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Podwyżki nie dla wszystkich?
Płaca minimalna na 2020 rok została ustalona już we wrześniu 2019 roku. Rząd zdecydował, że najniższe
wynagrodzenie brutto wyniesie od 1 stycznia 2600 złotych brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa 17 złotych brutto. Z takim wyzwaniem muszą zmierzyć się samorządy, dla których wzrost pensji to
nie tylko urząd, ale również jednostki budżetowe, spółki miejskie czy też oświata.
Jak podkreślają eksperci rynku
pracy, tak duża podwyżka cieszy
pracowników, ale niestety jest
jednak niedobrą wiadomością
dla pracodawców, gdyż koszty
podniesienia najniższej krajowej
to około 400 złotych dla jednego
pracownika. Dlatego pracodawcy,
w tym również samorządy, starają się tylko i wyłącznie podnieść
wymagane pensje tym najmniej
zarabiającym, a nie wszystkim pracownikom.
Co na to Urząd?
Zapytaliśmy Urząd Miejski
w Wałbrzychu o to, jak zmieni się
wysokość wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim? Czy podwyżki
otrzymają jedynie osoby otrzymujące płacę minimalną? Jak poinformował nas Pan Edward Szewczak,
Rzecznik Prasowy, Kierownik Biura Promocji Miasta Urząd Miejski
w Wałbrzychu - z dniem 1 stycznia

2020 r. dokonaliśmy zmiany wynagrodzenia dla 114 pracowników
(Urząd zatrudnia 517 osób). Zmiana dotyczyła wynagrodzenia zasadniczego, które zgodnie z wprowadzonymi zmianami nie mogło
być niższe niż 2.600 zł. Pracownicy
oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują także dodatek
stażowy uzależniony od lat pracy.
W większości przypadków jest to
20%. Ponadto, informuję, że trwają aktualnie prace analityczne dotyczące wynagrodzeń innych pracowników w Urzędzie Miejskim.

r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy).
Nauczyciele stażyści i kontraktowi, którzy nie osiągali najniższego
wynagrodzenia, będą mieli pensje
podwyższone do tej kwoty. Pensje pozostałych nauczycieli, łącznie z dyrektorami, pozostają bez
zmian.

A co z oświatą?
Zapytaliśmy również, jak zmieni się wysokość wynagrodzeń
w oświacie? Z uzyskanej informacji wynika, iż: - Pensje nauczycieli
wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019

W całej tej sytuacji pokrzywdzeni zostaną więc nauczyciele dyplomowani, którzy włożyli najwięcej
wysiłku i pracy w to, by uzyskać
awans zawodowy. Cóż, żyjemy
jednak w dziwnym miejscu.

REKLAMA

R0103/20

Nowe pociągi
wydarzenia str. 10
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„Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć.”
Ralph Waldo Emerson

nowym współdzierżawcą schroniska Harcówka, przewodnikiem
sudeckim, podróżnikiem rozmawia Anna Waligóra-Stupnicka
Wasze plany związane z Harcówką to nie tylko kawiarnia, restauracja, noclegi i remonty.
Razem z moim wspólnikiem Kaziem Mazikiem, także przewodnikiem
sudeckim, chcemy stworzyć pewnego rodzaju centrum turystyczne
dla Wałbrzycha. Miejsce, w którym
wycieczki, marsze będą się zaczynały
i kończyły. Marzy nam się, aby Harcówka w Wałbrzychu funkcjonowała
jako miejsce wypadowe na całe Sudety Środkowe, częściowo też Sudety
Zachodnie i najbliższą czeską stronę.
Takiego miejsca tutaj brakuje. Przy
okazji, dobrze byłoby zmienić, chociaż trochę, kierunek ruchu turystycznego w Sudetach. Będziemy chcieli
pokazać, że nie trzeba jechać do
Karpacza czy Szklarskiej Poręby, żeby
wyprawić się na porządne wycieczki,
ale że można to zrobić właśnie z Wałbrzycha, z Harcówki, z naszą pomocą
i pod naszym kierunkiem.
Jesteście pełni entuzjazmu i jak
to się popularnie mówi „dobrej myśli”.
Dlatego, że parę rzeczy sprawdziliśmy. Przyglądamy się Wałbrzychowi
od długiego czasu. Jeszcze zanim
pojawił się pomysł Harcówki, przywoziłem do Wałbrzycha ekipy z Łodzi.
Poza tym że chciałem pokazać ten
teren, bardzo ciekawy byłem ich reakcji na miasto, które na ogół kojarzyło
się niezbyt pozytywnie. Ludzie byli w
szoku, że są tu tak piękne tereny.
Jaki jest wstępny plan na taką
wycieczkę?
To ma być miks działań, którego
nie daje ani wyjazd samochodem, ani
wycieczka autokarowa. Nastawiamy
się nie tylko na turystę miejscowego.
Chcemy trafić do ludzi w całej Polsce,
a także poza granicami kraju. Tak będzie skonstruowana oferta. Zaproponujemy wycieczki jednodniowe miejskie po Wałbrzychu, połączone np. z
obiadem lub kolacją u nas. Dołączymy do tych wycieczek historię górnictwa, dlatego chcemy uwzględnić w
naszym planie Nową Rudę.
Będziemy proponować również
objazdówki do konkretnych wybranych miejsc. Chcielibyśmy, aby udało
się to zorganizować własnym transportem.
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Wycieczki będą nie tylko dla turystów bardzo zaawansowanych, ale
także dla rodzin z dziećmi – dla nich
będziemy przygotowywać specjalne
trasy, tak aby każdy dał radę. Planujemy wycieczki tematyczne, związane z
przyrodą, geologią, z poszukiwaniem
np. kamieni szlachetnych, półszlachetnych, minerałów, których jest
sporo nie tylko w Górach Sowich, ale
także na Wzgórzach Strzelińskich.
Zaproponujemy takie trasy jak na
przykład przejście przez Chełmiec i
Trójgarb podczas jednej wyprawy.
Inny pomysł to wyjście z Harcówki,
przejście przez Mauzoleum, w kierunku Borowej. Być może dla wielu
osób z Wałbrzycha i okolic są to szlaki
i miejsca oczywiste, ale nie dla przyjezdnych, choćby z Łodzi, o której już
wspominałem. Wariantów i możliwości jest mnóstwo, pod jednym tylko
warunkiem, że wszystkie trasy będą
zaczynać się i kończyć w Harcówce.
Załóżmy, że poradzicie sobie
z organizacją , ale sami nie dacie
rady zająć się wszystkimi wycieczkami.
Planujemy ścisłą współpracę z
PTTK, z tutejszymi przewodnikami.
Kiedy zamierzacie wystartować?
Sądzę że w maju, ale będzie to poprzedzone dokładnymi informacjami
na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, o tym co
mamy do zaproponowania, czyli jakie
wycieczki i dokładnie jak to będzie
wyglądało.
Życzę powodzenia i dziękuję
bardzo za rozmowę.

R0104/20

8OC
7OC
Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Eleonory, Feliksa

Międzynarodowy Dzień
Przewodnika Turystycznego

17:00 Wernisaż wystawy fotografii Marcina Ryczka „Harmony” -Stara Kopalnia, Wałbrzych
17:00 „O języku polskim” - prezentacja Henryka Wiśniewskiego - Biblioteka pod Atlantami, Czytelnia Czasopism, Wałbrzych, Rynek
18:00 „Czego nie widać” – Teatr Dramatyczny - Duża
Scena, Wałbrzych
18:00 Forum Teatrów Niezależnych, „Transformacje” –
„Nie ma mnie” – Sala Teatralna ŚOK, Świdnica, Rynek
43 (wstęp wolny)
19:00 Forum Teatrów Niezależnych, „Transformacje”
– „Strach ma wielkie oczy” – Sala Teatralna ŚOK, Świdnica, Rynek 43 (wstęp wolny)
19:00 Tymek w Wałbrzychu – koncert -Stara Kopalnia, Wałbrzych
20:00 Between – koncert – A’ PROPOS, Wałbrzych
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Imieniny:
Marty, Małgorzaty
OSTATNIA SOBOTA
KARNAWAŁU

16:00 Forum Teatrów Niezależnych „Transformacje” dla dzieci - „Klasyka wiecznie młoda, czyli słowik, sójka,
kura spod wiecznego pióra” - czytanie performatywne
- Galeria Fotografii, Świdnica, Rynek 44, (wstęp wolny)
17:00 Maciek Balcar - LIVE TRAX’ 20 – koncert - Strzegomskie Centrum Kultury, Strzegom
17:00 Kobieta Idealna – spektakl - Świdnicki Ośrodek
Kultury, Świdnica, Rynek
18:00 „Czego nie widać” – Teatr Dramatyczny - Duża
Scena, Wałbrzych
18:00 Bal Karnawałowy z Wałbrzyskimi Morsami - Karczma Góralska, Wałbrzych
19:00 „Wędrowne Ptaki” - Oschia i Waldi Saren – koncert - ‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych
21:00 Pizza Party - Vegas Stara Piwnica – Wałbrzych,
Niska 4
22:00 Ostatki w Infinity! - Verossi, Mike & Dolar - Infinity Club, Wałbrzych, Broniewskiego
REKLAMA
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Imieniny:
Marty, Damiana
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Dzień bez Łapówki

NIEDZIELA

12:30 „Władca Skarpetek” – spektakl - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
17:00 „To tylko sex” – spektakl - Świdnicki Ośrodek
Kultury, Świdnica, Rynek
18:00 Piotr Bałtroczyk Stand-up: Starość nie jest dla
mięczaków – Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
18:00 „Napromieniowany Raj” - spektakl Teatru
Ucieczkowego – Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 „Czego nie widać” – Teatr Dramatyczny - Duża
Scena, Wałbrzych
19:00 ABSOLUTNIE, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego – Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
Imieniny:
Macieja, Józefa
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Dzień
niespodziewanego całusa

15:00 Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - Multimedialna Filia Biblioteczna (Biblioteki pod Atlantami),
Wałbrzych, Podzamcze
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Imieniny:
Wiktora, Cezarego

OSTATKI - ŚLEDZIK

WTOREK
17:00 Baśniowy Śledzik Pozarządowy - Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu - Zabawy i
tańce wszystkich w Chatce z Piernika, Wałbrzych, ul.
Malczewskiego 22
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ŚRODA

Imieniny:
Mirosława, Aleksandra
POPIELEC

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

Imieniny:
Gabriela, Anny
Dzień Niedźwiedzia Polarnego

17:00 Spotkanie autorskie z Mirosławem Sośnickim
poświęcone jego najnowszej książce „Życie przed
przecinkiem” - Miejska Biblioteka Publiczna, Świdnica, ul. Franciszkańska 18
19:00 Grażyna Łobaszewska - Największe Przeboje A’ PROPOS, Wałbrzych
19:00 Koncert Gongów i Mis Tybetańskich - Miejski
Dom Kultury w Świebodzicach, Świebodzice
R0105/20
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Rozmowa 3

od 18 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w Pałacu Tielscha w Wałbrzychu

z Mateuszem Rambacher

z ekspertem w dziedzinie nieruchomości z wieloletnim stażem rozmawiał Paweł Szpur
Niedawno wasza firma Perfect
Home - mieszkamdobrze.pl zdobyła
trzecie miejsce w konkursie Orły Nieruchomości. Czy czujesz się jak orzeł
w branży nieruchomości?
Docenili to nasi klienci, klienci Perfect Home – mieszkamdobrze.pl . To
jest dla nas najważniejsze, ponieważ
Orły Nieruchomości jest to opinia konsumencka. Wszyscy nasi klienci wystawiali nam opinię w serwisie Google
i Facebook. Na podstawie tej opinii
otrzymaliśmy statuetkę i jest to bardzo
miłe.
Znamy się blisko piętnaście lat,
ale nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać o tym, czym się zajmujesz
zawodowo. Czy praca pośrednika
nieruchomości jest ciekawa, nudna,
czy to jest wyzwanie, a może pasja?
Użyłeś dwóch fajnych słów, które
definiują moją pracę. Jest to praca i
pasja. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy,
to wyjdzie nam coś wspaniałego, coś
w czym czujemy się dobrze. Nie jest to
typowa praca do której możemy przyjść
na osiem godzin, ponieważ praca pośrednika nieruchomości nie jest pracą
ośmiogodzinną. Może być to praca
dwie, trzy godziny dziennie, a może
być to praca trzynastu godzin dziennie.
Może być to poniedziałek, może być
to niedziela - praca pośrednika nie jest
pracą usystematyzowaną tak naprawdę.
Czyli zdarza się tak, że klient
zadzwoni i powie: Panie Mateuszu
możemy się spotkać, ale mam czas w
niedzielę o godzinie 21:00.
Nie będę komentował...
REKLAMA

Ale zdarza się?
Zdarza się, ale oczywiście wszystko
zależy od tego czy klient tylko może
w niedzielę o 21:00, czy może uda się
spotkać w tygodniu. Jeżeli jest to klient
przyjezdny i nie ma innej możliwości,
to eksperci Perfect Home – mieszkamdobrze.pl są do dyspozycji.
Czy klienci, którzy zawitają do
waszej firmy zajmują się kupnem
bądź sprzedażą tylko lokali mieszkalnych czy nabywają innego rodzaju nieruchomości w regionie?
Obecny wałbrzyski rynek nieruchomości jest bardzo pasywny. Jest rynkiem takim, jak rynek wrocławski był
dziesięć czy piętnaście lat temu. Czyli
rynkiem , który idzie troszkę do przodu...
Mógłbyś na chwilę przestać używać technicznych słów i powiedzieć
nam to prostym językiem? Czy to,
co mówisz oznacza, że na rynku jest
bardzo mała ilość dostępnych w
sprzedaży lokali?
Tak, jest bardzo mało dostępnych
lokali, a bardzo dużo klientów, którzy
poszukują. To, o co pytałeś, to fakt,
że jest bardzo duże zainteresowanie
działkami, czyli ofertami gruntowymi.
Są również obiekty czy hale, generalnie
nieruchomości jest cała masa. W Wałbrzychu obecnie sprzedaje się wszystko. Od małych nieruchomości typu
kawalerki do ogromnych obiektów
wielosetmetrowych.
Jakich najczęściej klienci poszukują mieszkań? Czy są to bardziej
małe kawalerki do 30 metrów kwa-

dratowych czy komfortowe mieszkania do 100 metrów kwadratowych?
Gdy zaczynałem pracę w branży
na rynku nieruchomości dominowały
duże kawalerki, mieszkania dwupokojowe – to był taki standard. Obecnie
standard życia wałbrzyszan się polepszył i poszukiwania mieszkania zaczynają się od trzech pokoi. Oczywiście
zdarzają się kawalerki czy mieszkania
dwupokojowe, ale w bardzo małej
ilości. Trzy, cztery a nawet pięć pokoi
około 65 metrów kwadratowych to
obecnie taki regularny standard poszukiwań klientów.
Jak wygląda pierwszy kontakt z
klientem?
Rzadko jest to przyjście do biura,
najczęściej pierwszy kontakt z klientem to jest telefon, czy Facebook.
Klienci widzą nasze oferty w internecie i dzwonią. Dlatego stawiamy duży
nacisk na to, by te oferty w internecie
były wręcz idealne. Czasem półtorej, a
nawet dwie godziny poświęcamy na
sprzątanie nieruchomości. Dlatego, że
każda nieruchomość jest właśnie nieruchomością, a więc w niej nie powinny znajdować się ruchomości – czajnik,
telewizor, piloty. Klient nie kupuje naszego starego telewizora czy kanapy,
kupuje cztery kąty.
Przepraszam, że przerwę. Jestem
potencjalnym klientem, więc zanim
do mnie przyjdziesz najlepiej żebym
posprzątał mieszkanie?
Posprzątać tak, ale przychodzimy i
pomagamy, dlatego, że przygotowanie
nieruchomości pod sprzedaż to nie jest
sprzątanie, a właśnie przygotowanie.
R0106/20

Czyli przygotowujemy, a to oznacza, że
staramy się uwypuklić najlepsze atuty
nieruchomości. Bardzo często atutem
nieruchomości jest lokalizacja. Dlatego
namawiamy klientów na umowę na tak
zwaną wyłączność. Chodzi o to, by tylko nasze biuro zajmowało się sprzedażą tej nieruchomości, ponieważ chcemy pokazać budynek z zewnątrz, to, co
może być jego największym atutem.
Czy widać w samym Wałbrzychu
preferencje lokalizacji wśród kupujących?
To jest na pewno indywidualne podejście klienta. Ale widać, że wałbrzyszanie dużo bardziej przekonują się do
starej zabudowy. Czyli stare dzielnice
wracają do łask. Mimo, że na Podzamczu ceny nieruchomości są bardzo
wysokie, to klienci decydują się coraz
częściej na Śródmieście czy Biały Kamień bądź Nowe Miasto.
Wspominałeś, że ofert na rynku
jest mniej niż nabywców. Czy jako
Odwiedź stronę firmy

biuro nieruchomości macie pomysł
na rozwiązanie tego problemu? Na
całe miasto powstają może dwie
nowe kamienice. To mało.
Ale przybędzie. Myślę, że na łamach
Studio Espresso i Tygodnika 30 minut
pierwszy raz publicznie możemy o
tym powiedzieć: jesteśmy na etapie
rozmów z inwestorem dotyczących budowy całkiem nowego osiedla - budynków wielorodzinnych. Użyłem słowa
osiedla celowo, ponieważ nie będą to
jeden czy dwa budynki.
Jak mogą klienci kontaktować się
z Wami?
Oczywiście do kontaktu zachęcamy
osobiście, w Pałacu Tielscha na Starym
Zdroju, a także przez naszego Facebooka oraz kontakt bezpośredni, numery
telefonów dostępne są pod adresem
www.MieszkamDobrze.pl - telefon
to 791 151 121 .
Dziękuję za rozmowę.

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

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy w tym roku pojedziesz
koleją na wakacje ?

Wyniki na dzień 20.02.2020

NIE
70%
TAK
30%

Kolejowy renesans - część 2
Przypominamy. Tydzień temu rozpoczęliśmy temat tygodnia dotyczący inwestycji kolejowych w
regionie. Jest to element ogólnopolskiej modernizacji kolei pod egidą Krajowego Programu Kolejowego. Obejmuje on inwestycje w infrastrukturę warte blisko 80 miliardów złotych. Całość to realizacja
ponad 2300 rożnych projektów, a także remont ponad 9000 kilometrów torów.
Trasa Świdnica – Wrocław
Ci, którzy często podróżują
samochodem pomiędzy Świdnicą, a Wrocławiem mają okazję na
własne oczy zobaczyć postępy
prac przy odbudowie linii kolejowej 285. Dlaczego postanowiono reaktywować tę linię? Jak
informuje Dariusz Kolubka dyREKLAMA

rektor Zakładu Linii Kolejowych
w Wałbrzychu - Prace na linii 285
podjęto ze względu na duże zainteresowanie ewentualnym powrotem ruchu pasażerskiego na
tej bardzo malowniczej linii. Na
uwagę zasługuje fakt, że na odcinku Świdnica – Jedlina Zdrój
linia jest fizycznie reaktywowana

po około 20 letniej przerwie i powstaną tam, oprócz istniejących
wcześniej dwa nowe przystanki osobowe: Burkatów i Jedlina
Zdrój Centrum. Prace stanowią
wielkie wyzwanie techniczne,
gdyż na tym krótkim odcinku istnieje wiele obiektów inżynieryjnych, w tym 11 dużych wiadukR0108/20 tów i mostów. Na
odcinku Wrocław
– Sobótka do tej
pory
odbywa
się jedynie ruch
towarowy. Przywrócenie ruchu
pasażerskiego
będzie możliwe
po zakończeniu
całości inwestycji, czyli najpewniej do końca
roku 2021. Rewitalizacja linii
285 z Wrocławia
poprzez Sobótkę,
Świdnicę do Jedliny Zdroju podzielona jest na
dwa etapy i dwie
inwestycje: 285
Świdnica- Jedlina – planowany
termin realizacji
30.12.2020 roku
o wartości 110
000 000,00 zł
netto oraz 285
Świdnica-Sobótka-Wrocław
o wartości 196
000 000 zł netto. Źródła finansowania
tego
przedsięwzięcia
pochodzą z RPO
Wo j e wó d z t wa
Dolnośląskiego
2014-2020 wraz

ze środkami własnymi PKP PLK
S.A.
Trasa Wałbrzych-Kłodzko
To niewątpliwie perełka wśród
linii kolejowych nie tylko w regionie, a w skali Europy. To właśnie
ta trasa objęta jest szeregiem
prac modernizujących. Jak podkreśla dyrektor Kolubka - Na linii
286 Wałbrzych – Kłodzko Główne
zrealizowano do tej pory następujące zadania: - Naprawa i rewitalizacja tunelu kolejowego pod
Małym Wołowcem o wartości 3,5
miliona złotych netto. Ponadto
przeprowadzono zadania inwestycyjne przy naprawie dwóch
wiaduktów za ponad 7 milionów netto. Warto podkreślić, że
usprawniono wywóz ładunków z
terenu Dolnego Śląska na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu poprzez modernizację toru nr 2 linii kolejowej
nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny na odcinku Kłodzko Główne – Ścinawka Średnia za
kwotę ponad 6,5 miliona złotych
netto. To tylko jedne z nielicznych
przykładów prac wykonywanych
w ostatnich latach na tej linii.
Czas na Wałbrzych Centrum
Na wstępie należy zaznaczyć,
że budowa przystanku osobowego Wałbrzych Centrum stanowi część inwestycji związanej
z modernizacją stacji Wałbrzych
Szczawienko i Świebodzice. Całość kosztów to blisko 85 milionów netto. Planowane zakończenie prac przewidziane jest w
tym roku. Jak zaznacza Dariusz
Kolubka, dyrektor Zakładu Linii
Kolejowych w Wałbrzychu - Wałbrzych Centrum będzie funkcjonował jako przystanek osobowy.
W żaden sposób nie zastąpi więc
istniejącej stacji kolejowej Wałbrzych Miasto a jedynie wzbogaci możliwości dla potencjalnych
pasażerów. PKP PLK S.A. będzie
udostępniać każdemu z przewoźników (np. PKP Intecity S.A.,
Koleje Dolnośląskie , Polregio
itp.) istniejącą infrastrukturę. Natomiast to od przewoźnika i orga-

nizatora przewozów będzie zależało czy pociąg zatrzymywać się
będzie na danej stacji lub przystanku. Budowa nowych przystanków nie musi oznaczać wcale
straty dla już istniejących. Podobne przystanki budowane były np.
we Wrocławiu czy mniejszej od
Wałbrzycha Jeleniej Górze.
Urząd Marszałkowski też reaktywuje
Po blisko 40 latach kolej powróciła do Bielawy. Wszystko za
sprawą inwestycji, jakie realizuje
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jak zaznacza
pomysłodawca i propagator kolejnictwa w regionie, radny Sejmiku Dolnośląskiego Patryk Wild
- Reaktywacja kolei do Bielawy
już okazała się wielkim sukcesem,
bo w styczniu skorzystało z niej
ponad 3 tysiące pasażerów, minimalnie mniej niż ze stacji w Dzierżoniowie, który jest trochę większy od Bielawy. Wygląda na to,
że przychody z biletów od tych
pasażerów pokryły zwiększone
koszty związane z wydłużeniem
kursów pociągów - więc do tego
wydłużenia relacji nie musimy
dopłacać. Ale to nie wszystko. Jak
podkreśla radny Wild z Bezpartyjnych Samorządowców - Naszym
celem jest dopracowanie takiego rozkładu jazdy, żeby pociągi
pomiędzy głównymi miastami
Dolnego Śląska kursowały przez
cały dzień co godzinę i aby był
możliwy dojazd co najmniej co
2 godziny do każdego ważnego miejsca turystycznego, na
przykład Uzdrowisk Szczawno
czy Jedlina Zdrój, Sokołowska,
Srebrnej Góry, Radkowa, Zagórza
Śląskiego, czy Wyciągu na górę
Dzikowiec lub podnóża Chełmca. Chce, aby w tej kadencji rozpocząć budowę nowego dworca
Wałbrzych -Szczawno Zdrój obok
Podzamcza dla kolei dużych
prędkości oraz kolei regionalnych
na przejętej przez samorząd linii
ze Szczawienka do Boguszowa i
jednocześnie na planowanej w
tym miejscu w ramach budowy
Centralnego Portu Komunikacyjnego linii dużych prędkości Warszawa- CPK-Wrocław- Praga.
Niewątpliwie ostanie lata
modernizacji kolei powodują,
że zaczyna przeżywać ona swój
renesans. Tylko w zeszłym roku
Koleje Dolnośląskie przewiozły
ponad 14 milionów pasażerów.
Większość ekspertów potwierdza
tezę, że kolej ma ogromny potencjał, bo obecnie nasz kraj jest
czwartym w Europie pod względem najdłuższych sieci linii kolejowych.
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
„Dziękujemy dyrektorowi Dariuszowi Kolubka za pomoc w
przygotowaniu materiałów żródłowych.”
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Mordercza Żyleta!
Już 22 lutego odbędzie się ósma edycja jednego z najcięższych górskich
maratonów pieszych w Polsce czyli „Sudeckiej Żylety”. Piechurzy z całego
kraju pojawią się na starcie maratonu o godz. 8:00 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy.

Pociąg – wyjaśniając znaczenie tego słowa oczywiście
nie będziemy skupiać się na
skłonności do czegoś lub kogoś,
czyli potocznego „czucia pociągu”. Tu chodzi nam o pociąg w
transporcie kolejowym, a więc
o skład sprzęgniętych ze sobą
wagonów lub innych pojazdów
kolejowych (w odpowiedniej
konfiguracji mogą to być: wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon
silnikowy albo sama lokomotywa), połączonych z co najmniej
jedną czynną lokomotywą albo
mających samodzielny napęd,
osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do
drogi albo będący w drodze. Jak
powszechnie wiadomo, podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb
przewozowych, polegających
na przemieszczaniu się osób
lub towarów. To pojęcie pasuje
tu idealnie, gdyż z jednej strony
kontynuujemy pasjonujący temat tygodnia, czyli drugą część
renesansu kolei, z drugiej zaś
- informujemy o historycznym
przetargu Kolei Dolnośląskich
na zakup nowych pociągów.
Dlaczego historycznym? Ponieważ zamówienie jest na 41
nowych składów, a to stanowi
zwiększenie floty o ponad 75
procent. Prężne inwestycje Kolei Dolnośląskich pokazują jak
Dolnoślązacy upodobali sobie
ten środek transportu. Powoli
wchodzimy w iście prawdziwy
system transportu na poziomie
europejskim. Będąc często za
granicą i zwiedzając duże miasta właśnie korzystam z pociągów. Tam można mieszkać 100
kilometrów od miejsca pracy i
w szybki sposób pociągiem dotrzeć do celu. Do centrum Londynu dojeżdżałem codziennie
30 minut, a samochodem ta trasa trwała około trzech godzin.
Tak będzie i u nas. Powoli tak
jest. Mieszkamy w Wałbrzychu,
a pracujemy we Wrocławiu. Pokazują to statystyki. W zeszłym
roku padł rekord. Koleje Dolnośląskie przewiozły ponad 14
milionów pasażerów. To oznacza, że traktujemy kolej nie jak
turystyczną przygodę, a jak
codzienny środek transportu.
Bo po co stać w korkach, skoro
można czytać gazetę, jadąc do
pracy!
Redaktor Naczelny

To właśnie w tej szkole będzie
mieścić się także baza wydarzenia i
meta maratonu. Zawodnicy zmierzą
się z wymagającą trasą o długości
ponad 50 kilometrów oraz z prawie
3 000 metrami przewyższeń.
Warto zaznaczyć, że organizatorzy „Sudeckiej Żylety”, oprócz oferowania uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń i wspaniałych
widoków na trasie, starają się zwrócić szczególną uwagę na problem
ochrony środowiska. Od kilku już
edycji podejmowane są działania
mające na celu dbałość o naszą
planetę poprzez m.in. wprowadzenie ograniczeń w używaniu plastiku, znakowanie trasy materiałami
wielokrotnego użytku, zachęcanie
piechurów do wspólnego organizowania przyjazdu do Głuszycy, a także rozdawanie na trasie napojów w
puszkach poddawanych recyclingowi. Działania proekologiczne organizatorów wydarzenia wspiera Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań
Aluminiowych RECAL.
REKLAMA

Partnerami zimowej edycji „Sudeckiej Żylety” 2020 są: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy, Szkoła Podstawowa nr 2 w
Głuszycy, Fundacja Recal, Decathlon
Polska, Agencja Reklamowa FioDesign, Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna INVEST-PARK, Zamek
Książ w Wałbrzychu, Hostel i Browar Jedlinka, portal Górskie Wyrypy, Fotograf i Ja, Podziemne Miasto
Osówka, L’biotica Biovax, Nuss-pol,
Agroturystyka Pograniczna, Agroturystyka Arkadia, ZNiD G.P. Walczak
oraz KFC. Organizatorem 8. Maratonu Pieszego „Sudecka Żyleta” jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, a partnerem wiodącym - Gmina
Głuszyca. Maraton Pieszy „Sudecka
Żyleta” to też niezastąpiona grupa
przyjaciół - wolontariuszy, którzy z
oddaniem wspierają za każdym razem organizację wydarzenia.
Red. /MC
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Ciekawostki ze
świata i Polski

Zostań astronautą

NASA planuje wysłać ludzi na Księżyc jeszcze przed
rokiem 2024. Będzie to miało miejsce po niemal półwiekowej przerwie. Kandydaci i kandydatki mogą
składać aplikacje od 2 marca do 31 marca tego roku.
Obecnie na powierzchni srebrnego globu powinna
stanąć kobieta. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku NASA wyselekcjonowała i wybrała 350 kandydatów
do szkolenia na astronautów, z czego obecnie aktywnych jest 48 osób. Ponieważ NASA jest agencją federalną to podstawowym wymaganiem jest posiadanie
amerykańskiego obywatelstwa, ale kandydaci mogą
posiadać również podwójne obywatelstwo. Przyszły
astronauta powinien mieć co najmniej magistra w
dziedzinie nauk ścisłych i ponad 1000 godzin wylatanych jako pilot odrzutowca.

Gatunki na wyginięciu

Jak informują eksperci, nawet jedna trzecia gatunków
zwierząt i roślin może wyginąć do 2070 roku jeżeli
nie uda się dotrzymać tak zwanych paryskich postanowień klimatycznych. Eksperci z University of Arizona opublikowali szacunki ginięcia z ziemi gatunków
żywych. Uwzględnili przy tym prawie 538 gatunków
i 581 lokalizacji z różnych miejsc świata. Wybrali te
same rośliny i zwierzęta w odstępie 10 lat. 44 procent
gatunków już zniknęło w jednej lub więcej lokalizacji.
Głównym czynnikiem decydującym o przetrwaniu lub
zniszczeniu danej populacji okazały się temperatury w
miejscu ich występowania. Według analizy około 50
procent gatunków wymiera, kiedy maksymalne temperatury rosną o ponad 0,5 stopni Celsjusza.

Rekord na Antarktydzie

Na Antarktydzie odnotowano kolejny rekord temperatury. Wyniosła ona 27,75 stopnia Celsjusza. Pomiar
zarejestrowano na wyspie Saymour położonej na
wschód od północnego krańca Półwyspu Antarktycznego w argentyńskiej stacji badawczej Marambio.
Przekroczenie granicy 20 stopni to znak, że w regionie
dzieje się coś istotnego, widoczny jest trend zmiany
klimatu. W ciągu pół wieku temperatura wzrosła tam o
trzy stopnie Celsjusza. Zmiany klimatu przyczyniły się
do tak dużego topnienia pokrywy lodowcowej na biegunie południowym. To może na przestrzeni kolejnych
stuleci spowodować podniesienie morz i oceanów na
całym świecie co najmniej o trzy metry.

Osobowościowe bakterie

Okazuje się, że skład flory jelitowej wiąże się z rożnymi
cechami osobowości takimi jak poziom neurotyzmu
czy otwartość na ludzi. Takie zależności odkryli naukowcy z University of Oxford. Przeprowadzili oni bowiem szeroko zakrojone badania, w których dowiedli,
że istnieje zależność między mikroorganizmami zamieszkującymi florę jelitową, a zachowaniami i usposobieniem ludzi. Naukowcy zwracają również uwagę
na łączące jelitowe bakterie z autyzmem. Teraz odkryli,
że wiele z tych bakterii wpływa na nastawienie do innych ludzi w ogólnej populacji. Wyniki badań pokazały, że osoby z szerszym gronem znajomych mają bardziej zróżnicowaną florę jelitową. To z kolei prowadzi
do lepszego zdrowia nie tylko jelit, ale również całego
organizmu.

Śmiertelna cukrzyca

Cukrzyca powoduje nawet trzykrotnie więcej zgonów
niż wypadki drogowe. Tak twierdzi ekspert w ochronie
zdrowia dr n. med. Jakub Gierczyński. Jednym z powodów jest hipoglikemia, czyli zbyt niski poziom glukozy
we krwi. Hipoglikemia jest poważnym zagrożeniem
dla zdrowia i życia chorych, i jednym z najczęstszych
problemów w leczeniu cukrzycy. Poważnym problemem są przede wszystkim koszty leczenia hipoglikemii. Jak podaje specjalista – całkowite koszty roczne
leczenia powikłań w Polsce szacuje się na poziomie od
31 do 87 milionów złotych.
Źródła informacji:
Centrum Prasowe PAP
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ROMEO I JULIA W GŁUSZYCY

Emerytura na 13PLUS
Od marca br. nastąpi waloryzacja kwotowo-procentowa
emerytur i rent, a od kwietnia
br. wypłata „trzynastek”. Jest to
temat, który interesuje blisko 10
milionów Polaków i wszyscy, którzy pobierają od ZUS świadczenia mogą mieć powody do radości, ponieważ w 2020 roku do ich
kieszeni trafi więcej pieniędzy.
Trzynastka i waloryzacja to krok
w dobrym kierunku. Ceny dóbr i
usług w Polsce rosną a wskaźnik
waloryzacji kwotowo-procentowej minimalizuje wpływ inflacji
na dochody seniorów, zapewniając podstawowe bezpieczeństwo
finansowe świadczeniobiorców.
Natomiast trzynaste świadczenie
będzie dodatkowym zastrzykiem
gotówki wypłacanym z urzędu bez konieczności składania
żadnych wniosków a większość
świadczeniobiorców otrzyma je
wraz z kwietniową emeryturą lub
rentą. Wypłata trzynastej emerytury będzie w wysokości najniższej emerytury w 2020 r., czyli
1200 zł. Z kwoty tej nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Rząd zdecydował również, że
dodatkowe „13” świadczenie dla
wszystkich emerytów i rencistów
będzie wypłacane już każdego
roku a Prezydent Andrzej Duda
podpisał nowelizację ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i
rent wyniósł 3,56%. Oznacza to
dokładnie, że od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak
nie mniej niż o 70 zł a najniższe
świadczenia - tj. najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną z
kolei do 1200 zł a renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy do 900 zł. Świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosną o 70
zł, a te powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56%. Tak dla przykładu
- emerytura w wysokości 2000
zł wzrośnie do kwoty 2071,20 zł
a ta wynosząca 4000 zł do kwoty 4142,40 zł. Wzrośnie również
próg uprawniający do wypłaty
świadczenia dla osób niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł.
Kwota świadczenia przedemerytalnego została podniesiona do
kwoty 1210,99 zł.

Jak walentynki to tylko z „Romeo i Julią”. Właśnie
tak głuszycka publiczność świętowała dzień zakochanych z jedną z najpiękniejszych historii o miłości. W walentynkowy wieczór na scenie Centrum
Kultury w Głuszycy aktorzy Teatru Marlow wcielili
się w role bohaterów sztuki „Romeo i Julia. Historia
starsza od Szekspira”.
Aktorzy pojawili się już ze sztuką m.in. w Toruniu
i w Bydgoszczy, a niebawem grać będą na Górnym
Śląsku. Miło nam, że w ten wyjątkowy, walentynkowy
wieczór mogliśmy gościć w Głuszycy Teatr Marlow
składający się z większości z zawodowych aktorów. W
tym miejscu należy pogratulować reżyserowi i całej
grupie udanej realizacji, którą głuszycka widownia nagrodziła gromkimi brawami. Warty uwagi jest fakt, że
w sztuce zobaczyliśmy zdolnego głuszyczanina - Szymona Sławika, który swoje pierwsze kroki na scenie
stawiał razem z Głuszycką Grupa Teatralną „Po godzinach”.
W spektaklu na podstawie noweli Luigi da Porto
wystąpili: Agata Kaczmarek, Paula Musiał, Szymon
Sławik oraz Robert Delegiewicz, który jednocześnie
jest autorem scenariusza, scenografii i reżyseruje
spektakl.
Red./SJ
foto: Centrum Kultury-MBP

ZUS INFORMUJE
Waloryzacja
emerytur i rent
Co roku w marcu emeryci czekają na większe
wypłaty z ZUS. 1 marca emerytury i renty zostaną
zwaloryzowane. W marcu otrzyma je około 6,2 miliona emerytów i rencistów. Emerytom i rencistom,
którzy otrzymują do 1966,43 zł brutto miesięcznie,
świadczenia wzrosną o 70 zł. Dopiero powyżej tej
kwoty będzie brany pod uwagę wskaźnik waloryzacji – 103,56 proc.
Od 1 marca minimalne emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną o
100 zł, czyli do 1200 zł brutto; najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do wysokości 900 zł miesięcznie oraz kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty
1210,99 zł miesięcznie. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. Natomiast w
przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł.
- Oficjalnie został już ogłoszony tegoroczny wskaźnik
waloryzacji emerytur i rent. Wynosi 103,24 proc. Ze względu na wyższą inflację także wskaźnik jest wyższy niż początkowo zakładano – mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny
Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli chcemy
sami sprawdzić o ile wzrośnie nam emerytura lub renta wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika - wyjaśnia.
Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną
nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty już w marcu.
Oprócz samej waloryzacji zmienia się także minimalna wysokość części świadczeń wypłacanych przez ZUS. Podobnie
jak w przypadku waloryzacji należy jednak pamiętać, że
niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25
dla mężczyzn.

Piątek, 21 lutego 2020
www.30minut.pl
Jedlina Zdrój

Miejski żłobek otwarty
W minionym tygodniu uroczyście zaprezentowano i oficjalnie otwarto pierwszy w Jedlinie Zdroju żłobek miejski. Znalazło w nim miejsce 24 dzieci w wieku od
1 roku do 3 lat. Żłobek powstał w budynku dawnego gimnazjum mieszczącego się
przy ul. Słowackiego 5. Pomieszczenia po dawnej szkole trzeba było wyremontować, zmodernizować i zaadoptować do nowych potrzeb. Jedliński „Maluch” został
także wyposażony w wysokiej jakości sprzęt niezbędny do świadczenia opieki
żłobkowej. Przy żłobku wybudowano też nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.
Żłobek mógł powstać dzięki pro- projektowi Jedliny Zdroju, Fundacji Edugramowi rozwoju instytucji opieki nad kacji Europejskiej i gminy Strzegom.
W oficjalnym i uroczystym otwarciu
dziećmi do 3 lat „Maluch+” 2019. Program prowadzony jest przez Minister- żłobka wzięli udział min.: Leszek Orpel
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. burmistrz Jedliny Zdroju, Jarosław KreJedlina-Zdrój zakwalifikowała się do sa - wicewojewoda dolnośląski i Roman
niego, jako jedna z 22 gmin. Koszt całej Szełemej – prezydent Wałbrzycha, Mainwestycji wyniósł 1 146 000 złotych, a riola Kruszyńska prezes Fundacji Edukadofinansowanie 528 000 złotych, które cji Europejskiej.
aw-s
udało się pozyskać dzięki wspólnemu
foto: Gmina Jedlina Zdrój
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Wałbrzych
Jest rekord

Świdnica
Nielegalny tytoń
Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego świdnickiej komendy, patrolując rejon miasta w godzinach wieczornych
zauważyli dwa samochody osobowe, a przy
nich kobietę i mężczyznę, którzy na widok radiowozu zaczęli się bardzo nerwowo zachowywać. Policjanci postanowili sprawdzić co
jest przyczyną takiego stanu osób. W trakcie
kontroli pojazdów funkcjonariusze ujawnili
w samochodach marki Honda i Audi foliowe worki z tytoniem bez znaków akcyzy. W
sumie zabezpieczono 44 worki strunowe z
zawartością krajanki tytoniowej bez polskich
znaków akcyzy o łącznej masie 22 kilogramy.
Źródło: http://www.swidnica.policja.gov.pl/

Gmina Świdnica
Stracił prawko
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy, pełniąc służbę na
terenie gminy Świdnica, zauważyli pojazd
marki Skoda, jadący w terenie zabudowanym z dużą prędkością. Miernik wskazał, że
kierowca pomimo obowiązującego na tym
odcinku ograniczenia prędkości do 50 km/h,
pędzi aż 109 km/h. Mundurowi zatrzymali
kierującego do kontroli drogowej. Okazał się
nim 27-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego. Stracił on prawo jazdy na najbliższe
trzy miesiące za poruszanie się z nadmierną
prędkością w terenie zabudowanym, a tym
samym za stworzenie zagrożenia w ruchu
drogowym.
Źródło: http://www.swidnica.policja.gov.pl/

Już zapewne większość z nas zapominała o
tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale z pewnością nie działacze sztabów i wolontariusze. Ponieważ
właśnie teraz podano świeżą informację
dotyczącą tego wydarzenia, która jest powodem do wielkiej radości. Wałbrzyski sztab
WOŚP dostał rozliczenie! Wspólnymi siłami
zebraliśmy 190 413.83 PLN! Absolutny rekord Wałbrzycha! Dzięki WIELKIE za wsparcie.
Działacze już zapowiadają, że celem na przyszły rok jest zebrać kwotę, która zacznie się
od cyfry 2. Aż chce się krzyknąć SIE MA!

Marcinowice
Policja edukuje
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Marcinowicach odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach i Szkoły Podstawowej
w Marcinowicach, gdzie głównym tematem
spotkania był bezpieczny wypoczynek podczas Ferii Zimowych 2020. Niebezpieczne
sytuacje w jakich mogą się znaleźć uczniowie mogą bardzo różnić się w zależności od
miejsca i sposobu spędzania wolnego czasu,
dlatego funkcjonariusze posterunku policji w Marcinowicach asp. szt. Piotr Król oraz
sierż. szt. Michał Wojtyra podczas spotkania
przekazali uczniom wiele cennych informacji
związanych z zimowym wypoczynkiem.
Źródło: http://www.swidnica.policja.gov.pl/

Boguszów-Gorce
Przejęli drogę
Władze gminy Boguszowa-Gorc na swojej
stronie piszą: - Informujemy, że po 3 latach

starań udało się porozumieć z dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie
przejęcia odcinka drogi do ośrodka Dzikowiec, leżącego na gruntach Nadleśnictwa
Wałbrzych przez Gminę Boguszów - Gorce w
celu jej przebudowy. Oznacza to, że najprawdopodobniej turyści już za jakiś czas przestaną podróżować po odcinku z błota i starych
betonowych płyt. - Dzięki temu mamy otwartą drogę, by uzyskać wymaganą decyzję i
wyremontować ten ostatni odcinek drogi do
naszego ośrodka” - podkreślił wiceburmistrz
Sebastian Drapała na stronie urzędu.

Wałbrzych
Plastik kontratakuje
Jeszcze kurz nie opadł po przyjęciu przez
Radę Miasta Wałbrzycha uchwały zwanej
potocznie „Stop Plastik”, a już Polski Związek
Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS)
zarzuca prezydentowi Wałbrzycha i radzie
miasta nielegalne działania w tej materii.
Jego przedstawiciele uważają, iż bezprawny
jest zapis w uchwale mówiący o tym, iż „zakaz sprzedaży oraz udostępniania klientom
toreb na zakupy z tworzywa sztucznego na
terenie Wałbrzycha, który w drodze wyjątku
miałby obowiązywać od 1 września 2020”.
Sprawa trwa.

Gmina Nowa Ruda
Więcej za śmieci
W całej Polsce drożeją opłaty za wywóz śmieci. Podwyżki nie ominą mieszkańców Gminy Nowa Ruda. Już od stycznia płacą oni za
śmieci segregowane 32 złote od osoby, natomiast 64 złote za niesegregowane od osoby. Warto przypomnieć, że rok temu opłaty
te wynosiły odpowiednio 18.50 złotych za

odpady segregowane i 29,30 złotych za odpady niesegregowane. Jak podkreślają władze gminy, do wywozu śmieci dopłacają one
obecnie ponad pół miliona złotych. Dlatego
pracownicy urzędu robią rozpoznanie rynku
wywozu odpadów celem obniżenia kosztów.

Kamienna Góra
Koncepcja zalewu
Krakowski architekt dr Romuald Loegler
przedstawił w ratuszu koncepcję zagospodarowania ponad 15 hektarów gruntu wokół
Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew”.
Do współpracy zachęcił architekta lokalny
samorząd. Głównym celem jest udostępnienie przede wszystkim „Zalewu” do rekreacji.
Autor przewiduje tam między innymi budowę: amfiteatru na wodzie, niewielkiej mariny,
parkingów czy boisk, a także wieży widokowej, restauracji oraz hosteli. Jak podkreślają
pomysłodawcy, większość inwestycji ma powstać za prywatne pieniądze.

Wałbrzych
Protest 2600
Sprawa dotyczy pracowników, którzy zarabiają najmniej w Specjalistycznym Szpitalu
im. dra A. Sokołowskiego. Na terenie placówki można było spotkać osoby w czarnych
T-shirtach z napisem „2600”. Ta kwota to minimalna pensja, której domaga się obecnie personel. Według doniesień, około 300
pracowników zamiast ustawowej podwyżki
otrzymało dodatki i wyrównania. Pracownicy starają się nawiązać dialog ze szpitalem
celem rozwiązania zaistniałej niekorzystnej
dla nich sytuacji.
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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

10 Wydarzenia
Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Woda, jak pamiętamy z
wczesnych lat edukacji, jest
podstawą życia na Ziemi. Susze w naszym kraju kojarzymy
z upalnymi latami, wakacjami z prażącym słońcem i bez
kropli deszczu. Mamy drugi
miesiąc 2020 roku i mamy też
suszę.
W naszym klimacie opady
śniegu i ich powolne topnienie na wiosnę doskonale, powoli nawadniają glebę. Nie
trudno zauważyć, że śniegu
wystarczyło na kilka dni. Zdarzają się także opady deszczu,
ale również dominują intensywne wiatry. „Mimo opadów,
poziom wód gruntowych jest
nadal niski, gleba traci wilgoć
głównie przez wiejące wiatry. Z powodu braku wilgoci
producenci rolni z powiatu
ząbkowickiego coraz częściej
decydują się na przeprowadzenie zabiegu włókowania
pól. Objawy suszy są widoczne na terenie całego Dolnego Śląska. Opady śniegu w
dalszym ciągu pojawiają się
sporadycznie, na obszarach
podgórskich i górskich” – to
jest komunikat dla rolników
na 12 lutego 2020.
Sytuacja ma się tak samo
źle w całym kraju. Możemy
mieć suszę najsilniejszą w porównaniu z ostatnim pięćdziesięcioleciem - alarmuje szef
resortu gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej Marek
Gróbarczyk i dodaje, że biorąc pod uwagę, to co się w
ostatnim roku działo w Polsce,
jeśli chodzi o poziomy wód i
katastrofalnie niski stan wody
odnotowany na Wiśle, czyli 33
cm, musimy naprawdę przygotować się pod kątem suszy.
Polskie zasoby wody porównywane są do tych w
Egipcie. Naukowcy informują,
że zmieniający się klimat (co
wynika z działalności człowieka) będzie powodował coraz
większe susze i należy do nich
się przygotować. To oznacza,
że na przykład nie należy regulować dna rzek, a przekop
Mierzei Wiślanej jest gwarantem, że susza będzie jeszcze
bardziej dotkliwa. Problem
jest wielowątkowy. Za tydzień
o tym, co my możemy zrobić
w tej sprawie.
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NOWE POCIĄGI
Koleje Dolnośląskie planują zakup pociągów hybrydowych.
Właśnie ta informacja idealnie wkomponowuje się w nasz
„Temat Tygodnia”, który rozpoczęliśmy tydzień temu, a kontynuujemy w tym wydaniu. Jedenaście nowych składów, w tym
sześć pierwszych w Polsce pociągów hybrydowych, chcą do
2023 roku nabyć Koleje Dolnośląskie w przetargu na zakup
taboru. Pociągi trafią na Dolny Śląsk w 2022 roku.
Jest rekord
Warto rozpocząć od faktu, że
w 2019 roku Koleje Dolnośląskie
przewiozły niemal 14,1 mln osób,
co było kolejnym rekordem.
Spółka zyskuje pasażerów w niesamowitym tempie, to ponad
2,4 mln podróżnych więcej niż
rok wcześniej. Przyczyniło się do
tego sprawne zarządzanie i planowanie okresowych przeglądów, dzięki czemu tabor wykonał
o 5% więcej pracy eksploatacyjnej niż w latach poprzednich.
Hybrydy na nowe trasy
Jak podkreślają władze województwa i spółki, pojazdy hybrydowe zakupione z projektu
unijnego będą obsługiwać trasę
z Trzebnicy do Świdnicy przez
Wrocław i Sobótkę, która zostanie uruchomiona po zakończeniu

prac rewitalizacyjnych. Dwusystemowy napęd nowych pociągów sprawi, że na całym odcinku
linii, obejmującym miasto Wrocław, pojazdy Kolei Dolnośląskich
nie będą emitowały do atmosfery żadnych zanieczyszczeń. - Decyzja o zakupie nowego taboru
pomoże w stworzeniu kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu, ale też
w Zagłębiu Miedziowym. Prowadzimy rozmowy z samorządami,
które są zainteresowane rozwojem transportu kolejowego
– powiedział Tymoteusz Myrda,
członek zarządu województwa
dolnośląskiego odpowiedzialny
za rozwój infrastruktury kolejowej w regionie.
Jest przetarg
W ramach
postępowania
przetargowego spółka chce na-

być sześć sztuk trzyczłonowych
pojazdów z dwusystemowym
napędem elektryczno-spalinowym czyli hybrydowym. Będą
one mogły zabrać na pokład
minimum 320 pasażerów. Planowany jest także zakup pięciu pięcioczłonowych składów
o napędzie elektrycznym (EZT),
które będą obsługiwać minimum 550 pasażerów. - Cieszę
się, że możemy dziś ogłosić
tak wyczekiwany plan zakupu
nowego taboru dla Kolei Dolnośląskich. Szacunkowa wartość zakupu 11 pociągów to aż
280 mln złotych – powiedział
Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego,
które będzie gwarantem kredytu bankowego na zakup taboru. – Dzięki dotacji pozyskanej
z Centrum Unijnych Projektów
Transportowych zakup zostanie dofinansowany ze środków
unijnych kwotą 85,1 mln złotych – zakończył marszałek
Przybylski.
Miliard złotych na nowy tabor
Pierwsze nowe pociągi pojawią się na Dolnym Śląsku w połowie 2022 roku. Jedenaście
zespołów trakcyjnych zgodnie
z harmonogramem trafi do

spółki na przełomie 2022 i 2023
roku.
- Planujemy zakup sześciu
składów hybrydowych i pięciu
elektrycznych. Jednak w przyszłości chcemy skorzystać z opcji zakupowej, jaką daje nam
przetarg. Pozwoli to na zamówienie łącznie aż 41 pociągów
– podkreślał zalety nowego
przetargu Damian Stawikowski,
prezes Kolei Dolnośląskich. –
Korzystając z opcji zwiększymy
naszą flotę o 75%. To historyczna i największa w naszym regionie inwestycja, którą szacujemy
na ponad miliard złotych – zakończył Stawikowski.
Operator rośnie w siłę
Nowy tabor jest odpowiedzią
na rosnącą liczbę pasażerów
Kolei Dolnośląskich. Opcja zakupowa pozwala na zamówienie kolejnych 10 hybrydowych
zespołów trakcyjnych oraz 20
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zakup w opcji dodatkowych 30 pojazdów spółka
zamierza zrealizować w przypadku dostępności funduszy
zewnętrznych, głównie unijnych.
PAS / KD
foto:KD

Wygraj 10.000 złotych!
Jeśli jesteś architektektem bądź inżynierem, to wiedz, że „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o. o. ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowego obiektu w Dusznikach-Zdroju. Można wygrać 10.000 zł, a później jeszcze więcej zarobić!
„Sanatoria Dolnośląskie” to
dynamicznie rozwijająca się firma w branży wypoczynku, opieki i lecznictwa, posiadająca kilka
obiektów na terenie Dolnego
Śląska. Ostatnie nowo otwarte
to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Waligóra” i Dom Wczasów
Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku. Pozostałe ciągle są
unowocześniane i rozwijane.
Obecnie przyszedł czas na jeden
z flagowych obiektów firmy - Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”, zlokalizowane w centrum
Dusznik-Zdroju. Spółka planuje
postawić tam całkowicie nowy
budynek Zakładu Przyrodoleczniczego, który uzupełni ofertę
hotelowo-uzdrowiskową w jed-

nym z najpiękniejszych kurortów Ziemi Kłodzkiej. Znajdą się
w nim: część rekreacyjna z basenem leczniczo-rehabilitacyjnym,
strefa zabiegów fizjoterapeutyczno-balneologicznych oraz
strefa zakwaterowania dla gości
hotelowych. W obiekcie będzie
także Przychodnia Uzdrowiskowa do obsługi pacjentów ambulatoryjnych.
W związku z tym ”Sanatoria
Dolnośląskie” ogłosiły konkurs
architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
„Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Sanatorium Uzdrowi-

skowego „Zimowit” w Dusznikach-Zdroju”.
Dla zwycięzców konkursu
przewidziano niezwykle atrakcyjne nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 10.000
zł i co ważniejsze - zaproszenie
w trybie z wolnej ręki do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na podstawie własnej koncepcji
wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa uzgodnień
i decyzji oraz usługę nadzoru
autorskiego. Druga nagroda to
10-dniowy pobyt w SU „Zimowit” dla 2 osób i 5-dniowy za
trzecie miejsce.

Wnioski o dopuszczenie do
udziału w konkursie należy składać do 26 lutego 2020 r. Prace
konkursowe będą przyjmowane
do 14 kwietnia 2020 r.
Red./SD
Szczegółowe informacje
o konkursie
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Jej zapach. Duszne parafialne przedsionki, dalekie
od wszelkiej świętości. Zatęchłe konfesjonały. Przykościelne salki katechetyczne, różańce z drzewa
sandałowego z Jezuskiem
przybitym do blaszanego
krzyżyka. Fartuch gosposi
księdza, który czujesz jeszcze na długo po tym, jak z
wielką gorliwością spałaszujesz ciastka o wiśniowych epicentrach, którymi
cię poczęstowała.
I dalej, kiedy stoisz nadal zbyt blisko, woń przezroczystej skóry, której
mizerne korytarzyki toczą
sobie po cichutku granatową krew. I włosów wybladłych, choć wciąż bardzo
pięknych. Woń dojrzałości.
Eleganckiej i dumnej. Mocnej, pomimo drobnego
ciałka. Dokonującej się na
twoich oczach zbyt zuchwale, ile tchu. Tej samej,
która pomarszczyła skórę
delikatnych niegdyś dłoni,
upstrzyła ją w brązowawe
plamki, podobne do tych,
które noszą zepsute owoce.
Zapach nieuchronności.
Odkąd jej nie ma myślę
dużo o śmierci. Tej dalszej,
która stała się nagle tak bliska i tej bliższej, którą złagodził czas, pozbawiając ją
prawie wszystkich ostrych
krawędzi. Nadal budzi cię
w nocy po szelmowsku, ale
już nie krzyczysz. Myślę o
tych momentach jak skarby,
które były nam dane tylko
na chwilę i o tych ludziach
- odkryciach, którzy umarli,
choć jeszcze żyją, ale już nie
dla nas, choć wciąż w nas. O
tych, za którymi nigdy nie
przestajesz tęsknić. Których
imiona szepczesz czasem
cicho w noc.
I choć znasz już scenariusz, ten jeden jedyny raz
chcesz wierzyć, że tym razem będzie inaczej, cały
czas czując wokół tę znajomą woń. Ale nie jest, bo te
razy kochają się w nigdy.
To co nieuchronne musi się
stać.
Bo nieuchronność jest
zawsze na czas.
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Tropem Wilczym w Świdnicy
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Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z
tej okazji po raz ósmy w Polsce, a szósty w Świdnicy odbędzie się „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Bieg zaplanowano na niedzielę, 1 marca. Impreza odbędzie
się na trasach wokół zalewu Witoszówka.
Udział w biegu jest bezpłatny. Zgłoszenia i zapisy do biegu
przyjmowane będą w dniu imprezy od godziny 10.00 w Biurze
Zawodów w bosmanacie. Pierwszych 350 osób otrzyma pakiety
startowe z pamiątkową koszulką,
a na mecie medal. Start zaplanowano na godzinę 12.00. Do
pokonania będzie dystans 1963
metrów. Na mecie dla uczestników przewidziano poczęstunek:
harcerską zupę i gorącą herbatę.
Program artystyczny przygotuje młodzież z Młodzieżowego
Domu Kultury.
Wydarzeniem dodatkowym
będzie uroczysta msza święta w
kościele pw. świętego Andrzeja Boboli. Początek o godzinie
10.30.
Impreza ma charakter rekreacyjny i patriotyczny, głównym
celem jest przekazanie treści
historycznych oraz popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy
Wyklętych. W 2011 roku ustanowiono święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych.
Organizatorem wydarzenia
jest: Fundacja Wolność i Demokracja oraz Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne. Partnerami:
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w

Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Komenda Hufca ZHP Świdnica Młodzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy, III LO w Świdnicy,
Nadleśnictwo Świdnica, Związki
Kombatanckie i Żołnierskie, firma UNITRON. Koordynatorem
projektu jest Tadeusz Grabowski
(tel: 601 996 788). Patronat nad
imprezą objął JE Biskup Świdnicki Ignacy Dec.
Kim byli żołnierze wyklęci, dlaczego pobiegniemy akurat 1963
metry?
Ideą przedsięwzięcia biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” jest oddanie hołdu
żołnierzom polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach
1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
Dystans 1963 metrów jest ściśle
związany z roczną datą śmierci
Józefa Franczaka pseudonim „Lalek”, ostatnim poległym w boju
partyzantem ruchu poakowskiego w Polsce. „Lalek” został
zastrzelony przez funkcjonariuszy ZOMO i SB podczas zasadzki
w Majdanie Kozic Górnych koło
Świdnika.
Red./ PG
foto: ŚOSiR

Oggoszenie w caaości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%
REKLAMA

Program „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Świdnica 2020 – 1.03.2020
10.00-11.30 – zapisy do biegu (bosmanat, ul. Polna Droga), dla pierwszych 350 osób pakiet startowy: koszulka, medal
12.00 – odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny start biegu
- program artystyczny Młodzieżowy Dom Kultury Świdnica
- ciepły poczęstunek
ok. 13.00 – zakończenie imprezy
Wydarzenia towarzyszące
10.30 – msza święta (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)
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Co ćwierka w sieci...
MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj
Kolejny sparing w którym jesteśmy bardzo przyjacielsko nastawieni do przeciwnika. Daliśmy sobie wbić 8 brameczek, strzelając raptem 3. Nie usprawiedliwia nas
fakt, że graliśmy z przeciwnikiem, z wyższej ligi, do której zresztą chcemy wrócić.
Nie jest dobrze ... @GalaktycznyFut1
2:42 PM · 15 lut 2020

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych
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
8:22 AM · 4 lut 2020

PL1918
Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

Dobra druga połowa nie wystarczyła - w rozegranym dziś w Żarowie sparingu
przegraliśmy z Wierzbianką Wierzbna 1:4 (do przerwy 0:3). Bramkę dla Czarnych
zdobył Kamil Szarek. Dużo jest jeszcze do poprawy przed startem ligi...
@krzys_hanc

@PL1918
Prezydent RP @AndrzejDuda skierował przesłanie do osób i środowisk honorujących żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Prezydent dziękuje wszystkim,
którzy przechowują i upowszechniają – poprzez różnorodne inicjatywy i wydarzenia – pamięć o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych.
4:07 PM · 18 lut 2020

7:59 PM · 16 lut 2020

Dolnośląska Policja
@DPolicja
Policjanci ze świdnickiej komendy zatrzymali 2 osoby, u których w samochodach
ujawnili krajankę tytoniową bez znaków akcyzy. Straty jakie w tej sprawie mógł
ponieść Skarb Państwa, szacuje się na kwotę ponad 18 tysięcy złotych.

Papież Franciszek
@Pontifex_pl
W dzisiejszej Ewangelii (Mt5, 17-37) Jezus zachęca nas do przejścia od formalnego
przestrzegania Prawa do rzeczywistego przestrzegania, akceptując je w sercu. Z serca pochodzą uczynki dobre i złe.
1:30 PM · 16 lut 2020

1:19 PM · 17 lut 2020

Anatol Szpur
@AnatolSzpur
interweniowałem w sprawie schodów zlokalizowanych przy budynku A.Krajowej
58. Ich stan techniczny zagraża mieszkańcom - kilku z nich ucierpiało na zdrowiu
ZDKiUM w @MuzeumWalbrzych informuje, iż nie posiada środków na remont w
2020r i wykona w 2021 r, a obecnie zabezpieczy
10:10 AM · 13 lut 2020

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

Współpraca międzyregionalna Dolnego Śląska i Bawarii, współpraca gospodarcza i naukowa oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć były głównymi tematami mojego spotkania z Premierem Bawarii, Panem Dr. Markusem Söderem,
które odbyło się w Kancelarii Stanu w Monachium.
3:16 PM · 18 lut 2020

STYPENDIA WRĘCZONE

Jak co roku przyznano stypendia dla sportowców i trenerów w Wałbrzychu. Tym razem uroczystość miała miejsce w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wyróżnionym sportowcom oraz ich trenerom nagrody wręczali:prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz jego zastępca wiceprezydent Sylwia Bielawska.
Stypendia przyznano 65 sportowcom z rożnych dyscyplin sportowych. Będą one wypłacane od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku.
Wszystkim Stypendystom GRATULUJEMY!

18 Wydarzenia
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Mitsubishi Outlander nagrodzony
Firma Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) ogłosiła,
że Mitsubishi Outlander 2020 został uhonorowany nagrodą Kelley
Blue Book 2020 w kategorii 5-letnich kosztów użytkowania średniej wielkości SUV-ów z trzema rzędami siedzeń. Nagroda wyróżnia nowe pojazdy o najniższych przewidywanych kosztach posiadania w ciągu pięcioletniego okresu eksploatacji.
Nagrody Kelley Blue Book w kategorii 5-letnich kosztów utrzymania
uwzględniają różne czynniki, wpływające na wysokość wydatków na pojazd,
w tym amortyzację, przewidywane
koszty paliwa, opłat i ubezpieczeń, eksploatacji i napraw oraz opłaty stanowe
dla wszystkich nowych modeli. Nagroda ma pomóc nabywcom nowych samochodów w podejmowaniu bardziej
świadomych decyzji zakupowych,
dzięki wyszczególnieniu kosztów posiadania oraz wyróżnieniu marek i
modeli o najniższych przewidywanych
kosztach 5-letniej eksploatacji. „Dwa
lata z rzędu Mitsubishi Outlander jest
liderem w segmencie pojazdów klasy średniej z trzema rzędami siedzeń,
ze względu na niskie koszty paliwa i
amortyzacji” - powiedział Eric Ibara,
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dyrektor odpowiedzialny w Kelley Blue
Book za 5-letnie koszty użytkowania.
„Outlander jest obecnie najbardziej
przystępnym cenowo pojazdem na
rynku, a jego koszty eksploatacji są
konkurencyjne pod każdym względem. Wyróżnia się również najniższymi
kosztami paliwa w swoim segmencie, a
koszty finansowania i napraw są niskie
w porównaniu z jego konkurentami.”
Mitsubishi Outlander otrzymał również
inne znaczące wyróżnienia branżowe,
w tym TOP SAFETY PICK od zajmującej
się bezpieczeństwem na drogach organizacji Insurance Institute for Highway
Safety (IIHS).
Źródło:
Mitsubishi, Mototarget.pl

Nowa Honda Jazz

Nowa Honda Jazz oferowana w standardzie z technologią hybrydową e:HEV zapewnia łatwość prowadzenia oraz efektywne i
szybkie reakcje na działania kierowcy. Ten całkowicie nowy kompaktowy samochód oferuje najbardziej atrakcyjny pakiet rozwiązań w swoim segmencie, łącząc zwiększony komfort jazdy i intuicyjną obsługę, z bezproblemową łącznością i zdalnymi usługami
dostosowanymi do codziennych potrzeb użytkowników.

Jazz przeznaczony dla europejskich klientów będzie dostępny
wyłącznie z zaawansowanym hybrydowym układem napędowym.
Noszący nowe oznaczenie – e:HEV,
całkowicie nowy Jazz został zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkowe połączenie dobrych osiągów
i imponującej sprawności energetycznej, będące dopełnieniem wysokiego komfortu wnętrza i wyjątkowej funkcjonalności. System e:HEV
został niedawno opracowany dla
modelu Jazz, aby zapewnić kierowcy przyjemne wrażenia z jazdy. Składa się on z dwóch kompaktowych
silników elektrycznych o wysokiej
mocy, współpracujących z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym DOHC
i-VTEC, baterii litowo-jonowej i inno-

wacyjnej przekładni bezpośredniej
oraz jednostki sterującej przepływem mocy, zapewniających wysoki
poziom sprawności i płynności pracy. Moc maksymalna 109 KM / 80 kW
pozwala rozpędzić samochód do
100 km/h w 9,4 sekundy i dalej, do
maksymalnej prędkości 175 km/h.
Efektem jest relaksująca i komfortowa podróż, zarówno w mieście, jak
i podczas szybkiej jazdy autostradowej. Paliwooszczędny system hybrydowy może pochwalić się emisją
CO2 od 102 g/km (WLTP) i zużyciem
paliwa do 4,5 l/100km (WLTP) w
modelu standardowym oraz emisją
CO2 od 110 g/km (WLTP) i zużyciem
paliwa do 4,8l/100km (WLTP) w wariancie Crosstar.
Źródło: Honda, Mototarget.pl

sekund/h
500 tysięcy Seat-ów

W zeszłym roku zakłady SEAT-a w Martorell co 40 sekund
opuszczał nowy samochód. Z linii produkcyjnych hiszpańskiego
producenta zjechało 500 005 aut,
czyli o 5,4% więcej niż w 2018
roku (474 300 aut), co zarazem
oznacza największy wolumen
produkcji od 2000 roku. Fabryka
SEAT-a wyprodukowała najwięcej
samochodów w Hiszpanii i osiągnęła drugi najlepszy wynik w całej Europie. Na linii produkcyjnej
numer 1, na której wytwarzane
są modele Ibiza i Arona, w ciągu
ubiegłego roku powstały 264 854
pojazdy, czyli o 14,8% więcej niż
w 2018 roku (231 213 aut).

Audi Smart Logistics

W fabryce Audi w węgierskiej
miejscowości Győr, w ubiegłym
roku po raz pierwszy testowane
były cyfrowe oznaczenia regałów.
Ta nowa technologia z tzw. elektronicznym atramentem (e-ink)
używanym również w czytnikach e-booków, stanowi znaczne ułatwienie. Cyfrowe pomoce
takie jak te, są tylko przykładem
inteligentnych technologii wykorzystywanych przez cztery
pierścienie w logistyce. „W naszych zakładach na całym świecie cyfryzację wykorzystujemy w
konkretny sposób” - mówi Dieter
Braun, kierownik ds. łańcucha
dostaw. Audi to nie tylko nowoczesna technologia w autach, to
także nowoczesne technologie w
produkcji aut.
R0119/20
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Face painting - malowanie twarzy
Face painting, czyli malowanie twarzy, stało się ostatnimi czasy hitem urodzin, festynów,
pikników rodzinnych i innych zabaw plenerowych z udziałem dzieci.
Jakie farby są bezpieczne?
„Snazaroo to światowy lider
produkujący bezpieczne, nieuczulające i niezwykle wydajne
farby do twarzy. Dzięki zasto-

sowaniu wyselekcjonowanych
pigmentów oraz delikatnej bazy
kosmetycznej farby do malowania ciała Snazaroo mogą być nakładane nawet na delikatna skó-

rę dzieci bez obaw wystąpienia
podrażnienia, wysypki itp. Do
ich aplikacji wystarczy jedynie
odrobina wody, pędzelek lub gąbeczka. Posiadają bardzo dużą
siłę krycia dzięki czemu wzory na
malowanych buźkach są bardzo
atrakcyjne, wyraziste i kontrastowe. Łatwej aplikacji towarzyszy
dziecinnie łatwe zmywanie farb
do twarzy Snazaroo. Pomalowany fragment skóry wystarczy
przemyć ciepłą woda z odrobiną
mydła lub delikatnym mleczkiem kosmetycznym” - czytamy
na stronie https://maluje.pl/farby-do-twarzy-snazaroo.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

ABC zdrowia
Normobaria

„Normobaria to przełomowa w skali światowej terapia polegająca na przebywaniu w pomieszczeniu o zwiększonym ciśnieniu,
większej zawartości tlenu i dwutlenku węgla a także atmosferze
wzbogaconej o cząsteczkowy wodór. Jako jeden z Czterech Filarów Długowieczności może stanowić klucz do długiego i zdrowego życia” - czytamy na stronie http://www.normobaria24h.pl/.
I rzeczywiście - jest w tej opinii spore ziarenko prawdy, a
świadczy o tym fakt, iż coraz więcej osób wybiera ten rodzaj leczenia. Komora normobaryczna
nie tylko wspomoże twoją kondycję fizyczną, ale także wzmocni ogólną odporność oraz stan
zdrowia, przyspieszy gojenie ran
i rozwój nowych naczyń krwio-

Co wpływa
na ciśnienie krwi?
Obecnie przyjmuje się,
że na wysokość ciśnienia
wpływają:
- genetyka,
- wiek,
- płeć (mężczyźni mają większe ryzyko zachorowań niż
kobiety),
- stosowanie używek (palenie
papierosów, picie alkoholu,
zażywanie narkotyków),
- siedzący tryb życia oraz brak
aktywności ruchowej,
- zmęczenie, brak snu,
- otyłość, nadwaga,
- wysoki poziom cholesterolu,
- nieodpowiednia dieta,
- stres, ciągły pośpiech,
- wysiłek fizyczny,
- rozwój cywilizacyjny,
- urbanizacja,
- migracja ludności (problemy z zaklimatyzowaniem w
nowym środowisku),
- warunki klimatyczne,
- czynniki biogeograficzne.

nośnych, zwiększy ilość komórek
macierzystych oraz zmniejszy
stany zapalne, zwalczy wodne
rodniki odpowiedzialne za proces starzenia się, pobudzi regenerację nabłonków, poprawi
krążenie. Jednym słowem: tak
oczyszczony i dotleniony organizm szybciej upora się z różnymi dolegliwościami!
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Normobaria
"Stan ciśnienia atmosferycznego wynoszący ok. 1500 hPa,
w połączeniu ze zwiększoną
zawartością dwutlenku węgla
w powietrzu. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu w
pomieszczeniu normobarycznym powinna wynosić od
0,5 do 1.0 %. Podwyższona
zawartość dwutlenku węgla
umożliwia lepsze przyswajanie tlenu przez komórki organizmu człowieka".

www.30minut.pl

DIY dla dzieci

Na prośbę naszych czytelników - jeszcze raz o DIY. Zajęcia
plastyczno-techniczne nie tylko usprawniają tzw. małą motorykę, ale też poprawiają koncentrację, czy rozwijają wyobraźnię dziecka. Jeśli chcesz zatem, by twój maluch poćwiczył
koordynację wzrokowo-ruchową, pracę dłoni lub po prostu
był bardziej kreatywny, a przy tym świetnie się bawił, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Harmonogram/Sposób przeprowadzenia. Przede wszystkim
zastanów się w jakiej formie
zorganizujesz warsztat DIY dla
swojej pociechy: czy będzie to
osobna godzina, poświęcona
tylko rysowaniu, klejeniu, wycinaniu itp., czy raczej elementy
metody „zrób to sam” wpleciesz
w inne aktywności? Niezależnie
od tego, co wybierzecie, efekty
i tak dadzą się zauważyć „gołym
okiem”!
Materiały. Wykorzystać można wszystko. Poza tradycyjnymi
pomocami plastycznymi, takimi
jak: blok, wycinanki, kredki, plastelina, farby, warto mieć jeszcze
„pod ręką” masę solną, bibułę,
sznurki, koraliki, zestaw do malowania na szkle, szary papier. A do
tego obowiązkowo: to, co przydaje nam się w kuchni (makaron,
słoiki, pudełka) oraz sezonowe
dary natury (kasztany, bazie, jarzębina, kamyki, muszelki, liście)
i zużyte przedmioty (np. rolka po
papierze toaletowym).

Różnorodność. Starajmy się,
by te prace DIY nie ograniczały
się do jednej i tej samej techniki.
Zadbajmy o różnicowanie faktur,
struktur, kolorystyki itp. Nie bójmy się eksperymentów.
Najciekawsze formy DIY: wydzieranka z gazety, witraż z bibuły, figurka z masy solnej, rzeźba
z szarego mydła, obraz z wykorzystaniem taśmy malarskiej lub
samoprzylepnej, wyszywanka,
biżuteria z rurek makaronowych,
zaproszenie urodzinowe, serwetka z papieru, wazon z butelki
własnoręcznie ozdobiony (paciorkami i farbami), skrzyneczka
na skarby/szkatułka na biżuterię,
papierowe zwierzątka na patyczkach, karmnik, kamienna płaskorzeźba.
Miłego majsterkowanie, dłubania, szycia itp.!
osa / Trendy Mama
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Źródło: http://www.normobaryczna.pl/
Zebrała: osa
Źródło informacji i cytatów:
http://www.normobaria24h.pl/.
http://www.normobaryczna.pl/

Stop nadciśnieniu!
Regularne pomiary ciśnienia
pomogą ci uniknąć poważnych
chorób, np. zaburzeń hormonalnych czy nefrologicznych. Takie
badanie nic zazwyczaj nie kosztuje. Wykonamy je w aptece, u
lekarza pierwszego kontaktu, a
nawet w domu, jeśli zakupimy w
sklepie medycznym odpowiedni
sprzęt.
Nieleczone nadciśnienie prowadzi do zawałów i udarów mózgu. Typowe objawy, które mogą

wskazywać, że ten problem
dotyczy i ciebie, to: bóle głowy,
uderzenia gorąca, zmęczenie,
bezsenność, krwawienie z nosa,
szybsze bicie serca.
Zebrała: osa
Źródło ramki:https://mamcisnienie.pl/nadcisnienie-tetnicze-ha-rodzaje-klasyfikacja-podzial/
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Terapia manualna
Chiropraktyka inaczej nazywana terapią manualną, jest jedną z metod
fizjoterapeutycznych. Ma na celu wspomagać stawy, narządy ruchu oraz
ogólnie - kręgosłup. Poza masażem wykorzystuje różnego rodzaju chwyty
i uciski. Stosuje się ją w ortopedii, rehabilitacji, neurologii i reumatologii.
Pomoże w chronicznych bólach głowy i karku, bólach migrenowych, rwach
kulszowych, wadach postawy, w tym - w skoliozie, zaburzeniach snu.
Przeciwwskazania: ciąża, zaawansowana osteoporoza, złamania
i pęknięcia kości, naderwanie wią-

zadeł, gruźlica kości, niestabilność
stawu.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Fizjoterapia obecnie przeżywa swój renesans.
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od 18 lat
razem z Wami

Michael Frayn

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

„CZEGO NIE WIDAĆ”

reż. Paweł Świątek

To niezwykła szansa na zobaczenie w Wałbrzychu farsy
uznanej jednogłośnie za jedną z najzabawniejszych. Paweł
Świątek wraz z zespołem Szaniawskiego sięga po wymagający gatunek, który nie gościł
na scenach Szaniawskiego od
ponad 20 lat!
„[Świątek] Pokazuje, że można z pożytkiem bawić się teatrem, pod warunkiem, że robi
się to dobrze. A jeśli się uda to
zrobić dobrze, będzie i mądrze
albo przynajmniej nie głupio.
„Nie świruj, idź do teatru” – taki
plakat kusi nas przy drodze między Świdnicą a Wałbrzychem.

Czasem warto iść do teatru i pozwolić mu ześwirować!”
MAGDA PIEKARSKA / Gazeta Wyborcza – Wrocław /
21.06.2019

morskim stylu, z pełną charakteryzacją i sesją foto.

ZAPRASZAMY:
21, 22, 23.02 o 18:00 / DUZA
SCENA

//
ZABAWA KARNAWAŁOWA W
SZANIAWSKIM

//
CZYTANIE PRZED PREMIERA
Zapraszamy na czytanie dramatu „ŻEGLARZ” Szaniawskiego
w reżyserii Jacka Jabrzyka. Po
czytaniu czekają na Państwa
karnawałowe przebieranki w

ZAPRASZAMY:
19.02 / 19:00

/Na oba wydarzenia liczba
miejsc ograniczona./
KUP BILET ONLINE : http://bilety.teatr.walbrzych.pl/
Więcej Informacji Biuro Obsługi Publiczności: tel. 74 64
88301-3
KUP BILET ONLINE

Pod koniec karnawału, po
spektaklu „CZEGO NIE WIDAĆ”
odbędzie się impreza w stylu
italo disco! Z głośników lecieć
będą szalone lata 70. i 80, będziemy tańczyć i śpiewać!

Minął weekend i z nim jedna z najciekawszych, lokalnych,
oryginalnych produkcji związanych ze sztuką.
Od kilku lat łączy ona wałbrzyskie instytucje w jednym,
wspólnym celu: „ludzie muszą
to zobaczyć”.

ZAPRASZAMY:
22.02 / 21:00

„Lekcje Ciemności”
W piątek rozpoczął się IV Wałbrzyski Weekend Fotografii.
W ramach tego wydarzenia przez cały weekend w wałbrzyskich instytucjach odbywały się różnorodne wystawy fotograficzne – m.in. w Muzeum Porcelany czy w Bibliotece Pod
Atlantami.
Natomiast w Starej Kopalni Paweł Żak oraz przedstawimiał miejsce wernisaż wysta- ciele Leica Gallery Warszawa,
wy Bogdana Konopki „Lek- z której została wypożyczona
cje ciemności w Wałbrzychu”. wystawa artysty. Po wernisaW otwarciu ekspozycji wziął żu odbyło się spotkanie z Jacudział dyrektor instytucji Jan queline Konopka w Kawiarni
Jędrasik, kierownik Centrum Sztygarówka. Ekspozycję możCeramiki Unikatowej Piotr Mi- na oglądać codziennie do 10
cek, kurator wystawy Jarosław maja, wstęp wolny.
Michalak, żona zmarłego w
BOGDAN KONOPKA – urozeszłym roku artysty Jacqueli- dzony w 1953 roku – mieszkał
ne Konopka, wybitny fotograf i pracował w Paryżu. Odszedł

To te słowa zapamiętałem
podczas współpracy z Jarkiem
Michalakiem. Nie przekonał
mnie upór i dość oryginalny
urok osobisty Prezesa Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, ale właśnie w przedziwny
sposób te trzy słowa, rzucone
gdzieś pomiędzy wieloma zdaniami.

19 maja 2019 roku. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach, m.in.: Muzeum Narodowe Sztuki Nowoczesnej
Centrum Pompidou, Paryż |
Biblioteka Narodowa, Paryż
| Państwowe Zbiory Sztuki
Współczesnej FNAC, Paryż |
Muzeum Carnavalet, Paryż |

Centrum Sztuki Współczesnej,
Warszawa | Regionalne Zbiory Sztuki Współczesnej FRAC,
Paryż | Muzeum Narodowe,
Wrocław.
Red/MA
foto: Stara Kopalnia

WŁADCA SKARPETEK W TEATRZE LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
23 lutego o godz. 12.30 zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl WŁADCA SKARPETEK w reż. Jacka Timingeriu,
dedykowany dzieciom w wieku 3+.
To opowieść o Jasiu, który w
poszukiwaniu zagubionej skarpetki wyrusza nocą w zaczarowaną podróż po swoim domu.
Żeby dowiedzieć się, gdzie podziała się jego zguba, chłopiec
wkracza w świat ożywionych i
rozśpiewanych książek, słoików,
zabawek, naczyń i innych przedmiotów codziennego użytku.

Przy okazji tej wyjątkowej podróży uczy się paru prawd o szacunku do otaczających go rzeczy
oraz o utrzymywaniu porządku
w domu.
Jeśli chcecie dowiedzieć się,
czy Jaś odnalazł swoją zgubę, zapraszamy w najbliższą niedzielę
do teatru lalek.

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

- soboty / godzinę przed
spektaklem
- niedziele/ godz. 11:00 –
14:00

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

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

I tak, dzięki uporowi i dość
oryginalnemu urokowi, możemy w tej edycji oglądać prace
rodzimych twórców, również
tzw. „amatorów”, dla których z
pełnym zadarciem nosa, z zasady, nie ma wstępu do galerii
oraz odmienianego, zgodnie z
tradycją doceniania artysty po
śmierci, kiedy nie ma to dla jego
życia żadnego znaczenia, przez
wszystkie przypadki Bogdana
Konopki.
Pośród mas twórców zmontowanych co roku na każdej z
polskich Akademii Sztuk Pięknych, ludzi, których często najmocniejszym uczuciem, cierpieniem był brak ulubionych
płatków śniadaniowych czy rozstanie z dziewczyną, tu warto
się zatrzymać.
Esencja artysty, filozofia Bogdana. Patrzyłem na fotografie
i przypominałem sobie jego
słowa i kilku innych, którzy nie
muszą krzyczeć, że tworzą wielką sztukę. O rzemiośle, ciężkiej
pracy i sznycie artysty, który jak
dobrze dobrana przyprawa nadaje dopiero smak.
Kilka godzin po tym jak
otrzymają Państwo świeżą gazetę można przejść się do Starej
Kopalni. Tam trafią Państwo na
być może równie dobre, może
ciekawsze wiktuały Marcina
Ryczka. Niech wiedzie Państwa
własny nos.

22 Sport
sekund
Tylko dwa punkt
Chełmca Wodociągów

Kolejne, piąte w tym roku zwycięstwo zanotowały siatkarki Chełmca Wodociągów. W niedzielny
wieczór wałbrzyszanki pokonały
na wyjeździe wyżej dotychczas
sklasyfikowaną Energę MKS II
Kalisz 3:2. Cieszy wynik naszych
pań, choć z drugiej strony trzeba
podkreślić spory pech podopiecznych trenera Marka Olczyka, które po dwóch gładko wygranych
pierwszych setach, w trzeciej partii
miały piłkę setową oraz meczową.
Niestety, gospodynie zwyciężyły
27:25, a następnie idąc za ciosem
25:21. Na szczęście tie-break stał
ponownie pod znakiem dominacji przyjezdnych, które zasłużenie
sięgnęły po 2 punkty. Na kolejny
pojedynek z udziałem Aleksandry
Małodobrej i spółki przyjdzie nam
nieco poczekać, gdyż do kolejnej
ligowej potyczki dojdzie dopiero
29 lutego. Warto się jednak uzbroić
w cierpliwość, bowiem w ostatnią
sobotę obecnego miesiąca wałbrzyszanki podejmą Olimpię Jawor, czyli aktualnego lidera II ligi.
Energa MKS II Kalisz – MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 2:3
(16:25, 21:25, 27:25, 25:21, 12:15)
MKS Chełmiec Wodociągi: Łuszyńska, Gezella, Sławińska, Judyta Rzeczycka, Olczyk, Sobolewska, Bojko
(libero) oraz Małodobra, Druciak.
Trener: Marek Olczyk

Zwycięskie pożegnanie
„Mineralnych”

Na zakończenie serii spotkań przed
własną publicznością koszykarze
MKS-u Mazbud Basket Szczawno-Zdrój pewnie i wysoko pokonali
Orła Ziębice 102:78. Bohaterami
meczu okazali się Mateusz Myślak
oraz grający trener Bartłomiej Józefowicz, którzy łącznie zdobyli
połowę punktów swojej drużyny.
Do zakończenia rywalizacji w ramach grupy walczącej o miejsca
9-15 III ligi pozostały cztery kolejki, w których podopieczni trenera
Bartłomieja Józefowicza zagrają
we wszystkich przypadkach na
wyjeździe. Na początek czeka nas
derbowy, rewanżowy pojedynek
z IgnerHome Polonią Świdnica.
Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w hali
Zawiszów przy ulicy Galla Anonima 1A w Świdnicy.

Minimalna porażka
rezerw Górnika Trans.eu

Grające w zaledwie 7-osobowym
składzie rezerwy Górnika Trans.eu
okazały się minimalnie gorsze od
zespołu Team-Plast KK Oleśnica,
z którym przegrały na wyjeździe
85:87. To zła wiadomość. Dobra
jest taka, iż świetną dyspozycję
strzelecką zaprezentował młody
Mateusz Stankiewicz, autor aż 30
punktów dla wałbrzyszan. W kolejnej odsłonie podopieczni Pawła
Domoradzkiego ponownie wystąpią na wyjeździe. W sobotę w samo
południe biało-niebiescy zmierzą
się z zespołem Exact Systems Śląsk
Wrocław, a więc wiceliderem grupy walczącej o miejsca 1-8 III ligi.
Bartłomiej Nowak
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Z piekła do nieba, czyli złoto kadetów Chełmca Wałbrzych
Młodzi siatkarze Chełmca Wałbrzych najlepszą drużyną Dolnego Śląska. Podopieczni trenerów Dariusza Ratajczaka oraz Mariusza Jerzyka
wywalczyli złoty medal, mimo że przegrali pierwszy mecz z Gwardią Wrocław 1:3. W rewanżu bowiem wałbrzyszanie zwyciężyli u siebie 3:1, a
następnie w tak zwanym „złotym” secie pokonali swych rówieśników ze stolicy Dolnego Śląska 15:10.
Hubert Laszkiewicz, Wiktor Mordarski, Dawid Szymków, Dawid Witek,
Szymon Mikołajczyk, Maciej Galara,
Miosz Baran, Oliwie Mroziński, Szymon Ziemniak, Jakub Szwed, Filip
Natkaniec, Damian Pietrzykowski,
Michał Heral. Trenerzy: Dariusz Ratajczak oraz Mariusz Jerzyk

Pierwsza partia niedzielnego
rewanżu toczyła się pod dyktando
wałbrzyszan. W drugim, przy prowadzeniu gospodarzy 11:6, coś się
zacięło, co wykorzystali wrocławianie, którzy zwyciężyli 25:21. Nie da
się ukryć, iż wygrana przyjezdnych
postawiła chłopców Ratajczaka
oraz Jerzyka pod ścianą - w trzecim
secie nasi przegrywali już 18:22 (!) i
wydawało się, że marzenia o złocie
trzeba będzie odłożyć do kolejnego
sezonu. Wtedy jednak ciężar gry na
swoje barki wziął Dominik Płużka,
późniejszy MVP całych rozgrywek,
który odwrócił szalę zwycięstwa
na stronę Chełmca, następnie po-

prowadził swój zespół do wygranej
w czwartej odsłonie, a dodatkowo
„złotym” secie.
Finał Dolnośląskiej Liga Kadetów
Sobota – 15 lutego:
KS Gwardia Wrocław – KPS Chełmiec Wałbrzych 3:1 (25:20, 25:22,
30:32, 25:18)
Niedziela – 16 lutego:
KPS Chełmiec Wałbrzych – KS
Gwardia Wrocław 3:1 (25:21, 21:25,
26:24, 25:16), „złoty” set 15:10
KPS Chełmiec: Dominik Płużka,
Oskar Suchowolak, Michał Jerzyk,

Półfinał MP w zasięgu juniorów
Sukces kadetów, choć wspaniały, przeszedł już do historii,
tymczasem od wczoraj w naszym
mieście trwa ćwierćfinałowy turniej Mistrzostw Polski juniorów.
Wśród pięciu startujących ekip nie
mogło zabraknąć Chełmca, który
walkę o awans do kolejnej odsłony
mistrzostw rozpoczął od czwartkowego meczu z MMKS-em Kędzierzyn-Koźle (zakończył się już po
zamknięciu obecnego wydania). O
awans, który uzyskają dwie najlepsze drużyny zawodów, na pewno
nie będzie łatwo, ale liczymy, że
wsparci gorącym dopingiem swych
kibiców wałbrzyszanie dołączą do
pozostałych półfinalistów.
Ćwierćfinałowy Turniej
strzostw Polski Juniorów

Mi-

Program zawodów – Hala Wałbrzyskich Mistrzów
Czwartek – 20 lutego, godz.
17.00: KPS Chełmiec Wałbrzych –
MMKS Kędzierzyn-Koźle (grupa A,
zakończył się po zamknięciu wydania)
Piątek – 21 lutego:
godz. 12.00: MMKS Kędzierzyn-Koźle – Błękitni Ropczyce (grupa A)
godz. 15.00: Olimpia Sulęcin –
Serbinów Biała Podlaska (grupa B)
godz. 17.30: oficjalne otwarcie
turnieju
godz. 18.15: KPS Chełmiec Wałbrzych – Błękitni Ropczyce (grupa
A)
Sobota – 22 lutego:
godz. 15.00: 1. miejsce grupy A –
2. miejsce grupy B
godz. 18.00: 2. miejsce grupy A –
1. miejsce grupy B
Niedziela – 23 lutego:
godz. 10.00: 2. miejsce grupy A –
2. miejsce grupy B
godz. 12.00: 1. miejsce grupy A –
1. miejsce grupy B
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Akademiczki powalczą o medal?
Przedpołudniowym pojedynkiem z Politechniką Poznańską reprezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu rozpoczyna walkę w finałowym turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. Jak przyznał trener Kamil Jasiński, jego podopieczne stać
na medal, co wałbrzyszanki trzykrotnie uczyniły w przeszłości.
Wałbrzyskie piłkarki rozpoczynają zmagania w ramach finałowego turnieju Akademickich Mistrzostw Polski. Na początek, bo
dzisiaj o godzinie 11, nasze panie
zmierzą się z Politechniką Poznańską, a kolejnymi grupowymi rywalami będą Uniwersytet Warszawski
oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna. Według trene-

ra Jasińskiego mamy dość łatwą
drabinkę i jeśli niczego po drodze
nie zepsujemy, to pierwsze schody
powinny się zacząć dopiero w półfinale imprezy.
W dotychczasowej historii występów w finałach AMP nasze
panie wywalczyły wszystkie dostępne krążki, w tym przed rokiem

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Dariusz
Nazwisko: Ratajczak
Data urodzenia:
26 lutego 1964 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Trochę ich było. Najważniejsze to wywalczenie jako zawodnika Chełmca Wałbrzych Pucharu Polski, a następnie start w Pucharze
Europy, w którym po wyeliminowaniu węgierskiego Szegetu dotarliśmy do ćwierćfinału rozgrywek. Również z Chełmcem
Juventurem biliśmy się o brązowy medal z
Nysą zajmując 4. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Brąz zdobyłem w 1998
roku już w barwach Stali Hochland Nysa.
To są moje najważniejsze osiągnięcia jako
seniora. Jako junior Chełmca sięgnąłem w
1982 roku po brązowy medal Mistrzostw
Polski. Ponadto w seniorce wraz z Juventurem jako grający trener walczyłem o awans
do Polskiej Ligi Siatkówki w 2000 roku. Jako
trener na początku obecnej dekady przez
chwilę prowadziłem Nysę w PLS-ie. Wraz z
Bolesławcem bliski byłem awansu do I ligi.
Trenowałem Nysę w I lidze oraz Bielawiankę
na niższym szczeblu. Jako trener młodzieży
od lat związany jestem z Wałbrzychem. Moi
młodzicy sięgnęli po brązowy medal w Mistrzostwach Dolnego Śląska, a następnie 6.
miejsce w Polsce. W ostatnich dniach moi
kadeci zdobyli złoty medal Mistrzostw Dolnego Śląska.

Kto jest twoim idolem sportowym?
Bardzo lubiłem amerykańskiego rozgrywającego Lloy Balla, który był niezwykle
wszechstronnym zawodnikiem.
Dlaczego siatkówka?
Trudne pytanie, bo od 7 klasy grałem w siatkówkę. Siatkówka odgrywa bardzo ważną
rolę w moim życiu – to moja pasja jako zawodnika, bo mając 40 lat grałem w PLS-ie,
oraz trenera. Miałem przyjemność pracy
na każdym etapie, od PLS-u przez I oraz II
ligę, a obecnie pracuję z młodzieżą oraz
Siatkarskimi Ośrodkami Szkolnymi (SOS),
które działają w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26
na Podzamczu.
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
Każdy trener stawia sobie najwyższy cel w
danej grupie. Jako trener kadetów moim
marzeniem jest tytuł Mistrza Polski kadetów. Wiem, że na dzisiaj to abstrakcja, ale
do tego celu dążę i będę dążył.

brązowy medal, stąd duży optymizm szkoleniowca wałbrzyszanek
przed nadchodzącymi zawodami.
- Jestem przekonany, że stać nas
na medal. Głównym faworytem do
złota jest UJ Kraków, a więc mistrz
z ubiegłego roku, a zarazem zwycięzca Ekstraligi futsalowej. Obok
krakowianek w walce o medale powinny się ponadto liczyć: UAM Poznań, Uniwersytet Szczeciński oraz
oczywiście my -, powiedział opiekun akademiczek z Wałbrzycha. Jak
dodał, w przypadku realizacji zakładanego planu, czyli awansu do
strefy medalowej, niewykluczone
jest wzmocnienie naszej drużyny w
osobie Małgorzaty Mesjasz, a więc
byłej kapitan AZS PWSZ Wałbrzych.
Finały Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu
Podział według grup
Grupa A: Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej Lublin, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Grupa B: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Śląska Gliwice,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego Kielce
Grupa C: AZS PWSZ Wałbrzych,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn,
Politechnika Poznańska

Grupa D: Uniwersytet Jagielloński Kraków, Uniwersytet Adama
Mickiewicza Poznań, Akademia
Wychowania Fizycznego Poznań,
Politechnika Wrocławska
Ostatni sprawdzian na plus
Do Poznania nasze panie udały
się podbudowane wynikiem niedawnego spotkania kontrolnego,
w którym wygrały we Wrocławiu z
miejscowym AZS-em 5:2. Co prawda sparing rozpoczął się od trafienia Marceliny Buś, ale na strzał rywalki błyskawicznie odpowiedziała
Alicja Materek, a po niej jeszcze do
przerwy gola zdobyła Ewa Cieśla.
Druga połowa to już wyraźna dominacja wałbrzyszanek – na listę
strzelców wpisały się: Klaudia Fabova, Monika Kędzierska oraz ponownie Cieśla. Na serię podopiecznych
trenera Jasińskiego odpowiedziała
jedynie Natalia Kulig i w rezultacie
pewna wygrana gości stała się faktem.
AZS Wrocław – AZS PWSZ Wałbrzych 2:5 (1:2)
Bramki: Marcelina Buś, Natalia
Kulig – AZS oraz Alicja Materek,
Ewa Cieśla 2, Klaudia Fabova, Monika Kędzierska – AZS PWSZ
AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska,
Bosak, Zawadzka, Szewczuk, Cieśla,
Ostrowska, Rapacka, Podkowa, Materek, Fabova oraz Głąb, Turkiewicz,
zawodniczka testowana, Migacz.
Trener: Kamil Jasiński
Bartłomiej Nowak
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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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Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2, 2
piętro, blok po termomodernizacji,
niskie koszty utrzymania, wymienione instalacje. Cena: 179 000 złotych,
telefon: 530-998-374.

Piaskowa Góra, 3 pokoje, 57m2, 3
piętro, NIETUZINKOWY UKŁAD,
dobra lokalizacja, DUŻY BALKON,
do własnej aranżacji. Cena: 185 000
złotych, telefon: 881-700-772.
Świebodzice, 1 pokój, 47m2, 1 piętro, MIESZKANIE BEZ CZYNSZOWE, WYSOKI STANDARD, MIESZKANIE DO WEJŚCIA. Cena: 179 000
złotych, telefon; 535-285-514.
USŁUGI
(2) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 21.02.2020 punktualnie o godz.12:20
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
(2) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(30) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego
5,www.speed24h.info
(2) MARSAT – MONTAŻ ANTEN
SATELITARNYCH, tel. 607 454 261

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

(13)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

(1) Remonty łazienek i mieszkań,
instalacje wod-kan, gaz i CO. Tel.
537 159 025

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

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

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

(6) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM
TEL. 607 218 533
(2) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa
FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW CYFROWYCH Rok
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74660-38-43
(2) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992, 74 841 25 40

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

Szczawno Zdrój, 2 pokoje, 28m2,
parter, ogrzewanie gazowe, IDEALNA
POD INWESTYCJE NA WYNAJEM
– dobra lokalizacja. Cena: 92 000 złotych, telefon: 881-700-772.

Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2, 2
piętro, MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE, BEZ CZYNSZOWE, wymienione instalacje, blok po termomodernizacji. Cena: 210 000 złotych,
telefon: 881-700-772.

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

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

Sprzedam
duże ilości płyt
winylowych,
starodruki,
rzeźby, obrazy
i inne antyki w
przystępnych
cenach.
Tel. 536 450 782

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

Tel. 502-686-045
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,
rencistów, osoby z umową

(również zadłużone)

o pracę lub zlecenie.

Tel. 603 836 336

na oświadczenie.

tel. 609 432 928

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.

nieruchomości
za gotówkę

konsolidacyjne, pożyczki

mieszkań i domów

PRACA

KUPIĘ

ORAZ ROZPAŁKA

REMONTY

Hydraulik – instalacje wodno-kanalizacyjne centralnego ogrzewania, kotły
co, montaż kominów, instalacje gazowe, usuwanie awarii tel. 506 754 379 .

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

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
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