Dziękuję za rozmowę.
Zobacz Studio Espresso:

facebook.com/studio.espresso.official

www.youtube.com
W dalszej części wywiadu nasz
rozmówca opowie również, co
młodzi ludzie widzą w zapasach i
dlaczego wybierają ten sport. Dowiecie się Państwo również jaki
wiek jest najlepszy dla dziecka, by
rozpocząć zapasy oraz w jakim
kraju zapasy są obowiązkowe w
szkołach.
Pełen wywiad można obejrzeć
na stronie facebook.com/studio.espresso.
official
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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)

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/
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Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy odczuwasz skutki inflacji?

TAK
71%
NIE
29%

Czy straszy nas inflacja?

Inflacja – słowo, na którego wydźwięk dostajemy przeważnie gęsiej skórki i automatycznie zaczynamy myśleć o naszych domowych finansach, łapiąc się za portfele. Inflacja to nie tylko proces
ekonomiczny, ale również aspekt psychologiczny. W dzisiejszych czasach, patrząc na poczynania polityków, aż chce się przytoczyć słowa amerykańskiego doradcy politycznego, Jamesa Carville: „Gospodarka, głupcze!”. Przypomnijmy: wypowiedź ta stała się podwaliną kampanii prezydenckiej Billa
Clintona w 1992 roku.
Zacznijmy od ekonomii. Przy- nego koszyka dóbr, zaspokaja- optymalnych, ekonomicznych
woływaną najczęściej definicją jących potrzeby przeciętnego decyzji. Kiedy inflacja przeradza
inflacjii jest „proces wzrostu ogól- gospodarstwa domowego. Na- się w hiperinflację, wówczas donego poziomu cen towarów i tomiast lista tych towarów jest chodzi do załamania gospodarki
usług w gospodarce”. Wzrost ten na bieżąco weryfikowana, aby jak i utraty zaufania do pieniądza.
musi mieć stosunkowo stały cha- najlepiej dostosować się do aktu- To przede wszystkim dotyczy
rakter, utrzymujący się w danym alnych potrzeb konsumpcyjnych naszych domowych budżetów.
okresie czasu. Procesowi temu ludności.
Gdy drożeją żywność oraz usłuInnym istotnym wskaźnikiem gi, takie jak opłaty za prąd czy
nieodłącznie towarzyszy utrata wartości pieniądza. To z kolei (ale nieco mniej ważnym dla gaz, zaczynamy rezygnować z
zmniejsza siłę nabywczą posiada- konsumenta) jest przywoływany innych wydatków, by w pierww mediach wskaźnik inflacji PPI szej kolejności zapłacić za podnych zasobów finansowych.
(Producer Price Index), obrazują- stawowe rachunki. Odkładamy
Inflacja wg wskaźników
To, co dotyka najbardziej nas cy zmiany średnich cen w prze- też pieniądze „na czarną godzi- konsumentów, mierzone jest myśle. Oba indeksy oblicza i pub- nę”, nie wiedząc, co czeka nas w
najpopularniejszą miarą wzrostu likuje Główny Urząd Statystyczny. przyszłości. Dziś stać nas na dwie
Zaciskamy pasa
cen towarów, czyli wskaźnikiem
bułki, jutro za tą samą cenę kupiInflacja ma również swój my już tylko jedną
inflacji konsumenckiej, w skrócie
CPI (ang. Consumer Price Index). aspekt psychologiczny, bowiem
Skąd bierze się inflacja?
Wskaźnik ten szacowany jest na większa niepewność w gospoNa ten proces wpływa wiele
podstawie zmian ceny określo- darce utrudnia podejmowanie czynników. Od naturalnych, jak
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klęski żywiołowe (np. susze, które powodują wzrost cen płodów
rolnych), po tak ekstremalne, jak
opłaty klimatyczne za emisję
CO2, które mogą przyczyniać się
do wzrostu cen energii. Ważnym
aspektem jest też wzrost ceny
ropy naftowej. Największym
zagrożeniem staje się jednak
dodruk pieniądza. W średnim i
dłuższym okresie inflacja kształtuje się przede wszystkim pod
wpływem polityki pieniężnej,
prowadzonej przez Bank Centralny. Banki Centralne starają się
regulować poziom inflacji, podwyższając lub obniżając stopy
procentowe.
Pomysły polityków
Jak pokazują doświadczenia
ostatnich lat, największy wpływ
na inflację wywierają sami politycy. Podnoszenie najniższej płacy, nowe świadczenia typu 500+,
„trzynasta emerytura”, a także
różnego rodzaju pośrednie podatki - to wszystko ma kolosalne
znaczenie w tym temacie.
W drugiej połowie 2018 roku
inflacja w Polsce kształtowała się
na poziomie 1,2 %. Natomiast
najnowsze analizy Narodowego
Banku Polskiego dowodzą, że w
2019 r. inflacja może osiągnąć
poziom nawet 3,2%, a w 2020
r. - 2,9%. Warto pamiętać, że oficjalny cel inflacyjny NBP to 2,5%.
To oznacza, że wyjście wzrostu

poza obszar zakładanego celu
procentowego przez NBP może
prowadzić z czasem do wyższych cen.
A jednak w górę
Niektórzy rodacy sami zauważają wzrost cen towarów i
usług. Wg danych GUS w lutym
ceny były o 0,4 % wyższe niż w
styczniu, i o 1,2 % wyższe niż
rok wcześniej. Co prawda inflacja wciąż pozostaje stosunkowo
niska, ale widać, że po dłuższej
przerwie zaczyna wyraźnie rosnąć.
Miejmy tylko nadzieję, że ani
nadmierna kreatywność polityków, ani żaden kataklizm ekologiczny, nie będą miały wpływu
w najbliższych latach na kolejny drastyczny wzrost poziomu
inflacji. Bo w konsekwencji za
to wszystko płacimy my, konsumenci. A właściwie... nie płacimy,
kiedy nas nie stać.
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Zapytaliśmy naszych czytelników w ankiecie internetowej czy
odczuwają wzrost inflacji?
Powyżej prezentujemy wyniki.
Wybrane cytaty:
www.money.pl
strefainwestorow.pl
R0312/19
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Już 3269 mężczyzn po pięćdziesiątce odzyskało 100% możliwości seksualnych

Nowy środek
na potencję
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O do

6 ma

tanie

j!

dla mężczyzn 50+
Wyprodukowany specjalnie dla mężczyzn w wieku dojrzałym bije rekordy
popularności za oceanem. Nazywany afrodyzjakiem XXI wieku przywraca
pełnię zdolności seksualnych, naturalnie odbudowuje libido i wzmacnia erekcję.

S

tatystyki są przygnębiające:
ponad 60% 50-latków uprawia
seks tylko 1–2 razy w miesiącu, a aż 1/4 wcale. Z kolei wśród
60-latków tylko połowa jest aktywna
seksualnie, pozostali zamieniają się
we sfrustrowanych i zrzędzących
emerytów, którym trudno przyznać
się, że najbardziej w życiu boli ich
brak seksu. Tylko, że to NIE JEST ich
wina! Osłabienie libido i problemy
z erekcją dotykają już co czwartego
mężczyznę w Polsce, czego przyczyną są głównie: stres, pośpiech,
niezdrowy tryb życia oraz niski poziom testosteronu we krwi. W końcu
przychodzi taki moment, że mężczyzna zaczyna mieć poważne problemy
ze wzwodem. Rodzi to ogromną
frustrację, która niszczy jego samoocenę i rujnuje jego związek.

5 naturalnych substancji
stymulujących erekcję
Jeśli ten problem dotyczy również
Ciebie (albo Twojego męża lub partnera) – nie jesteś sam!
Z problemem braku (lub niepełnej) erekcji milionów mężczyzn na
świecie postanowili rozprawić się
naukowcy z ośrodka klinicznego
w Houston. Najpierw na podstawie badań wytypowali najczęstsze
przyczyny impotencji. Następnie
poszukali najlepszych, naturalnych
sposobów, które pozwolą je pokonać.
I tak stworzyli preparat, który łączy
w sobie 5 najsilniejszych substancji stymulujących erekcję.
Mąż dobiega już do 60. Zawsze wolałam starszych facetów, ale mam też swoje
potrzeby! Ostatnio każda
próba seksu kończyła się
kompletną klapą! Staszek zawstydzony swoją łóżkową niesprawnością unikał mnie jak ognia. Miałam
tego dość, musiałam coś z tym zrobić! Szukałam, szukałam i w końcu
natrafiłam na ten preparat. Już po
jednej tabletce zażytej przez męża
wreszcie poczułam co to porządny
seks! A teraz po 3 tygodniach nie
mogę wyjść z zachwytu. Każdego
wieczora po parę godzin, znowu czuje się jak nastolatka!

Iwona (46 lat) z Płocka

Środek, który składa się w 100%
z naturalnych wyciągów roślinnych
(w przeciwieństwie do sztucznych
dopalaczy dostępnych na rynku
działających krótko i doraźnie).
Pan Marcin W. z Krakowa był
jednym z tysięcy mężczyzn w Polsce,
których dotknął problem spadku libido i braku erekcji. Oto jego relacja:
Mam 57 lat, żonę, dwójkę dorosłych
dzieci. Od 28 lat pracuję jako organista w kościele. Problemy ze wzwodem zaczęły się u mnie od choroby
prostaty. Z początku myślałem, że to
chwilowe, ale niestety, chęć do seksu
spadła, nie miałem wzwodu i stresowałem się. A moja żona lubi seks!
Czułem, że zawodzę ją na całej linii, że
nasze życie intymne gaśnie. Wiagry
nie chciałem brać ze względu na nadciśnienie. No ale co ma zrobić facet,
któremu nie staje? Samoocena leci
w dół, zacząłem sobie sączyć winko
wieczorami. A moja żona zmieniła się
w prawdziwą jędzę, biegała tylko po
domu i trzaskała garnkami. Czułem
się jak niepełnosprawny staruszek...
Któregoś dnia przeczytałem
w gazecie, że poszukują chętnych do
wypróbowania nowego preparatu na
potencję. I zgłosiłem się. Zwłaszcza,
że pisali iż mogą brać go osoby z nadciśnieniem, chorzy na serce i prostatę.
Po kilku dniach dostałem preparat
pocztą. Dyskretnie opakowany
w zwykłe, szare, tekturowe pudełko. Zacząłem brać, jak pisali: jedną
tabletkę rano, drugą wieczorem. I stał
się cud! [śmiech]
Dokładnie trzeciego dnia wieczorem poczułem, jak narasta we mnie
ochota na seks. Jakiś taki entuzjazm
we mnie wstąpił i energia. Poczułem,
jak sztywnieję. Rewelacja. Tego dnia
uprawialiśmy seks jak dawniej, a nawet lepiej, bo mogłem długo. I tak już
zostało! Moja żona przemieniła się
znów w fajną babkę, chodzi zadowolona. Dobrze jest!

W jaki sposób preparat
odbudowuje i wzmacnia
mechanizm erekcji?
Działanie preparatu z Houston
jest dogłębne i trwałe. Nie tyle

j
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Po skończeniu 60 lat czułem się jak jakiś seksualny inwalida. Martwiłem
się, że przestanę wystarczać żonie i będzie szukała wrażeń
u młodszych i sprawniejszych… Ze
względu na problemy z sercem nie
mogłem używać słynnych niebieskich tabletek. Lekarz zachęcił mnie
do spróbowania tych naturalnych
tabletek biostymulacyjnych. Mówił,
że ich skuteczność sięga nawet 99%.
No i faktycznie. Nie miałem wyboru, postanowiłem spróbować. To był
strzał w dziesiątkę! Czuje się jakbym
znowu miał 20 lat, a czasem chcę mi
się jeszcze bardziej niż wtedy! Już
prawie 30 lat po ślubie, a z żoną jest
tak jak na samym początku związku.
Jest moc!
Andrzej K. (67 lat) z Bud

sztucznie wywołuje erekcję (co
w przypadku popularnych na rynku
preparatów może być bolesne),
ile permanentnie uzdrawia cały
mechanizn i odbudowuje męskie
libido począwszy od hormonów
(zwiększa naturalną produkcję
testosteronu w organizmie), na
naprawieniu mechanizmu erekcji
kończąc.
Preparat działa na TRZECH głównych płaszczyznach: 1) zwiększa
produkcję tlenku azotu, który
odpowiada za prawidłowy dopływ
krwi do penisa i nasilenie erekcji;
2) wzmacnia erekcję i pozwala
lepiej ją kontrolować oraz wydłuża czas jej trwania poprzez zwiększenie ukrwienia ciał jamistych
i utrzymanie na stałym poziomie

10ty0sf%
akcji
sa

stężenia cGMP, 3) poprawia libido
i wydolność seksualną (m.in.
zawiera tzw. naturalną wiagrę,
czyli peruwiański korzeń rośliny
Lepidum meyenii – skuteczny
afrodyzjak zwiększający doznania seksualne i stosowany przez
starożytnych Inków). W efekcie
mechanizm erekcji zostaje NA
TRWAŁE zregenerowany za pomocą naturalnych i bezpiecznych
dla zdrowia ekstraktów roślinnych.
A mężczyzna odzyskuje możliwości
seksualne takie, jak miał w wieku 20 – bądź 30-kilku lat! Bez
chemii i sztucznego pobudzania,
jak to ma często miejsce w wypadku
wielu innych dostępnych na rynku
środków.

Dla kogo jest preparat?

Preparat został stworzony specjalnie z myślą o mężczyznach DOJRZAŁYCH w tym również cierpiących na nadciśnienie, dolegliwości
układu krążenia czy prostaty. Nie
powoduje skutków ubocznych, ponieważ nie wywołuje erekcji sztucznie, tylko naprawia jej mechanizm.
Ale mogą go oczywiście stosować
również młodsi mężczyźni.
Preparat dotrarł niedawno do
Europy. W Polsce jest dostępny
wyłącznie w sprzedaży telefonicznej Klubu Seniora. Zamawianie
jest dyskretne, nie trzeba wcześniej
nic płacić – dopiero w momencie
odbioru przesyłki. Warto zadzwonić
już dzisiaj, ponieważ pierwsze 150
osób otrzyma dofinansowanie!

DOFINANSOWANIE DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB!
Pierwsze 150 osób, które zadzwoni do 6 maja 2019 r.,
dostanie dofinansowanie! Otrzymasz wówczas naturalny
preparat na odbudowanie potencji i wzmocnienie erekcji
za udział w Klubie Seniora za jedyne 323 97 zł
(przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń dziś:

81 300 36 01

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

6 Wydarzenia
sekund
ŚWIDNICA
WIĘCEJ DLA
„WIELKIEGO BRATA”

Nie tylko budynek dworca kolejowego Świdnica Miasto, ale również plac
1000-lecia będą wyposażone w nowy
sprzęt monitoringu. Wszystko po to,
aby poprawić bezpieczeństwo w tych
miejscach. Na innowacje dla „Wielkiego Brata” ma zostać przeznaczone
dwadzieścia tysięcy złotych. Jak wynika z dostępnych informacji, tylko
w pierwszych dwóch miesiącach odnotowano ponad dwadzieścia interwencji oraz prawie sto pięćdziesiąt
kontroli w obrębie strefy Centrum
Przesiadkowego. Straż Miejska, która
posiada siedzibę w budynku dworca
ma ułatwione zadanie co do działań prewencyjnych w tym miejscu,
jednak aby lepiej wykonywać swoje
obowiązki niezbędna jest modernizacja sprzętu wizyjnego.

STRZEGOM
WIELKANOCNE PACZKI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu wprowadził radość do codzienności swoich podopiecznych.
Wszystko za sprawą akcji, którą przeprowadził przed świętami wielkanocnymi. Jej celem było przygotowanie
żywnościowych paczek świątecznych
dla każdej z osób objętych usługami
opiekuńczymi ośrodka. Paczki wraz z
życzeniami zostały przekazane osobiście przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, a obdarowani nie
kryli swojego wzruszenia. Wielkanoc
to wyjątkowy czas, w którym serca są
otwarte na potrzeby osób starszych,
samotnych. Jak podkreślają pracownicy akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem.
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Rajd Świdnicki-KRAUSE, czyli moc emocji
Przed nami niesamowite emocje i ryk maszyn, a także zablokowane drogi w regionie świdnickim. Zaczyna się spektakl, który od kilkunastu lat rozgrywa się na naszych oczach. To będzie nie lada gratka nie tylko dla fanów sportów motorowych.
Już w najbliższą sobotę 27
kwietnia rozpocznie się 47. Rajd
Świdnicki-KRAUSE, czyli pierwsza runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i
Motul Historycznych Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski 2019.
Do udziału w tegorocznym rajdzie zgłosiło się 92 zawodników,
a aż jedenaście załóg korzysta z
najmocniejszych samochodów
klasy R5! Ekipy będą rywalizować
na dziewięciu odcinkach specjalnych, których łączna długość wynosi blisko 120 kilometrów. Rywalizacja rozpocznie się od miejskiej
próby „Super OS Świdnica” w sobotnie popołudnie 27 kwietnia.
Zawodnicy pojawią się na trasie
tego spektakularnego odcinka
dwukrotnie. Również w sobotę
będą rywalizować na doskonale
znanej, klasycznej próbie „Rościszów – Walim”.
Przed rozpoczęciem rywalizacji odbędzie się Odcinek Testowy
na trasie Walim – Przełęcz. Zanim
zawodnicy wystartują w ostatecznych zmaganiach, najpierw
w sobotnie przedpołudnie będą
sprawdzać ustawienia w swoich samochodach i wprowadzać
ostatnie poprawki przed startem

w tegorocznych zawodach. Odcinek testowy rozpocznie się w sobotę o godzinie 9.00 i zakończy o
13.30. Warto obserwować te przygotowania na doskonale znanym
i lubianym odcinku specjalnym,
którego ostatnie metry przebiegają po kultowych „Patelniach
Walimskich”.
Walka o zwycięstwo będzie z
pewnością bardzo zacięta. Jedenaście załóg skorzysta z samochodów R5, które dają największe
szanse na zwycięstwo w rundzie
Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw Polski. Coraz bardziej popularne auta klasy R5 to
bardzo szybkie i widowiskowe
konstrukcje, dające zawodnikom
możliwość dynamicznego rozwoju swoich umiejętności.
47. Rajd Świdnicki-KRAUSE jest
rekordowy, jeżeli chodzi o ilość
zgłoszonych samochodów tego
typu, ale także inne klasy przedstawiają się niezwykle imponująco. Dziesięć zespołów zgłosiło się
w mocnej klasie Open 4WD, co
zapowiada także bardzo zaciętą
rywalizację.
Do klasy HR2 zgłosiły się cztery
zespoły. Aż 14 samochodów jest
zgłoszonych w klasie Open 2WD,
trzy załogi zgłosiły się w klasie 3, a

osiem w klasie 4. Sześć zespołów
zgłosiło auta w klasie Open 2WD,
cztery w klasie HR3, sześć w klasie
HR4, a trzy w HR5, zamykających
listę zgłoszeń. Do pierwszej rundy
Motul Historycznych Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski zgłosiło się 19 załóg. Dodatkowo trzy pojadą bez pomiaru
czasu. Listę otwierają Piotr Zalewski z Piotrem Szadkowskim w
Porsche 911 SC. Do Rajdu zgłosił
się także Robert Luty z Marcinem
Celińskim (Subaru Legacy). Artur

Rowiński z Magdaleną Tokarską
wystartują za kierownicą Audi
Quattro, a Marek Suder z Dariuszem Gurdziołkiem zgłosili się w
Fordzie Sierra Cosworth 4×4.
Z pewnością nie tylko kibice sportów motorowych już nie
mogą doczekać się tego wydarzenia. I jak co roku, portale społecznościowe zasypie fala fantastycznych zdjęć upamiętniających
załogi w ich rajdówkach w plenerze okolicznej przyrody.
red
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REKRUTACJA NA STUDIA od 1 czerwca 2019 r.

ul. Zamkowa 4, pokój 24-25
tel. 74 641 92 03
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

Piątek, 26 kwietnia 2019
www.30minut.pl

Nakład łączny
z.
w kwietniu 67 000 eg

Wydarzenia 7

od 16 lat
razem z Wami

REKLAMA

R0315/19

Znów posprzątamy Wałbrzych
To już nasza miejska tradycja, że na wiosnę sprzątamy nasz wspólny dom, nasze miasto. Akcję zapoczątkował obecny włodarz,
Roman Szełemej, który w pierwszej kolejności zwrócił się do pracowników instytucji i urzędów miejskich o włączenie się w działania.
Radnych miejskich nie musiał długo przekonywać, w przeciwieństwie do sceptyków.
Na początku był opór, zaskoczenie i poirytowanie. Dlaczego
mamy sprzątać? Od tego są odpowiednie służby - dziwili się
niektórzy pracownicy miejscy
i mieszkańcy. Teraz jest entuzjazm, zaangażowanie, aktywna
praca. Działają nie tylko pracownicy urzędów jednostek gminnych i instytucji, ale pomagają
również nauczyciele i uczniowie
lokalnych szkół. Na tym jednak
nie koniec. Portale społecznościowe wałbrzyszan pękają w
szwach od zdjęć typu „kto zrobił więcej i lepiej”. Oprócz tradycyjnego sprzątania, „Czysty
i Zielony Wałbrzych” skupia się
na pracach upiększających miasto. Dzięki wykwalifikowanym
służbom miejskim mieszkańcy
otrzymują odpowiednie narzędzia i worki na śmieci oraz rękawice. Ogrodnik miejski przygotowuje do posadzenia właściwe
gatunki drzew, krzewy ozdobne
i sadzonki roślin kwiatów. Przeważnie mieszkańcy dzielnic już
wcześniej planują na jakim obszarze będą wspólnie pracować.
Przykładem może być tutaj Rada
Wspólnoty Samorządowej Stary

Zdrój. Jej członkowie wraz z Radnym Miejskim Anatolem Szpur
dużo wcześniej uzgadniają
szczegóły i zakres obowiązków,
wiedzą z kim będą współpracować. - Co roku od kilku lat wraz
z mieszkańcami Starego Zdroju
aktywnie włączamy się w akcję
„Czysty i Zielony Wałbrzych”
- podkreśla radny Szpur. Wielokrotnie zebraliśmy kilkadziesiąt
worków śmieci, ale także sadzili-

śmy drzewa i krzewy – dodaje. W
tym roku również aktywnie zaangażują się w porządkowanie
lokalnych terenów.
Tegoroczna akcja sprzątania
miasta odbędzie się w najbliższą sobotę 27 kwietnia. Punkty
dystrybucji narzędzi będą zlokalizowane w następujących
miejscach: ulica Przywodna, ulica Niepodległości 16, Park Sybiraków, Al. Podwale (LIDL), ulica

Andersa 48 (MZB), Plac Górnika,
ulica Chopina – Hala Lekkoatletyczna, Aleja Wyzwolenia – pomnik Trudu Górniczego, Osiedle
Górnicze – wejście do parku,
Park Kościuszki – Sobięcin.
Liczmy, że pogoda dopisze.
Bo mieszkańców nie trzeba specjalnie namawiać.
PAS

sekund
WAŁBRZYCH/REGION

GRA O WAŁBRZYCHU W FINALE

Dobre wieści napływają z Krakowa.
To właśnie tam trwa tegoroczna edycja konkursu Indie Showcase. Twórcą
gry 8874, której akcja rozgrywa się
w Wałbrzychu, jest Tomasz Góra. Do
kwalifikacji zgłoszono ponad 80 gier
nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych,
Turcji, Niemiec czy Chile, a gra wałbrzyszanina znalazła się w finale. Tą
pozytywną informacją podzielił się
sam twórca gry na swoim profilu, który tak skomentował tą wiadomość:
„Dzięki wszystkim, którzy biorą udział
w tworzeniu, pomagają przy powstawaniu tej gry i służą dobrym słowem.
Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach pełna wersja ujrzy światło
dzienne”.

WAŁBRZYCH

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PROSZONE O INFORMACJE

W związku z obowiązkiem ustawowym o składaniu sprawozdania z
realizacji programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działalności pożytku publicznego
za 2018 r. Urząd Miasta Wałbrzycha
uprzejmie prosi o przesłanie krótkiej
informacji o najważniejszych inicjatywach, działaniach zrealizowanych
przez organizacje w 2018 roku. Zostaną one przedstawione radnym Rady
Miejskiej Wałbrzycha na majowej sesji. Materiał należy przesłać w wersji
elektronicznej lub za pośrednictwem
poczty, w nieprzekraczalnym terminie
do 6.05.2019 r. na adres: b.czupryn@
um.walbrzych.pl Informacja nie jest
informacją obowiązkową.
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Fabryka Toyoty najbardziej pożądany pracodawca

WAŁBRZYCH
PRZETWORZĄ ODPADY

Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach zajęła drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców w
Polsce. Nas, mieszkańców miasta najbardziej cieszy, że właśnie ta firma jest zlokalizowana w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Będzie taniej, sprawniej i efektywniej - mowa o nowej hali mechanicznego przetwarzania odpadów, która właśnie powstała przy
ulicy Beethovena w Wałbrzychu.
Budowa kosztowała około czterdziestu milionów złotych, z czego
niespełna siedemnaście milionów
złotych pochodziło z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo prawie piętnaście
milionów złotych to pożyczka celowa z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Obecnie Miejski Zakład
Usług Komunalnych poszukuje
pracowników do obsługi w zawodach: elektryk, mechanik czy pracownicy sortowni.

WAŁBRZYCH
APOLLO MAMY REMONT

Kino „Apollo” w dzielnicy Stary
Zdrój to mekka wałbrzyskiej kinematografii, pamiętająca tłumy
stojące w kolejce na takie premiery, jak Park Jurajski czy Matrix. Od
tamtych czasów obiekt praktycznie nie był modernizowany. Teraz
ma to ulec zmianie. Właścicielem
kina jest Dolnośląskie Centrum
Filmowe, które postanowiło odremontować swoje budynki. Na prace modernizacyjne, które należy
wykonać w kinie „Apollo”, dyrektor
Dolnośląskiego Centrum Filmowego chce przeznaczyć w 2019
roku kwotę około stu dwudziestu tysięcy złotych, z czego około
dwadzieścia pięć będzie pochodziło z dotacji PISF.
REKLAMA

Od 9 lat firma Randstad prowadzi
badania pod nazwą Ranking Randstad
Employer Brand Research, a dotyczą
one najbardziej pożądanych przez
Polaków pracodawców. Respondenci
wskazują na te czynniki, które w największym stopniu świadczą o atrakcyjności miejsca pracy. W tym roku
przebadano w Polsce ponad 10 tysięcy ankietowanych – osób pracujących,
uczących się lub poszukujących pracy
w wieku od 1 do 65 lat. To na podstawie ich opinii tworzone jest doroczne
zestawienie najbardziej pożądanych
miejsc pracy, a laureatom przyznawane są statuetki Randstad Award.
Przypominamy, że Toyota Motor
Manufacturing Poland w zeszłym roku
znalazła się na czwartym miejscu tego
rankingu, a w tym roku awansowała
na drugie miejsce, tuż za Samsung
Electronics Polska oraz przed Fujitsu
Technology Solutions. Toyota postrzegana jest jako firma stabilna finansowo, mająca dobrą reputację i oferująca możliwość pracy z nowoczesnymi
technologiami. To lider przede wszystkim wśród mężczyzn, mieszkańców
centralnych i południowych regionów
Polski. Jak podkreśla Marcin Szczeblewski, kierownik Sekcji Rekrutacji
Toyoty w Jelczu-Laskowicach, który
w imieniu fabryki odebrał nagrodę od
organizatorów - „Ta nagroda stanowi
potwierdzenie efektów naszych wieloletnich starań, aby systematycznie
uatrakcyjniać warunki pracy w naszych zakładach. To wyróżnienie jest
dla nas szczególnie ważne teraz, kiedy

prowadzimy szerokie działania rekrutacyjne.”
Zakład Toyoty w Jelczu-Laskowicach przechodzi obecnie okres dynamicznego rozwoju związanego z
wprowadzeniem do produkcji nowoczesnych silników benzynowych pracujących w napędach hybrydowych.
We wrześniu ruszy produkcja silnika
o pojemności 2,0 litra a od kwietnia
przyszłego roku wytwarzana będzie
1,5-litrowa jednostka napędowa. W

związku z tym od kilkunastu miesięcy
Toyota prowadzi intensywne działania
rekrutacyjne. Do tej pory zatrudniono
400 nowych pracowników. Rekrutacja
będzie kontynuowana w następnych
miesiącach. Firma poszukuje osób na
stanowiska produkcyjne, utrzymania
ruchu i logistyki.
Działania Toyoty jako dobrego
pracodawcy doceniło również Ministerstwo Edukacji Narodowej. W marcu podczas Kongresu Zawodów, jako

jedna z 11 firm na Dolnym Śląsku, fabryka Toyoty odebrała wyróżnienie za
działania na rzecz rozwoju kształcenia
zawodowego.
Przypominamy również, że Toyota Motor Manufacturing Poland w
Wałbrzychu wspiera kształcenie branżowe, angażując się między innymi
w program partnerski wałbrzyskich
szkół technicznych i branżowych pod
hasłem „Zawodowy Strzał w 10”.
red.
R0316/19
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„Samorząd – Europa – Przyszłość”

To temat VI. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który miał miejsce we Wrocławiu 17 kwietnia 2019 roku. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców, ekspertów czy działaczy
organizacji pozarządowych.
Dolnośląski Kongres Samorządowy był znakomitą okazją do spotkania się i wymiany myśli dotyczących
funkcjonowania lokalnych samorządów. Wzięło w nim udział blisko pół
tysiąca osób. Tak liczna obecność –
po raz kolejny – jest dowodem na
potrzebę prowadzenia otwartej, a
przede wszystkim merytorycznej
dyskusji o kondycji samorządu –
jego sukcesach, ale również szansach czy zagrożeniach, jakie stoją
przed naszą lokalną wspólnotą.
Natomiast motywem przewodnim
Kongresu były kwestie związane z
rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego na tle procesów zachodzących współcześnie w Unii Europejskiej.
W trakcie debaty dyskutowano
także o przyszłości kolei regionalnej oraz aglomeracyjnej. Samorząd
województwa konsekwentnie dąży
do tego, by jakość podróżowania
po regionie była dla mieszkańców

jak najlepsza. Dobrze funkcjonująca
kolej regionalna czy aglomeracyjna
to nie tylko większe bezpieczeństwo
podróży, łatwiejszy dojazd do pracy,
szkoły, uczelni, lekarza czy atrakcji
turystycznych, ale także skuteczne
narzędzie w walce o czyste powietrze. Samorząd Dolnego Śląska rozpoczął największy w kraju projekt
przejmowania od rządu ponad 400
km linii kolejowych w całym regionie. Odcinki, które były dotychczas
nieużywane i zdewastowane, teraz
zostaną zrewitalizowane i przywrócone do ruchu, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tych terenów.
Poruszone zostały również tematy
związane z edukacją zawodową i
rynkiem pracy.
– Jako samorząd województwa
będziemy wspierać współpracę
szkół zawodowych ze środowiskiem
przedsiębiorców. Przyczyni się to do
poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwięk-

szenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach
– podkreślał wicemarszałek Marcin
Krzyżanowski.
Edukacja młodych ludzi i ułatwianie im dostępu do rynku pracy,
poprzez nowoczesne kształcenie za-

Tablica pamięci Pawła Adamowicza
Nie ucichły echa tragicznych wydarzeń z gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zamordowano Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Wydarzenia te spowodowały wielką falę solidarności wśród samorządów w całej Polsce. Nie inaczej było w Wałbrzychu, gdzie na placu Magistrackim mieszkańcy uczestniczyli w ostatniej drodze
Pawła Adamowicza -zamordowanego Prezydenta Gdańska.
W minioną środę w wałbrzyskim Ratuszu odsłonięta została tablica jego pamięci. Tablicę wspólnie
z Prezydentem Wałbrzycha odsłonili: Pan Piotr Adamowicz, dziennikarz, brat zmarłego Prezydenta
Gdańska oraz Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu.
REKLAMA

wodowe jest jednym z priorytetów
naszego województwa. Siła Dolnego Śląska, to przede wszystkim
dobrze wykształceni mieszkańcy,
którzy doskonale odnajdują się na
rynku pracy.
red

JEDLINA-ZDRÓJ
UWAGA RADAROWE
WYŚWIETLACZE

Takie urządzenia możemy często
napotkać u naszych czeskich sąsiadów, wjeżdżając do miejscowości.
Radarowe wyświetlacze prędkości
stanęły przy drogach w Jedlinie-Zdroju. To mieszkańcy wyegzekwowali na włodarzach gminy
ich instalację. Lokalny samorząd
zakupił urządzenia i w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg
i Kolei zamontował je w dwóch
miejscach - przed skrzyżowaniem
ulicy Kłodzkiej z ulicą Chrobrego
oraz przed skrzyżowaniem ulicy
Kłodzkiej z ulicą Moniuszki i ulicą
Kamienną w ciągu drogi wojewódzkiej numer 381. Cel to poprawa bezpieczeństwa pieszych.

WAŁBRZYCH
ZAPRASZAJĄ NA
WODNY PLAC

Zapraszamy - dobra zabawa gwarantowana! Pod takim hasłem
zaprasza na majową imprezę wałbrzyskie Centrum Sportowe-Rekreacyjne Aqua-Zdrój. W dniach
od 29 kwietnia do 5 maja na
trzech torach basenu sportowego
dostępny będzie wodny plac zabaw. Ta nowa atrakcja urozmaici
czas spędzony w Parku Wodnym
nie tylko dzieciom, ale również
wszystkim amatorom wodnych
szaleństw. Organizatorzy zapowiadają, że dmuchany tor przeszkód o
szerokości trzech metrów i o łącznej długości osiemnastu metrów
będzie wyzwaniem dla każdego
pływaka! Aqua-Zdrój zaprasza na
aktywną majówkę.
R0317/19
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Co ćwierka w sieci...
PrzystanekDolnyŚląsk
@PrzystanekD

Katedra w Świdnicy jest widoczna z daleka obojętnie z której strony zbliżamy się
do miasta. Zachwyca swoją potęgą i wieżą o pięciu kondygnacjach i wysokości
101,5 m (najwyższą na Dolnym Śląsku, a piątą co do wysokości w Polsce) http://
bedeker.przystanekd.pl/post/184222828800/katedra-w-swidnicy …
09:30 - 23 kwi 2019

Muzeum Porcelany
@MuzeumWalbrzych
Serdecznie zapraszamy na nową wystawę czasową.
Od 29 kwietnia będą mogli Państwo podziwiać przepiękny świat porcelany w
stylu #artdeco. W domu Albertich zostaną zaprezentowane wyroby przedwojennych manufaktur z Wałbrzycha, Jaworzyny Śląskiej i Tułowic.
#lata20 #lata30 #Wałbrzych
05:11 - 15 kwi 2019

BBN
@BBN_PL KANCELARIA PREZYDENTA RP
Zdobądź doświadczenie w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio
dla Prezydenta RP. Zapraszamy na staże studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego! Szczegóły: https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/staze-studenckie/5981,Program-Wakacyjnych-Stazy-Studenckich.html
02:16 - 23 kwi 2019

Sejm RP
@KancelariaSejmu
.@MGMiZS_GOV_PL Anna Moskwa: Wg wstępnych szacunków GUS-u z 2018 roku
wielkość przeładunków w polskich portach morskich to jest 91,3 mln ton. Niebawem na Komitecie Stałym Rady Ministrów znajdzie się kluczowy dokument dot.
programu rozwoju portów morskich do 2030 roku.
02:53 - 24 kwi 2019
REKLAMA
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WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM
W poniedziałek 29 kwietnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Jazzu! Z tej okazji
zapraszamy na wspaniały koncert do @Stara_Kopalnia Sztuki. Widzimy się o godzinie 19:00 w Klubie Montownia! #Wałbrzych #Jazz
00:06 - 23 kwi 2019

GUS
@GUS_STAT GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
„We współczesnej rzeczywistości technologicznej urzędy statystyczne powinny
być aktywnymi propagatorami wiedzy, tworzyć strategiczne alianse, badać nowe
źródła danych oraz korzystać z nowoczesnych narzędzi – to jest nasz kierunek rozwoju” – Prezes #GUS na spotk. z #WesternBalkans
03:04 - 24 kwi 2019

S. Bielawska
@bielawska_s
Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wszystkim tym, którzy na co
dzień przyczyniają się do tego, że książka istnieje w naszym życiu wszystkiego
najlepszego!
#książka #ŚwiatowyDzieńKsiążki
07:49 - 23 kwi 2019

Wałbrzyska SSE
@WalbrzyskaSSE
Prezes M. #Badora (@mcjbdr) podczas Seminarium Biznesowego w @DAWGspzoo:
Budowanie trwałych relacji z chińskimi firmami jest dla nas niezwykle ważne, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby inwestycje realizowane na naszym obszarze
przebiegały w sposób właściwy i terminowy.
01:22 - 24 kwi 2019
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„SZYBKO, SPRAWNIE, SKUTECZNIE”

Rozmowa z Jarosławem Kaczmarkiem, ekspertem w dziedzinie celno-skarbowej dotyczącej komunikacji samochodowej, właścicielem multiagencji ubezpieczeniowej
oraz firmy zajmującej się rejestracją pojazdów
Doświadczenie Pana firmy jest nieocenione. Właśnie mija 10 lat od momentu jej założenia. Skąd pomysł na
taką działalność?
Pomysł zrodził się w mojej głowie
w 2009 roku. Wówczas pracowałem w
Urzędzie Celnym. Tam spotkałem się z
bezradnością petentów przychodzących załatwić sprawę. Mieli oni obawę,
że wypełniane przez nich dokumenty
zawierają błędy i że muszą na to wszystko marnować swój czas. Głośno mówili,
że woleliby żeby ktoś załatwił to za nich.
Widziałem frustrację, złość czy bezradność, zarówno po stronie petentów jak
i urzędników. Źle wypełnione wnioski,
brak wymaganych załączników itp. spowalniają działalność urzędów i powodują niepotrzebne kolejki. Pomyślałem:
dlaczego nie otworzyć wyspecjalizowanej agencji, która będzie pomagać i
działać w interesie osób chcących zarejestrować czy ubezpieczyć pojazd?
Tu nasuwa się kolejne pytanie. Co
oznacza multiagencja?
Właśnie. Tu leży sedno, a i spektrum
naszego działania. My dostosowujemy
się do potrzeb klienta. Obsługujemy naszych klientów kompleksowo – szybko,
sprawnie, skutecznie. Czyli, załatwiamy formalności związane z rejestracją
pojazdu, ubezpieczamy, jak również

możemy zaproponować finansowanie
(kredyt, leasing).
Jak to opisać na praktycznym przykładzie?
Załóżmy, że nasz potencjalny klient
znalazł swój wymarzony samochód.
Chce go sprowadzić zza granicy lub
kupić na terenie naszego kraju. W obu
przypadkach musi przejść przez prawne,
urzędnicze procedury i łapie się za głowę, jak widzi te wszystkie papiery, które
na niego czekają. Czasami też brakuje
mu gotówki na kupno tego wymarzonego auta. Wówczas powinien przyjść do
nas. My taką sprawę załatwiamy kompleksowo. Na bazie pełnomocnictw,
tak, aby zaoszczędzić czas i stres klienta.
Czyli załatwiamy formalności związane z
rejestracją danego pojazdu, dobieramy
odpowiedni pakiet ubezpieczenia indywidualnie dla danego klienta oraz potrafimy załatwić formalności związane z
kredytem bądź leasingiem.
Kto może się do Państwa zgłosić?
Firmy czy osoby prywatne? I jakich to
pojazdów dotyczy?
Nie ma znaczenia czy to firma, czy
osoba prywatna. Załatwiamy formalności rejestracyjne, ubezpieczeniowe i
finansowe na wszelkie typy pojazdów
(quady, motocykle, ciężarówki, koparki,
pojazdy specjalnego przeznaczenia itp.)

Pod jakim adresem można Państwa
odnaleźć?
Adres naszego biura: Palisadowa 1
w Wałbrzychu, w dzielnicy Podzamcze.
W sprawach tego wymagających dojeżdżamy do klientów. Również można
skontaktować się z nami poza godzina-

mi pracy pod numerami telefonów, które proszę zamieścić pod naszą rozmową.
Warto nadmienić, że jesteśmy najprawdopodobniej jedyną tego typu firmą na
terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy nie
chcą się stykać z realiami naszej biuro-

kracji. Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy
nie mogą wyjść z domu, biura, a agencja
dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
Dziękujemy za rozmowę.
T.S.

504 555 007 rejestracja pojazdów
502 503 444 ubezpieczenia
500 700 012 kredyty leasingi
www.rejestracjapojazdow.walbrzych.pl www.ubezpieczenia.walbrzych.pl
/Rejestracjapojazdow.walbrzych
mail: biuro@rejestracjapojazdow.walbrzych.pl
ulica Palisadowa 1 58-316 Wałbrzych dzielnica Podzamcze
Biuro czynne: pn-pt od 9 do 17, sb od 10 do 13
REKLAMA
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12 Hobby
Angielski w 30 minut:
Warsztat DIY – zakładka do nauki
języka angielskiego
Jak zachęcić dziecko do uczenia się języka? Co zrobić, by maluch
zapamiętał, jak najwięcej nowych słówek? Odpowiedź jest prosta:
zaangażujmy się w kreatywne zabawy, twórcze prace i stwórzmy
zakładkę – słownik.
Zakładka nadaje się jako „ściąga” z
czasowników nieregularnych, sprawdza się też przy zasadach gramatycznych lub słówkach. Przygotowujemy
ją po każdym przerobionym dziale,
gwoli podsumowania lub przed i
wtedy służy dłużej.
Pierwszy „bookmark” zróbmy
wspólnie z dzieckiem – niech to będzie kreatywna praca domowa. W
tym celu potrzebujemy: bloku, kolorowego papieru, kleju, pisaków, brokatu, naklejek, folii (do obłożenia),
laminatora lub zszywacza, nożyczek
i…wyobraźni!

Piątek, 26 kwietnia 2019
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Zapisując dany wyraz, przedstawmy jego odpowiednik graficzny, np.
przy „house” namalujmy domek, przy
„flower” różę, a przy „cat” – kotka.
Kształt zakładki – dowolny, ale
najlepiej sprawdzą się te tradycyjne, prostokątne, wycięte z brystolu
(będą sztywniejsze) lub technicznego bloku. Ich długość i szerokość odmierzamy linijką.
Sami zobaczycie/przekonacie się,
jak bardzo ta forma nauki, spodoba
się Waszym pociechom!
A zatem – do dzieła!
osa

www.30minut.pl

Wabi-sabi, czyli nieperfekcyjne piękno
Przedmioty dotknięte znakiem czasu. Szykowna komoda z widocznymi śladami użytkowania od
przynajmniej dwóch pokoleń. Zestaw filiżanek, ale nie taki od znanego producenta, lecz cepeliowy,
gdzie, jak to się mówi, każdy element jest „z innej parafii”. Odrapane krzesło, skrzypiąca drewniana
podłoga, własnoręcznie pomalowana skrzynia dekoracyjna zamiast typowego mebla ze sklepu. Można by tak wymieniać w nieskończoność. Wszystkie te rzeczy łączy jedno: nieperfekcyjne piękno, czyli
wabi-sabi, najnowszy trend w sztuce dekorowania wnętrz, który w Europie powoli wypiera „hygge”.

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Ta wywodząca się z Japonii estetyka minimalizmu, związana z tradycją zen, buddyzmem, prostym designem i zamiłowaniem do przeszłości,
w całości odrzuca materializm i konsumpcjonizm, a co za tym idzie –
katalogowy, nowoczesny, a często i
„cukierkowy”, kosztowny styl.

Wabi-sabi to spokój, melancholia, wyciszenie, ascetyzm, radość
z tego, co nieskomplikowane i
stanowcze „nie” dla nadmiernych
bodźców, przeciwieństwo kultury
Zachodu, odejście od greckich kanonów, opierających się na doskonałości i idealnych proporcjach.
W domu urządzonym w myśl
filozofii wabi-sabi nie znajdziecie
sterylnych, designerskich pomieszczeń, ani dodatków z sieciówek
bądź firmowych salonów meblowych. Będzie za to lampa zakupiona na pchlim targu, stolik po babci,
czy jakaś „perełka” z antykwariatu/
komisu.

Czego jeszcze spodziewać się po
wabi-sabi? Co decyduje o wyjątkowości tych dwóch pojęć?
1.Barwy ziemi (odcienie szarości,
bieli, brązu itp.).
2. Organiczne materiały, tekstura
(np.drewno zamiast plastiku).
3. Przedmioty typu hand-made
(ceramika chociażby).
4. Asymetryczność, proste wzornictwo, brak logo.
Źródło informacji: http://www.
polska-azja.pl/k-rokita-japonska-estetyka-wabi-sabi/
osa

Czytelnia 30 minut: „Origami. Kwiaty i bukiety z papieru”
Propozycja od Wydawnictwa RM: „Origami. Kwiaty i bukiety z papieru” skierowana jest do miłośników DIY, zarówno tych rozpoczynających przygodę z artystycznym zginaniem i składaniem kartek, jak i osób nieco bardziej zaawansowanych w sztukach plastycznych.
Omawiana publikacja to prawdziwa
skarbnica jasno przekazanej praktycznej wiedzy o „papierowych transformacjach”. W trzech częściach znajdziecie
m.in. wiadomości z zakresu: narzędzi,
materiałów czy ogólnego sposobu wykonania poszczególnych motywów florystycznych.
Jej autor – Jens-Helge Dahmen figurkami z Japonii zainteresował się w wieku 23 lat. Własne modele projektuje od
2002 roku. Można je obejrzeć w ramach
REKLAMA

wystaw organizowanych przez stowarzyszenie Origami Deutschland, podczas międzynarodowych konwencji oraz
w sieci (www.freewebs.com/faltkunst).
Dzięki dokładnym opisom, instrukcji
i ilustracjom krok po kroku Czytelnik dowiaduje się, jak zrobić: kwiat wiśni, goryczkę krzyżową, lilię wodną, tulipana,
orchideę karłowatą, chryzantemę, fuksję, anturium, clematis (powojnik), różę,
orchideę kolibrową, paphiopedilum

(storczyk azjatycki), liście, szypułki oraz
łodygi.
Jeśli więc dobrze opanujemy umiejętności, o których mowa w partii Techniki zaginania – konkretne wskazówki,
staniemy przed szansą wykreowania
niepowtarzalnego papierowego ogrodu
i oryginalnego udekorowania mieszkania.
Kwiatowe kompozycje z pewnością
ożywią domową przestrzeń w okresie
wiosennym. Od nas zależy, czy wybie-

rzemy wersję na bogato: bukiet, czy nieco
skromniejszą: symboliczny, jeden wzór.
My „postawilibyśmy” na okolicznościowe
wianuszki, doniczkowe drzewka a’la bonsai oraz zwisające pnącza - girlandy.
Przygotowując tego typu ozdoby, spędzimy aktywnie czas, ćwicząc przy okazji
cierpliwość, koncentrację i zręczność. Z
tych względów origami idealnie nadaje się
również dla młodszych członków rodziny.
Dziecko szybko polubi takie kolorowe,
manualne zabawy. Wam także polecamy

ten poradnik, zwłaszcza, że wkrótce w naszym regionie wielkie florystyczne święto
– Festiwal Kwiatów w Zamku Książ! Jedyny
minus: brak rozdziału o historii origami.
Cena: 19.99.
osa
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Nakład łączny
z.
w kwietniu 67 000 eg

Adwokat radzi:

Do redakcji wpływa wiele pytań odnośnie
zasad dziedziczenia i postępowania w przypadku śmierci osoby bliskiej, z tego też względu w tym miesiącu to właśnie tej tematyce poświęcony zostanie artykuł.
Słów kilka o dziedziczeniu :
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą
otwarcia spadku, zatem postępowanie sądowe
czy czynności podejmowane przed notariuszem
mają ogólnie rzecz ujmując jedynie potwierdzić
to, kto i w jakim udziale dziedziczy.
Obecnie istnieją dwie formy dziedziczenia:
tj. testamentowe i ustawowe.
Dziedziczeniu testamentowemu zostało
przyznane pierwszeństwo przed dziedziczeniem
ustawowym, co oznacza, iż dopiero z chwilą niesporządzenia przez spadkodawcę testamentu,
lub gdy żadna z powołanych do spadku osób
nie chce lub nie może być spadkobiercą, dopiero
wtedy w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe.
Najpowszechniejszą formą testamentu jest
testament sporządzony przed notariuszem w
formie aktu notarialnego. Możliwe jest także
sporządzenie testamentu w formie pisemnej,
ustnej, ale ich ważność uzależniona jest od sze-
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regu wymogów określonych przepisami prawa.
Każdy spadkobierca ma 6 miesięcy od daty,
w której dowiedział się o tytule swojego spadkobrania na złożenie oświadczenia o przyjęciu,
lub odrzuceniu spadku; może to uczynić przed
Sądem lub przed notariuszem.
Jeszcze do 18 października 2015 r. w przypadku upływu 6 miesięcznego terminu spadkobierca nabywał spadek wprost tj. skutkujące
pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe.
Po 18 października 2015 r. co do spadków
otwartych po tym terminie, w przypadku przeoczenia tego terminu, spadkobierca nabywa
spadek z dobrodziejstwem inwentarza tzn. dziedziczymy tylko ten majątek który przewyższa
ewentualne długi, lub gdy istnieją tylko długi
nie dziedziczymy nic ale i nie odpowiadamy
swoim majątkiem.
Jakkolwiek spadkobiercą staje się wraz z
otwarciem spadku – pozostaje kwestia ustalenia udziałów w majątku. Nawet jeśli jednak
spadkobierca jest jeden i tak nie może rozporządzać niektórymi przedmiotami wchodzącymi w
skład spadku.
Aby móc realnie „przejąć” odziedziczony
majątek należy w pierwszej kolejności przeprowadzić postępowanie przed Sądem o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzić przed notariuszem akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku dziedziczenia testamentowego sąd spadku musi zbadać i ocenić każdy testament, nawet taki który został zniszczony lub
zagubiony np. jeśli sąd poweźmie informację,
iż spadkobierca widział kiedyś testament sporządzony przez spadkodawcę ale w momencie
przeprowadzania postępowania przed Sądem
nie jest on w stanie przedstawić go w Sądzie.
Należy też pamiętać, że każda osoba, która
posiada testament ma obowiązek złożyć go w
sądzie spadku lub u notariusza a zniszczenie lub
ukrycie testamentu jest powodem umożliwiającym uznanie spadkobiercy, który mógłby się
dopuścić takiej czynności, za niegodnego dziedziczenia, a zatem realnie pozbawić taką osobę
prawa do spadku i zachowku.
Im wcześniej przeprowadzi się postępowanie
spadkowe tym łatwiejsze będzie zaspokojenie
swojego udziału spadkowego, gdyż do ewentualnej wypłaty środków zgromadzonych na
koncie bankowym czy rachunku OFE, wszelkie
instytucję bankowe i urzędy wymagają postanowienia stwierdzającego kto i w jakim udziale
dziedziczy spadek.
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 roku uchylono przepisy szczególne dziedziczenia gospodarstw rolnych i tak spadki otwarte od dnia 14 lutego 2001
r. podlegają dziedziczeniu według ogólnych za-

sad jak każdy inny
majątek.
Przed tą datą
aby móc być uznanym za spadkobiercę gospodarstwa
rolnego należało: (
w brzmieniu Kodeksu cywilnego
obowiązującego od
01 .01.1965 r. )
1. Bezpośrednio
przed otwarciem
spadku pracować w tym gospodarstwie nieprzerwanie co najmniej od roku albo;
2. W chwili otwarcia spadku być członkiem
rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracującej w gospodarstwie rolnym takiej spółdzielni,
albo;
3. W chwili otwarcia spadku prowadzić inne
indywidualne gospodarstwo rolne, bądź też pracować w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców, albo;
4. W chwili otwarcia spadku być małoletnim,
bądź też pobierać naukę zawodu lub uczęszczać
do szkół, albo;
5. W chwili otwarcia spadku być trwale niezdolnym do pracy.

Chcesz zadać pytanie Pani adwokat? Napisz do nas, opisz krótko swoją sytuację, czekamy na Twoje pytania: sekretariat@30minut.pl

BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH UDZIELA ADWOKAT KATARZYNA STUCHŁY
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Pierwsza wystawa w Palmiarni
„Przestrzeń pomiędzy” - pod taką nazwą odbędzie się pierwsza
wystawa w Palmiarni. Miejsce to najczęściej odwiedzamy, by podziwiać roślinność, pawie, a już niebawem - lemury. Bywamy tu dla
relaksu, a teraz pojawia się niezwykła okazja obcowania ze sztuką!
Fotografie roślin autorstwa wrocławianki Joanny Stogi „Przestrzeń pomiędzy” zostaną pokazane w ramach
pierwszej wystawy w wałbrzyskiej
Palmiarni. Wernisaż zaplanowano na
26 kwietnia 2019 r. o godzinie 18:00.
Prace będzie można oglądać w najpiękniejszym wałbrzyskim ogrodzie
aż do 31 sierpnia.
Dlaczego właśnie wałbrzyska Palmiarnia staje się miejscem tej wystawy
o tym mówi sama autorka:
- Ogrody są taką przestrzenią pomiędzy człowiekiem, a naturą, gdzie ją
oswajamy. Fotografie, które wykonuję powstają gdzieś na styku - między
moją wyobraźnią, a rzeczywistością.
Rośliny, które fotografuję, są zatrzymane w momencie bycia pomiędzy
życiem, a zamieraniem – wyjaśnia
twórczyni.

REKLAMA
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Zwiedzanie wystawy odbywa się w
ramach zakupionego biletu wstępu.
Zatem zachęcamy wszystkich, by
odwiedzić nasze magiczne miejsce nie
tylko z uwagi na wspaniałą roślinność.
PAS
Joanna Stoga – ukończyła Europejską Akademię Fotografii w Warszawie
(dyplom w pracowni Izabeli Jaroszewskiej). Od 2014r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W
swojej pracy korzysta z różnego typu
technik fotograficznych. Największą
popularność przyniosły jej serie botaniczne, w szczególności wykonane z
użyciem medycznego sprzętu rentgenowskiego. Joanna Stoga wykorzystuje także aparaty typu Camera Obscura,
szlachetne techniki fotograficzne oraz
różnorodne techniki cyfrowe.
R0324/19

sekund
WAŁBRZYCH/REGION
DO SKALNEGO MIASTA
POCIĄGIEM

W 2018 roku ruszył sezonowy
pociąg z Wrocławia przez Wałbrzych do Ardspach (Skalne
Miasto) i od razu stał się hitem
turystycznym sezonu! W tym
roku szykuje się powtórka dla
wszystkich koneserów aktywnego wypoczynku. Połączenia
realizowane będą podobnie, jak
miało to miejsce w roku ubiegłym. Pierwszy pociąg pojedzie
z Wrocławia. Następnie w ciągu
dnia będzie wahadłowo kursował na trasie Wałbrzych Główny
– Teplice n/Metui, żeby ostatnim kursem przez Wałbrzych
powrócić znów do Wrocławia. Z
Wałbrzycha do Skalnego Miasta
za bilet zapłacimy 9,50 zł, natomiast za bilet ulgowy 4,75 zł.
Start już w najbliższą sobotę 27
kwietnia 2019 - na rozpoczęcie
tegorocznej długiej majówki.

WAŁBRZYCH
OFFICE SPACE W VICTORII

Nowa przestrzeń do spokojnej pracy została utworzona
w wałbrzyskiej Galerii Victoria.
Office Space, bo tak nazywa się
to miejsce, jest specjalnie wygospodarowanym obszarem,
zapewniającym warunki do pracy zarówno indywidualnej, jak
i grupowej. Znajdująca się na 1
piętrze Galerii Victoria strefa oferuje wydzielone stoliki z krzesłami, dostęp do prądu i Internetu
(wi-fi) zupełnie za darmo. Dodatkowym atutem Office Space
jest bezpośrednie sąsiedztwo
z restauracjami z bogatą ofertą gastronomiczną, licznymi
kawiarniami i cukierniami. Na
osoby poszukujące wygodnego
miejsca do pracy czeka nowa,
komfortowo wyposażona strefa.
Zasady zachowywania się w niej
znajdziecie łatwo – bo wypisane
są na całej powierzchni na jednej ze ścian tej przestrzeni.

14 Ogłoszenie
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Segreguj z nami
Wspólnie zapracujmy na lepsze, czystsze jutro!

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Służą mieszkańcom Gminy Wałbrzych do nieodpłatnego odbioru odpadów, nie nadających się do selektywnej zbiórki w przydomowych pojemnikach takich jak: odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, stolarka drzwiowa i okienna itp.), zużyty sprzęt AGD i RTV, komputerowy, odpady
z niewielkich prac remontowych, opony, sprzęty gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, opakowania po środkach chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych itd.

Unia Europejska pomaga Wałbrzychowi.

W 2019 roku przy ul. Beethovena zostanie otwarty nowy PSZOK. Celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Wałbrzycha. Nowo budowany przez MZUK Sp. z o.o. w 2018 r. PSZOK przy ul. Beethovena zyskał wsparcie finansowe ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nr projektu: POIS.02.02.00-00-0012/16.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 328 278,90 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest w wysokości 1 857 920,61 zł
Otwarcie w maju 2019 roku!

Piątek, 26 kwietnia 2019
www.30minut.pl
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TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

KULA CZY KURA?

28 kwietnia o godz. 12.30 zapraszamy wszystkie dzieci od 5. roku życia do Teatru Lalki i Aktora w
Wałbrzychu na spektakl „Chodź na słówko” w reż. Jerzego Jana Połońskiego.
Podczas niedzielnego spektaklu poznamy zdeformowane
przez małe dziecko słówka, które postanawiają stać się słowami potrzebnymi i znaczącymi.
Przecież wiadomo, że lepiej być
KURĄ, niż KULĄ, a TOPERZ z całą
pewnością bez „NIE” jest wybrakowany i niepotrzebny. Ale czy
na pewno? Czy inność oznacza
bycie gorszym? Czy pragnienie
bycia kimś innym jest na pewno
tym jedynym pragnieniem, które
posiadamy? I jak w tym wszystkim ma się odnaleźć JĘZYK POL-

sekund

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.
KUP BILET ON-LINE – bilety.teatrlalek.
walbrzych.pl

SKI – kaleczony i deformowany
na każdym kroku? No i najważniejsze pytanie – czy BRZYDKIE
SŁOWA są komukolwiek potrzebne?
Spektakl porusza problem
tożsamości, który został przedstawiony w nowatorski sposób i
z dużą dawką humoru. Wspólnie
z bohaterami porozmawiajmy
na wesoło o języku polskim i
zanurzmy się w świecie pełnym
niespodziewanych zwrotów akcji.
red

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Recenzja „Kruk Krukowi”

Dawno nie było na wałbrzyskiej scenie teatralnej tak pięknego, wzruszającego, pełnego emocji, mądrego przedstawienia. Kruk Krukowi to opowieść idealna w każdym calu, na każdym poziomie: literackim, muzycznym, ruchowym. I co ważne – adresowana jest i do
dzieci, i do dorosłego!
Historia małego Tano, przedstawiona m.in. za pomocą teatru cieni, „wbija w fotel” z kilku powodów.
Po pierwsze: zadziwia doborem
środków artystycznych. Po drugie
„dotyka” ważnych, aktualnych problemów. I wreszcie – z powodzeniem
skupia uwagę młodego widza!
Dlatego, drodzy Rodzice, jeśli
macie w domu 10-latków lub starsze
dzieci, wybierzcie się z nimi do wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora. Nie
będziecie żałować!
Prapremiera spektaklu w reżyserii Przemysława Jaszczaka, inaugurująca jednocześnie sezon artystyczny w TLiA 2018/2019, miała miejsce
22 września.
Kruk Krukowi, poza walorami
estetycznymi (wspaniałe układy
choreograficzne, wpadające w ucho
piosenki, pomysłowe stroje i scenografia, gra światłem), zachwyca również celną puentą-komentarzem;
stanowi reakcję na to, co dzieje się
we współczesnym świecie, zdominowanym przez zawiść i podziały,
rządzonym według reguły „kto silniejszy, ten lepszy”.
Prawda jest brutalna: przetrwają
tylko nieliczni. Kruki „gorszego sortu” muszą zostać wygnane, mimo iż
jeszcze wczoraj mieszkały obok nas,
przyjaźniły się z nami.
Władza robi swoje. Skąd my to
znamy? Ze szkoły, z podwórka, z

Za nami projekcja najnowszego
filmu Jana Jakuba Kolskiego.
Gościem specjalnym wydarzenia była grająca w filmie główną
rolę aktorka Grażyna Błęcka-Kolska.
Ułaskawienie to osadzona w
realiach powojennej Polski historia zmagających się z żałobą rodziców, wyruszających ze
swoim synem w ostatnią podróż, opowiedziana z perspektywy ich wnuka Jana. Syn Hanny i Jakuba, żołnierz AK Wacław
„Odrowąż” Szewczyk, zostaje
jesienią 1946 roku zastrzelony
przez UB. Po serii upokorzeń
doznanych ze strony nowej władzy, bezczeszczącej zwłoki ich
dziecka, Hanna i Jakub postanawiają zapewnić synowi godny
pochówek w oddalonej o 500
km Kalwarii Pacławskiej. Podróż
rodziców przez wciąż pogrążoną w powojennym koszmarze
Polskę staje się metaforyczną
wyprawą w głąb ludzkiej duszy
i próbą stworzenia na nowo definicji człowieczeństwa w świecie, w którym sąsiedzi zwracają
się przeciwko sobie, a nieoczekiwanym sojusznikiem może
stać się dotychczasowy wróg.

WAŁBRZYCH
WOK STARA KOPALNIA

Trzydzieścioro dzieci z wałbrzyskich szkół uczestniczyło w warsztatach wielkanocnych w Nechanic. Polskie i czeskie dzieci
wykonywały tradycyjne czeskie
ozdoby świąteczne, zamiast
palm pomlazki, które przydadzą
się w poniedziałek wielkanocny. Wałbrzyski Ośrodek Kultury
i szkoła w Nechanicach realizują cykl wydarzeń „Kulturalne
inspiracje”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
domu. Okazuje się, że dzisiaj powodem wyśmiania kogoś, może być nawet imię…a stąd już blisko do dręczenia, wykluczenia i do nienawiści.
Czy wobec powyższego istnieje
jakaś nadzieja? Sprawdźcie sami!
Zapraszamy do śledzenia repertuaru TLiA.

Spektakl KRUK KRUKOWI dedykowany jest dzieciom w wieku 10+.
Tekst: Danuta Parlak
Reżyseria: Przemysław Jaszczak
Scenografia: Aleksandra Starzyńska
Muzyka: Urszula Chrzanowska
Teksty piosenek: Magda Żarnecka

Ruch sceniczny: Michał Ratajski
W obsadzie m.in.: Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Patrycja Rojecka, Kamil Król
red
Fot. W. Łomża, Teatr Lalki
i Aktora w Wałbrzychu

Stara Kopalnia dla dzieci

przejście chodnikiem podziemnym
łącznie z wykonaniem lekkich prac górniczych oraz zwiedzanie budynku warsztatów mechanicznych.
Na tropie skarbu
klasy IV-VII
czas trwania zajęć: 1-1,5 godz.
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.
Gra terenowa polegająca na poruszaniu się po przestrzeniach kopalni,
kierując się mapą i zagadkami znalezionymi w określonych miejscach,
które pozwalają na zdobycie, a potem
utrwalenie wiedzy o górnictwie. Tylko
poprzez aktywną współpracę uczestnicy docierają do mety i odnajdują skarb.

Zajęcia realizowane są przy pomocy
zróżnicowanych środków i metod dydaktycznych, dostosowanych do wieku
uczestników. Część oferty została przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z pełną ofertą mogą się Państwo
zapoznać na stronie: https://starakopalnia.pl/oferta-edukacyjna/
Zapisy i informacje: edukacja@starakopalnia.pl lub 74 667 09 12
Oferta obowiązuje do końca czerwca 2019 roku.

Stara Kopalnia zaprasza do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych, która jest przeznaczona dla dzieci w każdej kategorii wiekowej. Wśród propozycji znalazły się:
- zajęcia muzealne (m.in. górnicze
prace, kartografia, geologia, archeologia czy gry terenowe),
- warsztaty ceramiczne (m.in. modelowanie z gliny, tworzenie małej formy
rzeźbiarskiej, warsztaty zdobnicze),
- oprowadzanie po bieżących wystawach Galerii Sztuki Współczesnej z
udziałem opiekuna ekspozycji oraz lekcje inspirowane wystawami.

ŚWIDNICA
UŁASKAWIENIE – FILM

Przykładowe zajęcia edukacyjne:
Szychta Fuksów – pierwsza zmiana
młodych górników
czas trwania zajęć: 1 godz.
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.
Cykl quizów, zagadek, i gier zespołowych, dzięki którym dzieci poznają
aspekty pracy górnika oraz powiązane z nią bogate tradycje i zagadkowe
tajemnice kopalni. Zajęcia obejmują

red

WAŁBRZYCH
FILHARMONIA SUDECKA
KONCERT SYMFONICZNY ODGŁOSY WIOSNY

Przed nami koncert symfoniczny „Odgłosy wiosny” w sali koncertowa Filharmonii Sudeckiej,
ul. Słowackiego 4, Wałbrzych
godz.19:00 26.04.2019 roku.
Zagra ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII SUDECKIEJ
pod batutą uzdolnionego dyrygenta młodego pokolenia
Radosława Droń. Solistą koncertu będzie Tomasz Kulisiewicz na skrzypcach. Usłyszymy
utwory: Johann Strauss
Walc „Odgłosy wiosny”, Antonio Vivaldi „Wiosna”, „Lato”,Astor
Piazzolla”Wiosna”, „Lato”
Felix Mendelssohn Suita „Sen
nocy letniej”. Polecamy nie tylko
koneserom.

18 Sport
sekund
Siatkarki walczą o awans

Nie udało się siatkarzom, może
zatem
sportowe
szczęście
uśmiechnie się do siatkarek
Chełmca Wodociągów, które
dzisiaj rozpoczynają trzydniową batalię o awans do turnieju
finałowego zmagań o II ligę.
Niepokonane w rozgrywkach
dolnośląsko-lubuskiej III ligi
wałbrzyszanki czekają 3 trudne
spotkania, ale warto wznieść się
na wyżyny swych umiejętności,
gdyż do kolejnej, ostatniej odsłony walki o promocję na wyższy szczebel awansują dwie najlepsze drużyny warszawskiego
turnieju. Na początek Aleksandra Małodobra i spółka zmierzą
się z SMS-em KSZO Ostrowiec
Św., a w kolejnych meczach rywalkami zespołu Marka Olczyka
będą Sokół Mogilno oraz gospodynie – AZS LSW Warszawa.
Turniej półfinałowy o awans do
II ligi siatkarek
Plan zawodów
Piątek – 26 kwietnia:
godz. 18.00: AZS LSW Warszawa
– MKS Sokół Mogilno
Po zakończeniu poprzedniego
meczu: SMS KSZO Ostrowiec
Św. - MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych
Sobota – 27 kwietnia:
godz. 15.00: MKS Sokół Mogilno – MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych
Po zakończeniu poprzedniego
meczu: AZS LSW Warszawa –
SMS KSZO Ostrowiec Św.
Niedziela – 28 kwietnia:
godz. 14.00: SMS KSZO Ostrowiec Św. - MKS Sokół Mogilno
Po zakończeniu poprzedniego
meczu: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – AZS LSW Warszawa

Wesołe święta Górników

Piłkarze Górnika zanotowali
kolejne zwycięstwo w rundzie
wiosennej IV ligi. Już po pół
godzinie rozegranego w Wielką
Sobotę spotkania wałbrzyszanie
prowadzili w Mirkowie z miejscowym GKS-em 2:0, na co złożyły się trafienia Szymona Tragarza oraz Sławomira Orzecha.
Co prawda jeszcze w tej samej
odsłonie kontaktowego gola zaliczył Tobiasz Jarczak, ale to było
wszystko w wykonaniu niżej
notowanych gospodarzy, którzy
musieli uznać wyższość podopiecznych Jacka Fojny. W kolejnej odsłonie rundy rewanżowej
biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z przedostatnią drużyną
ligi – Zjednoczonymi Żarów. Do
rywalizacji z zespołem Macieja
Jaworskiego dojdzie w niedzielę
o godzinie 16.
GKS Mirków Długołęka – Górnik Wałbrzych 1:2 (1:2)
Bramki: 0:1 Szymon Tragarz
(26), 0:2 Sławomir Orzech (36),
1:2 Tobiasz Jarczak (41)
Górnik: Jaroszewski, Rytko,
Michalak, Orzech, Krzymiński,
Wepa (12 Sawicki), Borowiec (68
Bogacz), Tragarz, Chajewski, Rękawek (55 Młodziński), De Paula
(85 Dec). Trener: Jacek Fojna
Bartłomiej Nowak
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Bokserskie święto w Galerii Victoria
Dwunastokrotny Mistrz Polski będzie najbliższym rywalem Leone Polska Imperium Boxing Wałbrzych w ramach II kolejki Ekstraligi
Boksu Olimpijskiego. Do rywalizacji podopiecznych Krzysztofa Sadłonia ze Skorpionem Szczecin dojdzie jutro w Galerii Victoria.
Na inauguracji obecnego sezonu
wałbrzyszanie ponieśli minimalną
porażkę na wyjeździe z Wielkopolską
Drużyną Bokserską 11:13. Chciałoby
się napisać, iż czas na pierwsze zwycięstwo, jednak o to będzie niezwykle
trudno, gdyż najbliższy rywal klubu z
ulicy Pługa to 12-krotny Mistrz Polski
drużynowo, jak i w rozgrywkach ligowych. - Będzie ciężko pokonać zespół
trenera Stankiewicza, ale bez względu
na wynik końcowy sobotniego spotkania warto wybrać się do Galerii Victoria,
aby obejrzeć nasze potyczki ze Skorpionem - powiedział Krzysztof Sadłoń.
Jak zapewnił opiekun wałbrzyskiej
drużyny, czekają nas spore emocje,
choć z racji rozpoczynającego się w
niedzielę XXXVI Międzynarodowego Turnieju imienia Felksa Stamma
nie wszyscy zaproszeni do udziału
w meczu będą mogli wyjść na ring.
Mowa tu chociażby o pochodzącym z

Jedliny-Zdroju, reprezentancie Polski
– Bartoszu Gołębiewskim, który miał
wzmocnić zespół gospodarzy. Przeciwnik ma jednak podobne problemy,
co otwiera szanse przed mniej utytułowanymi pięściarzami. Podobnie jak
w marcowym spotkaniu, tak i jutro
skład drużyny Leone Polska Imperium
Boxing opierać się będzie na wałbrzyszanach, ale również przedstawicielach
zaprzyjaźnionych klubów z Dzierżoniowa oraz Wrocława. Naszych barw
bronić będą Jakub Szydełko, Patryk
Trochimiak, Piotr Tobolski oraz Paweł
Sajda. Warto przy okazji dodać, iż trzecią kolejkę Ekstraligi zaplanowano na
połowę czerwca, a wyjazdowym przeciwnikiem naszych będą Wilki Kujaw
skupiające reprezentantów klubów:
Champion Włocławek, Pomorzanin Toruń, Potężnie Ciechocinek oraz Zawisza
Bydgoszcz.
Ekstraliga Boksu Olimpijskiego

II kolejka
Sobota – 27 kwietnia, Galeria Victoria, godz. 18:

Leone Polska Imperium Boxing Wałbrzych – Skorpion Szczecin
Bartłomiej Nowak

Urwały punkty mistrzyniom
Cenny remis zanotowały piłkarki AZS-u PWSZ w konfrontacji z Mistrzem Polski. Choć do przerwy wałbrzyszanki przegrywały z Górnikiem
Łęczna 1:2, to ostatecznie w doliczonym czasie meczu zdołały wyrównać wynik potyczki. Gola na wagę punktu zdobyła Klaudia Fabova.
Akademiczki nieźle rozpoczęły
potyczkę z niepokonanym Górnikiem, a mimo to już w 5 minucie
musiały przyjął pierwszy cios. W zamieszaniu w naszym polu karnym
piłkę dotknęła jedna z miejscowych,
co skutkowało „jedenastką” wykorzystaną przez Agatę Guściorę. W
odpowiedzi mierzonym strzałem z
rzutu wolnego popisała się Małgorzata Mesjasz, jednak Klaudia Kowalska wyciągnęła się jak struna i przerzuciła piłkę na rzut rożny. Niestety,
w 22 minucie było 2:0 dla mistrzyń
kraju. Gabriela Grzywińska zdecydowała się na uderzenie z 20 metrów,
po którym futbolówka skozłowała
tuż przed Jagodą Sapor, czym zaskoczyła naszą bramkarkę. Na szczęście
ostatnie słowo w tej odsłonie należało do gospodyń. W 42 minucie w
polu karnym Górnika powalona na
ziemię została Małgorzata Mesjasz
i sędzia po raz drugi wskazała na
„wapno”, tym razem jednak po drugiej stronie boiska. Do piłki podeszła
kapitan AZS-u PWSZ, której kontaktowe trafienie przywróciło wałbrzyszankom nadzieje na wywalczenie
korzystnego wyniku.
W drugiej części obie drużyny dążyły do zmiany rezultatu, miejscowe
do wyrównania, a wyżej notowane
rywalki do podwyższenia prowadzenia. Bliżej gola były przyjezdne,
które w 86 minucie po faulu na Alicji
Materek wykonywały drugi rzut karny, ale strzał Eweliny Kamczyk trafił
w słupek, a dobitka Grzywińskiej
przeleciała wysoko nad poprzeczką. Zmarnowana „setka” zemściła się
na przeciwniku już w doliczonym
czasie gry. W ostatniej akcji meczu
w „16” Górnika znalazła się Klaudia
Fabová, która celnym uderzeniem
po długim rogu uratowała punkt dla
ekipy trenera Jasińskiego.

Ekstraliga kobiet
XXI kolejka
AZS PWSZ Wałbrzych – Górnik
Łęczna 2:2 (1:2)
Bramki: 0:1 Agata Guściora (5 –
rz.k.), 0:2 Gabriela Grzywińska (22),
1:2 Małgorzata Mesjasz (42 – rz.k.),
2:2 Klaudia Fabová (90+6)
AZS PWSZ: Sapor, Szewczuk, Zawadzka, Mesjasz, Kędzierska, Rędzia,
Rapacka (90+2 Głowacka), Głąb (55
Zając), Rozmus (88 Ostrowska), Fabová, Miłek. Trener: Kamil Jasiński
Tabela Ekstraligi
1.
Górnik 21
Łęczna

55 103:16

2. Medyk Ko- 21
nin

49 68:25

3. Czarni Sos- 21
nowiec

49 79:23

4. AZS PWSZ 21
Wałbrzych

44 58:25

5. UKS SMS 21
Łódź

34 42:22

6. GKS Kato- 21
wice

29 28:25

7. AZS UJ Kra- 21
ków

29 36:42

8. AZS PSW B. 21
Podlaska

23 39:44

9.
Olimpia 21
Szczecin

19 29:69

10. AZS Wroc- 21
ław

16 17:67

11. Mitech Ży- 21
wiec

9

18:66

12. Polonia 21
Poznań

1

10:103

Bartłomiej Nowak

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Mesjasz
Data urodzenia:
12 czerwca 1997
Pseudonim boiskowy: Messi
Klub: AZS PWSZ Wałbrzych (piłka
nożna kobiet)
Największy dotychczasowy
sukces?
Trzecie miejsce w Ekstralidze kobiet
oraz Akademickie Mistrzostwo Polski
w Futsalu.
Dlaczego AZS PWSZ?
Dlatego że mam młode dziewczyny w
zespole. W AZS-ie PWSZ mogę również
w idealny sposób połączyć studia z realizacją sportowej pasji, jaką jest piłka nożna
Kto jest Twoim idolem sportowym?
Moim idolem jest Eden Hazard z Chelsea Londyn, bo ma bardzo dobry
drybling i jest niezwykle zwinny.
Jakie masz plany po zakończeniu sportowej przygody?
Na pewno związane z piłką nożną. Myślę o trenerce, może otwarciu akademii piłkarskiej dla dziewcząt.
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Nakład łączny
z.
w kwietniu 67 000 eg

od 16 lat
razem z Wami

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne

Na Majówkę i na Lato
Apartament i pokoje w domu i
domkach nad jeziorem
Wicko, Jezierzany
2 km od morza - 40 zł od osoby.
Tel 604 821 470
www.jezierzany.pl/domki-u-jana

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

REKLAMA

R0328/19

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

Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.
pobrania w domu pacjenta,

REKLAMA

mgr analityki medycznej

Bogdan Leśniak

Wystarczy, że w piątek 26.04.2019 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

R0329/19

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

Wycieczki na majówkę:
1 maja - Wojsławice
3 maja - Park Mużakowski
3-4 maja - Wiedeń
Pozostałe wycieczki na:
www.omnibus-szczawno.pl
tel. 667 424 680

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych
ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

ORAZ ROZPAŁKA

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

USŁUGI

Biuro Podróży OMNIBUS
ZAPRASZA!

Problem
PRACA
w
z alkoholem?
Niemczech
Wszywanie
dla kobiet i mężczyzn
esperalu
TEL. 74 841 54 66 www.remax-praca.pl
DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

UWAGA KONKURS !

Ogłoszenia drobne 19

tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

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

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

(KRAZ 7765)
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Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006
Nie trać czasu
na sprawdzanie ofert
Kredyty bankowe
pozabankowe
Radzimy sobie
z brakiem zdolności
728765048

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

(15) HYDRAULIK – pełen zakres remontów (montaży) instalacji wodno –
kanalizacyjnych, gazowych, centralnego
ogrzewania. Wymiana (montaż) kotłów
centralnego ogrzewania. Tel. 506 754
379
(8): HYDRAULIKA, KANALIZACJA,
CO I GAZ, tel. 506 206 102
(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM
TEL. 607 218 533
(31): Montaż i ustawianie anten satelitarnych w najlepszej cenie i w
najkrótszym czasie Tel. 606 937 229
(1) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-43
(1) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt: 505874992, 74
841 25 40
(1) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE.
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696
(20) KOMPUTERY,LAPTOPY - SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726005-726 tanio, szybko, profesjonalnie
Wałbrzych ul. Słowackiego 5, www.
speed24h.info
(2): MARSAT – MONTAŻ ANTEN
SATELITARNYCH, tel. 607 454 261
PRACA
(1) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
Panie/Panowie (też niepełnosprawne)
do fabryki kosmetyków (praca siedząca). Wałbrzych 734 108 163
KUPIĘ
(4) 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 lokal użytkowy dwupoziomowy, 90m2, lokalizacja Podzamcze
ul. Hetmańska 1, Wałbrzych, tel. 502
308 696
(1) Sprzedam dom w Strudze na działce 0,2 ha oraz pawilon pszczelarski. W
rozliczeniu może być mieszkanie. Tel.
500 345 562
(6) Sprzedam działki budowlane (każda
1500m2) w pełni uzbrojone pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą w
Wałbrzychu przy ul. Orkana 103, Poniatów. Tel. 600 851 189
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