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17 STYCZNIA 2020, NR 779
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/ŚWIEBODZICE

Studio Espresso
z Dobrosławem Kowalskim

rozmowa str. 3

Australia w ogniu

temat tygodnia str. 4

rekrutacja 2020 str. 8

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna niewątpliwie jest liderem budującym gospodarkę regionu i Polski, czego dowodem jest fakt, że po raz pierwszy w historii WSSE otrzymała „Perłę Polskiej Gospodarki” – jedną z najbardziej
prestiżowych krajowych nagród gospodarczych. Kapituła doceniła przede wszystkim innowacyjność prowadzonych
w strefie projektów, sposób ich wdrażania oraz wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Dziś trudno wyobrazić sobie
Wałbrzych bez WSSE.
Redakcja 30 minut miała okazję terenie południowo-zachodniej Pol- nienia. Hale oferowane będą przede
uczestniczyć w podsumowaniu 2019 ski. Te opiewają na łączną kwotę 1,3 wszystkim małym i średnim przedsięroku, na które zaprosił nas zarząd miliarda złotych. Największa inwesty- biorstwom. Dla sektora MŚP wałbrzystrefy. Jak podają managerowie WSSE cja zostanie zrealizowana w Wałbrzy- ska strefa szykuje kolejne udogodniewśród dużych projektów inwestycyj- chu! Toyota ogłosiła podwojenie linii nia w postaci atrakcyjnych pożyczek
nych na Dolnym Śląsku, które uzyska- produkcyjnych związanych z napęda- na rozwój działalności. - Cały czas poły wsparcie strefy w minionym roku, mi hybrydowymi.
szerzamy naszą ofertę, stawiając sobie
znalazły się również dwa koreańskie
Strefa wspiera również samorządy za cel, aby świadczyć kompleksową
koncerny: LG Electronics Wrocław w procesie rozwoju gospodarczego. ofertę dla biznesu. Wsparcie jednooraz LS EV. Warto podkreślić, że Firma Wśród nowych form wsparcia wpro- stek samorządu w rozwoju terenów
LG zainwestuje 128 milionów złotych wadzonych przez wałbrzyską strefę inwestycyjnych oraz mniejszych firm
w rozwój zakładu w Biskupicach Pod- w ubiegłym roku znalazł się m.in. poprzez program niskooprocentowagórnych, natomiast dzierżoniowski LS Fundusz Pożyczkowy dla Jednostek nych pożyczek jest właśnie tego wyrozbuduje i wyposaży fabrykę za bli- Samorządu Terytorialnego. Dzię- razem – podkreśla Krzysztof Drynda,
sko 170 milionów złotych.
ki środkom z programu samorządy wiceprezes WSSE.
- Cieszymy się, że wśród projektów, mogą przygotować grunty, uzbroić
Oprócz spraw gospodarczo-finanktóre zostaną zrealizowane, znalazły działki oraz odpowiednio skomuniko- sowych Wałbrzyska Specjalna Strefa
się zarówno duże inwestycje między- wać kompleksy inwestycyjne. WSSE Ekonomiczna angażuje się społecznie.
narodowych koncernów, jak i śred- ogłosiła również, że w 2020 roku roz- Godny uwagi i pochwały jest fakt, że
nich, małych a nawet mikro-przedsię- pocznie się budowa 6 hal produk- strefa w 2019 roku wsparła finansowo
biorców. Widzimy również szczególne cyjno-magazynowych, z których 3 i rzeczowo ponad 100 inicjatyw spozainteresowanie lokowaniem na na- powstaną na Dolnym Śląsku w takich łecznych, sportowych, kulturalnych
szych terenach inwestycji związanych miejscowościach jak Wałbrzych, Ząb- i edukacyjnych, a także przeznaczyz sektorem elektro-mobilnym – mówi kowice Śląskie oraz Jaworzyna Ślą- ła środki na dofinansowanie hufców
Piotr Sosiński, prezes WSSE.
ska. Co ważne, na to przedsięwzięcie ZHP czy Straży Pożarnej.
Nie bez echa w świecie biznesu za- spółka przeznaczy 120 milionów złopisał się rok 2019, który przyniósł 19 tych, co stanowi największą inwestyPaweł Szpur
nowych projektów inwestycyjnych na cję własną Strefy od początku jej istfoto: WSSE
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Zagrają dla „Zombiego”
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2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
Z dr Waldemarem Sęczykiem,
dyrektorem III LO w Wałbrzychu

1

kalendarium

„– Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? – Prosiaczku, MIŁOŚĆ się
nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje.” A.A. Milne: „Kubuś Puchatek”

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

rozmawia Anna Waligóra - Stupnicka
Poza tym że jest Pan dyrektorem liceum i nauczycielem historii,
jest Pan także publicystą.
Zajmuję się głównie historią propagandy komunistycznej, ale dodatkowo też nową polityką miejską, czyli
staram się pokazać, jakie są obecnie
tendencje w miastach, które się zmieniają i rozwijają oraz jak wygląda lokalna polityka historyczna.
Tych problemów dotyczy Pana
ostatnia publikacja?
Zacząłem się zastanawiać wokół
jakich wydarzeń i wartości miasto
może budować tożsamość, czy lokalną wspólnotę i do kogo może się odwoływać? Napisałem tekst, w którym
na przykładzie Wałbrzycha staram się
powiedzieć o tych problemach.
Pierwsza część publikacji to odwołania do wyników ankiet.
Ankieta była przeprowadzona
wśród prawie 600 osób. Wypełniali
ją pracownicy wałbrzyskich instytucji
samorządowych i szkół, radni miejscy,
a także uczniowie i studenci. W założeniu ankieta miała pokazać, jak my
patrzymy na działania podejmowane
przez samorząd, a także ile wiemy na
temat tego, co wokół nas w samorządowej przestrzeni publicznej się
dzieje. Były też pytania dotyczące rozpoznawalności postaci historycznych.
Co ostateczne pokazała ankieta?
Po pierwsze, że najlepiej rozpoznawalną jest postać księżnej Daisy.
To było 92 % wskazań wśród osób
ankietowanych, z czego wynika, że
działalność Fundacji Księżnej Daisy przyniosła określone efekty. Po
drugie, że są pewne osoby, które
są rozpoznawalne, ale wyłącznie w
określonym gronie np. Marian Jachimowicz, Konstanty Skirmunt - jeden
z czołowych polityków Polski okresu
II Rzeczpospolitej, który zmarł w Wałbrzychu w 1949 roku, czy Mieczysław
Tarnowski. Mamy zatem trzy osoby,
które gdzieś tam w świadomości wałbrzyszan funkcjonują i które są kojarzone z działaniami podejmowanymi
przez miasto, ale wobec których zabrakło działań systemowych, mogących wykreować je na dużo bardziej
rozpoznawalne. Postać księżnej Daisy
zaczęła być rozpoznawalna od chwili,
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gdy fundacja zaczęła działać. Szkoda
że nie ma tego rodzaju działań wokół
innych osób. Wystarczyło stworzyć
np. kolejną fundację, albo coś zbliżonego i zacząć działać z inną postacią
- efekt byłby prawdopodobnie taki
sam.I na tym to powinno polegać.
Dzisiejsza promocja powinna
zatem sięgnąć po kolejne postacie?
Oczywiście, ponieważ ani okres
PRL-owski, ani żaden późniejszy nie
wykreował nam nikogo rozpoznawalnego. Potrzebne nam są postaci, dzięki którym będziemy mogli budować
silną wspólnotę lokalną. Ta budowa
nie może się jednak odbywać w układzie jednoosobowym, jaki tworzy
księżna Daisy.
Twierdzi Pan, że bez tak budowanej wspólnoty, miasta takie jak
Wałbrzych nie najlepiej poradzą
sobie z rozwojem?
Potrzebna jest nam wspólnota
tożsamości lokalnej, dającej poczucie
więzi z miejscem, w którym mieszkamy, co w konsekwencji spowoduje
potrzebę większego aktywnego działania na rzecz nas samych. Twierdzę,
że taka wspólnota ograniczy odpływ
ludności z miasta i najprawdopodobniej spowoduje też, że ludzie z
zewnątrz zaczną spoglądać na takie
miasto z większym zainteresowaniem, z chęcią dotarcia do niego i
podtrzymywania z nim kontaktów.
Trzeba jednak przy tym pamiętać, że
jeżeli taką społeczność lokalną zacznie się budować, zwłaszcza powinny pamiętać o tym władze miasta, to
w tym procesie nie wolno zatrzymać
się na jakimkolwiek etapie, bo ta budowa będzie skuteczna, jeżeli ten
proces będzie trwał nieprzerwanie.
Dziękuję za rozmowę.
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Niedziela Poniedziałek
Imieniny:
Antoniego, Jana

Dzień Dialogu z Judaizmem

17:00 Castle Dreams ft. Paweł Tur - koncert kolęd i
pastorałek w Świebodzicach - Miejski Dom Kultury w
Świebodzicach, ul. Wolności 13 (wstęp wolny)
19:00 Stanisław Wyspiański: „Wesele” – spektakl popremierowy - Teatr Dramatyczny (Duża Scena), Wałbrzych
19:00 American Pops Concert – koncert OSFS – Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 Sarius - Pierwsza Trasa Po Końcu Świata - Stara
Kopalnia, Wałbrzych
19:00 Czarny Nosal – koncert piosenki poetyckiej„Pod pretekstem’’ Art Cafe, Wałbrzych
20:00 Meteor & J.Styczyński (Dżem) - Klub A’PROPOS,
Wałbrzych

STYCZEŃ
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Imieniny:
Piotra, Małgorzaty
Dzień Kubusia Puchatka

10:00 IV Warsztaty Wokalne ‑ Flow Phonation z Dominiką Płonką - Strzegomskie Centrum Kultury, Strzegom
16:00 „Zimowe Figle” – Teatr Bajka (spektakl familijny) – Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek
17:00 Koncert Wiedeński (koncert zewnętrzny) - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
18:00 Alchemia Teatralna: „Ruscy” - czytanie nowego dramatu Andrzeja Błażewicza - Galeria Fotografii,
Świdnica, Rynek 44 (wstęp wolny)
19:00 Katka Gorunova – recital - ‚’Pod pretekstem’’ Art
Cafe, Wałbrzych
19:00 Stanisław Wyspiański: „Wesele” – spektakl popremierowy - Teatr Dramatyczny (Duża Scena), Wałbrzych
19:30 Koncert Wiedeński (koncert zewnętrzny)- Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
20:00 Karnawałowa Fiesta Latynoska - Klub
A’PROPOS, Wałbrzych
20:00 Punk Rock Koncert - PAPUG PUB - Wałbrzych

REKLAMA
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Imieniny:
Henryka, Mariusza
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Światowy Dzień Śniegu

NIEDZIELA

10:00 IV Warsztaty Wokalne ‑ Flow Phonation z
Dominiką Płonką - Strzegomskie Centrum Kultury,
Strzegom
12:30 – „Tajemniczy Ogród” - spektakl, Teatr Lalki i
Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
18:00 Stanisław Wyspiański: „Wesele” – spektakl popremierowy - Teatr Dramatyczny (Duża Scena), Wałbrzych
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Imieniny:
Fabiana, Sebastiana

PONIEDZIAŁEK

Dzień Bigosu

13:00 – 14:00 VII Wałbrzyski Polonez Maturzystów,
Wałbrzych, Rynek

STYCZEŃ
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WTOREK

Imieniny:
Agnieszki, Jarosława

Międzynarodowy Dzień
Przytulania

17:00 Miłość do muzyki jako sposób na życie - spotkanie „Między organami” z małżeństwem organistów
Zuzanną i Maciejem Bator - Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym (Biblioteki pod Atlantami), Wałbrzych,
Piaskowa Góra, Broniewskiego
18:00 Krystyna Giżowska - koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka - Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica,
Rynek
19:00 Karnawałowy Koncert Operetki, Musicalu i
Tańca - Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
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ŚRODA

Imieniny:
Doriana, Wincentego
DZIEŃ DZIADKA

10:00 – 13:00 Środowe spotkania - Regionalne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 1/6 - nowa siedziba (lokal Rady
Wspólnoty Samorządowej)
19:00 „Valses de Vienne - Koncert Noworoczny” (koncert zewnętrzny) - Budapest Strauss Orchestra - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych

STYCZEŃ
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CZWARTEK

Imieniny:
Jana, Rajmunda
Dzień bez
Opakowań Foliowych

16:00 Filmowe rozmowy pod Multimediami - Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze
R0016/20
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Oggoszenie w caaości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%
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razem z Wami

Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z Dobrosławem Kowalskim

prawnikiem, managerem i działaczem piłkarskim, zdobywcą rekordu Guinnessa we freestyle, rozmawiał Paweł Szpur
piłką do nogi, ale również innymi
piłkami.
Tu ci przerwę. Pobiłeś rekord
Guinnessa w podbijaniu piłką do
rugby.
Tak, piłką do rugby nogami i piłką tenisową ramionami.

Posiadasz bardzo oryginalne
imię. Czy ono ci pomaga w kontaktach międzyludzkich?
Może niespecjalnie pomaga,
ale fakt, że wiele osób mnie zapamiętuje przez to imię. Wiele osób
mówi do mnie Sławek, choć nie
jest to zdrobnienie od Dobrosława,
ale tak się przyjęło dawno temu,
praktycznie od małego i tak funkcjonuje. Kiedyś w czasach szkolnych wydawało mi się, że jest za
oryginalnie, jakoś niechętnie go
używałem, ale teraz od wielu lat
używam (śmiech).
Czy mógłbyś wyjaśnić naszym
czytelnikom pojęcie freestyle?
Bo to jest twoja pasja.
Piłkarski freestyle możemy podzielić na trzy kategorie: sam freestyle „właściwy”, czyli triki z piłką REKLAMA

obecnie to już odrębna dyscyplina
sportu, w której polscy zawodnicy
to światowa ścisła czołówka. Możemy porównać to do łyżwiarstwa figurowego. Każdy trik jest opisany,
jak ma wyglądać w idealnej postaci i na tej podstawie na zawodach
jest oceniany. Do freestyle’u możemy zaliczyć też panna-soccer, czyli
pojedynki jeden na jeden, gdzie
gra się do trzech bramek, ale założenie przeciwnikowi siatki czyli
puszczenie piłki między nogami
przerywa mecz i oznacza automatyczne zwycięstwo danego zawodnika. Jest też keepie-uppie co możemy potocznie nazwać żonglerką.
Czyli to, czym się zajmujesz.
Tak, tym czymś się zajmuję.
Oczywiście to żonglerka nie tylko

Co było trudniejsze? Piłka do
tenisa czy piłka do rugby, która
jest w kształcie jaja?
Generalnie obie te kategorie
są trudne. Nie mówię tego, żeby
siebie jakoś dowartościowywać,
ale jest nieraz tak, że w przypadku
żonglerki różnymi piłkami zwłaszcza piłką nożną, chociażby na You
Tube, można znaleźć filmiki, gdzie
różni zawodnicy z całego świata
osiągają czasami dużo lepsze wyniki niż te w Księdze Rekordów Guinnessa. Ale jak tak przeglądałem
szczegółowo i szukałem filmików z
żonglerką piłką do rugby czy tenisową ramionami, to nie znalazłem
godnych dla siebie rywali.
Ile czasu zajęło Ci przygotowanie się do tego, żeby pobić
ten rekord?
Nie zajmuję się tym zawodowo.
W zeszłym roku częściej zacząłem
występować publicznie, chociażby
podczas meczów i eventów. Moje
treningi wówczas nabrały intensywności. Przed pobiciem sameR0017/20

go rekordu zacząłem intensywniej
trenować, praktycznie codziennie.
Wcześniej czasami np. trenowałem
miesiąc, później miałem miesiąc
przerwy. Ale jak rok temu zacząłem współpracę ze Sportowy Wałbrzych TV i zaczęliśmy pracować
przy różnych eventach, to ten reżim treningowy zacząłem trzymać.
Zahaczyłeś o Sportowy Wałbrzych TV i wspólne projekty.
Wśród nich jest fundacja. Czy
mógłbyś szerzej powiedzieć
czym będziecie się zajmować?
Działa już strona wsparciedlafotbolu.pl. Rok temu potrzebowałem wsparcia w celu zorganizowania eventu, na którym
mógłbym pobić rekord, bo aby
taki rekord zgłosić do Księgi Rekordów Guinness’a, musi on być
sfilmowany i opisany w mediach.
Napisałem do Kuby Zimy ze Sportowego Wałbrzycha czy nie byliby
tym zainteresowani. Spotkaliśmy
się kilka razy, jednocześnie rozmawiając o problemach lokalnej piłki,
gościłem też w Magazynie Piłkarskim na kanale SW TV. Wpadliśmy
na pomysł, że możemy połączyć
siły i wspólnie zrealizować parę
projektów. Została powołana fundacja, gdzie chcemy pomagać klubom z naszego regionu, z niższych
lig w dążeniu do profesjonalizmu.
Ale nie w sensie zarabiania jakiś
kolosalnych pieniędzy. Bardziej,
by pomagać klubom w kwestiach
organizacji.
W dalszej części wywiadu nasz gość
opowiada o tym z czym wiąże się
działalność managera sportowego,
jak wygląda jego działalność w piłkarskim klubie sportowym w JedlinieZdrój. Dobrosław zdradzi również, jak
udaje mu się łączyć życie zawodowe
z pasjami i przedsięwzięciami, które
realizuje.

Merytorycznej?
Tak, merytorycznej czy technicznej. Oferujemy klubom szkolenia, warsztaty czy kursy dla trenerów, a także związane z prawem
transferowym.
Miała być zimowa liga halowa, ale będą turnieje. Czy możesz powiedzieć coś na temat ich
organizacji?
W tym sezonie ligii zimowej
futsalowej jeszcze nie będzie. Ideą
ligii jest pomoc naszym klubom z
niższych lig w przygotowaniach
do sezonu. Taka pełna liga będzie
w przyszłym sezonie, ale w sezonie
19/20 zorganizujemy jeden turniej
dla seniorów. Będą turnieje dla
młodszej kategorii i jeden turniej
panna-soccer.
Jesteś licencjonowanym managerem piłkarskim.
Tak. Fachowo to się nazywa
pośrednikiem transakcyjnym, wpisanym na listę Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
Ciężko było uzyskać takie
uprawnienia?
Teraz nie ma z tym problemu,
nie ma licencji FIFA, jak to było kiedyś. Trzeba spełnić pewne warunki
formalne, uiścić opłatę i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i dokonać takiego wpisu.
Dziękuję za rozmowę.

Oglądnij pełny wywiad
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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

n

e

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

Szczawno-Zdrój
Podzamcze

Australia w ogniu
Od września 2019 roku szaleją pożary w Australii. To jeden z największych kataklizmów buszu, jaki
ogarnął ten kontynent. Szacuje się, że blisko półtorej miliarda dzikich zwierząt zginęło lub zostało
rannych w ogniu.
Geografia
Australia to jednocześnie państwo i najmniejszy kontynent na
świecie. Położony jest na półkuli
wschodniej i południowej naszego
globu. Oznacza to, że jeżeli w Europie mamy zimę, to w Australii panuje
wówczas lato. Kontynent ten otaczają morza Arafura i Timor oraz Ocean
Indyjski, natomiast z drugiej strony
- morza Koralowe i Tasmana oraz
Ocean Spokojny. Najdalej wysunięty
na północ punkt to York, a na południe to Wilsons Promontory. Warto
również wspomnieć o rdzennej ludności tego miejsca - Aborygenach.
Kiedy James Cook dotarł do Australii
w 1770 roku, kontynent zamieszkiwało ponad pięćset plemion. Obecnie Australia zajmuje blisko osiem
milionów metrów kwadratowych,
jej populacja sięga około 23 milionów. Pod względem administracyjnym Australia podzielona jest na
sześć stanów, dwa terytoria federalREKLAMA

i terytorium stołeczne. Stolicą Australii jest Canberra, licząca czterysta tysięcy mieszkańców, natomiast
największym skupiskiem ludności
jest Sydney z liczbą ponad pięciu
milionów mieszkańców. Australia
jest monarchią, na której czele stoi
królowa brytyjska. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego
parlamentu.
Australijska przyroda
Fauna Australii jest odmienna od
tej spotykanej w innych częściach
świata. Blisko dziewięćdziesiąt procent australijskich zwierząt jest endemitami. To wynik zarówno długotrwałej izolacji tego kontynentu, jak
i również geologicznych i klimatycznych warunków. Australijskie zwierzęta stanowią unikatowe gatunki
w skali globu. Na tym kontynencie
świetnie zachowały się stekowce,
które stanowią rząd najbardziej
prymitywnych ssaków. Są jajorod-
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ne, natomiast ich pozostałe cechy
odpowiadają ssakom. Wymieńmy
chociażby tu dziobaki czy kolczatki.
Najbardziej rozpoznawalnymi zwierzętami są torbacze, wśród których
odnajdujemy takie ssaki jak: kangury, jamraje, wombaty, koale czy
diabły tasmańskie. Również wśród
ptaków spotkamy rzadkie gatunki, nigdzie indziej nie występujące
na świecie. Emu, kakadu czy ptaki
rajskie to tylko nieliczne przykłady
wspaniałych okazów zwierząt pochodzenia australijskiego. Nie można również zapominać o żółwiach,
krokodylach, jaszczurkach czy wężach, a także rybach.
Australia płonie
Analiza NASA wykazała, że do
atmosfery nad kontynentem australijskim dostało się ponad trzysta milionów ton dwutlenku węgla.
Ogień pochłonął dziesięć milionów
hektarów lasów. Wszystko to dzieje

www.30minut.pl
się w czasie gdy temperatura podczas dnia przekracza czterdzieści
stopni Celsjusza. Walka z ogniem
jest bardzo trudna. Jej głównym
celem nie jest gaszenie lecz pilne
zatrzymanie rozprzestrzeniającego
się ognia. Chmury dymu mają powierzchnię Unii Europejskiej. Ogień
sięga osad zamieszkałych przez ludzi, dlatego władze walczą również
z mieszkańcami, by ci pilnie ewakuowali się z zagrożonych terenów,
co nie zawsze bywa łatwe. Według
danych spłonęło kilkanaście milionów hektarów buszu. Dotychczas
życie straciło blisko trzydzieści osób.
Najbardziej ucierpiał świat zwierząt.
W internecie można znaleźć filmy
pokazujące jak bezradne koale zostają poparzone ogniem i nie mogą
przed nim uciec. Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney wskazują, że
w wyniku pożarów mogło wyginąć
nawet miliard zwierząt. W tym również gatunki, które już nie odrodzą
się. Australia straciła bezpowrotnie
kilka gatunków flory i fauny. Zwierzętom pomagają nie tylko służby,
ale również żołnierze. Czy to możliwe, że jesteśmy świadkami końca
kolejnej ery w dziejach ziemi?
Ambasada dziękuje
Ambasada Australii w Polsce na
stronie https://poland.embassy.gov.
au/wsawpolski/home.html dziękuje
za wsparcie i współczucie:
Serdecznie
dziękujemy
za
wszystkie wyrazy współczucia i sympatii oraz oferty pomocy, jakie otrzymujemy w związku z kryzysem spowodowanym pożarami w Australii.
Osoby chcące wesprzeć walkę
z pożarami i pomóc poszkodowanym mogą kontaktować się z następującymi organizacjami w Australii:
NSW Rural Fire Service (www.rfs.
nsw.gov.au)
Country Fire Association of Victoria (www.cfa.vic.gov.au)
South Australia Country Fire Service (https://cfsfoundation.org.au/)
Vic Bushfire Appeal (https://
www.vic.gov.au/bushfireappeal)

Tak głosowali nasi czytelnicy
w ankiecie internetowej:
Czy kraje świata powinny
włączyć się w aktywną
i finansową pomoc Australii?
wynik na 15.01.2020 godzina 20:00

TAK
88%
NIE
12%

Australian Red
redcross.org.au)

Cross

(www.

The Salvation Army (www.salvationarmy.org.au)
St Vincent de Paul Bushfire
Appeal (www.vinnies.org.au)
WIRES (pomoc zwierzętom)
(www.wires.org.au)
Osoby chcące pomóc są proszone o sprawdzenie, czy organizacja
charytatywna, na którą przekazują
darowizny, jest wiarygodna i zarejestrowana za pośrednictwem australijskiego rejestru organizacji charytatywnych i organizacji non-profit
- https://www.acnc.gov.au/charity.
Zebrał i opracował:
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://poland.embassy.gov.au/
wsawpolski/home.html
https://tvnmeteo.tvn24.pl/
https://www.pap.pl/
https://wiadomosci.onet.pl/
https://polskatimes.pl/
https://wiadomosci.radiozet.pl/
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Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Dziadkowie – tłumaczenie
słownika jest bardzo proste - to
rodzice ojca lub matki; babcia
z dziadkiem. Ale w życiu więź
między dziadkami, a wnukami
jest czymś więcej niż tylko prostym drzewem więzi rodzinnej.
Nie wiadomo dlaczego tak jest,
ale traktowanie przez dziadków
wnucząt jest bardziej emocjonalne niż własnych dzieci. Wnukowie też mają szczególny sentyment do dziadków. Któż z nas
nie ma wspaniałych wspomnień
z dzieciństwa związanych z
dziadkami? Niebawem będziemy obchodzić to wyjątkowe
święto. W naszym kraju babcie
i dziadkowie cieszą się osobnymi świętami, które wypadają 21
i 22 stycznia. Ale na przykład w
Stanach Zjednoczonych jest to
połączona uroczystość, która
nazywa się National Grandparents Day. Historia obchodzenia
święta babci jest dość krótka.
Otóż jak podają źródła pomysł

utworzenia święta pojawił się
w tygodniku „Kobieta i Życie” w
1964 roku. Natomiast rok później święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”, a
jego głównym pomysłodawcą
był Kazimierz Flieger. W roku
1966 również „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia
„Dniem babci”. Konsekwencją
tego było pojawienie się również tradycji obchodzenia Dnia
Dziadka. Dla przykładu - w Polsce święta ta mają stałe daty, ale
już w innych krajach są ruchome. We Francji święto babci celebrowane jest w pierwszą niedzielę marca, w Wielkiej Brytanii
National Grandparents Day obchodzony jest w pierwszą niedzielę października. Najmłodsza
w tej tradycji jest Rosja -tam
święto babci i dziadka zostało
zapoczątkowane w 2009 roku.
Nie jest istotne jednak to, kiedy i gdzie na świecie wypada
to święto, ważne by o swoich
dziadkach pamiętać. A jeśli jesteśmy rodzicami, to sprawić i
pomóc, by nasze dzieci w szczególny sposób przypominały o
tym święcie naszym rodzicom.
Bo jak pokazuje życie, dziadkowie na co dzień bardziej martwią się o swoje wnuczęta niż
dzieci. Szczególny dzień w roku
babci i dziadkowi po prostu się
należy!
Redaktor Naczelny

Ciekawostki ze świata i Polski...
Frombork zaskoczył
Nie tylko samych archeologów,
którzy prowadzą prace na wzgórzu katedralnym we Fromborku.
W trakcie badań wykopaliskowych
przeprowadzonych po północnej i
południowej stronie prezbiterium
kościoła katedralnego odkryty został bogaty zespół zabytków liczący
około osiemset obiektów. Archeolodzy odnaleźli fundamenty dwóch
kurii kanonickich z XV i XVII wieku,
a także dwóch kaplic z XVII i XVIII
wieku. Według Grzegorza Świderskiego, kierownika prac archeologicznych, odkryte obiekty nie tylko
pogłębiają wiedzę historyczną, ale
również całkowicie zmieniają dotychczasowy obraz tego obszaru.
Przypominamy, że wzgórze katedralne we Fromborku uznane jest
za Pomnik Historii od ponad 25 lat.
Elektroniczne Las Vegas
Właśnie zakończyły się targi elektroniki użytkowej w Las Vegas
czyli Consumer Electronic Show.
Według ocen tegorocznych jury
najważniejsza jest w elektronice
użytkowej sztuczna inteligencja w
połączeniu z wirtualną rzeczywistością. Najbardziej zadowolone z
targów mogą poczuć się panie. Bo
właśnie na nich zaprezentowano
„Venus” - inteligentne lusterko do
makijażu. Przy użyciu Alexy, czyli
wirtualnego asystenta głosowego,

łączy się ono z zasugerowanym
zakładem specjalistycznym, poprawiającym konkretny aspekt urody.
Lusterko podpowiada, jaki zabieg
należałoby wykonać, po czym za
zgodą użytkowniczki zamawia wizytę przez internet. Teraz każda kobieta może poczuć się jak królowa
z bajki o królewnie Śnieżce - „Lustereczko, powiedz przecie...”.
Niemcy odkryli
Że fizyczna aktywność służy inteligencji. Jak wyjaśniają naukowcy
z Niemieckiego Centrum Chorób
Neurodegeneracyjnych
tkanka
mózgu składa się z istoty szarej
zbudowanej z komórek nerwowych oraz istoty białej zbudowanej
z wypustek tych komórek. Uważa
się, że ilość masy istoty szarej wiąże
się z rożnymi zdolnościami intelektualnymi. Niemiecki zespół przeanalizował dane na temat dwóch
tysięcy ochotników obserwowanych okresowo w latach 19972012. Opisane na łamach „Mayo
Clinic Proccedings” wyniki wskazują, że fizyczna aktywność poprawia
zdrowie mózgu i spowalnia zachodzące z wiekiem zmniejszanie się
masy istoty szarej. Eksperci z Mayo
Clinic zalecają, by przynajmniej
150 minut tygodniowo podejmować umiarkowany wysiłek fizyczny.
Ważny wniosek z wyników badań
płynie do osób starszych, że wartość ćwiczeń w wieku średnim oddziałuje na mózg w późniejszym
wieku.
Historyczni recyklingowcy
Tysiące lat temu mieszkańcy dzisiejszego Dubaju stosowali recykling. Do takiego wniosku doszli
polscy naukowcy. Metalurdzy
sprzed trzech tysięcy lat żyjący w
południowej części Zatoki Perskiej,

czyli na terenach dzisiejszego Dubaju, z potłuczonych naczyń ceramicznych wyrabiali inne narzędzia
do pracy. W 2002 roku władca Dubaju, szejk Mohammad bin Raszid
al Maktoum, lecąc helikopterem
dostrzegł, że piaskowe wydmy na
rubieżach pustyni Rub al- Khali
układają się w nietypowy sposób.
Szejk zgłosił odkrycie naukowcom.
Naukowcy w wyniku sprawdzenia terenu doszli do wniosku, że
w miejscu wskazanym przez szejka wytapiano metale na masową
skalę. Miejsce to badali naukowcy
z różnych zakątków globu, teraz
oprócz naukowców z Polski pracują
przy wykopaliskach naukowcy z Hiszpanii i Niemiec. Prace prowadzone są we współpracy z IKŚiO PAN.
Śmiertelny wirus
W Chinach zaatakował śmiercionośny wirus. 61-letni mężczyzna
zmarł, a siedmiu innych jest w
stanie krytycznym w mieście Wuhan. Dotychczas nowy patogen
zdiagnozowano łącznie u 41 osób.
Wstępne testy laboratoryjne, na
które powołują się chińskie media
wskazują na nowy typ tak zwanego
koronowirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyznaje, że za
obecnymi zachorowaniami może
kryć się nowy rodzaj wirusa należącego do rodziny wirusów powodujących zachorowania na Ostry
Syndrom Niewydolności Oddechowej (SARS) i jej bliskowschodnią
odmianę MERS. Natomiast według
władz sanitarnych Wuhan, wśród
pacjentów przeważają sprzedawcy
i kupcy z miejscowego targu owoców morza.
Źródła informacji:
Centrum Prasowe PAP
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Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Aktywny start’’

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Aktywny Start” realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020
Uczestnicy biorący udział w projekcie zostaną objęci działaniami o charakterze społecznym, edukacyjnym,
zdrowotnym i zawodowym.

Uczestnikom projektu gwarantujemy:
• dodatkowe zasiłki i pomoc w naturze
• udział w zajęciach grupowych (z przerwą kawową i obiadem)
• indywidualne konsultacje ze specjalistami
• możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych
• możliwość wzięcia udziału w wysokiej jakości
PŁATNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH !!!
Podczas pięciomiesięcznego stażu zawodowego:
• stypendium stażowe
• płatny urlop wypoczynkowy
(2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
• wsparcie brokera edukacyjnego

Dodatkowo:
• wsparcie psychologa, pedagoga oraz doradcy ds. osób
niepełnosprawnych podczas całego okresu udziału w projekcie
• refundację kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie
lub chcące zadać dodatkowe pytania zapraszamy
do kontaktu z Biurem Projektu „Aktywny Start”.
Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres
trwania projektu tj. 01.02.2020 – 30.09.2020 r.
rozpatrzenie wniosku i wypłatę należnych świadczeń.

Kontakt :
Biuro Projektu „Aktywny Start” MOPS w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1 pok.304
Tel. 74 664 09 01 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

6 Wydarzenia
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Zostań magistrem logistyki!
Zimową rekrutację na studia magisterskie na kierunku logistyka rozpoczyna właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Swoją ofertę uczelnia kieruje również do osób pracujących, umożliwiając im studiowanie w formie
niestacjonarnej. Rekrutacja trwać będzie od 15 stycznia do 12 lutego 2020 roku i jest adresowana do wszystkich absolwentów studiów
inżynierskich, niekoniecznie do osób posiadających już dyplom logistyka.

Drodzy Czytelnicy, zapraszam do
drugiej części podsumowania sytuacji polskiej gospodarki w 2019 roku.
Ubiegły rok był jednym z lepszych
dla naszej gospodarki, na tle Unii
Europejskiej zanotowaliśmy wzrost
gospodarczy na wysokim poziomie
- w trzecim kwartale Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,9% - wynika
z danych Głównego Urzędu Statystycznego, a prognozy ekonomistów
oscylują wokół 4% na koniec roku.
Według prognoz Ministerstwa Rozwoju roczny wzrost PKB w 2019 r. wyniesie 4,2% po publikacji oficjalnych
danych. Porównując - z danych Komisji Europejskiej - wzrost PKB dla całej
UE wyniesie 1,4%, a dla Strefy Euro
1,1%. Pozostałe kraje Europy mogą
nam pozazdrościć takiego wzrostu
gospodarczego. Oznacza to, że uplasujemy się na czwartym miejscu pod
względem rocznej dynamiki PKB
wśród wszystkich państw członkowskich UE. Z danych GUS, w październiku mieliśmy historycznie, najniższe
od 29 lat bezrobocie – stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5%
a na koniec grudnia 5,2% i według
szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to najlepszy
koniec roku od trzech dekad. Polska
znalazła się na trzecim miejscu wśród
państw członkowskich UE o najniższym bezrobociu. Również w listopadzie wzrosło przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw i wyniosło 5229,44
zł, było o 5,3% wyższe niż przed rokiem. Wyższa dynamika wzrostu
płac połączona z dobrą sytuacją na
rynku pracy zaowocowała wysokim
poziomem konsumpcji wewnętrznej,
co dało spory impuls rozwojowy dla
przedsiębiorstw, które chętnie inwestowały i łatwiej znajdowały popyt na
swoje produkty i usługi. Konsumpcja
była i pozostanie głównym motorem
napędowym gospodarki. Dodatkowo wzrósł eksport, potwierdzając
dobrą kondycję przemysłu i stając
się drugim filarem rozwoju naszej
gospodarki. Listopadowe dane pokazane przez Narodowy Bank Polski
dotyczące wymiany handlowej wskazują, iż nadwyżka handlowa wyniosła
829 mln euro, dzięki czemu zbliżyła
się do rekordowego poziomu 830
mln euro z października. Nadwyżka
handlowa oznacza, że więcej sprzedajemy za granicę niż sprowadzamy,
m.in. dzięki dywersyfikacji geograficznej kierunków eksportu. Słabsza
koniunktura w UE determinuje wśród
naszych przedsiębiorców wybór rynków bardziej odległych (Ameryka,
Azja), które są bardziej dynamiczne
i perspektywiczne oraz wybór rynków byłej Wspólnoty Niepodległych
Państw.

nacisk na praktyczne umiejętności, które przyszłym absolwentom rzeczywiście przydadzą się na rynku pracy. Studenci
mają do swojej dyspozycji specjalistyczne pracownie, programy komputerowe, a także,
zakupiony ostatnio przez uczelnię, symulator wózka widłowego i aplikację VR (virtual reality)
umożliwiającą wykonywanie
zadań dotyczących inspekcji
stanu technicznego naczepy
oraz optymalizacji załadunku.
Początek roku sprzyja wcielaniu w życie nowych projektów i planów dotyczących rozwoju zawodowego. Jednym z
pomysłów może być decyzja o
podjęciu studiów. Studiów, które otwierają nowe możliwości.
Warto podkreślić, że program
kształcenia, obejmujący trzy
semestry, skoncentrowany jest
w dużym stopniu na zagadnieniach ogólnych dotyczących
zarządzania projektami, prowadzenia przedsiębiorstw, autoprezentacji, których praktyczna
znajomość przydaje się w wielu
zawodach. W programie studiów nie brakuje jednak przedmiotów typowo logistycznych,

związanych z modelowaniem
komputerowym,
symulacją,
controllingiem, Lean Management, pomagających czynnym
zawodowo logistykom podnosić swoje kwalifikacje. To
właśnie głównie z myślą o nich
PWSZ w Wałbrzychu prowadzi,
równolegle z formą stacjonarną, studia w formie niestacjonarnej.

stępnie komplet dokumentów
należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych, pokój 24).
Red.

Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie uczelni

Rejestracja kandydatów na
studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się za pośrednictwem systemu online. Na-

Godne uwagi jest również to,
że uczelnia dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym oraz kadrą specjalistów –
naukowców i praktyków, dzięki
czemu oferuje kształcenie na
wysokim poziomie, kładąc duży
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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

Piątek, 17 stycznia 2020
www.30minut.pl

od 18 lat
razem z Wami

Promocja 7
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8 Wydarzenia
Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Pierwotny pomysł na tekst
poczeka, bo po 11 stycznia –
Światowym Dniu Wegetarian
– i tego, co przeczytałam w
mediach społecznościowych,
postanowiłam odnieść się do
jakże – co zaskakuje – różniącej społeczeństwo kwestii.
Znam osoby, które są trzecim pokoleniem w rodzinie
niejedzącym mięsa. Nie jem
zwierząt. Naukowe zacięcie
nie pozwala mi się opierać na
opiniach, więc także i tę sprawę rozpatruję jedynie pod
względem naukowych źródeł.
Mitami są stwierdzenia, że
bez mięsa: nie można się najeść, choruje się na przykład
na anemię, nie można ciężko
pracować fizycznie, żyć zdrowo w naszym (polskim) klimacie. Kulturowo jedzenie mięsa
jest „czarowane” w warstwie
językowej. Nie zwykliśmy mówić o zwłokach na talerzu, o
REKLAMA

Piątek, 17 stycznia 2020

/Tygodnik30minut
jedzeniu zwierząt i prawdopodobnie liczba wegetarian
znacznie wzrosłaby, gdyby
trzeba było własnoręcznie
zwierzę zabić. Rezygnacja z
mięsa nie jest prosta i jest to
proces.
Bliska jest mi myśl, Alberta
Einsteina, który był wegetarianinem: „Tak więc żyję bez
tłuszczów, bez mięsa czy ryb,
ale czyniąc tak czuję się całkiem nieźle. Zawsze wydawało
mi się, że człowiek nie narodził
się, aby być drapieżnikiem.”
Najważniejsze jednak TERAZ to zmiana. Rezygnacja z
jedzenia zwierząt przestaje
być sprawą osobistą, tak jak rezygnacja z plastiku czy lotów
samolotem. 18% światowej
emisji gazów cieplarnianych
pochodzi z produkcji zwierzęcej – to jest fakt, z którym nie
da się dyskutować. Człowiek
wyewoluował na diecie głównie roślinnej. Wyjątek to okres
zlodowacenia, a i wtedy mięso
było pokarmem odświętnym.
Codzienny kotlet i wędlinę
przyniosły czasy masowej
„produkcji”, kosztem zwierząt,
planety, konsumentów, jakości. Rezygnacja lub ograniczenie jedzenia zwierząt przynosi
pozytywne rezultaty nie tylko
dla osoby podejmującej taką
decyzję, korzystamy na tym
wszyscy i wszystkie.

www.30minut.pl

Zatańcz przeciw przemocy!
To już ósma edycja tanecznego wydarzenia przeciw przemocy pod nazwą One Billion Rising/ Nazywam się Miliard. Przypominamy, że to międzynarodowa akcja, której finał odbędzie się 14 lutego
na całym świecie właśnie w Walentynki.
– Wałbrzych włącza się kolejny
raz w międzynarodową akcję One
Billion Rising. To ważne byśmy powtarzali jak ważny jest szacunek dla
granic drugiego człowieka. Przyjdźcie. Przecież każdy i każda z nas ma
jakąś ważną dla siebie kobietę lub
dziewczynkę. Przyjdźcie dla nich. To
nasza wspólna sprawa – wyjaśnia i
zachęca Natalia Achmatowicz z Antyprzemocowej Sieci Kobiet.
Już teraz, jeszcze przed 14 lutym,
można próbować swoich sił w tańcu. Próby organizowane są w każdą
środę o godzinie 17.00 w Wałbrzy-

skim Ośrodku Kultury na Piaskowej
Górze. Finał to przede wszystkim
wspólny taniec, który będzie miał
miejsce 14 lutego o godzinie 18:00
w Galerii Victoria.
Bardzo ważna informacja – nie
trzeba umieć tańczyć, ważne jest,
aby przyjść tego dnia i wspólnie
dać wyraz braku zgody na przemoc.
Należy dodać, że przemoc domowa
wobec kobiet jest najczęściej zgłaszanym przestępstwem.

Więcej informacji i bieżąco
uzupełniane szczegóły

MB/PAS
foto: archiwalne użyczone MB
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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.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław | od pon do pt w godz 7:30- 15:30 | tel 71 333 09 40 fax 71 332 37 76 mobile 667 670 046 | mail: poczta@fos.wroc.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Wałbrzychu
ul. Kolejowa 8, 58-310 Szczawno-Zdrój | tel 74 841 48 24, fax 74 63 34 852 | mail: walbrzych@fos.wroc.pl
CZYSTE POWIETRZE
Publikacja/druk dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.

Informator nr 3 | 17 styczeń 2020 | Nakład 24000 egzemplarzy
Powiat wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, kamiennogórski
Poglądy autorów i treści zawarte w publikacji
nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wydawca: Centrum sp. z o.o.
ul. Ludowa 1C/111 | 58-304 Wałbrzych
tel.: 531 407 736
e-mail: sekretariat@30minut.pl
www.30minut.pl
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ZDROWY DLA KOGO?
WYBÓR
Program adresowany jest do:

Wielu ludziom wydaje się, że
smog to niewinny, choć brzydko
pachnący dym, a cały rozgłos wokół niego jest jedynie medialnym
szumem. Pojawiają się głosy, że
sezonowe zanieczyszczenia powietrza występowały od zawsze,
ale w zasadzie nie są szkodliwe.
Tymczasem badania wyraźnie
pokazują, że smog nie jest tylko
niewinną mgłą. Jak się szacuje,
z jego powodu umiera rocznie
45 tysięcy osób. Liczby te mogą
być znacznie zaniżone ze względu na trudność w jednoznacznym
określeniu przyczyn wielu dolegliwości. Należy jednak przyjąć,
że dla częstych chorób (w tym coraz powszechniej występujących
nowotworów) układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego czy
rozrodczego stan powietrza nie
może być obojętny.

ZESKANUJ KOD QR
ZOBACZ FILM
CO TO JEST NISKA EMISJA?
I dlaczego warto
to zmienić!

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.

CZAS NA
CZYSTE
POWIETRZE

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.
Okres realizacji przedsięwzięcia:
30 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław | od pon do pt w godz 7:30- 15:30 | tel 71 333 09 40 fax 71 332 37 76 mobile 667 670 046 | mail: poczta@fos.wroc.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Wałbrzychu
ul. Kolejowa 8, 58-310 Szczawno-Zdrój | tel 74 841 48 24, fax 74 63 34 852 | mail: walbrzych@fos.wroc.pl
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WYPRZEDAŻE
CZAS START !

Na ten moment czekali wszyscy amatorzy dużych zakupów. Tuż po świętach handlowcy

W NUMERZE M.IN.:

Więcej na str. 3

ZOBACZMY TO JESZCZE RAZ

zaczynają sezon na wyprzedaże, które potrwają przez najbliższych kilka tygodni. To właśnie
styczeń i luty to tradycyjnie miesiące, w których trwają najlepsze zimowe promocje.
W niektórych sklepach produkty w obniżonej cenie
można było znaleźć jeszcze
przed świętami, ale w większości sezon wyprzedaży
ruszył tuż po Bożym Narodzeniu. Na największe promocje sięgające 70 procent
trzeba będzie poczekać do
lutego. Początek wyprzedaży to jednak dobry moment,
by rozejrzeć się za wcześniej upatrzonymi rzeczami.
Atrakcyjne rabaty przygotowuje wiele sieciówek- w tym
najbardziej popularne polskie i zagraniczne marki. Niewątpliwie, na wyprzedażach
każdy znajdzie coś dla siebie. W obniżonych cenach
można kupić m.in. ubrania,
buty, kosmetyki czy artykuły dekoracyjne i wystroju wnętrz. Mimo wszystko
należy pamiętać, że tredny
to jedno, ale niezależnie od
tego, co aktualnie jest modne i co z proponowanych
trendów najbardziej przypada nam gustu, i tak znaczna
większość z nas sięgnie po
sprawdzone fasony i kolory,
w których czuje się najlepiej.
Może okazać się to niebezpieczne, bowiem możemy
zorientować się, że nasza
szafa obfituje w klony, z których trudno będzie wydobyć
coś bardziej oryginalnego
niż dotąd. Pamiętajmy! Wyprzedaże to dobra okazja do
zakupu produktów z wyższej półki- warto zwracać
uwagę na jakość. Serdecznie
zapraszamy.

Więcej na str. 5

WYJĄTKOWE OKAZJE

Więcej na str. 7

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

2 nasza VICTORIA

nasza VICTORIA 3

Tanecznym Krokiem w Nowy Rok
11 stycznia w CH Galeria Victoria odbyła się impreza „Tanecznym Krokiem w Nowy Rok”. Wzbudziła wielkie zainteresowanie. Było to bowiem spotkanie z gwiazdami tańca współorganizowane przez Centrum Tańca Champion Team Wałbrzych.
Imprezę prowadziła Iwona Pavlović – znana z telewizyjnego show polska tancerka, międzynarodowy sędzia i konferansjerka, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim. Pokazy i warsztaty dla publiczności poprowadzili Lenka i Jan
Klimentowie – znani z występów w charakterze trenera tańca w programach „Taniec z gwiazdami”.
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Podróż Cilki
Morris Heather

Kontynuacja międzynarodowego bestsellera „Tatuażysta z Auschwitz”.
Kiedy w styczniu 1945 roku, po trwającym blisko trzy lata pobycie w Auschwitz, dziewiętnastoletnia Cilka Klein zobaczyła żołnierzy Armii Czerwonej, podobnie jak garstka innych ocalałych więźniów miała nadzieję na koniec
koszmaru. Niestety – została skarżona przez komunistyczne władze o kolaborację i skazana na piętnaście lat łagru w głębi Związku Radzieckiego, na Syberii.
Tak zaczyna się długa, bolesna podróż Cilki. Młoda kobieta, która w Zagładzie straciła całą rodzinę, musi się zmierzyć nie tylko z trudnymi warunkami życia na nieludzkiej ziemi i pracą ponad siły, ale i ciążącym nad nią poczuciem winy.
W sowieckim łagrze spotyka ludzi dobrych i okrutnych, mądrych i zaślepionych. Nawiązuje przyjaźnie, powoli na nowo uczy się ufać innym, aż
w końcu znajduje to, o czym do niedawna nie śmiała nawet marzyć – miłość, która da jej siłę, by myśleć o przyszłości.
Historia losów młodziutkiej dziewczyny, którą Lale, tatuażysta z Auschwitz, uważał za najdzielniejszą osobę, jaką kiedykolwiek poznał. To opowieść o cierpieniu, ale także o niezwykłej odwadze i harcie ducha w obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa. Opowieść o sile, niezłomności,
człowieczeństwie i – przede wszystkim – nadziei, nawet w najgłębszych ciemnościach.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Rare (Deluxe Edition

Gomez Selena

Wersja podstawowa będzie zawierać 13 utworów. Gościnnie usłyszymy 6lack oraz Kid Cudi. Na wydanie deluxe trafi dodatkowo pięć piosenek: „Bad Liar”,
„Fetish”, „It Ain’t Me” „Back To You” oraz „Wolves”. Wydanie deluxe będzie miało inną okładkę. Singlami promującymi wydawnictwo są „Lose You To Love
Me” oraz „Look At Her Now”. Singiel „Lose You To Love
Me” okazał się przełomowy dla Seleny Gomez – to pierwsza piosenka, z którą artystka trafiła na szczyt Billboard
Hot 100. Artystka napisała utwór wspólnie z Julią Michaels, Justinem Tranterem oraz Mattiasem Larssonem. „Lose
You To Love Me” błyskawicznie trafiło na szczyt najpopularniejszych utworów w Spotify, Apple Music czy iTunes.
Selena Gomez zaskoczyła wszystkich, bo zaledwie 24 godziny po premierze „Lose You To Love Me” udostępniła
kolejny premierowy utwór, „Look At Her Now”. Artystka oznajmiła, że to „specjalny prezent dla
wszystkich fanów”, jak również podziękowała za „motywowanie do bycia najlepszą wersją siebie”.
Współautorami piosenki są Julia Michaels, Justin Tranter oraz Ian Kirkpatrick. „Lose You To Love
Me” to 29. piosenka w karierze Gomez, która trafiła do Billboard Hot 100, z czego 14 jej utworów
dotarło do Top 20. Wokalistka ma łącznie osiem piosenek w Top 10, a do tej pory najwyższą pozycją
było miejsce 5. z „Same Old Love” i „Good For You”.
„Bad Liar” zostało okrzyknięte najlepszą piosenką 2017 przez „Billboard”.

NASZA VICTORIA

Joker
Phillips Todd
Prawie 2 mln. widzów w kinach! Fenomenalna rola Joaquina Phoenixa! Oryginalna wizja historii niesławnego łotra z uniwersum DC! Bezrobotny komik Arthur Fleck, wałęsając się ulicami Gotham City w stroju
klauna, spotyka brutalnych zbirów. Odrzucony przez społeczeństwo, popada w obłęd przeistaczając się
w geniusza zbrodni znanego jako Joker.

Oficjalny miesięcznik
informacyjno reklamowy Galerii Victoria
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
www.30minut.pl
sekretariat@30minut.pl
Nakład 24 000 egzemplarzy
Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Ludowa 1C/111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 407 736
www.30minut.pl
e-mail: reklama@30minut.pl

CENTRUM
sp. z o.o.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ
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Czas stworzyć dobrą atmosferę
i wybrać Czyste Powietrze!
oddychasz swobodniej,

Dla zdrowia
Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Zawiera substancje szkodliwe dla naszego zdrowia i życia,
powodujące zarówno doraźne
dolegliwości, jak i poważne schorzenia. Zagrożeni są wszyscy. Nawet ci, którzy jeszcze nie przyszli
na świat: smog zagraża zdrowiu
płodu. Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera aż 45 tysięcy osób w naszym
kraju. To tak jakby stracić średniej
wielkości miasto!
Wybierając program Czyste Powietrze, wybierasz zdrowie i życie.

zyskujesz poranki i wieczory
bez ponurej chmury smogu,

Dym zawiera substancje szkodliwe
dla naszego zdrowia i życia.

cieszysz się wspólnym
czasem z rodziną
i przyjaciółmi w poczuciu
bezpieczeństwa,
unikasz dolegliwości
i chorób związanych
z brudnym powietrzem,
cieszysz się przyrodą, która
„odetchnęła”,
cieszysz się, że Twoje dzieci
i wnuki mogą oddychać
w czystszym świecie.

foto: Michał Jabłoński
Fotografia

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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GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE ?
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE: PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W SIEDZIBACH GMIN
Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
e-mail: um@polanica.pl

Zawonia
ul. Trzebnicka 11; 55-106 Zawonia
e-mail: ochrona.srodowiska@zawonia.pl;
urzad@zawonia.pl

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

Dobroszyce
Rynek 16; 56-410 Dobroszyce
e-mail: srodowisko@dobroszyce.pl;
sekretariat@dobroszyce.pl

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

Bierutów
Moniuszki 12; 56-420 Bierutów,
e-mail: bierutow@bierutow.pl

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

Udanin
55-340 Udanin 26
e-mail: ug@udanin.pl

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

Pieńsk
ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
Boguszów-Gorce
Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
Kunice
ul. Gwarna 1, 59- 216 Kunice
Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Góra
56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1
Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
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

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

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

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 komplekso-

wa 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.
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Co tam w sieci? 21
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Co ćwierka w sieci...
Świdnica
@UMswidnica
Młodszy strażnik Paweł Kaczorowski oraz młodszy strażnik Dawid Lubczyński tuż
przed Świętami Bożonarodzeniowymi uratowali ludzkie życie. I właśnie za to funkcjonariusze świdnickiej Straży Miejskiej,...

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Ruszamy z projektem „Going Global”, który ułatwi dolnośląskim przedsiębiorcom
zdobywanie kontaktów międzynarodowych oraz wypromuje nasz region na najważniejszych rynkach świata.
https://tiny.pl/t85jh
3:36 PM · 13 sty 2020

11:10 AM · 15 sty 2020

Koleje Dolnośląskie
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

Spędzasz ferie zimowe w @WalbrzychMM lub okolicy?
Szukasz atrakcji dla siebie i swojej pociechy?
Oferta naszych warsztatów kreatywnych jest dla Ciebie!
Szczegóły i zapisy: ️74/ 664 60 30 wew. 35

@KolejeD
Pewien mieszkaniec Wałbrzycha poinformował ich, że wieczorem zaparkował
auto przy jednej z ulic na terenie miasta. Następnego dnia rano stwierdził, że pojazdu nie ma. Policjanci, w trakcie prowadzonych działań odnaleźli samochód,
który jak się okazało, wcale nie został skradziony.
1:07 PM · 15 sty 2020

1:31 PM · 10 sty 2020

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
@DAWGspzoo
Zapraszamy do kontaktu dolnośląskich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją gospodarczą na terenie Wietnamu!️Wietnamska firma, która jest właścicielem sieci supermarketów na terenie Wietnamu poszukuje nowych produktów
z centralnej i wschodniej części Europy
8:10 AM · 9 sty 2020

Michał Dworczyk
@michaldworczyk
Za mną niedziela w regionie, rozpoczęta rozmową z komitetem terenowym w
Ząbkowicach Śląskich. Później zebranie Rady Regionalnej @pisorgpl
, w czasie której omówiliśmy ambitne propozycje dla wszystkich okręgów. Wieczór w Świdnicy na spotkaniu blisko 200 przyjaciół i sympatyków
7:58 PM · 12 sty 2020
REKLAMA

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj
3 miejsce w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej w kategorii Działacz Sportowy zajął Paweł Danielak, czyli ja :)
10:23 AM · 10 sty 2020

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

Ze smutkiem informujemy, że 13 stycznia 2020 r. odeszła wybitna wałbrzyska
rzeźbiarka, Maria Bor. Z Wałbrzychem związana od 1945 r. Tworzyła w kamieniu, ceramice, gipsie, sztucznym kamieniu i metalu. Była Autorką wielkich form
plenerowych, rzeźb kameralnych, medali i statuetek.
12:17 PM · 14 sty 2020
R0025/20
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Poszukaj oznak zimy z Kapitanem Nauką!

Mimo, że zima nie zaczęła się jeszcze na całego, przygotujmy się na to, by poszukać śladów tej urokliwej pory roku. Tym bardziej, że
wkrótce ferie.
Na wyprawę proponujemy zabrać ze sobą fantastyczny zestaw
od Kapitana Nauki, który będzie
pełnił rolę „przewodnika” po takich
słowach jak: łyżwy, choinka, śnieżka, renifer. Oczywiście, wcześniej
wszystko warto przećwiczyć z dzieckiem w domu, np. razem z babcią i
dziadkiem.

(część pierwsza)
Pojawia się zawsze znikąd.
Choć nigdy nie potrafiłam
się właściwie odnieść do tej
dziwnej krainy, teraz wiem,
że znikąd jest właśnie tam,
gdzie on bierze swój początek. Ciągnie się za nim jeszcze krótką chwilę, niczym
tren utkany z maciupkich
obłoczków mgły, wleczony
po brudnych, chłodnych posadzkach pańskich świątyń.
Znikąd jest otchłanią, która
go nagle wypluwa. Jak gdyby wyrastał spod ziemi, choć
miejsce, w którym się pojawia wcale nie jest zdziwione jego obecnością. Jest. Po
prostu jest. W bramie obok
tej, z której co środę wychodzę, kończąc służbę. Na
środku chodnika, wczesnym
rankiem, który udeptuję codziennie, spiesząc się do pracy. Na przystanku, z którego
co rano wsiadam do autobusu. Po drugiej stronie ulicy,
którą wracam do domu. Jest.
Jakby stróżował, z anielską
cierpliwością. Przyglądam
mu się zawsze z tą samą
czułością. Nie pamięta mnie,
więc zawsze patrzy jakby
przeze mnie. Jakbym nie
istniała. Tylko czasem jego
wzrok zatrzyma się na mojej
twarzy - krótkie, pozbawione ciekawości spojrzenie.
Patrzę wtedy w jego niewidzące oczy, jedyna szansa.
Są jasne, błękitno-szare.
Oceany spokoju, bez rezygnacji. Nigdy się nie spieszy,
sunie jak wielki powolny
okręt widziany na horyzoncie rozległego morza, na
który patrzy się pod słońce,
mrużąc oczy. Postawny, wyprostowany, łopatki ściągnięte. Nie wygląda na swój
wiek. Podobno był w młodości bokserem. Może stąd ta
nienaganność ruchów.
(cdn)

Lodowisko, czapka, rękawiczki…
Czy twoje dziecko zna już wszystkie te słowa?

Pakiet, o którym mowa, składa
się z:
17 spiętych kart obrazkowych
(łatwe w przewracaniu, dziecko ich

nie zgubi), przedstawiających charakterystyczne zimowe symbole;
10 par puzzli (ilustracja plus wyraz);
książeczki z zadaniami typu pokoloruj, połącz.
Zwróćmy uwagę na stronę wizualną pomocy. Piękne, żywe kolory,
ciekawa grafika, sztywne kartoniki,
solidne wykonanie. Polecamy!
Fot. osa i Paweł Szpur

Polecamy!

Dziecięce wspomnienia o świętach

Choć święta już minęły, na pierwszym miejscu w zestawieniu „30 minut” i Trendy Mamy, umieściliśmy te „lekturki”, w których dominuje tematyka bożonarodzeniowa i zimowa, poziomem i treścią odpowiadająca maluszkom.
Są to „Święty Mikołaj” Urszuli Kozłowskiej oraz „Pod choinką” autorstwa Gabriele Clima. Obydwie pozycje przygotowało wydawnictwo
Wilga. Książeczki skierowane są
do małego odbiorcy, w przedziale wiekowym 2-4 latka oraz 0+. W
pierwszej z nich, poza rymowaną
historyjką o brodatym staruszku,
reniferze Rudolfie i elfach, znajdziecie specjalny przycisk, po którego naciśnięciu, z kart popłynie
melodia kolędy „Cicha noc”. W drugiej zachwycą Was wspomagające
motorykę małą elementy ruchome. Dodatkowym atutem omawianych pozycji jest oprawa. Sztywne,
kartonowe, wzbogacone o piękne
ilustracje, poręczne strony, nadają
się idealnie dla drobnych rączek.
REKLAMA

U przedszkolaków powinny
sprawdzić się następujące tytuły: „Basia i Boże Narodzenie” Zofii
Staneckiej (Egmont, cena 14,49),
„Zima Toli” Anny Włodarkiewicz
(Zielona Sowa, cena 17,43) oraz „O
zimie” Naslund Gorel Kristiny (Zakamarki, cena 20,99).
Starszym dzieciom proponujemy sięgnąć po klasykę – „Dziadka
do orzechów” E.T.A. Hoffmana. Historia Klary i jej rodzeństwa urzeka
szczególnie dziewczynki, zwłaszcza, że przygody tej młodej damy
za sprawą Disneya zostały przeniesione na duży ekran! Warto zatem
zapoznać się także z filmem. W tradycyjnej formule do wyboru dwie
świąteczne edycje okładkowe.

Chłopcy magię grudniowych
dni odnajdą w mądrej, pouczającej powieści Katarzyny Ryrych „List
od…”, pisanej ze współczesnej perspektywy dość niesfornego, egoistycznego 12-latka. Cena 19,99
(Empik).
Młodzieżowemu czytelnikowi
spodoba się zapewne znany ze
specyficznego poczucia humoru
Terry Pratchett i „Sztuczna broda
Świętego Mikołaja” (Rebis), zbiór
11 zabawnych opowiadań (m.in.
„Święty Mikołaj zatrudnia się w
zoo”, Sądny dzień Świętego Mikołaja”, „Niezmiernie krótka epoka
lodowcowa”). Wyszczególniłam je
tutaj z dwóch powodów: po pierwsze – sama lubię pośmiać się przy
czytaniu więc z góry założyłam, że

i Tobie, i całej rodzinie, przyda się
taka rozrywka; po drugie: nie ma
nic fajniejszego od literatury angielskiej i fantasy :). Cena w Empik-u 39,90.
Fot. osa i Paweł Szpur
R0026/20
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Cudowne lata
Inspiracją dla trendów w roku 2020 będą
niewątpliwie lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte. Te pierwsze ze względu na odważne
kolory: fuksję, róż, rubiny; te sprzed dwudziestu
pięciu lat z uwagi na moherowe swetry, obszerne marynarki, jeansowe spodnie typu „mom”,
proste, męskie kroje i dodatki: okulary lenonki
czy kaszkiety. Wraz z modą sprzed ćwierć wieku powracają również denimowe kurtki, flanelowe koszule, trencze w rozmiarach XXL.
osa
Źródło zdjęcia:

Zagrożenia cywilizacyjne

https://www.bershka.com/pl/kobieta/kolekcja/dżinsy/mom-c1010193312.
html?tipology=1010193312
https://www.stradivarius.com/pl/nowej-kolekcji/ubrania/kup-według-produktów/
kurtki/zobacz-wszystkie/denimowa-kurtka-c1020206021p301261126.html

Cyfrowe
zmęczenie wzroku

Nasze oczy codziennie narażone są na ból, łzawienie, napięcie, zaczerwienienie, swędzenie, suchość. Przyczyną tych wszystkich objawów i dolegliwości jest
nadmierne korzystanie z dobrodziejstw technologicznych: smartfonów, laptopów, tabletów.
By odciążyć wzrok choć na moment skierujmy go w dal, na otoczenie znajdujące się
co najmniej 30 metrów od nas. Idealnym rozwiązaniem byłoby mieć przed sobą wówczas
zieleń, las, łąkę, trawnik. Takie widoki najlepiej sprzyjają stanom relaksu i odprężenia,
wyciszają. Jeśli jednak nie możemy pozwolić
sobie na owy „luksus”, podejdźmy po prostu
do okna i popatrzmy przez szybę na gałęzie,
pola, góry itp.
Dobrym rozwiązaniem jest też stosowanie filtrów antyodblaskowych i antyrefleksyj-

nych, czy ustawienie ekranu lekko w dół, od
poziomu oczu.
Polecamy także przerwy. W trakcie ich
trwania, mrugajmy ile się da - to najszybszy
sposób na nawilżenie spojówek. Zainstalujmy w tym celu aplikację przypominającą o tej
niezwykle ważnej czynności (skoro i tak spędzamy czas online) - Eye Rest Reminder Free.
Źródło zdjęcia: pixabay.com
Źródło informacji: https://coopervision.pl
osa

Jeansy Mom Fit Join Life z wysokim stanem znajdują się m.in. w ofercie marki Bershka. Zapłacicie za nie 89,90 zł. Z kolei kurtkę denimową już za 79,99 zł kupicie w sklepie Stradivarius.

ABC dobrej formy - trening EMS
Innowacyjne rozwiązania cywilizacyjne znajdują zastosowania także i w sporcie. Za przykład może tu posłużyć trening
EMS, czyli Electrical Muscle Stimulation
- ćwiczenia fizyczne (np. przysiady, podskoki, biegi) wykonywane z użyciem nowoczesnej technologii elektrostymulacji
mięśniowej, na którą składają się: specjalny strój (kamizelka, pas biodrowy, opaski
na uda i ramiona) i elektrody. Efekt? Lepsza

kondycja, szybciej spalona tkanka tłuszczowa (nawet do 1200 kcal). Wystarczy
dwadzieścia minut z EMS (i to raz w tygodniu!) zamiast trzech godzin spędzonych
na siłowni.
osa
Źródło informacji: https://wformie24.
poradnikzdrowie.pl/
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/

Tagwalk - i wiesz wszystko o modzie!
Chcesz być na topie z najnowszymi
trendami, wiedzieć co w trawie piszczy, co
jest stylowe, a czym nie warto zawracać
sobie głowy? Teraz jest to możliwe. Z tematyczną wyszukiwarką Tagwalk, poświęconą w całości modzie (męskiej, damskiej,
akcesoriom, fryzurom, modelkom), zobaczysz co się nosi w największych miastach
świata, jaki look obowiązuje na ulicach, a
jaki na wybiegach. Aktualnie, według modowej, sieciowej wyroczni, najbardziej po-

żądane są wszelkiego rodzaju długie sukienki - we wzory, wiktoriańskie, vintage.
To ta część garderoby zdeklasowała mini,
podbiła serca oraz wyobraźnię projektantów, stając się królową pokazów. A co
jeszcze? Wejdź tu i sprawdź sama: https://
www.tag-walk.com/en/ Miłego oglądania
i łowienia okazji!
osa
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Rekordowy WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała na medal
nie tylko w Wałbrzychu i Świdnicy, ale również w regionie. Dwudziesty ósmy finał przejdzie do historii rekordów.
Wałbrzyski Wielki Finał miał miejsce na terenie Starej Kopalni. Tu na
przybyłych ludzi o wielkim sercu czekała moc atrakcji skierowanych nie
tylko do najmłodszych, ale również
do tych nieco starszych. Jak zawsze
ogromną pracę wykonali wolontariusze nie tylko Ci, którzy zbierali datki do puszek, ale również Ci, którzy
aktywnie pracowali przy organizacji

eventów. Warto zwrócić uwagę na
fakt, że podczas wałbrzyskiego finału nie tylko można było dać datki,
ale również oddać krew w mobilnym
centrum krwiodawstwa.
Znów padł rekord! Wałbrzyszanie nie zawiedli, ponieważ suma zebranych środków przekroczyła 170
tysięcy złotych. Nie inaczej było w
Świdnicy. Tu finał miał miejsce w Ga-

lerii Świdnickiej, choć różne atrakcje
czekały na mieszkańców w innych
miejscach miasta. Sztab łączący w sobie Świdnicę, Gminę Świdnicę i Marcinowice spisał się na medal, zbierając
rekordową kwotę blisko 230 tysięcy
złotych. Należy podkreślić, że rok
temu kwota ta wynosiła nieco ponad
180 tysięcy złotych. Nie zabrakło zaangażowania wielu woluntariuszy w
mniejszych gminach regionu. Orkiestra grała aktywnie między innymi w
Czarnym Borze, Świebodzicach, Głuszycy, Jedlinie, Jaworzynie Śląskiej
czy Żarowie. To jedyna tak zgrana
orkiestra w skali świata.
PAS
foto: użyczone WOK Wałbrzych,
Waldemar Łomża
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Kultura 25

od 18 lat
razem z Wami
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

Wesele w Teatrze Dramatycznym
Stanisław Wyspiański
WESELE
reż. Wojtek Klemm
17.01 / godz. 19:00 / Duża Scena
18.01 / godz. 19:00 / Duża Scena
19.01 / godz. 18:00 / Duża Scena
Czas trwania spektaklu: 125 minut (bez przerwy)
„Wielkie zaskoczenie! Brawo
Szaniawski! Ciarki na plecach i łza
w oku…”
„To było niesamowite, aktorzy
fantastyczni, brawo, brawo!”
„Świetny poruszający spektakl”

„Bardzo dobrze wyreżyserowany i zagrany spektakl! Jestem
pod wrażeniem pomysłu i świeżego spojrzenia na Wyspiańskiego”
„Wielkie brawa dla zdolnego
i pozostającego w świetnej formie
wałbrzyskiego zespołu oraz tancerek i tancerzy gościnnych”

to budzi demony i sprowadza na
nieświadomą społeczność zagładę?
Twórcy przedstawiają przekorną
i nieoczywistą opowieść o naszych
narodowych wadach i mitach. Nie
uciekają jednak przed autokrytyką
i z dystansem i żartem opisują nasze
swary.

Popremierowe pokazy spektaklu
docenionego przez widzów i krytyków!
Wiekopomne WESELE Wyspiańskiego odnosi się do obrzędu zaślubin, opowiada jednak zupełnie
inną historię. Dlaczego biesiadnicy
pragnąc radosnej przemiany, zamierają w chocholim tańcu? Dlaczego
u Wyspiańskiego to niezwykłe świę-

- Jest to arcypolski dramat, ale
tekst ten jest przede wszystkim bardzo krytyczny. Wyspiański odmalowuje nasze najgorsze cechy narodowe – mówi Wojtek Klemm, reżyser.
- Nie można powiedzieć, że WESELE
opisuje Polskę pod słońcem. Opisuje
ją raczej jako kraj we mgle, w smogu, gdzie wszyscy się ze sobą żrą.

- Temat samego wesela w WESELU nas zwodzi – mówi dramaturg
spektaklu Tomasz Cymerman - Wyspiański na tle zabawy odmalował
konflikty ludu polskiego. Pokazał
przede wszystkim obraz polskiego
chama, postaci, która dalej opisuje
większą część naszego społeczeństwa. O tym chamie warto opowiedzieć.
Obsada: Karolina Krawiec-Grzelczak/Dominika Zdzienicka, Katarzyna Janek [g], Anna Mikuła [g], Irena
Sierakowska, Irena Wójcik, Mateusz
Flis, Michał Kosela, Wojciech Marek
Kozak [g], Piotr Mokrzycki, Filip Perkowski, Wojciech Świeściak, Sebastian Wiertelak [g]

Trendy Mama i 30 minut w kinie

Urwis - psia gwiazda dziecięcego ekranu

Kino familijne nie zawodzi. Za sprawą zabawnej animacji Kevina Johnsona początek roku 2020 należy śmiało uznać za udany. „Urwis”
(Trouble), bo o tej produkcji mowa, w Polsce premierę miał 3 stycznia, i już zdobył wiele serduszek małych sympatyków dużego ekranu.
Ta wzruszająca, pełna humoru historia o uroczym psiaku
z wyższych sfer, który na skutek
nieszczęśliwych zdarzeń (nieoczekiwana śmierć jego pani,
próba przejęcia przez pazernych
krewnych majątku, ucieczka
przed wynajętym specem-hyclem, przypominającym nieco
REKLAMA

ekscentrycznego Ace'a Venturę)
trafia najpierw na ulicę, potem
do schroniska, by wreszcie - po
wielu przejściach - znaleźć ukochany dom, nową właścicielkę
i wspaniałych przyjaciół, bawi,
uczy, a przede wszystkim - odwołuje się do podstawowych,

ważnych wartości: przyjaźni, miłości, współczucia, marzeń.
Tytułowego bohatera oraz
jego kompanów i przeciwników
(psią bandę, dziewczynkę z gitarą, wiewiórki) kilkuletni widzowie zapewne pokochają już od
pierwszych scen, przeżywając
R0028/20

wraz z nimi niesamowite przygody, współodczuwając radość,
smutek, żal, szczęście.
Twórcy omawianego obrazu udowodnili, że dobrą bajkę
z morałem i z elementami sensacji (fantastycznie poprowadzony wątek z intrygą w tle)
można zrobić bez specjalnych
efektów, udziwnień czy technologii. I chwała im za to!
osa
Źródło
zdjęcia:
https://
w w w . fi l m w e b . p l / fi l m /
Urwis-2019-840989/undefined

Urwis przyzwyczajony był do
luksusów: spa, manicure,
wypoczynku.

1987. Przeprowadzka do „miasta”, do świeżo wybudowanego
M4 z betonowej płyty - klatki dla
chomików i marzenia klasy robotniczej, moich rodziców.
Udało się zabrać jednym kursem, Starem „załatwionym” nie
wiadomo jak przez wujka pracującego w czołowym przedsiębiorstwie transportowym Transgór. Nazwa od „transport” i „góry”.
Pamiętam koc rozłożony na pokrywie skrzyni biegów, w kabinie
Stara, na którym siedziałem nielegalnie i bez pasów. Wtedy dało
się to wytłumaczyć milicjantom
flachą lub kilkoma banknotami.
Tata powiedział żebym wybrał
pokój. Byłem starszym bratem,
ale nie rozumiałem empatii - wybrałem ten lepszy, z balkonem.
Z dziewiątego piętra było widać
garaże, ogródki działkowe, na
których uprawialiśmy czołowy
sport nastolatków - „szaber” i zakład pracy mamy.
Później pamiętam tylko żałosne momenty w szkole, których
do tej pory nie wyleczyłem, kolegów śmiejących się z nadmiaru
przekarmionego ciała i kilogramów skóry zdartej na betonach
parków Piaskowej Góry.
Tam byliśmy najczęściej,
z dreszczem, bo tuż obok spacery
więźniów Zakładu Karnego i na
tyle daleko od domu, żeby móc
powiedzieć rodzicom „nie słyszałem, że mnie wołacie”.
Pomiędzy zielenią, chodnikami - trasami wyścigowymi i dziwacznymi kamieniami zmieniającymi treść przy każdym łypnięciu
okiem.
Wiele lat później potrafiłem
je nazwać. Wiele lat później
mogłem rozmawiać ze starszą,
starannie ubraną panią, z uśmiechem słuchać jej ciętych myśli,
pytać „pani Mario, i co pani o tym
myśli?” wiedząc, że na pewno
jej się nie podoba. Przymykać
oko na ciasto, które ładowała do
torebki podczas wernisaży. Na
pewno nie przez zachłanność, ale
z powodu „szacunku”, którego byłem częścią, jaki towarzyszył jej za
życia. Należało coś z tym zrobić.
Teraz nie trzeba.
Maria Bor. Trenerka wyobraźni, autorka części wałbrzyskiego
krajobrazu. Tego, który wszyscy
gdzieś widzieli, niewielu potrafi
wskazać.
Jeśli gdzieś się spotkamy, to
chciałbym usłyszeć jakie to beznadziejne i żałosne miejsce.
(1932-2020)

26 Sport
sekund
Nowy nabytek Górnika

Choć koszykarze Górnika Trans.eu
drugi już tydzień odpoczywają od
ligowej rywalizacji, to fani biało-niebieskich nie mogą narzekać
na brak pozytywnych emocji. Kilka
dni temu do wałbrzyszan dołączył
bowiem 22-letni, ale już doświadczony Karol Kamiński. Jak poinformował portal www.facebook.com/
GornikKosz, obecny sezon Kamiński rozpoczął w Treflu Sopot, ale
w poprzednim roku był jednym z
najważniejszych graczy I-ligowego
Znicza Basket Pruszków. Bilans
22-latka to średnio 17 punktów, w
tym niemal 40-procentowa skuteczność z dystansu. Warto dodać,
iż Kamiński mierzy 195 cm wzrostu, występuje na pozycji rzucający/niski skrzydłowy, choć potrafi
również walczyć pod koszem. Jego
kontrakt obowiązuje do końca
przyszłego sezonu.
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Zagrają dla „Zombiego”
Ponad 20 zaprzyjaźnionych zespołów weźmie udział w sobotnim turnieju piłki nożnej, który rozegrany zostanie w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Cel jest szczytny, gdyż cały dochód z zawodów zostanie
przeznaczony na pomoc dla walczącego z rakiem żołądka – Tomka.
Lokalnych fanów piłki nożnej czeka prawdziwe sportowe święto. Już
jutro bowiem w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów rozegrany zostanie turniej

charytatywny „dla Zombiego”, czyli Tomka, który z całych sił walczy z
rakiem żołądka. To dość kosztowna
walka, stąd akcja kibiców Górnika,

którzy postanowili przeprowadzić
zawody, z których dochód zostanie
w całości przekazany na leczenie
swojego przyjaciela.

Skład uczestników turnieju „Gramy
dla Zombiego”:
FCKG, Old Boys Podgórze, KP Podgórze, Górnik Wałbrzych I, Górnik
Wałbrzych II, Ultras Górnik, Biały Kamień, Podzamcze, Wałbrzyski Kocioł,
Stary Zdrój, Zombie Team, Imperium, Sudety Dziećmorowice, Koksownia Victoria, Mocni Wałbrzych,
Trampkostrzały, FC Leszczyniec,
Polonia Świdnica, Czarni Wałbrzych,
Biedaszyby, GKS Tychy, copACABana, Tuwimiaki, Olimpia Kamienna
Góra

W najbliższy weekend podopieczni
trenera Łukasza Grudniewskiego
po raz drugi z rzędu pauzują, tak
więc debiut nowego zawodnika w
biało-niebieskich barwach nastąpi
zapewne w środę 22 stycznia, kiedy
to Górnicy podejmą Doral Zetkama
Nysę Kłodzko. Na derbową rywalizacją zapraszamy o godzinie 18 do
hali Aqua-Zdroju i już dziś zachęcamy do zakupu biletów, aby w dniu
meczu uniknąć niepotrzebnych
kolejek.

Biało-niebiescy grają dalej

Pozostajemy w temacie koszykówki, tym razem jednak III-ligowej, w
której kibicujemy rezerwom Górnika Trans.eu oraz MKS-owi Mazbud
Basket Szczawno-Zdrój. Za nami
koniec rundy zasadniczej, w której
wałbrzyszanie uplasowali się na 2.
miejscu grupy A, a zespół z uzdrowiska zajął 6. pozycję w grupie
B. Dlaczego podkreślamy lokaty
obu ekip? A dlatego że najlepsza
czwórka obu grup z zaliczeniem
wyników z rundy zasadniczej rywalizować będzie w kolejnej odsłonie rozgrywek (mecz i rewanż).
Następnie najprawdopodobniej
zwycięska „trójka” awansuje do
ogólnopolskiej odsłony walki o II
ligę. Z racji 2. miejsca w tym gronie
znalazły się rezerwy Górnika Trans.
eu Wałbrzych, które mają się włączyć w walkę o najwyższe cele, w
tym wspomniany awans na wyższy
szczebel.
Wyniki ostatnich spotkań naszych
drużyn:
PGE Turów Zgorzelec - MKS
Mazbud Basket Szczawno-Zdrój
69:71 (20:12, 14:14, 19:22, 16:23)
MKS Mazbud Basket: Myślak 33
(5x3), Stochmiałek 9 (1), Adranowicz 8, Olszewski 8, Kaczuga 6,
Pawlikowski 4, Kowalski 3 (1), Józefowicz, Maksymilian Karwik. Trener:
Bartłomiej Józefowicz
Górnik Trans.eu II Wałbrzych - Trustmate KKS Kobierzyce 86:79 (28:15,
12:19, 27:19, 19:26)
Górnik Trans.eu II: Durski 34 (3x3),
Ratajczak 21, Krzymiński 13 (3), Podejko 12 (2), Matusik 4, Jeziorowski
2, Niziński, Stankiewicz, Szymański,
Rejek, Pieprzyk. Trener: Paweł Domoradzki
Bartłomiej Nowak

Na odzew organizatorów odpowiedziało naprawdę wiele zespołów,
jednak z racji warunków technicznych Hali Wałbrzyskich Mistrzów
w imprezie mogły wystartować jedynie 24 drużyny. Kilka z nich ma
dość anonimowe nazwy, ale jak się
dowiedzieliśmy, w zawodach weźmie udział wielu utytułowanych,
lokalnych i nie tylko graczy. Po kilku latach przerwy do Wałbrzycha
przyjedzie chociażby Daniel Zinke, a
więc były przedstawiciel II-ligowego
Górnika, który będzie miał okazję spotkać się i być może również
zmierzyć z innymi biało-niebieskimi,
którzy w 2010 roku uzyskali awans
do II ligi. Organizatorzy spodziewają
się pełnej hali kibiców, co musi cieszyć biorąc pod uwagę cel turnieju.
Poza dopingiem każdy z obecnych
będzie mógł wesprzeć Tomka biorąc
udział w licytacji, kupując cegiełki
w postaci smyczy oraz ciast i napojów, czy bezpośrednio dołączając do
zbiórki środków finansowych, a więc
wrzucając pieniądze do puszki. Początek piłkarskiej rywalizacji w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów o godzinie 9.

Bartłomiej Nowak

Żal byłoby nie wygrać
Przed siatkarzami MKS-u Aqua-Zdrój ostatni w rundzie zasadniczej mecz przed własną publicznością. Do rywalizacji z Ziemią Milicką Milicz wałbrzyszanie przystąpią podbudowani wygraną z AZS-em
UZ Zielona Góra 3:1. W świetnych humorach są również siatkarki Chełmca Wodociągów, które bez
straty seta odprawiły ostatnio Silesię Volley Mysłowice
Z wyjątkiem trzeciej partii, w której rozluźnieni gospodarze dali się
zaskoczyć akademikom z Zielonej
Góry, w pozostałych setach dominacja podopiecznych trenerów Ignaczaka oraz Kurzawińskiego nie
podlegała dyskusji. Wałbrzyszanie

zwyciężyli 3:1 wygrywając poszczególne odsłony do 18, 15 oraz 21. Jak
przyznał trener Fabian Kurzawiński,
kluczem do wywalczenia 3 „oczek”
okazała się między innymi skuteczna gra skrzydłowych, których dodatkowo w ostatniej partii wsparli nasi

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Paweł
Nazwisko: Piechocki
Data urodzenia:
6 stycznia 1989 roku
Pseudonim sportowy: Schollik
Klub:
Football Academy Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik nie mam się specjalnie
czym pochwalić, choć występując w barwach Górnika Wałbrzych przez ponad
2 lata z niezłymi wynikami grałem w
Dolnośląskiej Lidze Juniorów Starszych,
w której przyszło mi się zmierzyć z Zagłębiem Lubin, Śląskiem Wrocław czy
Miedzią Legnica. Obecnie sukcesem jest
to, że od 9 lat w Football Academy Wałbrzych z powodzeniem szkolimy dzieci
oraz młodzież i zarażamy kolejne zastępy
najmłodszych pasją do futbolu. Mam bowiem pod sobą dzieci, które trenują od 4
roku życia i są naprawdę „zafiksowane”
na punkcie piłki nożnej.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim idolem był zawsze Mehmet Scholl.
Kiedyś dostałem od taty koszulkę Bayernu Monachium z numerem „7” i jego
nazwiskiem, stąd moja ksywka Schollik.
Od tamtej pory oglądając Bayern byłem
wpatrzony w tego właśnie zawodnika
i mimo upływu lat wciąż darzę go sentymentem. Z dużym uznaniem patrzę

również na Roberta Lewandowskiego,
jak profesjonalnie podchodzi do swoich
obowiązków sportowych.
Dlaczego piłka nożna?
To oczywiste – tata. Gdyby nie tata, nie
byłbym tu gdzie jestem, bo od dzieciństwa zarażał mnie piłką nożną i był
moim pierwszym idolem, gdyż grać potrafił grać na równi lewą i prawą nogą. To
wszystko jego wina (śmiech).
Jaki cel jako trener i menadżer FAW
chcesz osiągnąć?
Mam dwa cele. Wybudować własny
obiekt treningowy i wychować zawodnika na poziomie I ligi lub Ekstraklasy.
Mam nadzieję, że oba cele w niedługim
czasie zrealizuję, choć na zawodnika Ekstraklasy przyjdzie trochę poczekać, gdyż
w klubie zaczynamy pracę z dziećmi już
w wieku 4 lat. Wybudowanie obiektu treningowego nie jest w obecnych czasach
łatwe i tanie, ale mam nadzieję, że kiedyś
uda mi się ten cel zrealizować.
fot. użyczone

środkowi zdobywając kilka ważnych
punktów.
Dzięki niedawnej wygranej Sebastian Zieliński i spółka powrócili na
fotel wicelidera II ligi, który mamy
nadzieję utrzymają po jutrzejszym
spotkaniu z Ziemią Milicką Milicz. W
pierwszej rundzie górą był niżej notowany rywal, który niespodziewanie pokonał MKS 3:0. Liczymy zatem
na zwycięski rewanż naszych panów, tym bardziej że to ostatni mecz
wałbrzyszan w rundzie zasadniczej
przed własną publicznością. Początek potyczki w sobotę o godzinie 17
w hali Aqua-Zdrój.
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych - AZS UZ
Zielona Góra 3:1 (25:18, 25:15, 19:25,
25:21)
MKS Aqua-Zdrój: Szczygielski, Nowak, Redyk, Gawryś, Leński, Kulik,
Zieliński (libero) oraz Dereń, Laskowski, Sroka, Mikulski. Trenerzy: Janusz
Ignaczak oraz Fabian Kurzawiński

Jeszcze lepszy start Nowego Roku
zanotowały siatkarki Chełmca Wodociągów, które po wygranej na wyjeździe z Polonią Świdnica 3:1, przed
tygodniem bez straty seta pożegnały rywalki z Mysłowic. To był naprawdę dobry występ zespołu trenera
Marka Olczyka, stąd nasz spory optymizm przed sobotnim wyjazdem
do Oławy. Co prawda Sobieski plasuje się na 6. pozycji w tabeli, przy 4.
miejscu wałbrzyszanek, jednak nie
możemy zapominać, iż pod koniec
października Aleksandra Małodobra
i spółka zaliczyły bolesną porażkę
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 1:3
(16:25, 25:17, 29:31, 15:25). Dodatkowo różnica między drużynami
wynosi zaledwie 1 punkt na korzyść
Chełmca, tak więc wygrywając można sporo zyskać, ale przegrywając
jeszcze więcej stracić. Trzymamy
zatem kciuki za dziewczyny Olczyka, które na pewno zrobią wszystko,
aby przedłużyć zwycięską passę.
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
– Silesia Volley Mysłowice 3:0 (25:17,
25:22, 25:19)
MKS Chełmiec Wodociągi: Gezella,
Sławińska, Sobolewska, Judyta Rzeczycka, Olczyk, Łuszyńska, Bojko (libero) oraz Małodobra, Biarda, Julia
Rzeczycka, E. Pawelska (libero), Gajczyk. Trener: Marek Olczyk
Bartłomiej Nowak

Piątek, 17 stycznia 2020

Ogłoszenia drobne 27

od 18 lat
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NIERUCHOMOŚCI

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY

Gotówkowe, konsolidacyjne
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

REKLAMA

R0029/20

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

Wałbrzych, Piaskowa Góra,
2 pokoje, 39m2, 4 piętro, nieruchomość po remoncie, w cenie
umeblowana kuchnia. Cena:
148 000 złotych, telefon: 881700-772.
Wałbrzych, Piaskowa Góra,
4 pokoje, 72m2, nietuzinkowy
układ, jasna kuchnia, istnieje
możliwość dokupienia garażu
(widoczny z balkonu). Cena:
194 000 złotych, telefon: 881700-772.
Świebodzice, Osiedle Piastowskie, 3 pokoje, 60m2, 3 piętro, elektryka w miedzi, świetna
lokalizacja – blisko szkoła, sklepy, basen. Cena: 179 000 złotych, telefon: 881-700-772.
USŁUGI
(7) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL.
692 123 981
(0) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229
(3) Remonty łazienek i mieszkań, instalacje wod-kan, gaz
i CO. Tel. 574 219 164

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, Rusinowa, 2 pokoje, 36m2, parter, nieruchomość po remoncie. Cena: 104
000 złotych, telefon: 577-321840.
Wałbrzych, Biały Kamień, 3
pokoje + pomieszczenie gospodarcze, 77m2, 2 piętro, wymienione Instalacje, na ścianach
gładzie, na podłogach panele,
niskie koszty utrzymania mieszkania. Cena: 197 000 złotych,
telefon: 530-998-374.

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 17.01.2020 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

(3) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ
KOMINÓW tel. 506 206 102
(3) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(7) 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 74660-38-43
(7) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505874992, 74 841 25
40
(7) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW.
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 502
308 696
(35) KOMPUTERY, LAPTOPY - SERWIS-NAPRAWA
Całodobowo tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

Wałbrzych ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info

ORAZ ROZPAŁKA

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

z dowozem do klienta

(18) HYDRAULIK, ELEKTRYK, DROBNE SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(3) Remonty łazienek i mieszkań, instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne. Tel.
537 159 025
(7) 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
(7) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 , e-mail:
serene27@wp.pl
KUPIĘ
(7) Kupię Starocie: odznaczenia, medale, zegarki, figurki
i patery z lat 50 i 60, zabawki
PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel: 500834769

Tel. 502-686-045

Kupię płyty

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

Tel. 509 454 120

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
tel. 531 407 736, 531 342 706
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SPECJALNY RAPORT: Wyjątkowa japońska metoda pozwala błyskawicznie przywrócić 100% sprawności słuchowej,
a użyta technologia jest 4-krotnie skuteczniejsza od alternatywnych sposobów walki z niedosłuchem.

TO PRAWDZIWA PLAGA!
Już 6 mln Polaków jest o krok od demencji
z powodu postępującej głuchoty…

Przełomowa dalekowschodnia technika natychmiastowo wzmacnia rozumienie mowy ludzkiej, trwale
eliminując szumy uszne oraz niepożądane dźwięki i kosztuje 52 razy mniej niż tradycyjne aparaty słuchowe!

D

zięki japońskiej technologii na
zawsze zapomnisz o problemach
z porozumiewaniem się, szumami usznymi oraz wielokrotnym proszeniem o powtórzenie kwoty do zapłacenia
w sklepie i na poczcie, pogłaśnianiem
telewizora czy niesłyszeniem dzwoniącego telefonu. Od teraz, pozbycie się
wszelkiego rodzaju dyskomfortu związanego z głuchotą, w tym: uczucia
zatkanych uszu, ciągłego podnoszenia głosu podczas rozmowy czy zawrotów głowy, jest dostępne dla każdego - niezależnie od wieku oraz stopnia
ubytku słuchu.
Niedosłuch to najszybciej postępująca
i najbardziej dokuczliwa choroba XXI wieku. Około 80% osób powyżej 70 roku życia ma problemy ze słuchem. Jeszcze niedawno, przypadłość ta rozpatrywana była
głównie jako choroba seniorów, jednak jak
wskazują badania - głuchota dotyka coraz
więcej ludzi młodszych. Chociaż pierwsze
dolegliwości pojawiają się zazwyczaj ok. 30
roku życia, to z roku na rok, wśród pacjentów wzrasta odsetek młodzieży. Co jest
przyczyną ich niedosłuchu? Uczęszczanie
na głośne koncerty, dyskoteki, hałas na stadionie podczas wydarzeń sportowych, nie
wspominając o codziennych sytuacjach,
w których nasz słuch jest niszczony.

Polacy głuchną na potęgę

Szacuje się, że blisko miliard ludzi na
świecie boryka się z wadą słuchu. Najbardziej zaskakującym faktem jest to, że
Polska znajduje się na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem liczby osób
z niedosłuchem w Europie
– na schorzenie cierpi już
ponad 6 mln Polaków.
Według Światowej Organizacji Zdrowia bezpieczne

,,

Helena 79l. z Grajewa

Ciągłe skargi sąsiadów o za głośno
grający telewizor i radio, niesłyszenie dzwonka do drzwi, gwiżdżącego
czajnika…. Popularne aparaty słuchowe były dla mnie za drogie, dlatego
próbowałam różnych chemicznych medykamentów przepisanych przez lekarza - bezskutecznie. Najgorzej wspominam olejki, które podczas zakraplania
wylewały mi się z ucha, zostawiając
pełno plam! Ta innowacyjna formuła była dla mnie odkryciem. Idealna
wielkość, wyprofilowany kształt, 100%
skuteczność. Już od 1-szego użycia rozumiałam najcichszy szept! Teraz, po
kilkunastu dniach stosowania, nawet
jak zapomnę założyć to dyskretne urządzenie, znaczenie skuteczniej wyłapuje
wszystkie dźwięki.”

bezinwazyjne i długofalowe rezultaty. Kłopotliwe schorzenia pacjenta zostają zahamowane już od 1-go użycia, wprowadzając
nerw słuchowy w proces intensywnej naprawy, trwale cofając już wyrządzone szkody”. Prof. B. Daliński, otolaryngolog

Każdy jest w grupie
zwiększonego ryzyka!

natężenie dźwięku nie powinno przekraczać 50 decybeli. Tymczasem każdego dnia
nasz słuch zostaje narażony na dużo większy
uszczerbek. Szum odkurzacza to 70 decybeli, odgłos nadjeżdżającego tramwaju – 80
decybeli, a gwar w sklepie może dochodzić
nawet do 100 decybeli. Polscy pacjenci nie
chcą nosić aparatów słuchowych ani stosować innych metod leczenia tj. świecowania,
plastrów biomagnetycznych, olejków czy tabletek. Przede wszystkim dlatego, że…

Tradycyjne metody są drogie
i nieskuteczne

Komercyjni producenci wykorzystują ludzkie cierpienie, wyceniając aparaty słuchowe
nawet na 11 000 zł. Co więcej, ich jakość jest
wątpliwa, a użytkownicy skarżą się na liczne niedogodności: nieodpowiedni rozmiar,
ucisk, zakłócenia. Efekty stosowania syntetycznych farmaceutyków są krótkotrwałe
i dodatkowo obciążają żołądek oraz wątrobę. Z kolei kłopotliwe w aplikacji olejki czy
spraye nie są w stanie skutecznie skorygować narządu słuchu – ich jedynym pewnym
rezultatem jest zostawianie wokół tłustych
plam. Natomiast, zabieg świecowania uszu
wiąże się z ryzykiem pęknięcia delikatnej
błony bębenkowej przewodu słuchowego –
takie nieodwracalne powikłanie występuje
już u co drugiego pacjenta.

Czemu ta technologia
jest aż tak skuteczna?

Efektem wieloletnich badań japońskich
ekspertów z Centrum Laryngologii
w Osace jest innowacyjny System Korekcji Słuchu (ang. Hearing Correction
System). Zastosowana w nim technologia jest całkowitą nowością na rynku,
niespotykaną w dotychczas dostępnych
aparatach słuchowych.
Zamieszczony w urządzeniu bioniczny mikroprocesor oddziałuje na
tkanki poprawiając mikrokrążenie krwi
o 85,6%. Uciążliwy niedosłuch, uczucie
zatkanego ucha, zawroty głowy, zostają
zahamowane, a nerw słuchowy wprowadzony jest w stan pełnej autoregeneracji. Komórki macierzyste przekształcone w ko-

mórki progenitorowe - odpowiedzialne
za odnowę narządu - cofają ubytki słuchu, trwale go wzmacniając bez żadnych
skutków ubocznych.

SYSTEM KOREKCJI SŁUCHU
DODATKOWO POZWALA NA:
NATYCHMIASTOWE ROZUMIENIE
MOWY LUDZKIEJ;
100% WYELIMINOWANIE
SZUMÓW I PISKÓW;
10 - KROTNIE SZYBSZE
ROZRÓŻNIANIE GŁOSÓW
W TŁUMIE;
BEZPROBLEMOWE SŁUCHANIE
RADIA I TV, NAWET Z DUŻEJ
ODLEGŁOŚCI.
Japońska technologia została nagrodzona certyfikatem Amerykańskiego Stowarzyszenia
Laryngologów (ALA), a jej skuteczność wielokrotnie potwierdzono testami naukowymi.
150 000 badanych odzyskało 100% sprawności słuchowej, zarówno w przypadku lekkiego, jak i mocnego ubytku słuchu - niezależnie od tego, czy niedosłuch był spowodowany
wadą genetyczną, skutkiem ubocznym urazu,
bądź długotrwałym przebywaniem w głośnym środowisku. Uczestnicy dodatkowo
podkreślali prostotę użytkowania, funkcjonalność oraz wygodę noszenia.
„Pomimo 35-letniej praktyki jeszcze nigdy
nie spotkałem się z tak rewolucyjną technologią. Początkowo wątpiłem w działanie tej
japońskiej metody, jednak przeprowadzone
na szeroką skalę zagraniczne badania,
ponad wszelką wątpliwość, potwierdziły jej

Prawdopodobieństwo uszkodzenia słuchu wzrasta wraz z codziennym narażeniem na hałas uliczny, wieloletnią pracą w głośnym środowisku, złą
higieną uszu, słuchaniem muzyki przez
słuchawki. Powoduje wycofanie z życia towarzyskiego, rezygnację z hobby
i narastającej frustracji.
Nieleczenie schorzenia może doprowadzić do trwałej głuchoty, a nawet demencji i choroby Alzheimera, dlatego tak ważna jest
szybka reakcja w przypadku pojawienia się
pierwszych symptomów.
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Andrzej 57l. z Chojnowa

Efekty przeszły moje najśmielsze
oczekiwania...Wydałem wszystkie
oszczędności na ten reklamowany w TV
wzmacniacz słuchu, ale on wypadał mi
z ucha albo je podrażniał. Słuch w ogóle
mi się nie polepszył. Dopiero po zakupie
Systemu Korekcji Słuchu, zrozumiałem
co to prawdziwy komfort użytkowania
oraz krystalicznie czysty dźwięk bez tych
okropnych zakłóceń!”

Raz na zawsze zapomnij
o drogich aparatach
słuchowych!

System Korekcji Słuchu jest 52x tańszy od
tradycyjnych aparatów słuchowych, pozwalając na trwałe i autonomiczne przywrócenie 100% sprawności słuchowej.
W innowacyjnej japońskiej technologii
wykorzystano najwyższej jakości komponenty, likwidując 4-krotnie skuteczniej
niepożądane szumy oraz trzaski towarzyszące użytkowaniu drogich urządzeń.
Jeśli chcesz otrzymać szansę na trwałą
korektę słuchu, nie zwlekaj! Już teraz zamów innowacyjny System Korekcji Słuchu i odkryj nową jakość dźwięków!

DOFINANSOWANIE DLA PIERWSZYCH 120 OSÓB!
Pierwszym 120 osobom, które zadzwonią do 24 stycznia 2020r.
przysługuje specjalne dofinansowanie. Zamiast 427 zł
cena Systemu Korekcji Słuchu wynosi 137 zł.

(

81 300 33 94

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

