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Strzegom, Jaworzyna Śląska, Szczawno - Zdrój, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Boguszów - Gorce,
Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Walim, Kamienna Góra, Marciszów, Lubawka, Kłodzko, Nowa Ruda,

Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój,  Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie 
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REKLAMA R0047/20

Urząd Marszałkowski walczy o pogórniczy Wałbrzych!
   „W kierunku zielonej gospodarki”. Pod taką nazwą w poniedziałek, 27 stycznia w Katowicach odbyła się mię-

dzynarodowa konferencja pt. „W kierunku zielonej gospodarki – wymiana doświadczeń europejskich regionów 
górniczych”. W konferencji wzięli udział m.in. samorządowcy z regionów górniczych, a nasze województwo repre-
zentował wicemarszałek Grzegorz Macko.

    Podczas konferencji samorządowcy 
i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego mieli oka-
zję przedstawić dolnośląski punkt widze-
nia na kwestie związane ze sprawiedliwą 
transformacją gospodarki w kierunku 
odnawialnych źródeł energii.

    − Chcemy, aby górnicze i pogórnicze 
regiony naszego województwa – w tym 
także cały subregion wałbrzyski - zosta-
ły uwzględnione w unijnych i krajowych 
planach, co uruchomi dodatkowe finan-
sowanie dla inwestycji wpisujących się 
w tzw. Zielony Ład. Po krótkim spotkaniu 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej, 
w tym z Panią Komisarz Elisą Ferreirą 
i z przedstawicielami Ministerstwa Fun-
duszy i Polityki Regionalnej jesteśmy 
optymistycznie nastawieni. Kolejne roz-
mowy 6-7 lutego w Brukseli – zaznacza 
wicemarszałek, Grzegorz Macko. Euro-
pejski Zielony Ład dotyczy wszystkich 
sektorów gospodarki, w szczególności 
transportu, energii, rolnictwa, obiektów 
budowlanych oraz takich gałęzi przemy-

słu jak przemysł stalowy, cementowy, te-
leinformatyczny, tekstylny i chemiczny.

    Konferencji towarzyszyło spotka-
nie informujące o Funduszu Sprawied-
liwej Transformacji i możliwościach, 
jakie może dać on polskim regionom 
w przechodzeniu na „zieloną” gospodar-
kę. Inicjatorem i gospodarzem spotkania 
była Elisa Ferreira, komisarz ds. polityki 

regionalnej i reform. Spotkanie skiero-
wane było do wszystkich polskich inte-
resariuszy, w tym administracji rządowej 
i samorządowej, związków zawodowych 
oraz organizacji pozarządowych.

Red. 

Dodatkowe informacje:
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Imieniny:
Ludwika, Marceliny

Dzień Zebry

Imieniny:
Seweryna, Ignacego

Dzień Gumy do Żucia

Imieniny:
 Błażeja, Oskara

Dzień Ciasta
Marchewkowego

Imieniny:
Andrzeja, Weroniki

Międzynarodowy Dzień 
Walki z Rakiem

Imieniny:
Agaty, Jakuba

Światowy Dzień Nutelli

Imieniny:
Doroty, Tytusa

Międzynarodowy
Dzień Barmana 

19:00 The Cuban Latin Jazz - Music of Buena Vista - 
Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
19:00 Daria Zawiałow - Helsinki Tour vol2- koncert - 
Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 Włodek i Arleta, skrzypce i gongi -  pierwszy 
koncert w tym roku - Pałac Tielscha, Wałbrzych, ul. 
Armii Krajowej
20:00 Michał Ciesielski SHARE(s)LOCATION – koncert 
– Klub  A’PROPOS, Wałbrzych

11:00 Wyjazd na narty do Zieleńca – organizator - Pa-
rafia św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu, ul. 
św. Jerzego 4
17:00 Kabaret Moralnego Niepokoju - Nowy pro-
gram: Tego jeszcze nie grali - Świdnicki Ośrodek Kul-
tury, Świdnica, Rynek 43
18:00 Babski Kabaret, czyli „Old Spice Girls” - Strze-
gomskie Centrum Kultury, Strzegom 
18:00 – „Gruzja nieznana - kaukaskie zakamarki” - re-
lacja (slajdowisko) z trackingów w Gruzji - opowieść 
autorska - Andrzej Sawicki, podróżnik, przewodnik 
sudecki – Harcówka PTTK, Park Sobieskiego, Wał-
brzych
18:00 Bal Mistrzów 2020 po góralsku - uroczyste za-
kończenie sezonu rajdowego 2019 - Karczma Góral-
ska w Dziećmorowicach
20:00 Polska Noc Kabaretowa 2020 – WAŁBRZYCH - 
Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne „Aqua 
- Zdrój”
20:00 Wieczór Grecki z zespołem Zorba - party live & 
kulinaria - Klub  A’PROPOS, Wałbrzych
20:00 Bonson x Soulpete – BonSoul – koncert - Pa-
pug Pub w Wałbrzychu
21:00 Psytrance - Klub Muzyczny Extensa, Wałbrzych, 
gen. Władysława Andersa 30

16:00 „Jak przerwać spiralę ciągłego oceniania i co 
ono oznacza dla budowania relacji?” - spotkanie Klubu 
Budzących się Szkół w Wałbrzychu - Szkoła Podstawo-
wa Fundacji „Clever”, Wałbrzych, Armii Krajowej 35 B, 
18:00 „O kobietach w systemie sprawiedliwości” 
- Gad(t)ki i Radcy - spotkanie z Radcami Prawnymi – 
„Pod Pretekstem” art cafe, Wałbrzych

17:00 „Mgła” - wystawa fotografii Zbigniewa Proroka, 
organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” w Wałbrzychu, Wałbrzych, Rynek 22
18:00 „Czy Polska jest skazana tylko na prawicę?” 
- spotkanie z posłem dr. Krzysztofem Śmiszkiem – 
Wałbrzych, DARR ul. Wysockiego 

10:00 Środowe spotkanie Regionalnego Stowarzy-
szenia Osób z Chorobą Parkinsona w Wałbrzychu, 
Wałbrzych, ul. Chrobrego 1/6

18:00 „Pasja Podróży - Iran, czy się nie boisz ?” - spot-
kanie z podróżnikiem Klaudiuszem Słomczyńskim - 
‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych

www.30minut.pl
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
9OC 10OC 7OC 7OC

Sobota Niedziela Poniedziałek
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rozmowa tygodnia
Bogumił Gwoździk,
pełnomocnik zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oddział Wałbrzych

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

Z jakimi podmiotami współ-
pracuje Fundusz Ochrony środo-
wiska?

W ciągu minionego ćwierćwie-
cza funkcjonowania Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
partnerami naszej instytucji były 
przede wszystkim lokalne samo-
rządy, podmioty komunalne oraz 
przedsiębiorcy - czyli szerokie spek-
trum osób prawnych, najczęściej o 
publicznym statusie. Natomiast od 
września 2018 roku do grona bene-
ficjentów środków kierowanych z 
Funduszu dołączyły osoby fizyczne, 
czyli wnioskodawcy korzystający z 
programu „Czyste Powietrze”. Tym 
samym aktualnie obsługujemy dwa 
segmenty odbiorców, różne w swej 
specyfice i potrzebach, których jed-
nak łączy wola podjęcia wysiłku na 
rzecz prośrodowiskowych działań, 
które intensywnie wspieramy.

Jakie wsparcie mogą uzyskać 
beneficjenci współpracujący w 
FOŚ?  

Oferta Funduszu jest bardzo sze-
roka: od pożyczek z możliwością 
częściowego umorzenia poprzez do-
tacje aż do specjalnych programów 
dedykowanych konkretnym celom. 
Finansujemy działania inwestycyjne, 
wspieramy inicjatywy edukacyjne, 
pomagamy w absorpcji środków 
unijnych poprzez „pomostowe” po-
życzki, dofinansowujemy ochronę 
przyrody. Te wszystkie, bardzo róż-
norodne działania aby skorzystać z 
naszej pomocy muszą mieć jednak 
jeden, wspólny mianownik – pozy-
tywne oddziaływanie na środowisko, 
tzw. efekt ekologiczny. Naszą misją 
jest bowiem trwałe i konsekwen-
tne wspieranie inicjatyw służących 
poprawie stanu środowiska natural-
nego, rozumianego także jako prze-
strzeń komfortowej i zrównoważonej 
egzystencji człowieka.

Co to jest program czyste po-
wietrze i kto może z niego skorzy-
stać ?

Program Priorytetowy „Czyste 
Powietrze” to nie mająca preceden-
su zarówno co do skali finansowania 
jak i zasięgu oddziaływania, rządowa 
inicjatywa mająca na celu wsparcie 
termomodernizacji oraz wymiany 
źródeł ciepła w milionach polskich 
domów, której realizatorami są wo-
jewódzkie fundusze ochrony środo-
wiska. Program, skierowany do osób 
fizycznych  wystartował we wrześniu 

2018 roku i od razy spotkał się z sze-
rokim zainteresowaniem setek tysię-
cy Polaków. Pierwszy rok masowego 
napływu wniosków w ramach któ-
rych można starać o dotację np. na 
ocieplenie ścian, wymianę starego 
„kopciucha” na nowoczesną pompę 
ciepła lub modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania unaocznił 
ogromną skalę potrzeb w tej dziedzi-
nie. Tym samym program „Czyste Po-
wietrze” stał się pierwszym, realnym 
narzędziem walki z tzw. ubóstwem 
energetycznym, które przez dziesię-
ciolecia niezwykle negatywnie wpły-
wało na jakość życia Polaków. Dziś 
stawiamy pierwszy krok na drodze 
do likwidacji tego zjawiska.

Dlaczego powinniśmy skutecz-
nie walczyć ze zjawiskiem SMOG 
-u ? 

Można długo wyliczać negatywne 
skutki występowania smogu: proble-
my zdrowotne ludzi, obciążenie dla 
środowiska, starty dla gospodarki, 
obniżona jakość życia, czyli reasumu-
jąc: koszty społeczne, ekonomiczne i 
ekologiczne. Dziś świadomość tych 
problemów jest naprawdę duża, ale 
za świadomością muszą iść działania 
i środki. Walcząc ze smogiem, likwi-
dując jego przyczyny konsekwentnie 
i systemowo, dokonujemy najlepszej 
inwestycji w przyszłe pokolenia. Czy-
ste powietrze, nie tylko jak nazwa 
programu, ale jako ambitny cel, do 
którego zmierzamy, stanowić powin-
no priorytet dla wszystkich, którzy 
poczuwają się do odpowiedzialności 
wobec dzisiejszych i przyszłych po-
koleń. Cieszę się, że jako Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
mamy w tej misji swój udział.   

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał

Paweł Szpur

Imieniny:
Marii, Mirosława

Matki Boskiej Gromnicznej

08:00 Giełda staroci, numizmatów i osobliwości – Świd-
nica, Rynek
12:30 ”Dobrze, że jesteś” (+5) -spektakl, Teatr Lalki i Ak-
tora w Wałbrzychu, Wałbrzych 
17:00 Babski Kabaret Old Spice Girls - Stara Kopalnia, 
Wałbrzych
18:00 Bodzis: Bryzol Tour 2000, Hellrose (gościnnie) - Pa-
pug Pub, Wałbrzych 
18:30 Recital Edyty Geppert - koncert jubileuszowy - 35 
lat pracy artystycznej – Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 Alchemia Teatralna: „Chrzciny” - Świdnicki Ośro-
dek Kultury, Świdnica, Rynek 43

LUTY

2
NIEDZIELA

„Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.”
Ignacy Krasicki
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

Studio Espresso gościło w Pałacu Albertich siedzibie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

z dyrektorem Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i pasjonatem historii sztuki i regionu rozmawiał Paweł Szpur

z Jackiem Drejerem

Zeskanuj kod QR i ogladnij 
pełny wywiad

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0050/20

Choć Pana wykształcenie nie 
jest spójne z zajmowanym stano-
wiskiem, to wiąże się z niesamowi-
tą pasją. 

Rzeczywiście, z pierwszego fachu 
jestem germanistą i z tym byłem 
związany przez długie lata, gdy pra-
cowałem w oświacie. Długie lata by-
łem wykładowcą akademickim tu, w 
Wałbrzychu.

Też miałem przyjemność bycia 
Pana studentem.

Tak - pamiętam, oczywiście bar-
dzo dobrym zresztą. Zapewniam 
Państwa.

Dziękuję.
W wałbrzyskiej Państwowej Wyż-

szej Szkole Zawodowej prowadziłem 
wykłady z historii kultury niemie-
ckiej. Chyba wtedy, w ten sposób, 
zaczęła się ta pasja, to zainteresowa-
nie historią kultury, a w tym - historią 
sztuki, ale też i historią naszego re-
gionu, przedwojennego Wałbrzycha. 
Historią do niedawna bardzo mało 
znaną, bo o niej przez lata nie mówi-
ło się. Tak to się zaczęło.

To nie jest prosta historia. Hi-
storia sztuki, czyli przedmiotów 
tych bardzo wartościowych, które 
mamy tu w Muzeum Porcelany...
Wszystko wymagało solidnej edu-
kacji. Chyba jeszcze większej niż ta 
powszechna wiedza historyczna.

Na pewno, na pewno tak. Miałem 
okazję nauczyć się mnóstwo nowych 
rzeczy, w międzyczasie ukończyłem 
też studia na kierunku zarządza-
nie kulturą, wiele profesjonalnych 
szkoleń. Zacząłem zresztą pracę tu 
w muzeum nie od stanowiska dy-
rektora - pracowałem na początku 
w dziale naukowo-oświatowym. 
Naszym zadaniem było wtedy orga-
nizowanie edukacji muzealnej, ale 
również przeróżnych wydarzeń oraz 
ich promowanie. To był taki czas, kie-
dy trzeba było to muzeum poznać, 
chcąc je przedstawić i zareklamować 
innym. Poza tym, bardzo ważne i 
warte podkreślenia jest to, że mamy 
grono pracowników merytorycznych 

- fachowców w swoich dziedzinach. 
Mnie, jako dyrektorowi, dają od lat 
komfort zarządzania i pilnowania, 
żeby to wszystko rozwijało się w od-
powiednim kierunku, jednocześnie 
służąc pomocą w sprawach stricte 
fachowych. 

Co jest takiego fascynującego 
w porcelanie? Często starsze po-
kolenie Wałbrzyszan do tej pory 
posiada w domach porcelanę z 
wałbrzyskich fabryk. Ta jest jesz-
cze starsza. 

Myślę, że bardzo wiele rzeczy. 
Każdy, kto choć trochę interesuje się 
tematem porcelany, znajdzie swoją 
odpowiedź na to pytanie. Natomiast 
powiem, co mnie osobiście fascynu-
je w porcelanie i powoduje, że od je-
denastu lat ciągle przychodzę tu do 
pracy i  jeszcze nie mogę pozbyć się – 
nie to żebym chciał (śmiech) – takiej 
fascynacji, przyjemności bycia i cho-
dzenia po tych salach codziennie. Te 
zbiory, które mamy tutaj w muzeum, 
liczą sobie sto kilkadziesiąt, dwieście, 
najstarsze eksponaty trzysta lat. I tak 
naprawdę, jeżeli uświadomimy so-
bie, ile rzeczy działo się w Europie, na 
świecie przez te dwa, trzy stulecia, to 
warto pamiętać, że komuś udało się 
tą porcelanę do dzisiejszych czasów 
przechować mimo tych wszystkich 
zawieruch, wędrówek i migracji. 
Porcelana kojarzy się każdemu z ab-
solutnie czymś kruchym, delikatnym 
bardzo, podatnym na uszkodzenia. 
A mimo to, udało się tym wszystkim 
obiektom, które tutaj mamy (a na ca-
łej ekspozycji jest blisko siedemset 
eksponatów, wszystkich ceramicz-
nych zbiorów blisko dziesięć tysięcy) 
koleje losu przetrwać. 

Oprócz porcelany, Muzeum 
organizuje również wystawy cza-
sowe. Eksponaty sprowadzane są 
z innych części Polski, Europy czy 
świata. Czy takie wystawy również 
ściągają turystów z powrotem do 
muzeum?

Oczywiście, że tak, zgadza się. Je-
żeli organizujemy wystawy, to rzad-

ko tylko w oparciu o nasze własne 
zbiory. Zazwyczaj uzupełniamy je, 
pożyczając eksponaty - czy to od 
prywatnych kolekcjonerów, czy to z 
innych muzeów. Na pewno wystawy 
czasowe są tym, co ciągle przyciąga 
gości do muzeum. Ekspozycja stała 
ze swojej nazwy jest stała, chociaż 
ona też ewoluuje. Nie jest tak, że 
przez dwudziestu lat, będziemy po-
kazywali to samo. Tutaj ciągle poja-
wiają się nowe eksponaty, choćby 
nowe zakupy, które ciągle robimy. 
To też są jakieś drobne modyfikacje. 
Natomiast wystawy czasowe, które 
organizujemy, są elementem, który 
ma przyciągnąć nowych gości.

Muzeum bardzo się zmieniło. 
Nie tylko pod względem wystaw, 
ale również wyposażenia. Co uda-
ło się zrobić przez ostatnie dwa 
lata?

Nasze wałbrzyskie muzeum wpi-
sało się w pewien trend, który w 
muzeach jest widoczny od dekady, a 
może i dłużej. Muzea zmieniły się dia-
metralnie. Przestały być świątyniami, 
do których chodzi się w kapciach, po 
których chodzi się i rozmawia szep-

tem, w których można obejrzeć tylko 
jakieś eksponaty w gablotach, a pod 
nimi podpisy.

Zapewne raz w życiu, bo teraz 
częściej zaczynają wracać.

Nie dziwi mnie to, że do takich 
muzeów chodziło się raz w życiu. Tak 
kiedyś muzea wyglądały, chodziło 
się do nich na wycieczki szkolne i 
to człowiekowi wystarczało. Muzea 
przez te ostatnie dziesięć, może na-
ście lat bardzo się zmieniły. Można 
wymienić wiele przyczyn takiej sy-
tuacji, choćby fakt, że powstawały 
nowe i imponujące muzea - Muzeum 
Powstania Warszawskiego, POLIN i 
tak dalej. Czyli te muzea, które poka-
zują zupełnie inną narrację, one po-
zwalają nie tylko oglądać eksponaty, 

ale zanurzyć się w nich w sposób 
multimedialny. Mówiąc multimedia, 
nie myślę tu o ekranach dotykowych, 
bo to, jak wszystkie wynalazki tech-
niki, wkrótce zaczyna być przestarza-
łe. Ale myślę o przeróżnych mediach, 
które wpływają na widza, tj. aranża-
cja wystawy,  dodatkowe informacje.

Światło, dźwięk...
Światło, dźwięk i tak dalej, czyli 

narracja quasi teatralna. To pozwa-
la się zanurzyć w tym, o czym dane 
muzeum opowiada. Taki cel przy-
świecał i przyświeca nam też tutaj i 
mam nadzieję, że udaje nam się go 
realizować. 

Dziękuję za rozmowę. 



/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/

Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Tak głosowali nasi czy-
telnicy w ankiecie inter-

netowej:

Czy w naszym regionie
oddychamy czystym 

powietrzem?
Wyniki na dzień 29.01.2020 

TAK
33%

NIE
67%

Walka o czyste powietrze
W okresie jesienno-zimowym, a także wczesną wiosną temat smogu powraca jak bumerang. Wal-

czą z nim samorządy, organizacje pozarządowe, a teraz do boju stanął jeszcze Rząd RP poprzez pro-
gram „Czyste Powietrze”.

REKLAMA R0052/20

Co to jest smog?
Wielu z nas myli definicję po-

jęcia SMOG, błędnie tłumacząc 
angielski leksem określający dym. 
Prawidłowe wyjaśnienie tej zbitki 
słownej to mieszanka słów: “smo-
ke”, czyli “dym” oraz “fog”, czyli 
“mgła”. Powszechnie przyjmu-
je się, że smog jest właśnie taką 
sztuczną mgłą. Ta mgła powstaje 
w sposób nienaturalny, jako efekt 
działań człowieka przy współ-
udziale pewnych niesprzyjających 
czynników w przyrodzie. Skut-
kiem tego jest wymieszanie się 
powietrza z zanieczyszczeniami 
i spalinami – to efekt degradacyj-
nej, szkodliwej działalności homo 
sapiens. Musimy sobie zdać spra-
wę, że odpowiadają za to między 
innymi fabryki czy coraz większa 
liczba samochodów spalinowych. 

Z kolei w skupiskach miejskich 
problemem jest palenie węglem, 
drewnem i innymi paliwami sta-
łymi w piecach, a co najgorsze 
- śmieciami. Należy również zwró-
cić uwagę, że za pojawienie się 
smogu odpowiada również pogo-
da, warunki klimatyczne, a także 
ogólne uwarunkowanie terenu. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
o wiele trudniej będzie pozbyć 
się zanieczyszczeń, gdy dzielni-
ca miasta bądź same miasto leży 
w kotlinie. Przy bezwietrznej 
pogodzie uniemożliwia to roz-
przestrzenianie się i rozrzedzenie 
smogu, a on sam gęsto zawisa 
nad miejscowością.

Zdaniem ekspertów
Dr Małgorzata Beślerzewska 

konkretnie i rzeczowo odpowiada 

na pytanie, dlaczego należy upo-
rać się ze smogiem. - Często sły-
szę, ze to drogie przedsięwzięcie. 
Smog, zanieczyszczenia powie-
trza też kosztują. Oto kilka danych 
z Polski. Według danych WHO, 
przez smog, w Polsce przedwcześ-
nie umiera każdego roku ponad 
40 tysięcy osób. Oszacowano, ze 
to zmniejsza wpływy do Skarbu 
Państwa z podatków o 102 mi-
liony złotych. W związku z liczbą 
chorób wywołanych zanieczysz-
czeniami powietrza, NFZ wydaje 
aż 211 milionów złotych rocznie 
na leki, koszty leczenia i terapii. 
Ponadto ZUS musi wypłacić do-
datkowe 97 milionów - za absen-
cję pracowników, świadczenia 
rehabilitacyjne i na renty. Budżety 
domowe, pracodawcy narażeni na 
koszty za absencję pracowników, 

prywatne leczenie i lekarstwa - to 
kolejne 282 miliony. W sumie do-
chodzimy już do wydatków rzędu 
702 milionów złotych rocznie. Pa-
miętajmy jednak, że zdrowie jest 
bezcenne.

Z kolei Bogumił Gwoździk, peł-
nomocnik zarządu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, wałbrzyskiego oddziału za-
uważa, że - Można długo wyliczać 
negatywne skutki występowania 
smogu: problemy zdrowotne lu-
dzi, obciążenie dla środowiska, 
starty dla gospodarki, obniżona 
jakość życia, czyli reasumując: 
koszty społeczne, ekonomiczne 
i ekologiczne. Dziś świadomość 
tych problemów jest naprawdę 
duża, ale za świadomością muszą 
iść działania i środki. Walcząc ze 
smogiem, likwidując jego przy-
czyny konsekwentnie i systemo-
wo, dokonujemy najlepszej inwe-
stycji w przyszłe pokolenia. Czyste 
powietrze, nie tylko jak nazwa 
programu, ale jako ambitny cel, 
do którego zmierzamy, stanowić 
powinno priorytet dla wszystkich, 
którzy poczuwają się do odpo-
wiedzialności wobec dzisiejszych 
i przyszłych pokoleń.

Jak skutecznie walczyć
Obecnie wiele samorządów 

wdraża projekty, które mają na 
celu skuteczną walkę ze smo-
giem. Na stronach internetowych 
gmin na Dolnym Śląsku można 
dowiedzieć się, jak z tego typu 
projektów skorzystać i otrzymać 
wsparcie, chociażby na wymianę 
pieca. Wśród projektów walki ze 
smogiem jest również sztanda-
rowy rządowy program „Czyste 
Powietrze”. Bogumił Gwoździk, 
pełnomocnik zarządu WFOŚiGW 
we Wrocławiu, wałbrzyskiego od-
działu zwraca uwagę na fakt, że 
Program, skierowany do osób fi-
zycznych, wystartował we wrześ-
niu 2018 roku i od razu spotkał 

się z szerokim zainteresowaniem 
setek tysięcy Polaków. Pierwszy 
rok masowego napływu wnio-
sków, w ramach których można 
starać o dotację np. na ocieple-
nie ścian, wymianę starego „kop-
ciucha” na nowoczesną pompę 
ciepła lub modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania unaocz-
nił ogromną skalę potrzeb w tej 
dziedzinie. Tym samym program 
„Czyste Powietrze” stał się pierw-
szym, realnym narzędziem walki 
z tzw. ubóstwem energetycznym, 
które przez dziesięciolecia nie-
zwykle negatywnie wpływało na 
jakość życia Polaków. Dziś stawia-
my pierwszy krok na drodze do 
likwidacji tego zjawiska.

Opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Na łamach Tygodnika 30 mi-
nut ukazuje się specjalny do-
datek poświęcony programowi 
„Czyste Powietrze”. Kolejne wy-
danie już za tydzień.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Powietrze – jak definiuje ten 
leksem większość słowników 
i encyklopedii jest to nic innego 
jak mieszanina gazów tworzą-
ca atmosferę ziemską. Najważ-
niejsze pierwiastki wchodzące 
w skład powietrza to: azot, tlen 
i argon. Powietrze wypełnia-
ją także: para wodna, wodór 
i dwutlenek węgla. W zależności 
od różnych czynników (klimat, 
stopień zurbanizowania) powie-
trze zawiera ponadto inne pier-
wiastki oraz zanieczyszczenia. 
Ochrona środowiska definiuje 
powietrze jako gaz wypełnia-
jący troposferę, z wyłączeniem 
tego, który znajduje się we-
wnątrz budynków i miejsc pra-
cy. Ale powietrze to jest przede 
wszystkim ta bezcenna rzecz na 
naszej planecie, bez której nie 
bylibyśmy w stanie żyć. I ten 
bezcenny dar matki natury nie-
ustanie zatruwamy, szkodząc 
przy okazji sobie. Jak dowodzą 
naukowcy trujemy nie tylko na-

szą fizyczną stronę organizmu, 
ale również psychiczną, bo we-
dług najnowszych badań smog 
ma wpływ również na depresję. 
Niewłaściwie ogrzewając nasz 
domy, paląc w przestarzałych 
piecach w zły sposób, a jeszcze 
- co najgorsze śmieciami - nisz-
czymy życie. Po prostu w zwykły 
sposób zabijamy siebie. Z po-
wodu szkodliwych substancji 
wypuszczanych do atmosfery 
możemy również zachorować 
na raka. To takie proste, że aż 
trudno nad tym czasem głębiej 
się zastanowić. Jednak napraw-
dę warto. Dziś, aby wymienić 
piec na nowy, nie trzeba wiele. 
Samorządy i rząd dysponują 
środkami finansowymi, dzię-
ki którym taka wymiana jest 
możliwa i to z uwzględnieniem 
zwrotu poniesionych kosztów 
lub ich części. W tym wyda-
niu polecam Temat Tygodnia 
i Rozmowę Tygodnia, właśnie 
o „Czystym Powietrzu”. Informa-
cje dotyczące tego ogólnopol-
skiego projektu prezentujemy 
w dodatku specjalnym od kilku 
tygodni i jeszcze będziemy kon-
tynuować całą akcję przez jakiś 
czas. Dlatego warto przeczytać 
i zastanowić się nad tym,  jak 
sami od siebie możemy sprawić, 
by to bezcenne powietrze było 
naprawdę czyste. Po prostu sza-
nujmy zdrowie i nie zabijajmy 
się!   

Redaktor Naczelny

Ciekawostki ze świata i Polski...

Bociania niespodzianka
W Głuszynie koło Suwałk w woje-
wództwie podkarpackim zauwa-
żono bociana. Ptaka uchwyciła na 
zdjęciu słuchaczka regionalnego 
radia. To zdumiewające zjawisko, 
gdyż Suwalszczyzna zwana jest 
polskim biegunem zimna. W tym 
roku w styczniu nie było śniegu 
oraz zimna. Według Wojciecha Mi-
siukiewicza z Wigierskiego Parku 
Narodowego to niecodzienna sy-
tuacja, by w styczniu w tej części 
Polski bocian chodził po polu. We-
dług niego ptak mógł pozostać w 
sierpniu i nie odlecieć do ciepłych 
krajów bądź przyleciał z innego 
miejsca na Suwalszczyznę. Przy-
pominamy, że tej zimy śnieg na 
Suwalszczyźnie jeszcze nie spadł, a 
temperatury są dodatnie.

Idealna kawa
Zespół złożony z matematyków 
i fizyków odkrył tajemnicę tego, 
jak parzyć kawę, by była mocna i 
wybornie smakowała. Badanie za-
początkował dr Jamie Foster, ma-
tematyk z University of Portsmo-
uth. Skłoniło go do tego odkrycie, 
że czasami dwie filiżanki espresso, 
choć przygotowane na pozór w ten 
sam sposób, smakują inaczej. Zna-
na wszystkim zasada mocniejszej 

kawy polega na zmieleniu drobniej 
ziaren. Jednak naukowcy, których 
zaproszono do badania, odkryli, że 
kawa staje się mocniejsza, gdy do 
jej przygotowania użyje się mniej-
szej ilości ziaren, ale za to grubiej 
zmielonych. W dodatku ten sposób 
parzenia jest bardziej ekologiczny 
oraz daje realne oszczędności. Czyli 
cały sekret tkwi w sposobie miele-
nia ziaren.

Marsjański łazik
Konstrukcja studentów z krakow-
skiej AGH – łazik „Kalman” - pokona-
ła dwadzieścia zespołów z całego 
świata, w tym trzy z Polski. Oznacza 
to, że Zespół AGH SPACE SYSTEMS 
zajął pierwsze miejsce w między-
narodowych zawodach łazików 
marsjańskich Rover Challenge w 
Indiach. Na drugiej pozycji uplaso-
wał się również zespół z Polski, któ-
ry reprezentowała ekipa młodych 
konstruktorów z University of War-
saw Rover Team. Szesnaste miejsce 
przypadło pojazdowi z Politechniki 
Rzeszowskiej, a dwudzieste - łaziko-
wi drużyny z Politechniki Wrocław-
skiej. Łazik oceniany był w czterech 
konkurencjach, do których nale-
żały: poszukiwanie i dostarczanie 
wybranych przedmiotów, obsługa 
manipulatora, nawigacja astrono-
miczna oraz analiza próbek gleby.

Skąd Piastowie
W ostatnich latach popularne stały 
się teorie dotyczące pochodzenia 
dynastii Piastów. Dlatego genetycy 
pobrali próbki DNA od ponad trzy-
dziestu przedstawicieli  tegoż rodu. 
Teraz trwają badania genetyczne, 

w których naukowcy zweryfikują 
hipotezy dotyczące pierwszych 
władców Polski. Trwa spór o to, czy 
Piastowie byli pochodzenia wielko-
morawskiego czy być może skan-
dynawskiego. Badane są szczątki z 
całego okresu panowania Piastów, 
czyli od Mieszka I i Bolesława Chro-
brego po ostatnich przedstawi-
cieli, czyli książąt mazowieckich i 
śląskich. Prace prowadzone pod 
kierunkiem profesora Marka Figle-
rowicza finansuje Narodowe Cen-
trum Nauki.

Polski dizajn
Sto lat polskiego wzornictwa zosta-
ło ukazane na wystawie w Toronto. 
Podczas dorocznego festiwalu De-
singTO, otwarta została wystawa 
Elementarz Polskiego Dizajnu. Pol-
ska ekspozycja przedstawiana w 
Toronto pokazuje sto przedmiotów 
zaprojektowanych przez polskich 
designerów, sto ilustracji inspiro-
wanych tymi przedmiotami i hi-
storii z nimi związanych. Festiwal 
DesignTo organizowany jest po raz 
dziewiąty. Warto zaznaczyć, że to 
największe tego typu wydarzenie 
w Kanadzie. Do tej pory wystawy 
odwiedziło ponad sto pięćdziesiąt 
tysięcy osób. Ciekawostką jest fakt, 
że jednym z najsłynniejszych kana-
dyjskich designerów był Stefan Si-
wiński, urodzony w Polsce w 1918 
roku, który zaprojektował słynne 
fotele dla lotniska w Toronto.  

Źródła informacji:
Centrum Prasowe PAP

REKLAMA R0053/20Odnowa Parku Młodzieżowego
Przypominamy, że od marca ubiegłego roku trwają prace projektowe związane z 

odbudową altany i fontanny. Realizuje je Autorskie Biuro Projektów „a” mgr inż. arch. 
Anna Baran, mgr inż. Witold Baran ze Świdnicy. Dokumentacja będzie gotowa do maja.

Tymczasem teren wokół wieżyczki zo-
stał już oczyszczony, usunięto samosiej-
ki. Pozwoli to na prowadzenie dalszych 
działań związanych z wykonaniem badań 
archeologicznych wraz z dokonaniem 
oceny stanu technicznego konstrukcji 
obiektu. Będzie to podstawa do właś-
ciwego określenia rodzaju i ilości prac 
konserwatorskich, które należy prze-
prowadzić, a także stanowić będzie to 
bazę projektową dla wyboru, przyjęcia 
i zastosowania konkretnych technolo-
gii budowlanych. Warto podkreślić, że 
na rewitalizację Parku Młodzieżowego 
Świdnica otrzymała ponad 7 milionów 
120 tysięcy złotych. Będzie to już kolejne 
zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, 
Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, 
które doczeka się gruntownej moderni-
zacji. Dofinansowanie pochodzić będzie 
z unijnego Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Całkowity koszt 
rewitalizacji, według złożonego projektu, 

to ponad 9 milionów 188 tys. złotych. 
Inwestycja obejmie całą powierzchnię, 
czyli około 11 hektarów. Przygotowana 
koncepcja zieleni zakłada odtworzenie 
cennego historycznego i przyrodnicze-
go układu kompozycyjnego. Zachowany 
ma zostać leśny charakter parku, pojawią 
się nowe nasadzenia drzew i krzewów. W 
planach jest również utworzenie polany 
wypoczynkowej.

Red./MD
foto: UM Świdnica
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Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 
umożliwiają gromadzenie środków w 
powszechnym programie oszczędnoś-
ciowym, stworzonym dla pracodaw-
ców oraz pracowników przy wsparciu 
państwa, wzorowanym na doświadcze-
niach wielu zachodnich krajów. PPK to 
dobrowolny system długoterminowe-
go oszczędzania, współfinansowany 
przez pracodawców, pracowników i 
państwo, mający na celu podniesienie 
bezpieczeństwa finansowego Polaków 
poprzez pomnażanie ich oszczędności. 
Okazuje się, że 75% Polaków nie odkła-
da w żaden sposób na emeryturę, na-
wet o niej nie myśląc, a blisko 80% jed-
nak chciałoby posiadać oszczędności. 
Luka pomiędzy dochodami w okresie 
pracy a wysokością emerytury wzrasta, 
ponieważ indywidualnie nie oszczędza-
my na starość, rośnie liczba seniorów, 
nasze społeczeństwo się starzeje zaś 
liczba urodzeń jest niewystarczająca 
dla systemu ubezpieczeń społecznych 
funkcjonującego w Polsce na zasadach 
solidarności międzypokoleniowej. Ter-
miny wprowadzenia PPK w firmach: tj. 
pierwszy etap już się dokonał 1 lipca 
2019 r. w firmach zatrudniających co 
najmniej 250 osób. Pozostałe terminy 
wdrożenia PPK: 1 stycznia 2020 r. - firmy 
zatrudniające co najmniej 50 osób (wg 
stanu zatrudnienia na 30.06.2019), 1 li-
piec 2020 r. - firmy zatrudniające co naj-
mniej 20 osób (wg stanu na 31.12.2019 
r.) oraz 1 styczeń 2021 r. - pozostałe pod-
mioty zatrudniające i jednostki sektora 
finansów publicznych (bez względu na 
stan zatrudnienia). PPK nie wprowadza 
osoba prowadząca jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia 
osób będących osobami zatrudnionymi 
w rozumieniu ustawy (patrz – ustawa 
o PPK). Pracodawca i pracownik prze-
kazują do PPK wpłaty podstawowe 
(obowiązkowe). Pracodawca i pracow-
nik mogą zadeklarować przekazywanie 
wpłat dodatkowych (dobrowolnych). 
Wysokość wpłat jest naliczana procen-
towo od wynagrodzenia pracownika 
tzn. pracodawca wpłaca 1,5% wpłaty 
podstawowej plus dobrowolnie do 
2,5%. Pracownik wpłaca 2% wpłaty 
podstawowej lub od 0,5% dla osób o 
niższych dochodach plus dobrowolnie 
do 2%. Państwo będzie dopłacać do 
tej puli 250 zł jako wpłata powitalna 
plus 240 zł rocznie niezależne od wy-
sokości dochodów pracownika.  Do 
PPK obowiązuje automatyczny zapis 
osób zatrudnionych w wieku od 18 do 
54 lat. Powyżej 55 roku życia pracownik 
samodzielnie składa wniosek o przy-
stąpienie do PPK. Pracownik po osiąg-
nięciu 60 roku życia sam zdecyduje jak 
wykorzystać zgromadzone środki. PPK 
to dodatkowy kapitał do wykorzystania, 
niezależnie od wysokości świadczenia 
ZUS, po osiągnięciu wieku emerytalne-
go. Regularne dopłaty pracownika, pra-
codawcy i państwa pomnażane przez 
instytucje finansowe to bezpieczna sto-
pa zwrotu z oszczędności. PPK to próba 
przywrócenia zaufania do powszechne-
go systemu oszczędzania (III filar eme-
rytalny) po kompromitacji OFE - środki 
w PPK są prywatne i dziedziczone. PPK 
to też dodatkowy bonus motywacyjny, 
tzn. wpłaty dobrowolne do 2,5% wpła-
cane przez pracodawcę mogą być po-
zapłacowym dodatkiem, mającym na 
celu utrzymanie pracowników w firmie 
i ewentualnie przyciągnięcie nowych.

REKLAMA R0054/20

Odnów i wygraj – finał
4 lutego br. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu nastąpi ogłoszenie wyników dziewią-
tej edycji konkursu „Odnów i wygraj!” za osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony kultury materialnej gminy Strzegom.

W dotychczasowych ośmiu 
edycjach odnowiono w sumie 111 
budynków, z czego 84 to budynki 
wielorodzinne, zaś 27 to budynki 
jednorodzinne - prywatne. W su-
mie gmina Strzegom przeznaczyła 
ze swojego budżetu kwotę ok. 1,8 
miliona złotych na nagrody w tym 
konkursie. Do najnowszej edycji z 
2019 roku wpłynęło 27 zgłoszeń, co 
jest rekordem w prawie 10-letniej 
historii konkursu, 18 w I kategorii 
zgłoszeniowej – budynki wieloro-

dzinne, 8 zgłoszeń w II kategorii 
zgłoszeniowej – budynki jednoro-
dzinne i 1 w III kategorii - budynki 
inne niż mieszkalne. Przypomnijmy, 
że w ubiegłorocznej edycji konkur-
su „Odnów i wygraj!” uczestniczyło 
16 Wspólnot Mieszkaniowych oraz 7 
właścicieli domów jednorodzinnych 
- w sumie 23 uczestników. Łączna 
wysokość nagród wyniosła 288 ty-
sięcy złotych

Red./TM

Polonez na rynkuPolonez na rynku

To była to szósta edycja Wałbrzyskiego Poloneza Maturzystów, którą 
przygotowało II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wał-
brzychu. Punktualnie o godzinie 13:00 Polonez ruszył przez ulice wał-
brzyskiego śródmieścia i rynku. 
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Przypomnijmy sobie jak la-
tem wygląda krajobraz poza 
miastem. Gdy jedziemy po-
ciągiem, albo samochodem 
wzdłuż dróg ciągną się pola 
uprawne a nich… no właśnie, 
głównie kukurydza, rzepak, 
zboża. Rolnictwo staje się prze-
mysłowe, wymaga ogromnej 
ilości sztucznych nawozów 
i środków ochrony, a jego plo-
ny w znacznej części trafiają do 
produkcji pasz. Czyż nie brzmi 
to niepokojąco?

Są inne rozwiązania, korzy-
stające z tego, co tradycyjne, 
czasem pierwotne uprawia-
nie ziemi i opierające się jed-
nocześnie na współczesnych 
badaniach. Nie sposób tego 
przedstawić w tak krótkim tek-
ście, ale zachęcam do poszerza-
nia tej wiedzy, zwłaszcza, jeśli 
jest szansa wykorzystać ją we 
własnym ogródku!

Najwięcej informacji może-
my znaleźć, kierując się dość 
pojemnym hasłem, jakim jest 
permakultura. Idąć tym tro-
pem, dowiemy się czym jest 
agroleśnictwo, budownictwo 
naturalne czy zintegrowane 
leśnictwo. W północnej Fran-
cji w Le Bec-Hellouin powsta-
ła farma, która bierze udział 
w programie badawczym INRA 
i AgroParisTech, a celem jej jest 
zbadanie jak wiele żywności 
można w taki sposób wypro-
dukować. Już teraz wiemy, że 
wygląda to obiecująco.

Cel jest prosty – z niedużego 
obszaru móc wyżywić swoją 
rodzinę, a nadmiarem się po-
dzielić. Z założenia ma być to 
zrównoważone, z troską o śro-
dowisko, bez produkcji odpa-
dów. Jak to robić? To połączenie 
wielu pomysłów. Na przykład 
ściółkowanie warstwowe, któ-
re zatrzymuje wodę, jest jakby 
bankiem żywności i zastępuje 
plewienie. W takim rolnictwie 
wykorzystuje się szarą wodę 
i pozyskiwanie deszczówki. 
Tworzy się także kopce z drew-
na zatrzymujące wodę na porę 
suchą. Łączy się w gildie grupy 
roślin, zwierząt, owadów, któ-
re współpracują – na przykład 
rosnące razem dynia, fasola 
i kukurydza; w takich uprawach 
często „pracują” kaczki, które 
zjadają ślimaki. Można o tym 
pisać naprawdę wiele. Ważne 
jest, że takie rozwiązania mogą 
być stosowane w mieście, 
a ogrody miejskie – jak pokazu-
je przykład Wrocławia – to już 
kwestia planów, a nie marzeń.

8 Wydarzenia /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 31 stycznia 2020

REKLAMA R0056/20

Z perspektywą w przyszłość

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Prowadzisz � rmę?   Zatrudniasz nowego pracownika?

Skorzystaj ze wsparcia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Zwracamy Pracodawcom koszty doposażenia

nowego stanowiska pracy do kwoty 22 000 zł netto

oraz dodatkowo
Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum 

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie 

Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100 
Liczba miejsc w projekcie ograniczona

Origami & wystawa
Japońska sztuka origami najprawdopodobniej sięga VI wieku 

naszej ery, kiedy to buddyjscy mnisi przywieźli papier do Japoni 
z Chin. Choć na początku origami ograniczało się do regilijnego 
użytku ceremonialnego, to do dziś wzbudza wyobraźnię wielu lu-
dzi na świecie. Obecnie mówi się już o inżynierii origami, która ma 
zastosowanie w medycynie czy technologii.

Ale Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu właśnie udowadnia, że można 
origami zastosować przede wszyst-
kim w sztuce.

21 stycznia rozpoczęły się tu 
warsztaty origami, związane z wy-
stawą Marcina Ryczka "Harmony", 
która pojawi się 21 lutego. Integral-
ną częścią ekspozycji będzie 1000 
żurawi origami, które powstaną w 
trakcie spotkań. Instalacja ma na-
wiązywać do zdjęcia "Hiroshima 
- Phoenix Rising from the Ashes" i 
historii dziewczynki Sadako, której 
tworzenie właśnie tych żurawi da-
wało nadzieję w chorobie. Niestety, 
Sadako nie zdążyła zrobić 1000 żu-
rawi, jednak jej losy zainspirowały 
inne osoby, które po jej odejściu 
stworzyły pozostałe żurawie i zło-

żyły je na jej grobie. Wydarzenie 
adresowane jest do uczniów szkół 
podstawowych. Udział w warszta-
tach jest bezpłatny. Szczególy tego 
wydarzenia znajdziecie Państwo 
na stronie Starej Kopalni. Organi-
zatorami warsztatów i wystawy są: 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II oraz Muzeum Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Współorganizatorem 
warsztatów jest Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA, a partnerami warszta-
tów firmy: Daicel Safety System Eu-
rope z Żarowa oraz Toyota Motor 
Manufacturing Poland z Wałbrzy-
cha.

Red./MA

Bezpieczniejszy Strzegom
Mniej wypadków i kolizji, mniej rannych i ofiar śmiertelnych, 

mniej kradzieży z włamaniem, więcej zatrzymań na gorącym 
uczynku. Taki bilans przedstawił komendant KP w Strzegomiu – 
Piotr Galicki na dorocznej naradzie policjantów z władzami mia-
sta i radnymi Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Komendant poinformował rów-
nież, że trwający remont budynku 
Komisariatu Policji w Strzegomiu za-
kończy się w listopadzie tego roku. 
Koszt prac wynosi około 2,5 mlio-
na złotych. Jak twierdzą policjanci, 
po zakończeniu remontu siedziba 
policji będzie wizytówką nasze-
go miasta. Warto przypomnieć, że 
strzegomska policja miała na swoim 
koncie kilka brawurowych akcji w 
2019 roku. Udało się m. in. zatrzy-
mać sprawcę styczniowego - nocne-
go - rozboju na ulicy Świdnickiej w 
Strzegomiu. Sprawca uderzał kijem 
w tył głowy poszkodowanego, a na-
stępnie, gdy ten upadł na ziemię, bił 
go po całym ciele, zmuszając do od-
dania pieniędzy w kwocie 1.040,00 
zł. Podjęte przez funkcjonariuszy 

zespołu kryminalnego KP Strzegom 
czynności doprowadziły do zatrzy-
mania osoby podejrzewanej o do-
konanie tego brutalnego napadu. 
Sprawca odbywa teraz karę wielo-
letniego pozbawienia wolności. Po 
zakończeniu narady – pod magi-
stratem - doszło do przekazania no-
wego radiowozu policyjnego marki 
Volkswagen Transporter strzegom-
skiej policji. Nowy samochód ma 
przyczynić się do skuteczniejszego 
funkcjonowania tej ważnej formacji. 
Koszt samochodu wyniósł ok. 190 
tys. zł, z czego z budżetu gminy wy-
datkowano na ten cel ok. 90 tys. zł.

Red./TW
foto: UM Strzegom 
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Kontakt :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1, tel 74 6640800 w godz 7.30-15.30

ZAPRASZAMY

Czujesz się samotny  ?
Chcesz miło i kreatywnie spędzić czas ?

TO MIEJSCE JEST DLA CIEBIE !

Dzienny Dom Pomocy Senior Plus-Podgórze
w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 78

Zapewnia seniorom ośmiogodzinną opiekę od poniedziałku do piątku, dwa posiłki dziennie, rehabilitację 

prozdrowotną poprzez kinezyterapię, zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowo – rekreacyjne.

Pobyt w Domu Seniora jest odpłatny w zależności od posiadanego dochodu.

sekund
Wałbrzych
Będzie Śmiszek
4 lutego o godzinie 18:00 w sali 
konferencyjnej DARR w Wałbrzy-
chu przy ul. Wysockiego 10 od-
będzie się otwarte spotkanie z 
posłem na Sejm dr Krzysztofem 
Śmiszkiem. Poseł jest doktorem 
nauk prawnych, wykładowcą 
akademickim, działaczem spo-
łecznym, obrońcą praw człowie-
ka. Wieloletni ekspert Komisji 
Europejskiej i Rady Europy w 
zakresie praw człowieka i praw 
mniejszości. Członek Sejmowej 
Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka oraz Sejmowej Komi-
sji ds Unii Europejskiej. Jest także 
delegatem polskiego Sejmu do 
Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy. Tematem spotka-
nia będzie: Czy Polska jest skaza-
na tylko na prawicę? Nowy poli-
tyczny gracz w polskiej polityce 
– Lewica.

Wałbrzych
Włamanie do sklepu
Wałbrzyscy policjanci zatrzy-
mali mężczyznę podejrzanego 
o kradzież z włamaniem w skle-
pie. Jak się okazało, mieszkaniec 
Wałbrzycha pokonując zabez-
pieczenie wyniósł z marketu 
słuchawki RTV po czym wyszedł 
przez bramki sklepowe. Mundu-
rowi odzyskali skradziony towar, 
a sprawca trafił do policyjnego 
aresztu. Zatrzymany mężczyzna 
za popełnione przestępstwo od-
powie teraz przed Sądem. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności 
do lat 10. Źródło: http://www.
walbrzych.policja.gov.pl

„Przychodnia Piaskowa Góra” bez plastików
„Przychodnia Piaskowa Góra” to kolejna wałbrzyska firma, która otrzymała certyfikat Stop-Plastik. Prezydent Wałbrzycha Roman Sze-

łemej uroczyście wręczył certyfikat prezesowi przychodni, Leszkowi  Grodzińskiemu. Wręczanie takich certyfikatów to  następny etap 
programu  prowadzonego przez  miasto. Przypomnijmy, Wałbrzych jako pierwszy w Polsce, przeszło osiem miesięcy temu wprowadził 
całkowity zakaz używania w instytucjach miejskich jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z plastiku. Wręczając certyfikaty mia-
sto zachęca firmy i instytucje do udziału w tym programie, a tym samym do  rezygnacji gdzie tylko to możliwe, z plastików jednorazo-
wego użytku. 

Poza certyfikatami wręczane są 
również specjalne naklejki, które in-
formować będą o tym, że dana firma 
nie korzysta z plastikowych opako-
wań wprowadzając inne – biodegra-
dowalne.

Przychodnia zainwestowała m.in. 
np. w specjalne urządzenia, zaku-
piono sześć uniwersalnych dystry-
butorów do wody, które poza tzw. 
wodą z kranu mogą nam też podać 
wodę gazowaną i wrzątek, potrzeb-
ny, aby zaparzyć kawę czy herbatę. 
Każdy z tych sprzętów kosztował 
około 800 zł.

Obecnie z dystrybutorów korzy-
stają pracownicy przychodni. Pla-
nowany jest zakup takiego urządze-

nia dla pacjentów, z którego będą 
mogli korzystać w holu. Na razie 
przychodnia zrezygnowała także z 
plastikowych kubków na rzecz pa-
pierowych. Dystrybutory funkcjo-
nują trzeci miesiąc i jak mówi prezes 
Leszek Grodziński, sprawdzają się 
całkowicie zastępując czajniki elek-
tryczne.

Certyfikat może otrzymać każda 
instytucja lub firma, która prowa-
dząc swoją działalność zrezygnuje 
z używania np. jednorazowych bu-
telek, kubków, talerzyków czy sztuć-
ców i która złoży specjalną deklara-
cję w urzędzie miejskim.

aw-s Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i prezesPrezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i prezes
przychodni Leszek Grodzińskiprzychodni Leszek Grodziński

Policyjny pościg
Świdniccy policjanci podjęli pościg za kierowcą, który pomimo na-

dawanych przez funkcjonariuszy widocznych znaków i sygnałów na-
kazujących zatrzymanie, próbował uniknąć kontroli drogowej. Jak się 
okazało, kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, 
a pasażer posiadał za to środki odurzające w postaci marihuany.

W trakcie nocnej służby na terenie 
gminy Dobromierz, funkcjonariusze 
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, 
Wydziału Prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Świdnicy zauważyli kie-
rującego pojazdem marki Fiat Punto, 

który na widok radiowozu znacznie 
przyśpieszył. Policjanci widząc zaist-
niałą sytuację, natychmiast podjęli 
działania zmierzające do zatrzymania 
pojazdu marki Fiat i ustalenia, co było 
przyczyną nerwowego zachowania 

kierowcy. Pomimo nadawania przez 
policjantów widocznych sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna 
siedzący za kierownicą Fiata nie reago-
wał na polecenia do zatrzymania i roz-
począł ucieczkę.

Funkcjonariusze ruszyli za nim w 
pościg. W pewnym momencie ucie-
kający mężczyzna wjechał w polną 
drogę a następnie do rowu meliora-
cyjnego. Kierowca, jak i pasażer, pró-
bowali jeszcze kontynuować ucieczkę 
pieszo, jednak w efekcie wszyscy „goś-
cili” w świdnickiej komendzie, gdzie 
usłyszeli zarzuty. Uciekinierem okazał 
się być 17-letni mieszkaniec powiatu 

jaworskiego, który nie posiadał upraw-
nień do kierowania. Zaś 24-letni pa-
sażer- również mieszkaniec powiatu 
jaworskiego, posiadał przy sobie środki 
odurzające w postaci marihuany. Za 
posiadanie środków odurzających gro-
zi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 
Natomiast kierowca, który nie zatrzyma 
pojazdu mimo wydawanych mu po-
leceń w postaci sygnałów świetlnych i 
dźwiękowych, popełnia przestępstwo 
zagrożone karą pozbawienia wolności 
do lat 5.

Źródło: http://www.swidnica.poli-
cja.gov.pl/
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Szczawno-Zdrój. Po dniu, jed-
nym z tych, które nie chcą się 
skończyć, w ostatnim czynnym 
wieczorem sklepiku staję w ko-
lejce za Panem Żulikiem.

Ja - prozaicznie, po mleko, on 
- po produkty potrzeby czysto 
metafizycznej, czyli piwo marki 
piwo, bułkę i pasztet.

- Ten, ten mały chcę - mówi do 
sprzedawczyni.

- On 1.69 zł kosztuje - mówi 
pani, po twarzy której widać, że 
w życiu widziała już wiele.

- Nie mam tyle, 30 groszy mi 
braknie kierowniczko.

- No to panu nie sprzedam, no 
jak to tak?!

Nagle słyszę rozlegający się, 
jakby gdzieś obok, znajomy głos:

- Ja panu dodam te 30 groszy. 
Niech pani pakuje - i uświada-
miam sobie, że to ja sama prze-
mówiłam. Zupełnie niezaplano-
wanie.

Pan Żulik odwraca się, widzę 
po raz pierwszy jego twarz. Jest 
czarna jak ziemia, która świętą 
raczej nigdy nie była. Patrzę na 
niego przez krótką chwilę, ale 
o dziwo, pomimo zatrważająco 
bezbłędnej pamięci do twarzy, 
której nabawiłam się w poprzed-
niej pracy, nie potrafię połączyć 
jego rysów z personaliami.

- Dziękuję bardzo - cedzi sło-
wa.

- Nie ma za co.

- Jest. Jest za co.

- Nie ma sprawy. Naprawdę.

- Jest.

I tak sobie wtórujemy jeszcze 
chwilę, po czym wsadzając so-
bie łapczywie kęs bułki w czarne 
usta, Pan Żulik odwraca się w 
drzwiach sklepu i mówi:

- Niech pani jeszcze dziś po-
patrzy w gwiazdy...

I mogłabym przysiąc, że się 
przesłyszałam, bo zjadłam tego 
dnia tylko cztery cukierki cze-
koladowe, z których dwa były z 
alkoholem, ale sklepowa chichra 
się pod nosem, szepcząc:

-Ooo… filozof się nam trafił.

Płacę za swoje mleko i za ka-
wałek jego pasztetu. Wychodzę 
szybko czując, jak pod powieka-
mi rodzi się kałuża łez. Nie widać 
przez nią gwiazd.

REKLAMA R0058/20

Narkotykowa jazda

Jazda na promilach

Fryzjerska wojna

Do zdarzenia doszło 26 stycznia około godziny 
23:10. Wałbrzyscy funkcjonariusze zauważyli na ul. 
Kościelnej w Mieroszowie samochód osobowy mar-
ki Peugeot, który na widok policyjnego radiowozu 
skierował się w stronę ogródków działkowych, a 
następnie zatrzymał się na poboczu drogi. W trak-
cie legitymowania mundurowi ustalili, że kierujący 
mężczyzna nigdy nie posiadał uprawnień do kiero-
wania pojazdami. Ponadto funkcjonariusze ujawnili 
u 33-latka środki odurzające w postaci marihuany. 
Kierujący przyznał się do kierowania pojazdem pod 
ich wpływem, dlatego policjanci pobrali od niego 
krew do badań. 

Źródło: http://www.walbrzych.policja.gov.pl/

W niedzielę 26 stycznia około godz 17:45 patrol 
policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu na ulicy Uczniowskiej 
w Wałbrzychu zauważył samochód osobowy, jadący 
całą szerokością jezdni od jej lewej do prawej strony, 
tzw zygzakiem. Policjanci natychmiast podjęli czyn-
ności w kierunku jego zatrzymania. Pomimo wielo-
krotnie wysyłanych sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych, kierujący kontynuował jazdę. Policjanci po 
pościgu zatrzymali pojazd na wysokości ul. Piastów 
Śląskich. Kierujący pojazdem był w stanie nietrzeź-
wym. Badanie wykazało u 34-letniego kierowcy pra-
wie 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariu-
sze zatrzymali prawo jazdy, a nietrzeźwy kierujący 
trafił do policyjnego aresztu. 

Źródło: http://www.walbrzych.policja.gov.pl/

125 i 101 km/h to prędkości z jakimi po 
drogach gminy Świdnica, w terenie zabudo-
wanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 
50 km/h, pędzili kierowcy samochodów oso-

bowych marki BMW oraz Ford, zatrzymani 
przez policjantów ze świdnickiej „drogówki”.

Kierujący otrzymali mandaty oraz po 10 
punktów karnych. Co zapewne najbardziej 
dotkliwe, amatorzy szybkiej jazdy utracili też 
prawa jazdy na 3 miesiące.

Znaczne przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości, szczególnie w terenie zabudowa-
nym, to czynnik wielokrotnie zwiększający 
ryzyko wypadku drogowego. Z tego też po-
wodu przepisy przewidują surowe sankcje 
dla kierowców dopuszczających się tego typu 
wykroczeń, a funkcjonariusze zwracają szcze-
gólną uwagę na takie zachowania.

Źródło: http://www.swidnica.policja.gov.
pl/

W Boguszowie-Gorcach 22 stycznia w godzinach 
południowych do salonu fryzjerskiego przy ul Kra-
kowskiej wszedł zamaskowany mężczyzna i poprzez 
rozlanie substancji o nieprzyjemnym zapachu doko-
nał zniszczenia całego wyposażenia lokalu, który nie 
nadaje się już do użytku. Straty właścicielka salonu 
wyceniła na kwotę około 70000 złotych. W wyni-
ku natychmiast podjętych czynności operacyjnych 
funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Boguszo-
wie- Gorcach, 25 stycznia wytypowali,  a następnie 
zatrzymali 35-letniego, mieszkańca powiatu ka-
miennogórskiego. Sprawca oświadczył, że popełnił 
przestępstwo, gdyż chciał pozbyć się konkurencji. Za 
swoje działanie odpowie teraz przed sądem. Grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: http://www.walbrzych.policja.gov.pl/

Brawurowi kierowcy
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy za-
trzymali kolejnych dwóch kierowców, któ-
rzy po drogach powiatu świdnickiego pę-
dzili swoimi samochodami o ponad 50 km/h 
szybciej niż pozwalają na to przepisy. Poza 
mandatami i punktami karnymi kierowcy ci 
stracili uprawnienia do kierowania na okres 
3 miesięcy.

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   WWW.ADWOKATWALBRZYCH.PL

Upadłość konsumencka 
Na fali popularności szybkich kredytów konsumenckich bardzo łatwo wpaść 

w spiralę zadłużenia. Niewątpliwą pomocą w wyjściu z zobowiązań, które z różnych 
powodów nas przerosły,  może okazać się obowiązująca już od jakiegoś czasu – upa-
dłość konsumencka, czyli postępowanie upadłościowe skierowane konkretnie do osób 
fi zycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Jest to procedura zmierzająca do oddłużenia konsumenta. Inicjowana jest ona 
poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu rejonowego. 
Jednak, aby sąd przychylił się do naszego wniosku należy spełnić określone warunki 
i  tak na przykład miejscem zamieszkania dłużnika musi być Polska, dłużnik nie 
może prowadzi działalności gospodarczej lub minął rok od wykreślenia jego działal-
ności z odpowiedniego rejestru,  dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobo-
wiązań (jest niewypłacalny) jednak przede wszystkim dłużnik nie mógł doprowadzić 
do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa. 

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika, wyznaczony zostaje 
syndyk masy upadłościowej. W tym czasie rozpoczyna się zgłaszanie przez wierzy-
cieli swoich wierzytelności i  ustalenie listy wierzytelności,  a  następnie likwidacja 
majątku dłużnika. 

W  toku postępowania upadłościowego czynności syndyka nakierowane są na 
ustalenie składu i wartości masy upadłości,  sporządzenie listy wierzytelności, a na-
stępnie sprzedaż majątku dłużnika i podział uzyskanych w ten sposób środków mię-
dzy wierzycieli ujętych na liście wierzytelności.

W  tym miejscu należy wskazać, iż posiadanie 
majątku nie jest warunkiem koniecznym do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zatem 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby także bez ja-
kiegokolwiek majątku dochodziły przed Sądem swojej 
upadłości.  

Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego, sąd 
wszczyna postępowanie w  celu ustalenia planu spłat 
wierzycieli. Ustalając plan spłat wierzycieli sąd bierze 
pod uwagę możliwości zarobkowe, a  także wydatki 
upadłego konieczne na utrzymanie siebie i osób pozo-
stających na jego utrzymaniu.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzy-
cieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli 
i umorzeniu zobowiązań upadłego. W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić 
od ustalania planu spłat wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia 
planu spłaty.

Z dniem 24 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja, która w znacznym stopniu 
ułatwi zadłużonym uzyskanie upadłości wprowadzając między innymi możliwość 
ogłoszenia upadłości dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,  do 
tego wina w powstaniu niewypłacalności ma być badana dopiero przy ustalaniu pla-
nu spłaty, który może objąć nawet 7 lat. 

Niezaprzeczalnie upadłość konsumencka jest wielkim ukłonem w  stosunku do 
osób, które wpadły w pętlę zadłużenia i może stanowić ostatnią formę pomocy w od-
dłużeniu konsumenta. 

Adwokat radzi:
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Ciepłe sanatoria
Jest nie tylko ciepło, ale i powietrze będzie bardziej przejrzyste. 

Wszystko za sprawą nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewa-
nia, jakie Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. kilkanaście dni temu 
uruchomiły w dwóch swoich placówkach. Chodzi o Dolnośląski 
Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku 
oraz Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie, gdzie 
mieszczą się: Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze, Oddział Gruźlicy 
i Chorób Płuc oraz Oddział Medycyny Paliatywnej.

Zaczęło się jednak mniej opty-
mistycznie, od kilku sytuacji kryzy-
sowych, które nie ominęły Spółki, a 
były spowodowane awariami kot-
łów CO we wspomnianych jednost-
kach. Obydwa urządzenia miały już 
ponad 20 lat i były mocno wyeks-
ploatowane.

– Pierwsza poważna awaria po-
jawiła się w grudniu 2018r., kolejna 
w marcu 2019 r. – informuje Iwona 
Radziewicz, Menedżer Szpitala w 
Rościszowie. – Za każdym razem 
dokonywaliśmy bieżących napraw 
kotła. Jednak tuż po rozpoczęciu 
tegorocznego sezonu grzewczego 
pojawiła się awaria na tyle poważ-
na, że Urząd Dozoru Technicznego 
wyłączył nam urządzenie z eksploa-
tacji. Sytuacja była krytyczna.

– Na domiar złego zaczęły się po-
jawiać awarie ogrzewania również 
w naszym obiekcie w Sokołowsku – 
dodaje Tomasz Maciejowski, Prezes 
Zarządu „Sanatoria Dolnośląskie” 
Sp. z o.o. – W obydwu wspomnia-
nych placówkach przebywa ok 
200 osób, które są objęte przez nas 
całodobową opieką. Komfort pod-
opiecznych i jakość świadczonych 
im usług są dla nas priorytetem. 

Awaria głównych kotłów na począt-
ku sezonu grzewczego to sytuacja 
niewątpliwie kryzysowa. Nasi pa-
cjenci byli oczywiście bezpieczni, 
bo prowadziliśmy ogrzewanie z 
kotłów rezerwowych – niestety o 
mocach nominalnych, nie zapew-
niających odpowiedniej wydajno-
ści w pełnym sezonie grzewczym, 
dlatego należało szybko działać. 
Faktem jest, że warunki pogodowe 
bardzo nam sprzyjały. Podjęliśmy 
decyzję o natychmiastowej wymia-
nie głównych kotłów CO w obydwu 
jednostkach.

Wymiana urządzeń, oprócz 
tego, że zapewni stabilne ogrze-
wanie w obiektach ma inne pozy-
tywne aspekty. – Zdecydowaliśmy 
się na zakup jednych z najnowo-
cześniejszych na rynku urządzeń 
o wysokiej sprawności – wyjaśnia 
Marcin Dzielędziak, dyrektor ds. 
Administracyjno-Technicznych w 
„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. 
– Pozwoli to w przyszłości obniżyć 
roczne koszty eksploatacji, a także 
znacznie zmniejszy emisję zanie-
czyszczeń do atmosfery. W Rości-
szowie zamontowaliśmy potężny 
kocioł na gaz ziemny o mocy 440 
kW firmy Viessmann. Natomiast w 

Sokołowsku kocioł na ekogroszek 
o mocy 350 kW. Pierwotnie chcie-
liśmy zastosować kocioł na ekopel-
let, charakteryzujący się jeszcze niż-
szą emisją zanieczyszczeń, a przy 
tym tańszy w eksploatacji. Niestety, 
plany te pokrzyżował konserwator 
zabytków, który nie zgodził się na 
postawienie przy obiekcie niewiel-
kiego silosu na pellet.

Kierownictwo Spółki „Sanatoria 
Dolnośląskie” zostało zmuszone 
do zastosowania rozwiązania al-
ternatywnego. Wybrano kocioł na 
ekogroszek firmy Heiztechnik se-
rii Green Line, najwyższej, 5-klasy. 
Tego rodzaju kotły to zaawanso-
wane urządzenia grzewcze, znacz-
nie nowocześniejsze od kotłów 
poprzednich generacji pod kątem 
wygody w obsłudze, ekologii oraz 
jakości wykonania. Mają niezwykle 
małe wartości emisji zanieczysz-
czeń oraz wysoką sprawność.

Proces wymiany kotłów, został 
bardzo sprawnie przeprowadzony 
pod koniec ubiegłego roku. Była to 
dość trudna operacja z kilku przy-
czyn. Przede wszystkim odbywała 
się w trakcie sezonu grzewczego 
przy pracujących urządzeniach 
awaryjnych. Dodatkowe kłopoty ro-
dziła masa i gabaryty urządzeń. Dla 
przykładu kocioł zamontowany w 
Sokołowsku ma wymiary 2,5m x 2m 
i waży ponad 4,5 tony. Aby wpro-
wadzić urządzenia do pomieszczeń 
trzeba było zastosować specjali-
styczny sprzęt w postaci dźwigów. 
W obydwu przypadkach pojawiła 
się również konieczność rozebrania 
fragmentów ścian.

Łączny koszt inwestycji, przy 
okazji których m.in. dokonano 

kapitalnego remontu części po-
mieszczeń kotłowni w Sokołowsku, 
wyniósł ponad pół miliona zł. War-
to zaznaczyć, że Spółka „Sanatoria 
Dolnośląskie”, na to nieplanowa-
ne wcześniej przedsięwzięcie nie 
musiała prosić właściciela, czyli 

Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego, o pieniądze. Inwestycje 
w całości sfinansowano ze środków 
własnych Spółki.

Red.
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„Zawodowy strzał w 10!” 
szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

„Zawodowy strzał w 10!” to kolejna 
edycja inicjatywy dyrektorów wałbrzy-
skich szkół technicznych i branżowych: 
Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7 
i Zespołu Szkół Politechnicznych „Ener-
getyk”. W tym roku Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna otoczyła 
opieką wszystkie zaplanowane wyda-
rzenia, a Prezydent Miasta Wałbrzycha 
ponownie udzielił swojego patronatu.

W ramach zaplanowanych działań, 
27 stycznia br. odbyła się konferencja 
poświęcona tematom reformy oświaty, 
nowych kierunków i możliwości kształ-

cenia w Wałbrzychu. W gościnnych 
murach Starej Kopalni, pracodawcy i 
dyrektorzy szkół starali się odczarować 
szkolnictwo zawodowe i pokazać jego 
ogromne atuty i możliwości rodzicom 
i uczniom klas VIII. Wystąpili również 
prelegenci: Jacek Serdeczny (WSSE), 
Hiroki Nukui (NSK Steering Systems 
Europe) oraz Daniel Wijas (Centrum In-
formacji i Planowania Kariery Zawodo-
wej DWUP w Wałbrzychu).

Red.

Szkoły branżowe – nowość
Podczas konferencji sporo mó-

wiono o kształceniu zawodowym 
w technikach 5-letnich oraz szko-
łach branżowych I i II stopnia, gdzie 
nauka trwa odpowiednio 3 i 2 lata 
Takie szkoły otwierają szerokie 
możliwości przed uczniami, ponie-
waż czas nauki wynosi tyle samo co 
w technikum, jednak w łatwiejszy 
sposób można zdobyć wykształce-
nie średnie, uzyskać dwa zawody i 
mieć możliwość zdawania matury, 
co otwiera ewentualną drogą do 
podjęcia studiów.

Nie ma przypadkowości
Wybór zawodów i kierunków w 

jakich kształcą wałbrzyskie szkoły 
zawodowe nie jest przypadkowy. 
Te kierunki dokładnie wynikają z 
potrzeb rynku pracy i oczekiwań 
pracodawców. Jak się okazuje 
szkoły zawodowe w Wałbrzychu 
potrafią być elastyczne i szybko re-
agują na nadchodzące zmiany. Dol-
nośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
corocznie sporządza tzw. Barometr 
Zawodów, czyli wykaz zawodów, 
na które obecnie jest zapotrzebo-
wanie na rynku pracy. Wynika z nie-
go, że wałbrzyskie szkoły trafiają w 
punkt ze swoją ofertą.

Samodzielność i fachowość
Uczniowie szkół zawodowych 

zyskują wiele, wybierając tę ścież-
kę kształcenia. Po pierwsze, zaraz 
po ukończeniu szkoły mogą stać 
się niezależni finansowo, bo zdo-
bywają wykształcenie w zawodach 
poszukiwanych, przez co i dobrze 
płatnych. Po drugie są znani praco-
dawcom, dzięki stażom i praktykom 
podczas edukacji. Po trzecie, nie-
jednokrotnie posiadają wykształce-
nie w dwóch kierunkach, ponieważ 
w technikum można uczyć się rów-
nocześnie dwóch zawodów.

Harmonogram działań
TARGI ZAWODÓW
27 stycznia br. na Hali Wałbrzy-

skich Mistrzów zostaną zorgani-
zowane „Targi Zawodów”, pod-
czas których szkoły zaprezentują 
wszystkie zawody w jakich kształcą, 
będą też pokazy i warsztaty.

DNI OTWARTE SZKÓŁ
2 kwietnia br. Zespół Szkół Poli-

technicznych „Energetyk”
8 kwietnia br. Zespół Szkół nr 7
29 kwietnia br. Zespół Szkół nr 5.

fot. WSSE Invest-Park

fot. WSSE Invest-Park
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„Koszty ważnych rzeczy”
część 2

Regionalna Izba Obrachun-
kowa zwraca uwagę na: „Pla-
nowany w 2020 roku deficyt 
budżetu gminy w kwocie 87 
371 583,00 zł oraz źródło jego 
sfinansowania - dotyczy wy-
datków majątkowych, które nie 
znajdują pokrycia w prognozo-
wanych dochodach majątko-
wych. Wydatki majątkowe są 
wyższe od dochodów majątko-
wych o kwotę 113.119.883,00 
zł”. Co na to radni? Uchwalili bu-
dżet, który daje upoważnienie 
Prezydentowi Miasta do zaciąg-
nięcia kolejnych czterech kredy-
tów na łączną kwotę ponad 144 
mln. Warto zwrócić uwagę, że 
dwa z tych kredytów - pierwszy 
na kwotę 55 mln zł oraz drugi 
na kwotę ponad 26,6 mln zł to 
kredyty, które będą spłacane 
w latach 2022-2033. Ten dru-
gi kredyt zaciągamy na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań. Czyli bierzemy kredyt, 
by spłacać kredyt! Regionalna 
Izba Obrachunkowa, w opinii 
do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej stwierdza też, że: „Taka 
konstrukcja budżetu, gdzie nie 

planuje się bieżącej nadwyżki 
budżetu na spłatę zobowiązań 
zaliczanych do tytułów dłuż-
nych, lecz na ich spłatę zacią-
gane są kredyty, pożyczki, emi-
towane obligacje komunalne 
oraz uchwalanie budżetu z de-
ficytem, sfinansowanym przy-
chodami zwrotnymi może unie-
możliwić realizację ustawowych 
zadań nałożonych na gminę”. 
Ponadto RIO „(…), wskazuje, że 
organy samorządu terytorialne-
go ponoszą odpowiedzialność 
za sytuację finansową jednost-
ki, a w szczególności za celo-
wość i realność planowanych 
wydatków”. Ta ostatnia uwaga 
RIO, podobnie jak poprzednie, 
została zbagatelizowana przez 
większość członków Rady Miej-
skiej Wałbrzycha. Pozostaje py-
tanie czy radni Klubu Romana 
Szełemeja są świadomi, że Rada 
Miejska, w której zasiadają, jest 
organem samorządu terytorial-
nego do którego uwagi Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej były 
adresowane?

Na zakończenie trochę da-
nych statystycznych. Na koniec 
2018 roku Wałbrzych znalazł 
się na piątym miejscu w Polsce 
pod względem zadłużenia per 
capita (czyli na jednego miesz-
kańca), które wynosiło 4 889 zł. 
Po miesiącu „awansowaliśmy” 
na czwartą pozycję w tym ran-
kingu, gdyż jego lider - gmina 
Ostrowice przestała istnieć jako 
jednostka samorządu terytorial-
nego.

Jeżeli chodzi o zadłużenie 
miasta w stosunku do docho-
dów, to Wałbrzych nie ma już 
kogo wyprzedzać, ani obawiać 
się, że jakaś gmina nas wyprze-
dzi. Jesteśmy liderem! W roku 
2018 zadłużenie Wałbrzycha 
wyniosło 94,9 % w stosunku 
do dochodów. Za nami, na dru-
giej pozycji znalazł się Toruń z 
wynikiem 78,3 %, a na najniż-
szym stopniu „pudła” zmieściło 
się Krosno z wynikiem 70,1 %. 
Ranking obejmuje też miasta 
na prawach powiatu. I tu też 
oczywiście - Wałbrzych otwiera 
pierwszą dziesiątkę, którą zamy-

kają Wrocław i Rzeszów, jakże ze 
„skromnym” wynikiem - odpo-
wiednio 57 i 54,6 %. Powyższe 
dane opublikowała „Rzeczpo-
spolita” 30.06.2019 r. W tym ar-
tykule zwrócono uwagę, że w la-
tach 2011-2018, czyli za rządów 
Prezydenta Romana Szełemeja, 
zadłużenie Wałbrzycha wzrosło 
o 280 mln zł. W 2018 wynosiło 
już 590 mln. zł. Redakcja zwró-
ciła się do Prezydenta o komen-
tarz i opublikowała jego odpo-
wiedź. Cyt.: „Gdybym ograniczył 
inwestycje, nikt by mnie nie 
docenił za zmniejszenie zadłu-
żenia, tylko zganił za niezrobie-
nie ważnych rzeczy w mieście 
– zaznaczył Szełemej.” – koniec 
cytatu (!). Mamy za sobą 2019 
rok, kolejne zwiększenie zadłu-
żenia o ponad 50 mln złotych. 
Byłoby pewnie większe, gdyby 
nie „kroplówka” podana miastu 
przez agendę tak nielubianego 
przez większość radnych Rządu 
PiS. To Polski Fundusz Rozwo-
ju (spółka akcyjna należąca do 
Skarbu Państwa) zasilił budżet 
miasta, zakupując od niego 49 
% udziałów Miejskiego Zarządu 

Budynków za sumę 12 mln zło-
tych.

Biorąc pod uwagę tempo 
wzrostu zadłużenia Wałbrzycha, 
pozostaje tylko kwestia, kiedy 
zostanie przekroczona granica 
700 mln zł, a także fakt, że część 
zaciągniętych kredytów gmina 
będzie spłacać po kilkuletniej 
karencji, to trudno oprzeć się 
myśli, że za przejazd nowo wy-
budowaną obwodnicą będzie-
my musieli płacić haracz, aby 
Wałbrzych mógł wywiązać się 
ze swoich zobowiązań.

Jerzy Langer
Radny Rady

Miejskiej Wałbrzycha

Redakcja nie odpowiada za stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opini redakcji.

Listy do redakcji
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Co ćwierka w sieci...
Przystanek Dolny Śląsk

Wałbrzyska SSE

Kancelaria Prezydenta

MKS Szczawno-Zdrój

Cezary Przybylski

Mariusz Kotarba

Dolnośląska Policja

Michał Dworczyk

@PrzystanekD

@WalbrzyskaSSE

@prezydentpl

@MksZdroj

@PrzybylskiCez

@Mariusz_Kotarba

@DPolicja

@michaldworczyk

3:23 PM · 16 sty 2020

3:39 PM · 29 sty 2020

2:10 PM · 29 sty 2020

1:43 PM · 26 sty 2020

10:57 AM · 24 sty 2020

7:44 AM · 29 sty 2020

12:35 PM · 28 sty 2020

11:30 AM · 27 sty 2020

Dokumenty opisujące sprawę wampira z Rybnicy Leśnej przez ponad 200 lat spo-
czywały w archiwum Hochbergów w @Zamek_Ksiaz. Wg zachowanego świade-
ctwa właściciel zamku hr. Konrad von Hochberg osobiście nadzorował przekłuwa-
nie piersi upiora osikowym kołkiem 

Z cyklu newsy z życia firm działających w @WalbrzyskaSSE. 
Z dumą informujemy, że firma z naszej strefowej rodziny - CLOOS Polska ze Świd-
nicy otrzymała prestiżową nagrodę - Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu. Serdecznie gratulujemy!

W Pałacu Prezydenckim @AndrzejDuda spotkał się z członkami Komisji Krajowej 
„Solidarności” z okazji jubileuszu 40-lecia powstania Związku. 

http://bit.ly/Solidarność_spotkanie_29_01_2020

Choć wynik dla nas niekorzystny, to strzeliliśmy więcej bramek niż zawodnicy Olim-
pii Kamienna Góra. Do 5 trafień w bramkę rywala, dołożyliśmy jeszcze 2 do swojej 
bramki :) Można by pomyśleć, że niektórych trzyma jeszcze Sylwester :)

Przed nami V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego #AktywnyDolny-
Śląsk. Przeznaczamy 1,35 mln zł na projekty sportowe, turystyczne, kulturalne, 
wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rzemiosła, a także działania 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

4 luty godzina 18:00 Wałbrzych w DARR przy ul Wysockiego 10 otwarte spot-
kanie z @K_Smiszek  Zapraszam  https://facebook.com/100001665931615/
posts/2928774463854723/?d=n

Dzięki profesjonalnym działaniom policjanci z wałbrzyskiej komendy uratowali ży-
cie zdesperowanego mężczyzny, który próbował popełnić samobójstwo skacząc 
z mostu. Ostatecznie trafił do szpitala, gdzie lekarze udzielili mu specjalistycznej 
pomocy medycznej.

W dniu 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz pamiętajmy 
przede wszystkim o ofiarach. To właśnie ze względu na ich cześć jesteśmy zobo-
wiązani, by w każdej sytuacji głosić prawdę historyczną i przypominać ją światu. 
#Auschwitz75

REKLAMA R0060/20
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„Wiele rzeczy robię w Muzeum sam”
Czyli rozmowa z Jerzym Mazurem, kierowcą rajdowym i wyścigowym, uczestnikiem m.in. Rajdu Paryż–Dakar, założycielem Muzeum Górnictwa i Spor-

tów Motorowych, właścicielem salonu Nissana w Wałbrzychu rozmawia Anna Waligóra - Stupnicka

Skąd pomysł, aby stworzyć 
muzeum – właśnie takie? 

Nie byłem związany z górni-
ctwem w taki sposób, że mój ojciec 
brat albo ktoś inny bliski pracował w 
kopalni, pod ziemią. Nie. Ja po pro-
stu mieszkałem i mieszkam w Wał-
brzychu, podobnie jak inni, którzy 
tutaj ciężko pracowali, tworzyli. To 
jest kilkaset lat. Pokolenia. Tego nie 
wolno zaorać.  

Powstało szczególne miejsce. 
Nie ma drugiego takiego na 

świecie, gdzie połączone jest gór-
nictwo z motoryzacją. W muzeum 
znajdują się najbliższe memu sercu 

eksponaty, związane z motospor-
tem. Samochody rajdowe, wyści-
gowe, motocykle, a także rzeczy 
osobiste polskich i zagranicznych 
zawodników – spalona podczas Raj-
du Niemiec Toyota Celica Krzysztofa 
Hołowczyca, osobiste pamiątki Ma-
cieja Wisławskiego, Roberta Kubicy, 
Macieja Szczepaniaka, Xaviera Pan-
seri, Nassera Al.-Attiyaha czy Fer-
nando Alonzo. Jest też ekspozycja 
pamiątek po Marianie Bublewiczu. 
Poza galerią zdjęć jest m.in. kask, 
puchar z ostatniego rajdu, który wy-
grał, a także kombinezon i koszulka, 
w których pojechał swój ostatni w 
życiu rajd – 20.02.1993 r. Co bardzo 

istotne, nie są to rzeczy, wypożyczo-
ne – one są na zawsze. A obok tego 
zabytki górnicze takie jak dawne 
stroje, narzędzia czy inne elementy 
związane z zawodem górnika. Jest 
też maszyna wyciągowa z 1924 r. 
oraz wieża szybowa udostępniona 
dla turystów.

Sam Pan oprowadza zwiedza-
jących?

Nie tylko oprowadzam. Wiele 
rzeczy robię w muzeum sam - sy-
stemem gospodarczym. Muruję, 
rekonstruuję, eksponuję.

Muzeum znajduje się w kom-
pleksie budynków pokopalnianych 
wpisanych do rejestru zabytków 
pod nazwą „Szyb Teresa”, nazwanym 
od drugiego imienia Księżnej Daisy. 
30 lat temu, wyglądało to jak wysy-
pisko śmieci. Wielu myśli, że na to 
wysypisko dostałem nie wiadomo 
jakie dotacje. Nic z tego - mimo że 
są instytucje, które mają obowią-
zek partycypowania w utrzymaniu 
takich budynków, bo jest to dzie-
dzictwo narodowe. Stworzyłem to 
sam bez jakiegokolwiek wkładu ze-
wnętrznego.

Skąd taka fascynacja Ayrto-
nem Senną?

Senna był nie tylko genialnym 
kierowcą, ale także wyjątkowym 
człowiekiem, który pomagał naj-
bardziej potrzebującym, zwłaszcza 

dzieciom. Można zdobywać sławę, 
kolejne tytuły, ale dostrzegać in-
nych, to rzecz niezwykła. I Senna 
właśnie taki był, widział i dostrzegał 
innych. Ekspozycja jemu poświęco-
na oraz ulica o statusie miejskim, 
nazwana jego imieniem, przy któ-
rej znajduje się muzeum, to hołd 

nie tylko dla najlepszego kierowcy 
wszech czasów, ale przede wszyst-
kim dla wyjątkowego człowieka, 
którego poznałem.

Rozmawiała
Anna Waligóra-Stupnicka

Fot. aw-s

W wyścigu Formuły Ester, na torze Hungaroring pod Budapesztem wśród W wyścigu Formuły Ester, na torze Hungaroring pod Budapesztem wśród 
światowej czołówki Jerzy Mazur zajął 3 miejsce.światowej czołówki Jerzy Mazur zajął 3 miejsce.

W kategorii samochodów ciężarowych Jerzy Mazur zasłynął 15 miejscem W kategorii samochodów ciężarowych Jerzy Mazur zasłynął 15 miejscem 
(na 120 ciężarówek) w Rajdzie Paryż-Dakar w 1988 r.(na 120 ciężarówek) w Rajdzie Paryż-Dakar w 1988 r.
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Zdrzemnij się! Dobre znaczy zdrowe

Bądź Jak Afrodyta 

„Więc chodź,
pomaluj mój świat...”

Domowa aromaterapia

Nie tak dawno pisaliśmy o 
zasadach dobrego snu. W tym 
numerze wychwalamy zalety 
drzemek w ciągu dnia.

A gdyby tak zmienić nawyki żywieniowe i zamiast po chipsy i słodycze sięgnąć po coś zdrowego? 
Podpowiadamy, co jest dobre.

Nie ma dobrego makijażu bez odpowiednich akcesoriów. Na 
prośbę naszych czytelniczek opisujemy rodzaje pędzli (i nie tylko).

Piętnaście minut - tyle czasu wy-
starczy ci, by zregenerować orga-
nizm, zwiększyć swoją kreatywność 
(o 40%!) i umiejętnie podejmować 
decyzję (50% wzwyżki). Drzemki 
usprawniają także pamięć, podno-
szą libido, zmniejszają ryzyko zawa-
łu serca, poprawiają nasze ogólne 
samopoczucie. Jeśli chcecie poznać 
więcej korzyści, wynikających z po-
południowego spania, odsyłamy do 
lektury: Sara C.Mednick „Cudowna 
moc drzemki”.

osa
Źródło zdjęcia: www.empik.com

Ciecierzyca, inaczej groch wło-
ski, cieciorka. Skarbnica białka, 
obniża cholesterol i ciśnienie krwi, 
pomaga zrzucić zbędne kilogramy, 
przeciwdziała zaparciom, stosowa-
na jako afrodyzjak, dobra dla cuk-
rzyków. Królowa pasztetów, gulaszy, 
past kanapkowych, sałatek i...ciaste-
czek! 

Soczewica. Źródło potasu i kwa-
su foliowego, zawiera także sporo 
białka, zapobiega anemii, miażdży-
cy, nadciśnieniu; doskonała alterna-
tywa dla mięsa. Pierożki, zupy, kotle-
ciki - w tych potrawach sprawdzi się 
idealnie. 

Kalarepa. Chroni oczy (dzięki 
luteinie), walczy z komórkami ra-
kowymi, jest prawdziwą bombą 
witaminową. A przy tym możesz ją 
wykorzystać w kuchni przy przygo-
towywaniu: zup, sałatek, placków. 

Ghi. Rodzaj masła klarowanego. 
Według Ajurwedy, systemu medy-
cyny hinduskiej, wspomaga układ 
trawienny i pracę serca.

Tapenada. Przysmak słonecznej 
Prowansji, pasta z czarnych oliwek, 
kaparów, oliwy z oliwek. Bogata w 
witaminy, minerały, wapń, żelazo, 
magnez. A gdy dodamy anchois - 
uzupełnimy braki jodu. 

osa
Źródło zdjęć: pixabay.com

1. Ścięty pędzel przeznaczony 
jest do różu i perełek. 

2. Pędzla wachlarzowego uży-
wajmy do rozświetlacza i wykończe-
nia makijażu. 

3. Pędzel kabuki idealnie spraw-
dzi się przy aplikacji brązerów i pe-
rełek. 

4. Płasko ścięty pędzel nadaje się 
do podkładów płynnych i w pudrze. 

5. Podwójny pędzel przeznaczo-
ny jest do precyzyjnego modelowa-
nia i do rozcierania konturów. 

6. Gąbeczka. Przyda się do nakła-
dania podkładu na mokro.

zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

W dzisiejszym numerze przedsta-
wiamy „smaczne” i pachnące kosme-
tyki, które sprawią, że twoja łazienka 
zamieni się w kwiecistą łąkę, eg-
zotyczny ogród albo rajską wyspę. 
A wszystko za sprawą zapachów i 
składników zawartych w żelach pod 
prysznic, kremach czy balsamach. 
Wybierając się na zakupy, szukaj: 

lawendy i rumianku, czerwonej bo-
rówki, jaśminu i piżma, róży, melonu 
i gruszki, grejpruta z mandarynką, 
orchidei, peonii, czekolady. Saty-
fakcja dla zmysłów gwarantowana! 
Mniam!

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Po ciężkim dniu w pracy, nic tak 
nie relaksuje jak kąpiel w wannie. By 
ją sobie uprzyjemnić, zaopatrz się 
w aromatyczne kule, które nie tylko 
wzbogacą wieczorny rytuał mycia, 
ale i odżywią twoje ciało, przy okazji 
odprężając mięśnie. Leciutka musu-

jąca pianka o zapachu: maliny, man-
go, kiwi, kwiatu pomarańczy, miodu 
czy lawendy z pewnością sprawi, że 
poczujesz się niczym wynurzająca 
się z morza Afrodyta. Polecamy ze-
stawy: Fruit Fizz bądź Summer Gar-
den marki Avon. Cena promocyjna 

19,99 zł; regularna - 35 zł. W opako-
waniu znajdują się trzy kule.

osa

Makijaż karnawałowy – propozycje studentek wałbrzyskiej PWSZMakijaż karnawałowy – propozycje studentek wałbrzyskiej PWSZ

Jak co roku, w pełni karnawału 
studentki kosmetologii Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. An-
gelusa Silesiusa w Wałbrzychu wal-
czą z pędzlem i paletą kosmetyków 
w dłoni o zaliczenie przedmiotu ma-
kijaż artystyczny. Trudno się nie za-
chwycić, patrząc na efekty ich pracy, 

powstałe pod okiem mgr Katarzyny 
Fitrzyk. Z pewnością mogą one po-
służyć za inspirację do niezwykłych 
karnawałowych kreacji.

Studia na kierunku kosmetologia 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Angelusa Silesiusa przy-
gotowują wykwalifikowanych spe-

cjalistów w zakresie nie tylko wizażu, 
ale i szeroko pojętej kosmetologii, 
posiadających interdyscyplinarną 
wiedzę z podstaw nauk biologicz-
no-medycznych, farmaceutycznych 
oraz nauk o zdrowiu.
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Obejrzałem wreszcie „Wiel-
kiego Gatsbiego” - obsypaną 
nagrodami, hollywoodzką 
produkcję sprzed kilku lat. 
Obrazy siłujące się na realizm 
magiczny, czerstwe bity Jaya 
Z, co jakoś nie mógł, czy nie 
chciał zrobić czegoś ponad 
byciem Jayem Z. Spomiędzy 
bitów, co jakiś czas, wydoby-
wały się jęki Beyonce. No tak, 
sprzed kilku lat. Przebrnąłem 
dla tej niesamowitej historii.

W tej podrasowanej (jak 
Rolls-Royce różowymi, fluore-
scencyjnymi alufelgami) wa-
riacji, miała przyciągnąć do 
kin, do wielkich ikon literatu-
ry, pewnie nie mnie, ale prze-
ciętnego zjadacza kebabów. 
Odwieczne marzenie „pań i 
panów od kultury”.

Wróciłem myślami kilka go-
dzin wstecz, kiedy na parkingu 
mijałem którąś z kolei, byle 
jaką parę: faceta czyszczącego 
nos prosto na kostkę brukową 
i jego kobietę, z tych co w po-
czekalniach opieki społecznej 
kaszlą wymownie, wykazując 
w ten sposób wyższość swojej 
niedoli nad inną. Nadkaszel.

Kontrasty światów, ludzi. 
Może to tanie papierosy, może 
tanie życie. W ich wnętrzach 
- niezależnie od rodzaju świa-
tów - uciskające ludzi opinie, 
uczucia własnego zdania (su-
per, gdy jest własne), szcze-
rego lub - częściej - zmiaż-
dżonego telewizyjnym, czy 
społecznym walcem, które to 
już samym istnieniem przy-
muszają, w jakiś niezrozumiały 
sposób, do publicznego wypo-
wiadania krytyki w jej najsłab-
szej jakości, najbardziej przeze 
mnie znienawidzonej wersji. 
Aż tęskni się do czasów, kiedy 
umiano milczeć i milczenie 
mówiło więcej niż bezmyślnie 
klepane słowo.

Krytyka - nic złego. Dopóki 
umiemy zadać do niej, sami 
sobie, pytania pomocnicze.

„Misiek i chiński skarb”, czyli Indiana Jones dla dzieci
„Misiek i chiński skarb” jest trzecią odsłoną przygód mieszkańca Arktyki. Wcześniejsze perypetie sympatycznego niedźwiedzia obej-

rzało ponad 600 000 widzów.

    W tej części wyreżyserowanej 
przez Richarda Finn’a i Tima Maltby’ego, 
zwierzak ma do wykonania dwa zada-
nia: pomóc profesorowi archeologii 
odzyskać cenny artefakt, za pomocą 
którego otworzą się wrota mitycznego 
grobowca cesarza Chin oraz udzielić na 
czas ślubu swemu dziadkowi. Misja ro-
dem z filmów à la Indiana Jones!

    A tak to się zaczęło

    Pewnego dnia w górach lodo-
wych rozbija się tajemniczy samolot. 
Za katastrofą stoi złoczyńca Dexter, 
który za wszelką cenę pragnie ukraść 
znajdującemu się z nim na pokładzie 
kompanowi cenną figurkę. Misiek obie-
cuje naukowcowi „odbicie” wartościo-
wego przedmiotu i w tym celu udaje 
się na Daleki Wschód - na uniwersytet 

i do dżungli. W niebezpiecznej podróży 
towarzyszą mu zabawne lemingi, a na 
miejscu, w stronach rodzinnych, wspie-
rają go przyjaciele i dzieci. Jak to bywa 
w bajkach, wszystko skończy się happy 
endem, ale do kina i tak warto pójść z 

pociechą ze względu na wartką akcję, 
sporą dawkę śmiechu i ciekawie zawią-
zaną intrygę. 

    osa
Źródło informacji: https://multiki-
no.pl/filmy/misiek-i-chinski-skarb

    Źródło zdjęć: https://multikino.
pl/filmy/undefined

reż. Jakub Skrzywanek

31.01 / godz. 19:00 
01.02 / godz. 19:00 
02.02 / godz. 18:00 

Spektakl oparty na reportażu 
Noblistki Swietłany Aleksijewicz to 
antywojenny musical, Festiwal Pio-
senki Żołnierskiej i manifest poko-
lenia „wojny z terrorem” w jednym. 
W czasach kowbojów ochoczo 
głoszących wiarę w rozwiązania 

militarne, kiedy morze rac odpala-
ne jest na ulicach polskich miast, 
CYNKOWI CHŁOPCY są spektaklem 
w przewrotny i młodzieńczy spo-
sób nawołującym do pacyfizmu. 
Opowieść o konflikcie zbrojnym w 
pełnym grozy i poezji

Afganistanie staje się, dzięki 
tej szalonej rewii patriotycznej, 
pretekstem do sprzeciwu wobec 
wojny w ogóle.  Zderza ze sobą na-
dzieje i zapał wojenny z poczuciem 
bezsensu.

„W każdej kolejnej książce z 
uporem robię to samo – zmniej-
szam historię do wymiarów czło-
wieka” – mówi Aleksijewicz. 

Obsada: Karolina Krawiec-Grzel-
czak, Rozalia Mierzicka [g] / Ange-
lika Cegielska, Irena Sierakowska, 
Irena Wójcik, Michał Kosela, Piotr 
Mokrzycki, Dariusz Skowroński [g], 
Czesław Skwarek

Tekst wg rozdziału powieści 
Krzysztofa Żylińskiego pt: „Obiet-
nica”

IMAGO
monodram Nikoli Mierzejew-

skiej (Trzeci Teatr)
reż. Grzegorz Stawiak

29.01 / godz. 18:00 PREMIERA

Przed spektaklem odbędzie się 
spotkanie z Krzysztofem Żylińskim 
oraz czytanie fragmentów jego po-
wieści.

KUP BILET ONLINE: http://bilety.
teatr.walbrzych.pl/

Rezerwacja i informacja: Biuro 
Współpracy z Publicznością, tel. 
74 648 83 01 (do 03) 

KUP BILET ONLINE

CYNKOWI CHŁOPCY
Teatr Dramatyczny im. Jerzego SzaniawskiegoSwietłana Aleksijewicz

DOBRZE, ŻE JESTEŚ
Teatr Lalki i Aktora

2 lutego o godz. 12.30 zapra-
szamy dzieci od 5. roku życia do 

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
na niezwykle wzruszający spektakl 

„Dobrze, że jesteś” w reż. Joanny 
Gerigk. 

„Dobrze, że jesteś” to opowieść 
o przyjaźni oraz mądrości życio-
wej, która ukryta jest w dojrzałym 
wieku. Dwaj obwoźni handlarze, 
znający się od dawna, czekając 
na klientów, opowiadają pewną 
historię. Jej głównym bohaterem 
jest stary pies Burek, wyrzucony 
z domu przez właściciela, który 
uznał, że ten do niczego się już nie 
przyda. Osamotniony pies poszu-
kuje nowego domu i przyjaciela. 
Czy mu się uda? Poznajmy historię 
starego psa Burka, która ma na-
uczyć najmłodszych widzów sza-
cunku zarówno do zwierząt, jak i 
ludzi. 

BILETY 
19 zł – normalny

17 zł – ulgowy (dzieci do 12. 
roku życia)

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.tea-
trlalek.walbrzych.pl 

KUP BILET ONLINE
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sekund
Podwójna stawka
meczu koszykarzy
Nie udał się biało-niebieskim 
wyjazd do stolicy Wielkopolski. 
Po niezwykle zaciętym, bo roz-
strzygniętym dopiero w dogryw-
ce spotkaniu Górnik Trans.eu 
przegrał z Biofarmem Basketem 
Poznań 80:83. Dla wałbrzyszan 
była to dopiero trzecia, a zara-
zem pierwsza od 24 listopada 
porażka, choć w powyższych 
okolicznościach strata punktu na 
pewno zabolała podopiecznych 
trenera Łukasza Grudniewskiego. 

Okazja do powrotu na zwycięską 
ścieżkę już w najbliższą niedzielę, 
kiedy to Górnicy podejmą Księ-
żak Łowicz. Zbliżający się poje-
dynek ma podwójne znaczenie 
dla Rafała Glapińskiego i spółki. 
Raz, że rywal jako pierwszy w 
obecnym sezonie znalazł sposób 
na wałbrzyską ekipę wygrywając 
po dramatycznym meczu u sie-
bie 89:84, a dwa, iż nasi zrobią 
wszystko, aby zatrzeć niekorzyst-
ne wrażenie po wspomnianej 
porażce w Poznaniu. Na konfron-
tację z zespołem z Łowicza, który 
plasuje się na 5. miejscu, a więc 
tuż za Górnikiem, zapraszamy do 
hali Aqua-Zdrój. Początek w nie-
dzielę o godzinie 16.30.

Biofarm Basket Poznań - Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 83:80 (28:27, 
11:14, 20:15, 14:17, dogrywka 
10:7)
Górnik Trans.eu: Pieloch 17 (4x3), 
Jakóbczyk 12 (2), Cechnik 9, Gla-
piński 9 (1), Kulka 8, Zywert 7, 
Wróbel 7 (1), Durski 4, Kamiński 
4, Koperski 3 (1), Ratajczak. Tre-
ner: Łukasz Grudniewski

Falstart rezerw, derby
dla Basketu
Sobota okazała się pechowa rów-
nież dla Górnika II Trans.eu, który 
rozpoczął rywalizację o miejsca 
1-8 III ligi. Pozbawione wspar-
cia graczy pierwszego zespołu 
rezerwy przegrały po wyrówna-
nym spotkaniu z prowadzącą w 
grupie mistrzowskiej drużyną 
Exact Systems Śląsk III Wrocław 
60:69. Kolejny pojedynek chłop-
cy trenera Domoradzkiego roze-
grają w sobotni wieczór, kiedy to 
zmierzą się na wyjeździe z WKK 
Wrocław. 
Znacznie więcej powodów do 
zadowolenia mieli w minionej 
kolejce walczący o miejsca 9-15 
gracze MKS-u Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój. Występując 
bowiem przed własną publicz-
nością nasi pokonali w derbowej 
potyczce IgnerHome Polonię 
Świdnica 88:82, a bohaterem 
miejscowych został Paweł Piros, 
zdobywca 28 punktów i autor aż 
7 „trójek”. W najbliższej odsłonie 
podopieczni Bartłomieja Józefo-
wicza ponownie zagrają przed 
szczawieńskimi kibicami. W so-
botę o godzinie 17.30 „Mineralni” 
gościć będą WSTK Wschowa - po-
czątek spotkania w hali przy ulicy 
Słonecznej 1a o godzinie 17.30. 

Bartłomiej Nowak 
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Imię: Sebastian   
Nazwisko: Narnicki 
Data urodzenia:
24 stycznia 1989 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Miners Krause Wałbrzych
(futbol amerykański)

Największy dotychczasowy sukces?
Zdecydowanie za największy sukces 
uważam występ w ubiegłorocznym 
półfinale LFA2 (II liga), w którym 
niewiele brakowało, a wyelimino-
walibyśmy Silesia Rebels. W moim 
pierwszym sezonie gry w futbol ame-
rykański byłem na wypożyczeniu do 
Bielawa Owls, z którym to zespołem 
zdobyłem brązowy medal w LFA9. Za-
nim zacząłem uprawiać futbol wcześ-
niej przez 5 lat grałem w koszykówkę 
w Górniku Wałbrzych, z którym wy-
walczyłem awans do II ligi. To kolejne 
cenne i fajne doświadczenie. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Obecnie nie mam nikogo takiego, 
choć za czasów gry w koszykówkę 
miałem idola. Był nim Michael Jordan. 

Dlaczego futbol amerykański?
Do gry w futbol amerykański namówił 
mnie kolega, z którym przez kilka lat 
uprawiałem koszykówkę. Dość długo 
mnie zresztą namawiał, bo dopiero za 

trzecim razem się zdecydowałem, 
jednak szybko złapałem futbolowe-
go bakcyla. Dzisiaj mogę powiedzieć, 
że futbol amerykański to dyscyplina 
zdecydowanie dla mnie, dyscyplina, w 
której świetnie się odnajduję. 

Jaki cel jako zawodnik Miners Krause 
chcesz osiągnąć?
Przed ubiegłym sezonem mówiłem 
chłopakom, że moim celem jest zdo-
bycie medalu LFA2. W 2019 roku nam 
się nie udało, ale w tym roku mamy 
bardzo duże szanse na medal. Je-
śli zrealizujemy zakładany na okres 
przedsezonowy plan przygotowań, 
to myślę, że pokusimy się o wygranie 
LFA2, zdobycie złotego medalu, co 
również wiązać się będzie z awansem 
do LFA1.  

Chełmiec w szponach Sokoła
W całkowicie odmiennych nastrojach minioną odsłonę II ligi kończyły siatkarki Chełmca Wodociągów oraz siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój 

Wałbrzych. Choć po cichu liczyliśmy na wygraną z Sokołem Radzionków, to jednak nasze panie nie miały wielu argumentów w rywalizacji 
z wyżej notowanym sąsiadem w tabeli. Odwrotnie do panów, którzy dość gładko zwyciężyli w Oławie 3:1. 

Plan zrealizowany z nawiązką
Doskonały występ w półfinałowym turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu zanotowała reprezentacja Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej z Wałbrzycha. W rywalizacji 22 zespołów podopieczne trenera Kamila Jasińskiego zajęły wysokie 3. miejsce i 
wraz z siedmioma innymi drużynami wywalczyły awans do imprezy finałowej

Przyjezdne z Radzionkowa dość 
brutalnie potraktowały beniamin-
ka z Wałbrzycha zwyciężając na 
parkiecie rywala do 22, 20 oraz 16. 
Pierwszy i trzeci set to mimo ambit-
nej postawy zespołu trenera Marka 
Olczyka wyraźna przewaga Sokoła. 
Jedynie w drugiej partii Aleksandra 
Małodobra i spółka nawiązały w 
miarę wyrównaną walkę z gośćmi, 

ale to było za mało, aby urwać choć-
by seta. 

Na rozpamiętywanie porażki nie 
ma jednak czasu. Już jutro bowiem 
wałbrzyszanki staną przed kolejną 
szansą poprawienia dorobku punk-
towego. Siatkarki Chełmca Wodocią-
gów podejmą SMS PZPS II Szczyrk, a 
więc ekipę, która jest na pewno w 

naszym zasięgu. Można się nawet 
pokusić o stwierdzenie, iż każdy 
wynik oprócz wygranej gospodyń 
będzie niemiłą niespodzianką, gdyż 
dotychczasowa zdobycz przeciwni-
ka to zaledwie 13 przy 21 punktach 
naszych pań. Do sobotniej konfron-
tacji dojdzie w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów. Początek o godzinie 17. 

MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – MKS Sokół Radzionków 0:3 
(22:25, 20:25, 16:25)

MKS Chełmiec Wodociągi (skład 
podstawowy): Gezella, Druciak, Ju-
lia Rzeczycka, Sobolewska, Olczyk, 
Małodobra, Bojko (libero). Trener: 
Marek Olczyk

Równie szybki, mimo początko-
wych kłopotów, przebieg miał po-
jedynek w Oławie. Zaczęło się źle, 
bo od wygranej miejscowych 25:21, 
jednak w kolejnych odsłonach do-
minacja wicelidera z Wałbrzycha nie 
podlegała dyskusji. Zespół trene-
rów Ignaczaka oraz Kurzawińskiego 

zwyciężył do 17, 20 oraz 22 konty-
nuując dobrą passę w „kampanii 
styczniowej”. 

Do zakończenia rundy zasadni-
czej pozostały dwie kolejki. W so-
botę nasi zagrają w Bielawie, aby 
następnie zmierzyć się z przedostat-
nim w tabeli Ikarem Legnica. Jeśli 
zatem nie nastąpi jakiś kataklizm, 
to do I rundy play-off wałbrzyszanie 
przystąpią z 2. miejsca, choć przy 
odrobinie szczęścia mogą jeszcze 
wskoczyć na 1. pozycję, gdyż strata 
MKS-u do lidera z Nowej Soli wynosi 
zaledwie 2 punkty.  

MKS Olavia Oława – MKS Aqua-
-Zdrój Wałbrzych 1:3 (25:21, 17:25, 
20:25, 22:25)

MKS Aqua-Zdrój: Szczygielski, 
Nowak, Redyk, Gawryś, Leński, Ku-
lik, Zieliński (libero) oraz Dereń, Pi-
zuński, Laskowski, Sroka. Trenerzy: 
Janusz Ignaczak oraz Fabian Kurza-
wiński

Bartłomiej Nowak

W naszej ubiegłotygodniowej za-
powiedzi weekendowych zawodów 
w Krakowie wspomnieliśmy o oba-
wach trenera Jasińskiego, który choć 
nie martwił się o awans do lutowych 
finałów w Poznaniu, to nie ukrywał, 
iż o miejsce w najlepszej „czwórce” 
niedawnego turnieju będzie bardzo 
trudno. Na szczęście jego obawy oka-
zały się mocno na wyrost, gdyż piłkar-
ki PWSZ Wałbrzych bardzo pewnie 
uplasowały się na podium turnieju. 
Na potwierdzenie powyższych słów 
wystarczy podać, iż bilans końcowy 
akademiczek z Zamkowej to 6 wy-
granych i zaledwie 1 porażka (bramki 
38:5), którą ponieśliśmy w półfinale z 
późniejszym triumfatorem turnieju, 
a więc Uniwersytetetem Ekonomicz-
nym z Krakowa 0:2. Co więcej, naj-
lepszą bramkarką imprezy wybrano 
naszą Jagodę Sapor. 

Z kim wałbrzyszankom przyjdzie 
rywalizować w finałach Akademi-
ckich Mistrzostw Polski w futsalu tego 
jeszcze nie wiemy, gdyż drugi z pół-
finałów dopiero przed nami. Turniej 
z udziałem drużyn z północy kraju 
odbędzie się w dniach 6 – 9 lutego 
w Warszawie, a same finały w przed-
ostatni weekend lutego w stolicy 
Wielkopolski. 

Półfinał Akademickich Mistrzostw 
Polski w futsalu

Wyniki PWSZ Wałbrzych
Eliminacje:
PWSZ Wałbrzych - UJK Kielce 8:1
Bramki dla Wałbrzycha: Ewa Cieśla 4, 

Klaudia Fabova 2, Anita Turkiewicz 2

PWSZ Wałbrzych - UM Lublin 7:0
Bramki: Marcjanna Zawadzka 4, Ja-

goda Szewczyk 2, Monika Kędzierska

PWSZ Wałbrzych - PL Lublin 9:0
Bramki: Anita Turkiewicz 3, Jagoda 

Szewczuk, Marcjanna Zawadzka, Ka-
rolina Ostrowska, Monika Kędzierska, 
Ewa Cieśla, Oliwia Rapacka

II runda
PWSZ Wałbrzych - UJD Częstocho-

wa 6:0
Bramki: Marcjanna Zawadzka 2, 

Klaudia Fabova, Karolina Ostrowska, 
Julita Głąb, Monika Kędzierska

PWSZ Wałbrzych - UJ Kraków 1:0
Bramka: Oliwia Rapacka

Półfinał:
PWSZ Wałbrzych - UEK Kraków 0:2

Mecz o 3. miejsce:

PWSZ Wałbrzych - PWSZ Tarnów 
7:2

Bramki dla Wałbrzycha: Oliwia Ra-
packa 2, Klaudia Fabova, Monika Kę-
dzierska, Karolina Ostrowska, Jagoda 
Szewczuk, Anita Turkiewicz

PWSZ Wałbrzych: Jagoda Sapor, 
Jagoda Szewczuk, Marcjanna Za-
wadzka, Anita Bosak, Anita Turkie-
wicz, Monika Kędzierska, Ewa Cieśla, 
Oliwia Rapacka, Julita Głąb, Klaudia 
Fabova, Karolina Ostrowska. Trener: 
Kamil Jasiński

Finał:
UMCS Lublin – UEK Kraków 0:4

Awans do finałów AMP w futsalu 
uzyskały: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wał-
brzychu, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Tarnowie, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie, Politechnika 
Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz Po-
litechnika Wrocławska

fot. użyczone
(facebook.com/azs.walbrzych)

Bartłomiej Nowak
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Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

Problem
z alkoholem?
Wszywanie

esperalu
TEL. 74 841 54 66

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Firma „LINK” 
w Wałbrzychu 

zatrudni pracowników 
produkcyjno-

magazynowych. Praca 
1-zmianowa, soboty, 

niedziele i święta wolne. 
Kontakt telefon 74 84-
234-56 lub w siedzibie 
firmy ul. Sportowa 13 

(Sobięcin)

BIURO KREDYTOWE 

WAŁBRZYCH

 Kredyty gotówkowe, 

konsolidacyjne, pożyczki 

na oświadczenie.

Zapraszamy emerytów, 

rencistów, osoby z umową 

o pracę lub zlecenie. 

tel. 609 432 928

REMONTY
mieszkań i domów

szybkie terminy

SZYBKO

I SOLIDNIE

504 175 028

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

NIERUCHOMOŚCI

SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ

Ul. Topolowa 25/2
(przy rondzie Tesco)

58-309 Wałbrzych
Wszystkie oferty na naszej 

stronie:
www.mentornieruchomosci.pl

Tel. 535-285-514

Wałbrzych, Podzamcze, 2 poko-
je, 48,50m2, 7 piętro, mieszkanie 
umeblowane – do wprowadzenia.

Cena: 169 900 złotych, telefon: 
881-700-772.

Wałbrzych, Piaskowa Góra, 3 
pokoje – widna kuchnia, 53m2, 4 
piętro, lokal po remoncie, niskie 
koszty utrzymania. Cena: 189 000 
złotych, telefon: 530-998-374.

Wałbrzych, Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 45m2, 4 piętro, świetna lo-
kalizacja, niskie koszty utrzymania.

Cena: 145 000 złotych, telefon: 
535-285-514.

Jedlina Zdrój, 1 pokój, 23m2 + 
13m2 pomieszczeń przynależnych, 
do zamieszkania. Cena: 69 000 zło-
tych, tel: 530-998-374.

Wałbrzych, Biały Kamień, 3 
pokoje, 77m2, mieszkanie dwupo-
ziomowe, wymienione instalacje, 
ogrzewanie gazowe. Cena: 210 000 
złotych, telefon: 881-998-374.

USŁUGI

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

(46) ANTENY SATELITARNE 
– montaż, naprawy i ustawianie 
w najlepszej cenie i najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(1) Remonty łazienek i mieszkań, 
instalacje wod-kan, gaz i CO. Tel. 
574 219 164

(1) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KO-
MINÓW tel. 506 206 102

(1) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWIDU-
ALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(5) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-

FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-
43

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

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

(33) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobo-
wo tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. Sło-
wackiego 5, www.speed24h.info

(5) MARSAT – MONTAŻ AN-
TEN SATELITARNYCH, tel.  607 
454 261

(16) HYDRAULIK, ELEK-
TRYK, DROBNE SPAWA-
NIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

(21) Remonty łazienek i mieszkań, 
instalacje elektryczne i wodno-ka-
nalizacyjne. Tel. 537 159 025

(5) Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii Kra-
jowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

PRACA

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

KUPIĘ

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

REKLAMA R0062/20

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 31.01.2020  punktualnie o godz.14:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

KREDYTY
gotówkowy, � rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

Kupię płyty
gramofonowe– wi-

nylowe i gramo-
fony oraz kasety 
magnetofonowe, 
stare zegarki, od-

znaki i medale.
Tel. 509 454 120
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