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Imieniny:
Walentego, Liliany

WALENTYNKI

Imieniny:
Klaudii, Józefa

Dzień Singla

Imieniny:
Aleksego. Łukasza

Dzień Kota

Imieniny:
Szymona, Konstancji

Dzień Baterii

Imieniny:
Konrada, Arnolda

Dzień Nauki Polskiej

Imieniny:
Leona, Ludomiły

TŁUSTY CZWARTEK

12:00 Taniec przeciw przemocy - „Nazywam się mi-
liard” – lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wo-
bec kobiet, Świdnica, Rynek
18:00 Taniec przeciw przemocy - „Nazywam się mi-
liard” – lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wo-
bec kobiet, Galeria Victoria, Wałbrzych
18:00 Walentynki - koncert – „Sztygarówka” – Stara 
Kopalnia, Wałbrzych 
18:00 SPÓJRZ - widzę zbiorowa wystawa WKF inspi-
rowana tekstami zespołu Raz Dwa Trzy - wernisaż - 
Galeria pod Atlantami Biblioteki pod Atlantami
18:30 „Chłopi” na podstawie „Chłopów” Władysława 
Reymonta - spektakl dyplomowy AST we Wrocławiu 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych - Duża Scena
19:00  „Baba-Dziwo” - Teatr Dramatyczny, Wałbrzych 
- Scena Kameralna
19:00 Koncert OSFS, dyrygent -  Jean-Luc Tingaud, 
solistka - skrzypaczka Dorota Graca Filharmonia Su-
decka, Wałbrzych
19:00 Koncert walentynkowy „O miłości” - Restaura-
cja Ciekawa, Jedlina-Zdrój, Plac Zdrojowy 4
19:00 Wernisaż wystawy fotografii Tomasza Sidora - 
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
20:00 Zabawa Walentynkowa - Hotel Biały, Wałbrzych

18:30 „Chłopi” na podstawie „Chłopów” Władysława 
Reymonta - spektakl dyplomowy AST we Wrocławiu 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych - Duża Scena
19:00  „Baba-Dziwo” - Teatr Dramatyczny, Wałbrzch - 
Scena Kameralna
19:00 Alicja Majewska – „Żyć się chce” – koncert – Fil-
harmonia Sudecka, Wałbrzych
20:00 Aqua Zdrój & DMC: ATB, Alex MORPH - Aqua 
Zdrój, Wałbrzych

19:00 „Kochanie wróciłem” – spektakl – Filharmonia 
Sudecka

18:00 Forum Teatrów Niezależnych Transformacje - 
Świdnicki Ośrodek Kultury
Świdnica, Rynek 43

19:00  Czytanie przed PREMIERĄ: Jerzy Szaniawski 
„Żeglarz”- Teatr Dramatyczny, Wałbrzych – Inna Scena

18:00 Koncert smyczkowy Książęcej Orkiestry Sa-
lonowej - Miejski Dom Kultury w Świebodzicach 
(wstęp wolny)
18:00 XX Lecie Shinkyokushin - spotkanie klubowe 
członków, działaczy, sympatyków z okazji 20- lecia 
Shinkyokushin oraz Klubu Karate Ful Contact w Wał-
brzychu  - Wałbrzych, Niepodległości 24
19:00 Karaś / Rogucki – koncert – Stara Kopalnia, 
Wałbrzych
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
5OC 6OC 11OC 11OC

Sobota Niedziela Poniedziałek
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rozmowa tygodnia
Z Andrzejem Sawickim,
nowym współdzierżawcą schroniska Harcówka, przewodnikiem 
sudeckim, podróżnikiem rozmawia Anna Waligóra-Stupnicka

Imieniny:
Danuty, Juliany
Międzynarodowy Dzień
Listonoszy
i Doręczycieli Przesyłek

12:30 „Kajtuś Czarodziej” – spektakl - Teatr Lalki i Ak-
tora w Wałbrzychu, Wałbrzych
16:00 Turniej darta - Papug Pub, Wałbrzych, ul. For-
teczna
17:00 Lekcje Ciemności - wernisaż wystawy fotogra-
ficznej Bogdana Konopki, Wałbrzych, Stara Kopalnia, 
Galeria B10
18:30 „Chłopi” na podstawie „Chłopów” Władysława 
Reymonta - spektakl dyplomowy AST we Wrocławiu 
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych - Duża Scena
19:00  „Baba-Dziwo” - Teatr Dramatyczny, Wałbrzych 
- Scena Kameralna

LUTY

16
NIEDZIELA

„Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy 
odrzucić.”  św. Jan Paweł II

Dlaczego akurat Harcówka, bo 
była wolna?

Początkowo razem z Kazimierzem 
Mazikiem – moim wspólnikiem - pla-
nowaliśmy wydzierżawić zupełnie inne 
schronisko PTTK – typowo górskie, 
dlatego jeździliśmy i rozmawialiśmy z 
dzierżawcami pozostałych schronisk 
o tym, jak w praktyce wygląda taka 
dzierżawa. Wtedy okazało się, że do-
tychczasowa dzierżawczyni Harców-
ki rezygnuje z prowadzenia obiektu. 
Harcówka okazała się dla nas bardziej 
interesująca, więc zdecydowaliśmy się 
bardzo szybko.

W listopadzie stanęliście do kon-
kursu ofert.

Wcześniej jednak zrobiliśmy bada-
nie biznesowe, czy całe to przedsię-
wzięcie ma w ogóle rację bytu. Musie-
liśmy też przedstawić właścicielowi, 
którym są Sudeckie Hotele i Schroniska 
bardzo solidny plan marketingowy.

Ilu było chętnych na to schroni-
sko?

Ja wiem o dwóch, ale podobno 
było ich 10.

Co zastaliście w Harcówce?
Od początku wiadomo było, że cała 

góra, czyli część noclegowa nie nadaje 
się do użytkowania. M.in. dlatego, że 
jest zakaz wydany przez powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego, ze 
względu na brak ciągów wentylacyj-
nych, które my musimy w najbliższym 
czasie wykonać. Jeżeli chodzi o dolną 
część - barową to żadnych przeszkód 
do jej uruchomienia nie ma, z wyjąt-
kiem tego, że poprzednia dzierżawczy-
ni zostawiła ją zupełnie pustą. Wszyst-
ko musimy kompletować od początku. 
W tym kuchnię!

Kiedy planujecie otworzyć bar, 
ewentualnie restaurację?

Musimy przystosować obiekt do 
naszych planów i działań. Do tego 
potrzebny jest nowy projekt techno-
logiczny, potem całość musi odebrać 
Sanepid. Jeżeli projektanci się w miarę 
szybko uwiną, to kawiarnię otworzymy 
już w kwietniu. Jeżeli się uda, to może 
otworzymy też restaurację, a jeżeli nie, 
przesuniemy to wszystko na maj. Na-
tomiast noclegi to na razie przyszłość. 
Czeka nas wymiana dachu. PTTK dosta-
ło zgodę i pieniądze na jego remont. 
Dach będzie wymieniany w maju i 

dopiero wówczas, być może będzie to 
czerwiec, ruszymy z pracami w części 
noclegowej. Będziemy potrzebowali 
kolejnych nowych uzgodnień technicz-
nych, wykonany zostanie nowy projekt 
wnętrza. Nie potrafię dokładnie powie-
dzieć, czy uda nam się otworzyć część z 
pokojami w tym roku. Może. Jeżeli nie 
– zostaje przyszły rok.

Na co wystarczy Wam własnych 
pieniędzy?

Sami jesteśmy w stanie sfinansować 
remont kawiarni i kuchni z kupnem 
potrzebnych urządzeń. Resztę, czyli 
projekty, przebudowę, dostosowanie, 
rozbudowę części hotelowej będzie-
my musieli, jako spółka, sfinansować 
z kredytu. Będziemy także starać się o 
środki finansowe z Funduszu Regionu 
Wałbrzyskiego.

Poza kuchnią, dachem, pokojami 
do wymiany jest instalacja grzewcza.

Na razie funkcjonuje tam jeszcze 
stary piec węglowy. Będziemy starać 
się o zainstalowanie nowoczesnych 
urządzeń pod względem technologicz-
nym, jak choćby piec. Do tego chcemy 
dopiąć system ekologiczny, czyli pane-
le fotowoltaiczne i pompy ciepła. 

Wiem, że Wasze plany związane z 
Harcówką to nie tylko kawiarnia, re-
stauracja, noclegi i remonty.

Obaj z Kazikiem jesteśmy przewod-
nikami górskimi, podróżnikami, mamy 
mnóstwo pomysłów na to, jak zorgani-
zować turystykę z Harcówki w Wałbrzy-
chu i najbliższych okolicach.

O tym jednak będziemy mówić 
w kolejnej części rozmowy, w na-
stępnym numerze tygodnika. Dzisiaj 
dziękuję za jej pierwszą część.

Anna Waligóra-Stupnicka
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

Studio Espresso gościło w Restauracji pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z ekspertką w branży kredytowej z blisko piętnastoletnim stażem rozmawiał Paweł Szpur

 z Izabelą Kluss

Oglądnij pełny wywiadOdwiedź stronę firmy 

REKLAMA R0086/20

Kiedy zajęłaś się tą dziedziną go-
spodarki? Czy to pasjonująca praca?

Tak naprawdę to był czysty przy-
padek. Po szkole trafiła się taka praca. 
Ale szybko okazało się, że praca ta 
mnie bardzo wciągnęła i sprawiała mi 
dużo satysfakcji- pomaganie ludziom 
w spełnianiu marzeń o własnym samo-
chodzie, lokum... Stało się to moją pa-
sją, bardzo lubię moją pracę.

Ile lat temu związałaś się z branżą 
udzielania kredytów?

Jak zaczęłam dzisiaj liczyć, to okaza-
ło się, że to ponad czternaście lat.

Ale chyba od początku to nie była 
twoja działalność tylko praca w róż-
nych firmach.

Dokładnie tak. Zaczęłam od udzie-
lania kredytów gotówkowych indywi-
dualnym osobom, następnie pracowa-
łam w banku w departamencie klienta 
firmowego, gdzie zajmowałam się 
głównie firmami. Kolejną moją pracą 
była praca w firmie leasingowej, gdzie 
zdobyłam doświadczenie w zakresie 
udzielania leasingów, a później posta-
nowiłam pracować na własny rachu-
nek.

Jak to wygląda – przychodzą do 
Ciebie klienci z wymarzonym lokum 
i potrzebują kredyt? Czy są inne 
przypadki, w których im pomagasz?

To bywa różnie. Przychodzą klienci 
z wybranymi nieruchomościami i po-
magam od początku do końca przejść 
przez całą procedurę przyznania kre-
dytu hipotecznego. Od znalezienia naj-

lepszej oferty, przygotowania wniosku 
i niezbędnej dokumentacji po analizę 
umowy kredytowej. Pomagam również 
podczas spłaty kredytu, można po-
wiedzieć, że jestem takim opiekunem. 
Natomiast zdarza się, że klienci przy-
chodzą „przeliczyć” swoją zdolność kre-
dytową i zaczynają szukać nierucho-
mości. Również pomagam znaleźć taką 
nieruchomość.

Czy klient, przychodząc do Ciebie 
musi przynieść już dokumenty? Jak 
wygląda procedura?

Na początku nic nie musi przyno-
sić. Wystarczy, że wie mniej więcej ile 
zarabia „na rękę”,  jakie ma zobowiąza-
nia kredytowe, na jaką wysokość chce 
wziąć kredyt. A ja wskazuję, jaką ma 
zdolność kredytową. Wówczas w tej ce-
nie może szukać nieruchomości.

Czy dzisiaj tylko i wyłącznie umowa 
o pracę jest wyznacznikiem dochodu  
osoby ubiegającej się o kredyt?

Nie. Jak najbardziej inne źródła do-
chodu są akceptowalne.  Akceptowana 
jest umowa zlecenie,  umowa o dzieło,  
kontrakty, emerytura, renta, dochody z 
działalności gospodarczej czy dochody 
z tytułu najmu. Także umowa o pracę 
na czas określony. Często klienci myślą, 
że jak mają umowę na pół roku czy rok, 
to takiego kredytu nie uzyskają. Jest 
to nieprawdą, można o taki kredyt się 
ubiegać. Zapraszam do mnie.

Czy w dzisiejszych czasach kredy-
ty hipoteczne są popularne czy ludzie 
skłaniają się ku wynajmowi?

Kredyty hipoteczne są coraz bar-
dziej popularne i śmiem twierdzić, że 
kredyt jednak bardziej opłaca się. Przy-
puśćmy, że mieszkanie do 50 m 2 dwu-
pokojowe w Wałbrzychu kosztuje oko-
ło 150 tysięcy złotych, to rata kredytu 
wynosi około 690 złotych. Natomiast 
wynajem takiego mieszkania to jest 
około 1200 – 1500 złotych. Czyli blisko 
dwa razy więcej.

Czy dziś człowiek nie jest tak 
związany z kredytem hipotecznym 
jak kiedyś? Zakładam - mam kredyt, 
który kiedyś wziąłem z banku z po-
ręczycielem a teraz chcę go wziąć 
tylko na siebie? Poza tym mam słabe 
warunki finansowe

Oczywiście, jak najbardziej jest taka 
możliwość. Nawet powiem więcej, je-
żeli masz niekorzystne warunki w swo-
im banku, to powinieneś zastanowić 
się i podjąć takie kroki, żeby go prze-
nieść do innego banku na lepszych 
warunkach. 

Czyli przychodząc do Ciebie po-
możesz znaleźć bank na lepszych 
warunkach? To oznacza, że współ-
pracujesz z wieloma bankami?

Tak, dokładnie. Współpracuję z kil-
kunastoma bankami i jak najbardziej 
pomogę przenieść taki kredyt, pod wa-
runkiem, że ma to sens. Bo jeśli masz 
lepsze warunki w swoim banku, to nic 
na siłę.

Załóżmy, że jestem przedsiębior-
cą i przychodzę do Ciebie w sprawie 

zakupu budynku na biurowiec. Czy 
doradzisz firmie?

Oczywiście, nieruchomości komer-
cyjne również finansowane są przez 
banki. Jak najbardziej jestem w stanie 
pomóc. Gospodarka się rozwija, przed-
siębiorców jest coraz więcej.

Zmieńmy z nieruchomości na ru-
chomości. Firma chce kupić samo-
chody dostawcze, potrzebuje kredyt 
bądź leasing. Pomożesz wybrać naj-
lepszą ofertę?

Oczywiście. Bardzo lubię takie te-
maty.

Z branżą nieruchomości wiążą się 
ściśle ubezpieczenia. Wiem, że szko-
lisz się w tym zakresie. Czy dzięki 
temu twoi klienci zyskają?

Tak, właśnie szkolę się w temacie 
ubezpieczeń ponieważ chcę komplek-
sowo obsługiwać moich Klientów.

Jakie są korzyści z korzystania z 
usług Pośrednika Kredytowego?

To tak jak z lekarzem. Jeżeli mamy 
problemy zdrowotne, to czy szukając 
lekarza specjalisty pytamy się znajo-

mych o nazwy szpitali? Nie, szukamy 
konkretnego dobrego specjalisty, nie 
ważne czy pracuje w renomowanej 
klinice, czy ma swój własny mały ga-
binet. Taka jest moja rola. Przeprowa-
dzam przez całą procedurę od znale-
zienia najlepszej oferty do podpisania 
umowy oraz pomoc w trakcie trwania 
kredytu. Co najważniejsze moje wyna-
grodzenie pochodzi z banku. Nie po-
bieram żadnych opłat od Klienta. Klien-
ci często myślą że u Pośrednika będzie 
drożej. To nieprawda. To w moim inte-
resie jest, aby Klient dostał taką samą 
albo lepszą ofertę niż bezpośrednio w 
banku. Zadowolony Klient jest najlep-
szą reklamą.

Jak klienci mogą skontaktować z 
Tobą?

Klienci mogą się kontaktować te-
lefonicznie 502 265 017 lub mailowo: 
poczta@dobrekredyty.net lub po-
przez facebook.com/nFlNANCE/ . Za-
chęcam jednak do spotkań face to face 
przy kawie.

Dziękuję za rozmowę.
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Tak głosowali nasi czy-
telnicy w ankiecie inter-

netowej:

Czy inwestycje na kolei mają 
wpływ na wybór pociągu 

jako środka transportu ? 
Wyniki na dzień 13.02.2020 

TAK
85%

NIE
15%

Kolejowy renesans - część1
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od ponad czterech lat realizują największe inwestycje w infrastruk-

turę warte blisko 80 miliardów złotych. Całość obejmuje ponad 2300 rożnych projektów, a także mo-
dernizację ponad 9000 kilometrów torów, a wszystko to pod egidą Krajowego Programu Kolejowego. 
Czytelników „30 minut” zapewne zainteresuje stopień zaawansowania prac w naszym regionie. To 
wielki renesans polskich kolei.

REKLAMA R0088/20

Po co powstał program?
„Łączymy województwa i re-

giony” – właśnie pod takim ha-
słem możemy na stronie „inwe-
stycje PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.” rozszyfrować motto prowa-
dzonych działań. Ponieważ mo-
dernizacje linii kolejowych tworzą 
nowe możliwości podróży między 
województwami, regionami i mia-
stami. Najważniejsze, że sprzyjają 
one dostępności do rynku pra-
cy, edukacji, rekreacji, rozwojowi 
relacji gospodarczych, ułatwiają 
transport towarów. Jak zauważa-
ją autorzy, z roku na rok wygod-
niej będzie podróżować koleją w 
całym kraju. A co najważniejsze - 
inwestycje obejmują linie w całej 
Polsce.

Zakład Linii Kolejowych w 
Wałbrzychu

Długość linii kolejowych zarzą-
dzanych przez Zakład Linii Kole-
jowych w Wałbrzychu to 818 kilo-
metrów, z czego 641 kilometrów 
stanowią trasy jednotorowe, a 177 
kilometrów to trasy dwutorowe. 
Główna siedziba zakładu mieści 
się w Wałbrzychu przy ulicy Par-
kowej 9. Oprócz tego, do zakładu 
należą też trzy podległe służbo-
wo Sekcje Eksploatacji: Jelenia 
Góra, Kłodzko i Wałbrzych. Warto 
nadmienić, że wałbrzyskiemu za-
kładowi podlegają w największej 
ilości w skali kraju obiekty inżynie-
ryjne, a wśród nich: 214 mostów, 
303 wiadukty, 1532 przepusty 
czy 29 przejść pod torami. Wśród 
ciekawostek architektonicznych 
znajdziemy: Estakadę Kolejową w 

Strzegomiu z 1911 roku czy podwój-
ny tunel kolejowy pod Wołowcem. 
Warto dodać, że łącznie w Zakładzie 
Linii Kolejowych w Wałbrzychu pra-
cuje blisko 970 osób. 

Wyjątkowość kolejowa regio-
nu

Oprócz wyżej wspomnianych 
ilości konstrukcji inżynieryjnych i 
ich unikatowych walorów, podkreś-
lmy, że większość linii ma charakter 
jednotorowy, górski, a swoim wie-
kiem przekracza sto lat. Znaczna 
część budowli kolejowych podlega 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków co stanowi wielkie wy-
zwanie dla Polskich Linii Kolejowych 
na naszym terenie. Ale warty uwagi 
jest również inny fakt: największym 
wyzwaniem dla wałbrzyskiego za-
kładu jest utrzymanie bieżących li-

nii, które muszą zapewnić oprócz ru-
chu pasażerskiego wywóz kruszyw 
potrzebnych do realizacji inwestycji 
drogowych i kolejowych na terenie 
całego kraju. 

Ważne inwestycje
W ostatnich latach PKP PLK S.A. 

zrealizowała istotne inwestycje w 
regionie. Wśród nich śmiało może-
my wskazać remont historycznej 
estakady w Strzegomiu wraz z na-
prawą linii kolejowej 302 na kwotę 
blisko 12 milionów złotych netto, 
gdzie środki pochodziły z budżetu 
PKP PLK S.A. Stacja Kłodzko Główne 
również doczekała się moderniza-
cji na kwotę 31 697 981,08 zł netto, 
gdzie prace zakończono pod koniec 
2018 roku. Dla pasażerów podró-
żujących z Jeleniej Góry w stronę 
Wrocławia miłym widokiem z pew-
nością jest wyremontowana stacja 
w Jaworzynie Śląskiej, którą oddano 
w listopadzie 2019 roku, a której re-
mont kosztował ponad 24 miliony 
netto. Modernizacji doczekała się 
również stacja Wałbrzych Miasto, 
gdzie łączna kwota poniesionych 
wydatków to blisko 12,5 miliona 
złotych. Ale nadal trwają prace przy 
stacji Wałbrzych Szczawienko oraz 

przystankiem Wałbrzych Centrum, 
gdzie wartość zadania wyniesie 
blisko 84 miliony złotych netto ra-
zem. Jak zaznacza Dariusz Kolubka, 
dyrektor Zakładu Linii Kolejowych 
w Wałbrzychu – Nadal jesteśmy w 
trakcie realizacji ważnych projektów 
modernizacyjnych. Trwają prace na 
stacji Wałbrzych Szczawienko, do 
końca października będą trwały pra-
ce na stacji Kłodzko Miasto za blisko 
60 milionów netto, niebawem ruszy 
modernizacja stacji Ścinawka Śred-
nia oraz trwa budowa przystanku 
Wałbrzych Centrum. 

Nie tylko perony i stacje
Jak zaznacza dyrektor Kolub-

ka – W latach 2017-2019 na terenie 
byłego województwa wałbrzyskie-
go wyremontowano 15 obiektów 
inżynieryjnych, a w trakcie realizacji 
obecnie jest blisko 150 takich obiek-
tów, z czego 115 na linii kolejowej 
285 na odcinku Świdnica Kraszowice 
– Jedlina Zdrój. PKP PLK S.A. podkre-
śla, że - W latach 2017-2019 wymie-
niono w okolicach Wałbrzycha 20 
kilometrów torów, a 40 jest w trakcie 
realizacji. Oprócz prac inwestycyj-
nych, wykonywane są prace po-
rządkowe i wycinka drzew. Dyrektor 
Kolubka zaważa, że - Wycinka drzew 
jest normalną i planową czynnością 
utrzymaniową. W ciągu ostatnich lat 
wycinkę przeprowadzano na wielu 
odcinkach linii kolejowych. Wycinkę 
drzew, w odległości 15 metrów, a od 
listopada ubiegłego roku 6 metrów 
od linii kolejowej, przeprowadza się 
z powodu konieczności zapewnie-
nia bezpieczeństwa prowadzenia 
ruchu kolejowego i uniknięcia zda-
rzeń związanych z działaniami siły 
natury, gdy połamane drzewa trafia-
ją na tory. Sprawa bezpieczeństwa 
podróżnych oraz innych uczestni-
ków ruchu kolejowego jest dla na-
szej spółki priorytetowa.

Koniec części 1 
Część 2 za tydzień 

Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

„Dziękujemy dyrektorowi
Dariuszowi Kolubka za pomoc 

w przygotowaniu materiałów 
żródłowych.”
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ZDANIEM
SAMORZĄDOWCA

ANATOL SZPUR

Samorząd w służbie miesz-
kańcom

Nie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, jak duży wpływ możemy 
mieć na swoje najbliższe otocze-
nie i jak z tego wpływu korzystać. 
Jako mieszkańcy Wałbrzycha, 
mamy swoich reprezentantów, 
których zadaniem jest aktyw-
ne działanie w naszym imieniu. 
Mowa o samorządzie lokalnym.

Co to jest samorząd?
Instytucja zwana samorzą-

dem to nic innego jak wspólnota 
mieszkańców, która organizuje 
się w celu decydowania o swoim 
najbliższym otoczeniu. W końcu 
wszyscy dążymy do tego, aby 
w naszym mieście żyło się łatwiej 
i wygodniej. Chcielibyśmy mieć 

dobrą infrastrukturę, dbać o czy-
ste otoczenie i estetykę okolicy. 
Od tego właśnie jest samorząd 
oraz radni, zasiadający w Radzie 
Miasta. Są oni wybierani w głoso-
waniu podczas wyborów samo-
rządowych.

Radny musi działać
Zadaniem radnego jest dbanie 

o interesy mieszkańców, dlatego 
istotne jest, aby była to osoba 
otwarta na kontakt z ludźmi - 
im bardziej aktywna, tym lepiej. 
Podczas regularnie organizowa-
nych obrad Rady Miejskiej może 
składać postulaty mieszkańców 
w formie wniosków, projektów 
uchwał, a także interpelacji i za-
pytań. Interpelacja może zostać 
złożona w każdej sprawie, a dzię-
ki obowiązkowi odpowiedzi, jest 
rozpatrywana i staje się często 
przedmiotem dyskusji.

Co może każdy z nas
Każdy mieszkaniec Wałbrzy-

cha ma wpływ na swoje mia-
sto i może o nim decydować. 
Począwszy od wyboru odpo-
wiedniego przedstawiciela, po 

kontakt z nim i sugerowanie 
problemów do rozwiązania i ob-
szarów do rozwoju. Warto zwró-
cić uwagę na to, kogo wybieramy 
i na ile ta osoba aktywnie działa 
na rzecz miasta. Treść wszystkich 
zapytań można znaleźć na stro-
nach Biuletynu Informacji Pub-
licznej.

Podsumowując, warto zda-
wać sobie sprawę z możliwości 
i wpływu, jakie mamy na najbliż-
sze otoczenie. Nie obawiajmy się 
kontaktu z radnymi, którzy nas 
reprezentują. W dobie Interne-
tu możemy do nich napisać po-
przez wybrane medium społecz-
nościowe. Pamiętajmy, że każda 
zmiana na lepsze zaczyna się od 
działania.

Anatol Szpur
Radny Rady
Miejskiej
Wałbrzycha

Bezpartyjni
Samorządowcy

facebook.com/AnatolSzpur.official/

Ciekawostki ze świata i Polski...

Ku słońcu
Europejska sonda Solar Orbiter wystartowała z kos-
modromu Cape Canaveral na Florydzie. Zbliży się do 
Słońca bardziej, niż było to wcześniej możliwe. Jej 
zadaniem będzie zbadanie biegunów słońca i wyrzu-
canej przez nie plazmy. Dzięki zebranej wiedzy o ak-
tywności Słońca poznamy lepiej nie tylko słoneczne 
plamy, ale również zrozumiemy zachowanie znacznie 
odleglejszych gwiazd. Warto dodać, że wkład w mi-
sję ma również Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Polscy uczeni wraz ze Szwajcarami, 
Czechami, Niemcami, Francuzami opracowali rodzaj 
rentgenowskiego teleskopu, który zarejestruje rozbły-
ski na Słońcu. 

Bezbolesne zastrzyki
Inżynierowie z Rutgers University stworzyli małe igieł-
ki, które naśladują pasożyty wkłuwające się do tkanek, 
przez co mogą zastępować tradycyjne igły podskórne. 
Dzięki zastosowaniu specjalnych inteligentnych ma-
teriałów, z drukarki 4D wychodzi nie docelowy przed-
miot, ale substrat, który z czasem przekształci się w 
pożądany kształt. Jak mówią wynalazcy, mikroigły zy-
skują na znaczeniu, ponieważ są minimalnie inwazyj-
ne, eliminują ból i obniżają ryzyko infekcji. Najnowsze 
rozwiązanie ma być 18 razy silniejsze niż dotychczaso-
we mikroigły.

Wydmowa zorza
Fińscy obserwatorzy zorzy polarnej odkryli nową for-
mę tego zjawiska, czyli wielokilometrową pasiastą kur-
tynę. Ów zorzę zaobserwowano i sfilmowano w 2018 
roku, rejestrując niepowtarzalne szczegóły. Według 
badaczy z helsińskiego uniwersytetu „zorza wydmo-
wa” jest w mezosferze rzadkim i mało zbadanym zjawi-
skiem. Jej wysokość i rozległość udało się określić po 
rozpoznaniu gwiazdy wokół uchwyconego zjawiska 
oraz przy aplikacji planetarnej i bazy danych astrono-
micznych. Obliczono, że „diuny” zorzy znajdowały się 
na około 100 kilometrów w górnej warstwie mezosfe-
ry, a długość fal oszacowano na 45 kilometrów.

Szczyt koronawirusa
Według zagranicznych i chińskich ekspertów z dzie-
dzicznych chorób zakaźnych epidemia koronawirusa 
powinna osiągnąć szczyt od połowy do końca lutego. 
Jak stwierdził Liu Guangyuan, ambasador Chin w Pol-
sce, to będzie punkt zwrotny w walce z rozprzestrze-
nianiem się wirusa. Ambasador zapewnił ponadto, że 
przypadki zachorowań diagnozowane są w Chinach 
coraz szybciej oraz że liczba wyleczonych osób zaczy-
na być większa niż ofiar śmiertelnych. Jak przekazała 
państwowa Chińska Komisja Zdrowia do zeszłej nie-
dzieli w całych Chinach kontynentalnych potwierdzo-
no ponad 40 tysięcy zakażeń, z czego ponad 900 osób 
zmarło.

Odra w Polsce
Odra jest chorobą zakaźną, wirusową. Szerzy się drogą 
powietrzno-kropelkową. Osoba, która wcześniej nie 
chowała i nie była szczepiona jest podatna na jej za-
każenie. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, 
wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, 
światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Częste są 
powikłania po odrze, takie jak: zapalenie ucha środko-
wego i zakażenie żołądkowo-jelitowe. W całej Polsce w 
2019 roku odnotowano 1492 przypadki odry, a w 2018 
roku 359. W styczniu tego roku zanotowano siedem 
przypadków, gdzie w styczniu zeszłego roku było ich 
179 – wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Źródła informacji:
Centrum Prasowe PAP

Inwestycje kolejowe w regionie 
fotorelacja do tematu tygodnia -  Michał Jabłoński Fotografia

                                               więcej zdjęć:
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Wybory prezydenckie
czas zacząć!

Zbliża się kolejny, gorący okres 
na polskiej scenie politycznej. 10 
maja odbędzie się pierwsza tura 
wyborów prezydenckich. Dotych-
czas swój udział w wyścigu o Pałac 
Prezydencki potwierdzili nastę-
pujący kandydaci – obecny Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, Małgorzata Kida-
wa-Błońska, Władysław Kosiniak-
-Kamysz, Robert Biedroń, Krzysz-
tof Bosak oraz Szymon Hołownia. 
Najbliższe miesiące oprócz oży-
wionej dyskusji politycznej będą 
miały też wpływ na przyszłość 
naszej gospodarki. Kandydaci w 
trakcie kampanii wyborczej za-
prezentują swoje stanowiska w 
kwestiach programowych, w tym 
w sprawach gospodarczych, które 
będę dla Państwa komentował w 
kolejnych wydaniach tygodnika. 
Gospodarka Polski to złożony or-
ganizm, naczynia połączone z go-
spodarką europejską i światową, 
którego jednym z wielu elemen-
tów jest urząd Prezydenta. Przy-
szły Prezydent RP, jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki nie 
spowoduje nagle wysokich inwe-
stycji i PKB czy niskiego bezrobo-
cia i inflacji, ponieważ kompeten-
cje Prezydenta RP ściśle reguluje 
Konstytucja. Jego najważniejsze 
obowiązki to m.in. reprezentacja 
państwa w stosunkach między-
narodowych, zwierzchnictwo 
Sił Zbrojnych, stosunek wobec 
uchwalonych ustaw, powoływa-
nie Premiera oraz Rady Ministrów, 
przewodnictwo Rady Gabineto-
wej czy wydawanie aktów urzę-
dowych. Jednak rola Prezydenta 
w Polsce w kreowaniu polityki w 
trójpodziale władzy jest istotna, 
a poprzednie wybory parlamen-
tarne i prezydenckie pokazały 
jak ważne dla Polaków są kwe-
stie gospodarcze w programach 
politycznych. Przede wszystkim 
kwestie łączące elementy zabez-
pieczenia socjalnego i obniżenia 
podatków, co do tej pory było 
domeną partii i kandydatów libe-
ralnych, a zostało połączone i za-
stosowane w praktyce przez rząd 
Premiera Mateusza Morawieckie-
go jako wizja „polskiej drogi do 
dobrobytu”. W tej wizji coraz wy-
raźniej widać przechodzenie od 
typowych programów socjalnych, 
wspierających określone grupy 
społeczne w kierunku zwrotów 
podatków. Czy tą drogą pójdą w 
kampanii wyborczej kandydaci na 
najwyższy urząd w Polsce? Prze-
konamy się już wkrótce.

REKLAMA R0089/20

Z perspektywą w przyszłość

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Prowadzisz � rmę?   Zatrudniasz nowego pracownika?

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

nowego stanowiska pracy do kwoty 22 000 zł netto

oraz dodatkowo
Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum 

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie 

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

Walczą o Just Transition
Wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko oraz prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej 

wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele regionów, organizacji pozarządowych, samorządów i ośrodków akademickich.

Jak powiedział po powrocie z Brukseli prezydent Szełemej, wizyta była związana z podsumowa-
niem polityki spójności, czyli polityki która dała Polsce, Wałbrzychowi, Dolnemu Śląskowi miliardy 
euro, i która będzie w najbliższych tygodniach, może miesiącach kształtowana na następne lata.

Po zakończeniu debaty pre-
zydent i marszałek spotkali się 
w konferencyjnych kuluarach z 
unijną komisarz do spraw spój-
ności i reform, Elisą Ferreirą, 
która - jak to zostało określo-
ne - ma odpowiadać w Brukseli 
za sprawiedliwą transformację. 
Tematem rozmowy był udział 
Dolnego Śląska w projekcie Just 
Transition. Sprawa jest niebaga-
telna, ponieważ chodzi o kwotę 
2 miliardów euro dla Polski.

- Nasza obecność w Brukseli 
jest ściśle związana z konstru-
owaniem przyszłego wsparcia 
unijnymi funduszami po roku 
2020. Chcemy precyzyjnie wy-
razić nasze oczekiwania oraz 
przedstawić plan rozwoju Dol-
nego Śląska w najbliższych la-
tach. Zależy nam na utrzymaniu 
zrównoważonego rozwoju, dla-
tego będziemy walczyć o dodat-
kowe wsparcie dla południowej 
części regionu – komentuje wi-
cemarszałek, Grzegorz Macko.

- Spotkanie odbyło się w 
bardzo roboczej atmosferze – 
mówił prezydent Roman Sze-
łemej. - Przez około 40 minut 
staraliśmy się przekonać panią 
komisarz, że Dolny Śląsk, w tym 
region wałbrzyski, jest obszarem 
doświadczonym przez transfor-
mację energetyczną, która trwa 
od lat 90-tych i nie jest jeszcze 
zakończona. Przekonywaliśmy 
razem z panem marszałkiem, 
że powinniśmy zostać ujęci w 
funduszu pieniędzy przezna-

czonych na obszary pogórnicze. 
Prezydent Szełemej, relacjonu-
jąc dalej spotkanie, podkreślił, 
że komisarz Ferreira zapewniła, 
iż osobiście optuje i będzie op-
tować w Komisji Europejskiej 
o to, aby Dolny Śląsk i jego po-
łudniowa cześć została ujęta w 
Just Transition. - Decyzja jednak 
musi być trójstronna, czyli także 
rządu polskiego – miała dodać 
pani komisarz.

- Dzisiaj w tej sprawie wystę-
pujemy w imieniu gmin Sudety 
20 – 30 do Małgorzaty Jarosiń-
skiej -Jedynak, nowej minister 
ds. funduszy europejskich, bo 
wygląda na to, że tam będzie 
ta decyzja powstawała, i to na 
przestrzeni następnych kilku ty-
godni – poinformował podczas 
poniedziałkowego spotkania z 
dziennikarzami prezydent Sze-
łemej.

Dodatkowo podczas pobytu 
w Brukseli wicemarszałek uczest-
niczył w konferencji „Engaging 
Citizens for good governance in 
Cohesion Policy”. Jej celem była 
odpowiedź między innymi na 
zagadnienia dotyczące tego, jak 
mieszkańcy regionów rozumieją 
ideę unijnej polityki spójności, a 
także, co mogą zrobić żeby przy-
czynić się do jej skutecznego 
wdrażania.

AW-S/PAS
foto: UMWD
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Kolej – według najbardziej 
popularnej w internecie definicji 
to – droga szynowa wraz z prze-
znaczonymi do ich eksploatacji 
budowlami, urządzeniami oraz po-
ruszającym się po tych drogach ta-
borem, służąca do przewozu osób i 
rzeczy. Kolej oznacza także linię ko-
munikacyjną, zbudowaną z szyn, 
wyłącznie do użytku przez pojaz-
dy szynowe. Jednak, powiedzmy 
sobie szczerze, kolej to coś więcej 
niż tylko zwykły środek transportu! 
To wehikuł przestrzeni z duszą. Po-
dróż pociągiem jest jak przygoda. 
Każdy z sentymentem wspomina 
moment, kiedy pierwszy raz jechał 
pociągiem, mimo że spędził ten 
czas prawdopodobnie na walizce 
wagonowego korytarza. W pocią-
gu możesz jednocześnie: jechać, 
wypoczywać, czytać książkę i po-
dziwiać wspaniałe widoki. Nie ura-
czysz tego, prowadząc samochód. 
Dlatego dzisiejszy i najbliższy te-
mat tygodnia poświęcamy rozwo-
jowi kolei. Kolei, która niewątpli-
wie przeżywa swój renesans!  

Redaktor Naczelny

STREFA SPONSOREM GÓRNIKA!
- Tak jak obiecywałem, wałbrzyska strefa staje się mecenasem wał-
brzyskiego sportu. Koszykarski Górnik buduje tożsamość miesz-
kańców, jednoczy kibiców i sympatyków koszykówki oraz promu-
je miasto w całej Polsce. Nie mogło zabraknąć zatem Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej wśród  sponsorów „Biało-Niebie-
skich” – podkreśla Kamil Zieliński, wiceprezes WSSE.  

W ten sposób Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” dołącza do grona 
sponsorów koszykarskiego Gór-
nika Trans.eu Wałbrzych. WSSE 
wpierać będzie w obecnym se-
zonie zespół, który jest sportową 
wizytówką miasta. Warto pod-
kreślić, że Górnik Wałbrzych to 
jedna z bardziej znanych marek 
na koszykarskiej arenie Polski. 
Biało-Niebiescy dwukrotnie zdo-
byli mistrzostwo naszego kraju, 
trzykrotnie uzyskali tytuł wice-
mistrza. Od dwóch sezonów pną 
się w rankingach i aspirują do 
wejścia w koszykarską ekstrakla-
sę, mając tym samym nadzieję 
włączyć się do walki o trzecie 

Mistrzostwo Polski. Dr Piotr So-
siński, prezes wałbrzyskiej strefy 
podkreśla, że - Jesteśmy dumni z 
wysokich osiągnięć Górnika Wał-
brzych. Mamy nadzieję, że wspar-
cie pomoże zrealizować cele klu-
bu. Warto przypomnieć, że WSSE 
od kilkunastu lat jest organizato-
rem, partnerem lub sponsorem 
lokalnych wydarzeń. Tylko w 
2019 roku wsparciem strefy zo-
stało objętych ponad 100 inicja-
tyw sportowych, edukacyjnych, 
kulturalnych oraz społecznych.

- Cieszymy się, że wałbrzyska 
strefa dołącza do grona wspie-
rających nas instytucji. Mamy 
nadzieję, że zostaniemy dostrze-
żeni przez całe, lokalne środowi-

sko biznesowe. Wśród naszych 
stałych sponsorów obecne są 
przecież firmy działające w WSSE 
– Toyota oraz Ronal– podkreśla 
Jarosław Krzymiński, członek 
zarządu Stowarzyszenia Górnik 
Wałbrzych 2010. Pozostaje nam 
tylko pogratulować determinacji 
zarządu WSSE w dążeniu do bycia 

motorem lidera nie tylko kreują-
cego biznes w regionie, ale lidera 
wspierającego tak ważne życie 
społeczne mieszkańców regionu. 
A drużynie życzymy sukcesów i 
awansu do ekstraklasy. Ściskamy 
kciuki.

Redakcja
foto: WSSE

Walentynki czas zacząć!
Miłość powinniśmy okazy-

wać sobie codziennie, ale „Wa-
lentynki” to także doskonała 
okazja na celebrowanie uczuć 
i spędzenie tego czasu w wy-
jątkowy sposób. A propozycji 
może być kilka: wyjście do kina, 

romantyczna kolacja, weekend 
we dwoje w spa. Restaura-
cje i hotele prześcigają się w 
propozycjach z okazji 14-go 
lutego. Dla zakochanych sze-
fowie kuchni tworzą specjal-
ne menu, florystki i kwiaciarki 

przygotowują oryginalne bu-
kiety, markety i lokalne sklepy 
kuszą czekoladkami w promo-
cji. Trafionym podarunkiem dla 
wybranki serca będą ponadto: 
bielizna, biżuteria, książka, pły-
ta ulubionego wykonawcy, vo-

ucher na zabieg kosmetyczny 
czy bon prezentowy na zaku-
py. Najważniejsze jednak, by 
komercja nie przyćmiła tego, 
co istotne: intymności, spoko-
ju, rozmowy, wspólnie wypitej 
herbaty. I pamiętajcie! „Walen-
tynki” to coś więcej niż tylko 
instagramowa fotka bądź rela-
cja na Facebook’u. 

osa



Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Jak mogłabym nie o prze-
mówieniu Joaquin Phoenix z 
rozdania Oscarów? Doskonale, 
że na imprezie kultury maso-
wej mówi się w tak poruszający 
sposób o tak ważnych spra-
wach. Cała przemowa oscylo-
wała wokół tematu empatii, 
która powinna wzbudzać w 
nas refleksję, a ta motywować 
do zmian. Ku memu zaskocze-
niu ten fragment wzbudził wie-
le emocji: „Uważamy, że wolno 
nam sztucznie zapłodnić krowę 
i zabrać jej dziecko, chociaż nie 
mamy wątpliwości co do krzy-
ków pełnych udręki, jakie wte-
dy wydaje. A potem bierzemy 
to mleko, które jest przezna-
czone dla jej dziecka i lejemy 
je do naszej kawy i płatków na 
śniadanie”. Oczywiście wiemy, 
że mleko krowie pochodzi od 
krowy, ale często – i to zaska-
kuje – nie wiemy, że – aby kro-
wa mogła dawać mleko – musi 
być niemal stale ciężarna, bo 
mleko produkuje jej ciało dla 
cielaka. I tu pokazuje się nam 
obrazek znany z polskiej wsi 
lat ubiegłych, gdzie w stodole 
krowa mieszka z cielakiem. Po 
pewnym czasie cielak staje się 
cielęciną na talerzu, a krowa 
nadal daje mleko. W przemyśle 
hodowlanym nie ma na to cza-
su, stąd możemy dowiedzieć 
się, że cielak faktycznie potrafi 
głośno rozpaczać, płakać za 
matką, bo odłączany jest w za-
sadzie chwilę po urodzeniu.

Joaquin Phoenix przypomi-
na o tym, że każdy człowiek, 
niezależnie od rasy, płci itd., 
ale i każdy gatunek zwierząt 
– my wszyscy – odczuwamy 
ból fizyczny, psychiczny i emo-
cjonalny i powinno nam zale-
żeć, żeby tego bólu było jak 
najmniej. Jaki ma to związek z 
„zielonym do góry”? Równo-
waga jest receptą na spokój i 
pokój, a opieranie rozwoju na 
bólu i wywyższaniu jednego 
gatunku (rasy) nad inne to z za-
łożenia zakłócanie równowagi.

Inna sprawa, mowa była 
wygłoszona na – nie ukrywaj-
my – targowisku próżności. O 
ile Joaquin Phoenix nie posą-
dzałabym o hipokryzję, o tyle 
troska o środowisko naturalne 
może przybierać karykaturalne 
formy. Za tydzień będzie coś 
więcej na ten temat, bo przyj-
rzymy się hasłu: greenwashing.
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PREMIER W REGIONIE 
O wizycie Prezesa Rady Ministrów w regionie rozmawiamy
z ministrem Michałem Dworyczkiem, zarazem posłem naszego regionu.

Złoty Stok, Kamieniec 
Ząbkowicki, Duszniki 

Zdrój i Niemcza – Panie Mi-
nistrze, co łączy te miejsca, 
skoro znalazły się na trasie in-
tensywnej sobotniej podróży 
Premiera Mateusza Morawie-
ckiego po południu Dolnego 
Śląska?

W każdej z wymienionych 
miejscowości, poza roz-

mową z mieszkańcami i przed-
stawicielami samorządu lokal-
nego, Premier złożył konkretne 
deklaracje dotyczące strate-
gicznych dla gmin i ich okolic 
inwestycji. Złoty Stok otrzyma 
obwodnicę wartą przeszło 120 
mln zł, w Niemczy po 15 latach 
przywrócimy połączenia ko-
lejowe, mieszkańcy Kamieńca 
Ząbkowickiego doczekają się 
nadania praw miejskich, a Dusz-
niki Arena (najnowocześniejszy 
obiekt biathlonowy w Polsce) 
uzyska długoterminowe wspar-
cie sponsoringowe. 

Przez wiele lat centralne 
władze nie dostrzegały 

mniejszych ośrodków miejskich. 
Nasi poprzednicy, skupiając 
się na dużych aglomeracjach, 
pomijali potrzeby mieszkań-
ców małych powiatów i gmin. 
Ostatnia wizyta Premiera Mo-
rawieckiego to dowód na to, że 
skutecznie zmieniliśmy ten nie-
sprawiedliwy paradygmat. 

Drogi ekspresowe od 
wielu lat były przed-

miotem kolejnych obietnic 
wyborczych, ale tym razem 
jesteśmy krok dalej, jak wyni-

ka z oficjalnych komunikatów. 
Jak jest w rzeczywistości?

Jeszcze latem zeszłego roku 
subregion wałbrzyski był 

jednym z trzech (na 73 istnie-
jące w Polsce), w których zgod-
nie z planami nie przewidziano 
budowy ani jednego kilometra 
drogi ekspresowej czy autostra-
dy. Dopiero we wrześniu 2019 
roku na mój wniosek Rada Mi-
nistrów przyjęła rozporządze-
nie dotyczące budowy drogi 
ekspresowej S8 z Wrocławia do 
Kłodzka i  drogi ekspresowej 
S5 z Wrocławia przez Sobótkę, 
Świdnicę, Wałbrzych aż do Bol-
kowa. Na przygotowanie tych 
inwestycji Rada Ministrów za-
bezpieczyła 2 mld zł. 

Tym samym obietnice skła-
dane mieszkańcom re-

gionu i oczekiwane przez 20 lat 
inwestycje przestały być mglistą 
wizją, a stały się faktem. Dziś ta 
perspektywa staje się jeszcze 
bardziej realna - 28 lutego od-
będzie się posiedzenie Komisji 
Oceny Przedsięwzięć Inwesty-
cyjnych (KOPI), której eksperci 
dokonają wyboru ostatniego 
wariantu przebiegu drogi S8. 
Choć przed nami najbardziej 
skomplikowany etap procedury 
i uzyskanie decyzji o uwarun-
kowaniach środowiskowych, 
to przekazanie placu budowy 
i rozpoczęcie robót powinno 
nastąpić już w IV kwartale 2023 
r. “Sudecki Ygrek” w strategiczny 
sposób zmieni sytuację komuni-
kacyjną regionu, ułatwiając po-
łączenia nie tylko mieszkańcom, 

ale także turystom i inwesto-
rom. To także najlepszy dowód 
na to, że Prawo i Sprawiedliwość 
wywiązuje się z zobowiązań, 
które składa swoim wyborcom.

Wspomina Pan drogę 
ekspresową S5. Wyda-

je się, że to ważne rozwiązanie 
komunikacyjne dla regionu, 
jednak ostatnio pojawił się 
list podpisany przez Prezy-
denta Wałbrzycha R. Szełeme-
ja w imieniu samorządowców 
zrzeszonych w Porozumieniu 
Sudety 2030 kwestionujący 
sensowność tej drogi w jej ak-
tualnej postaci.

Widziałem ten dokument, 
to rzeczywiście prze-

dziwna sprawa. Po pierwsze 
dlatego, że na razie jesteśmy 
na etapie analiz prowadzonych 
na zlecenie GDDKiA i dopiero 
w połowie roku będziemy zna-
li propozycje przebiegu dro-
gi S5. Po drugie rozmawiałem 
z kilkorgiem samorządowców 
z Porozumienia Sudety 2030 
i żaden z nich nie znał treści 
przedstawionego stanowiska, 
a tym bardziej nie wiedział o li-
ście skierowanym do wszystkich 
najważniejszych organów zaan-
gażowanych w proces. Oczywi-
ście nie zakładam niczyjej złej 
woli w tej sprawie, co najwyżej 
brak wiedzy, ale zawsze pod-
kreślam, że jeżeli jakiś samorzą-
dowiec ma pytania w sprawie 
infrastruktury – jestem do dys-
pozycji.

Natomiast wracając do me-
ritum - nikt nie powinien 

mieć wątpliwości, że nowa dro-
ga ekspresowa S5 umożliwi do-
godne skomunikowanie aglo-
meracji wałbrzysko-świdnickiej 
ze stolicą województwa, a spój-
ny układ dróg A4, A8, S3, S5 i S8 
pozwoli zintegrować region 
z szerszą siecią dróg.

Wielkie inwestycje dro-
gowe i wsparcie kolei 

to obraz polityki rządu wobec 
władz samorządowych. Czy 
relacje w drugą stronę są rów-
nie otwarte i nastawione na 
kooperację?

Wszystkie, małe i duże 
inwestycje planujemy 

z myślą o mieszkańcach. Wspar-
cie w ramach licznych progra-
mów rządowych (m.in Fun-
duszu Dróg Samorządowych) 
rozpatrujemy wyłącznie przez 
pryzmat dobra mieszkańców 
i regionu, a nie politycznych pre-
ferencji poszczególnych wójtów 
i burmistrzów. Wierzę, że taką 
postawę dzieli z nami większość 
samorządowców. Regularnie 
podkreślam fakt, że jako Prawo 
i Sprawiedliwość jesteśmy ot-
warci na dialog i współpracę ze 
wszystkimi samorządami nasze-
go regionu, czego najlepszym 
dowodem są ostatnie spotkania 
organizowane z mojej inicjaty-
wy. 

Jednak z żalem przyznaję, 
że dostrzegam niekiedy 

skłonność do przedkładania 
sporów politycznych nad mery-
toryczną dyskusję o przyszłości 
regionu. A z tego rodzaju współ-
pracą jest jak w znanym cytacie 
z piosenki „do tanga trzeba 
dwojga”. Na siłę nikogo nie da 
się uszczęśliwić.

Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja
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VICT   RIA

Miłość powinno okazywać 
się codziennie, jednak co-
dzienność nie zawsze nam 
na to pozwala. Walentynki 
z kolei to doskonała oka-
zja, aby wyrazić ukochanej 
osobie swoje uczucia. W 
Naszej Galerii pomożemy Ci 
uszczęśliwić tych, których 
kochasz. 15 lutego odbę-
dzie się walentynkowa moc 
atrakcji a imprezę popro-
wadzi znany prezenter te-
lewizyjny Conrado Moreno. 
W tym dniu będzie można 
zdobyć niezwykłe nagrody 
w prezentowanych przez 
nas konkursach. Jedną z 
ciekawszych nagród będzie 
voucher do biura podróży 
na kwotę 2000 zł. Wystarczy 
w dniach 14-15.02 zrobić 
zakupy za minimum 100 zł i 
wziąć udział z zabawie.  Pod-
czas walentynkowych dni, 
warto również skorzystać z 
naszych propozycji i sprawić 
prezent ukochanej czy uko-
chanemu, a także wszystkim 
innym osobom: dziecku, 
mamie, przyjaciółce. Nie za-
pominajmy, że Walentynki 
to przecież święto miłości- a 
ta z kolei ma różne oblicza. 
W trakcie wyboru upomin-
ku, pamiętajmy, że nie liczy 
się cena, a gest i serce wło-
żone w nasz podarek dla ob-
darowywanej osoby. Święto 
Zakochanych to zatem naj-
lepsza okazja, aby pokazać 
sobie nawzajem i całemu 
światu, że miłość istnieje i 
ma się całkiem dobrze. Ser-
decznie zapraszamy! 

WALENTYNKOWE 
ATRAKCJE 

Miłość to niesamowite i wspaniałe uczucie płynące prosto z serca. Właśnie z potrzeby miłości 

- 14 luty został ustanowiony Dniem Zakochanych. 
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WIOSENNE PROPOZYCJE

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

Więcej na str. 6

Więcej na str. 7

Więcej na str. 3

Więcej na str. 7



nasza
VICT   RIA

Miłość powinno okazywać 
się codziennie, jednak co-
dzienność nie zawsze nam 
na to pozwala. Walentynki 
z kolei to doskonała oka-
zja, aby wyrazić ukochanej 
osobie swoje uczucia. W 
Naszej Galerii pomożemy Ci 
uszczęśliwić tych, których 
kochasz. 15 lutego odbę-
dzie się walentynkowa moc 
atrakcji a imprezę popro-
wadzi znany prezenter te-
lewizyjny Conrado Moreno. 
W tym dniu będzie można 
zdobyć niezwykłe nagrody 
w prezentowanych przez 
nas konkursach. Jedną z 
ciekawszych nagród będzie 
voucher do biura podróży 
na kwotę 2000 zł. Wystarczy 
w dniach 14-15.02 zrobić 
zakupy za minimum 100 zł i 
wziąć udział z zabawie.  Pod-
czas walentynkowych dni, 
warto również skorzystać z 
naszych propozycji i sprawić 
prezent ukochanej czy uko-
chanemu, a także wszystkim 
innym osobom: dziecku, 
mamie, przyjaciółce. Nie za-
pominajmy, że Walentynki 
to przecież święto miłości- a 
ta z kolei ma różne oblicza. 
W trakcie wyboru upomin-
ku, pamiętajmy, że nie liczy 
się cena, a gest i serce wło-
żone w nasz podarek dla ob-
darowywanej osoby. Święto 
Zakochanych to zatem naj-
lepsza okazja, aby pokazać 
sobie nawzajem i całemu 
światu, że miłość istnieje i 
ma się całkiem dobrze. Ser-
decznie zapraszamy! 

WALENTYNKOWE 
ATRAKCJE 

Miłość to niesamowite i wspaniałe uczucie płynące prosto z serca. Właśnie z potrzeby miłości 

- 14 luty został ustanowiony Dniem Zakochanych. 

NR 2 (91) LUTY 2020

SEGREGUJ Z NAMI 

W NUMERZE M.IN.:

WIOSENNE PROPOZYCJE

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

Więcej na str. 6

Więcej na str. 7

Więcej na str. 3

Więcej na str. 7



2 nasza VICTORIA



3nasza VICTORIA

Segregacja odpadów w Galerii Victoria
Na terenie Galeria Victoria wprowadzone zostały nowe zasady segregacji odpadów. Na pasażach centrum han-
dlowego oraz w strefie restauracyjnej ustawione zostały dodatkowe pojemniki na odpady, oznaczone kolejno: 
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady zmieszane.

- Za segregacją śmieci idzie przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego. Sortowanie śmieci oraz późniejsze 
odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna metoda, by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składo-
wisk odpadów. Recykling umożliwia nam ponadto wyraźne ograniczenie zużycia surowców naturalnych różne-
go typu. Uznanie wśród 
lokalnej społeczności zo-
bowiązuje nas do dawa-
nia dobrego przykładu, 
dlatego dbałość o ochro-
nę środowiska naturalne-
go jest nam szczególnie 
bliska. – powiedział Grze-
gorz Samczuk, Dyrektor 
Galerii Victoria. 

Dodatkowo na pasażu 
oraz w mediach społecz-
nościowych wałbrzyskie-
go centrum handlowego 
pojawiły się grafiki, które 
mają na celu edukację w 
zakresie prawidłowej se-
gregacji odpadów komu-
nalnych.

- W ramach prowadzo-
nych działań edukujemy, 
zwiększając świadomość 
ekologiczną, wyrabia-
my nawyki porządku, 
oszczędności i gospo-
darności. Niezwykle waż-
ny jest dobry przykład i 
budowanie świadomej 
polityki gospodarki od-
padami, która nie tylko 
funkcjonuje w postaci 
konieczności spełnienia 
wymogów formalnych, 
ale przede wszystkim do-
brze funkcjonuje w prak-
tyce. – dodał Grzegorz 
Samczuk. 



4 nasza VICTORIA



5nasza VICTORIA



6 nasza VICTORIA

Wiosenny niezbędnik MOHITO
Delikatna i podkreślająca piękno kobiecej urody kolekcja Spring Essentials to ukłon w stronę harmonii, naturalności i piękna 
w swojej prostocie.
Nadchodzącej wiosny w MOHITO jak zwykle nie zabraknie propozycji odpowiadających aktualnym trendom. Królować będą gładkie tkaniny i or-
ganiczne wzory, a gama kolorystyczna oparta została na eterycznych i naturalnych barwach. Znajdziemy w niej dużo bieli i beży, odcieni złamanej, 
subtelnej zieleni, rozmytego, pudrowego różu, a do tego kontrastujący granat, szlachetny brąz i złoto. Projektanci marki przygotowali propozycje 
idealnie dla wielbicielek delikatnego i kobiecego stylu. W lookbooku znajdziemy piękny, dzianinowy beżowy set składający się z golfu ze spódnicą 
midi. Na uwagę zasługują motywy cargo czyli duże kieszenie na spodniach i koszuli. Interesujące są też luźne koszule i bluzki z efektem malowania 
pędzlem, doskonałe do codziennych, jak i bardziej oficjalnych stylizacji. Pośród propozycji marki na wiosnę 2020 uwagę zdecydowanie przykuwa 
hipnotyzujący odcień zieleni sukienki oraz koszuli, który sam może stworzyć cały look, lub pięknie współgrać z granatem denimu. Wiosna nie obę-
dzie się także bez uniwersalnych cielistych szpilek, kopertowych torebek ale też większych toreb typu saddle bag. 
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Muzyka z �lmu „Narodziny gwiazdy”, w którym główne role zagrali Lady Gaga oraz Bradley Cooper. Co ciekawe, Cooper zasiadł także na fotelu reżysera. Lady 
Gaga pojawia się w obrazie pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, Stefani Germanotta, i wciela się w Ally, aspirującą piosenkarkę, której talent odkrywa 
gwiazdor country, Jackson Maine (Bradley Cooper). Para 
zaczyna współpracę zawodową, a przy okazji nawiązuje 
romans. Jednak im większą popularność zyskuje dziew-
czyna, tym trudniejsze stają się jej relacje z mentorem. 
Premiera �lmu w Polsce jest zaplanowana na 30 listopada. 
Na wydawnictwo tra�ły 34 utwory, w tym aż 19 piosenek 
śpiewanych przez Lady Gagę oraz Bradleya Coopera – 
osobno i w duecie. Na płycie znajdą się także fragmenty 
dialogów z �lmu. Soundtrack jest dostępny na CD oraz na 

winylu. To już czwarta kinowa wersja �lmu. W oryginale z 1937 roku zagrali Janet Gaynor i Fredric 
March. W produkcji George’a Cukora z 1954 wystąpili Judy Garland oraz James Mason, a w 1976 na 
ekranie pojawili się Barbra Streisand oraz Kris Kristo�erson.
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A Star Is Born PL

Załuski Dariusz 

Michaelides Alex 

Lady Gaga , Cooper Bradley 

Film, którego akcja rozgrywa się podczas zimowej wyprawy na K2, drugi najwyższy szczyt Ziemi. Grupa 
kilkunastu wspinaczy, pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, próbuje dokonać historycznego wej-
ścia na szczyt. Mozolnie, w skrajnie trudnych warunkach kolejne zespoły przygotowują drogę rozwiesza-
jąc liny i docierają do kolejnych obozów. Tę wyprawową rutynę przerywa tragedia rozgrywająca się na 
niedalekiej Nanga Parbat. W wyniku brawurowej akcji Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się 
uratować Elisabeth Revol. Jej partner Tomasz Mackiewicz zostaje pod szczytem Nanga Parbat na zawsze. 
Ratownicy wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę.
Upływający czas oraz piętrzące się trudności uwidaczniają różnice charakterów w obrębie odizolowanej 
�zycznie od świata grupy. Dodatkowe napięcie wprowadza ogólna dostępność Internetu oraz niezwykła 
medialność wyprawy.

Najbardziej oczekiwany thriller psychologiczny 2019 roku! Ceniona malarka i fotografka 
mody Alicia Berenson wiedzie życie, jakiego z pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. 

Jednak pewnego wieczoru, gdy jej mąż Gabriel wraca do domu, Alicia pięć razy strzela mu w głowę. Od tego momentu kobieta przestaje mó-
wić. Nikt poza nią nie wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie tra�a do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego Grove. Pewnego dnia 
w tymże ośrodku rozpoczyna pracę psychoterapeuta Theo Faber. Zafascynowany postacią Alicii i jej historią Theo robi wszystko, co w jego 
mocy, aby dotrzeć do pacjentki i sprawić, żeby się przed nim otworzyła. Chce także rozwikłać zagadkę śmierci Gabriela. Poznając pacjentkę, 
psychoterapeuta nieoczekiwanie odnajduje coraz więcej podobieństw w ich losach. Dokąd zaprowadzą go ich rozmowy i co się stanie, jeśli 
Alicia wreszcie zacznie mówić? „Ta książka to rzadkość – thriller idealny. Chciałem tylko do niej zajrzeć, minęło jedenaście godzin – skończyłem 
lekturę i jestem oszołomiony”.
A.J. Finn
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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Co ćwierka w sieci...
MKS Szczawno-Zdrój

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Roman Szełemej

Papież Franciszek

Cezary Przybylski

Koleje Dolnośląskie

Dolnośląska Policja

Mateusz Morawiecki

@MksZdroj

@MuzeumWalbrzych

@RomanSzelemej

@Pontifex_pl

@PrzybylskiCez

@KolejeD

@DPolicja

@MorawieckiM

7:35 AM · 10 lut 2020

3:39 PM · 3 lut 2020

10:06 PM · 7 lut 2020

1:30 PM · 11 lut 2020

10:39 AM · 9 lut 2020

7:46 AM · 11 lut 2020

2:19 PM · 7 lut 2020

4:05 PM · 9 lut 2020

Sobotni mecz rozegrany w siarczystym mroziku przyniósł aż 6 bramek. Szkoda, 
że tylko 2 były naszego autorstwa, a 4 gości z Orła Lubawki :( No cóż, trenujemy 
dalej. Może uda się rozegrać sparing w pełnym składzie, to będziemy wiedzieli jak 
to wygląda. Są dobre momenty, ale ...

Ferie w @WalbrzychMM i okolicy? Zapraszamy na warsztaty kreatywne!
I Ciebie nie może u nas zabraknąć! Szczegóły i zapisy: 74 / 664 60 30 wew. 35
74/ 664 60 31 wew. 35, i.debicka@muzeum.walbrzych.pl
w.grochowska@muzeum.walbrzych.pl

Thanks @ElisaFerreiraEC and Grzegorz Macko for positive discussion on Just Trans-
ition for Lower Silesia @WalbrzychMM @RegioPoland @MFIPR_GOV_PL
@JerzyBuzek

Jezus Chrystus oferuje swoje miłosierdzie tym, którzy są udręczeni z powodu włas-
nej kurchości, bólu i niemocy. Zaprasza każdego do wejścia w Jego życie, aby do-
świadczyć łagodności. #DzieńChorego 

Wizyta Pana Premiera @MorawieckiM i nasze spotkanie na Jamrozowej Polanie 
w Dusznikach Zdroju było okazją do podkreślenia, że dobra współpraca rządu 
i samorządu przynosi wiele dobrego dla mieszkańców regionu. Znakomitym 
tego przykładem są inwestycje sportowe tutaj na @Dolny_Slask

#AlertKD
Drodzy podróżni, kolejny dzień (11.02) z powodu huraganowych wiatrów wie-
jących na Dolnym Śląsku dochodzi do utrudnień w ruchu kolejowym na wielu 
liniach. Prosimy o śledzenie naszej strony.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach wraz z czeskimi 
policjantami, w ramach współpracy międzynarodowej, odzyskali znaczną ilość 
elektronarzędzi podchodzących z włamań do samochodów dostawczych doko-
nanych na terenie Republiki Czeskiej.

Bardzo miłe spotkanie z mieszkańcami Krosnowic na Dolnym Śląsku. Dziękuję za 
wspaniałe przyjęcie, uśmiechy i rozmowy. Zachęcam do odwiedzenia tej pięknej 
miejscowości - nie tylko aby zobaczyć piękny kościół pw. św. Jakuba - ale by od-
począć i na chwilę wrzucić „na luz”

REKLAMA R0092/20
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

W internetach słodkie 
uśmiechy, śmieszne obraz-
ki wysyłane wieczorami, 
lajki pod prawie każdym 
zdjęciem, o wow, gratula-
cje i świetnie wyglądasz w 
co drugim komentarzu. W 
rzeczywistości wzrok pełen 
nienawiści, groźne lodowate 
spojrzenia rodem z amery-
kańskich seriali lat 90-tych, 
wprost z Beverly Hills. Ćwi-
czone przed lustrem, a póź-
niej na koleżankach w spo-
conych łazienkach dyskotek. 
Groteskowe, śmieszne. Stra-
cone w dzieciństwie poczu-
cie własnej wartości. Straco-
ne bezpowrotnie poczucie 
bezpieczeństwa. Przemożnie 
smutny los. Tylko płakać się 
już nad nim nie chce.

W internetach komfort 
naszych gości jest dla nas 
najważniejszy, magiczne 
miejsce z duszą, w którym 
każdy wędrowiec znajdzie 
swoją przystań, gdzie gościn-
ność, przyjaźń i otwartość. W 
rzeczywistości puste serca, 
puste głowy i puste dłonie. 
A ty wędrowcze, jeśli nie je-
steś gościem, który płaci za 
pokój, wróć się czym prę-
dzej do samochodu, bo psa 
mamy na łańcuchu a dawno 
nie biegał. 

W internetach głębokie 
konwersacje, żonglerka bły-
skotliwych argumentów, 
słów trudnych wyczytanych 
gdzieś, nie do końca zrozu-
miałych. Co chwilę czarny 
koń wpędzany w gonitwę 
dyskusji wiedzie ją ku zwy-
cięstwu. W rzeczywistości 
rozmowy o niczym, niezdar-
ne jak małe zwierzęta. Prze-
platane śmiesznymi histo-
ryjkami, za którymi czai się 
strach i nigdy nieprzezwy-
ciężone kompleksy. Kto po-
wie coś śmieszniejszego, ten 
większy zuch.

W internetach imper-
tynent, arogant i gbur, na 
wiecznej wojnie z całym 
światem.

W rzeczywistości zagu-
biony mały chłopczyk, któ-
rego nikt nigdy nie kochał. W 
ciele, które dorosło i uwięziło 
rozgniewanego coraz bar-
dziej chłopca.

Co z nami, ludzie?

REKLAMA R0094/20

REKLAMA R0093/20 Wałbrzych w ankietach
Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc najgroź-

niejsze wśród młodzieży
Od lipca do listopada 2019 r. w Wałbrzychu pro-

wadzone były anonimowe badania na temat prob-
lemów społecznych dotyczących uzależnień i prze-
mocy. W minionych dniach opublikowano wyniki 
badań. Wzięło w nich udział 1008 uczniów, 100 rodzi-
ców oraz 500 dorosłych mieszkańców Wałbrzycha. 
Uczniom zadawano pytania dotyczące uzależnień. 
Pytano m.in. o to, kiedy po raz pierwszy próbowali 
alkoholu, kiedy pierwszy raz zapalili papierosa, ewen-
tualnie czy próbowali narkotyków, jeżeli tak, to w ja-
kim wieku, jaki to był narkotyk, albo jaki alkohol. W 
ankietach pojawiło się też pytanie o przemoc, czy jej 
doświadczają. Okazało się, że najczęściej stosowaną, 
jest przemoc rówieśnicza. Większość uczniów do-
świadczających przemocy odpowiedziało, że to ko-
ledzy lub koleżanki ze szkoły byli jej sprawcami. Tak 
wskazało 54% ankietowanych. Na bardzo wysokim 
poziomie pojawiła się też cyberprzemoc i to już w 
bardzo niskich przedziałach wieku.

Alkohol, papierosy, narkotyki
Z badań wynika też między innymi, że „inicjację 

alkoholową” ma za sobą 43%  młodych wałbrzyszan. 
Najwięcej - 44%  sięgnęło po alkohol pierwszy raz w 
życiu w wieku 14-16 lat. Ale znalazło się też 5% ankie-
towanych -  dzieci w wieku 8 - 10 lat, które również po 
ten alkohol sięgnęły. Podobnie było z papierosami.

Jeżeli chodzi o narkotyki to przyznało się do ich 
zażycia 11% ankietowanych młodych ludzi. W skali 
kraju jest to 89%.

Ważna nie tylko statystyka
- Bardzo ważnym, dla osób z instytucji zajmujących 

się profilaktyką, było pytanie – dlaczego, albo co skło-
niło młodych ludzi do tego, żeby sięgnąć po używkę 
– mówi Agnieszka Maltz, kierownik działu profilakty-
ki w wałbrzyskim MOPS. - Najczęściej podawaną od-
powiedzią – na całe szczęście –  była ciekawość, po-
nieważ jest to bardziej „bezpieczne”, niż kiedy młody 
człowiek sięga po alkohol, czy narkotyk, w chwili gdy 
ma obniżony nastrój, ma problemy w domu, nikt go 
nie rozumie, albo nie radzi sobie ze szkołą. Jeżeli po-
jawia się taka sytuacja, to zachodzi duże prawdopo-
dobieństwo kontynuacji i w konsekwencji  uzależnie-
nia – wyjaśnia Agnieszka Maltz. - Kolejnym ważnym 
dla nas, jako specjalistów, było pytanie o relacje w 
domu. Diagnoza pokazała, że rodzice niestety często 
niewiele czasu poświęcają dzieciom. Co prawda 63 % 
rodziców wskazało, że wspólnie oglądają telewizję, 
tylko z doświadczenia i rozmów wiemy, że to oglą-
danie polega głównie na wspólnym siedzeniu na ka-
napie. To za mało - podsumowuje dalej wyniki badań 
Agnieszka Maltz. - Oglądajmy nawet mniej ambitne 
programy, ale pogadajmy potem o tym, co tam się 
działo, budujmy mądre, zdrowe relacje z dzieciakami, 
nawiążmy kontakt. Jeżeli wyniosą z domu taki  fun-
dament, będzie im później łatwiej, nawet w trudnym 
okresie, radzić sobie z rzeczywistością, bo będą miały 
do kogo zwrócić się np. o pomoc.

Jakie wnioski?
- Do tej pory świetnie sprawdzały się spotkania 

pod parasolem. Teraz chcemy się tam spotykać tak-
że  z uczniami. Z ulotkami, informacjami będziemy 
obecni nie tylko na imprezach miejskich, ale też zwy-
czajnie - na ulicach. Zostają konkursy profilaktycz-
ne i spotkania na wywiadówkach, oczywiście także 
warsztaty oraz spotkania w szkołach, które według 
naszych badań, dają świetne efekty. Ze strony szkół 
najwięcej jest próśb o to, aby prowadzić warsztaty, z 
cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej – informuje 
Agnieszka Maltz. - Nadal będziemy kłaść olbrzymi 
nacisk na prace z rodzicami i ich edukację na każ-
dym poziomie. O tym, że jest to jeden z najważniej-
szych kierunków, świadczą opinie instytucji z który-
mi współpracujemy od ponad pół roku, czyli szkoły, 
pedagodzy, policja, straż miejska ośrodki zdrowia. 
Jednak najprościej mówiąc nasze najbliższe plany to 
nie kończące się wyzwanie i nieskończona edukacja – 
dodaje Agnieszka Maltz.

Anna Waligóra-Stupnicka
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REKLAMA R0095/20 Terapia tlenem hiperbarycznym

Skóra zimą

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) 
jest skuteczną, bezpieczną i bezbolesną 
metodą leczenia wielu schorzeń, w tym: 
oparzeń, urazów wypadkowych, trudno 
gojących się ran (także powstałych w 
wyniku cukrzycy), zapalenia kości, zaka-
żeń tkanek miękkich, zatrucia tlenkiem 
węgla, nagłego niedosłuchu, zatorów - 
powietrznych lub gazowych, ostrej nie-
dokrwistości krwotocznej. HBO wymaga 
jednak ogromnej cierpliwości i determi-
nacji. By zabiegi były skuteczne, muszą 
być bowiem wykonywane regularnie (od 
15 do 60 razy). Jednorazowy seans w ko-
morze hiperbarycznej trwa około 2 go-
dzin. W tym czasie pacjent ma założoną 

na nos i na usta lekką maskę, przez którą 
doprowadzany jest czysty tlen. Spora-
dycznie pojawiają się efekty uboczne: 
wrażenie zatykania uszu oraz suchość w 
ustach. Koszt terapii pokrywa Narodowy 
Fundusz Zdrowia, wyjątek stanowią pry-
watne pracownie HBO.

Zebrała: osa

Źródło informacji: A. Cichowski, „Za-
nurkuj po zdrowie” - terapia tlenem hi-
perbarycznym, s. 16-17, [w:] W sanato-
rium, nr 1 (52), 28.01.2020 r.

Choć śniegu brak, według kalendarza mamy teraz zimę. A o tej porze roku nasza 
skóra wymaga szczególnej pielęgnacji. Czynniki takie jak mróz, wiatr, słońce nie po-
zostają obojętne na stan naczyń krwionośnych itp.

Te substancje w kosmetykach 
wspomogą cię zimą: aloes, alantoina, 
arnika górska, flawonoidy, kasztano-
wiec, karotenoidy, nagietek lekarski, 
ogórecznik lekarski, pantenol.

Szczególnie dotkliwe są skoki tempe-
ratury, jakie obserwujemy na termome-
trze. W wyniku tych drastycznych różnic, 
cera, zwłaszcza ta wrażliwa, narażona 
jest na podrażnienia, swędzenie i pie-
czenie. W erze smogu spory wpływ na 
jej kondycję mają też zanieczyszczenia, 
dieta oraz styl życia. Coraz częściej w śro-
dowisku występują alergeny, które nas 
uczulają, jemy też za dużo przetworzo-
nych produktów i sporo czasu spędza-
my w pomieszczeniach biurowych, ze 
sztucznym oświetleniem, bez dostępu 
do tlenu. Niekorzystna jest też niepra-

widłowa pielęgnacja. Używanie zimą 
kremów z dużą ilością wody z pewnoś-
cią nie przyniesie pozytywnych efektów. 
Ważne są też chroniące przed rakiem 
filtry, stosowane nie tylko na stoku, ale 
i podczas spacerów.

osa

REKLAMA R0097/20
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sekund/h
100 lat FIAT-a
2020 to jubileuszowy rok dla mar-
ki Fiat. 100 lat temu, dokładnie 2 
lutego 1920 roku, została pod-
pisana umowa, na mocy której 
w Warszawie powstała spółka 
akcyjna Polski Fiat jako krajowy 
oddział zajmujący się sprzedażą, 
obsługą i naprawą samochodów 
turyńskiej marki.
Pierwsze samochody turyńskiego 
producenta pojawiły się na pol-
skich drogach już w 1906 roku 
dzięki firmie Herman Meyer - war-
szawskiemu przedstawicielowi 
Fiata, a pierwszy salon sprzedaży 
samochodów marki Fiat został ot-
warty 1 maja 1913 roku.

Kurtka Emoji
Komunikacja między kierowcami 
i rowerzystami może być trudna, 
ponieważ cykliści muszą zdejmo-
wać ręce z kierownicy, by wska-
zać zmiany kierunku lub wyrazić 
podziękowanie. Każdego roku, 
zgodnie z danymi unijnej Komi-
sji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, na 
europejskich drogach ginie około 
2000 rowerzystów. Ford wpro-
wadził więc w ramach kampanii 
„Podziel się drogą” prototypową 
kurtkę Emoji. To jedyny w swo-
im rodzaju produkt, którego nie 
można kupić, a zaprojektowano 
go po to, by pokazać w jaki spo-
sób można łagodzić napięcia, 
umożliwiając rowerzystom ła-
twiejsze i wyraźniejsze pokazy-
wanie kierowcom swoich zamia-
rów i odczuć.

Autonomiczny Nissan Rekordowe Volvo
W ramach projektu badawczego zakończono z powodzeniem 

dwie próby: 230-milową, autonomiczną podróż po brytyjskich 
drogach – „Grand Drive” – z wykorzystaniem zaawansowanej 
technologii pozycjonowania oraz testy na zamkniętych torach, w 
ramach których badano jazdę podobną do ludzkiej z wykorzysta-
niem nauki maszynowej w celu poprawy wrażeń użytkowników. 

W ubiegłym roku firma Volvo Car Poland po raz ósmy z rzędu 
odnotowała rekord sprzedaży, osiągając poziom 10 975 rejestracji 
(wzrost o 5% w porównaniu do 2018 roku). Udział Volvo w rynku 
samochodów osobowych wyniósł 1,98%. 

Po raz jedenasty najchętniej 
wybieranym modelem segmen-
tu premium było Volvo XC60 
(4456 rejestracji). Ten SUV jest za-
równo polskim, jak i światowym 
bestsellerem naszej marki. Zmia-
na nastąpiła na miejscu drugim. 
Model XC40 (1769 rejestracji) 
wyprzedził największy model w 
ofercie – XC90 (1274 rejestracje). 
Tuż za podium znalazło się kom-
bi V60. Ten model, wraz z odmia-
ną V60 Cross Country, znalazł w 
Polsce 894 nabywców. Tuż za 
nim uplasował się model V40/
V40 Cross Country z wynikiem 

820 rejestracji. Był to ostatni rok 
produkcji tego modelu. Kolejne 
lokaty zajęły: S90 (632 rejestra-
cje), V90/V90 CC (602 rejestracje) 
i S60 (528 zarejestrowanych aut). 
Trzy SUV-y Volvo odpowiadają za 
ponad 68% sprzedaży Volvo w 
Polsce. Także na świecie trzy naj-
popularniejsze modele to SUV-y 
stojące na podium w tej samej 
kolejności, co w Polsce. Ciekawą 
zbieżnością zdarzeń jest fakt, że 
na świecie Volvo Cars też pobi-
ło rekord sprzedaży dokładnie 
ósmy raz z rzędu (705 452 auta, 
+9,8%).

Jako samochody testowe 
wykorzystano Nissany LEAF wy-
posażone w moduł GPS, radar, 
LIDAR i kamery, czyli technolo-
gie pozwalające odbierać ota-
czający świat. Na podstawie tak 
zbieranych danych system może 
podejmować decyzje dotyczą-
ce poruszania się po drogach i 
omijania przeszkód na trasie po-
dróży. W drugiej części projektu 
analizowano jak uczenie ma-
szynowe i sztuczna inteligencja 
mogą ulepszyć doświadczenie 
użytkownika i podnieść komfort 
jazdy pasażerów pojazdów au-
tonomicznych i podłączonych 

do Internetu. Pojazdy testowe, 
sprawdzane na prywatnych to-
rach, były wyposażone także w 
systemy sztucznej inteligencji 
umożliwiające uczenie maszy-
nowe w czasie rzeczywistym, 
opracowane przez należącą do 
konsorcjum firmę Hitachi Euro-
pe Ltd. Analiza wcześniejszych 
scenariuszy drogowych i wyni-
ków testów różnych rozwiązań 
umożliwia zbudowanie zbioru 
danych i wykorzystanie wnio-
sków z takich doświadczeń w 
podobnych sytuacjach w przy-
szłości, aby wytyczyć bezpieczną 
trasę omijającą przeszkodę.
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Jako jedna z niewielu nie jest 
czyjąś kopią albo - co gorsza - ko-
pią Ameryki, niedoścignionego 
bożka w dziedzinie sztuki i estety-
ki, ani klonem swojego profesora 
z Akademii. Do tego sama pisze 
piosenki mieniące się wszystkimi 
kolorami muzyki.

Takiej Artystki słuchaliśmy w 
piątkowy wieczór.

Kilkudziesięcioosobowa, stała 
publiczność, gwardia oblatywa-
czy lokalnych kwiatków kultury, 
podzieliła się tego dnia na kil-
ka wydarzeń, a ja przeszedłem 
wszystkie fazy żałoby: zaprzecze-
nie, gniew, targowanie, depresja 
i w końcu akceptacja. Było mi żal 
muzyków, którzy mimo małej fre-
kwencji świetnie się bawili. „Kupi-
li” nas.

Dotarło do mnie, wcześniej 
oślepiałem się celowo, że mantra 
„nic się nie dzieje” to jak płacz nie-
mowlaka. Wymaga nauki to, że 
do głodu, samotności, czy pełnej 
pieluchy przypisany jest indywi-
dualny rodzaj płaczu.

Że „nic się nie dzieje”, to tu nie 
płacz, że oferta jest słaba. Każdy 
organizator przeżywa codziennie 
gehennę przy szukaniu wolnych 
terminów.

Że ten rodzaj płaczu, to „za 
mało mamy disco polo”.

W niedzielę - wieczór z osca-
rowymi nominacjami - prawie 
brakło miejsc, a info puszczone 
podczas mówienia gościom „do-
bry wieczór”, o otwarciu jedne-
go z najciekawszych miejsc w 
Wałbrzychu także w godzinach 
wieczornych, spotkało się z mi-
łym dla kierowniczego ucha po-
mrukiem radości. O Sztygarówkę 
chodzi, trochę o swoim piszę, tak, 
wiem.

Do boju zatem. Najlepsze lata 
mojego życia, najlepsze godziny 
aktywności, najwyższa kreatyw-
ność. Jest jeszcze dla kogo się 
spalać.

Myślom o zdobywaniu dla 
wałbrzyskiej kultury nowych 
dusz, o nieskończonym, frustru-
jącym wyścigu, powiedziałem 
tego wieczoru „na zawsze do wi-
dzenia”.

Kiedy dorośli mówią na za-
wsze, to mają po prostu na myśli 
na bardzo, bardzo długo (Charlie 
i fabryka czekolady).

KUP BILET ONLINE

KAJTUŚ CZARODZIEJ w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu
W najbliższą niedzielę, 16 lutego o godz. 12:30 zaprasza-

my dzieci od 6. roku życia do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu na spektakl na motywach zwariowanej powieści Janu-
sza Korczaka o małym czarodzieju pt. „Kajtuś Czarodziej” w 
reż. Roksany Miner.

Kajtuś to najbardziej niespo-
kojny chłopiec na świecie. Nie 
zgadza się na życie w Biednym 
Mieście, w którym na dobre za-
domowiła się mgła, nuda i sza-
rość. Odwraca się od rówieśni-
ków i całego świata dorosłych, 
by wkroczyć w świat baśni... 
Zasłyszane od babci historie 
otwierają jego serce na prag-
nienie bycia czarodziejem. Nie 
królem, nie detektywem, tylko 
właśnie czarodziejem! Pewnego 
dnia niespokojny chłopiec od-
krywa w sobie magiczną moc. 
Jak wykorzysta daną mu szansę? 
Przyjdźcie w niedzielę do teatru 
i obejrzyjcie małą historię nie-
grzeczności.

Na spotkanie z Kajtusiem za-
praszamy również w piątek, 21 
lutego o godz. 10:00. 

BILETY: 
19 zł – normalny
17 zł – ulgowy (dzieci do 12. 

roku życia) 

KASA BILETOWA TEATRU, tel. 
74 666 73 41, czynna w dni:

- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
- czwartki/ godz. 13:00 – 16:00
- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed 

spektaklem
- niedziele/ godz. 11:00 – 

14:00

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl

„CENCI”
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

/ na podstawie tekstów Juliusza Słowackiego i Percy’ego B. Shel-
leya /  reż. Seb Majewski / 27.03.2020 r. / Duża Scena //

Historia rodziny Cencich 
przez wieki elektryzowała opi-
nię publiczną i fascynowała ar-
tystów. 

Krwawa opowieść, niemal 
jak z antycznej tragedii, w której 
główna bohaterka poszukuje 
sprawiedliwości na własną rękę, 
kiedy zawodzą wszelkie syste-
my, a korupcja i uwikłania się-

gają samego papieża, do dzisiaj 
budzi wielkie kontrowersje. 

Beatrix Cenci zostaje zgwał-
cona przez swojego despotycz-
nego ojca, na próżno próbuje 
powiadomić władze, wpływy 
Cenciego w Watykanie są zbyt 
mocne. Zdesperowani członko-
wie rodziny Cenci nie mają wy-

boru, jednym sposobem, żeby 
odzyskać godność i zacząć na 
nowo żyć, jest zabójstwo ojca. 
Rodzina zostaje zatrzymana. 
Niesprawiedliwy proces sądu 
papieskiego skazuje Cencich na 
ścięcie, mimo iż lud Rzymu żąda 
ich ułaskawienia.

Scenariusz przedstawienia 
powstaje na bazie tekstów „BE-
ATRIX CENCI” Juliusza Słowa-
ckiego i „RODZINA CENCICH” 
Percy’ego B. Shelleya, będzie 
skupiać się na okrutnych losach 
bogatej włoskiej rodziny, po-
szukując w nich współczesnej 
perspektywy. Wraz z widzami, 
rodzina Cencich zabierze nas 
wprost do Rzymu w 2020 roku. 
Będziemy mieli okazję poczuć 
blichtr włoskiego mieszczań-
stwa, poznać smak la dolce vita. 
Seb Majewski, reżyser spektaklu 
i dyrektor artystyczny Szaniaw-
skiego wraz z ekipą realizato-
rów chce tą rodzinną tragedią 
opowiedzieć o sprawiedliwości, 
skupić się na problemie władzy 
wpływającej na procesy sądo-
we. 

Premiera spektaklu uświetni 
obchody Międzynarodowego 
Dnia Teatru 27 marca 2020 r.

„CENCI”
na podstawie tekstów Juliu-

sza Słowackiego i Percy’ego B. 
Shelleya

Reżyseria: Seb Majewski
Adaptacja i dramaturgia: To-

masz Jękot
Scenografia i kostiumy: Karo-

lina Mazur
Muzyka: Jakub Suchar
Choreografia: Jacek Łumiński
Asystent choreografa: Seba-

stian Wiertelak
Występują: Angelika Cegiel-

ska, Dorota Furmaniuk, Irena 
Wójcik, Dominika Zdzienicka 
[g], Piotr Czarniecki [g], Mate-
usz Flis, Mikołaj Krzeszowiec 
[g], Piotr Mokrzycki, Antoni Ry-
chłowski [g], Dariusz Skowroń-
ski, Wojciech Świeściak

foto źródło: Teatr Dramatyczny - zdjęcie z próby do Cencifoto źródło: Teatr Dramatyczny - zdjęcie z próby do Cenci
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sekund
Przerwana passa
„Mineralnych”
Po dwóch zwycięstwach z rzę-
du koszykarze MKS-u Mazbud 
Basket zanotowali przykrą po-
rażkę z Basketem Legnica 77:80 
w ramach rywalizacji o miejsca 
9-15 III ligi. Przykrą, gdyż o kom-
plecie punktów lidera z Legnicy 
zadecydowała ostatnia kwarta, 
przegrana przez szczawieńską 
ekipę 14:24. Na szczęście czasu 
na rozpamiętywanie pechowego 
rozstrzygnięcia nie ma zbyt dużo, 
gdyż już dzisiaj podopiecznych 
trenera Bartłomieja Józefowicza 
czeka kolejna ligowa potyczka. 
Na zakończenie serii spotkań 
przed własną publicznością 
„Mineralni” podejmą ZZKK Orła 
Ziębice, a więc ostatnią w tabeli 
drużynę naszej grupy. Początek 
meczu o godzinie 20 w hali przy 
ulicy Słonecznej 1a w Szczawnie-
-Zdroju. 

MKS Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój – KS Basket Legnica 77:80 
(22:19, 15:28, 26:9 14:24)
MKS Mazbud Basket: Michał Ka-
czuga 23 (1x3), Mateusz Myślak 
16 (1), Bartłomiej Józefowicz 14 
(4), Alan Stochmiałek 11 (1), Pa-
weł Piros 8 (2), Patryk Kowalski 
3 (1), Oskar Pawlikowski 2, Alek-
sander Sulikowski, Maksymilian 
Karwik. Trener: Bartłomiej Józe-
fowicz

Jedna niespodzianka
Rozegrana w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów XI kolejka Wałbrzy-
skiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 
„Aqua-Zdrój” przyniosła jedno 
niespodziewane rozstrzygnięcie. 
Mowa o pojedynku Domu Finan-
sowego z Wodociągami, który 
zakończył się porażką wyżej skla-
syfikowanego zespołu DF 0:3.W 
pozostałych meczach górą, i to 
wyraźnie, byli faworyci, a więc 
Chełmiec Euromar oraz Modeko, 
którzy pokonali zamykających 
tabelę WALS-a, Aqua Junior oraz 
Bielawiankę. W najbliższym cza-
sie uczestników ligi czeka krótki 
odpoczynek od ligowej walki, 
gdyż kolejna odsłona odbędzie 
się dopiero w sobotę 22 lutego. 

Wyniki XI kolejki:
Chełmiec Euromar – Bielawianka 
3:0 (25:13, 25:20, 25:11), Modeko 
– Aqua Junior 3:0 (25:21, 25:18, 
25:18), Dom Finansowy – Wodo-
ciągi 0:3 (27:29, 19:25, 21:25)

Tabela WALS-a

1. Chełmiec 
Euromar

11 29 29:4

2. Modeko 11 23 23:10

3. Dom Finan-
sowy

11 19 19:14

4. Wodociągi 11 16 16:17

5. Aqua Junior 11 7 7:26

6. Bielawianka 11 5 5:28

Najlepsi pływacy
„Idola” wyłonieni
Po raz XVII rozegrano Mistrzo-
stwa „Idola” w pływaniu pod 
patronatem senator Agnieszki 
Kołacz-Leszczyńskiej. W zmaga-
niach na basenie przy ulicy Ogro-
dowej wzięli udział dorośli oraz 
uczniowie wałbrzyskich szkół 
podstawowych nr 6, 10, 21 oraz 
37. W kategorii open mężczyzn 
triumfował Łukasz Smużny z Wał-
brzycha, a wśród kobiet - Alicja 
Kaucka z Bielawy. 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Tomasz  
Nazwisko: Wepa 
Data urodzenia:
14 listopada 1987 roku
Pseudonim sportowy: Wepka
Klub: UKS Dziewiątka Wałbrzych
(akrobatyka sportowa oraz piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces?
Jeśli chodzi o piłkę nożną, to na pew-
no awans z Odrą Opole do I ligi. Z 
Górnikiem Wałbrzych przeszedłem 
od III do II ligi, co również uważam za 
spore osiągnięcie. Mogę się również 
pochwalić powołaniem do reprezen-
tacji U-18. Jeśli chodzi o akrobatykę 
sportową, to najlepsze dopiero prze-
de nami, bo nasz klub Dziewiątka Wał-
brzycha dopiero raczkuje na tym polu. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Na pewno Alessandro del Piero, to 
mój idol z młodzieńczyć lat. I choć 
Alessandro przeszedł już na sportową 
emeryturę, to sentyment do Juventu-
su Turyn pozostał. W młodości śledzi-
łem wyczyny Michaela Jordana, bo 
swego czasu interesowałem się rów-
nież koszykówką. 

Dlaczego piłka nożna?
Trudno tak naprawdę powiedzieć - ta-
kie były zasady na podwórku. W wol-
nych chwilach wszystkie dzieciaki le-

ciały na podwórko, gdzie godzinami 
grały w piłkę. Nie pamiętam swych 
początków, ale wiem, że piłka noż-
na zawsze sprawiała i wciąż sprawia 
mi dużą przyjemność. Potem pasja 
zamieniła się w pracę zawodową. Co 
prawda nie osiągnąłem najwyższego 
szczytu w kraju, ale udało mi się otrzeć 
o najważniejsze ligi. 

Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
Jeśli chodzi o Dziewiątkę Wałbrzych, 
to chciałbym zarazić dzieci i młodzież 
akrobatyką sportową oraz piłką noż-
ną. Nie nastawiam się na wyniki, bo-
wiem ważny jest przede wszystkim 
rozwój fizyczny moich podopiecz-
nych. Sport kształtuje charaktery, tak 
więc na pewno akrobatom czy piłka-
rzom spod znaku Dziewiątki będzie 
łatwiej w przyszłości. 

Wieści z tenisowych kortów
Dawno nie zaglądaliśmy na tenisowe korty, a przecież na lokalnych obiektach ciągle coś się dzieje. Za deblistami chociażby trzecia 

runda Zimowej Ligi o Puchar Prezesa PEC-u, w której o końcowe trofeum rywalizuje ponad 80 zawodników. Jak zawsze mamy dobre in-
formacje dla fanów prężnie rozwijającego się Klubu Tenisowego Szczawno-Zdrój, którego dwaj reprezentanci świetnie wypadli w turnieju 
kadetów w Pszczynie.

„Sopel” pogrążył jedlinian 
Trzecie z rzędu zwyciestwo w okresie przygotowawczym odniósł Górnik Wałbrzych. W sobotnim sparingu biało-niebiescy pokonali Zdrój 

Jedlina-Zdrój, a więc najwyżej sklasyfikowany lokalny zespół, 3:1. Prawdziwą okrasą sparingu okazał się gol Mateusza „Sopla” Sobiesierskiego, 
który dośrodkowanie z rzutu rożnego wykończył pięknym uderzeniem z przewrotki. 

Od początku listopada w Tenis-
-Arenie przy ulicy Ogrodowej trwa-
ją zmagania deblistów. Za organi-

zacją ligi tradycyjnie stoi WKT „Atri” 
Wałbrzych, a stawką rywalizacji 
jest Puchar Prezesa PEC-u. Styczeń 

przyniósł zmianę na fotelu lidera 
– po dwóch miesiącach dominacji 
duetu Daniel Szurma – Krzysztof 
Rychter, na 1. miejsce wysunęła się 
bowiem para Roman Kus – Łukasz 
Nowik. 

Klasyfikacja grupy I
1. Kus – Nowik
2. Szurma – Rychter 
3. Głębocki – Błaszak 
4. Angrys – Angrys 
5. Kierepka – Kierepka 
6. Kiszkiel – Szurma spadek
7. Bujak – Dobrowolski spadek

Tymczasem dobre informa-
cje na początku tygodnia dotarły 
do nas z Pszczyny, która gościła 
uczestników ogólnopolskiego tur-

neju kadetów U-16. W imprezie 
wystartowało dwóch przedstawi-
cieli KT Szczawno-Zdrój, a miano-
wicie Gabriel Wójcicki oraz Antoni 
Pankowski. W grze pojedynczej An-
tek dotarł do ćwierćfinału imprezy, 
natomiast Gabriel stanął na najniż-
szym stopniu podium. Dodatko 
obaj nasi przedstawiciele wystąpili 
w turnieju debla. Wójcicki połączył 
siły z Nikodemem Barcikiem z By-
tomia, a Antek zagrał w duecie z 
Szymonem Janzenem z Grodziska. 
Ostatecznie na finiszu rywalizacji 
najlepsza okazała się para Wójcik - 
Barcik, ale na 2. miejscu znalazł się 
tandem Pankowski – Janzen.

Bartłomiej Nowak

Z weekendowych rozstrzyg-
nięć zwraca również uwagę świet-
na dyspozycja Podgórza, które w 
drugim meczu zaliczyło drugą wy-
graną, tym razem nad Górnikiem 
Boguszów-Gorce 6:5. Po dwóch 
porażkach z rzędu zwycięskie 
przełamanie zanotowali piłkarze 
Zagłębia Wałbrzych – podopieczni 
Łukasza Wojciechowskiego poko-
nali Bóbr Marciszów 6:4. Nieste-
ty, wciąż nie wiedzie się Czarnym 
Wałbrzych. Po ubiegłotygodnio-
wej porażce z LKS-em II Bystrzyca 
Górna 3:8, tym razem nasi ulegli 
w niemal identycznym stosunku, 
bo 3:7 Orlętom Krosnowice. Po-
wodów do radości nie mają rów-
nież piłkarki AZS-u PWSZ. Choć 
wcześniej dwukrotnie okazały swą 
wyższość nad czeskim beniamin-
kiem I ligi z Pardubic, to w piątek 
odbiły się od katowickiej ściany 
przegrywając w stolicy Górnego 
Śląska z miejscowym GKS-em 0:9. 
Co ciekawe, aż 5 goli dla rywalek 
zdobyła Agata Sobkowicz, a więc 
była zawodniczka akademickiej 
drużyny. 

Spotkania kontrolne:
Górnik Wałbrzych – Zdrój Jedli-

na-Zdrój 3:1 (0:0)

Bramki: Mateusz Sobiesierski 2, 
Radosław Marciniak – Górnik oraz 
Rafał Lipiński – Zdrój

Górnik: Bińskowski, Sobiesier-
ski, Rosicki, Rękawek, G. Michalak 
(46 Marciniak), Rzeszotko, Gru-
dziński (46 zawodnik testowany), 
Biskup, Niedźwiedzki, Krawczyk, 
Frączek. Trener: Marcin Domagała

Zdrój: zawodnik testowany, Foł-
tynowicz, Dudek, Samiec, Chołuj, 
Dos Santos Pereira, Lipiński, Tro-
jak, Piątek, zawodnik testowany, 
Tłuścik oraz Zasada, Bednarz. Tre-
nerz: Radosław Kwiatkowski

Orlęta Krosnowice – Czarni Wał-
brzych 7:3 (3:1)

Bramki: Maciej Kaletka 4, Kry-
stian Radziszewski, Arkadiusz Pła-
wiak, Filip Tomera – Orlęta oraz 
Krystian Koszewski, Mateusz Ka-
sprzyk, Rafał Baszak – Czarni 

Czarni: B. Rudnicki, Gołek, za-
wodnik testowany, Anuszkiewicz, 
Gürdal, Öztürk, Szkudlarek, Ma-
ciaszczyk, Kasprzyk, Baszak, Ko-
szewski oraz Pyłka, Darmochwał. 
Trener: Leszek Derewecki

Podgórze Wałbrzych – Górnik 
Boguszów-Gorce 6:5 (2:4)

Bramki dla Podgórza: Kamil 
Mocydlarz, Krystian Sosnowski 2, 

bramka samobójcza, Paweł Wro-
czyński, Grzegorz Mikołajski

Podgórze: R. Koszyka, Wro-
czyński, J. Hertmanowicz, Dudiak, 
Jaśkiewicz, Dębski, Sajdak, Koby-
lański, Sysiak, M. Hertmanowicz, 
Piątek oraz Mocydlarz, Sosnowski, 
Mikołajski. Trener: Paweł Majewski

GKS Katowice – AZS PWSZ Wał-
brzych 9:0 (5:0)

Bramki: 1:0 Agata Sobkowicz 
(5), 2:0 Agata Sobkowicz (14), 3:0 
Kinga Kozak (22), 4:0 Nadja Stano-
vić (28), 5:0 Kinga Kozak (38), 6:0 
Agata Sobkowicz (48), 7:0 Agata 
Sobkowicz (53), 8:0 Nadja Stanović 
(66), 9:0 Agata Sobkowicz (74)

AZS PWSZ: Sapor, Bosak, Kę-
dzierska, Szewczuk, Turkiewicz, 
Materek, Ostrowska, Głąb, Rapa-
cka, zawodniczka testowana, Fa-
bova oraz Migacz. Trener: Kamil 
Jasiński

Zagłębie Wałbrzych – Bóbr 
Marciszów 6:4

Bramki dla Zagłębia: Maciej 
Maciejczyk, Przemysław Dobiega, 
Marcel Dobiega, Sebastian Sabi-
niarz, zawodnik testowany, za-
wodnik testowany

Następne mecze
Sobota - 15 lutego, godz. 13:
AZS Wrocław - AZS PWSZ Wał-

brzych

Sobota - 15 lutego:
KS Zjednoczeni Żarów - MKS 

Szczawno-Zdrój

Niedziela - 16 lutego, Żarów, 
godz. 14:

Czarni Wałbrzych - Wierzbianka 
Wierzbna 

Niedziela - 16 lutego, Świebo-
dzice, godz. 13:

Podgórze Wałbrzych - KS Walim

Niedziela - 16 lutego, ul. Ratu-
szowa, godz. 11:

Zagłębie Wałbrzych - Koliber 
Uciechów

Niedziela - 16 lutego, ul. Ratu-
szowa, godz. 16:

Zdrój Jedlina-Zdrój - Olimpia 
Kamienna Góra

Niedziela - 16 lutego, ul. Ratu-
szowa, godz. 18:

Górnik Wałbrzych - LKS Piotro-
wice Świdnickie (klasa B)

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

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

Problem
z alkoholem?
Wszywanie

esperalu
TEL. 74 841 54 66

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

 Sprzedam 
duże ilości płyt 

winylowych, 
starodruki,  

rzeźby, obrazy 
i inne antyki w 
przystępnych 

cenach.
Tel. 536 450 782 

Firma „LINK” 
w Wałbrzychu 

zatrudni pracowników 
produkcyjno-

magazynowych. Praca 
1-zmianowa, soboty, 

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

(Sobięcin)

BIURO KREDYTOWE 

WAŁBRZYCH

 Kredyty gotówkowe, 

konsolidacyjne, pożyczki 

na oświadczenie.

Zapraszamy emerytów, 

rencistów, osoby z umową 

o pracę lub zlecenie. 

tel. 609 432 928

SPRZEDAM MIESZKANIE 
BEZ POŚREDNIKÓW

 PIASKOWA GÓRA 48 M 
KW, II PIĘTRO, 2 POKOJE
 WIDNA, ZABUDOWANA 

KUCHNIA,
NISKIE KOSZTY 
UTRZYMANIA.

CENA 216000 zł

 TEL: 668452699

REMONTY
mieszkań i domów

szybkie terminy

SZYBKO

I SOLIDNIE

504 175 028

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

NIERUCHOMOŚCI

SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ

Ul. Topolowa 25/2
(przy rondzie Tesco)

58-309 Wałbrzych
Wszystkie oferty na naszej stronie:

www.mentornieruchomosci.pl
Tel. 535-285-514

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

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 
drugie piętro w bloku czteropiętrowym, 
DUŻY balkon, standard dobry. Cena: 
165 000 złotych, telefon: 535-285-514.

Piaskowa Góra, 4 pokoje, 56m2, trze-
cie piętro w bloku czteropiętrowym, do 
własnej aranżacji.

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

Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2, dru-
gie piętro w bloku dwupiętrowym, wy-
mienione instalacje, ogrzewanie gazowe, 
NISKIE koszty utrzymania, blok po ter-
momodernizacji. Cena: 179 000 złotych, 
telefon: 530-998-374.

Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2, 
mieszkanie dwupoziomowe, wymienio-
ne instalacje, ogrzewanie gazowe, blok 
po termomodernizacji, boczna uliczka. 
Cena: 210 000 złotych, telefon: 881-700-
772.

USŁUGI

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

(44) ANTENY SATELITARNE – mon-
taż, naprawy i ustawianie w najlep-
szej cenie i najkrótszym czasie. Tel. 
606 937 229

(2) Remonty łazienek i mieszkań, insta-
lacje wod-kan, gaz i CO. Tel. 537 159 025 

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

(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(3) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. Na-
prawa FOTOGRAFICZNYCH APA-
RATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji 
na usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę do 
13 793-10-10-22 lub 74-660-38-43

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

(3) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PAN-
CERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

(31) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 
726-005-726 tanio, szybko, profesjonal-

nie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,www.
speed24h.info

(3) MARSAT – MONTAŻ ANTEN SA-
TELITARNYCH, tel.  607 454 261

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

(19) Remonty łazienek i mieszkań, insta-
lacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. 
Tel. 537 159 025

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

PRACA

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

(1) Firma Inwemer System poszukuje 
pracowników do sprzątania banku PKO 
Ul. Wieniawskiego 70, praca od godz. 
7:30 do 9:00, 2 godz. Dziennie. Umo-
wa -zlecenie 17 zł godz. Brutto. Praca 
od marca. Mile widziani emeryci i ren-
ciści. Dzwonić od 08 :00 do 15:00. Tel 
kontaktowy 507-031-015

(1) Firma Inwemer System poszukuje 
pracowników do sprzątania banku w 
dzielnicy Podzamcze. Praca od godz. 
7:30 do 8:30, 1 godz. Dziennie. Umowa 
-zlecenie 17 zł godz. Brutto. Praca od 
zaraz. Mile widziani emeryci i renciści. 
Dzwonić od 08:00 do 15:00  Tel kontak-
towy 507-031-015

KUPIĘ

(3) Kupię Starocie: odznaczenia, meda-
le, zegarki, figurki i patery z lat 50 i 60, 
zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowe-
go i inne. Tel: 500834769

SPRZEDAM

(5) Sprzedam działkę rolną przy głównej 
drodze Glinno-Walim 1ha-3zł/m2 , tel. 
502659170

REKLAMA R0100/20

KREDYTY
gotówkowy, � rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04
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