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Poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek

Dlaczego zdecydował się Pan cztery lata temu wystartować w wyborach
do Sejmu?
Moja droga do Parlamentu RP wiodła przez 25 lat pracy w samorządzie, w
tym 12 jako Prezydenta Świdnicy. W
czasie mojej prezydentury, Świdnica poprzez stworzenie ponad 3500 nowych
miejsc pracy w kilkunastu zbudowanych
od podstaw zakładów, weszła na ścieżkę
szybkiego rozwoju. Towarzyszył temu
rozwój infrastruktury i duże projekty jak
Kongres Regionów i Festiwal Reżyserii
Filmowej.
Co jest priorytetem w Pana działaniach?
Koncentruję się na tym, co pozytywnego można zrobić dla Polski, Dolnego
Śląska, całego regionu wałbrzyskiego.
Jestem przekonany, że należycie wykorzystałem dany mi czas pracy jako posła.
Jak wyglądała Pana dotychczasowa
działalność poselska?
Przede wszystkim brałem aktywny
udział w pracach Komisji Finansów Publicznych. Na co dzień nie znajdują się
one w centrum uwagi, ale podejmowane są tam kluczowe decyzje dotyczące
budżetu państwa, a szczególnie ważnym osiągnięciem było utworzenie KAS.
Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku obserwuję efekty swojej działalności w ramach całej Zjednoczonej
Prawicy. Wszakże udało się sfinansować
wielkie programy społeczne jak 500+,
obniżenie wieku emerytalnego, obniżenie podatku PIT oraz śmiałe przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące dróg
krajowych, samorządowych, projektów
mieszkaniowych, inwestycji kolejowych.
Ta lista jest długa. W tych działaniach nie
brakuje potrzeb dotyczących naszego
regionu: wsparcia dla rolników, firm,
strażaków, służby zdrowia, właścicieli
zabytków, organizacji pozarządowych,
spraw związanych z infrastrukturą i
wielu innych. Znaleźliśmy także pieniądze pozwalające znacząco zwiększyć
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

„Szaleństwo jest dziedziczne - dostajesz na głowę z powodu swoich dzieci.” - Sam Levenson

wydatki na poprawę bezpieczeństwa
kraju, tego międzynarodowego, jak i
wewnętrznego.
Jakie mechanizmy na to pozwoliły?
Wszystko to było możliwe dzięki
bezprecedensowemu wzrostowi gospodarczemu. Poprzez pracę w Komisji Gospodarki i Rozwoju mam swój
udział także w tym obszarze. W Komisji
Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, której
przewodniczyłem, zajmowaliśmy się tak
znaczącymi projektami jak Konstytucja
Biznesu, zdecydowanie poprawiającej warunki prowadzenia działalności
gospodarczej, czy też nowym Prawem
Zamówień Publicznych, które pozwoli
efektywniej wydawać publiczne pieniądze. Efekty tych prac zaczynają być już
widoczne.
Pracował Pan w komisji do spraw
VAT...
Wyjątkowym doświadczeniem jest
dla mnie udział w Komisji Śledczej ds.
VAT. Jak powszechnie wiadomo Komisja
ujawniła kulisy patologii systemu podatkowego. Wiedza o tych mechanizmach
pozwala na poprawienie skuteczności
w walce z przestępcami gospodarczymi.
Nie każdy pewnie wie, że działalność
Komisji oprócz publicznych, pochłaniających setki godzin przesłuchań świadków, to też dziesiątki tysięcy stron dokumentów do przeanalizowania. Mam
wielką satysfakcję, że zaangażowałem
się w zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, poprawiających
efektywność pracy Komisji.
Co szczególnie zapamięta Pan z
działalności w mijającej kadencji?
Cieszę się, że mogłem zaangażować
się we wsparcie wniosków o wpisanie
na Prezydencką Listę Pomników Historii
świdnickiej katedry i Kościoła Pokoju,
a także wniosków związanych z renowacją zabytków, czy też tego niezwykle ważnego związanego z obwodnicą
Wałbrzycha, a także tych związanych z
koleją, jak i tych dotyczących projektów
kulturalnych, czy sportowych. W wielu
sprawach istotnych dla regionu tych
strategicznych i dotyczących poszczególnych mieszkańców niezwykle ważna
była współpraca z wicewojewodą Kamilem Zielińskim.
Pamięta Pan inne aktywności poselskie?
Nie wymienię wszystkich spraw, którymi zajmowałem się w Sejmie. Ważne,
że starałem się reagować na potrzeby
każdego środowiska i każdej z osób,
które przedstawiały mi swoje problemy.
To dlatego ilość moich interpelacji i zapytań poselskich przekracza liczbę 250.
Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja
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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)
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Imieniny:
Franciszek, Petroniusz

Światowy Dzień Uśmiechu

PIĄTEK
18:00 Ilona Perz-Golka - koncert skrzypcowy - Świebodzice, Rynek
18:30 Symfoniczne Organy Kościołu Pokoju - koncert
- Świdnica, Plac Pokoju 6
19:00 Koncert OSFS: Dni Muzyki Filmowej - Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
20:00 Kabaret Paranienormalni „Z humorem czeba
żyć” - WOK na terenie Starej Kopalni
20:00 Bibobit - koncert - A PROPOS Wałbrzych
21:00 Karaoke - Papug Pub w Wałbrzychu
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Imieniny:
Apolinary, Faustyna, Igor

Światowy Dzień
Nauczyciela
SOBOTA
11:00 Wszystkie kolory zamku - zwiedzanie dla rodzin z dziećmi - Zamek Książ w Wałbrzychu
18:00 Spotkanie autorskie: Agnieszka Szpila - Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu
18:00 „Romano Dzipen” - charytatywny koncert WOK na terenie Starej Kopalni
18:00 „13 Bajek z Królestwa Lailonii” - spektakl - Teatr
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
19:00 Zenek Kupatasa & Lej Mi Pół - Papub Pub
w Wałbrzychu
20:00 Jesienny Dreszczowiec - nocne zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu
20:00 Nocny Seans - Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu
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NIEDZIELA

11OC
Sobota
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Imieniny:
Artur, Brunon, Fryderyka

Dzień Polskiej Harcerki

12OC
11OC
Niedziela Poniedziałek
Imieniny:
Justyna, Marek, Amelia

Światowy Dzień Habitatu

PONIEDZIAŁEK
17:00 Projekcja filmu „Pokot” - Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
17:00 Wystawy fotografii z okazji jubileuszu Koła
Przewodników Sudeckich
19:00 Kabaret Paranienormalni „Z humorem czeba
żyć” - aula I LO w Świdnicy
18:00 „Czego nie widać” - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
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Imieniny:
Laurencja, Pelagia,
Brygida

Światowy Dzień
Ośmiornicy
11:00 „Czytająca Ławeczka” - Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu
17:00 Spotkanie: Zuzanna Bator - Biblioteka pod Atlantami (filia Piaskowa Góra)
17:30 Spotkanie autorskie: Krzysztof Zawojski - Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
18:00 „Czego nie widać” - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

WTOREK
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ŚRODA

8:00 Giełda staroci, numizmatów i osobliwości - Rynek w Świdnicy
13:00 „Zakamarki, czyli kuratorskie zwiedzanie” - Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
18:00 „Czego nie widać” - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
18:00 Świderki.pl + Dersky - koncert - A PROPOS Wałbrzych
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11OC
Piątek

Imieniny:
Arnold, Dionizy
Światowy Dzień Poczty
i Znaczka Pocztowego

16:00 Gustaw Herling-Grudziński - warsztat historyczno-literacki dla dorosłych - Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach
17:00 Spotkanie autorskie z Elżbietą Gargałą, Danutą
Góralską-Nowak, Teresą Misior-Zalewską i Wiesławą
Raczkiewicz – Biblioteka pod Atlantami
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CZWARTEK

Imieniny:
Daniel, Franciszek, Paulina
Światowy Dzień Wzroku

12:00 Spotkanie autorskie dla dzieci: Michał Rusinek - Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzych
17:00 Spotkanie autorskie dla dzieci: Michał Rusinek - Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzamcze), Wałbrzych
R0780/19
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Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy weźmiesz udział w wyborach
do Parlamentu RP 13.10.2019r ?
wynik ankiety do dnia 02.10.2019

TAK
93%

Czas wyboru

Choć cztery lata wydają się długim okresem, to od wyborów do wyborów parlamentarnych czas
ten mija szybko. Jedne partie zyskują elektorat, inne tracą, jeszcze inne wchodzą niespodziewanie do
Parlamentu. Są również takie partie, które po czterech latach rozpadają się.
Od 4 czerwca 1989 roku, kiedy
to odbyły się pierwsze częściowo
wolne wybory, polski parlamentaryzm widział już wiele. Ale oprócz
sejmu i senatu to zwycięskie partie polityczne tworzą rząd i mają
istotny wpływ na losy państwa.
Historia pokazała, że w najczęstszych przypadkach, aby rządzić
partie musiały zawierać koalicje.
Od niedawna scena polityczna
REKLAMA

zaczyna ograniczać się do kilku
partii, co również powoduje, że
rządy koalicyjne mogą niebawem
również przejść do historii.
Struktura
Parlament Rzeczypospolitej
Polskiej jako organ uchwałodawczy jest dwuizbowy. Izba niższa
czyli Sejm składa się z 460 posłów, natomiast wyższa - Senat

ze 100 senatorów. Sejm wybieramy w systemie proporcjonalnym
w okręgach wielomandatowych,
natomiast Senat w systemie
większościowym w okręgach jednomandatowych. Pracami Sejmu
kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez posłów, natomiast
pracami Senatu Marszałek Senatu
wybierany spośród senatorów.

Funkcje i stanowiska
Warto podkreślić, że Sejm wybiera i powołuje osoby na istotne
stanowiska państwowe. Wśród
listy ważnych stanowisk państwowych są takie funkcje jak:
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, członkowie Krajowej Rady
Sądownictwa wybierani spośród
posłów, dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
trzech - z Rady Polityki Pieniężnej, członkowie Trybunału Stanu,
prezes Najwyższej Izby Kontroli,
prezes Narodowego Banku Polskiego - na wniosek prezydenta
Rzecznika Praw Obywatelskich,
Rzecznik Praw Dziecka. Dodatkowo Sejm powołuje także Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych i członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej.
Tak było 4 lata temu
Cztery lata temu wyborach
ważnych głosów oddano 15 200
671, a frekwencja wyniosła 50,92

NIE
7%

procent. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 235 mandatów
w Sejmie. Natomiast Platformie
Obywatelskiej przypadło 138
mandatów, ruchowi Kukiz’15 - 42
mandaty, z kolei Nowoczesnej 28 mandatów, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu - 16 mandatów, a Mniejszości Niemieckiej
- 1 mandat. Wówczas nowym
Premierem została Beata Szydło,
którą w czasie kadencji zmienił
Mateusz Morawiecki.
Przed nami kolejne wybory już
13 października 2019. W naszym
okręgu wybierzemy ośmiu posłów i jednego senatora.
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Zachęcamy wszystkich do
udziału w wyborach parlamentarnych.
Zespół Redakcyjny Tygodnika
30 minut
R0782/19
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami

z dr Małgorzatą Beślerzewską
z historyczką, ekolożką, członkinią Partii Zielonych i prowadzącą blog ekopraktyczni.pl rozmawiał Paweł Szpur
Mimo, iż posiadasz doktorat z hi- dzamy do naszego środowiska dwu- mosferę. Wykorzystujemy te rzeczy
storii, to twoją pasją jest ekologia. tlenek węgla, którego tam w ogóle jednorazowo, to jest nasz problem.
Dlaczego?
nie powinno być. Traktujemy naszą Konsumpcja jest taka, jakby to miaZanim zaczęłam studiować histo- atmosferę jak ściek - mówiąc krótko. ło się nigdy nie skończyć. A to się
rię, ekologia i ochrona środowiska To, że zmienia się klimat, mówimy od kończy, na naszych oczach to widać.
interesowały mnie prywatnie. To to- lat osiemdziesiątych mocno. Ale te O tym mówią ekolodzy, o tym mówią
warzyszyło mi od czasów liceum. Od zmiany klimatu nie były tak silnie za- naukowcy. Kolejne raporty z całego
tamtej pory ten temat był mi najbliż- uważalne. Od niedawna nie mówimy świata nauki przekonują nas, że to są
szy. Ale przy okazji historii i studiowa- o kryzysie klimatycznym tylko o kata- ostatnie chwile świata, którego znania, gdy pisałam swoją pracę doktor- strofie klimatycznej, która właśnie się my.
ską, dotyczącą analizy cen, jednym dzieje. Żeby coś z tym zrobić mamy
z wniosków, jakie mogłam postawić, dekadę, może dwie. To jest bardzo
Przejdźmy do rzeczy praktycznej:
był ten, że zmiana klimatu, czyli mała mało. W sytuacji, kiedy żyjemy na jak prawidłowo segregować śmieci?
epoka lodowcowa, wpływała ogro- kredyt środowiska naturalnego, muPomoc jak prawidłowo segregujemie na gospodarkę Rzeczypospoli- simy mieć świadomość, że ten kredyt my śmieci w Wałbrzychu, choć w Poltej. To było widoczne między innymi w końcu się wyczerpie. Korzystamy sce te systemy są różne, znajdziemy
z ograniczonych zasobów. Ograni- na portalu urzędu miasta i na portalu
w cenach zbóż.
czona jest ilość wody, ilość paliw ko- ekopraktyczni.pl
Czyli inflacja? Rosły ceny bo nie palnych oraz ilość zasobów na ziemi.
My korzystamy z nich w sposób niebyło produktu?
Który redagujesz.
Nie do końca, to była gospodarka ograniczony, tak jakby się nie miały
Na piknikach, które organizujefeudalna. Tam nie możemy mówić skończyć. Zakładamy, że zysk musi my czy warsztatach mówimy jak te
o typowo kapitalistycznych poję- być cały czas rosnący.
śmieci segregować żeby było ich
mniej. Natomiast najlepsze porady,
ciach typu inflacja, deflacja. W takiej
gospodarce praca nie była kosztem.
Ale oprócz tych zasobów, o któ- jeśli chodzi o to, co często mamy do
Ale faktycznie ceny wzrastały, bo zbo- rych mówisz, wytwarzamy cho- wyrzucenia w domu czyli plastikowe
ża było mniej.
ciażby chemikalia, które później opakowania po jogurtach czy butelki
wpuszczamy do gleby. Wytwarzamy PET, kartony po mleku i napojach to
Przejdźmy do teraźniejszości. plastik. Mężczyźni używają maszyn- do plastików.
Czy faktycznie jest tak, że współ- ki jednorazowej, kiedyś brzytwy.
Tu mam pytanie. Często na butelczesny człowiek, prowadząc tryb Dziś mamy pieluchy jednorazowe,
życia konsumpcyjny, doprowadza kiedyś były tetrowe.
kach mamy naklejkę. Jak jest papieDo tego wszystkiego potrzebna rowa, to wiadomo, można oderwać
do niszczenia środowiska?
Podstawowym problemem obec- jest energia, żeby to wyprodukować. i wrzucić do papieru. A jak jest taka
nego życia jest to, że opieramy się Mnóstwo wody. Czyli energię, którą plastikowa foliowa? Wrzucamy rana gospodarce węglowej. Czyli na produkujemy przede wszystkim z pa- zem z butelką?
paliwach kopalnych. Od momentu liw kopalnych. Wracamy do punktu
Tak. Tym się zajmuje centrum rerewolucji przemysłowej wprowa- wyjścia, kiedy zanieczyszczamy at- cyklingu. Butelki są później również
REKLAMA

segregowane na różnego rodzaju
typu PET. Natomiast nie zachęcam
do picia napojów z butelek plastikowych. Data ważności, którą znajdziemy na butelkach z wodą mineralną,
to jest data ważności tej butelki, a nie
wody.
Mikroplastik.
Mikroplastik czyli jego mikrowłókna. Zupełnie nie potrzebujemy wody
w butelkach. Świetną mamy wodę
w kranie. Wydajemy pieniądze na
wodę, która jest czasem nawet gor-

Zczytaj kod QR i obejrzyj cały wywiad na
kanale Studio Espresso

sza od tego, co mamy w kranie, wydajemy pieniądze na to opakowanie
i tworzymy górę śmieci.
Ale jeśli już używamy, to warto
na koniec odkręcić zakrętkę i wyrzucić bez zakrętki?
Tak. Butelki pakowane są w pryzmy sześcienne. Jeżeli butelki są zakręcone, to pod wpływem ciepła zaczynają pękać. To później dodatkowo
kosztuje.
Dziękuję za rozmowę.
Oglądnij pełny wywiad

W dalszej części wywiadu dr Beślerzewska
opowiada o działalności Partii Zielonych
i dlaczego kandyduje z jej ramienia do Sejmu
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Dwa miliardy
Przed nami 1 listopada
złotych na drogi
S8 i S5 przyznane

W Świdnicy można już składać wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami
i kwiatami.

Rada Ministrów przyznała 2 mld zł dla subregionu wałbrzyskiego - 1 mld zł na prace przygotowawcze i ich rozpoczęcie przy S8
na trasie Wrocław-Kłodzko i 1 mld zł na prace przygotowawcze na
drodze ekspresowej S5 na odcinku Wrocław-Świdnica-Wałbrzych
do S3 – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i
kwiatami w dniach od 29 października do 2 listopada br. na terenie
miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy
Słowiańskiej można składać do
11 października br. w pokoju nr 1
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po
upływie tego terminu nie będą one
przyjmowane, a niekompletne nie
będą uwzględnione w losowaniu
miejsc.
Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy
uczestnictwa w losowaniu miejsc
do handlu. Powinien on zawierać:
imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres, datę jego sporządzenia oraz
wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia handlu.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
w przypadku osób fizycznych i
prawnych – aktualne zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami
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Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Michał
Dworczyk
w piątek na konferencji prasowej
w Świdnicy odniósł się do podanej w środę informacji, że we wtorek rząd znowelizował uchwałę
o budowie dróg krajowych i autostrad w ten sposób, że wpisał do
tego programu budowę obu tych
dolnośląskich dróg: S8 z Wrocławia do Kłodzka oraz S5 z Wrocławia przez Sobótkę, Świdnicę, Wałbrzych do trasy S3 w Bolkowie.
- „Gdy ogłosiliśmy tę informację
pojawiły się też głosy, że to tylko
dokument, chociaż rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem
prawnym. Pojawiły się takie głosy
dyskredytujące. Otóż chcę przekazać informację, że Rada Ministrów
uchwałą 108 łamane na 2019,
zmieniającą uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego budowy dróg krajowych na
lata 2014-2023 z perspektywą do
2025 roku, przyznała dwa miliardy
złotych dla subregionu wałbrzyskiego” - powiedział Dworczyk.
Pokazał dokument i wyjaśnił, że
miliard złotych przyznano na prace przygotowawcze i rozpoczęcie
prac na drodze ekspresowej S8
z Wrocławia do Kłodzka oraz drugi

miliard złotych na prace przygotowawcze na drodze ekspresowej S5
z Wrocławia przez Sobótkę, Świdnicę, Wałbrzych do trasy S3 w Bolkowie. Dodał, że harmonogram
prac zakłada, że do końca 2019
roku ustalony zostanie przebieg
trasy S8, a po uzyskaniu decyzji
środowiskowych w 2021 roku zaplanowano przetarg w systemie
projektuj i buduj. W 2023 roku
przewidziano rozpoczęcie budowy. W przypadku S5 jeszcze w tym
roku rozpoczęłoby się tzw. studium techniczne, a w 2023 roku
ogłoszony zostanie przetarg na
studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. W konferencji
uczestniczył Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park Kamil Zieliński, który podkreślił, że z punktu widzenia
inwestorów w regionie niezwykle
ważna jest infrastruktura drogowa. - „To, co rząd zaproponował, to
jest zupełnie inna optyka w sferze
komunikacji. To są dwie nowe drogi i to jest odpowiedź na potrzeby
mieszkańców, przedsiębiorców
i turystów” - podsumował Zieliński.
red

w przypadku producentów kwiatów – decyzję o wymiarze podatku
rolnego oraz dowód jego opłaty,
oświadczenie, że wnioskodawca
nie zalega z płatnościami wobec
gminy, ZUS lub KRUS.

Losowanie miejsc do handlu odbędzie w poniedziałek, 14 października o godz. 9.00 w sali 104 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
red
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Wiadomość tylko dla osób
mających problemy ze słuchem
Jeśli...
Sprawd
masz 40 lat (i więcej) i zauważasz u siebie ubytki słuchu,
ź, c
p
rzysług zy
jesteś obywatelem Polski,
u
dofinan je Ci
Twój miesięczny dochód (emerytura, pensja, renta)
sowani
e
nie przekracza 3500 zł...
Koniecznie przeczytaj ten list, ponieważ przysługuje Ci prawo do udziału
w ogólnopolskim programie odzyskiwania słuchu. Dzięki niemu tylko
w tym roku blisko 11 000 Polaków skorzystało z bezzwrotnego dofinansowania.
Wszyscy oni znów odzyskali szansę, by normalnie słyszeć.

pasuje
na prawe
i lewe ucho

Szanowny Czytelniku,
Nazywam się Tomasz Kamiński i specjalizuję się w problemach układu słuchowego.
Zależy mi, żeby ten list przeczytało jak najwięcej osób mających problemy ze słuchem.
Mam dla nich ważną wiadomość.
Pomagam ludziom odzyskać słuch – bez
operacji i wszczepiania implantów. I robię
Prof. Tomasz Kamiński,
to w 60 sekund. To możliwe, ponieważ kospecjalista
rzystam z technologii, która pozwala odzyds. problemów
skać sprawność słuchową.
ze słuchem
Technologia, o której Ci opowiadam,
i koordynator programu
odzyskiwania słuchu
posłużyła do stworzenia Audiokorektora Wzmacniającego Słuch – urządzenia,
dzięki któremu każdy może znów słyszeć tak, jak w wieku 25–30 lat!
Odkrywcą tej technologii i współkonstruktorem Audiokorektora
Wzmacniającego Słuch jest prof. Mathieu Deschamps. Oto, jak opisuje
on proces odzyskiwania słuchu przez osoby używające jego urządzenia:
„Wraz z moim zespołem odkryliśmy pewne prawidłowości w ludzkim
uchu, na które można oddziaływać na poziomie nanokomórkowym. Następnie stworzyliśmy specjalny mikrochip (AVD-873), który umożliwia
takie oddziaływanie. W rezultacie osoby, które go noszą, słyszą nawet
o 264% dokładniej niż wtedy, gdy nosiły aparaty słuchowe”.
Prof. Mathieu Deschampsa znam od czasów moich praktyk w USA.
Poprosił mnie o pomoc w uruchomieniu jego programu odzyskiwania
słuchu w naszym kraju.
Jedną z pierwszych uczestniczek polskiej edycji programu była moja
mama. Wytłumaczyłem jej, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch to
nie jest zwykły aparat
Audiokorektor Wzmacniający
słuchowy. Jest o wiele
Słuch dzięki swym
lepszej jakości i nie zorozmiarom jest niewidoczny
stał stworzony do nabidla osób postronnych.
jania kasy prywatnym
firmom – technologia
w nim zastosowana jest
Posiada uniwersalne
wkładki w różnych
6 razy tańsza od tej zastorozmiarach dzięki którym
sowanej w aparatach słuAudiokorektor idealnie
chowych podobnej jakości.
dopasowuje się do budowy
ucha i przylega do skóry.

Usłyszysz nawet
najmniejszy szept!
Mikroczip AVD- 873
wyłapuje dźwięki we
wszystkich zakresach,
w których operuje
ludzkie ucho.
Dzięki niemu możesz
znów usłyszeć czyjś
szept, wyłapywać
i rozróżniać głosy
w tłumie – nie umknie
Ci żaden ważny dźwięk!

Mama zdecydowała się
spróbować. Kiedy ponownie ją odwiedziłem,
powtarzała, że słyszy
tak, jak w wieku 30 lat!
Byłem zachwycony, ponieważ jako osoba posiadająca wiedzę na temat
schorzeń słuchu mam
świadomość, że 80%
osób tracących słuch
(głównie po 70. roku
życia) jest zagrożonych
demencją, a nawet
chorobą
Alzheimera.
Dlatego
postanowiłem
napisać ten list.

Każdy, kto zgłosił się do programu odzyskiwania słuchu, potrzebował 60 sekund, by zapewnić sobie idealny poziom słyszenia.
Tylko tyle trwa ustawienie i włożenie do ucha Audiokorektora Wzmacniającego Słuch. Zawsze, gdy trafiała do mnie nowa osoba, najpierw
była euforia podczas testowania urządzenia, a potem... krępujące pytanie o jego cenę.
Audiokorektor Wzmacniający Słuch:
- może 7-krotnie lepiej niż zwykłe urządzenie wzmacniające wyczulać
ucho na szept i różne dźwięki w tłumie,
- nie emituje szumów i pisków,
- może „cofać wiek” Twojego słuchu średnio do przedziału 25-35 lat,
- pozwala słuchać muzyki, radia, rozmawiać przez telefon.
Markowe urządzenia dorównujące parametrami Audiokorektorowi
Wzmacniającemu Słuch, kosztują od 8000 do 12000 zł. Tymczasem
Audiokorektor, dzięki optymalizacji produkcji i usunięciu pośredników, jest dostępny cenowo dla wszystkich! Bez dofinansowania za
1987 zł, ale Ty możesz go otrzymać za ułamek tej kwoty za udział
w Klubie Seniora!
Być może wciąż jesteś sceptycznie nastawiony. Dlatego daję Ci słowo,
że Audiokorektor Wzmacniający Słuch zapewnia pełne dopasowanie
do kształtu Twojego ucha. Posiada zestaw silikonowych wkładek
w różnych rozmiarach, które można dopasować do każdego ucha. Jest
wygodny, nie wypada i nie sprawia bólu przy noszeniu.
Wracając do ceny... Gdyby Audiokorektor sprzedawany był
w sklepach, byłby dostępny za kwotę aż 6 razy wyższą. To właśnie pominięcie sklepów umożliwiło obcięcie kosztów i obniżenie ceny. Dodatkowo teraz jest ono objęte specjalnym dofinansowaniem, dzięki któremu otrzymasz Audiokorektor Wzmacniający Słuch za udział
w Klubie Seniora za jedyne 137 zł (zamiast za 1987 zł)!
Aby skorzystać z dofinansowania, wystarczy jak najszybciej zadzwonić pod numer podany na dole. Pamiętaj, że dofinansowanie przysługuje
wyłącznie tym osobom, które zgłoszą się do 11 października 2019 roku.
Później te pieniądze przepadną. To tak, jakbyś podarł i wyrzucił 1850 zł
(naprawdę stać Cię na taki gest?).
Zadzwoń, aby otrzymać Audiokorektor Wzmacniający Słuch za
udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł. A już za kilka dni pod Twoimi drzwiami zjawi się kurier z ubezpieczoną paczką. W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń, a ja lub inni nasi wykwalifikowani specjaliści
z przyjemnością z Tobą porozmawiamy. Działaj zanim fundusz na dofinansowanie zostanie wyczerpany.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku,

Tomasz Kamiński

Zadzwoń już dzisiaj!

tel. 81 300 35 94
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Zdaniem eksperta - czyli politolog Roman Ziembicki

Miała być awantura
A były narkotyki gdy o godzie 22:30 policjanci prewencji wałbrzyskiej
komendy udali się do jednego z mieszkań w centrum miasta. Zgłoszenie dotyczyło awantury domowej.
Policjanci prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w późnym wieczorem udali się na plac Tuwima na interwencję związaną z agresywnym zachowaniem nastolatka w stosunku do innych domowników. Kiedy mundurowi weszli do mieszkania, wyczuli nietypową woń unoszącą się w powietrzu i
szybko ustalili, że jest to zapach narkotyków. W koszyku leżącym na przedpokoju znajdowało się 6 łodyg konopi indyjskich oraz większe ilości suszu roślinnego, który po przebadaniu okazał się środkiem odurzającym w postaci
marihuany. Można było z niego wykonać ponad 500 porcji handlowych tego
narkotyku. W trakcie wykonywanych czynności z agresywnym 16-latkiem
funkcjonariusze szybko ustalili, że narkotyki należą właśnie nieletniego. Policjanci zabezpieczyli spore ilości suszu roślinnego w postaci marihuany oraz
krzewy konopi indyjskich, a także zatrzymali sprawcę. Decyzją sądu 16-latek
trafił już na najbliższe 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
red
źródło: http://www.walbrzych.policja.gov.pl
Złapali rabusiów
Trzech sprawców kradzieży sklepowych zatrzymali w poprzednim tygodniu wałbrzyscy policjanci. Mężczyźni w wieku 26, 30 oraz 43 lat za
popełnione czyny odpowiedzą teraz przed sądem.
Policjanci prewencji wałbrzyskiej komendy otrzymali informację o ujęciu przez
pracowników ochrony 30 oraz 26-latka, którzy ukradli z jednego ze sklepów
przy ul. 1 maja w Wałbrzychu trzy konsole do gier. Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce zgłoszenia potwierdzili, że dwaj wałbrzyszanie wynieśli przedmioty o łącznej wartości blisko 800 złotych i zatrzymali obu podejrzanych.
Przedmioty w stanie nienaruszonym wróciły natomiast na półki sklepowe.
Kilka godzin później – tym razem dzięki pracy operacyjnej – przy ul. Mickiewicza w ręce policjantów Komisariatu Policji II w Wałbrzychu wpadł 43-letni
mieszkaniec naszego miasta. Mężczyzna w zeszłym miesiącu ukradł ze sklepu
przy ul. 1 maja różnego rodzaju odzież, torebki, zegarki oraz obuwie. Straty poniesione przez właściciela wyliczone zostały na kwotę ponad 4 tysięcy złotych.
Podczas czynności procesowych cała trójka przyznała się do zarzucanych im
czynów i złożyła wyjaśnienia. Za kradzieże grozi im kara pozbawienia wolności
do lat 5.
red
źródło: http://www.walbrzych.policja.gov.pl
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Wybory to nie
festiwal polubień
Zaczynamy żyć w dziwnych czasach wyborczych.
Mimo, iż zaledwie szesnaście milionów polaków korzysta z najpopularniejszego portalu społecznościowego jakim jest Facebook, to politycy zaczynają się prześcigać w najlepszym dotarciu do wyborców właśnie w świecie wirtualnym.
W tym wszystkim warto
zauważać, że w blisko czterdziestomilionowym kraju to
zaledwie 1/3 korzysta z social
mediów. Ale ci, którzy na co
dzień przeglądają od rana
Faceeboka jako źródła bieżących informacji zapewne
myślą, że wybory to festiwal
Lików pod postem danego
kandydata. Jednak tak nie
jest, lub tak być nie powinno.
Ci, którzy żyją w wirtualnym
świecie najczęściej kierują się
sympatią do polityka, a nie
tym jaki program wyborczy
prezentuje jego partia bądź
on sam. Większą uwagę i sympatię przyciągają politycy,

którzy „biegają” po lokalnych
festynach i wrzucą z nich jak
największą liczbę zdjęć, by ci
którzy byli lakowali i udostępniali. W ich mniemaniu tak
współczesny polityk buduje
elektorat. Ale warto się zastanowić, czy to aby właśnie takich polityków właśnie nam
trzeba? Czy my wyborcy jednak bardziej potrzebujemy
ludzi skutecznych w działaniu na rzecz miasta i regionu.
Wybory to dobry moment by
przez chwilę zejść na ziemię i
zastanowić się kogo wybrać.
Ale nie używając do tego
ilości polubień pod postami
polityków. Bo przez kolejne

cztery lata zamiast rzetelnej
pracy na rzecz mieszkańców
regionu będziemy mieli objazdowy cyrk festynowy za
pieniądze podatników.
Roman Ziembicki
Politolog do spraw badania
rynku. Wieloletni koordynator kultury
w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Pracownik samorządowy, obecnie
Project manager w firmie BMK zajmujący się projektami EU. Koordynator
i uczestnik badań preferencji wyborczych wałbrzyszan podczas wyborów
na Prezydenta Miasta Wałbrzycha w
dniach 21.11.2010 r. i 05.12.2014 r.
Współorganizator i uczestnik badań
opinii publicznej przed wyborami
samorządowymi w 2010 roku. Współuczestnik seminarium naukowego
„Równe prawa, równe szanse. Kobiety
w życiu społeczno – politycznym”.
R0786/19
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Zdaniem eksperta – ekonomista Bartłomiej Grzegorczyk

Sto lat polskiego złotego

W dzisiejszym artykule
będzie trochę mniej ekonomicznie a bardziej historycznie z naszą polską walutą w
tle. Otóż chodzi o złotego,
który w tym roku obchodzi
100-lecie wprowadzenia. W
listopadzie 1918 roku, po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie naszego kraju funkcjonowały
cztery obce waluty oraz pieniądze regionalne. Funkcje
banku emisyjnego pełniła
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, która emitowała marREKLAMA

ki polskie – ówczesny podstawowy środek płatniczy.
Przed władzami wystąpiła
konieczność
uporządkowania spraw walutowych i
powołania banku centralnego wraz z oficjalną walutą.
28 lutego 1919 roku zapowiedziano wprowadzenie
złotego jako oficjalnej waluty. Ostatecznie nowa waluta pojawiła się dopiero w
1924 roku. W styczniu 1924
roku Sejm uchwalił reformę
walutową, która pozwoliła
przezwyciężyć
katastrofę
hiperinflacji i związany z
nią kryzys gospodarczy na
terenie Polski. Reforma została przeprowadzona przez
ministra finansów Władysława Grabskiego, wybitnego
ekonomistę uważanego za
ojca złotego i współtwórcę Banku Polskiego. Złoty poprzednik naszej obecnej
jednostki pieniężnej wprowadzony został do obiegu
29 kwietnia 1924 roku, za-

stąpił markę polską „zniszczoną” hiperinflacją. Emisją
złotego zajął się Bank Polski
– poprzednik Narodowego
Banku Polskiego. Jednak to
rok 1919 uznawany jest za
początek obowiązywania
polskiego złotego jako naszej oficjalnej waluty. Był to
kolejny krok w przywracaniu niepodległości i budowy własnego systemu gospodarczego po 123 latach
zaborów. Dlaczego o tym piszę w kontekście historycznym? Ponieważ uważam, że
własna narodowa waluta,
system walutowy z niezależnym bankiem centralnym
na czele jest gwarantem
stabilności systemu bankowego oraz gospodarczego.
Niezależny bank centralny
poprzez emisję pieniądza,
pełnienia roli banku banków
oraz banku państwa jest
jednym z filarów stabilności
naszej gospodarki, gospodarki bardzo mocno zgloba-
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lizowanej, gospodarki gdzie
kapitał nie ma narodowości. Przy tej okazji chciałem
wspomnieć o trwającej od
lat dyskusji o wprowadzeniu
euro w Polsce. Są oczywiście
pewne korzyści z wprowadzenia euro w Polsce m.in.
silniejsza integracja z Unią
Europejską, eliminacja ryzyka kursowego czy integracja rynków finansowych ale
trzeba pamiętać o dużych
zagrożeniach m.in. większej
podatności na kryzysy gospodarcze w krajach strefy
euro czy braku stabilizacji
gospodarczej.
Doświadczenia ostatniego kryzysu
zadłużeniowego w Grecji,
Hiszpanii, Włoszech czy
Portugalii wskazują, że w
sytuacji kryzysowej strefy
euro brak odpowiedniego
przygotowania gospodarki
narodowej może oznaczać
bardzo poważne, negatywne konsekwencje ekonomiczne. Po ewentualnym
wprowadzeniu euro, postępujące wyrównywanie się
cen do poziomu cen strefy
euro przy niskich zarob-

kach Polaków w stosunku
do średniej unijnej nie jest
korzystne dla przeciętnego
Kowalskiego. Podsumowując, wprowadzenie euro w
Polsce jest możliwe ale tylko
w latach stabilnego wzrostu
gospodarczego, utrzymującego się dobrego „prosperity” , silnej gospodarki
i wysokich zarobków Polaków. Najważniejszym moim
zdaniem jest ten ostatni warunek, gdy średnie zarobki
przeciętnego Polaka zbliżą
się do poziomu średniej
unijnej. Z wyliczeń ekonomistów zakładających, iż
poziom dochodu byłby na
poziomie 80-90% dochodu
unijnego nastąpić to może
dopiero za kilkadziesiąt lat.
Bartłomiej Grzegorczyk

Od urodzenia wałbrzyszanin,
absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku ekonomia i specjalności analiza ekonomiczna.
Wieloletni pracownik sektora
bankowego oraz ekspert i doradca w
programach przeznaczonych dla organizacji pozarządowych współfinansowanych ze środków publicznych.

R0787/19
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Lewicowe postulaty Kotarby

REKLAMA
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Na konferencji Lewicy doktor Mariusz Kotarba zaapelował do kandydatów z pozostałych komitetów wyborczych startujących w naszym okręgu wyborczym o odbycie
debaty programowej: „W przekonaniu, że istotą demokracji jest dyskusja w dniu dzisiejszym zwracam się z apelem do pozostałych kandydatów o przeprowadzenie publicznej debaty, na której będzie możliwość przedstawiania własnych postulatów i poglądów”. Kotarba
dodaje również, że jest przekonany, iż publiczna debata pozwoli mieszkańcom dokonać właściwego
wyboru, a zarazem zachęci ich do licznego udziału 13 października w akcie wyborczym.
Zapytany o program Lewicy
podkreślił, że w centrum uwagi
jest człowiek i zaspakajanie jego
potrzeb.
Dlatego tak ważne miejsce
zajmują kwestie związane z inwestycją w służbę zdrowia, która
skróci kolejki do lekarzy specjalistów do 30 dni oraz zapewni leki
na receptę za 5 zł.
Dostrzegamy problemy polskich emerytów, dlatego też
wprowadzimy gwarantowaną
emeryturę minimalną w wysokości nie niższej niż 1600 zł na
rękę. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą
minimalną.
Ważne dla nas jest środowisko, dlatego do 2035 roku większość energii będzie pochodzić
z odnawialnych źródeł. Zakażemy importu węgla. Dofinansujemy wymianę 2 milionów domowych pieców węglowych na
nowoczesne instalacje grzewcze.

REKLAMA

Do 2023 roku zlikwidujemy fermy futrzarskie, zabronimy wykorzystywania zwierząt
w cyrkach i skończymy z chowem klatkowym. Stworzymy
możliwość sterylizacji na koszt
państwa zwierząt domowych za
zgodą właściciela
Pakiet dla rozwoju
Zniesiemy limity dla proporcjonalnej składki na ZUS.
Przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie wybrać rozliczanie
proporcjonalne do przychodu tak jak w małym ZUS-ie - lub według starych zasad. Skorzystają
na tym zwłaszcza mali przedsiębiorcy.
Wprowadzimy
program
wsparcia innowacji. Państwo
będzie przejmować połowę ryzyka w inwestycjach innowacyjnych na skalę 3,5 miliarda złotych rocznie. Nauka jest dla nas
wszystkich, dlatego przeznaczymy na badania i rozwój ponad
2% PKB.

Godna płaca minimalna. Proponujemy przejrzystą, 10-letnią
strategię ustalenia płacy minimalnej, konsultowaną z przedsiębiorcami
i pracownikami.
W przyszłym roku wyniesie ona
2700 złotych brutto. W 2030
roku osiągnie ona poziom 60%
średniego
wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw. Pielęgniarkom,
fizjoterapeutom,
pracownikom socjalnym oraz
wszystkim pracującym w sektorze publicznym zagwarantujemy
godne wynagrodzenia.
Państwo powinno w końcu
uporządkować relację z kościołem. Kościół katolicki jest
największym
posiadaczem
ziemskim w Polsce po Skarbie
Państwa. Nie ma powodów dla
wyjątkowego traktowania jego
finansów. Zlikwidujemy Fundusz Kościelny i opodatkujemy
duchownych tak, jak wszystkich
obywateli.
TS
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Studio Espresso gościło w restauracji Hotelu Ibis w Wałbrzychu

z Kamilem Zielińskim

z byłym Wicewojewodą Dolnośląskim i wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także kandydatem do Senatu RP rozmawiał Paweł Szpur

w różnych miejscach i w różnej
przestrzeni.
Najczęściej w internecie?
To jest właśnie dziś zaleta
i wada tych czasów. Jeśli się
spotykamy - to zaleta, jeśli się
nie widzimy - to wada. Myśmy
trudny przedmiot studiowali –
analiza ekonomiczna. Trochę
matematyki, prognozowanie.
Znakomita większość tych ludzi
pracuje na sensownych stanowiskach gospodarczych. Mnie
wywiało w politykę, więc w klimaty polityczno-gospodarcze.
Tak patrząc z perspektywy czasu to, co się dzieje w Wałbrzychu, wówczas to 140 tys. miasto, dziś nieco ponad sto.

Czasy liceum już dawno za
nami. Jak to się stało, że zająłeś się polityką?
W liceum nie robiliśmy polityki, było wszystko inne oprócz
tego. Swoją drogą - piękne czasy. Ostatnio byłem na inauguracji roku szkolnego i uroczystości
ślubowania pierwszych klas. Teraz to IV Liceum przerodziło się
z takiego o charakterze stricte
sportowym w profil klas mundurowych. To takie ciekawe
doświadczenie, że miejsce które znasz, gdzie zostało to samo
asfaltowe boisko, na którym
zdzieraliśmy kolana...
Uczyliśmy się grać w piłkę
ręczną...
Została pamięć o tych
wszystkich profesorach. Wspa-

niałych ludziach z perspektywy
czasu.
Niektórych już z nami nie
ma.
Nie wiem czy się ze mną Paweł zgodzisz, ale czas liceum był
chyba lepszy niż czas studiów.
Na studiach człowiek miał świadomość, że wchodzi w dorosłe
życie. Było przeświadczenie,
że za chwilę musisz zarabiać.
Zanim zostałem ekonomistą,
z czego wszyscy się ze mnie
śmiali, byłem organistą. Grałem
na organach, miałem z tego jakiś pieniądz i kupiłem pierwsze
auto pod tytułem Yugo Koral.
Wszyscy się śmiali, bo ono się
psuło codziennie, wielokrotnie
wypychaliśmy je z parkingu, no
ale było auto. Ale jak odpaliło,
to już po mieście jeździliśmy.
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w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 pracownik usług komunalnych

Premie do 150 EUR !
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl
(KRAZ 7765)

Potężne głośniki w bagażniku,
najpierw było słychać, potem
widać. I studia – Akademia Ekonomiczna, wtedy jeszcze w Wałbrzychu.
Wtedy zaczęły się problemy
z przeniesieniem filii do Wrocławia?
Wtedy zaczęliśmy się interesować polityką, kiedy powiedzieli nam: „Panowie i Panie albo Wrocław, albo Jelenia
Góra, bo zamykamy ze względów ekonomicznych”. Zainteresowaliśmy się samorządem
studenckim, gdzie był Bartek
Grzegorczyk, byłem ja i Agnieszka Nowak. Wówczas był
starosta, był Prezydent Kruczkowski i parlamentarzyści, a my
powiedzieliśmy im, że to jest
nasza szkoła. Mamy tu zrobić
tytuł licencjata, magistra, i później pracować, a oni mówili, że
mam jechać do Wrocławia czy
Jeleniej Góry. Mówiąc wprost powiedzieliśmy nie. Nie pamiętam czy w historii powojennej
Wałbrzycha był strajk studentów, ale wtedy był.
Pamiętam wszystkich studentów na ulicach.
Wtedy z naszymi postulatami z taką tubą w ręku szliśmy,
manifestowaliśmy,
dotarliśmy pod ratusz. Pamiętam...
wówczas Anna Żabska, prezes
Zamku Książ była asystentką
prezydenta. Mamy wielki żal,
że Akademii Ekonomicznej nie
udało się utrzymać w Wałbrzychu. Nie udało nam się obronić,
przewalczyć. Mówiąc wprost: z
dzisiejszą moją wiedzą polityczną pewnie by się udało. Wtedy
była energia i chęć do działania. Taki młodzieńczy zapał. Nie
udało się tego zrobić. Moje koleżanki i moi koledzy „rozwiali
się” tak naprawdę po Polsce, Europie i świecie. Spotykamy się

Albo i dziewięćdziesiąt
mieszkających faktycznie.
Właśnie. I tych naszych kolegów nie ma. A by się przydali dzisiaj. To jako wojewoda
widziałem, jaki jest napływ
pracowników z Ukrainy. Z jednej strony dziś jest taka wielka
presja na poszukiwanie dobrej pracy, która nie jest pracą
dla pośrednika, pracy dobrze
płatnej. A z drugiej strony - poszukiwanie przez pracodawcę pracownika, który będzie
doświadczony, wykształcony i
odpowiedzialny. To dzisiaj taka
kluczowa cecha. Wałbrzych
dużo na tym stracił.
Stracił na braku uczelni. Im
więcej uczelni by było w Wałbrzychu, tym lepiej dla miasta.
Ja dzisiaj z sentymentem zajeżdżam na Wałbrzyską Wyższą
Szkołę Zawodową. Ja zawsze
patrzę, że ten obiekt to była ta
moja szkoła. Tam w tej jednej
z części była Akademia Ekonomiczna. Tam zaczęło się moje
myślenie o polityce jako kosztu
alternatywnego. Likwidujemy
coś, ale ten koszt ponosimy za
dekadę. Za lat dziesięć, za lat
piętnaście, za lat dwadzieścia.
Dziś zbieramy tego konsekwencje. Popatrz Paweł, zakładając,
że ktoś kończy ten sam kierunek, co ja we Wrocławiu, przyjeżdża do Wałbrzycha do pracy...?
Ciężko. We Wrocławiu dostanie lepszą pensję, lepsze
warunki pracy.
Właśnie. Jest mi to ciężko sobie wytłumaczyć.
Już jesteśmy old boyami,
ale do czterdziestki jeszcze

daleko. Masz trójkę dzieci. Jak
łączysz życie rodzinne i pracę
plus politykę? Żona musi być
wyrozumiała?
Bardzo wyrozumiała. Ponoć
żony się nie chwali (śmiech), ale
trafiłem taki „model” wobec życia, który prowadzę, który z jakiś powodów wybrałem. Potrafi
zrozumieć, że czasem muszę
wyjść bez słowa, bo jest coś, co
trzeba zrealizować w funkcjach
społecznych czy gospodarczych, wymagających ode mnie
aktywności dwadzieścia cztery
godziny, siedem dni w tygodniu. Natomiast oprócz wielu
ról, tą najważniejszą, najważniejszą, którą mam, to bycie ojcem. I całe życie, jakie mam, jest
tak sfokusowane, by wolny czas
poświęcić maluchom. Oprócz
miłości to jest nasze zobowiązanie jako dorosłych, żeby te
kolejne pokolenia miały lepiej
niż my mieliśmy.
Byłeś do niedawna Wicewojewodą Dolnośląskim. Jak to
zrobiłeś, że mimo określonych
barw politycznych masz otwarte drzwi w każdym ratuszu
w regionie? Współpracujesz z
każdym, niezależnie od poglądów politycznych każdego z
gospodarzy miejscowości.
Ten urząd wojewody jest na
tyle specyficznym urzędem,
że tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, zapina wszystkie
inne. Jest trzonem administracji
rządowej w województwie. Z
jednej strony nadzorczym, zaś
z drugiej -pośrednikiem między
ministerstwami, a samorządem
lokalnym. Wojewoda musi być
absolutnie odpowiedzialny za
region. Wojewoda musi absolutnie dochować obowiązku
bezstronności. To nie znaczy, że
nie mamy poglądów.
Liczą się mieszkańcy.
Tak, liczą się mieszkańcy. Ale
liczy się też przede wszystkim
ten głos mieszkańców, który
został oddany w wyborach i
dany wójt, burmistrz, prezydent mandat większości mieszkańców sprawuje. To trzeba
szanować. To wielka cecha demokracji. Ja mogę różnić się poglądami, ale muszę uszanować
włodarza danej gminy, bo to reprezentant danej gminy. Jemu
mają się udawać drogi czy ma
budować kanalizację.
Dziękuję za rozmowę.
Oglądnij pełny wywiad

Zczytaj kod QR i obejrzyj cały wywiad na
kanale Studio Espresso

12 Promocja
REKLAMA

/Tygodnik30minut

Piątek, 4 października 2019
www.30minut.pl
R0791/19

Piątek, 4 października 2019
www.30minut.pl

Nakład łączny
0 egz.
w październiku 70 00

Prosto z sieci 13

od 17 lat
razem z Wami

Co ćwierka w sieci...
Michał Dworczyk
@michaldworczyk
Pan poseł @bbudka podczas #debataTVP zaprezentował paragon z ceną leku,
który od 1 września kosztuje po refundacji 3,20 zł. Niestety, to jest właśnie „wiarygodność” KO w pigułce. Pan premier @SasinJacek merytorycznie o programie
@pisorgpl.
9:50 PM · 1 paź 2019

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM
Zaczynamy akcję sadzenia winobluszczy. W całym mieście posadzimy ich tysiąc, a
przy samych ścianach ratusza 40 sztuk. Pnącza tworząc zielone ściany oczyszczają
powietrze, zatrzymują wodę oraz ocieplają budynki.
#Wałbrzych
3:39 PM · 1 paź 2019

Anatol Szpur
Świdnica

@UMswidnica

juliuszchrzastowski w przedstawieniu „Wiedźmin. Turbolechita”. To co się działo
na scenie trudno opisać. To trzeba było zobaczyć. Kolejna edycja Czasu na Teatr
za nami. Widzimy się za rok? KONIECZNIE https://instagram.com/p/B3CI0pOCzO
_/?igshid=q8nvonba4vkr

@AnatolSzpur
Stypendia dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Ś️ rednia wieku w tych zawodach to dzisiaj ponad 50 lat. Wiemy, jak przyciągnąć młodych ludzi do zawodu, aby w przyszłości nie groziło nam zamknięcie szpitali.
#PROGRAM5X5 @BezpartyjniSam
11:16 AM · 29 wrz 2019

1:18 PM · 30 wrz 2019

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Kornela Morawieckiego, wybitnego Dolnoślązaka, działacza na rzecz wolnej Polski, uznanego opozycjonisty
antykomunistycznego, założyciela Solidarności Walczącej.
Rodzinie i Najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia.
1:42 PM · 30 wrz 2019

Mariusz Kotarba
@Mariusz_Kotarba
W ciągu 4 lat zagwarantujemy, że kolejka do lekarza specjalisty nie będzie dłuższa niż 30 dni. Zwiększymy publiczne finansowanie w opiece zdrowotnej do
6,8% PKB do 2022 roku i do 7,2% PKB do 2024 roku.
6:03 PM · 2 paź 2019
REKLAMA

Muzeum Porcelany
@MuzeumWalbrzych
Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Konstrukcje” w ramach IV Biennale Mistrzów
Ceramiki im. Bronisława Wolanina. Od 19 października 2019 do 31 stycznia 2020
mogą Państwo podziwiać prace wybitnego artysty ceramika, grafika, malarza i designera - Władysława Garnika.
@WalbrzychMM
11:52 AM · 30 wrz 2019

dolnośląska Policja
@DPolicja
Policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzieże damskich torebek w jeleniogórskich kościołach. Sprawczyni działała w myśl zasady „okazja czyni złodzieja”. Jej łupem padły co najmniej 3 torebki.http://dolnoslaska.policja.gov.
pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/kradla_torebki_w_kosciolach___zostala_zatrzymana_przez_policjantow
1:25 PM · 1 paź 2019
R0792/19
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Czas na Kopernikalia
W dniach 1-30 października 2019 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu po raz siódmy organizowane są Kopernikalia. Ta cykliczna impreza związana jest z postacią
Mikołaja Kopernika – patrona szkoły - oraz tematyką astronomiczną.
W tym roku obchody są le szkoły. Niektóre działania ogólny zarys tegorocznych Koszczególne, bo upamiętniamy kierowane są również do wy- pernikaliów:
wydarzenie lądowania czło- chowanków i uczniów wałwieka na Księżycu w związku brzyskich przedszkoli i szkół
Konkurs Wiedzy o Koperniz 50. rocznicą tego dokonania. podstawowych. Wiele zapla- ku skierowany do klas pierwW ramach Kopernikaliów prze- nowanych imprez odbywa się szych III LO;
prowadzone zostaną konkursy tradycyjnie każdego roku, ale
Noc z gwiazdami dla uczi akcje o charakterze poznaw- również przewidziane są też niów III LO (czyli obserwacja
czym, artystycznym i sporto- nowe działania. Poniższa lista nieba, projekcja filmów o tewym, w które zaangażowani przedstawia główne etapy i matyce astronomicznej, astro
będą uczniowie i nauczyciequizy);

www.30minut.pl
Konkurs wiedzy o Programie
Apollo skierowany do klas drugich III LO;
Akcja „Eksploracja Kosmosu”
– czyli tworzenie przez pierwsze klasy modeli lub kolaży wybranych obiektów związanych
z podróżami kosmicznymi i badaniem Kosmosu;
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Człowiek w Kosmosie”
skierowany do wychowanków
przedszkoli i uczniów szkół
podstawowych oraz III LO;
„Kosmiczne Zabawy” dla wychowanków przedszkoli;
’Księżycowe’ Zdjęcie Klasowe wykonane przez wszystkie
klasy naszej szkoły.

Finał Kopernikaliów 2019
Podczas finału podsumowane zostaną wszystkie działania.
Przedstawione będą wyniki
wymienionych akcji, ogłoszone
zostaną rezultaty konkursów,
nastąpi wręczenie nagród i
wyróżnień. Szczegółowe informacje, relacje i zdjęcia z przeprowadzonych imprez będą
sukcesywnie
zamieszczane
na stronie internetowej szkoły. Organizatorzy serdecznie
zapraszają na podsumowanie
Kopernikaliów, które odbędzie
się w LO w środę 30 października 2019 r. o godz. 11.00
red

Emocje sportowe gwarantowane
W sobotę 12 października odbędzie się w Strzegomiu odbędzie druga ARYZTA Półmaraton, którego dystans wyniesie 21,0975 km, a także bieg dodatkowy - „Bieg Piekarza” na dystansie około 11,5 km.
Start biegu nastąpi o godz.
11:00. Atestowana trasa prowadzi po jednej pętli w całości po nawierzchni asfaltowej.
Trasa oznakowana będzie co 1
km, zabezpieczona, z ograniczonym ruchem pojazdów. Na
trasie będą znajdowały się trzy
punkty odświeżania i odżywiania. Start biegu zlokalizowany
będzie w Rynku Strzegomia, zaś
meta na ul. Krótkiej (Park Strzegomskie Planty). W ramach półREKLAMA

maratonu odbędzie się również
„Bieg Ciasteczkowy” dla dzieci
i młodzieży. Organizatorami i
współorganizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski w Strzegomiu, Amatorski Klub Sportowy
Strzegom, Ośrodek Sportu i
Rekreacji Sp. z o. o., Społeczność Biegowa „Strzegomska
Dwunastka”, ARYZTA Polska Sp.
z o. o. oraz Fundacja Ronalda
McDonalda.

Trasa półmaratonu: Rynek
w Strzegomiu – Żółkiewka
Wiatrak – Kostrza – Godzieszówek – Roztoka – Jugowa –
Tomkowice – Strzegom (meta
w parku miejskim w pobliżu
pomnika Księżnej Anny).
red
Więcej informacji:
w w w. a r y z t a - p o l m a r a t o n .
strzegom.pl/
R0793/19
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Pracują nad trasami rowerowymi
Pod przewodnictwem Krzysztofa Kwiatkowskiego Starosty
Wałbrzyskiego odbyło się kolejne
posiedzenie dotyczące organizacji,
łączenia i tworzenia tras rowerowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
Włodarze Gmin Ziemi Wałbrzyskiej oraz Nadleśnictwa Wałbrzych,

REKLAMA

Świdnica i Kamienna Góra omówili
kwestie związane ze stworzeniem
wspólnej i spójnej koncepcji tras
rowerowych w naszym regionie,
która pozwoliłaby wyeksponować
walory turystyczne i krajoznawcze
Ziemi Wałbrzyskiej. Radny Powiatu
Wałbrzyskiego Piotr Pol przedstawił
wstępny zarys tras, natomiast go-

spodarze gmin przedstawili swoje
postulaty. Planowane działania mają
być długotrwałe i fazowe. Ustalono
następujące wnioski:
-Najważniejsze jest oznakowanie
i połączenie już istniejących tras, tak
aby można było swobodnie poruszać się pomiędzy gminami naszego
powiatu. Dla przejrzystości i spójno-

ści trasy będą oznaczone numerami.
W kluczowych punktach staną mapy
z zaznaczeniem wszystkich dostępnych tras.
-Wybranie i stworzenie miejsc
parkingowych, które umożliwią
swobodne korzystanie z tras.
- Każda z Gmin zapozna się ze
wstępnym projektem i naniesie

ewentualne usprawnienia na swoim
terenie.
W następnych fazach planowane jest m.in, powstawanie stacji
naprawczych dla rowerów oraz
tworzenie miejsc postojowych na
trasach.
red

R0794/19

Niższy podatek – wyższa emerytura
Nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie mogą zyskać seniorzy na obniżce podatku. Od pierwszego października stawka podatku dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie zmniejsza się z 18 do 17 proc. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na
ogólnych zasadach, czyli także emeryci i renciści.
W zależności od dochodu, rocznie można zyskać nawet kilkaset złotych. Emeryci i renciści,
którzy pobierają minimalne świadczenie 1 100 zł brutto, otrzymają na rękę 943 zł a nie 935 zł jak
dotychczas. Ci, którzy dostają 2 500 zł zyskają 23 zł, a osoby ze świadczeniem w wysokości 7 000
zł otrzymają 67 zł więcej. ZUS automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich
swoich klientów z dochodem do 85.528 zł. Można tego jednak uniknąć, wystarczy złożyć w ZUS
wniosek o rozliczenie według wyższej stawki, która jest wynikową obowiązujących w tym roku
dwóch stawek, w czyli 18 proc. przez trzy kwartały i 17 proc. za ostatni kwartał – wyjaśnia rzeczniczka.
Zmiany w wysokości progu podatkowego, a tym samym zmiany w wysokości świadczenia
netto emeryci i renciści odczują już w październiku. Na konto wpłynie od kilku do kilkudziesięciu
złot
- Ponieważ realna stawka w rozliczeniu dochodów będzie wynosi 17,75 proc. a nie równe
17 proc. w rozliczeniu rocznym podatków seniorów może dojść do niedopłaty, którą trzeba będzie w 2020 roku pokryć – przestrzega Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku. – ych więcej, co w skali roku da od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Dzięki obniżeniu stawki podatkowej osoby otrzymujące najniższe gwarantowane przez państwo
świadczenie tj. 1,1 tys. zł brutto (935 zł netto) zyskają „na czysto” 8 zł, gdyż ich świadczenie netto
wzrośnie do 943 zł.
(poniższa tabela także w załączniku)
red
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Stara Kopalnia podsumowuje
W zeszłym tygodniu w Starej Kopalni miało miejsce wiele wydarzeń. We wtorkowe popołudnie wszyscy chętni mogli spróbować prawdziwej włoskiej
kawy, którą przygotowały Tonia i Gloria – Włoszki, które w ramach programu Erasmus Plus dołączyły ostatnio do zespołu Starej Kopalni.
Bardzo intensywny był początek weekendu, ponieważ w
piątek przez cały dzień z okazji
Międzynarodowego Dnia Turystyki można było obejrzeć
wyjątkową makietę zabytkowej
Lisiej Sztolni tylko za złotówkę.
Po południu 90 osób pojawiło
się na wernisażu wystawy „Każdy jest inny”, którą tworzą prace
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Ekspozycja jest złożona z 37 małych
form rzeźbiarskich wykonanych
w rożnych technikach, między
innymi z gliny czyli masy szamotowej. Powstałe rzeźby na
zajęciach w I LO zostały wypalone i następnie poszkliwione
podczas zajęć w Centrum Ceramiki Unikatowej. Warsztaty są
wynikiem współpracy Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia z I
Liceum Ogólnokształcącym im.
I.J. Paderewskiego w Wałbrzychu. Na uroczystym otwarciu
obecna była dyrekcja szkoły
oraz pani Wiceprezydent Sylwia
Bielawska.
To nie wszystko
Następnie miała miejsce kolejna edycja wydarzenia Sło-

wiański Jedwab, a o godzinie
19.00 rozpoczął się koncert
Sławka Uniatowskiego. W sobotę z kolei odbył się Festiwal Kultury i Kuchni Żydowskiej – na
scenie wystąpił zespół Klezmerado, odbyła się również degustacja dań kuchni żydowskiej.
W trakcie całego weekendu
wszyscy seniorzy mieli okazję
do zwiedzenia Starej Kopalni
za złotówkę w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „60+ kultura. Weekend
Seniora z kulturą”.
Co przed nami
W następnych dniach Stara
Kopalnia zaprasza na kolejne
wydarzenia. Już 6 października odbędą się V Mistrzostwa
Wałbrzycha w Warcabach stupolowych – start o godzinie
10.00. Turniej ma charakter
otwarty, a zapisy możliwe w
dniu wydarzenia od godziny
9.00. Z kolei 12 października
Stara Kopalnia zaprasza na
spektakl komediowy „Kiedy
kota nie ma”. Wystąpią m.in.
Viola Arlak, Maja Barełkowska,
Piotr Cyrwus, Jacek Lenarto-

wicz, Zofia Zborowska, Magdalena Wróbel. Szczegóły na
stronie www.starakopalnia.pl,
bilety dostępne w kasie.
Co jeszcze?
W dniach 11-12 października obiekt uczestniczy w Festiwalu Podróżników National
Geographic. W piątek na stoisku Starej Kopalni we Wrocławiu będzie można wziąć
udział w warsztatach zdobniczych, natomiast w sobotę na
terenie Starej Kopalni swoje
prelekcje będzie miało 3 blogerów: Elżbieta Szumska i
Małgorzata Szumska, Szymon
Nitka - Znajkraj oraz Aleksandra Świstow – Pojechana.
Szczegółowy program znajduje się na stronie: travelery.
national-geographic.pl.

stycznej interpretacji kategorii
ilości. Zaproszeni do udziału
w tym przedsięwzięciu artyści
będą odnosić się do bogatego i niezwykłego potencjału
przestrzennego Starej Kopalni
w Wałbrzychu. W najbliższy
piątek odbędzie się oprowadzanie po wystawie dla uczniów wałbrzyskich placówek,
obowiązują zapisy: edukacja@
starakopalnia.pl.
W ostatnim czasie wystartował projekt „Podwórkowa
kopalnia Sztuki. Wałbrzych”,
który ma być początkiem
wieloletniego działania artystycznego w szkołach, na
podwórkach, elewacjach i
ulicach Wałbrzycha oraz w
sercach Wałbrzyszan. Zaczę-

ło się od wystaw malarstwa
artysty Mariusza Mikołajka
oraz spotkań i warsztatów z
twórcą, które miały miejsce
w Szkole Podstawowej nr 28
im. Jana Pawła II. 23 września
odbył się wernisaż wystawy w
Zespole Szkół Zawodowych
Specjalnych przy ul. Mickiewicza 24, a dzień później w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przy al. Wyzwolenia 43.
Ostatni wernisaż jest zaplanowany na najbliższą środę w 2
Liceum Ogólnokształcącym o
godzinie 8.30, a następnie będzie miało miejsce spotkanie z
artystą.
red

Październik nas zaskoczy
Do końca października dostępna jest międzynarodowa
wystawa „Kategorium – ilość:
jedność, wielość, ogół”, w ramach której czterech artystów
– Marcin Berdyszak, Radek
Ślany, Patrik Kovacovsky oraz
Kata Kissoczy – dokona plaREKLAMA
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Tytani pobiegli
Ponad 250 osób przyjechało w minioną sobotę na pierwszy Bieg Małego Tytana organizowanego
przez Sekcję Biegową I Nordic Walking Trójgarb Stare Bogaczowice.
Impreza została zorganizowana
w partnerstwie z Gminnym Centrum
Biblioteczno -Kulturalnym w Starych
Bogaczowicach. Stadion sportowy
w Starych Bogaczowicach stał się
areną zmagań zawierającą w sumie
18 przeszkód. W całym biegu wzięło udział 115 uczestników. Wszyscy
śmiałkowie pomyślnie ukończyli

bieg. Największą ilość stanowili TYTANI do 9 roku życia.
Bieg nie mógłby się odbyć bez
pomocy Ksrg Osp Stare Bogaczowice, Predators Wałbrzych - grupa
biegowa, Wałbrzyskie Morsy i okolice. Organizatorzy dziękują również
sponsorom: Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, Wodociągi Wałbrzych,

Stacja Demontażu Pojazdów Darwód Wałbrzych ul. Sztygarska, John
Cotton Szczawno-Zdrój, Radny Gminy Stare Bogaczowice Rodryg Świteńki.
red

Chwaliszów ma swój LOIS

Oficjalne otwarcie Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej w Chwaliszowie odbyło się

29 września.W uroczystości udział wzięły m. in. władze gminy Stare Bogaczowice, władze
gmin sąsiednich, parlamentarzyści oraz dziesiątki mieszkańców sołectwa Chwaliszów i całej
gminy.
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Wirtualna szafa Moc kolorów

Jeśli szybko nudzisz się nowymi ubraniami, lubisz zmiany i wymyślne stylizacje, to ten trend jest dla ciebie! Weź
przykład z mieszkanek Nowego Jorku i
skorzystaj z wirtualnej szafy! Na www.e-garderobe.com znajdziesz niezwykłe
kolekcje z całego świata na każdą okazję. Wypożyczysz je na urodziny, biznes

party czy uroczystą galę. Wystarczy, że
wybierzesz swój rozmiar i interesujący
cię fason. I za jednym kliknięciem, bez
wychodzenia z domu, masz fantastyczną kreację! Zawsze inną. Zawsze modną.
Prawda, że fajne? A jaka oszczędność!
Osa

To, w co jesteś ubrana, ma znaczenie.
Kolory nie tylko służą podkreśleniu naszego stroju, ale i...samopoczucia. Pomarańczowy i żółty symbolizują energię i radość, czerwony oznacza miłość,
płomienność oraz krew. Biel kojarzy się
z niewinnością, ale uwaga! W niektórych kręgach kulturowych łączy się ją
ze śmiercią! Zielony - uspokaja, różowy
sprawi, że nie zostaniemy poważnie

potraktowane podczas spotkań biznesowych, a czarny - choć elegancki i szykowny - „trzyma” nas na dystans, dodaje
powagi i...lat! Zanim więc wybierzemy
się na zakupy, przemyślmy wybory i zastanówmy się, co chcemy przekazać
światu.
Osa

Dużo znaczy lepiej Leśne opowieści
Strój koktajlowy, spotkanie z przyjaciółką, street look, randka, a może
biznesowa elegancja? Niezależnie od
sytuacji i stylu, który preferujesz, ta biżuteria doda ci szyku, pazura i sprawi,
że wyróżnisz się z tłumu. Mowa o etno
wzorach - wyrazistych i oryginalnych.
Absolutnym must have są kolczyki-frędzelki. Najlepiej prezentują się czarne

i czerwone. Waszą uwagę powinny też
zwrócić pierścionki, broszki i bransoletki
z kamieniami oraz koralikami w zestawieniu: czerń - złoto. Mile widziane są
nawiązania do barokowego przepychu
albo motywów afrykańskich. Jedno jest
pewne: dużo znaczy lepiej!
Osa

W październiku moda szuka inspiracji

ry: liście, krople deszczu, drzewa, dzikie

w lesie - stąd dominującymi barwami są:

zwierzęta (printy z lisami i wilkami - ab-

przygaszona zieleń, żółcie i pomarańcze

solutny must-have!). A żeby było ciepło

oraz brązy. Kolory te wiodą prym zarów-

i przyjemnie, dodajemy do stylizacji fu-

no na pokazach mody, jak i w salonach

terkową torebkę.

manicure. Trendy są także motywy garOsa

ściami czerpiące z jesiennej aury i natu-

SOS dla cery trądzikowej
Jeśli borykasz się z uciążliwym
trądzikiem, musisz szczególnie uważać na to, jakie kosmetyki wybierasz.
Niektóre z nich mogą bowiem nasiREKLAMA

lać wypryski, a tym samym - pogorszyć stan twojej cery. Unikaj więc
produktów, które w swoim składzie
mają parafinę i oleje. Zrezygnuj rów-

nież z mydła, ciężkich podkładów
i pudrów zatykających pory. Kupuj
te specjalistyczne, z adnotacją: dermatologicznie testowane, przezna-

czone do cery tłustej itp. I pamiętaj
o dokładnym oczyszczaniu. Demakijaż to obowiązkowy punkt wieczornej pielęgnacji. A jeśli walczysz

z bliznami potrądzikowymi, postaw
na preparaty zawierające retinol, witaminę C, cynk i śluz ze ślimaka.
Osa
R0797/19
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WEEKEND W TEATRZE LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
Najbliższy weekend w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu to dwa spektakle. Pierwszy – 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII w reż. Marty Streker (dla widzów 7+ oraz dorosłych), zostanie zaprezentowany 5 października (w sobotę) o godz. 18:00.
Przedstawienie powstało na podstawie powiastek filozoficznych Leszka
Kołakowskiego, które tak naprawdę są
historiami o absurdach naszego życia
codziennego, skomplikowanych relacjach z otoczeniem, roli Boga i sprawowaniu władzy. W tytułowej Lailonii życie rządzi się własną logiką, niczym na
planecie Małego Księcia: wyrośnięty na
plecach garb może przejąć władzę nad
człowiekiem; by zachować piękno twarzy, zamyka się ją w kuferku; naleśniki są
ludzkich rozmiarów; a ze wstydu można
nawet zniknąć. Spektakl pełen jest abstrakcyjnych bohaterów. Łączy filozofię
z nieograniczoną wyobraźnią ludzką.
Z ironią i poczuciem humoru naświetla
sprawy ważne, jak poszukiwanie sensu,
ludzkie zachowania i przyzwyczajenia,
którymi często utrudniamy sobie życie.
6 października (w niedzielę) o godz.
12.30 zapraszamy dzieci od 3. roku życia na spektakl FRANIA PIORUN w reż.
Przemysława Jaszczaka. Borsuk Bazyl, Lis Daktyl i Niedźwiedź Melon to
pedantyczne zwierzęta, które wiodą
życie pełne monotonii i śmiesznych
rytuałów. Lęk przed wyimaginowanymi
stworami: „zębiratorami”, „szlamiakami”
i „ponurami” paraliżuje ich tak, że boją
się wychodzić z domu, który jest dla
nich kolebką bezpieczeństwa. Pomimo
że mieszkają razem, czują się samotne.
Nieustannie czekają na list od kogokolwiek. W ich świat wkracza niczym piorun nieokrzesana i arogancka dziewczynka o imieniu Frania, burząc przy
tym ich normalny rytm dnia, robiąc
bałagan i wprowadzając zamieszanie.
Dziewczynka, wędrując do „Lepszego
Miejsca”, postanawia zatrzymać się u
zwierząt, których denerwują jej złe maniery i kłamstwa. Obecność Frani okaże

się jednak korzystna dla obu stron. Ona
spróbuje oswoić zwierzęta ze strachem,
one nauczą ją dobrego wychowania. A
na koniec wszyscy dowiedzą się, gdzie

tak naprawdę jest „Lepsze Miejsce” oraz,
co jest najważniejsze na świecie.
BILETY na spektakle:
17 zł (dzieci), 19 zł (dorośli)

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

Przed nami noc bibliotek

Biblioteka pod Atlantami zaprasza 5 października na wałbrzyską odsłonę ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Znajdźmy
wspólny język”.
Zapraszamy i małych, i dużych
i małych z dużymi, bo dla każdego
znajdzie się coś ciekawego. Wszystkie, a raczej prawie wszystkie wydarzenia odbędą się w budynku
głównym w wałbrzyskim Rynku. Co
przygotowaliśmy w tym roku?

- warsztaty dla dzieci „Przywiezione słowa” - godz. 16.00
- pierwsza wałbrzyska Mobilna
Gra Miejska „Tajemniczy Wałbrzych

- Akcja Rewitalizacja” - start godz.
16.00
(zapisy pod tel. 648 37 17) Do
udziału w grze potrzebny jest smartfon i mobilny internet.

- spotkanie autorskie Agnieszki Szpili i promocja jej najnowszej
książki „Bardo” - godz. 18.00

Przyjdź pod Atlanty
z nami tę nietypową noc!

i spędź

- Nocny Seans pod Atlantami godz. 20.00

Genealogia - wystawa Moniki Patuszyńskiej
Wystawa potrwa od 22.09 do 17.11.2019 w oddziale Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ
Tym razem Monika Patuszyńska postanowiła przyjrzeć się historii swojej rodziny, sposobowi przenoszenia i dziedziczenia żalów i pretensji, narracjom rodzinnym, proporcjom faktów i zmyśleń, przeinaczeń i ubarwień. Projekt Genealogia to powrót do korzeni. Jest odpowiedzią na dość późne odkrycie, że większość przodków artystki to
warszawscy rzemieślnicy szewscy; wątek, który jak wstydliwa historia nigdy nie pojawił się w opowieściach rodzinnych…
Patuszyńska to prowokatorka.
Swobodnie bawi się konwencjami i
formami. Interesuje ją dekonstrukcja form i dekonstrukcja znaczeń. W
obiektach, które tworzy, pojawiają
się znane nam elementy, które artystka odziera z funkcji, zestawia w
nowe konfiguracje i każe odgrywać
im zupełnie nowe role. Jej prace to
kolaże elementów zapożyczonych
z codzienności oraz doświadczeń
zebranych podczas pracy w nowych
miejscach i kulturach, przetworzonych przez artystkę, bo Patuszyńska
to twórca-nomad. Prace, które powstały, nie odtwarzają tej historii dosłownie, nie udałoby się jej odtworzyć, bo większość zamieszanych
w nią bohaterów dawno nie żyje.

Zresztą, gdyby nawet żyli, pewnie
sami nie doszliby do porozumienia
jak ta historia właściwie powinna
wyglądać… Patuszyńska nie szuka
historycznej prawdy, szuka takich historii/elementów tej układanki, które pozwolą opowiedzieć jej osobistą
historię – o dziedziczeniu, o pamięci,
o związkach, które przetrwały.
W projekcie splata się wiele problemów poruszanych przez Monikę
Patuszyńską wcześniej – granicy
pomiędzy unikatowością a masowością, badania tożsamości miejsc
i przemijania wartości, wreszcie jej
fascynacja procesem odlewania i
materiałem, jakim jest porcelana.
Doświadczenie momentu przejścia i kryzysu interesuje artystkę od

dawna. Opowiadał o nim projekt
Bastards&Orphans realizowany w
latach 2013–2014, który badał to,
co pozostało w sferze materialnej
oraz intelektualnej po zamkniętych
fabrykach porcelany, pytał o miejsce
sztuki, dizajnu, własności intelektualnej w życiu i w społeczeństwie w
zetknięciu ze światem „zewnętrznym” – o ich wartość, znaczenie
i przyszłość. Tym razem artystka
chciałaby cofnąć się jeszcze bardziej
i zająć się doświadczeniem XIX wieku aż do momentu przejścia, które
dokonało się w jej rodzinie w latach
20. XX wieku, gdy po ponad 100
latach zajmowania się rzemiosłem
stracili swój dorobek i warsztat.
red.
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Nie w najbliższą sobotę, ale dopiero za tydzień siatkarki Chełmca Wodociągów rozpoczną po niemal 50-letniej przerwie walkę na II-ligowym poziomie. Rozpoczną od prawdziwego hitu, bo derbowego pojedynku z MKS-em Polonią Świdnica.
Pierwotnie nasze panie miały
zagrać w jutrzejsze popołudnie z
rezerwami MKS-u Dąbrowa Górnicza, jednak rywal wycofał się z rozgrywek, stąd na inaugurację II-ligowego sezonu podopieczne trenera
Marka Olczyka zmierzą się 12 października z doświadczonym sąsiadem zza miedzy, Polonią Świdnica. Dla obu drużyn to spotkanie z
podtekstami, gdyż szkoleniowiec
Chełmca Wodociągów przez wiele

lat związany był ze świdnicką ekipą, a dodatkowo kilka siatkarek
naszej ekipy to byłe reprezentantki
Polonii.
Jak przed tygodniem na naszych łamach wspomniał trener
Olczyk, celem wałbrzyszanek w
zbliżającym się sezonie jest jak najlepsza gra, a w rezultacie spokojne
utrzymanie w II lidze. Wiele zależeć
będzie od pierwszych spotkań, dlatego tak istotne jest,
aby
zwycięstwem
nad świdnickim przeciwnikiem podbudować morale naszych
pań przed dalszymi
meczami o punkty.
Zapraszamy zatem
do Hali Wałbrzyskich
Mistrzów w sobotę
12 października. Początek derbowej konfrontacji o godzinie
17, wstęp na mecze
Chełmca Wodociągów jest bezpłatny.
Skład
MKS-u
Chełmca Wodociągów Wałbrzych na
sezon 2019/2020
Rozgrywające:
Magdalena Gajczyk (juniorka), Nicola Chruściel

REKLAMA

Przyjmujące: Aleksandra Małodobra, Natalia Sławińska (juniorka,
wychowanka), Natalia Gezella
Atakujące: Paulina Sobolewska
Środkowe: Karolina Olczyk, Judyta Rzeczycka (wychowanka),
Julia Rzeczycka (wychowanka),
Paulina Pawelska (wychowanka),
Martyna Biarda (juniorka, wychowanka)
Libero: Katarzyna Bojko, Ewelina Pawelska (wychowanka), Laura
Dabic (juniorka, wychowanka)
Trener: Marek Olczyk
Terminarz I rundy fazy zasadniczej
I kolejka
Sobota – 5 października:
MKS Chełmiec Wodociągi –
pauza
II kolejka
Sobota – 12 października, Hala
Wałbrzyskich Mistrzów, godz. 17:
MKS Chełmiec Chełmiec Wodociągi – MKS Polonia Świdnica
III kolejka
Sobota – 19 października:
Silesia Volley Mysłowice – MKS
Chełmiec Wodociągi
IV kolejka
Sobota – 26 października:
MKS Chełmiec Wodociągi –
MGLKS Sobieski Oława

V kolejka
Sobota – 9 listopada:
MKS Sokół Radzionków – MKS
Chełmiec Wodociągi
VI kolejka
Sobota – 16 listopada:
SMS PZPS II Szczyrk – MKS Chełmiec Wodociągi
VII kolejka
Sobota – 23 listopada:

MKS Chełmiec Wodociągi –
Energa MKS Kalisz
VIII kolejka
Sobota – 30 listopada:
KS Olimpia Jawor – MKS Chełmiec Wodociągi
IX kolejka
Sobota – 7 grudnia:
MKS Chełmiec Wodociągi – UKS
Jedynka Siewierz
Bartłomiej Nowak
R0799/19
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Biało-niebiescy liderem I ligi
Górnik Trans.eu sprawcą największej niespodzianki w I kolejce I ligi. Choć wałbrzyszanie zmierzyli się z naszpikowaną gwiazdami
ekipą Timeout Polonii 1912 Leszno, to wygrali, i to na wyjeździe, różnicą ponad 30 punktów. Na niższych szczeblach warto odnotować
zwycięską inaugurację w wykonaniu III-ligowych rezerw Górnika oraz MKS-u Basket Szczawno-Zdrój.
Takiego rozstrzygnięcia nie mian Cechniak 11, Kamil Zywert to gościom udało się sięgnąć po miński 14 (2), Łukasz Makarczuk
spodziewali się chyba najwięksi 10, Damian Pieloch 8, Bartłomiej 2 „oczka”, w czym duża zasługa 11 (3), Mateusz Stankiewicz 11,
optymiści, a zarazem fani eki- Ratajczak 5 (1), Maciej Koperski Adriana Stochmiałka, autora 24 Marcin Jeziorowski 9, Kuba Nipy prowadzonej przez trenera 4, Rafał Glapiński 4, Damian Dur- punktów dla MKS-u
ziński 5 (1), Kamil Matusik 5 (1),
Łukasza Grudniewskiego. Na ski 2. Trener: Łukasz Grudniewski
Kacper Rejek 3 (1), Julian Pierozpoczęcie I-ligowych zmagań
W najbliższej odsłonie oba na- przyk 2, Jakub Bedla 2, Hubert
Górnicy wygrali na wyjeździe
Nie tylko I-ligowcy zanotowali sze zespoły wystąpią przed włas- Skwark 2, Alan Chlebda. Trener:
z Polonią 1912 Leszno, w skła- udany start rozgrywek, gdyż od ną publicznością. Podopieczni Paweł Domoradzki
dzie której nie zabrakło uzna- zwycięstwa swoje III-ligowe roz- trenera Pawła Domoradzkiego
nych zawodników, a więc Filipa grywki rozpoczęli również ko- podejmą w sobotę w Hali WałTeam-Plast KK Oleśnica – MKS
Dylewicza, Roberta Skibniew- szykarze rezerw Górnika Trans. brzyskich Mistrzów KKS Siech- Mazbud Basket Szczawno-Zdrój
skiego czy Kamila Chanasa. Jak eu oraz MKS-u Mazbud Basket nice – początek o godzinie 17. 68:78
jednak wiadomo, nazwiska nie Szczawno-Zdrój. O ile sukces Pół godziny zaś później rozpoMKS Mazbud Basket: Adrian
grają, o czym bardzo boleśnie pierwszej z wymienionych ekip cznie się pojedynek w hali przy Stochmiałek 24, Adam Adranoprzekonali się gospodarze, któ- nie może dziwić, o tyle wart ulicy Słonecznej 1A, w którym wicz 17, Michał Kaczuga 15, Barrzy przegrali z ambitną wałbrzy- podkreślenia jest triumf drużyny miejscowy MKS Mazbud Basket tłomiej Józefowicz 11, Mateusz
ską drużyną 63:96.
z uzdrowiska, która po raz pierw- gościć będzie SKM Zastal Fatto Myślak 5, Przemysław Olszewski
4, Aleksander Sulikowski 2, Maszy od trzech lat pokonała Team- Deweloper Zielona Góra.
Rywal
prowadził
tylko -Plast KK Oleśnica na jego tereteusz Pilarczyk. Trener: Bartłow pierwszych minutach potycz- nie. Sukces szczawieńskiej ekipy
Górnik Trans.eu II Wałbrzych – miej Józefowicz
ki (9:6), bowiem później gra to- jest tym cenniejszy, iż z powodu KS Basket Legnica 82:51 (13:16,
czyła się pod wyraźne dyktando kontuzji już w 5 minucie parkiet 23:7, 18:11, 28:17)
Bartłomiej Nowak
wałbrzyszan, którzy niemal z ak- musiał opuścić jeden z liderów
Górnik Trans.eu II: Mateusz
cji na akcję powiększali prze- Basketu – Mateusz Myślak. Mimo Podejko 18 (2x3), Maciej Krzywagę, aby ostatecznie dzięki
33-punktowej wygranej zostać
pierwszym liderem rozgrywek.
Niestety, po najbliższej kolejce
nasi opuszczą wygodny fotel
lidera, gdyż w II odsłonie Górników czeka przymusowa pauza.
Do gry chłopcy Grudniewskiego
powrócą 12 października, kiedy
to gościć będą Polfarmex Kutno
z Grzegorzem Małeckim oraz Tomaszem Krzywdzińskim w składzie.
Timeout Polonia 1912 Leszno – Górnik Trans.eu Wałbrzych
63:96 (24:29, 14:22, 17:21, 8:24)
Górnik Trans.eu: Grzegorz Kulka 22 (2x3), Krzysztof Jakóbczyk
17 (2), Marcin Wróbel 13 (1), Da-

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Krzysztof
Nazwisko: Sadłoń
Data urodzenia:
22 marca 1984 roku
Pseudonim sportowy: Brak
Klub: Leone Imperium Boxing Wałbrzych (boks)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik mam na swoim koncie wiele tytułów Mistrza Polski
wywalczonych z PKB Poznań oraz AKS Strzegom. Do tego należy również dodać liczne Puchary Polski. Łącznie w moim dorobku jest około
15 medali z mistrzowskich imprez indywidualnie oraz drużynowo, od
kadeta po seniora. Byłem w kadrze olimpijskiej na igrzyska w Pekinie
w 2008 roku oraz Londynie w 2012 roku. Jako trener mogę się także
poszczycić wychowaniem kilku reprezentantów Polski, Mistrzów Polski
młodzików, kadetów oraz zdobywców Pucharu Polski wśród juniorów.
Ponadto w trwającym obecnie sezonie Ekstraligi Boksu Olimpijskiego
wciąż mamy szanse na drużynowe wicemistrzostwo Polski. Osobiście
jestem również dumny z tego, że uzyskałem certyfikat trenera klasy
mistrzowskiej jako jeden z nielicznych trenerów boksu w Polsce.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Bracia Kliczkow którzy są dla mnie wzorem sportowca. Obaj oprócz
sportowej formy zachwycali także elegancją oraz doskonałym wykształceniem. Z podobnych powodów zawsze imponował mi również
tenisista Roger Federer.
Dlaczego Leone Imperium Boxing?
Pochodzę z Wałbrzycha, jestem lokalnym partiotą, dlatego zawsze marzyłem, aby przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie lokalnym bok-

Od lewej: Krzysztof Sadłoń, Mariusz Burzyński, Paweł Sajda

serom. Kiedy kilka lat temu zakładałem klub na ulicy Pługa niektórzy
przepowiadali mi katastrofę, a tymczasem ciężką pracą osiągnęliśmy
wiele sukcesów.
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć z Leone Imperium Boxing?
Moim osobistym marzeniem jest wychowanie olimpijczyka. Choć jak
wspomniałem, dwukrotnie znalazłem się w kadrze na olimpiadę, to
kontuzje uniemożliwiły mi realizację sportowych marzeń. Wychowałem Mistrzów Polski, mam w swoim klubie kilku utalentowanych chłopaków, stąd liczę, że pewnego dnia reprezentant Leone Imperium Boxing weźmie udział w igrzyskach olimpijskich.

Sport 21
sekund
Akademiczki zawieszone
w próżni

Choć od zaplanowanego na 21
września pojedynku piłkarek
AZS-u PWSZ z Olimpią Szczecin
minęły niemal 2 tygodnie, to wciąż
nie poznaliśmy ostatecznej decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Jak już informowaliśmy, działacze
naszego klubu przedstawili zwolnienia lekarskie chorych zawodniczek zwracając się tym samym
z prośbą o przełożenie meczu na
inny termin. Piłkarska centrala nie
zgodziła się na sugestie wałbrzyszan decydując o walkowerze dla
szczecinianek. Ale to nie koniec
zamieszania, gdyż przedstawiciele AZS-u PWSZ odwołali się od
stanowiska PZPN-u i w rezultacie
wciąż czekają na ostateczny werdykt w powyższej sprawie.

Zagłębie nie powiedziało
ostatniego słowa

Pozostajemy w temacie żeńskiego
futbolu, tym razem za sprawą piłkarek Zagłębia Wałbrzych, które
zakończyły pierwszą z czterech
rund III ligi. Na finiszu tej odsłony
rozgrywek nasze panie musiały
uznać zdecydowaną wyższość
Chrobrego Głogów, z którym przegrały 0:7. Mimo niedzielnej porażki podopieczne trenera Łukasza
Wojciechowskiego
zakończyły
rundę na przedostatnim miejscu
wyprzedzając w tabeli Kolektyw
Radwanice, który pokonały niedawno u siebie 2:1. W najbliższej
odsłonie wałbrzyszanki zainaugurują drugą część rozgrywek – w
rewanżowym pojedynku zmierzą
się ze Ślęzą Wrocław, więc wiceliderem klasyfikacji, a do meczu
dojdzie w niedzielę na wyjeździe.
Chrobry Głogów – Zagłębie Wałbrzych 7:0 (4:0)
Zagłębie: Ziebeker, N. Ostrowska (65 Winnicka), Marczewska
(29 Kwiatkowska), Kurowska (46
Owczorz), Krynicka, Hudak (73 Sądzyńska), Kaczanowska, A. Ostrowska, Zagozdon, Rudzik (70 Markiewicz), Wójcik. Trener: Łukasz
Wojciechowski

Liderzy mają się dobrze

Mowa o prowadzących w tabeli
klasy A – Victorii Świebodzice oraz
MKS-ie Szczawno-Zdrój, które
wygrały swoje mecze VIII kolejki.
Weekendowa odsłona okazała
się również udana dla Zagłębia
Wałbrzych, które po serii porażek
pokonało Orła Witoszów Dolny
2:0. Nadchodząca kolejka „Serie
A” niemal w całości odbędzie się
w niedzielę. W sobotę rozegrany zostanie tylko jeden mecz, w
którym o godzinie 15 Herbapol
Stanowice podejmie Czarnych
Wałbrzych. Dzień później zagrają: Górnik Wałbrzych z Darborem
Bolesławice (godz. 11), KS Walim
z MKS-em Szczawno-Zdrój (12),
Sudety Dziećmorowice z Unią Jaroszów (13), Unia Bogaczowice z
Górnikiem Nowe Miasto (13), Zieloni Mrowiny z Górnikiem Boguszów-Gorce, Włókniarz Głuszyca
z Zagłębiem Wałbrzych oraz Orzeł
Witoszów Dolny z Victorią Świebodzice (wszystkie o godzinie 15).
Bartłomiej Nowak
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ
Ul. Topolowa 25/2
(przy rondzie Tesco)
58-309 Wałbrzych
Wszystkie oferty na naszej
stronie:
www.mentornieruchomosci.pl
Tel. 535-285-514

Gotówkowe, konsolidacyjne

REKLAMA
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Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2
Tel. 74 663 15 25

PONIATÓW,
OKAZJA!
MIESZKANIE Z OGRÓDKIEM
–, 3 pokoje, 46 m2, ogródek
250 m2, stan do wprowadzenia,
CENA 129.000 ZŁ tel. 577 263 955
PIASKOWA GÓRA – mieszkanie do wynajęcia, powierzchnia
45 m2, 10 piętro, piękne widoki, 3
pokoje, atrakcyjna cena – czynsz
z ogrzewaniem wraz z czynszem
eksploatacyjnym 1.100 zł, szczegóły pod nr tel. 881 700 772
OKAZJA! PODZAMCZE –
mieszkanie na sprzedaż, 2 pokoje,
4 piętro z windą, 42 m2, balkon,
C.O. miejskie, CENA 135.000 zł,
tel. 577 321 840
USŁUGI
(8) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(12) ANTENY SATELITARNE
– montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(4) Remonty łazienek i mieszkań,
instalacje wod-kan, gaz i CO. Tel.
574 219 164
(10) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ
KOMINÓW tel. 506 206 102
(4) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

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

KREDYTY
Problem
gotówkowy, firmowy,
z alkoholem?
hipoteczny
ODDŁUŻENIA
Wszywanie
Broniewskiego 65
Wałbrzych
esperalu
TEL. 74 841 54 66 796 610 010

OKAZJA! PODZAMCZE –
mieszkanie na sprzedaż, 2 pokoje
z aneksem kuchennym, 11 piętro
z windą, 28 m2, C.O. miejskie,
CENA 100.000 zł, tel. 577 321 840
BOGUSZÓW-GORCE
–
OKAZJA! trzy pokoje, 70 m2,
wysoki parter, ogrzewanie gazowe, budynek po termomodernizacji, tuż przy Rynku! w kamienicy
wspólny balkon , ATRAKCYJNA
CENA 159.000 zł, tel. 881 700 772

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

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

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 04.10.2019 punktualnie o godz.14:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

(4) 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 74-66038-43
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505874992, 74 841 25 40
(4) PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696

PRACA
(4) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 , e-mail: serene27@wp.pl

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

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

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

SPRZEDAM
(0) KOMPUTERY,LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul.
Słowackiego 5, www.speed24h.
info

(4) Sprzedam lokal użytkowy
dwupoziomowy, 90m2, lokalizacja Podzamcze ul. Hetmańska 1,
Wałbrzych, tel. 502 308 696

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

(3) Sprzedam duży dom w Strudze na działce 0,2ha. W rozliczeniu możliwe mieszkanie. Tel.
739 195 210

(3) Język niemiecki - korepetycje.
Tel. 573-080-315
(9) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16.
Tel. 790 26 04 51
(10) HYDRAULIK, ELEKTRYK
– SOLIDNY. TEL. 795 632 130

(1) Sprzedam pawilon pszczelarski, wędrowny na kołach.
Kompletnie wyposażony. Tel.
739 195 210
WYNAJMĘ
(1) Do wynajęcia mieszkanie
70m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Biały Kamień. tel. 603 430 903

Reklamuj się u nas!
Zadzwoń
531 407 736
reklama@30minut.pl

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

mgr analityki medycznej

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

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336
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