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28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powoli staje się faktem. Już w najbliższą niedzielę 12 stycznia
2020 roku rozpocznie się największa kwesta w Polsce. Orkiestra zagra nie tylko w tych wielkich miastach, ale również
będzie obecna w mniejszych miejscowościach.
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Studio Espresso
z Piotrem Koprem

rozmowa str. 3

Niedziele bez handlu

temat tygodnia str. 4

Nowe drogi

Tematem tegorocznej zbiórki jest „Zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej
medycynie zabiegowej”. W Wałbrzychu
WOŚP wystartuje równo o godzinie 13:00
na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia. Podmiotem zaangażowanym
w organizację wałbrzyskiego finału jest
tradycyjnie Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
Ci, którzy przybędą na Starą Kopalnię nie
będą się nudzić, ponieważ organizatorzy
przygotowali moc atrakcji. Między 15.00,
a 18.00 została zorganizowana Profilaktyka Zdrowia i Urody, a w niej: odkwaszanie organizmu, kolagenowe zabiegi na
dłonie, konsultacje dietetyczne, analiza
składu ciała, makijaż, dobór kształtu brwi,
manicure hybrydowy, ekologiczna alternatywa, porady fizjoterapeutyczne czy
nauka udzielania pierwszej pomocy. Z
kolei w Sali Łańcuszkowej zorganizowana będzie Strefa Zabaw, a w niej: loteria
fantowa, dmuchańce, pociąg z wesołego
miasteczka, warsztaty plastyczne, animacje, warcaby, gry planszowe, strefa zabaw,
fotobudka, zabawy z j. angielskim. Część

widowiskowo-muzyczną oprawią finaliści Wałbrzych Ma Talent – czyli: Damian
Bylicki, Nikola Busz, Julia Kuc, Weronika
Agnieszka Gąsowska, Justyna Medeksza,
Julia Kamińska. Odbędą się również koncerty Mai Karteczki, zespołu Miejskie Granie Cover Band czy koncert BOVSKA.
Orkiestra zagra również w regionie.
Gmina Czarny Bór zaprasza do Hali Sportowej Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od godziny 16:00 do godziny
20:00. Świdnica swój finał będzie miała
w Galerii Świdnickiej od godziny 11:00
do godziny 18:00. Dzień wcześniej bo 11
stycznia akcję będzie można wesprzeć w
Gruszowie, podczas biegu “Gruszka Run
na lajcie dla WOŚP”. Impreza odbędzie
się na boisku sportowym w Gruszowie
– start godzina 11:00. Finał WOŚP w Marcinowicach będzie miał miejsce w szkole
w Strzelcach od godziny 15:00. Orkiestra
również zawita do Jaworzyny Śląskiej,
gdzie jej finał będzie miał miejsce w hali
sportowo-edukacyjnej przy ulicy Świdnickiej 15a od godziny 15.00. Na finał zaprasza również Strzegomskie Centrum Kultu-

ry na salę widowiskową - także od godziny
15.00. Żarów organizuje natomiast finał
od godziny 16.00 w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu, gdzie zagra zespół Luna
Park i Nove Music oraz Krukowianie. Świebodzice zapraszają od godziny 13:00 do
hali OSiR Świebodzice przy ulicy Mieszka
Starego 6. Tam zaprezentują się scenicznie przedszkolaki z przedszkoli nr 2, nr 3,
przedszkola Chatka Puchatka oraz młodzi
świebodziczanie. Szczawno-Zdrój zaprasza na koncerty do Teatru Zdrojowego
od godziny 17:00. Natomiast Boguszów-Gorce organizuje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Odrodzenia 4
z koncertem - również od godziny 17:00.
Jedlina-Zdrój zaprasza od godziny 16:00
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Janusza Korczaka. Tam zagrają dla was
SILENTlive, Grzybek BAND czy Paranoja
Hotel. Z kolei Głuszyca zaprasza do Centrum Kultury od 15:30. Zatem czeka nas
koncertowa niedziela w regionie podczas
28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, która gra do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej.
PAS
foto użyczone: /www.wosp.org.pl/
fundacja fot. Lucyna Lewandowska

ZESKANUJ KOD
I WESPRZYJ-ONLINE WOŚP
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OFERUJEMY:
Zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę
bez pośredników

wydarzenia str. 5

• Szliﬁernia

Prywatna
opieka medyczna
Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
(premie świąteczne,
wczasy pod gruszą)
Bezpłatny dowóz
pracowników do ﬁrmy

Doﬁnansowanie
do karty Multisport

sport str. 14

W
JOYSONQUIN

Szukamy pracowników
na następujące działy:

Dodatek
szkoleniowy

Z emocjami nam
do twarzy

PRACA

Możliwość rozwoju
zawodowego (szkolenia)

• Polernia
• Obszywanie kierownic

Atrakcyjne zarobki
CV prześlij na adres:
personal-pl@joysonquin.com
lub złóż osobiście w siedzibie ﬁrmy
Joysonquin
Automotive Systems Polska Sp. z o. o.
ul. Stacyjna 16, 58-306 Wałbrzych

tel. 609 918 007

2 Co? Gdzie? Kiedy?
1

rozmowa tygodnia

O HIRUDOTERAPII

STYCZEŃ

logicznych, a także neurologicznych.
Terapia z użyciem pijawek z powodzeniem stosowana jest w leczeniu żylaków, hemoroidów, miażdżycy, nadciśnienia, reumatyzmu, niepłodności,
zapalenia zatok, bólu kręgosłupa
różnego pochodzenia, bólu stawów,
kontuzji np. ścięgna Achillesa, łokcia
tenisisty, golfisty, a także nerwicy, depresji, migren, tików nerwowych czy
chorób skórnych.

2 NA CZYM POLEGA LECZNICZE
DZIAŁANIE PIJAWEK?
Podczas swej ”pracy” pijawka
wprowadza wraz ze śliną do naszego
organizmu około 200 substancji biologicznie aktywnych, które polepszają
unerwienie i ukrwienie uszkodzonych
miejsc, poprawiają krążenie, usuwają obrzęki, wspomagają wydalanie
toksyn z organizmu, działają przeciwzakrzepowo, rozpuszczają istniejące zakrzepy, udrażniają naczynia
krwionośne, zapobiegają zawałom i
udarom, regulują cholesterol i ciśnienie krwi. Dzięki temu nasze organy są
dobrze dotlenione i odżywione, lepiej
pracują i nie obumierają, co korzystnie
wpływa na stan naszego zdrowia.
3 CO LECZĄ PIJAWKI?
Pijawki poprzez regulację układu krążenia skutecznie leczą bądź
wspomagają leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, endokrynologicznego,
pokarmowego,
moczowo-płciowego, oddechowego,
kostno-stawowego, chorób dermato-
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4 CZY KAŻDY MOŻE LECZYĆ SIĘ
PIJAWKAMI?
Z dobrodziejstw terapii pijawkami
nie mogą korzystać osoby z zaburzeniem układu krzepnięcia krwi (hemofilią), z anemią, z zainstalowanym
rozrusznikiem serca, kobiety w ciąży i
podczas miesiączki, dzieci poniżej 14
lat, pacjenci z AIDS, podczas chemioterapii, a także osoby z usuniętą śledzioną i po przeszczepach organów.
5 CZY HIRUDOTERAPIA JEST
BEZPIECZNA?
Tak. Terapia z wykorzystaniem pijawek lekarskich jest bezpieczna pod
warunkiem,że zabieg przeprowadzany jest przez wykwalifikowanego
hirudoterapeutę. Moją pasję i wiedzę
poświadczają dyplomy i certyfikaty
uzyskane w Akademii Zdrowia Instytutu Medycyny Holistycznej w Łodzi,
potwierdzone podpisami autorytetów
z tej dziedziny medycyny- Dr Izabelę
Uzarską oraz hirudoterapeutkę Barbarę Olszak. Bardzo ważny jest także fakt,
że pijawki w moim gabinecie pochodzą z hodowli laboratoryjnej, gdzie są
rozmnażane i karmione w sterylnych
warunkach kontrolowanych przez
Państwową Inspekcję Weterynaryjną,
dzięki temu eliminowane jest zagrożenie przenoszenia chorób pochodzenia
zwierzęcego. Pijawki używane są jednorazowo, a następnie utylizowane, co
z kolei eliminuje niebezpieczeństwo
przenoszenia chorób pochodzenia
ludzkiego.
6 GDZIE PRZEPROWADZA PANI
ZABIEGI ?
Gabinet mieści się na drugim piętrze w Przychodni „Piaskowa Góra”
przy ul. Głównej 4 w Wałbrzychu.
Zapraszam do kontaktu i rejestracji
pod nr tel. 533 741 573, więcej informacji na temat zabiegów znajdą Państwo na stronie internetowej www.
pijawki.walbrzych.pl, a także na Facebooku Pijawki.Walbrzych.pl
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10

rozmawiamy z Iloną Skieresz

1 CZYM JEST HIRUDOTERAPIA?
Hirudoterapia to skuteczna, bezpieczna i w 100% naturalna metoda
leczenia z użyciem pijawek lekarskich,
znana człowiekowi od początku cywilizacji. Od 2004 roku w USA pijawki lekarskie są oficjalnie uważane za
środek leczniczy. Od kilku lat hirudoterapia jest również refundowana np.
w Niemczech, w Polsce natomiast ma
nadany status procedury medycznej.
Jeszcze do niedawna wierzono, że dobroczynne działanie pijawek polega
na upuszczaniu krwi. Obecnie jednak
wiadomo, że efekt leczniczy ma zupełnie inne źródło.

Piątek, 10 stycznia 2020
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Imieniny:
Jana, Wilhelma

PONIEDZIAŁEK

Dzień Obniżania
Kosztów Energii

18:00 Wernisaż wystawy akwareli Miłosza Nosiadka Świdnicki Ośrodek Kultury - Świdnica, Rynek 43
18:30 Świąteczny Wieczór Rosyjski - Victoria Kędra,
tłumacz języka rosyjskiego (organizator), Centrum
Rozwoju Funaberia w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska
19:00 Orkiestra Kameralna Filharmonii Sudeckiej,
koncert, Jakub Haufa – skrzypce, dyrygent, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 A’propos Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koncert, Klub A’PROPS, Wałbrzych
19:00 Karnawałowe Rytuały Saunowe (z Saunamistrzem), Aqua Zdrój, Wałbrzych
19:00 Alfik&KruppEssen - Koncert „Davida
„Alfika”Dewettera z Zespołem, ‚’Pod pretekstem’’ art
cafe, Wałbrzych, ul. Rycerska
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SOBOTA

Imieniny:
Matyldy, Honoraty
Dzień Wegetarian

12

NIEDZIELA

Dzień Wzajemne
Adoracji

9:00 – 18:00 8 Edycja Programu Odchudzającego w
Wałbrzychu, Imperium Boxing, Wałbrzych, ul. Adama
Pługa 12 a
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Imieniny:
Feliksa, Krystiana

Dzień Ukrytej Miłości

WTOREK
10:00 Regionalne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Wałbrzychu – spotkanie w nowej
siedzibie, Wałbrzych, ul. Chrobrego 1/6 (lokal Rady
Wspólnoty Samorządowej)
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ŚRODA

11:00 – 18:00 „Baw się nauką i wspieraj orkiestrę!”
WOŚP W Galerii Świdnickiej, Świdnica
17:00 Waldemar Malicki - Klasyka po bandzie, Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
17:00 Turniej cricketa, PAPUG PUB, Wałbrzych, ul. Forteczna
18:30 Piotr Bukartyk & Ajagore „Raport z Przesłuchania” w ramach WOŚP, Klub A’PROPOS, Wałbrzych
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ, Zamek Książ,
Wałbrzych
22:00 Dziubee Drummer Live Infinity, Infinity Club,
Wałbrzych, ul. Broniewskiego 65 D
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Imieniny:
Weroniki, Bogumiły

Imieniny:
Pawła, Izydora
Dzień Wikipedii

7:00 – 22:00 Modelowanie sylwetki - projekt odchudzający – FitnessPark, Wałbrzych, ul. Palisadowa 53 A
17:00 „Poznajemy Emocje” - warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, organizator
- Maciej Jonek, psycholog, Wałbrzych, al. Wyzwolenia
4 (konieczność zapisów)
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CZWARTEK

Imieniny:
Waldemara, Włodzimierza
Dzień Pikantnych Potraw

18:00 „Abstrakcje – wytwór wyobraźni” - wystawa
Estery Grabarczyk, ‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych, ul. Rycerska
19:00 Styczniowa Noc Sushi, KOKU Sushi Wałbrzych,
Rynek 21

Imieniny:
Benedykta, Arkadiusza

Dzień Całowania
Złotowłosych

10:00 – 15:00 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świdnicy - V Świdnicka Moto Orkiestra 2020,
Świdnica, Osiedle Zawiszów, ul. Krzywoustego
12:00 Parada MotoWOŚP Świebodzice, parking przed Halą OSiR, Świebodzice, ul. Mieszka Starego
12:30 „Koziołek Matołek” – spektakl, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
13:00 – 21:30 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu – koncerty, licytacje, pokazy - Stara
Kopalnia, Wałbrzych
13:00 – 20:30 28 Finał WOŚP w Świebodzicach, Hala OSiR, Świebodzice, ul. Mieszka Starego
14:00 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strzegomiu - sala widowiskowa Strzegomskiego Centrum Kultury
16:00 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Kamil Jowik (ukulele), Bartek Jakóbiak - koncert, ‚’Pod
pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych, ul. Rycerska
17:00 Jam session dla WOŚP w Świdnicy, Klub Bolko, Świdnica
REKLAMA
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Oggoszenie w caaości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN
AUTORSKICH
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Rozmowa 3

od 18 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w kawiarnii Zielona Sofa w wałbrzyskim Śródmieściu

z Piotrem Koprem

z pasjonatem historii i odkrywcą historycznych artefaktów rozmawiał Paweł Szpur
Jak to się stało, że w swoim życiu
zajął się Pan poszukiwaniem historycznych artefaktów? Czy legendarny Złoty Pociąg to był przypadek,
czy wcześniej sięgają korzenie tej
pasji?
Złoty Pociąg to był finał wcześniejszych przygotowań. To, że w
ogóle do tego doszło - to przyjemność zajmowania się historią. Odkąd
przyjechałem na Dolny Śląsk, bo nie
jestem rodowitym Dolnoślązakiem,
to tę historię można było poczuć,
wejść do sztolni i zobaczyć, jak kiedyś
ludzie żyli. Można było pochodzić po
ruinach starych pałaców. Tu jest dużo
więcej możliwości, niż w każdym innym rejonie Polski.
Czy może Pan powiedzieć, że czuje się Pan jak taki nasz wałbrzyski Indiana Jones? Bo przecież Piotr Koper
to nie tylko Złoty Pociąg, ale również
freski znanych czeskich władców,
a także zabytkowy rurociąg przy
Stadninie Ogierów Książ. Przy Pana
pracach zawsze coś ciekawego się
odnajdzie.
Oczywiście, że tak. Jak się nie szuka, to się nie znajduje. Czasem te poszukiwania idą nie tak jakby się chciało, nie tak jak chcielibyśmy to widzieć
- przynajmniej ze względów organizacyjnych i finansowych. Podam przykład sytuacji, jaka miała miejsce przy
odkryciu fresków w Strudze. Miałem
tam wykonać zlecenie - nowy strop.
Przy rozbieraniu konstrukcji drewnianej zauważyłem górą ślaczek. Taki
ślaczek, który biegł na granicy tynku.
REKLAMA

Było to dla mnie bardzo zastanawiające. Dlatego poprosiłem chłopaków z
ekipy, żeby bardzo delikatnie się z tym
obchodzili, żeby podcięli tynk dołem
ściany. Żeby nie było żadnych zniszczeń. Podczas podcinania tego tynku
dołem ściany, ponad 3/4 zawartości
całej tej ściany spadło. Okazało się, że
pod tym tynkiem jest jeszcze jedna
warstwa tynku, a pod nią - te freski.
Niesamowita sprawa – przypadkowa.
To świadczy o tym, jak historia
jest ukrywana, chociażby przez inne,
poprzednie pokolenia.
Najważniejsze jest to, że tymi naszymi działaniami i pracami remontowymi, które mieliśmy w planach,
nie zniszczyliśmy tego. Że to zostało
ocalone. Znając wytrwałość właścicieli Pałacu w Strudze, myślę, że wkrótce
będziemy mogli oglądać je w pełnej
krasie. Już są zakonserwowane malowidła, bo to malowidła, a nie freski, i
będą służyć następnym pokoleniom
przez ileś tam setek lat. To jest największa frajda.
Gdzie Pan poszukuje swoich inspiracji? Z jakich źródeł historycznych Pan korzysta? Książki, inne narzędzia?
Literatura oczywiście, to jest
pierwsza sprawa. Porównywanie tej
literatury z różnych stron, a nie skupianie się tylko na jednym wątku. Tak
jak kiedyś to tłumaczyliśmy, historia
jest jak puzzle. Czasem udaje się dopasować dwa lub trzy elementy, które się ze sobą łączą, komponują. Ale

czasem bardzo długo, długo szuka się
następnych części, które by się ułożyły
w obraz. I nagle skądś – jakaś relacja
świadka, jakiś dodatkowy impuls, jakaś dodatkowa informacja powoduje,
że wszystko zaczyna się składać w jeden obraz. Na tym to polega. Po prostu ciekawość.
Przejdźmy do Złotego Pociągu.
Poszukiwania śledził cały świat –
czyli próbę odnalezienia go. Ale
chciałbym zapytać z perspektywy
czasu, jak to zmieniło Pana życie?
Moje życie można przyrównać jak
powstanie ery – przed Złotym Pociągiem i po Złotym Pociągu. Myślę, że
w pewnej mierze historia Wałbrzycha
też jest tak postrzegana – przed i po
Złotym Pociągu.To jest jednak całkiem
inne postrzeganie miasta. U mnie
wszystko się zmieniło. Złoty pociąg
wywrócił wszystko do góry nogami.
Kontakty z mediami, z politykami, z
historykami, wszelkiej maści ludźmi,
którzy chcieli pomóc, ale również zaszkodzić temu całemu przedsięwzięciu. To jest niesamowity progres, jeśli
chodzi o rozwój i informacje. W jakimś
stopniu stałem się rozpoznawalny i
ludzie widzieli, że jestem uparty, że
nie odpuszczam pewnych tematów.
Ludzie zaczęli do mnie dzwonić z różnymi informacjami, o których wiedzą i
chcą się z nimi podzielić, bo są starsi i
nie wiedzą jak długo pożyją. Wywiady
z tymi ludźmi i ich relacje - to jest niesamowite bogactwo i coś pięknego.
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To, co Pan zauważył jest ważne era przed i po Złotym Pociągu. Jednak sama akcja poszukiwawcza dała
niesamowity bonus promocyjny dla
Wałbrzycha i regionu.
Tak. Ktoś to kiedyś wyliczył na rok
2017 - ta cała nasza akcja, by ją zaplanować, i by miasto Wałbrzych było
rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale
i na całym świecie - trzeba byłoby wydać 550 milionów złotych.
Czyli sama legenda już na siebie
zapracowała.
550 milionów złotych, przy czym
cała branża turystyczna wydaje na
swoją promocję i reklamę 580 milionów złotych rocznie w całej Polsce.
Coś się już udało, mimo że nadal tego
pociągu nie ma.
Zwróćmy uwagę, że dzięki temu
udało się chociażby to, że w innych

W drugiej części wywiadu
dowiecie się Państwo, jakie będą dalsze losy próby
odnalezienia Złotego Pociągu.
Polecamy zeskanować kod QR
i obejrzeć pełną rozmowę.

miejscach regionu zaczęto szukać i
pokazywać punkty, obiekty, które są
historycznie ważne.
Oczywiście, że tak. Cały region się
ruszył. Poszukiwacze zaczęli zgłaszać
kolejne miejsca, kolejne odkrycia.
Wszystko zaczęło działać tak pełniej,
fajniej – ludzie się skonsolidowali.
Przede wszystkim przestali się też bać
w pewien sposób. Ja pamiętam jak
jeszcze w 2012 czy 2011 roku były nasze rozmowy o tym Złotym Pociągu,
skarbach, fabrykach i infrastrukturze,
ludzi mówili szeptem. Bali się, że ktoś
ich przyjdzie i załatwi – dokładnie mówię takie słowo, jakie słyszałem. „Że
ktoś przyjdzie i mnie załatwi, że ja się
boję o tym mówić.” Ludzie, widząc to
wszystko, co się działo, przestali się
bać mówić. To jest ogromny atut tego
wszystkiego.
Dziękuję za rozmowę.
Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99
74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Po pożyczkę przyjdź do Fines
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

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

Krzeszów - Europejska
Perła Baroku

Niedziele bez handlu
W 2020 roku zakaz handlu w niedziele będzie obowiązywał niemal w każdą w roku. Wyjątkiem ma
być siedem niedziel, których daty zostały już wyznaczone. Zakaz ten nie będzie obejmował małych
rodzinnych sklepów.
Trochę historii
W pierwszym roku funkcjonowania ustawy, czyli 2019,
klienci przyzwyczajali się do
nadchodzących zmian. Wówczas
nie wszystkie niedziele były niehandlowe. Nowy projekt ustawy wprowadził sto tysięcy kary
grzywny zamiast kary więzienia
dla łamiących zakaz, ale po stronie sprzedającej. Od zakazu handlu wprowadzono różne odstępstwa. Czynne w niedzielę mogły
być między innymi apteki, sklepy z dewocjonaliami, poczty,
stacje benzynowe, piekarnie
czy sklepy, w których pracują
właściciele. Z tą ostatnią grupą
było wiele emocji, gdy okazało
się, że sieci małych sklepów to
głównie rozwiązania franczyzowe, w których pracują franczyzoREKLAMA

biorcy, a co za tym idzie - właściciele. To z kolei spowodowało, że
duże sieci małych sklepów były
w niedziele otwarte. Prawo, które nie do końca stawiało wszystkich na równi, weszło w życie
z dniem 1 marca 2018 roku. Na
początku konsumentom ciężko
było się przyzwyczaić do niedziel, w których obowiązywał
zakaz handlu. Powstał specjalny
kalendarz, który podpowiadał,
która niedziela jest handlowa,
a która nie. Jednak duże sieci
handlowe szybko opanowały
temat pod kątem marketingu i
reklamy, sugerując swoim klientom, kiedy powinni dokonywać
zakupów, by ustrzec się wolnej
niedzieli.
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Zakaz w 2020 roku
Od 2020 roku zakaz handlu
będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Handlowe będą
dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, jedna
przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele:
stycznia, kwietnia, czerwca oraz
sierpnia.
To wyjątki od reguły. Nowe
prawo powoduje to, że powinniśmy się przyzwyczaić do faktu,
gdzie galerie handlowe czy supermarkety nie będą w niedziele
działać nawet przez ponad trzy
miesiące. Natomiast ustawa zakłada wprawdzie wyjątki od tej
reguły. Na przykład tak zwane
„niedziele wyprzedażowe”, które

www.30minut.pl
przypadają w styczniu czy sierpniu.

Tak głosowali nasi czytelnicy
w ankiecie internetowej:

Jak reagują klienci i rynek
Z badania Instytutu Badań
Spraw Publicznych dla portalu
money.pl wynika, że niemal 48
procent Polaków jest przeciwnych pełnemu zakazowi handlu.
Natomiast pomysł popiera 34
procent pytanych. Z kolei niecałe 19 procent nie ma zdania
na ten temat. Problemy z tytułu
zakazu handlu mają z pewnością najemcy lokali w galeriach
handlowych. Dyskonty i markety opanowały rynek mocną akcją marketingową i promocyjną
skoncentrowaną na sobotnie zakupy. „Jak sobota to...”.
Analitycy zauważają, że dobrze skorzystały na zakazie rodzinne małe sklepy do 100 metrów kwadratowych. Ale one
powoli przegrywają wojnę z
sobotnimi promocjami w dyskontach. Przyrost klientów w
niedzielę odnotowały natomiast
stacje benzynowe.

Czy jesteś za niedzielami
wolnymi od handlu?

Zmiana postaw
Zakaz handlu w niedzielę to
bardziej próba, a właściwie sposób budowania zmian postaw
społecznych. Budowania innego
rodzaju więzi społecznych czy
rodzinnych niż tylko konsumpcjonizm. Pokazania społeczeństwu, że faktycznie w siódmy
dzień tygodnia należy odpoczywać i spędzać go inaczej niż
na zakupach. Na tym powinny
skorzystać inne gałęzie gospodarki i rozrywki. Instytucje kultury, turystyki czy rekreacyjne
już odczuwają przyrost klientów.
Teraz modne zaczyna być podróżowanie i zwiedzanie. Jeżeli
sport zawodowy w postaci rożnego rodzaju rozgrywek będzie
odbywał się w niedzielę i będzie
oferował rozrywkę dla rodzin, z
pewnością zyska nowych sym-

wynik głosowania na dzień 9.01.20
godz. 10:00

TAK
56%

NIE
44%

patyków, a tym samym wsparcie
finansowe w postaci zakupionych biletów czy karnetów.
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

Niedziele handlowe
w 2020 roku
26 stycznia,
05 kwietnia,
26 kwietnia,
28 czerwca,
30 sierpnia,
13 grudnia,
20 grudnia.
Źródła i cytaty:
money.pl
Polska Agencja Prasowa
superbiz.se.pl
pomorska.pl
finanse.wp.pl
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Piątek, 10 stycznia 2020
www.30minut.pl

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

od 18 lat
razem z Wami

Nowe drogi
Jadący na święta i narty w Sudety mogli cieszyć się szybszym
pokonaniem trasy dzięki nowym drogom. 21 grudnia 2019 roku otwarto obwodnicę Bolkowa na cztery miesiące przed planowanym
zakończeniem budowy.

Klimat – to słowo 2019 roku
wybrane przez językoznawców. Konkurs pod nazwą „Słowa na Czasie” organizowany
jest co roku od dziewięciu lat
przez Instytut Języka Polskiego
Uniwersytetu Warszawskiego
we współpracy z Narodowym
Centrum Kultury i Fundacją
Języka Polskiego. Drugie miejsce zajął skrót „LGBT”,a trzecie
„feminatyw”. Według słownika
PWN klimat ma dwa znaczenia,
pierwsze – czyli charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych oraz drugie – czyli
nastrój jakiegoś miejsca, środowiska, utworu itp. Zajmujący
się ekologią słowo klimat tłumaczą jako całokształt zjawisk
pogodowych stale utrzymujących się na danym obszarze.
Określany też jako przeciętny
stan troposfery w wybranym
miejscu. Klimat obejmuje różne
zjawiska i procesy atmosferyczne. Ustalany jest wyłącznie na
podstawie długotrwałych obserwacji, prowadzonych przez
minimum 30 lat. Dowolnego
regionu klimat kształtowany
jest głównie przez trzy czynniki:
obieg ciepła, obieg wody oraz
krążenie powietrza. Kluczowe
w ustalaniu klimatu są zatem
pomiary wiatru, temperatury
oraz poziomu opadów atmosferycznych. I nic dziwnego, że
w czasach zielonej rewolucji
i walki z globalnym ociepleniem to właśnie te słowo zostało wybrane jako nakważniejsze
w 2019 roku. Jednak drugie
znaczenie tego słowa też jest
ważne, ponieważ niektóre
miejsca i przedmioty w naszym
życiu tworzą klimat, który jest
dla nas przyjazny. Daje nam
poczucie spędzania miło i przyjemnie czasu będącego częscią naszego życia. W dodatku
jesteśmy przekonani, że nawet
gazeta może umilić wam czas
tworząc dobry klimat. Dlatego
ten numer otwiera nowe działy
w gazecie, które będą ukazywać się w 2020 roku. Pierwszy z nich to „dziecko”, którym
z pewnością
zainteresujemy
nie tylko mamy, ale również tatów, ciocie, wójków i dziadków.
Drugi to „ciekawstki ze świata
i Polski”, bo na doniesieniach
z regionu świat się nie kończy.
Zatem życzymy miłej lektury
i dobrego klimatu czytelnictwa.
Redaktor Naczelny

Ale cofnijmy się nieco w czasie.
Pod koniec kwietnia 2019 roku
otworzono obwodnicę Maciejowej, czyli południowej obwodnicy
Jeleniej Góry. Drogę tę wybudowano w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślaskiego, która
kosztowała 56 milionów złotych.
Celem realizacji zadania było nie
tylko poprawienie komunikacji
drogowej, ale przede wszystkim
zmniejszenie emisji spalin i hałasu
w dzielnicy Maciejowa. Grudzień
przyniósł nową niespodziankę dla
kierowców. Cztery miesiące przed
planowanym zakończeniem otwarto obwodnicę Bolkowa. Dzięki
temu kierowcy już na święta mogli

pojechać w góry, zaoszczędzając
czas i paliwo. Wartość inwestycji to blisko 95 milionów złotych.
Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Regionalnego wyniosło
ponad 66 milionów złotych. Nowa
droga ma około 8 kilometrów i zawiera trzy estakady oraz wiadukty
drogowe. Inwestycję uroczyście
otworzyli Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk. Te nowo oddane odcinki dróg powodują, że
w Karkonosze z Wałbrzycha miłośnicy gór i białego szaleństwa przy
małym natężeniu ruchu dojadą już
w godzinę. Ale to nie koniec planów budowy kolejnych dróg. Tuż
przed obwodnicą Bolkowa zaczy-

Wydarzenia 5
na swój bieg droga ekspresowa S3
w kierunku północnym naszego
kraju. Ale właśnie w tym miejscu
ma zacząć się bieg drogi ekspresowej S3 w stronę południową, do
granicy państwa, a dalej do Pragi.
19 grudnia 2019 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu złożony został wniosek
o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej,
czyli zwany potocznie ZRID dla
budowy drogi ekspresowej S3.
Nowa droga ma liczyć blisko 16
kilometrów długości. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum
Mosty Łódź i Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia, które na wykonanie zadania zawarło umowę
17 października 2019 roku. Koszt
realizacji to blisko 880 milionów
złotych. Zakończenie budowy
tego odcinka przewidziane jest na
II połowę 2021 roku.
PAS
źródło foto strona 1:
www.obwodnica-bolkowa.pl
www.gddkia.gov.pl

Przebudowane przedszkole
Zakończono prace przy przebudowie przedszkola pod nazwą „Przebudowa budynku oświaty dla
potrzeb przedszkola gminnego w Witoszowie Dolnym 59”. Oficjalne otwarcie odbyło się 19 grudnia.
Zaproszeni goście, a wśród
nich wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek, uczestniczyli w części
artystycznej, przygotowanej przez
przedszkolaków.
Uroczystego
poświęcenia obiektu dokonał ks.
proboszcz Jarosław Lipniak. Następnie zaproszono wszystkich
do zwiedzania przedszkola po remoncie. Koszt inwestycji to ponad
półtorej mliona złotych. Kwota w
całości pochodziła z budżetu gminy Świdnica. Zakres robót obejmował gruntowną przebudowę
pomieszczeń w budynku oraz wykonanie nowych instalacji: wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, niskoprądowej, a
także nowych posadzek i tynków
w całym obiekcie. Odświeżona zoREKLAMA

stała również elewacja budynku.
W wyniku przebudowy zmianie
uległ układ wewnętrzny pomieszczeń, które dostosowano do obecnych potrzeb i przepisów techniczno-budowlanych. W obiekcie
powstały 4 sale przedszkolne o
łącznej powierzchni 242 m2 wraz z
niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym i biurowym. Wymierną korzyścią są nie tylko oszczędności na kosztach ogrzewania oraz
poprawa warunków edukacyjnych
i sanitarnych, ale przede wszystkim utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego dla 25 nowych
dzieci. Podczas otwarcia w imieniu rodziców głos zabrała jedna
z mam dzieci uczęszczających do
Przedszkola w Witoszowie: - Dzię-

kujemy władzom gminy Świdnica za stworzenie bezpiecznego i
komfortowego miejsca edukacji.
Tak naprawdę wszystko zaczyna
się od przedszkola. Dzisiaj rano
moja córka zapytała mnie:”Mamo,
czy będę mogła z innymi dziećmi
zostać na nockę w przedszkolu,
bo tam jest tak przyjemnie”. To
dowód na to, że naszym dzieciom
ten obiekt się podoba i czują się w
nim bezpieczne. Raz jeszcze dziękujemy. Warto mieć marzenia i je
realizować, podkreślała Renata
Piotrowska, dyrektor placówki, a
wielu rodziców mówiło, że to taki
świąteczny prezent pod choinkę,
dla ich maluchów.
JW/Red.
R0007/20

Święta, świętą i po świętach!
Witajcie Drodzy Czytelnicy w Nowym Roku! Oby jeszcze lepszym od
poprzedniego dla naszej gospodarki
i naszych portfeli. Przed Państwem
pierwsza część podsumowania
przedstawiająca najpierw wyzwania
gospodarcze Nowego Roku. W następnym wydaniu Tygodnika podsumuję mijający rok. Jakim rokiem okaże się 2020, pokażą pierwsze miesiące
i publikacje oficjalnych danych statystycznych, ale już na wstępie pragnę
wskazać według mojej oceny trzy
główne wyznawania i/lub zagrożenia
dla naszej gospodarki. Najważniejsze
wyzwanie to sytuacja gospodarcza
Niemiec - naszego największego
partnera handlowego, który boryka
się z coraz większym spowolnieniem gospodarczym (wzrost PKB
0,7-0,8%). Drugim wyzwaniem oraz
wielką gospodarczą niewiadomą jest
Brexit, czyli proces opuszczania UE
przez Wielką Brytanię. Skutkować on
będzie przywróceniem kontroli granicznych, ceł, ograniczeń w dostępie
do brytyjskiego rynku pracy i przepływu pracowników, problemu firm
m.in. transportowych i spadkiem importu na Wyspy. Wielka Brytania jest
trzecim partnerem eksportowym dla
Polski. Trzecie wyzwanie to wyzwania krajowe. To stopniowa rewolucja
energetyczna i klimatyczna w Polsce,
co przejawia się w coraz większym
stopniu na odejściu od węgla i promocji odnawialnych źródeł energii. Wyzwaniem krajowym będzie
utrzymanie na wysokim poziomie
inwestycji publicznych i prywatnych,
które przedkładają się na wzrost
konsumpcji wewnętrznej, będącej
głównym motorem napędowym
polskiej gospodarki. A co za ty idzie,
im więcej zarobimy, tym więcej możemy wydać lub zaoszczędzić. Wspomnieć tu należy też o wyższej presji
na podniesienie płac oraz niestety
wyższej inflacji. Dla nas, obywateli,
również wyzwaniem będzie dostosowanie się do nowego prawa i reguł
biznesu. W tym roku czeka nas koniec
OFE i transfer środków do IKE, dalsze
wprowadzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, wzrost płacy minimalnej do 2600 zł, mikro rachunek
podatkowy w Urzędzie Skarbowym
i nowe przepisy dotyczące rejestracji przedsiębiorców w bazie danych
odpadowych (BDO) oraz upadłości
konsumenckiej z zapisami o jednoosobowych przedsiębiorcach oraz
umyślnym działaniu dłużników prowadzących do problemów finansowych (o tym dokładnie w odrębnym
artykule).

6 Ciekawostki
Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Wysoko rozwinięte cywilizacje upadają. Grupa naukowców
przy wsparciu NASA stworzyła
model komputerowy, analizujący dekady pracy naukowców z wielu dziedzin, którzy
badali tak różne cywilizacje jak
grecko-rzymska, Majów, Czukczów czy historyczne ludy w
Chinach oraz Indiach. Dzięki
temu powstał obraz wspólnych
cech upadku. Jedną z części
tego obrazu jest nadmierne
wykorzystywanie środowiska
naturalnego, które w konsekwencji obracało się przeciwko
konkretnej cywilizacji.
Powinniśmy być mądrzejsi
o te doświadczenia, wyciągać
wnioski? 20 lat temu naukowcy
opublikowali raport ostrzegający, dotyczący pożarów australijskiego buszu. Pamiętać trzeba,
że latem w Australii tego typu
pożary są – jakkolwiek to zabrzmi – normą. Naukowcy inREKLAMA
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formowali, że zmiany klimatu
– jeśli nie zmniejszymy emisji
gazów cieplarnianych, w tym
CO2 – przerodzą zjawisko pożaru w klęskę, nad którą nie można będzie zapanować. Oczywiście raport zignorowano.
W chwili pisania tego tekstu
w pożarach w Australii zginęły
24 osoby. Giną bezpowrotnie
całe ekosystemy w tym ponad 500 milionów zwierząt. W
Penrith – na zachód od Sydney
– odnotowano temperaturę
48,9 stopni C, jednak możemy
spodziewać się kolejnych rekordów ciepła, co dodatkowo
utrudnia gaszenie ognia. Skala
zniszczeń, obszar objęty ogniem, zjawiska pogodowe wywoływane przez pożary – takiej
katastrofy w wyniku pożarów
buszu Australia jeszcze nie widziała. Władze tego państwa
jednak nie chcą widzieć powiązania z kryzysem klimatycznym, bo Australia zarabia na
wydobywaniu i spalaniu węgla.
Kryzys klimatyczny to więcej zjawisk pogodowych, które
przybierają ekstremalne, skrajne formy: megapożary, potopy,
tsunami itp. Możemy udawać,
że nie mamy na to wpływu, ale
tu trzeba dodać, że ignorowanie
zagrożeń jest jednym z elementów obrazu upadku cywilizacji,
wypracowanego przez NASA.
Pycha kroczy przed upadkiem.

Ciekawostki ze świata i Polski...
Rośnie liczba przeszczepów
W 2019 roku przeszczepiono
u nas 1 473 narządy. To o ponad 80 więcej niż w 2018 roku.
Wówczas przeszczepiono ich 1
390. Najwięcej przeszczepiono
nerek – 907. Na kolejnych miejscach znalazły się transplantacje wątroby – 303, serca – 145,
płuca- 57, a także jednoczesne
przeszczepy nerki i trzustki –
34. W polskiej transplantologii
rekordowym rokiem był 2012
- wtedy przeszczepiono 1546
organów. Sukcesem Polskiej
Transplantologii, jeśli chodzi
o żywych dawców, jest wprowadzenie przeszczepów krzyżowych, czyli między parami.
To pozwala dobrać lepiej dawców i biorców narządów.
Fajerwerki śmiertelne
dla ptaków
Holenderscy naukowcy z University of Amsterdam i Royal
Netherlands Air Force oraz Belgijskiego Instytutu Meteorologicznego zbadali zachowanie
ptaków w noc sylwestrową.
Użyli do tego celu radarów pogodowych. W wyniku badań
okazało się, że wiele ptaków
bytujących na chronionych ob-
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szarach nad rzekami, mokradłami i jeziorami w popłochu
zwleciało w powietrze i później nie mogło znaleźć drogi
do swoich gniazd. Działo się
to między innymi w strefach
objętych programem Natura
2000. Z kolei portal „Łączą nas
ptaki” podał, że przerażone wystrzałami zwierzęta zderzają się
ze sobą bądź różnymi obiektami, co prowadzi do śmierci lub
zranień.
Wpływ rodziny, a walka
z hazardem
Postawa rodziny wobec hazardu jest jednym z głównych
czynników w walce z uzależnieniem nastolatków od gier
hazardowych - tak wynika ze
studium opracowanego przez
naukowców z Universidad de
Huelva na południu Hiszpanii.
Badacz Jose Carlos Leon wyjaśnił, że – „Wpływ otoczenia
i rodziny jest bardzo ważny na
decyzję młodego człowieka
zamierzającego brać udział
w grach hazardowych. Nastolatek zagra lub nie w zależności
od tego, czy jego zachowanie
będzie zaakceptowane lub
ukarane przez jego najbliższe
otoczenie członków rodziny
oraz przyjaciół.”
Dieta na 2020 rok
Pośród wielu dietetycznych
trendów, które wskazano za
najważniejsze w tym roku, coraz mniej istotne okazują się
być cudowne diety odchudza-

jące. Coraz większe znaczenie
będą miały za to posiłki odżywiające nasze ciało, ale również i umysł. Jak zaznacza na
łamach czasopisma „Women’s
Health” dietetyk Meggie Moon
– „Ludzie są coraz bardziej
skoncentrowani na zdrowiu
i dobrej kondycji mózgu, zależy im na podtrzymaniu jasności umysłu”. Dlatego chętnie
sięgamy po suplementy, które są zbawienne dla mózgu.
Wśród polecanych przez dietetyk składników są: kurkuma,
jagody, łosoś, brokuły, orzechy,
jajka i wodorosty.
Niderlandy, a nie Holandia
Rząd w Hadze ustanowił nową
nazwę swojego kraju. Od 2020
roku Holandia to Niderlandy.
Zmiana nazwy państwa będzie
kosztować budżet tego kraju
200 tysięcy euro. Tyle wydadzą
instytucje państwowe, urzędy, ministerstwa, rady lokalne
i uniwersytety na zmiany na
stronach internetowych i starego logo, promującego państwo niderlandzkie na arenie
międzynarodowej. Na nowe
logo składają się litery „NL”
tworzące kształt tulipana. Jak
tłumaczą władze, nowa nazwa
ma przede wszystkim zmienić
postrzeganie kraju i przestać
kojarzyć się z prostytucją i narkotykami.
Źródła informacji:
Centrum Prasowe PAP
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CO TO JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?
Program skierowany jest do osób fizycznych:
- będących właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony
w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.
- będących właścicielami/ współwłaścicielami nieruchomości, które
uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku
mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku
gdy nieruchomość jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie
przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Czyste Powietrze to kompleksowy
program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie
emisji zanieczyszczeń powietrza,
pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Program obejmuje wymianę starych pieców
i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych by efektywnie
zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

INFOLINIA
ZADZWOŃ
607 700 370
ZESKANUJ KOD QR
I WEJDŹ NA
STRONĘ PROGRAMU

Dla tych Beneficjentów, których lokal mieszkalny został
wyodrębniony po 01.01.2019 r. koszty poniesione na
przedsięwzięcie są kwalifikowane w ramach limitu kosztów przypadających na cały budynek.
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CZYSTE POWIETRZE
Publikacja/druk dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
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Powiat wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, kamiennogórski
Poglądy autorów i treści zawarte w publikacji
nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.
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Dlaczego warto?
Program „Czyste Powietrze” wyróżnia
się na tle dotychczasowych programów
dofinansowujących wymianę pieców starej
generacji. Nigdy dotąd nie było w Polsce akcji:
zakrojonej na tak szeroką skalę,
rozpisanej na dekadę,
oferującej równie intratne wsparcie finansowe.

ZESKANUJ KOD QR
i zobacz spot

Lepsza jakość powietrza wyprowadzi Polskę z niechlubnej
czołówki największych trucicieli
w Europie. Nie chodzi tu jednak
o sportowe rankingi, a realny
problem: przez większą część
roku oddychamy powietrzem,
w którym normy stężenia szkodliwych substancji przekraczane
są o kilkaset procent. Nie pozostaje to bez znaczenia dla naszego zdrowia, a często życia.
Zanieczyszczone
powietrze
wpływa na nasze zdrowie i środowisko. Głównym źródłem
problemu jest przede wszystkim ogrzewanie domów słabej jakości opałem w przestarzałych piecach, czyli emisja
szkodliwych
zanieczyszczeń
powodowana przez budynki
jednorodzinne. Dlatego wśród
licznych działań, które podejmujemy aby przeciwdziałać
temu problemowi, jest kom-

pleksowa oferta skierowana do
właścicieli domów jednorodzinnych, jaką jest program Czyste
Powietrze. Zakłada on zarówno
dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł ciepła na te
bardziej ekologiczne, jak i ocieplenie domów.
Wspomniane zapóźnienie cywilizacyjne, czyli paleniska starego
typu, szybko wychładzające się
budynki, nieumiejętność dobrania elementów systemu centralnego ogrzewania oraz rodzaju
opału tak, by powstające spaliny
mieściły się w europejskich normach – wszystko to skutkuje fatalnym stanem powietrza.
Według badań przeprowadzonych przez instytut badawczy
ARC Rynek i Opinia aż 94% Polaków zauważa problem smogu
w kraju. Niestety tylko 20% badanych zmienia w związku z tym
swoje zachowania.

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA
1
2
3
4
5
6
7

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: regulaminem naboru, programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami oraz instrukcjami.
ZBADAJ POTRZEBY BUDYNKU
Określ stan obecny i potrzeby budynku, na podstawie zaleceń w audycie energetycznym lub z pomocą uproszczonej analizy energetycznej we wniosku
o dofinansowanie; upewnij się, że wszystkie informacje, dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.
WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW i o dołączeniu dokumentów potwierdzających dochód. Aby wypełnić wniosek
wejdź na Portal Beneficjenta na stronie właściwego terytorialnie WFOŚiGW.
PODPISZ UMOWĘ O DOFINANSOWANIE/POŻYCZKĘ
WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dotację i pozytywnej decyzji o przyznaniu
dofinansowania wniosek automatycznie staje się umową, bez potrzeby jej podpisywania (o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie).
ZŁÓŻ WNIOSKI O PŁATNOŚCI
Środki mogą zostać wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany w realizacji
inwestycji, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane siłami własnymi i nie mniej niż 15% losowo wybranych, zakończonych
przedsięwzięć. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w terminie do 3 lat od zakończenia jego realizacji.
ROZLICZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez WFOŚiGW.

ZESKANUJ KOD QR
I WEJDŹ NA STRONĘ
BENEFICJENTA
CELEM REJESTRACJI

WARUNKI DOFINANSOWANIA
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji: 53 tys. zł.
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia: 7 tys. zł.
• Oprocentowanie zmienne pożyczki: nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania
następuje w cyklu rocznym.
• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
• Okres realizacji przedsięwzięcia: 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
• Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim
protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.
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DLA KOGO?

JAK SZKODZI
NAM SMOG?

Program adresowany jest do:
osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

DOFINANSOWANIE
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących
formach:
Dotacji
Pożyczki
Dotacji i pożyczki

CO OBEJMUJE
DOFINANSOWANIE?

ZESKANUJ KOD QR
i zobacz film
Zalecenia wstępne – instrukcja
wypełniania wniosku

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów
inwestycji:
zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
docieplenie przegród budynku;
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia
ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

TERMINY
Realizacja programu: lata 2018-2029
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Toksyny obecne w smogu (pyły PM
10, PM 2,5 i benzo(a)piren) są tak
drobnymi cząstkami, że z łatwością dostają się z każdym oddechem do oskrzeli i płuc, stamtąd
do krwi, a razem z nią do mózgu.
Ich kumulacja w dłuższej perspektywie skutkować może zatrzymaniem akcji serca, zawałem, udarem
mózgu albo rakiem płuc – u osób,
które nigdy nie paliły papierosów!
Nie bez powodu smog znalazł się
w grupie pięciu głównych czynników wskazywanych jako najbardziej szkodliwe dla zdrowia. Na
poziomie lżejszych, codziennych
dolegliwości smog odpowiada za
częste infekcje dróg oddechowych
– stany zapalne tchawicy, krtani,
oskrzeli czy płuc, przewlekłe katary, zapalenie spojówek i coraz częściej diagnozowane alergie. Przyczynia się też do migren, a nawet
problemów z cerą, które obecnie
są zauważalne także u osób, które
wiek dojrzewania mają już dawno
za sobą.

CO MOŻEMY
ZROBIĆ W TEJ
SYTUACJI?
Na niekorzystne położenie geograficzne i zjawiska atmosferyczne nie mamy wpływu, pozostaje
nam (…) ograniczanie emisji zanieczyszczeń (…). Ważne jest też
budowanie w społeczeństwie
świadomości, że to, czym palimy w
domowych piecach, ma wpływ na
nasze zdrowie. – zauważa pulmonolog i alergolog prof. Jerzy Kozielski ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Hasło kampanii: „Zadbaj o swój
kawałek nieba” odwołuje się do
naszej sprawczości. To, co możemy
zrobić dla siebie i najbliższych, to
zadbać o czyste powietrze w najbliższym otoczeniu. Chcąc zapewnić rodzinie bezpieczeństwo,
zdrowie i dobre warunki życia,
nie możemy trwać w bezczynności czy poprzestawać na ewentualnym wyposażeniu mieszkania
w oczyszczacz powietrza.

Okres realizacji przedsięwzięcia 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Źródło: www.kurier.pap.pl, To jest oddech śmierci – tak o smogu mówi
pulmonolog i alergolog
prof. Jerzy Kozielski,
14.11.2015.
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GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE ?
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE: PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W SIEDZIBACH GMIN
Zawonia
ul. Trzebnicka 11; 55-106 Zawonia
e-mail: ochrona.srodowiska@zawonia.pl;
urzad@zawonia.pl
Dobroszyce
Rynek 16; 56-410 Dobroszyce
e-mail: srodowisko@dobroszyce.pl;
sekretariat@dobroszyce.pl
Bierutów
Moniuszki 12; 56-420 Bierutów,
e-mail: bierutow@bierutow.pl
Udanin
55-340 Udanin 26
e-mail: ug@udanin.pl

Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
e-mail: um@polanica.pl

Pieńsk
ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

Duszniki-Zdrój
Rynek 6; 57-340 Duszniki-Zdrój
e-mail: projekty@duszniki.pl; bp@duszniki.pl

Boguszów-Gorce
Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17; 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: promocja@szczawno-zdroj.pl

Kunice
ul. Gwarna 1, 59- 216 Kunice

Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55; 58-340 Głuszyca
e-mail: sekretariat@gluszyca.pl;

Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Góra
56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1

Podgórzyn
ul. Żołnierska 14; 58-562 Podgórzyn
e-mail: gmina@podgorzyn.pl;

Grębocice
ul.Głogowska 3; 59-150 Grębocice
e-mail: srodowisko@grebocice.com.pl;
sekretariat@grebocice.com.pl

Szklarska Poręba
ul. Granitowa 2; 58-580 Szklarska Poręba
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl

Gaworzyce
ul. Dworcowa 95; 59-180 Gaworzyce
e-mail: ug@gaworzyce.com.pl

Zgorzelec
Kościuszki 70; 59-900 Zgorzelec
e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Chojnów
ul. Fabryczna 1; 59-225 Chojnów
e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl
Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24; 57-350 Kudowa-Zdrój
e-mail: kudowa@kudowa.pl

Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Nowogrodziec
Rynek 1; 59-730 Nowogrodziec
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl

Rudna
Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Ziębice
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ
NAJBLIŻSZY PUNKT
OBSŁUGI KLIENTA

Bystrzyca Kłodzka
ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Co możemy zrobić?

W okresie zimowym codziennie narażeni
jesteśmy na działania szkodliwych
substancji z powodu palenia w starych
piecach spalinowych złym paliwem.

Wymienić piec opalany szkodliwym paliwem na nowoczesny piec ekologiczny.
Przeprowadzić termomodernizację budynku, która pozwoli na zmniejszenie emisji
toksycznych substancji do atmosfery.
Reagować na zjawiska groźne dla jakości powietrza i stanu środowiska w swojej okolicy.
Zachowywać się proekologicznie na co dzień i zachęcać do takiej postawy innych.
Warto też zrezygnować z aut wyposażonych w dieslowskie silniki. W wielu krajach europejskich
takie pojazdy nie mają już prawa wjazdu do miast ze względu
na liczbę i skład spalin, które
emitują do środowiska. Dlatego
tak ważne jest, by przy zakupie
auta kierować się nie

tylko walorami ekonomicznymi, ale też ekologicznymi, które
w warunkach miejskich idą ze
sobą w parze. Kawałek nieba,
na którego jakość mamy wpływ,
to nie tylko nasz dom, ale też

ulice, po których poruszamy się
każdego dnia.
Źródło: www.kurier.pap.pl, To jest oddech śmierci – tak o smogu mówi pulmonolog i alergolog prof. Jerzy Kozielski,
14.11.2015.

foto: Michał Jabłoński
Fotografia
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Maluch na stoku - praktyczne porady
Kilka lat temu cieszyliśmy się ze spektakularnego drużynowego zwycięstwa Polaków w Zakopanem i równie imponującego skoku
Kamila Stocha (141,5 metra). Teraz zachwyca nas Dawid Kubacki. Po kolejnych sukcesach w sportach zimowych, jestem przekonana, że
szkółki narciarskie będą przeżywać prawdziwe oblężenie - zwłaszcza, że ferie już blisko. Idąc za ciosem, postanowiliśmy przypomnieć
podstawowe zasady odnośnie przebywania dziecka na stoku i przygotować mini-poradnik, z którego dowiecie się m.in. co należy wziąć
pod uwagę, kupując maluchowi buty i narty oraz kiedy jest najlepszy czas na rozpoczęcie treningów. Zapraszamy do lektury! „Małyszomania” powraca!
marznięciem). Po ich włożeniu,
maluch powinien móc poruszać
palcami (za to pięta nie może
pójść w górę). Warto wypróbować kilka modeli, szczególnie z
jedną klamrą i odchylanym tyłem (nadają się dla 3/4-latków).
Funkcja ta umożliwia łatwiejsze
i szybsze zapinanie oraz ściąganie.

Wiek. Ćwiczyć może już
3-latek, oczywiście pod okiem
doświadczonego
instruktora.
Wszystko zależy od chęci dziecka, a także jego rozwoju ruchowego, dlatego, kiedy nasza
pociecha uwielbia się wspinać,
biegać, czołgać, czy skakać, nie
zabraniajmy jej tego, a jedynie
dobrze pilnujmy!
Kask. To podstawowy element wyposażenia małego narciarza. Warto mieć swój, chociażby ze względów higienicznych.
REKLAMA

Poza tym, zyskamy pewność, że
pasuje jak ulał i spełni swą główną rolę – w razie upadku ochroni
głowę.

Zainwestujmy również w porządną kurtkę oraz spodnie. Taką
„wyprawkę” proponuję kupić w
sklepie typowo sportowym.

Odzież. Wbrew pozorom nie
musimy ubierać dziecka jak na
przysłowiowy Sybir. Lepszy wydaje się sposób „na cebulkę”. Z
pewnością sprawdzi się tu sportowa bielizna, zabezpieczająca
przed mrozem, a w przypadku
spocenia się – wchłaniająca wilgoć.

Ważne: obowiązkowo długie skarpety i rękawice, czapka
kominiarka, materiał koniecznie
wodoodporny!
Buty. Idealne rozmiarowo,
trzymające staw skokowy oraz
stopę, nie za luźne (niewłaściwa
praca nóg) i nie za ciasne (zagrożenie niedokrwistością i przeR0009/20

Ważne: w każdej wypożyczalni oraz sklepie jest miarka, za pomocą której określimy właściwą
wielkość stopy synka lub córeczki. Na tej podstawie dopasowujemy but. Czemu? Bo numeracja
narciarska nieznacznie różni się
od tej dziecięcej, codziennej i
powszechnie stosowanej!
Narty. Nie trzeba od razu wydawać na nie całej wypłaty; skorzystajmy z używanych. Nim to
jednak uczynimy, powinnyśmy
wiedzieć, jaka długość sprawdzi
się u naszego dziecka najlepiej.
Pierwsze „deski” sięgają zazwyczaj 80/90 cm.
Inne akcesoria. Gogle, wiązania (firmowe, przetestowane),
kijki (nie są wymagane na początku), termos z ciepłą herbatą.
Ochrona przed słońcem,
wiatrem i zimnem. Zabawa zabawą, ale nie zapominajmy również o pielęgnacji wrażliwej skóry dziecka. Dobry krem to skarb i
tzw. kosmetyk „must have”.
Kupować czy wypożyczyć?
Jeśli jesteśmy z dziećmi pierwszy raz na stoku, polecam drugie
rozwiązanie. Gdy zobaczymy, że
narty „to jest to, co tygryski lubią
najbardziej”, przerzucamy się na
opcję numer 1. Pamiętajmy jednak, że nic nie jest „na zawsze”
i że dziecko szybko wyrośnie z
ubrań, butów itp. Zwłaszcza, że
narciarstwo to sport sezonowy.
Gdzie ćwiczyć? W szkółkach
narciarskich, w przedszkolach
oferujących takie zajęcia, pod
okiem nauczyciela lub rodzica.
Osoby mieszkające w Wałbrzychu, Świdnicy i okolicach
mogą zajrzeć pod te adresy:
http://nartyrzeczka.pl/
http: //w w w.zieleniec.pl/
szkolki-narciarskie/
Zebrała: osa
Źródło zdjęć: pixabay.com
Źródło informacji:
http://www.narty.pl

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Patrzę na ich młode,
uśmiechnięte twarze. Grupka
ludzi stoi na balkonie kamienicy, na którym ja dziś stoję.
Mężczyźni mają na sobie białe
koszule, kobiety długie, odświętne suknie. Ktoś patrzy
śmiało w obiektyw aparatu,
ktoś inny obejmuje kogoś w
przyjacielskim geście. Jest
wiosna, słońce rozjaśnia kadr,
krzewy pod balkonem są w
bujnym rozkwicie. Aż czuje
się upojny zapach ich kwiatów. Lato nadchodzi, jest blisko. Wiem to wszystko, choć
fotografia jest czarno-biała.
Jest rok 1913. Bohaterowie
tego zdjęcia nie mogą jeszcze
wiedzieć, że to ostatnie takie
lato. Dla wielu z nich może w
ogóle ostatnie. Tamtej wiosny
XX-wieczna Europa nie znała
jeszcze okrucieństwa wojny.
Nie wiedziała do czego za
chwilę zdolny będzie człowiek.
Żyjemy w świecie, w którym dobre, prawdziwe słowa
przydarzają się nam, jak wypadki. Nie są stale dostępnym
dobrem, są reglamentowane.
Czarne jest czarnym, a białe
białym. Ohyda nie przeradza
się w piękno, a fałsz w prawdę.
W jednym z najpiękniejszych miast, które powinno
być dumne ze swojego dziedzictwa, ze swojej wyjątkowej historii, ortodoksyjny Żyd
podczas najważniejszego dla
siebie święta na założoną jarmułkę nasuwa kaptur bluzy, a
odwiedzający muzeum gość z
Ukrainy milknie, słysząc słowa
tuż obok, pytające wprost „a
co ta swołocz tu robi?”.
Nie żyjmy odziedziczoną
nienawiścią, której nie jesteśmy w stanie ani pojąć, ani
przechytrzyć. Nie pielęgnujmy w sobie nie swojej krzywdy. Kto żyje stereotypami jest
martwy za życia. Nie pozwólmy, abyśmy i my spłonęli na
tym samym stosie nienawiści,
którego ogień zakpił z marzeń
uśmiechniętej grupki ludzi na
moim balkonie.

12 Zdrowie i uroda

Kosmetyczne nowości
Początek 2020 roku zapowiada się w sektorze beauty wspaniale. Znane i lubiane przez nas marki
przygotowały nowości, którymi z pewnością się zachwycicie. Są wśród nich produkty chroniące skórę
przed szkodliwym wpływem smogu, pielęgnacyjne, kolorowe, naturalne, odpowiednie dla vegan, w
opakowaniach przyjaznych środowisku. Czas zatem odświeżyć łazienkowe półki i toaletki.
AA. Dla skóry wrażliwej i skłonnej
do alergii polecamy mgiełkę Oceanic
Essence (250 ml za 23,99 zł) z wodą
morską z mikroelementami: potasem,
wapniem i magnezem oraz działającym ujędrniająco ekstraktem z alg.
Avon. Tu na uwagę zasługują: woda
perfumowana (50 ml - 79,99/120,00
zł) oraz balsam Maxima (150 ml 14,99/23,00 zł) o kuszącym zapachu
nektarynki, jaśminu i kwiatu Imortelle. W katalogu znajdziemy również
supermodną kolekcję tęczowych

pędzli do makijażu (24,99/36 zł), różu
(24,99/36 zł) i do cieni (14,99/24,00 zł)
wraz z kosmetyczką w metalicznym
szaro-brązowym odcieniu (21,99 zł).
Bielenda. Japońskie maseczki typu
peel-off z formułą metaliczną w składzie z wodą bambusową, zielonym
kawiorem i zieloną herbatą. Pielęgnują, oczyszczają, koją, nawilżają. Dodatkowe atuty: łatwa aplikacja i szybkie
usunięcie (3,99 lub 11,99 zł w zależności od pojemności: 8 g/30 g).

Więcej za mniej
Drogie Panie! Jeśli jeszcze nie zdążyłyście zaopatrzyć się w niezbędne kosmetyki na Nowy Rok, przybywamy z pomocą!
1. Eau Thermale Avene, zestaw
Hydrance. W jego skład wchodzą:
Hydrance Aqua Żel 50 ml oraz krem
odświeżający kontur oczu 15 ml
(cena 81,49 zł).
2. Iwostin Estetic II, zestaw z ujędrniającym kremem na dzień SPF 15
40 ml, rewitalizującym kremem na
noc 40 ml i rozświetlającym kremem
pod oczy 15 ml (51,99 zł).
3. Balneokosmetyki, zestaw „Malinowa Eko Pielęgnacja” z peelingiem do ciała 200 ml, masłem do
ciała 230 ml i kremem do rąk 75 ml
(94,99 zł).

4. Nuxe Prodigieuse, zestaw
zawierający: suchy olejek 100 ml,
Crème Prodigieuse Boost 40 ml, olejek pod prysznic 100 ml, świecę zapachową (115, 99 zł).
5. Pharmaceris A, zestaw z: Sensireneal - regenerującym kremem
przeciwzmarszczkowym do twarzy
SPF 10 30 ml oraz Prebio-Sensilique
-prebiotycznym płynem micelarnym
200 ml (44, 99 zł).
6. Dermedic Oilage Anti-Ageing,
zestaw z: naprawczym kremem na
dzień przywracającym gęstość skóry 50 ml, skoncentrowanym kremem

Dermedic. Doskonała ochrona
przed smogiem - syndet do mycia
twarzy Oilage (200 ml - 37 zł). Formuła
tego mydła bez mydła oparta została
na olejach z wiesiołka, awokado i soi,
które razem tworzą na powierzchni
naskórka ochronną warstwę lipidową,
zabezpieczając ją w ten sposób przed
szkodliwymi substancjami i pyłami.
Floslek. Krem liftingujący na noc
tej firmy kupicie w opakowaniu typu
refill, czyli z wymiennym wkładem,
ważącym jedynie 8 g (dla porówna-

Humbag. Torebka damska. Komplet zawiera: body New Color Handy 9, pasek Dark Grey,
Organizer Grey. Cena 229 zł.
Jelly Watch. T03 Beetle to zegarek wykonany z niewiarygodnie delikatnego silikonu, przypominającego jedwab. Komfort noszenia tego
modelu jest nieporównywalny z jakimkolwiek
innym zegarkiem. Wyposażony w mechanizm
analogowy.
Zegarek posiada wymienną baterię.
Wymiary:średnica koperty: 4 cm, długość paska: 22,5 cm,szerokość paska: 1,8 cm. Cena
29,90 zł.
Zebrała: osa
Źródło zdjęć i informacji:
https://www.orsay.com/pl-pl/produkty/
spodnie/?sz=72
https://sklep.humbag.pl/torebka-damska-humbag-new-color-handy-9
https://www.mohito.com/pl/pl/collection/
all/spodnice
https://jellyshop.eu/pl/p/jelly-watch-T03C-Beetle/2052

nia cały słoik to 40 g !). Laboratorium
przyświeca idea: „Dbaj z nami o środowisko” (Cena 33,99 zł za 50 ml).
Oriflame. Szwedzki producent kosmetyków naturalnych proponuje idealny na zimowe potrzeby skóry kremowy żel pod prysznic z ekstraktem
z jagód (200 ml za 7,99 - cena promocyjna; stała - 16,99 zł) oraz tropikalną
ucztę dla dłoni z odżywczym kremem
do rąk, bogatym w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy olejkiem kokosowym. Opakowanie (75 ml) idealnie zmieści się nawet w małej torebce.
Cena promocyjna: 7,99; stała: 16,99 zł.
Sylveco. Coś dla miłośniczek hydrolatów aloesowych i olejów roślinnych (np. z pestek śliwki) - nowa linia
Oleiq, dostępna na stronie www.sylveco.pl w zestawie za 100 zł, zapakowanym w eleganckie drewniane pudełko: 100 ml (hydrolat), 100 ml (olej

do pielęgnacji ciała i włosów oraz 30
ml (olej do twarzy).
osa
Źródło zdjęcia:
floslek.pl/index-sklep-on-line.html

Współczesna kosmetyka dba
nie tylko o piękno cery, ale i planety, na której żyjemy!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: http://www.balneokosmetyki.pl/pl/p/Malinowa-EKO-pielegnacja/195

Nowy rok to nowy look. Lśnij, zachwycaj i ciesz się modą! Wybraliśmy dla ciebie
najgorętsze hity w sezonie zima 2020.

Orsay. Spodnie o prostym, eleganckim kroju
z ekologicznej skóry, z nogawkami do kostki i
wysokim stanem, zapinane na zamek i haftkę.
Dodatkowo, w talii znajduje się pasek z podwójną, półokrągłą klamrą. Cena 119 zł lub 85
zł (w sklepie internetowym), kolor fioletowy i
klasyczna czerń.

www.30minut.pl

pod oczy 7 ml, olejowym syndetem
do mycia twarzy 25 ml (46,99 zł).
7. Vichy Liftactiv Collagen Specialist, zestaw z: kremem na dzień 50
ml, Mineral 89 10 ml oraz serum 10
3 ml (159,99 zł)
8. Oceanic Long4Lashes, zestaw:
serum do rzęs 3 ml, szampon 50 ml
oraz odżywka w prezencie 50 ml
(59,99 zł).
9. L’biotica, zestaw: Active Lash
3,5 ml, kosmetyczka (36, 99 zł).
10. Biovax Opuncja, zestaw z:
szamponem 200 ml i odżywką 200
ml (26,49 zł).

Nowości w modzie

Mohito. Trapezowa spódnica wykonana z
błyszczącej, plisowanej tkaniny z efektem ombre. Cechy charakterystyczne:
- długość midi
- elastyczny pas podkreślający linię talii
- gładka podszewka
Dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym i
różowym. Cena 139,99 zł.

Piątek, 10 stycznia 2020
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Polskie Balneokosmetyki Wellness&SPA to produkty ekologiczne o zapachu leśnych malin i jeżyn. Sekretem wyjątkowej skuteczności jest najsilniejsza na świecie lecznicza, wysokozmineralizowana woda siarczkowa o dużej aktywności biologicznej związków siarki i jodu.
REKLAMA
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Teatr Dramatyczny zaprasza na teatralny western i musical!

SORRY, WINNETOU

i odnawiania, to już za czymś tu
tęsknię i nie wiem jak długo uda
się przywoływać przy wejściu z
pamięci to skrzypnięcie wahadłowych drzwi.

11.01 / godz. 19:30 / Duża Scena
12.01 / godz. 18:00 / Duża Scena
Czas trwania spektaklu: 80 minut
(bez przerwy)
„ŚWIETNY”,
„PORUSZAJĄCY”,
„PRZEJMUJĄCY” – tak najczęściej
wałbrzyszanie określają spektakl
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA. „Szaniawski” powraca do muzycznego
hitu i zaprasza widzów na musical
o zmierzchu Europy. Koniec świata
może być piękny. Przekonajcie się na
koncercie zagranym na zgliszczach
naszej melancholijnej cywilizacji.

Dla najstarszego kina w Wałbrzychu, balansującego na granicy opłacalności, to powiew w
żagle i znam wielu, którzy życzą
mu jak najlepiej.
Jednak po cichu marzą nadal
o seansach dla kilkunastu osób,
braku wojny o podłokietnik i
rozmów telefonicznych w trakcie filmu, zapachu drewnianych
foteli.

Obsada: Joanna Łaganowska,
Irena Sierakowska, Karolina Krawiec-Grzelczak, Mirosława Żak [g] / Roksana Lewak [g], Anna Stela [g], Bożena Papała [g] / Magda Głocka [g],
Michał
Tekst: superman
Reżyseria: Piotr Ratajczak
10.01 / godz. 19:00 / Scena Kameralna
11.01 / godz. 17:00 / Scena Kameralna
Czas trwania spektaklu: 80 minut
(bez przerwy)
Czy ktoś jeszcze czytuje powieści o Indianach? Romantyczna aura
Dzikiego Zachodu wydaje się dzisiaj odrobinę przyblakła. Indianie
w pióropuszach uganiający się po
prerii przeobrazili się w „rdzennych
mieszkańców Ameryki” wciśniętych
w rezerwaty.
A zabawa w Indian i kowbojów?
Czy nadal jest synonimem chłopięcych zabaw z dzieciństwa?

W spektaklu wszystko rozpoczyna się jak w najprawdziwszym
amerykańskim westernie. Na scenie pojawią się Indianie, westmani i
pociąg. Jak ten western skończy się
tym razem?
Obsada: Wielki Wódz Apaczów
– Piotr Tokarz, jego syn Winnetou
– Ryszard Węgrzyn, Indianin Kleki–
Petra / Szaman – Daniel Chryc [g] /
Czesław Skwarek, Dziennikarz Kane
– Robert Mania [g] / Piotr Mokrzycki,
Zły Biały Człowiek Santer – Andrzej
Kłak [g] / Michał Kosela / Mateusz
Flis, Handlarz Bronią Henry – Rafał
Kosowski, Sam Hawkins – Filip Perkowski, Old Shatterhand – Włodzimierz Dyła [g]

Kosela, Rafał Kosowski, Piotr
Mokrzycki, Wojciech Świeściak
Rezerwacja i informacja: Biuro
Współpracy z Publicznością, tel. 74
648 83 01 (do 03)

KUP BILET ONLINE

Przez długi czas martwiłem
się, że zniknie. Potem, po podaniu informacji o remoncie, bałem się, że przestanie być ostoją, że odepchnie sterylnością i
migotliwymi, hipnotyzującym
ekranikami, czy światłem LED
- synonimem nowoczesności
w architekturze. Że przestanie
mieć sens. Pojawiły się świeże
kolory, sofy, miejscami nowa
warstwa farby ukrywająca tysiąc
poprzednich, każda ze swoją
historią i Prezydent na debacie
proekologicznej.
Chociaż przyzwyczajeni jesteśmy do nieustannego szoku przyszłości, ciągłych zmian,
świadomi procesów niszczenia

PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
Reżyseria: Maciej Podstawny

Wszystkiego, czego nie dadzą
im wszystkożerne multipleksy.
Tło mamy dzisiaj płaskie, skomercjalizowane - ma się opłacać, żeby funkcjonować. W każdym takim miejscu, raz na jakiś
czas, dochodzi do walki marzeń
i rzeczywistości: czy idziemy dalej, czy kupujemy sobie lemury.
Kultura jednak musi mieć wybór.
Musimy mieć szanse bywać
na seansach dla kilkunastu osób.
Do kultury trzeba dołożyć,
żeby zachować w jej słowniku
wszystkie ważne, jak i niepotrzebne słowa.

REKLAMA
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Prowadzisz firmę? Zatrudniasz nowego pracownika?
Skorzystaj ze wsparcia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Zwracamy Pracodawcom koszty doposażenia
nowego stanowiska pracy do kwoty 22

oraz dodatkowo

000 zł netto

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
Z perspektywą w przyszłość
Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
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Mocne wejście siatkarek Chełmca

sekund
Zatrzeć złe wrażenie
po Sobieskim

Po serii pięciu zwycięstw z rzędu
siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój zanotowali wyjazdową porażkę z Sobieskim Żagań 0:3. Wyrównana walka
trwała tylko w pierwszej odsłonie,
którą po zaciętej końcówce wygrali
gospodarze 27:25. W kolejnych odsłonach nasi starali się gonić wynik,
jednak gdy dochodzili Sobieskiego
na 1, 2 punkty, wtedy rywal ponownie odskakiwał na bezpieczny
dystans, aby w rezultacie zasłużenie zwyciężyć do 19 i 21.
Liczymy, że sobotnia porażka w
Żaganiu to typowa wpadka przy
pracy, tym bardziej że już jutro
podopiecznych trenerów Janusza
Ignaczaka oraz Fabiana Kurzawińskiego czeka kolejny pojedynek
z wymagającym przeciwnikiem.
O godzinie 17 w hali Aqua-Zdrój
przy ulicy Ratuszowej Sebastian
Zieliński i spółka podejmą AZS UZ
Zielona Góra, a więc wyżej sklasyfikowanego sąsiada w tabeli.
WKS Sobieski Arena Żagań – MKS
Aqua-Zdrój Wałbrzych 3:0 (27:25,
25:19, 25:21)
MKS Aqua-Zdrój: Szczygielski, Nowak, Dzikowicz, Gawryś, Leński,
Kulik, Zieliński (libero) oraz Redyk,
Sroka, Gontarewicz, Dereń. Trenerzy: Janusz Ignaczak oraz Fabian
Kurzawiński
Tabela II ligi

Bardzo udanie Nowy Rok rozpoczęły siatkarki Chełmca Wodociągów Wałbrzych. W derbowej rywalizacji nasze panie okazały się lepsze od sąsiada zza miedzy wygrywając na wyjeździe z Polonią Świdnica 3:1.
Weekendowa odsłona II ligi siatkarek stała pod znakiem pojedynku na
szczycie pomiędzy Jedynką Siewierz
i Olimpią Jawor oraz derbowego
spotkania w Świdnicy. W pierwszym
z meczów doszło do sporej niespodzianki, gdyż wicelider z Siewierza
jako pierwszy w tym sezonie znalazł
sposób na niepokonaną dotychczas
drużynę Olimpii zwyciężając u siebie 3:1.
Fanów beniaminka z Wałbrzycha
zdecydowanie jednak bardziej interesowały wieści nadchodzące ze
Świdnicy, gdzie doszło do derbowej
potyczki pomiędzy miejscową Polonią oraz Chełmcem Wodociągi. I
to były jak najbardziej dobre wieści,
gdyż podopieczne trenera Marka
Olczyka nie dały szans gospodyniom wygrywając na ich parkiecie
3:1. Sam mecz z wyjątkiem drugiej

partii, która po wyrównanej walce
przyniosła zwycięstwo na przewagi
rywalek, toczył się pod zdecydowane dyktando Aleksandry Małodobrej i jej koleżanek. Dość powiedzieć, iż pierwszego oraz czwartego
seta przyjezdne wygrały do 14 oraz
13. Ostatecznie wałbrzyszanki pewnie sięgnęły po 3 „oczka”, pierwszy
punkt w Nowym Roku skutecznym
atakiem z lewego skrzydła zdobyła
Paulina Sobolewska, a z istotnych
informacji warto również podać, że
po półrocznej przerwie do zespołu
powróciła Aleksandra Druciak.
W najbliższej kolejce siatkarki
Chełmca Wodociągów powinny
również powalczyć o pełną pulę,
gdyż przeciwnikiem dziewcząt Olczyka będzie przedostatnia w tabeli
Silesia Volley Mysłowice, z którą w
pierwszej rundzie wygraliśmy 3:1.

Na spotkanie zapraszamy w sobotę
o godzinie 19 do Hali Wałbrzyskich
Mistrzów. Późny początek rywalizacji nie może dziwić, jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt, iż o godzinie 17
w niedalekiej hali na Ratuszowej
rozpocznie się pojedynek siatkarzy
MKS-u Aqua-Zdrój z AZS-em UZ Zielona Góra.
MKS Polonia Świdnica – MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 1:3
(14:25, 27:25, 21:25, 13:25)
MKS Chełmiec Wodociągi: Łuszyńska, Sobolewska, Olczyk, Judyta
Rzeczycka, Gezella, Sławińska, Bojko
(libero) oraz Małodobra, Gajczyk,
Druciak. Trener: Marek Olczyk
Bartłomiej Nowak

29:13

2. Sobieski 12
Żagań

25

32:19

I ligi zadecydowała lepsza w naszym
wykonaniu końcówka.

3. AZS UZ Z. 12
Góra

24

27:14

4. MKS Aqua- 11
-Zdrój Wałbrzych

23

25:15

5. Bielawian- 12
ka Bielawa

20

24:22

6. Olavia Oła- 12
wa

17

23:25

7. Ziemia Mili- 12
cka Milicz

13

18:27

8. Rosiek Sy- 11
ców

5

9:30

9. Ikar Leg- 11
nica

3

10:32

Już pierwsza ćwiartka pokazała,
iż o powtórzeniu wyniku z Leszna
możemy zapomnieć (96:63). Mimo
bowiem początkowego prowadzenia 7:4, a następnie 13:11, później
lepiej prezentowali się przyjezdni,
którzy tę część meczu wygrali 21:18.
W kolejnych fragmentach przed
przerwą wałbrzyszanie dobre momenty przeplatali z wyraźnie słabszą
postawą, stąd wynik był czas na styku. Na 5 sekund przed zejściem obu
ekip na krótki odpoczynek do szatni
mieliśmy remis po 42, gdy równo z
syreną Kamil Chanas trafił z dystansu wyprowadzając swój zespół na
prowadzenie 45:42.

Wyniki VII kolejki:
Bielawianka – Dom Finansowy 0:3
(18:25, 23:25, 22:25), Aqua Junior –
Wodociągi 1:2 (20:25, 19:25, 25:21),
Chełmiec fLOVErs Art – Modeko 2:1
(25:23, 25:19, 25:27)
W jutrzejszej kolejce, której areną
będzie tym razem hala sportowa
PSP Nr 21 na Podzamczu, zagrają: Modeko z Bielawianką (godz.
15.30), Aqua Junior z Domem Finansowym (16.45) oraz Wodociągi
z Chełmcem fLOVErs Art (18).
Bartłomiej Nowak

25

28:11

2. Jedynka Sie- 10
wierz

22

24:12

3.
Sobieski 10
Oława

17

20:18

4. Sokół Ra- 10
dzionków

16

21:15

5.
Chełmiec 9
Wodociągi
Wałbrzych

15

18:16

6. MKS II Kalisz

14

17:18

7. SMS PZPS II 10
Szczyrk

13

15:18

8. Silesia Volley 10
Mysłowice

10

15:24

9.
Polonia 10
Świdnica

0

4:30

9

Przerwa świąteczno-noworoczna nie wpłynęła negatywnie na formę koszykarzy Górnika Trans.eu Wałbrzych. Choć tradycyjnie nie
zabrakło emocji, czytaj: nerwowego zakończenia, to jednak biało-niebiescy zanotowali dwunastą wygraną w sezonie pokonując Timeout Polonię 1912 Leszno 84:79.

26

Pozostajemy w temacie siatkówki,
tym razem jednak w wykonaniu
uczestników Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”. W
minioną sobotę rozegrano spotkania VII kolejki, w ramach której doszło do konfrontacji na szczycie pomiędzy niepokonanym Chełmcem
fLOVErs Art oraz wiceliderem – Modeko. Pojedynek dwóch czołowych
ekip WALS-a przyniósł zwycięstwo
„starszych” panów, którzy pokonali
Modeko 2:1. Na 2 „oczka” Chełmca
spory wpływ miała między innymi
dobra postawa Bartka Jerzyka, który został uznanym najlepszym graczem odsłony.

1. Olimpia Ja- 10
wor

Z emocjami nam do twarzy

1. Astra N. Sól 11

„Starsi” panowie wciąż rządzą

Tabela II ligi

Lider z Wałbrzycha z kolejnym kompletem punktów, mimo że niżej notowani podopieczni trenera Rado-

sława Hyżego postawili Górnikom
naprawdę trudne warunki, a o dwunastym zwycięstwie w rozgrywkach

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Piotr
Nazwisko: Wierzbicki
Data urodzenia:
26 listopada 1982 roku
Pseudonim sportowy: Wierzba
Klub:
UKS Kinder Volleyball Wałbrzych
(siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik wraz z Jarkiem Pizuńskim
wywalczyłem srebro Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej,
a następnie srebro Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce halowej. Oba
w barwach AZS PWSZ Wałbrzych. Jako zawodnik Sudetów Kamienna Góra grałem
ponadto o awans do I ligi. Jako trener zdobyłem awans do finału Mistrzostw Polski w
mini siatkówce dwójek.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Michał Winiarski. To wszechstronny, kompletny technicznie i taktycznie zawodnik,
którego zawsze lubiłem obserwować. Graliśmy przeciwko sobie w Mistrzostwach
Polski w kategorii junior starszy, bo jak pamiętam, jest w podobnym do mnie wieku.
Dlaczego siatkówka?
Zadecydowała pogoda. Równolegle bowiem trenowałem piłkę nożną w Koksochemii Wałbrzych. Po którymś meczu, gdy
byłem w ósmej klasie, zdecydowałem że
wolę grać w ciepłej i suchej hali, a nie na
zimnie i chłodzie. Gdybym miał przejść

jeszcze raz przez to samo, to na pewno niczego bym nie zmienił z wyjątkiem wieku,
bo zacząłbym trenować siatkówkę znacznie wcześniej.
Jaki cel jako zawodnik chcesz osiągnąć?
Chciałbym zachęcić jak najwięcej dzieci
do uprawiania sportu, a przede wszystkim siatkówki, bo to są zajęcia ogólnorozwojowe. Ale moim głównym celem
otwierając klub było to, aby za 12 lat w lokalnym zespole ligowym było 90 procent
wałbrzyszan, czyli wychowanków. I to w
obu kategoriach, a więc zarówno w zespole dziewczyn jak i chłopców. Jeśli chodzi
o bliższe plany, to w tym roku chciałbym
wprowadzić dwa zespoły UKS Kinder Volleyball do ścisłego finału Mistrzostw Polski
dwójek. .

Druga połowa początkowo toczyła
się pod dyktando miejscowych, a
konkretnie Krzysztofa Jakóbczyka,
który dwukrotnie trafił z dystansu
z trudnych pozycji, a potem dołożył 3 punkty w akcji 2+1. Również
w tej odsłonie byliśmy świadkami
udanego wsadu Damiana Cechniaka, jednak goście cały czas trzymali
rękę na pulsie, stąd po 30 minutach
mieliśmy kolejny remis, tym razem
60:60. Niemal identyczny przebieg
miała ostatnia ćwiartka, którą Górnicy rozpoczęli od prowadzenia 72:62.
Potem jednak gra się wyrównała
(79:75), dzięki czemu zgromadzeni
w liczbie ponad 1300 osób kibice
mieli kolejną w tym sezonie okazję,
aby ostatnie sekundy oglądać na
stojąco. Na szczęście ich ulubieńcy nie dali sobie wydrzeć skromnej
przewagi – chłopcy trenera Łukasza
Grudniewskiego zwyciężyli 84:79,
a dodatkowo swój mecz w Kłodzku dość niespodziewanie przegrali
Czarni Słupsk, stąd nasza przewaga
nad wiceliderem wzrosła do 2 punktów.
W najbliższym czasie odpoczniemy
nieco od basketu, nie licząc rezerw
Górnika Trans.eu, które jutro o godzinie 11 w ostatnim meczu rundy
zasadniczej III ligi podejmą w Hali

Wałbrzyskich Mistrzów Trustmate
KKS Kobierzyce. Pierwszy zespół
czekają zaś aż dwie pauzy, tak więc
do ligowej rywalizacji Rafał Glapiński i spółka powrócą dopiero w środę 22 stycznia, kiedy to gościć będą
Zetkama Doral Nysę Kłodzko.
Górnik Trans.eu Wałbrzych - Timeout
Polonia 1912 Leszno 84:79 (18:21,
24:24, 18:15, 24:19)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 19 (2x3),
Kulka 17 (1), Cechniak 11, Glapiński
10 (1), Pieloch 8, Zywert 6, Koperski
5, Wróbel 4, Durski 4. Trener: Łukasz
Grudniewski
Tabela I ligi
1. Górnik Trans. 14
eu Wałbrzych

26 +115

2. Czarni Słupsk 14

24 +54

3. Sokół Łańcut

23 +104

14

4. Księżak Ło- 14
wicz

23 +14

5. WKK Wrocław 13

22 +94

6. Miasto Szkła 13
Krosno

21 +38

7. Pogoń Prud- 14
nik

20 +26

8. Polonia 1912 14
Leszno

20 -24

9. GKS Tychy

14

20 -40

10. Nysa Kłodz- 14
ko

20 -75

11. Basket Po- 14
znań

18 -59

12. AZS Poli- 14
technika Opolska

18 -98

13. ZB Prusz- 13
ków

17 -79

14. Kotwica Ko- 13
łobrzeg

16 -80

Bartłomiej Nowak
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Ogłoszenia drobne 15

od 18 lat
razem z Wami

www.30minut.pl
NIERUCHOMOŚCI

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

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

Gotówkowe, konsolidacyjne

REKLAMA

R0012/20

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

Dom bliźniak, Szczawno
Zdrój, 4 pokoje, 106m2 + duży
taras. Cena: 450 000 złotych, telefon: 530-998-374.
Wałbrzych, Sobięcin, 2 pokoje,
42m2, 1 piętro, po gruntownym
remoncie, idealne do zamieszkania od zaraz. Cena: 149 900 złotych, telefon: 577-321-840.

Świebodzice, Osiedle Piastowskie, 3 pokoje, 60m2, 3 piętro.
Cena: 179 000 złotych, telefon:
881-700-772.
USŁUGI
(8) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY,
ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(1) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(4) Remonty łazienek i mieszkań,
instalacje wod-kan, gaz i CO. Tel.
574 219 164
(4) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ
KOMINÓW tel. 506 206 102
(4) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(8) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(8) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,

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

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

Wałbrzych, Biały Kamień, 3
pokoje, 77m2, 2 piętro, wymienione instalacje. Cena: 197 000
złotych, telefon: 530-998-374.

Wałbrzych, Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, 4 piętro w bloku
z windą, do własnej aranżacji.
Cena: 139 000 złotych, telefon:
881-700-772

CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK

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

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 10.01.2020 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505874992, 74 841 25 40
(8) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(36) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul.
Słowackiego 5, www.speed24h.
info
(8) MARSAT – MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH, tel.
607 454 261
(0)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(4) Remonty łazienek i mieszkań,
instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Tel. 660 596 328
(8) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16.
Tel. 790 26 04 51
PRACA
(8) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 , e-mail: serene27@wp.pl

(3) Również osoby niepełnosprawne. Wałbrzych. Pakowanie.
2 zmiany. 734 108 163
KUPIĘ
(4) Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne.
Tel: 500834769
SPRZEDAM
(1) Sprzedam duży dom w
Strudze, na działce 0,2 ha. Tel.
513 022 470
WYNAJMĘ
(1) Do wynajęcia pomieszczenia
na warsztaty.
Tel. 795 602 683
(1) Wynajmę mieszkanie.
Tel. 795 602 683
(1) Do wynajęcia kawalerka na
Piaskowej Górze, umeblowana.
Tel. 513 022 470

Kupię płyty

gramofonowe– winylowe i gramofony oraz kasety
magnetofonowe,
stare zegarki, odznaki i medale.

Tel. 509 454 120

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

Profesjonalny
montaż
instalacji
gazowej, C.O,
wod.-kan.
Tel. 665 222 910

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

mgr analityki medycznej

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

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336

REMONTY
mieszkań i domów
szybkie terminy
SZYBKO
I SOLIDNIE

504 175 028
Szukamy kolporterów
w powiatach:
wałbrzyskim, świdnickim,
kamiennogórskim, kłodzkim
kontakt@30minut.pl
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