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Studio Espresso
z Krystyną Nawrocką
rozmowa str. 3

Koronawirus
żniwiarzem śmierci?

Samorządowcy u Premiera
31 stycznia 2020 roku na zaproszenie Ministra Michała Dworczyka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się
spotkanie konsultacyjne z kilkudziesięcioma przedstawicielami samorządów lokalnych subregionu wałbrzyskiego.

temat tygodnia str. 4

Walczy o „in vitro”
wydarzenia str. 7

Ruszyła piłkarska karuzela
sport str. 18

To była doskonała okazja do rozmowy z Premierem Rzeczypospolitej
Polskiej Mateuszem Morawieckim o
sprawach ważnych dla mieszkańców
naszego regionu. Wśród zaproszonych gości byli gospodarze takich
miejscowości jak między innymi: Głuszyca, Czarny Bór, Jaworzyna Śląska,
Gmina Nowa Ruda, Gmina Marcinowice, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kłodzko, Bardo, Polanica-Zdrój,
Lądek-Zdrój czy Szczawno-Zdrój. Nie
zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
czy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

z tymi samorządami, które na przestrzeni ostatnich lat korzystały z
poszczególnych programów rządowego wsparcia, w tym z Funduszu
Dróg Samorządowych oraz innych
programów, dzięki którym udaje się
poprawiać jakość życia mieszkańców.
- Jestem przekonany, że jedynie dialog i zacieśnianie współpracy między
wszystkimi poziomami administracji
mogą pozytywnie przekładać się na
interes mieszkańców naszego Regio-

nu - podsumował konsultacje Minister
Michał Dworczyk. Natomiast wiceprezes WSSE Kamil Zieliński podzielił się
również tym, że wszyscy otrzymali
zadanie domowe do odrobienia jakim
są: plany, strategie i dostosowanie polityk krajowych do potrzeb lokalnych.
Tego typu spotkania będą z pewnością kontynuowane.
PAS
foto użyczone: KPRM

Wiceprezes WSSE Kamil Zieliński,
podsumowując spotkanie, zaznaczył,
że - Odpowiedzialny rozwój, to wspólne rozwiązywanie problemów ekonomicznych i społecznych, poprzez
partnerską współpracę rządu i samorządu! Z kolei wicemarszałek Dolnego
Śląska Grzegorz Macko zauważył, że
- Sporo razem już udało się zrobić dla
naszego regionu, dlatego nie zwalniamy tempa.
W trakcie spotkania omówiona
została dotychczasowa współpraca

DODATEK SPECJALNY

Kampania Czyste Powietrze | Rządowy Program

2 Co? Gdzie? Kiedy?
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rozmowa tygodnia
Z Jackiem Pielichem,
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kalendarium

„Ludzie współcześni stworzeni są do narzekania. Z całego
Achillesa widzą tylko piętę.” Marie von Ebner-Eschenbach

szefem znakarzy wałbrzyskiego PTTK
rozmawia Anna Waligóra - Stupnicka
Sporo zmian w oznakowaniu
szlaków turystycznych w Wałbrzychu i okolicach.
Niektóre szlaki trzeba było
zlikwidować, ponieważ nikt tamtędy nie chodzi. Kolejne trasy
zrobiły się tak zatłoczone, np. na
wieżę widokową na Borowej, czy
na Trójgarbie, że ruch turystyczny
musieliśmy tam ukierunkować w
inny sposób. Następny problem
to brak oznakowanych tras, które
prowadziłyby do nowych atrakcji
turystycznych. Nie było szlaków
np. wokół platformy widokowej
na Jałowcu oraz platformy nad
Kamieniołomami, na zboczu Dłużyny, na Podgórzu.
Jakie trasy zatem powstały?
Pierwsza z nich to szlak zielony,
którym spięliśmy dwie platformy widokowe. Biegnie on spod
platformy pod Dłużyną, przełęczą
między Małym Kozłem a Dłużyną,
do Jedliny Górnej. Następnie ze
stacji Jedlina Górna idzie zboczami w kierunku Glinicy, gdzie wpina się na chwilę do szlaku żółtego,
aby po niedługim czasie odejść w
bok i dotrzeć do Ptasiego Rozdroża. Potem prowadzi dawną trasą
szlaku niebieskiego, który biegł
w kierunku Andrzejówki Grzbietem Rybnickim, na szczyt Jałowca Wielkiego - tam znajduje się
druga platforma widokowa. Chodziło nam o to, aby stworzyć alternatywne przejścia w masywie
Gór Czarnych na trasie: Jałowiec
– Borowa –Wołowiec. Trzeba było
zdjąć część ruchu turystycznego z
dotychczasowej drogi na Borową,
żeby nie została doszczętnie zadeptana. Kolejna trasa powstała
w Rybnickim Grzbiecie. Dotychczasowy szlak niebieski z dworca w Jedlinie, kończący się pod
wiaduktem kolejowym w Glinicy
został przedłużony, drogą trawersującą zbocza Małosza, do platformy widokowej na Jałowcu. Dalej
całym Grzbietem Rybnickim prowadzi przez Jedliniec na przełęcz
pod Warzyniakiem, potem trawersując Sajdaka dociera do stacji kolejowej w Głuszycy.
Niektóre trasy zostały z kolei
zlikwidowane.
Np. szlak Ułanów Legii Polsko –
Włoskiej. Stracił rację bytu pomiędzy Strzegomiem a Zamkiem Cisy,
bo tam praktycznie od dawna nikt
nie chodził, a szlak zarastał. W
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):
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10OC
Sobota
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PIĄTEK
najbliższym czasie będziemy też
likwidować inną cześć tej trasy na odcinku z Witoszowa do Świdnicy. W latach 60 -tych kiedy szlak
powstawał, była to wąska droga.
Teraz co 2 minuty przejeżdża
tamtędy TIR. To żadna przyjemność wędrować 8 km po asfalcie,
wzdłuż drogi dla samochodów
ciężarowych. Został zachowany
natomiast fragment od Zamku
Cisy po Witoszów Górny. Oznaczyliśmy go jednak innymi kolorami, zgodnymi z obowiązującą w
PTTK instrukcją znakarską. Jest teraz częściowo zielony, niebieski i
czerwony. W niektórych fragmentach został też wyprostowany,
albo ściągnięty z asfaltu, konkretnie w okolicach Pomnika Ułanów,
gdzie stara trasa szlaku prowadziła przez nowo powstałe ronda.
Zmieniliśmy też jego przebieg w
pobliżu Palmiarni, aby nie trzeba
było pokonywać w poprzek drogi
przelotowej nr 35.
Kolejna zmiana - to szlak zielony wokół Książa.
Przez kilkadziesiąt lat funkcjonował przebieg Szlaku Zamków
Piastowskich, który omijał Zamek
Książ. Teraz po zmianach szlak zielony został wreszcie poprowadzony przez Książ, a odcinek od cisa
Bolko do Starego Książa, wcześniej zielony, został przemalowany
na czerwony.
Trochę się można w tym pogubić.
Wszystkie nasze nowe przebiegi są natychmiast widoczne
na geoportalu: mapa-turystyczna.
pl, a także w aplikacji - mapa turystyczna. Gorzej jest z mapami
papierowymi. Tam naniesienie
zmian potrwa jeszcze kilka lat.
Dziękuję za rozmowę.
R0065/20
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Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Ryszarda, Romualda

Dzień Najwyższej
Izby Kontroli

19:00 OSFS: Palikarov, Donchev - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 The Shapeless One, Toxide, Mindless - Świdnica, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
19:00 Karolina Tuz w Sztygarówce – koncert – Stara
Kopalnia, kawiarnia „Sztygarówka”
19:00 „Instytut Goethego” – spektakl – Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
20:00 U Studni w Wałbrzychu - piosenka poetycka –
klub A’PROPOS, Wałbrzych
20:00 Wieczór z zespołem Żniwa - ‚’Pod pretekstem’’
art cafe, Wałbrzych

LUTY
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SOBOTA

Imieniny:
Jana, Piotra
Światowy Dzień
Wielorybów

9:00 – 16:00 Degustacja tortów weselnych - Cukiernia Oleńka, Wałbrzych ul. Armii Krajowej 38 (zapisy/
rezerwacja)
9:00 X Szachowe Mistrzostwa Świdnicy - Hala Sportowa, Świdnica, ul. Galla Anonima 1a
18:00 Księżniczka Czardasza w Świdnicy -Świdnicki
Ośrodek Kultury
Świdnica, Rynek 43
18:00 „108 Kostek Cukru” – monodram – Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 „Instytut Goethego” – spektakl – Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni z biesiadą
górniczą – Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 Kukle Party 2020 - PAPUG PUB, Wałbrzych
19:00 BYLE Do GÓRY - koncert - ‚’Pod pretekstem’’ art
cafe, Wałbrzych
19:00 The Shapeless One, Toxide, Mindless - Świdnica, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
22:00 neeVald - Infinity Club, Wałbrzych, ul. Broniewskiego
REKLAMA
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Imieniny:
Cyryla, Mariana

9

Międzynarodowy
Dzień Pizzy

NIEDZIELA

09:00 Bieg Gwarków 2020 – Przełęcz Jugowska
12:30 „Tajemniczy ogród” – spektakl - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
18:00 Oscar Nominated Shorts 2020 – pokaz filmów
- „Sztygarówka”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 „108 Kostek Cukru” – monodram – Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
19:00 „Instytut Goethego” – spektakl – Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
Imieniny:
Jacka, Elwiry
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PONIEDZIAŁEK

Międzynarodowy
Dzień Epilepsji

19:00 Abelard Giza Program „Piniata” – kabaret – Stara
Kopalnia, Wałbrzych
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Imieniny:
Lucjana, Marii

Ogólnopolski Dzień
Dokarmiania Zwierzyny
WTOREK
Leśnej
10:00 – 18:00 „Fascynujący świat pająków i skorpionów” – wystawa - Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, Świebodzice
18:00 City Docs. Temat: Mowa nienawiści - projekcja filmu „Wielebny W.”, dyskusja – Kino Apollo, Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 42

LUTY
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ŚRODA

Imieniny:
Damiana, Radosława
Ogólnopolski Dzie
Pisania Piórem

10:00 – 18:00 „Fascynujący świat pająków i skorpionów” – wystawa - Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, Świebodzice
17:00 Dolnośląski Ośrodek Dialogu - spotkanie informacyjne/sieciujące w Wałbrzychu – Wałbrzych, Al.
Wyzwolenia 4 (na przeciwko „Energetyka”)

LUTY

13

CZWARTEK

Imieniny:
Grzegorza, Katarzyny
Światowy Dzień Radia

10:00 – 18:00 „Fascynujący świat pająków i skorpionów” – wystawa - Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, Świebodzice
20:00 „Rubinowe Gody” - Wrocławski Teatr Komedia
– spektakl - Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
R0066/20
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Rozmowa 3

od 18 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w Restauracji pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z Krystyną Nawrocką

z byłą zawodniczką siatkówki, a obecną prezes MKS „Chełmiec” Wodociągi Wałbrzych rozmawiał Paweł Szpur

Gratuluję awansu, bo wiem,
że jest on dla Pani czymś szczególnym.
Tak, ponieważ po czterdziestu siedmiu latach udało nam się
awansować do drugiej ligi i teraz
grać prawie pełen sezon w drugiej lidze. Awans, który wywalczyłam również z moimi koleżankami czterdzieści siedem lat temu.
Właśnie, historia kołem się
toczy.
Dokładnie.
Jak to się stało, że część swojego życia poświęciła Pani na
grę w wałbrzyskim klubie siatkówki?
Bardzo dawno temu, będąc
jeszcze w szkole podstawowej,
tak jak teraz się to dzieje tylko na
innym poziomie, szkoły odwiedzali ludzie związani z siatkówką.
W moim przypadku była to przecudna kobieta, Pani Zofia Baran,
która wybierała nas i chodziła do
szkół, w których nawet nie było
sal gimnastycznych. Zbierała
dziewczyny chętne do nauki gry
w siatkówkę. Stąd się zaczęło,
najpierw nauka, później drużyna, której trenerem był Mieczysław Kurzawiński. Drużyna grała
w trzeciej lidze, a później - jak
REKLAMA

mówiłam - wywalczony w Lublinie awans do drugiej ligi.
Pan Mieczysław to dziadek
Fabiana Kurzawińskiego, II
trenera z męskiej drużyny wałbrzyskich siatkarzy?
Oczywiście. Zresztą Fabian Kurzawiński przez wiele lat pracował
z naszymi siatkarkami. W obecnej
sytuacji ze względu na niemożność bycia w obu drużynach,
podjął decyzję o wejściu w szkolenie siatkówki męskiej. Trzymamy za niego kciuki i życzymy sukcesów.
Jak to się stało, że została
Pani prezesem klubu?
Przygoda z siatkówką mojej
drużyny trwała dość długo, natomiast potem koleje losu i zawirowania sprawiły, że w 79 roku zupełnie rozwiązano sekcję żeńską.
Natomiast w 2007 roku Mariusz
Gawlik założył Młodzieżowy Klub
Sportowy Chełmiec Wałbrzych,
który objął szkoleniem siatkówkę żeńską młodzieży i dziewczynek. Prezesem była Pani Violetta
Kruczkowska. Natomiast po kilku
latach działalności, do Wałbrzycha wrócił z zagranicy Jacek Kurzawiński.

Świętej pamięci.
Tak, świetny były zawodnik
i trener. Podjął pracę w Chełmcu
Wałbrzyskim w siatkówce żeńskiej. Wprowadził drużynę żeńską
na parkiety trzeciej ligi, był inicjatorem rozszerzenia zarządu do
pięciu osób. Odbyły się wybory,
i stąd to się wzięło. Do tej pory zarząd jest pięcioosobowy, wszyscy
jesteśmy byłymi sportowcami:
jest siatkówka, jest koszykówka,
jest piłka nożna. Pod wodzą trenera Marka Olczyka w sezonie
2017/2018 zdobyliśmy mistrzostwo Dolnego Śląska. Wygraliśmy
wszystkie mecze w trzeciej lidze.
I zaczęła się walka na ostatniej
prostej o wejście do II ligi.
Pierwsze były ćwierćfinały
w Jastrzębiu – wygraliśmy, potem
półfinały w Warszawie – trzy mecze kolejne wygraliśmy, a finał odbył się w Wałbrzychu i przeszedł
nasze oczekiwania,
i chyba kibiców - też. Piątek,
sobota, niedziela w maju były
szalone.
Jak wygląda praca w klubie
Pani i zarządu? Czy zawodniczki są zawodowymi siatkarkami?
Jesteśmy dumni z tego, że to,
co się dzieje w klubie to wspólna
praca wielu ludzi. To nie jest rok czy
R0067/20

dwa. Na to, co teraz osiągnęliśmy,
składa się praca wielu ludzi i wiele
lat działań. Na dziś mamy pełen
cykl szkolenia. W klubie jest około
stu dziewczynek – stu siatkarek.
To są trzy grupy naborowe (nasze
najmłodsze siatkarki),mamy dwie
grupy ligowe młodziczek, drużynę ligową kadetek i juniorek oraz
drużynę seniorską. Wszystkie drużyny kończą ten sezon rozgrywkowy zdecydowanie lepiej niż rok
wcześniej i jeszcze rok wcześniej.
To jest dla nas dużym sukcesem.
To efekt pracy trzech trenerów
grup młodzieżowych – Mieczysława Strameckiego, Jacka Heilera
i Grzegorza Będzińskiego. Natomiast druga liga to są zawodniczki uczące się, pracujące i część naszych juniorek. Tak, że nie jest to
stricte drużyna zawodowa, która
tylko żyje ze sportu. Dlatego musimy planować treningi wieczorami i w różnych godzinach, by

pogodzić obowiązki wszystkich
zawodniczek. To są dziewczyny,
które się uczą, studiują i pracują.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również i jednocześnie
zapraszam wszystkich na Halę
Wałbrzyskich Mistrzów 29 lutego 2020, na godzinę 17:00,kiedy
rozegramy ostatni mecz domowy
rundy zasadniczej tegorocznej
ligi.
Tak się wspaniale składa, że
29 lutego, to również wspaniałe
święto siatkówki. Na całym świecie organizowany jest wtedy tzw.
”Jeden Dzień Więcej dla Siatkówki” („1 DAY MORE 4 VOLLEYBALL”).
Oprócz meczu kibiców czekają
dodatkowe atrakcje, a przede
wszystkim rozegrany zostanie dodatkowy do… set do 29 punktów,
co jest sposobem uczczenia tego
dnia. Serdecznie zapraszam!

Oglądnij pełny wywiad

Zeskanuj kod QR i ogladnij
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
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Rondo Solidarności

Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Czy obecny koronawirus jest
bardziej śmiercionośny
niż inne choroby na świecie ?
Wyniki na dzień 05.02.2020

TAK
16%

Koronawirus żniwiarzem śmierci?
Około trzech tygodni temu na łamach nowej kolumny „Ciekawostki ze świata i Polski” pisaliśmy o
nowym wirusie, który wówczas w chińskim mieście Wuhan zabił trzy osoby. Od tego czasu choroba
rozprzestrzeniła się niemal po całym świecie, zabijając ponad pół tysiąca osób. Ale czy koronawirus to
największy żniwiarz śmierci?
objawy i choroby. Od łagodnych,
takich jak przeziębienie, po ciężkie
- jak np. ostry zespół oddechowy
(SARS).

Co to jest koronawirus?
Koronawirusy są drobnoustrojami, które wywołują różnego
rodzaju infekcje układu pokarmowego i oddechowego, zarówno
u ludzi, jak i zwierząt. Pierwsze inREKLAMA

formacje na temat koronawirusów
pojawiły się w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Koronawirus 2019-ncov to wirus należący
do rodziny koronawirusów (coronaviridae), powodujących różne
R0069/20

Jak się przenosi?
Początkowo wydawało się,
że przenoszenie koronawirusa
2019-ncov wiąże się ze zwierzętami, ponieważ wielu chorych na
zapalenie płuc w Wuhan w Chinach zgłaszało, że mieli kontakty
z targiem rybnym lub targiem ze
zwierzętami. Podróżni powinni
unikać osób chorych, w szczególności tych, którzy wykazują objawy ze strony układu oddechowego. Warto też unikać odwiedzania
rynków/targów lub innych miejsc,
w których znajdują się żywe lub
martwe zwierzęta; unikać kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami
lub odchodami oraz przestrzegać
higieny rąk i żywności. Obecnie
nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu.
Chiny walczą
Dotychczas stwierdzono w Chinach około pół tysiąca ofiar śmiertelnych. Natomiast zarażonych
jest już blisko dwadzieścia pięć
tysięcy osób. Chińska Narodowa
Komisja Zdrowia poinformowała,
że w ciągu zaledwie jednej doby
odnotowano kolejnych 65 śmiertelnych przypadków spowodowanych zakażeniem koronawirusem. W tym samym czasie liczba
nowych zarażeń wzrosła o około
cztery tysiące. Dlatego w ekspresowym tempie zbudowano nowy,
tymczasowy szpital. Prace zakończono 2 lutego. Od poniedziałku
do placówki mieli zostać przyjęci
pierwsi pacjenci. Według chińskiej
gazety „Renmin Ribao”, szpital z tysiącem łóżek zajął teren 25 tys.
metrów kwadratowych. Chińskie
media podają również informa-

NIE
84%

cje o trwającej budowie drugiego
szpitala Leishenshan, który ma być
jeszcze większy.
Czy koronawirus jest najbardziej śmiercionośny?
Zwracając uwagę na tempo
rozprzestrzeniania się koronawirusa i szybkiego wzrostu ilości zgonów, można powiedzieć, że jest on
bardzo śmiercionośny. Na wirus
Ebola w Afryce w 2014 roku zmarło ponad 11 tysięcy osób. Ale jest
wiele innych chorób, z powodu
których odeszła jeszcze większa
liczba ludzi. Na świecie żyje obecnie blisko 40 milionów zarażonych
HIV/AIDS, blisko 800 tysięcy zmarło w wyniku zarażenia tym wirusem. Na raka umiera rocznie blisko
8 milionów osób na świecie, z czego 110 tysięcy umiera w Polsce.
Choroby sercowo-naczyniowe to
również plaga. - Nadal będzie się
zwiększać w naszym kraju liczba
chorych oraz zgonów z powodów schorzeń kardiologicznych.
W 2013 r. na skutek tych chorób
zmarło w naszym kraju ponad 177
tys. osób., a w 2020 r. ich liczba
przekroczy 200 tys.” - powiedział
prof. Zakliczyński dla PAP.
Koronawirus w Wałbrzychu?
W czwartek 6 lutego do szpitala w Wałbrzychu trafił mężczyzna
z podejrzeniem koronowirusa. Kilka dni wcześniej wrócił z Azji. Kiedy dostał gorączkę i złe się poczuł
wezwał karetkę. W szpitalu został
odizolowany. Pobrano od niego
próbki do badania.
zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
źródła i cytaty:
https://aids.gov.pl/
https://www.medonet.pl/
https://www.rp.pl/
https://www.mp.pl/
https://zdrowie.wprost.pl/
https://twojezdrowie.rmf24.pl/
https://wiadomosci.dziennik.pl/
https://biznes.radiozet.pl
https://pap.pl

Czcionka – czyli rodzaj
nośnika pojedynczych znaków pisma drukarskiego.
Jest to również podstawowy
materiał zecerski używany
w technice druku wypukłego. Natomiast współcześnie
czcionka drukarska została
wyparta przez czcionkę komputerową. Warto podkreślić,
że z czasów rzymskich niewiele się zmieniło w typografi alfabetu łacińskiego.
Ciekawostką jest fakt, że dzisiaj w internecie i w druku
funkcjonują fonty zaprojektowane blisko dwa tysiące
lat temu. Rzymska czcionka,
która znajduje się na kamiennych płytach jest dziś
wzorem setek nowoczesnych
czcionek, które również nazywamy zamiennie fontami.
Choć my znamy czcionkę
z historii Europy, to warto
zauważyć, że początek jako
takiej typografii na świecie
datuje się w okolicach X wieku. Wówczas to w dalekich
Chinach rozpoczęto skład
tekstów i druk. Dziś w dobie
świata elektroniki i estetyki
oraz odpowiedniego designu czcionka jest niezwykle
ważnym elementem odbioru i bodźcem dla percepcji.
Odpowiednia czcionka w gazecie czy na stronie internetowej może wnieść więcej
niż sama treść. Wystarczy
przejść się po kilku galeriach
sztuki, by zwrócić uwagę na
to, jak podpisane są eksponaty i gdzie zlokalizowane są
napisy. Krój pisma odgrywa
bardzo ważną rolę i decyduje
o jednolitych i spójnych cechach graficznych, takich jak:
styl, rytm, proporcja, kształt
i tym podobne. I oczywiście
wielkość czcionki w tekście!
W szczególności ma to duże
znaczenie w gazecie. Nasz
wydawca - poprosił, abyśmy
tworząc najbliższe wydanie
tygodnika „30 minut”, wprowadzili czcionkę sygnowaną
wielkością numer 10. Mając
na względzie dobro czytelników (by czytanie sprawiało im więcej przyjemności),
właśnie to czynimy. Choć
grafik zapewne płakał jak
składał, to myślę, że Johannes Gutenberg byłby z nas
dumny. Miłej lektury!
Redaktor Naczelny
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Brytyjscy naukowcy opracowali antidotum na miażdżycę!

Międzynarodowy Program

Walki Z Miażdżycą
Sprawdź zasady kwalifikacji:
Masz 40 lat (lub więcej) i walczysz z miażdżycą lub wysokim cholesterolem?
Posiadasz polskie obywatelstwo?
Twój miesięczny dochód nie przekracza 3000 zł?
Dowiedz się, czy przysługuje Ci dofinansowanie na bioaktywną kurację przeciw miażdżycy!
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JEŚLI NA WSZYSTKIE PYTANIA ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK, koniecznie przeczytaj ten list, ponieważ przysługuje Ci prawo

do udziału w Międzynarodowym Programie Walki Z Miażdżycą objętym patronatem przez Polsko - Brytyjską
Organizację ds. Chorób Krążeniowych. Od ponad 15 lat wspiera ona naukowców i lekarzy w profilaktyce chorób układu
krążenia. Dzięki tej kampanii tylko w tym roku blisko 12 000 Brytyjczyków skorzystało z bezzwrotnego dofinansowania.
Wszyscy usunęli z żył nadmiar złego cholesterolu, usprawnili przepływ krwi oraz raz na zawsze pozbyli się
ryzyka zawału czy udaru. Wszystko to w jedyne 14 dni!
dr Marcin Borkowski,
specjalista ds. chorób
układu krążenia
i koordynator programu
walki z miażdżycą

S

zanowny Czytelniku,
nazywam
się
Marcin
Borkowski i od 20 lat
prowadzę
prywatny
gabinet
w Londynie, gdzie pomagam
pacjentom z chorobami układu
krążenia. Zależy mi, by ten
list przeczytało jak najwięcej osób
zmagających się z miażdżycą. Mam dla
nich bardzo ważną wiadomość.

Każdy, kto zgłosił się do Programu Walki Z Miażdżycą potrzebował
zaledwie 24H, by polepszyć ukrwienie narządów wewnętrznych
i 3-krotnie zmniejszyć grubość blaszki miażdżycowej.
Ponadto regularne stosowanie
rewolucyjnej formuły prof. Johnsona:
OBNIŻA POZIOM ZŁEGO CHOLESTEROLU PO 1 DAWCE

Pani Joanna po 7 dniach
uelastyczniła ściany żył o 87%,
zwiększyła
przepływ
krwi,
a ciśnienie unormowało się. Po 14
dniach nie było śladu po miażdżycy,
żyły i tętnice były w 100% drożne,
a ryzyko groźnych powikłań spadło
aż o 84%!

BŁYSKAWICZNIE USUWA STANY ZAPALNE

Już dziś możesz wziąć udział
w Międzynarodowym Programie
WYRÓWNUJE POZIOM CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Walki z Miażdżycą i skorzystać
W 24 GODZINY
z innowacyjnej kuracji prof. Johnsona.
Dzięki temu wielopłaszczyznowemu
NATYCHMIAST ZAPOBIEGA DRĘTWIENIU KOŃCZYN,
środkowi w pełni automatycznie
ZABURZENIOM CZUCIA, TRUDNOŚCIOM W PORUSZANIU SIĘ
i bez wysiłku pozbędziesz się
BEZPOWROTNIE ELIMINUJE RYZYKO ZAWAŁU, UDARU,
problemów z krążeniem, trwale
NIEWYDOLNOŚCI
NEREK
ORAZ
AMPUTACJI
udrożnisz żyły, wyeliminujesz zły
Pomagam ludziom bezpowrotnie
cholesterol, a widmo zawału usunie
pozbyć się miażdżycy
i
jej
się
w
cień.
Zastanawiasz
się, ile to kosztuje? Połowę
skurcze i obrzęki pojawiające się m.in. po całym dniu
śmiercionośnych konsekwencji, takich
pracy, czy podczas krótkiego spaceru. W efekcie osoby, kosztów leczenia bioaktywną kuracją pokrywa Polsko
jak zator, udar, a nawet zawał. Wszystko
bez ryzykownych operacji czy wszczepiania by- które stosują biostymulujący preparat, mają aż 18-krotnie - Brytyjska Organizacja ds. Chorób Krążeniowych,
passów. To możliwe dzięki aktywnie stymulującej, bardziej drożne żyły, a prawdopodobieństwo zawału dzięki czemu supernowoczesny preparat będzie
wielopłaszczyznowej kuracji, która całkowicie spada aż o 83%. Skuteczność naszej biomedycznej formuły dostępny w Polsce w niższej cenie dla wszystkich
likwiduje miażdżycę i raz na zawsze eliminuje jej została ponad wszelką wątpliwość potwierdzona przez osób spełniających warunki udziału w programie.
powikłania. Dzięki niej każdy może mieć w 100% niezależne badania w Institute of Vein Care w Nowym Bez ukrytych kosztów, niespodzianek czy haczyków.
drożne i zdrowe żyły niezależnie od wieku, płci Jorku. Z pewnością to w 100% naturalna i bezpieczna
Specjalne dofinansowanie przysługuje
metoda walki z miażdżycą.
czy zaawansowania problemu.
pierwszym 100 osobom, które spełniają warunki
Jednym z pierwszych uczestników programu w programu. Wystarczy zgłosić się pod wskazany
Twórcą unikalnego środka na miażdżycę jest prof.
Jack Johnson – kardiolog, którego poznałem podczas Polsce była Pani Joanna (52l.) z Wałcza. To ciekawy numer do 14 lutego 2020 r. Pamiętaj, po tym
studiów w Anglii. Po spektakularnym sukcesie programu przypadek, bo pacjentka latami cierpiała na wrodzoną, terminie dofinansowanie wygasa, a rabat nie
na Wyspach poprosił mnie o pomoc w uruchomieniu ukrytą miażdżycę. Ponadto miała sporą nadwagę, a będzie obowiązywać. Nie zwlekaj - zadzwoń
kampanii w Polsce. Oto co mówi o procesie pozbywania także paliła dużo papierosów. Przyczyniło się to do już teraz!
Z wyrazami szacunku,
poważnych problemów zdrowotnych, które wyszły
się miażdżycy dzięki jego rewolucyjnej kuracji:
„Odkryłem zależności, które zachodzą w żyłach na na jaw dopiero gdy trafiła do szpitala z podejrzeniem
poziomie nanokomórkowym. To odkrycie pozwoliło zawału. Pani Joanna opisuje wrażenia z kuracji prof.
Dr Marcin Borkowski
stworzyć nowoczesną, wielokierunkową formułę opartą Johnsona (ramka poniżej):
o starannie wyselekcjonowane naturalne substancje
Zdecydowałam się wziąć udział w tym
aktywne, które silnie oddziałują na zniszczone żyły,
Międzynarodowym
Programie,
gdy
odbudowując je w zaledwie 14 dni. Olejek z nasion natto
dowiedziałam się, że ten biomedyczny
środek zawiera aż 15-krotnie wyższe
błyskawicznie rozbija złogi cholesterolu, udrażniając
stężenie naturalnych składników aktywnych
układ krążenia oraz wyrównuje poziom „dobrego”
i w odróżnieniu od powszechnie znanych na
cholesterolu HDL, co w konsekwencji eliminuje zadyszki
rynku specyfików nie zawiera obciążających
i uczucie zmęczenia, choćby podczas wchodzenia po
Joanna (52l.)
organizm substancji chemicznych. Już po
schodach czy dźwigania zakupów. Wysokie stężenie 1 dawce nie miałam uczucia ciężkich nóg czy uporczywych
Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00
wyciągów roślinnych usprawnia przepływ krwi, reguluje skurczów łydek i wreszcie w nocy nie marzły mi stopy. Rewelacja!
(opłata za 1 min. połączenia wg taryfy operatora)
ciśnienie, dzięki czemu natychmiast likwiduje uporczywe

ZADZWOŃ

i zamów z 73% zniżką!
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Przypominamy, że blisko dwa lata temu na zlecenie spółki Zamek Książ wprowadzono nowoczesną
technologię zwiedzania, tak zwane AudioGuide’y,
żartobliwie nazywane „audiogajdami”, czyli audioprzewodniki.
Wszystko po to, by usprawnić ruch turystyczny
i zwiedzanie, wyjść naprzeciw zagranicznym turystom. To właśnie tak popularne w wielu miejscach
na świecie „audiogajdy” bez problemu łamią barierę
językową. Warto również przypomnieć, że za lektorów posłużyli rodowici mieszkańcy takich krajów
jak Wielka Brytania, Czechy i Niemcy, którzy przed
nagraniem zwiedzili obiekt. Teraz Zamek stawia na
udoskonalanie i zwiększenie dostępności audioprzewodników.

Bye, bye Wielka Brytanio,
czyli o Brexicie słów kilka
1 lutego br. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.
Dokonał się Brexit (skrót z j.
angielskiego oznaczający „British” - brytyjski i „exit” - wyjście),
czyli proces opuszczenia zapoczątkowany przez referendum
w czerwcu 2016 r., w którym
Brytyjczycy opowiedzieli się za
wyjściem z UE. Rozpoczął się
okres przejściowy, który będzie
trwać do 31 grudnia 2020 r. Jest
to przełomowy moment, o którym nasze dzieci będą czytać
w podręcznikach historii. Przełomowy nie tylko jako projekt
polityczny, ale też gospodarczy.
Co w takim razie z naszymi relacjami gospodarczymi z Wielką
Brytanią? Zjednoczone Królestwo jest trzecim najważniejszym odbiorcą towarów z Polski. Otóż sygnalizowałem już
pewne zagrożenia dla polskiej
gospodarki w postaci ograniczenia swobody podróżowania
Polaków do Wielkiej Brytanii,
przywrócenia kontroli granicznych oraz barier w dostępie
do brytyjskiego rynku pracy
i przepływu pracowników. Takie
ograniczenia stanowiłyby spory
problem dla polskich przedsiębiorców oraz skutkować mogłyby spadkiem importu do
Wielkiej Brytanii z Polski. Otóż
w okresie przejściowym warunki handlu z Wielką Brytanią nie
zmienią się. Rozpoczynają się
negocjacje ws. relacji gospodarczych, które będą obowiązywać po zakończeniu okresu
przejściowego. Tymczasem, do
końca tego roku, polscy obywatele, posiadający dowód
osobisty mogą nadal swobodnie podróżować na wyspy a dotychczasowy przepływ towarów
zostanie utrzymany, nie będzie
obowiązywać żadna taryfa celna, kontyngenty, ograniczenia
ilościowe i inne bariery w handlu, mające zmniejszyć dopływ
towarów. Utrzymana została
możliwość eksportu towarów
do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach, w tym wykonywanie transportu drogowego
pomiędzy krajami UE a Wielką
Brytanią. Zatem polskie produkty nadal będą wpływać na brytyjski rynek i odwrotnie - to, co
brytyjskie zapełni nasze sklepy,
a Polacy swobodnie będą przemieszczać się, przynajmniej do
końca okresu przejściowego,
z UK do PL i w drugą stronę.

AudioGuide
na Zamku
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Technika i człowiek
Czy przewodnicy, którzy obecnie oprowadzają
turystów mogą czuć się zagrożeni utratą miejsca
pracy? Jak poinformował naszą redakcję Mateusz
Mykytyszyn, specjalista ds. komunikacji i kontaktów
międzynarodowych Zamku Książ - Istniejący system
jest regularnie udoskonalany i modyfikowany. Spółka Zamek Książ w Wałbrzychu nie zamierza rezygnować ze współpracy z obecnymi przewodnikami.
Wręcz przeciwnie. Przewodnicy mają możliwość dodatkowej współpracy z zamkiem podczas wydarzeń
specjalnych jak zwiedzanie z Mikołajem czy Alicją
z Krainy Czarów. Nic się nie zmieni. Przewodnicy
oprowadzają turystów na tych samych zasadach
i po tych samych trasach, które są regularnie modyfikowane i wzbogacane. Liczba przewodników
współpracujących z Zamkiem Książ w Wałbrzychu
jest zmienna, zależy od sezonu i od dyspozycyjności
samych przewodników. Mimo to AudioGuide nadal
będą nieodzownym towarzyszem turysty na Zamku
Książ. - System zwiedzania z audio-przewodnikiem
wszedł w życie około dwóch lat temu. We wrześniu
ubiegłego roku był udoskonalany. Podobnie dzieje
się obecnie, m.in. z powodu wprowadzenia nowych
języków obcych. Audio-przewodniki stanowią podstawowe akcesorium turysty w większości obiektów
na świecie. Dają możliwość poznania Zamku Książ
w dowolnie wybranym przez turystę tempie i języku, co w przypadku gości zagranicznych jest bardzo
istotne - dodaje Mateusz Mykytyszyn.
Paweł Szpur

Zmarł Tadeusz Skrężyna
Znany, lubiany, doceniany – tak w trzech słowach
można śmiało określić jednego z najstarszych mieszkańców Wałbrzycha, a zarazem osobę niezwykle zaangażowaną w jego życie. Został uhonorowany tytułem
„Zasłużony dla miasta i powiatu wałbrzyskiego”. Urodził się 8 marca 1921 roku w Borysławiu. Kiedy wojna
przerwała jego edukację, pracę znalazł w przemyśle
naftowym. Po wojnie z Borysławia trafił wraz z wieloma tysiącami rodaków do Wałbrzycha. W mieście
zielonego dębu pracował na stanowiskach kierowniczych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych, a także
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Warto dodać, że kilkanaście lat był też przewodniczącym
kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie
Rejonowym w Wałbrzychu.
Był bardzo aktywnym seniorem. 		
W Związku Emerytów, Rencistów 		
i Inwalidów udzielał porad z zakresu 		
prawa. Był także działaczem
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.
Miał 99 lat.
Najszczersze kondolencje
składamy rodzinie,
bliskim i przyjaciołom.
Zespół Redakcyjny
Tygodnika 30 minut.
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Walczy o „in vitro”
Szerokim echem rozeszła się grudniowa akcja w Świdnicy, której celem jest wprowadzenie w Świdnicy programu dofinansowania pozaustrojowego zapłodnienia. O tę metodę walki z bezpłodnością walczy Anna Gromek, która sama, mimo przeciwności losu,
chce pomóc innym parom.
Jak podkreśla organizator- pewnym momencie tej swojej
ka przedsięwzięcia - Event w walki o dziecko, zdałam sobie
Galerii Świdnickiej cieszył się sprawę, jak wiele kobiet znajogromnym zainteresowaniem. duje się w tak trudnej sytuacji i
Mimo, że cała akcja nie była na- szansą dla nas może być właśnie
głośniona medialnie, tylko przez zapłodnienie in vitro. Postanomedia społecznościowe, wiele wiłam coś z tym zrobić – mówiła
osób przyszło złożyć podpis. w rozmowie z Gazetą Wyborczą.
Duże znaczenie miał tez czas, w Teraz piłeczka po stronie władz
którym zorganizowałam event lokalnych. 30 grudnia Pani Ania
- czas przedświąteczny i związa- złożyła komplet dokumentów
ne z nim szaleństwo zakupowe w Urzędzie Miasta Świdnicy.
ściągnęło wiele osób do Galerii Projekt powinien być rozpatryna zakupy. Dużą niedogodnością wany na przełomie lutego i marbyło to, że pod projektem mogą ca. - Jestem dobrej myśli i mam
podpisać się tylko mieszkańcy nadzieję, że uda mi się przekoŚwidnicy, a w tym dniu co dzie- nać Radnych i program zostanie
siąta osoba była mieszkańcem wdrożony - dodaje Anna GroŚwidnicy. A chętnych do złożenia
podpisu było bardzo wielu. Ostatecznie udało się zebrać 842 poprawnie złożone głosy, co było
bardzo dużym zaskoczeniem.
Nie spotkaliśmy się z niechęcią
ani aktami hejtu. Anna Gromek
choć sama walczy o powrót do
zdrowia, to potrafi zrozumieć
pary, które nie mogą mieć dziecka. Staraliśmy się z mężem pół
roku o drugie dziecko. Ale tym
razem było coś nie tak. Wtedy
okazało się, że jestem chora. W
REKLAMA
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mek. Przypominamy, że zapłodnienie in vitro jest jedną z metod
leczenia niepłodności. Polega
ono na pobraniu gamet rozrodczych od partnerów różnych
płci, doprowadzenie do ich połączenia i uzyskania zarodka. Zarodek następnie umieszczany jest
w macicy i tam już odbywa się
jego rozwój w sposób naturalny.
Średni koszt zabiegu in vitro to
około 10-12 tysięcy złotych jednorazowo. Dofinansowanie do
leczenia niepłodności tą metodą
na chwilę obecną prowadzone
jest we Wrocławiu, Warszawie,
Gdańsku, Bydgoszczy, Chojnicach, Ostrowie Wielkopolskim,
Słupsku, województwie lubuskim i mazowieckim. Dofinansowanie wynosi 5 tysięcy zł.
Pani Ani życzymy szybkiego
powrotu do zdrowia!
Paweł Szpur
Foto użyczone:
Artur Ciachowski

OKIEM
SAMORZĄDOWCA

ANATOL SZPUR

Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej przegłosowaliśmy uchwałę zwaną potocznie „Stop Plastik”, a
dokładniej „w sprawie ograniczenia
stosowania oraz wyeliminowania
niektórych, jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych”. Rozumiejąc troskę nie tylko o nasze
najbliższe otoczenie, ale i globalną
skalę zagrożenia dla naszego zdrowia, warto przytoczyć kilka faktów.
Od pięćdziesięciu lat, czyli od momentu wprowadzenia na masową
skalę produkcji rzeczy z tworzyw
sztucznych, wyprodukowano ich
blisko dziesięć miliardów ton.
Nadmieńmy, że blisko osiemdziesiąt procent produktów z tworzyw
sztucznych nie trafia do recyklingu. Do oceanów za to trafia rocznie blisko 8 milionów ton plastiku.
Odpadki te połykają zwierzęta,
naukowcy dowiedli, że śmieci te
szkodzą blisko sześciuset gatunkom zamieszkującym oceany. Według danych ONZ ludzkość w 2015
roku odłowiła blisko dziesięć milionów ton ryb. Następnie zostały one
przez nas strawione z cząstkami
plastiku. Największym zagrożeniem

zdrowotnym dla nas jest mikroplastik. A mikroplastik to nic innego
jak heterogeniczna mieszanina różnego kształtu materiałów w postaci
fragmentów, włókien, elipsoid, granulek, śrutu, płatków o wielkości w
zakresie od 0,1 μm do 5 mm. I my
ten mikroplastik połykamy pod różną postacią! Kolejnym kataklizmem
są reklamówki foliowe, tzw. jednorazówki na zakupy. Cykl życia takiej
torby średnio nie wynosi więcej niż
25 min. Największą bolączką jest
fakt, że blisko czterysta lat może rozkładać się torebka foliowa, gdy nie
jest kompostowana. Podczas tego
procesu wytwarzają się groźne substancje. Wałbrzyszanie też produkują mnóstwo plastiku. Jednorazowe torby na zakupy czy butelki po
napojach są dziś czymś powszechnym w użytku, a nawet i nadmiernym. Dziennie miasto musi uporać
się z blisko dwustoma kilogramami
wytworzonego jako odpad plastiku. Plastiku, którego nikt nie chce
odebrać, a który stwarza zagrożenie
dla zdrowia. Dlatego właśnie zagłosowałem za przyjęciem tej restrykcyjnej uchwały, choć zdaje sobie
doskonale sprawę, że egzekwowanie jej będzie niezwykle trudne. Ale
warto zwrócić uwagę na fakt, że nie
wszyscy mieszkańcy mają równy
dostęp do pojemników na odpady
segregowane. Zdarzają się miejsca
w Wałbrzychu, gdzie na obszarze
kilku ulic ich brakuje. W tej sprawie
złożyłem stosowne interpelacje.
Radny Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Bezpartyjny Samorządowiec
R0073/20
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BEŚLERZEWSKA

W czwartek, 30 stycznia
wałbrzyska rada zagłosowała
za uchwałą dotyczącą zakazu
posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży
plastikowych produktów jednorazowego użytku. Sprawa
na skalę kraju wyjątkowa i dlatego od razu trafiła do ogólnopolskich mediów. W komentarzach pod artykułami, w
mediach społecznościowych
aż zawrzało.
Nie będę ukrywać – jestem
gorącą zwolenniczką tego
rozwiązania i cieszyłabym
się, gdyby wprowadzono je
w całym kraju w połączeniu z
systemem kaucyjnym (zwrot
butelek za kaucję). Czytałam
także te komentarze, dla higieny psychicznej zrezygnowałam z wdawania się w dyskusję. Przypuszczam, że 80%
komentujących nie przeczytało treści uchwały. Wśród komentujących znaleźli się też lokalni politycy. Oczekiwałabym
od nich minimum znajomości
rzeczy, na przykład rozróżnienia torby plastikowej jednorazowej od wielorazowej,
wiedzy o różnicach między
plastikiem
biodegradowalnym a oksydegradowalnym i
odpadami kompostowalnymi
– zawiodłam się. Cała ta dyskusja przypominała przekomarzanie się o tym, że gdzieś
dzwony biją, ale nie wiadomo
w którym kościele – ważne, że
biją głośno.
Sprawa jest bardzo prosta.
Powstaną strefy wolne od plastiku. To te miejsca, gdzie miasto nimi zarządza, ma na nie
wpływ. Zostaną one też dla
ułatwienia oznaczone. Nie kupimy w nich wody w butelce
plastikowej i nie przyniesiemy
tam swojej plastikowej butelki. Dotyczy to także wszelkich
słomek, jednorazowych tacek
itp. W wałbrzyskich sklepach
nie kupimy i nie otrzymamy za
darmo woreczków foliowych
i podobnych do nich jednorazowych siatek. I tyle – cała
filozofia tego przedsięwzięcia.
Wszystko po to, abyśmy nie
produkowali śmieci i nie jedli
plastiku – uchwała wyjdzie in
plus na zdrowie i budżet. Oby
tylko wojewoda nie podważył
tej uchwały i 1 września zrobimy poważny krok w stronę
wolności od plastiku.
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Wałbrzych walczy z plastikiem
Radni przegłosowali uchwałę
Radni miejscy zdecydowaną większością głosów podjęli uchwałę, która zakazuje w wybranych strefach Wałbrzycha używania, sprzedaży oraz posiadania
plastiku jednorazowego użytku. W ten sposób Wałbrzych stał się pierwszym miastem w Polsce o tak rygorystycznych przepisach.
Na terenie wszystkich nierucho- poziomie europejskim mają wejść w żymości stanowiących własność gminy cie w roku 2021.
Wałbrzych (obiekty i tereny będące w
Przegłosowana przez wałbrzyskich
posiadaniu gminnych jednostek or- radnych uchwała czeka teraz na opinię
ganizacyjnych, w tym gminnych osób wojewody dolnośląskiego, który może
prawnych) stworzone zostaną tzw. stre- ją zaakceptować, albo uchylić.
fy wolne od jednorazowego plastiku.
Przypomnijmy, Wałbrzych rozpoczął
Jak czytamy w uchwale, w strefach tych walkę z plastikiem w maju ubiegłego
obowiązywać będzie zakaz posiadania, roku, wprowadzając całkowity zakaz
używania, udostępniania oraz sprzeda- używania jednorazowych, plastikowych
ży produktów jednorazowego użytku z opakowań, naczyń i sztućców w instytutworzyw sztucznych i oksydegradowal- cjach miejskich, a także podczas imprez
nych tworzyw sztucznych (pojemników organizowanych przez miasto.
na żywność i napoje, widelców, noży,
aw-s
łyżeczek, pałeczek, talerzy, słomek, mieStatystyka:
szadełek itp.). Strefy, których dotyczyć
W Wałbrzychu na każde 1000 ton odpabędzie zakaz, zostaną oznaczone spedów przypada 310 ton plastiku
cjalnymi naklejkami. Ponadto uchwała
Produkcja jednej plastikowej torby, trwa
wprowadza także, na terenie całego
sekundę, zużycie 25 minut, rozkład w naturze od 100 do 400 lat
miasta, zakaz sprzedaży oraz udostępCo roku zużywamy 5 bilionów plastikoniania toreb na zakupy z tworzywa
wych toreb
sztucznego.
W ciągu 50 lat świat wyprodukował poPrzepisy dotyczące stref wolnych
nad 9 mld ton plastiku
od plastiku mają obowiązywać od 21
Polska zużywa 3,5 mln ton plastiku roczmarca. Od września natomiast wejdą w
nie
życie uregulowania dotyczące toreb na
Co tydzień zjadamy tyle plastiku, ile potrzeba do produkcji karty kredytowej
zakupy. Za złamanie zakazu najpierw
Duńczyk zużywa 4 foliówki rocznie, Powręczane będą upomnienia. Ostateczna
lak – 466
kara może jednak wynieść 500 złotych.
Francja – od 2016 zakaz wydawania w
Na razie, na szczeblu krajowym, nie
sklepach torebek jednorazowych, od 2020
ma rozwiązań prawnych dotyczących
zakaz używania plastikowych sztućców i
zakazu używania plastiku. Regulacje na
naczyń
REKLAMA
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Ciekawostki ze świata i Polski...

Biodegradacja styropianu

Oskar Makowski, uczeń Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie opracował
innowacyjny model biodegradacji odpadów styropianowych. Jego projekt naukowy wygrał Przegląd Garażowych Wynalazków Off Science. Oskar hoduje kameleony, agamę brodatą i gekona lamparciego. Żywi
je drewnojadami, które sam rozmnaża. Zauważył, że
larwy owadów potrafią trawić styropian. Przetwarzanie styropianu jest zbyt drogie, a więc mało opłacalne.
Utylizacja tego typu odpadów stanowi poważne wyzwanie dla środowiska.

Najpopularniejsze imiona

Zuzanna i Antonii to najczęściej nadawane imiona
w 2019 roku. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji najrzadszymi imionami były dla dziewczynek:
Zoi, Emi i Eileen, natomiast wśród chłopców Javier
i Fabien. Ministerstwo przypomina, że od 2019 roku
narodziny dziecka można zgłosić przez internet. Z takiej możliwości w 2019 roku skorzystało ponad 45
tysięcy rodziców dzieci. Baza imion nadawanych dzieciom dostępna jest bezpłatnie na stronie dane.gov.pl

Kawa czy sport?

Dla wielu z nas kawa jest nieodłącznym porannym
rytuałem. Doskonale wiemy, że filiżanka małej czarnej pobudza i podnosi koncentrację, a także dodaje
energii do działania. Najnowsze badania wskazują, że
ćwiczenia wpływają na organizm tak samo jak kawa.
Intensywny trening usprawnia pamięć roboczą, modulowaną przez korę czołowo-grzbietowo boczną
zdolność poznawczą, odpowiadającą za magazynowanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji. Dowiedli tego kanadyjscy uczeni. Osoby, które wykonały
ćwiczenia fizyczne osiągały doskonałe wyniki w testach intelektualnych.

Ratunek pingwinom

Populacja pingwinów cesarskich na Antarktydzie kurczy się z roku na rok w wyniku zmian klimatycznych.
Najprawdopodobniej ten gatunek może wyginąć do
2100 roku. Dlatego firmy technologiczne skupione
wokół Intela wykorzystujące sztuczną inteligencję
pomogą ekologom w monitorowaniu zagrożonego
gatunku. Instytucje te stworzyły model sztucznej inteligencji, która pozwoli śledzić przemieszczanie się
populacji pingwinów oraz ocenić ich liczebność. To
nie pierwszy ekologiczny projekt tego typu. Firma
Gamener wspólnie z Microsoft opracowała między
innymi technologię umożliwiającą klasyfikację tysięcy gatunków flory i fauny. Z kolei brytyjski DeepMind
pracuje nad oprogramowaniem analizującym zwierzęta w Parku Narodowym Serengeti w Tanzanii.

Herbata pomoże ci zmniejszyć stres?

Regularne picie ciepłej herbaty przynosi stałe korzyści – napój ten obniża poziom kortyzolu, uspokaja,
zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji. Z badań
przeprowadzonych przez dr Malcolma Crossa i Ritę
Michaels z City University London wynika, że już jedna
filiżanka naparu może znacząco zredukować poziom
stresu i wpłynąć zbawiennie na nasze samopoczucie. Osoby biorące udział w badaniu miały mniejszy
o cztery procent poziom stresu niż osoby, które w tym
czasie wypiły wodę. Naukowcy zwracają również
uwagę na sam rytuał parzenia i picia herbaty. Są jednak i sceptycy - oni pozostają ostrożni w wychwalaniu
tego popularnego trunku: „Ważne jest, aby nie przeceniać efektów” - mówi Stefan Borgwardt, neuropsychiatra z uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii.
Źródła informacji:
Centrum Prasowe PAP
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Leon zawodowiec Nowa Puma

28 stycznia 2020 roku odbyła się premiera najnowszej odsłony
bestsellerowego SEAT-a Leona.
Zespół projektantów w czasie od swoich poprzedników pod
prac nad sylwetką samochodu wieloma względami, lecz to bezstarał się jak najbardziej wzmoc- sprzecznie wciąż kultowy Leon.
nić jego ekspresję, zarówno w – Auto ma wszystko to, czego
ruchu, jak i podczas postoju. – oczekują wielbiciele modelu –
Udało nam się zachować niepo- sportowy charakter z dużą dozą
wtarzalnego ducha Leona, lecz elegancji i prostoty – mówi Mepoddaliśmy go naszej własnej sonero-Romanos.
SEAT jest jedyną firmą z sekinterpretacji.
Postanowiliśmy
wydłużyć i obniżyć linię maski, tora motoryzacyjnego, która
a także nadać jej bardziej zde- projektuje, rozwija i produkuje
cydowanego charakteru. Wyra- samochody w Hiszpanii. SEAT,
zistość zwiększają także pełne będący częścią Grupy Volkswatemperamentu reflektory LED. gen, to międzynarodowy konNatomiast trójwymiarowe po- cern z siedzibą w Martorell koło
łączenie pomiędzy przednimi Barcelony, eksportujący około
światłami a grillem jest odważ- 80% swojej produkcji do ponad
ne i kojarzy się z siłą. To moja 75 krajów. W 2018 roku SEAT
ulubiona część – tłumaczy szef osiągnął ogólnoświatową sprzezespołu projektowego SEAT-a daż na poziomie 517 600 pojazAlejandro Mesonero-Romanos. dów, co stanowi najwyższy wySamochód nowej serii różni się nik w ciągu 68 lat jego istnienia.
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Puma to nowy rozdział w języku projektowym marki Ford, z niezwykle charyzmatyczną stylizacją, której znakami rozpoznawczymi są wysoko umieszczone przednie reflektory oraz muskularne
linie nadwozia. Inspirowane modelami segmentu SUV proporcje
zapewniają wyższą pozycję kierowcy, co zwiększa pewność za kierownicą i umożliwia uzyskanie największej w klasie pojemności
bagażnika – 456 litrów.
Ponadto Ford Puma to pierwszy model w tym segmencie, który oferuje system bezdotykowej
obsługi pokrywy bagażnika oraz
funkcję masażu lędźwiowego
odcinka kręgosłupa – obydwa
rozwiązania dostępne bez dopłat
w luksusowej wersji Titanium X.
Wersja ST-Line, inspirowana linią
modeli Ford Performance, pojawi
się w salonach ze sportowymi dodatkami nadwozia, opcjonalnymi
czarnymi 19-calowymi felgami z
aluminium, ze sportowym zawieszeniem i spłaszczoną u dołu kierownicą. Nowy wariant ST-Line V
znacznie podnosi komfort, dzięki
skórzanym fotelom Windsor, do-

stępnym w standardzie i wysokiej
klasy systemowi audio B&O.
W gamie napędów nowego
Forda Puma pojawi się zaawansowany, oszczędny układ miękkiej
hybrydy. Model oferuje też klientom największą w swojej klasie
funkcjonalność i przyciągające
spojrzenia nadwozie kompaktowego crossovera. Nowy Ford
Puma dołącza do rozrastającej
się europejskiej gamy aut klasy
SUV i zainspirowanych SUV-ami
crossoverów, którą tworzą takie
modele, jak m.in. Fiesta Active,
Focus Active, EcoSport, Kuga,
Edge, oraz nowy Explorer Plug-In
Hybrid.

sekund/h
Volkswagen
Z eko energii

Marka Volkswagen czyni kolejne
postępy w realizacji celu, jakim
jest osiągnięcie w 2050 roku produkcji neutralnej pod względem
emisji dwutlenku węgla. Na rok
2020 firma podjęła kolejne ambitne zobowiązania i zamierza
zwiększyć zaopatrzenie swoich
fabryk w energię elektryczną
pochodzącą ze źródeł odnawialnych.Już dzisiaj prąd dostarczany
przez zewnętrzne firmy do 16 fabryk marki Volkswagen na całym
świecie (nie uwzględniając Chin)
pochodzi w 70. procentach ze
źródeł odnawialnych. Teraz postanowiono zwiększyć ten udział
w ciągu zaledwie roku do 90 procent.

Jaguar
Najchętniej kupują

Wielokrotnie nagradzany Jaguar
I-PACE, cieszy się popularnością
wśród klientów swojego segmentu. Według danych Instytutu
Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar najpopularniejszym
w Polsce SUV-em z napędem
elektrycznym 2019 roku (nie tylko segmentu Premium) został
Jaguar I-PACE. W zeszłym roku,
w naszym kraju zarejstrowano
75 egzemplarzy tego modelu.
Tuż za Jaguarem uplasowało się
Audi E-tron (71 sztuk), trzecie
miejsce zajął Mercedes EQC (18
sztuk), a czwarte Tesla Model X
(14 sztuk).
R0075/20
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Każdego poranka, kiedy
leniwe, puchate obłoczki
suną niezdarnie po zaspanym niebie, gapię się bezwiednie, choć z wrodzoną sobie bezczelnością, w czeluści
świecącego krwistą czerwienią neonu zakładu pogrzebowego, którego reklama
przesuwa się przed moimi
oczami zachłannie niczym
możliwości, których nigdy
nie wykorzystałam. Miałam
kiedyś przyjemność poznać
właściciela tego miejsca i
choć był to człowiek natury nadzwyczaj łagodnej, po
jego wizycie biuro momentalnie wypełniała drażniąca
woń śmierci. Jej zapach kapał z niego, jak rdzawa woda
ze starego kranu, wnikając
bez pytania w ściany i podłogi, dusząc mnie później
przez wiele tygodni. Zastanawiało mnie, czy jego żona,
kładąc się z nim co wieczór
do łóżka, nie czuje się czasem martwa. Przedwcześnie,
jeszcze za życia.
15 metrów dalej czai się
kolejny zakład pogrzebowy. Ten z całodobowymi lodówkami, w których można
spocząć nienachalnie, acz
pośmiertnie, o którejkolwiek
się zechce. Myśl, że można
godnie wkroczyć w wieczność, nie martwiąc się o swój
wygląd po śmierci, nieustannie mnie bawi.
I tak się gapimy na siebie
co rano, ja i mój neon, a jego
czerwień przypomina mi jak
niewyłączalny alert w telefonie, że zbudzić się trzeba
i nie czekając na nic ani na
nikogo żyć, tu i teraz. Wybaczać wszystkim napotkanym
głupcom, cierpienia swojego
się wyzbyć, nie pamiętać, nie
żałować niczego i niczego się
nie bać. Tylko żyć i czerpać.
Garściami brać. I gapić się w
gwiazdy, długo i niespiesznie, bo neonami się staną
niechybnie.
Niewiadomo
kiedy.
I miłować. Bo na miłość
nigdy nie jest za późno, za to
na śmierć, na śmierć prawie
zawsze jest zbyt wcześnie.

Piątek, 7 lutego 2020

/Tygodnik30minut

www.30minut.pl

Imię dla maskotki
Strażnik szop w pełnym umundurowaniu już niedługo może nazywać się: Prewencjusz, Szopek lub Strażuś. Wszystko za sprawą
konkursu, do którego 70 osób zgłosiło 114 propozycji imion dla
nowej maskotki Straży Miejskiej w Świdnicy. Teraz w głosowaniu internetowym na profilu miasta na Facebooku „Świdnica rynek z tradycjami” mieszkańcy wybiorą imię, które podoba im się najbardziej.
Przypomnijmy, że pluszaki zostały zakupione przez miasto w
ramach działań przewidzianych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica
na 2019 r. W sumie do miejskiej
formacji porządkowej trafiło 100
takich maskotek. Będą one wykorzystywane w trakcie realizacji
działań profilaktyczno-edukacyjnych, prowadzonych przez Straż

Miejską w Świdnicy w publicznych szkołach podstawowych
oraz w czasie interwencji z udziałem dzieci. - Bardzo dziękujemy
za tak wiele propozycji imion
nadesłanych przez świdniczan.
Mieliśmy nie lada problem z
wyborem, ale po długich dyskusjach na podium uplasowały się
trzy nazwy: Prewencjusz, Szopek
i Strażuś. Teraz zapraszamy Państwa do kolejnego etapu zabawy
– głosujcie, a my oczywiście zwy-

cięskie propozycje nagrodzimy –
mówi Marek Fiłonowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy.
Od 3 do 9 lutego będzie możliwość oddania 1 głosu na jedną
z trzech nazw dla pluszaka – po-

mocnika funkcjonariuszy Straży
Miejskiej.

inspirowane kuchnią rodziny
Hochbergów.

dzieci. Przedmioty na aukcję
przekazali znani i wybitni Polacy, tacy jak: Olga Tokarczuk,
Jurek Owsiak oraz Prezydent
Miasta Wrocławia Jacek Sutryk.

Red./ MD
foto: UM Świdnica

TO BYŁ BAL!

1 lutego 2020 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się najbardziej prestiżowe
wydarzenie na Dolnym Śląsku – III Bal Dolnośląskich
Pracodawców.
Na tegorocznej edycji Balu
bawiło się ponad 220 gości
oraz partnerów Dolnośląskich Pracodawców: FRW Media Group, Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego, spółki: NET
CABLE, DYNACON, La Winoteka, DZT Service, euro-point.
pl, Drukarnia Poldruk, Weber
Group, Advisory Group i Open
Group. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Wałbrzycha dr
Roman Szełemej. III Bal Dol-

nośląskich Pracodawców otworzył Prezes Związku Dolnośląskich Pracodawców Artur
Mazurkiewicz, a imprezę poprowadził znany dziennikarz
Olivier Janiak. Bal zaszczycił
swoją obecnością także Prezydent Konfederacji Lewiatan
Maciej Witucki.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Pająki”, a Restauracja Książęca z Zamku Książ
zadbała o wykwintne menu

Podczas balu odbyła się
aukcja charytatywna na rzecz
Fundacji Cząstka Ciebie, z
której dochód przeznaczony
zostanie na leczenie chorych

Red.
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Co ćwierka w sieci...
Anatol Szpur
@AnatolSzpur
Przyjęliśmy dziś ważną Uchwałę dotyczącą ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Uważam, że
to dobry krok w stronę czystego Wałbrzycha i okolic

Wałbrzyska SSE
@WalbrzyskaSSE
Mamy to 15 mln zł na rozwój działalności przedsiębiorstw @WalbrzyskaSSE
oraz Dolnośląski Park Innowacji i Nauki uruchamiają program preferencyjnych
pożyczek dla #MŚP. W @Dolny_Slask podpisaliśmy umowę o przekazaniu środków z @BGK_pl na ten cel. #WSSE #ZnaczySukces #PSI
11:40 AM · 31 sty 2020

4:20 PM · 30 sty 2020

WałbrzychMojeMiasto
Koleje Dolnośląskie
@KolejeD

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie kształtu nowej oferty przewozowej obowiązującej w przyszłym rozkładzie jazdy pociągów (2020/2021). Prowadzone przez @BiuroUmwd konsultacje potrwają dwa tygodnie – do 12. lutego
2020r.

@WalbrzychMM
Dzięki dofinansowaniu UE gruntownie przebudujemy lokal przy ul. Piłsudskiego
51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Biblioteki pod Atlantami. Wartość projektu to prawie 1,2 mln zł, z czego dofinansowania ze środków EFRR to
ponad 1 mln zł @EUinPL @EUinWroclaw
6:28 PM · 28 sty 2020

7:38 PM · 31 sty 2020

Dolnośląska Policja
@DPolicja
W Wałbrzychu przestępcy metodą „na policjanta” próbowali wyłudzić od starszej
mieszkanki pieniądze, pod legendą kaucji dla „wnuka”, który - w przypadku braku
uiszczenia odpowiedniej sumy pieniędzy - trafić miał do więzienia.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
@DAWGspzoo
Trwa przyjmowanie wniosków o Pożyczkę Rozwojową dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw! Możliwe kwoty pożyczki: do 100 tysięcy zł mikro i małe przedsiębiorstwa, do 1 000 000 zł mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Więcej informacji http://dawg.pl
8:22 AM · 4 lut 2020

6:30 PM · 1 lut 2020

Michał Dworczyk
@michaldworczyk
To był owocny dzień dla okręgu wałbrzyskiego. Wraz z kilkudziesięcioma samorządowcami podsumowaliśmy dotychczasową współpracę i wyznaczyliśmy kolejne cele. W trakcie dyskusji dołączył do nas Premier @MorawieckiM
, który podkreślił, że nasz subregion jest mu wyjątkowo bliski
5:15 PM · 31 sty 2020
REKLAMA

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

Na Dolnym Śląsku walczymy ze smogiem. Rusza kampania informacyjna, której
celem jest wzrost świadomości Dolnoślązaków na temat smogu. Chcemy przekonywać, że każdy ma wpływ na jakość powietrza.
https://czystezasady.pl.
6:12 PM · 4 lut 2020
R0076/20

16 Uroda / Dziecko

Pop-up - książka inna
niż wszystkie
kach-rozkładankach, zwanych
pop-up, które ożywają dzięki
obrazkom! Polecamy!

Zachęcają do czytania i rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Są
barwne i zaskakujące, pomysłowe, pięknie zilustrowane i z powodzeniem mogą konkurować
ze smartfonami i nową technologią. O czym mowa? O książ-

1. Sophie Strady, W lesie, Wydawnictwo Dwie Siostry, cena
59,90 zł.
2. Anouck Boisrobert, W głębinach oceanu, Wydawnictwo
Dwie Siostry, cena 59,90 zł.
3. Anna Llenas, Kolorowy potwór, Wydawnictwo Mamania,
cena 58,99 zł.

www.30minut.pl

Owcze zamiast krowiego
Chcąc uniknąć alergii pokarmowej, warto zmienić nawyki
żywieniowe. Zacznijmy od mleka i ogólnie - nabiału. Pójdźmy
w ślady Greków, Francuzów i
Włochów i wyeliminujmy z diety produkty pochodzenia krowiego, zastępując je owczymi.

Zawarte w nich witaminy (m.in.
C, B, B2, B5, B6, B9, B12, A, wapń,
magnez, fosfor, selen, żelazo)
oraz cenne składniki (likopen),
zapobiegają nowotworom, osteoporozie i miażdżycy, a do
tego nie uczulają - tak jak np.
kazeina (białko). Doceńmy rów-

nież rodzime, górskie wyroby
powstałe na bazie owczego mleka - oscypki. Na zdrowie!
osa
Źródło zdjęć: pixabay.com

Źródło zdjęcia:
www.empik.com

Słodkości po wysiłku
Produkty, jakie spożywamy
po wyjściu z sali fitness bądź
ukończeniu jakiegokolwiek innego treningu, mają istotny
wpływ na odnowę i regenerację
mięśni po wysiłku. Szczególnie
korzystny wpływ na nasze ciało
wywierają węglowodany, dlatego po ćwiczeniach bez obaw
możemy pozwolić sobie na coś
słodkiego i jednocześnie odżywczego. Dobrze sprawdzą się tu
wszelkiego rodzaju batony, np.
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wysokobiałkowe z mąki owsianej i brązowego ryżu. Smacznego!
osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Spróbuj mleka, serów i kefirów np. z Owczej Krainy!

Interwałowy trening metaboliczny - tabata
Czy wiesz, że... "tabata to ćwiczenia składające się na trening o
niezwykłej intensywności, który
wykonuje się z obciążeniem własnego ciała? Jego celem jest poprawa zarówno wydolności beztlenowej, jak i aerobowej (tlenowej),
a co za tym idzie - zwiększenie
wytrzymałości i wydolności organizmu. W związku z tym spalenie
zbędnej tkanki tłuszczowej jest

"skutkiem ubocznym" intensywnych ćwiczeń. Co więcej "treningu
tabata nie należy powtarzać częściej niż 2-3 razy w tygodniu. Serii
ćwiczeń nie wolno wykonywać
również na czczo oraz po posiłku.
W związku z wyczerpaniem organizmu, należy dbać o regularne
uzupełnianie niedoboru elektrolitów w organizmie i odpowiednią
suplementację".

Źródło informacji:https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odchudzanie/cwiczenia-odchudzajace/
tabata-czyli-interwalowy-trening-metaboliczny-cwiczenia-tabata-aa-RqZs-Tiag-inFR.html

REKLAMA

Zebrała: osa

R0077/20

9 luty - WROCŁAW

11 luty -

10 luty - LUBIN I GŁOGÓW

12 luty - BOLESŁAWIEC

WAŁBRZYCH
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

„INSTYTUT GOETHEGO”

Połączenie kryminału Agathy
Christie z „Cierpieniami młodego Wertera” Goethego!
Siedem osób zostaje zaproszonych do tajnego projektu w
Instytucie Goethego mającego
swoją siedzibę na Zamku Książ
w mieście Waldenburg. Gdy w
tajemniczy sposób ginie jeden
z nich, uczestnicy projektu zdają
sobie sprawę, że zostali wplątani
w aferę kryminalną. Niespodziewane wydarzenia i mordercze listy tajemniczego Wertera budzą
w nich lęk i ciekawość zarazem.
Wraz z Werterem przechodzą
emocjonalną drogę egzystencjalnych lęków, smutku, melancholii, romantycznej miłości,
obłędu i samobójczych śmierci,
którym nierzadko towarzyszy
muzyka.

Zapraszamy:
7 i 8, 9 lutego o 19:00
Reżyseria i choreografia: Cezary Tomaszewski
Tekst i dramaturgia: Daria Kubisiak
Obsada: Sara Celler-Jezierska
[g], Weronika Krówka [g], Rafał
Kosowski, Dariusz Maj [g], Filip
Perkowski, Dariusz Skowroński,
Piotr Tokarz

opowiada o prawdziwej historii
jednostki uwikłanej w wielkie
wydarzenia oraz prawdziwych
emocjach towarzyszących odkrywaniu rodzinnej tajemnicy.
Dwie Ireny – współczesna Irena
Sierakowska i Irena Sierakowska,
która zginęła w Powstaniu Warszawskim, są ze sobą spokrewnione, ale nigdy się nie poznały.
Mimo to wiele je łączy, o wiele
więcej niż tylko imię. Bohaterka
odnajduje pudełko z pamiątkami, a w nim częściowo zwęglony pamiętnik pisany przez Irenę
Sierakowską w sierpniu 1944
roku.

Obsada: Irena Sierakowska
Monodram powstaje w ramach Wolnych Inicjatyw Scen
Aktorskich
KUP BILET ONLINE: http://bilety.teatr.walbrzych.pl/
Rezerwacja i informacja: Biuro Współpracy z Publicznością,
tel. 74 648 83 01 (do 03)

KUP BILET ONLINE

Zapraszamy:
8 i 9 lutego o 18:00
Reżyseria: Agata Puszcz

„108 KOSTEK CUKRU”
Poruszający monodram Ireny Sierakowskiej, który powstał
na kanwie pamiętnika krewnej
aktorki odnalezionego w gruzach Warszawy tuż po Powstaniu. Kameralne przedstawienie

Po spektakularnym sukcesie Koncertu Wiedeńskiego
mamy przyjemność zaprosić Państwa na premierę - Koncert
Muzyki Przedwojennej. Projekt
w wykonaniu niezwykłej grupy wspaniałych, polskich artystów Młodego Pokolenia za każdym razem przyjmowanych
owacjami na stojąco
w największych polskich salach koncertowych! To połączenie klasycznej formy i kunsztu z młodością, werwą i niespotykaną muzykalnością muzyków wykonujących to niezwykłe
widowisko!
W programie znajdą się między innymi takie przeboje
jak:
„Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Ada! To nie wypada!”, „Powróćmy jak za dawnych lat”,
„Tango milonga”, „Ostatnia niedziela” i wiele, wiele innych niezapomnianych melodii okresu międzywojennego. Zabrzmią
największe przeboje ze starych filmów i operetek oraz ogniste
tanga i czardasze. Usłyszą Państwo między innymi melodie z
repertuaru Hanki Ordonównej, Eugeniusza Bodo, Toli Mankiewiczównej, Jana Kiepury i innych.
Zapraszamy serdecznie!
Bilety 90 zł: Kasa Filharmonii Sudeckiej (ul. Słowackiego 4)
Kasa- tel. 501 674 397, grupy powyżej 10 os.- tel. 515 985 232
bilety online na www.kupbilecik.pl

Mój kulejący pies, który
uciekł nie oglądając się za
siebie i facet, który złośliwie
przewrócił mi motocykl.
Tylko po to, żeby zwołać
grupkę ludzi, by z nią obserwować kiedy padnie wytrenowana cierpliwość, wyuczona
uprzejmość, wyćwiczona otwartość.
Małe koszmary poprzedniej nocy z jednej strony mówiące mi wyraźnie, że tost
wieczorem to zły pomysł,
z drugiej dające temat na dzisiejszy wpis: o obserwacji.
Przypomniał mi się wieczór
sprzed kilku lat. After party
po udanym wernisażu, kiedy
pewna znana pani wcisnęła
mi kieliszek z winem, mówiąc
z przymrużonym okiem, że to
polecenie służbowe.
Powiedziała też wtedy, że
musi stale uważać, że w knajpie nawet piwa ze znajomymi
napić się nie może, bo obserwujące oczy posądzą, wyślą
komentarz do gazety. Że ja
też powinienem uważać, no
taka praca.
Wyobraziłem sobie te cwane, przymknięte oczy. Przestałem wtedy przechodzić na
czerwonym.
Ale! Drodzy Odbiorcy Kultury Wszelakiej Jakości!
Obserwacja działa w dwie
strony.
Bądźcie pewni, że istnieją też inne oczy. Że te widzą,
na co głosujecie obecnością
i pieniędzmi, że pakują Was,
Drodzy Odbiorcy, do worków,
czasem o nazwach takich, jakich nikt nie chciałby usłyszeć.
Że sprawdzają czy łatwo
wybieracie
sprawdzonych
tuzów popkultury, jak bułkę
z kiełbasą, wieczny pewnik,
czy próbujecie innych kuchni.
Jak ta, jaką podamy dziś
wieczorem. Kilka godzin po
przewertowaniu tej świeżutkiej gazety. Potrawka z prawdziwych Tuzów muzyki (tu
cwanie przymykam oczy).

18 Sport
sekund
Świetna forma
pływaków Szafira

W miniony weekend rozegrano
pierwsze w Nowym Roku zawody pływackie na poziomie dolnośląskim. Mowa o zawodach o
Puchar Wójta Gminy Osiecznica,
które okazały się niezwykle udane dla przedstawicieli Szafira,
gdyż bilans wałbrzyszan to 5
złotych, 3 srebrne oraz 3 brązowe medale. Prawdziwym dominatorem imprezy okazał się
Michał Mrzygłód. Nasz 15-latek
wystąpił w pięciu konkurencjach
i w każdej stawał na podium, w
tym trzykrotnie sięgnął po złoto,
raz – srebro oraz brązowy krążek.
Powyższy wynik przełożył się na
imponującą zdobycz punktową
Michała, a w rezultacie tytuł najlepszego zawodnika imprezy.
Powody do radości mieli również pozostali pływacy Szafira. W
czterech konkurencjach Mateusz
Selent wywalczył 4 medale, w
tym 2 złota, Zofia Cikoto odebrała brązowy medal za 50 metrów
stylem grzbietowym, a Róża Garba zajęła 3. miejsce w wyścigu
na 100 metrów stylem grzbietowym. Cieszy wynik najmłodszego narybku Szafira, czyli Ani Kołomańskiej, która zdobyła swój
pierwszy dyplom na zawodach
okręgowych za 6. miejsce na 25
metrów stylem grzbietowym.

Porażka bez konsekwencji

W przedostatniej kolejce rundy rewanżowej II ligi siatkarze
MKS-u Aqua-Zdrój po zaciętym
boju ulegli Bielawiance-Bester
Bielawa 2:3. Na szczęście derbowa porażka nie miała wpływu na losy wałbrzyszan, którzy
już wcześniej zapewnili sobie
2. miejsce na finiszu tej części
rozgrywek. Co prawa „oczko” niżej w tabeli ze stratą 2 punktów
znajduje się Bielawianka, jednak
nie mamy żadnych powodów
do obaw. W ostatniej odsłonie
obecnej rundy wałbrzyszanie
zagrają bowiem na wyjeździe z
przedostatnim w tabeli – Ikarem
Legnica, dodatkowo Bielawianka
pauzuje, tak więc nasza pozycja
w klasyfikacji jest niezagrożona.
Bielawianka-Bester Bielawa –
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 3:2
(25:21, 26:24, 16:25, 20:25, 15:13)
MKS Aqua-Zdrój: Kulik, Leński,
Szczygielski, Nowak, Redyk, Gawryś, Zieliński (libero) oraz Pizuński, Gontarewicz, Mikulski, Sroka,
Laskowski. Trenerzy: Janusz Ignaczak oraz Fabian Kurzawiński

Komplet punktów Chełmca
Wodociągów

Kolejną, czwartą już w Nowym
Roku wygraną zanotowały siatkarki MKS-u Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych. Nasze panie pokonały niżej sklasyfikowany SMS PZPS
II Szczyrk 3:1 i wciąż liczą się w
walce o awans do rundy play-off
II ligi. Co prawda początek meczu
podopieczne trenera Marka Olczyka wyraźnie przespały przegrywając pierwszą partię 22:25,
jednak w kolejnych odsłonach
dominacja gospodyń nie podlegała już dyskusji. Aleksandra
Małodobra i spółka zwyciężyły
3:1, dzięki czemu zachowały 5.
pozycję w tabeli ze stratą zaledwie punktu do sklasyfikowanej
na 3. miejscu Energii II Kalisz. I to
właśnie z ekipą z Kalisza przyjdzie siatkarkom Chełmca Wodociągów zmierzyć się w następnej
kolejce, która podobnie jak w
przypadku naszych siatkarzy, odbędzie się dopiero 15 lutego.
Bartłomiej Nowak
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Ruszyła piłkarska karuzela

Lokalne drużyny piłkarskie rozpoczęły przygotowania do nadchodzącej rundy wiosennej. Za nami pierwszy weekend lutego i seria spotkań
kontrolnych z udziałem naszych przedstawicieli. Z najciekawszych wyników warto wspomnieć o wygranej Podgórza ze Zdrojem Jedlina-Zdrój,
równie niespodziewanej porażce Zagłębia z juniorami Victorii Wałbrzych, czy zwycięstwie Górnika z liderem klasy A, Victorią Świebodzice.
Spotkania kontrolne:
Podgórze Wałbrzych – Zdrój Jedlina-Zdrój 4:3 (2:3)
Bramki: Łukasz Piątek, Kamil Mocydlarz, Paweł Sajdak, Krystian Sosnowski – Podgórze oraz zawodnik
testowany, Łukasz Samiec, Dominik
Tłuścik – Zdrój
Podgórze: R. Koszyka, Dudiak, J.
Hertmanowicz, Wroczyński, P. Koszyka, Dębski, Kobylański, Sajdak,
Mocydlarz, Piątek, Sosnowski. Trener:
Paweł Majewski
Zagłębie Wałbrzych – Victoria Wałbrzych 1:10 (1:3)
Bramki: Marek Górecki – Zagłębie
oraz Klaudiusz Zych 4, Michał Broniek
2, Kacper Płoszczyca, Mateusz Radzikowski, Oskar Siara, Michał Pazik – Victoria
Górnik Wałbrzych – Victoria Świebodzice 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Adam Niedźwiedzki
(35), 2:0 Patryk Rzeszotko (50)
Górnik: Rzeczulski, Sobiesierski,
Rękawek, Frączek, Rzeszotko, G. Michalak (46 Biskup), Niedźwiedzki
(46 Marciniak), Smoczyk, Rosicki (46
Grudziński), Krawczyk, zawodnik te-

stowany (46 Mrowiec). Trener: Marcin
Domagała

Górnik Wałbrzych - Zdrój Jedlina-Zdrój

Czarni Wałbrzych - Orlęta Krosnowice

Czarni Wałbrzych – LKS II Bystrzyca
Górna 3:8 (0:3)
Bramki: Kamil Szarek, Rafał Baszak,
Rafał Maciaszczyk - Czarni oraz Mateusz Dubojski 4, Michał Żurek, zawodnik testowany, Grzegorz Prorok, Bartłomiej Niedziałkowski – LKS
Czarni: B. Rudnicki, Chodacki,
Darmochwał, Gołek, P. Rudnicki, Misiak, Szkudlarek, Ziątek, Kasprzyk,
Koszewski oraz Pyłka, Szarek, Baszak,
Maciaszczyk, Öztürk, Gürdal, Anuszkiewicz, Chmura. Trener: Leszek Derewecki

Sobota - 8 lutego, ul. Ratuszowa,
godz. 17:
MKS Szczawno-Zdrój - Orzeł Lubawka

Niedziela – 9 lutego, ul. Ratuszowa,
godz. 12:
Zagłębie Wałbrzych – Bóbr Marciszów

Sobota – 8 lutego, Bielawa, godz.

Niedziela – 9 lutego, Świebodzice,
godz. 12:
Podgórze Wałbrzych – Górnik Boguszów-Gorce

17:

Bielawiana Bielawa – Zagłębie Wałbrzych (III liga kobiet)

Bartłomiej Nowak

Niedziela – 9 lutego, Nachod,
godz. 14:

MKS Szczawno-Zdrój – Venus Nowice 1:4
Bramka dla MKS-u: Wojciech Kumor

18:

Najbliższe mecze
Piątek – 7 lutego, Katowice, godz.

GKS Katowice – AZS PWSZ Wałbrzych
Sobota – 8 lutego, ul. Ratuszowa,
godz. 14:

Górnicy po raz czternasty
Koszykarze Górnika Trans.eu w pełni zrewanżowali się Księżakowi Łowicz za porażkę w pierwszej rundzie. W niedzielne popołudnie
biało-niebiescy wygrali przed liczną wałbrzyską publicznością 84:78 odnosząc tym samym czternaste zwycięstwo w sezonie.
Dzięki wspomnianej wygranej
podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego wskoczyli na 2. miejsce
tabeli tracąc 2 „oczka” do lidera ze
Słupska. Nasza pozycja w klasyfikacji jest jednak nieco myląca, gdyż
Czarni rozegrali o dwa mecze więcej aniżeli wałbrzyszanie.

Sam pojedynek z Księżakiem,
który jako pierwszy w tym sezonie
znalazł patent na Górnika wygrywając u siebie pod koniec października 89:84, miał kilka różnych faz.
Po pierwszej, szybkiej i skutecznej z
obu stron kwarcie (28:26), w dwóch
kolejnych obie drużyny wyraźnie
przyhamowały. Szybciej pozbierali
się rywale, którzy w połowie trze-

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Bartosz
Nazwisko: Guran
Data urodzenia:
7 stycznia 1975 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Heros Ustka
(kulturystyka ekstremalna)
Największy dotychczasowy sukces?
Jestem 4-krotnym medalistą Mistrzostw Polski w kulturystyce w kategorii super ciężkiej, na swoim koncie
mam także udział w wielu zawodach
międzynarodowych w Polsce oraz
Europie. Z najważniejszych dla mnie
startów muszę podkreślić występy w
wersji europejskiej Arnolds Classic w
Madrycie, czy udział w pierwszej edycji Mister Olimpia Amateur Europe,
która odbyła się w Pradze.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Layne Norton, a ściślej doktor Layne
Norton, który był znakomitym sportowcem. Norton trenował sporty siłowe, ale jest również lekarzem, który
nadal rozwija kulturystykę łącząc teorię z praktykę.
Dlaczego kulturystyka?
Bo to sport, a zarazem nie-sport. Tak
naprawdę kulturystyka to styl życia.
To, że się wychodzi na scenę, to finałowa składowa wielu elementów. Z dru-

giej strony możesz nie wychodzić więcej na scenę, ale nadal dbasz o swoją
sylwetkę, zdrowe odżywianie, tryb
życia. Bo kulturystyka to sposób na
życie. Ten zdrowy tryb życia staram się
również zaszczepić moim podopiecznym jako trener personalny oraz
dietetyk pracujący w Aqua-Zdroju.
Zajmuję się kształtowaniem sylwetki,
jestem ponadto sędzią sportów sylwetkowych. Szczegóły na moim blogu
na stronie: bartoszguran.pl.
Jaki cel jako zawodnik chcesz osiągnąć?
Na razie nie myślę o sportowej emeryturze. Mam jeszcze w planach udział w
turniejach weteranów, czyli zawodników powyżej 40 lat. Bo wbrew pozorom kulturystyka to sport dla długowiecznych.

ciej ćwiartki wyszli na prowadzenie
59:51, jednak dzięki ambitnej postawie jeszcze w tej części gospodarze zmniejszyli straty do 2 punktów (60:62). Ostatnia kwarta to
popisowa gra Rafała Glapińskiego i
spółki. Za sprawą efektownych akcji Damiana Pielocha oraz Macieja
Koperskiego biało-niebiescy zbudowali niewielką przewagę (80:72
w 38 minucie) i mimo wysiłków
Księżaka (82:78 na 30 sekund przed
końcową syreną) zdołali przechylić
szalę zwycięstwa na swoją stronę.
W najbliższej odsłonie rundy
rewanżowej Górników czeka sobotni mecz z zamykającą tabelę
Energą Kotwicą Kołobrzeg. Wbrew
pozorom to nie będzie spacerek
dla chłopców Grudniewskiego,
szczególnie mając w pamięci listopadową konfrontację w hali Aqua-Zdrój, która przyniosła skromne
zwycięstwo wałbrzyszan 76:74. W
kolejnych dniach rozgrywki zdecydowanie przyśpieszą, gdyż już w

nadchodzącą środę nasi powrócą
pod Chełmiec, aby o godzinie 18
podjąć Pogoń Prudnik. Za tydzień
zaś, o czym zapewne będzie okazja
wspomnieć w następnym wydaniu
naszego tygodnika, Górnicy zagrają na wyjeździe z Miastem Szkła
Krosno trenera Marcina Radomskiego, z którym to zespołem wygraliśmy na Ratuszowej po dwóch
dogrywkach (!) 86:80.
Górnik Trans.eu Wałbrzych - KS
Księżak Łowicz 84:78 (28:26, 17:17,
15:19, 24:16)
Górnik Trans.eu: Damian Pieloch 18 (4x3), Grzegorz Kulka 15
(2), Maciej Koperski 13 (1), Kamil
Zywert 10, Krzysztof Jakóbczyk
9 (1), Damian Cechniak 8, Bartłomiej Ratajczak 4, Karol Kamiński 3,
Marcin Wróbel 2, Damian Durski
2, Rafał Glapiński. Trener: Łukasz
Grudniewski
Bartłomiej Nowak
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Ogłoszenia drobne 19

od 18 lat
razem z Wami

www.30minut.pl
NIERUCHOMOŚCI

SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ
Ul. Topolowa 25/2
(przy rondzie Tesco)
58-309 Wałbrzych
Wszystkie oferty na naszej
stronie:
www.mentornieruchomosci.pl
Tel. 535-285-514
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Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2,
drugie piętro w bloku czteropiętrowym, DUŻY balkon, standard dobry.
Cena: 165 000 złotych, telefon: 535285-514.

Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2,
drugie piętro w bloku dwupiętrowym, wymienione instalacje, ogrzewanie gazowe, NISKIE koszty utrzymania, blok po termomodernizacji.
Cena: 179 000 złotych, telefon: 530998-374.
Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2,
mieszkanie dwupoziomowe, wymienione instalacje, ogrzewanie gazowe,
blok po termomodernizacji, boczna
uliczka. Cena: 210 000 złotych, telefon: 881-700-772.
USŁUGI
(4) SZAFY WNĘKOWE,

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 7.02.2020 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
gwarancji na usługę. Czynne od 9 17 w sobotę do 13 793-10-10-22 lub
74-660-38-43

sce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 , e-mail: serene27@wp.pl

(4) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992, 74 841 25 40

KUPIĘ

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

GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981

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

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

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

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

(15)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

(6) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 102

(20) Remonty łazienek i mieszkań,
instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

(8) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE
-TANIO!

(4) Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe i przemysłowe.
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47,
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

W W W. M E B L E - I B G . W E E B LY.
COM TEL. 607 218 533

PRACA

(4) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW CYFROWYCH Rok

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

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

Piaskowa Góra, 3 pokoje, 55m2,
nietuzinkowy układ mieszkania,
trzecie piętro w bloku czteropiętrowym, do własnej aranżacji. UWAGA:
DUŻY BALKON!! Cena do negocjacji. Cena: 185 000 złotych, telefon:
881-700-772.

Piaskowa Góra, 4 pokoje, 56m2,
trzecie piętro w bloku czteropiętrowym, do własnej aranżacji.
Cena: 145 000 złotych, telefon:
535-285-514.

ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

(4) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Pol-

(4) Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel:
500834769
SPRZEDAM
(6) Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno-Walim 1ha-3zł/m2 , tel. 502659170

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

BIURO KREDYTOWE
WAŁBRZYCH
Kredyty gotówkowe,

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

Zapraszamy emerytów,

nieruchomości
za gotówkę

rencistów, osoby z umową

(również zadłużone)

o pracę lub zlecenie.

Tel. 603 836 336

konsolidacyjne, pożyczki
na oświadczenie.

tel. 609 432 928

REMONTY
mieszkań i domów
szybkie terminy
SZYBKO
I SOLIDNIE

504 175 028
Firma „LINK”
w Wałbrzychu
zatrudni pracowników
produkcyjnomagazynowych. Praca
1-zmianowa, soboty,
niedziele i święta wolne.
Kontakt telefon 74 84234-56 lub w siedzibie
firmy ul. Sportowa 13
(Sobięcin)

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

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

oraz dodatkowo

000 zł netto

Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie
Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100
Liczba miejsc w projekcie ograniczona
Z perspektywą w przyszłość
Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
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