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Wiesław Zalas
nowy dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju.
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STYCZEŃ

15
PIĄTEK

Imieniny:
Henryka, Mariusza

Dzień Popcornu

STYCZEŃ

19
WTOREK

Imieniny:
Arnolda, Pawła

Dzień Wikipedii

 
Imieniny:
Marcelego, Włodzimierza

Dzień
Pikantnych Potraw

Imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty

Dzień Kubusia Puchatka

STYCZEŃ

18
PONIEDZIAŁEK

STYCZEŃ

20
ŚRODA

STYCZEŃ

21
ŚRODA

„Nieskończoność można zmierzyć
jedynie ludzką głupotą.” 

Kornel Makuszyński

STYCZEŃ

16
SOBOTA

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00, 12:00, 14:00 - Ferie 2021 online z Zamkiem 
Książ - lekcje online (pt. „Perły księżnej Daisy”, „Złoty 
pociąg”, „Księżniczki i rycerze”)
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 21:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

11:00 – 19:00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni) 
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 21:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
-3OC -6OC -7OC -4OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Fabiana, Sebastiana

Dzień Bigosu

Imieniny:
Fabiana, Sebastiana

DZIEŃ BABCI

REKLAMA R0005/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

REKLAMA R0004/21

Imieniny:
Antoniego, Rozalindy

Światowy
Dzień Śniegu

STYCZEŃ

17
NIEDZIELA

11:00 – 19:00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12.30  „Kajtuś Czarodziej” - Teatr Laki i Aktora w Wał-
brzychu - stream on-line na stronie:  https://live.tea-
trlalek.walbrzych.pl/
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia
18:00 „Kumulacja” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu, stream on-line

Jest Pan kolejny raz dyrek-
torem instytucji kultury.

Zawsze swoją pracę staram 
się wykonywać jak najlepiej po-
trafię. W tym przypadku chcę 
zrealizować się jako kreator kul-
tury, sportu, turystyki. Jestem 
do tego przygotowany zarów-
no pod względem zarządzania 
jak i doświadczenia. Przypo-
mnę, że w latach 2008-2010 
byłem dyrektorem Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu a 
przez ostatni rok współpraco-
wałem z Teatrem Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju. To wspania-
ła praca, dająca wiele satysfak-
cji i pozwalająca tworzyć wiel-
kie i małe wydarzenia z ludźmi i 
dla ludzi. Dlatego uwielbiam to 
robić i chcę w to zaangażować 
wszystkie swoje umiejętności, 
całą wiedzę i doświadczenie.

Jak dziś ocenia Pan Cen-
trum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju?

Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju ma bardzo duży poten-
cjał. Podejmując się tej pracy, 
miałem świadomość, że jest to 
dobrze zarządzana, prężna jed-
nostka. Mam wiele propozycji, 
które zamierzam realizować. 
Jestem nastawiony na współ-
pracę z gminą, szkołą, parafią, 
organizacjami pozarządowy-
mi, przedsiębiorcami, ale prze-
de wszystkim ze wspaniałymi 
ludźmi, którzy mieszkają w 
tej przepięknej miejscowości. 
Centrum Kultury ma doskonale 
przygotowaną do tego bazę. 
Posiadamy miejsca do aktyw-
ności w każdym wymiarze. Kon-
kretnie: mamy w pełni wyposa-
żone sale do ćwiczeń i tańców, 
prowadzenia konferencji, gier 
strategicznych (planszowych), 

sale wystawowe. Mamy „świą-
tynię dumania” w przepięknej i 
nowoczesnej bibliotece. Obiek-
ty sportowo-rekreacyjne, szlaki 
rowerowe i single-tracki, park 
linowy o najwyższej skali trud-
ności, wieże wspinaczkową o 
wysokości 15 m, ale też łagod-
ną trasę linową dla dzieci i mło-
dzieży. Wreszcie mamy wyciąg 
narciarski, niestety nieczynny z 
powodu pandemii.

Skoro już poruszyliśmy te-
mat pandemii. Jakie są plany 
działalności Centrum Kultu-
ry?

Niestety to są właśnie tylko 
plany. Niczego poza tym nie 
można na razie zrobić. To co 
przedstawię, jest już wynikiem 
działania zespołu ludzi sztuki, 
sportu i turystyki, z którymi od 
tygodnia mam zaszczyt współ-
pracować w Centrum Kultu-
ry, gminie i całym otoczeniu 
uzdrowiskowej Jedliny.  Plany 
te będzie można znaleźć na na-
szej stronie www.ckjedlina.pl. 
Wymienię tu kilka przykładów: 
dla ducha - planujemy zorgani-
zować Festiwal Trzech Kultur, 
Wieczór Poezji Śpiewanej oraz 
kolejne duże wydarzenie kul-
turalne znane jako Strefa Sztu-
ki. Będzie też słynny w całym 
regionie Festiwal Zupy. Dla tu-
rystów na rozpoczęcie sezonu 
proponujemy rajd rowerowy 
oraz Zlot Rowerów Elektrycz-
nych. Natomiast jeżeli chodzi 
o sport to przede wszystkim 
VII Półmaraton Górski, zawody 
wspinaczkowe o Puchar Burmi-
strza i wiele innych imprez. 

Jesteśmy też bez przerwy  
na Facebooku, gdzie toczą się 
nasze konkursy z nagrodami 
dla dzieci i młodzieży.  Kolej-
ny konkurs rozpoczniemy w 
najbliższy poniedziałek – 18 
stycznia. Informacje są na na-
szej stronie FB. Myślę, że ta for-
ma działalności kulturalnej na 
trwałe wpisze się w naszą rze-
czywistość.

Rozmawiała
Anna Waligóra - Stupnicka
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2021 Rokiem Kobiet w Wałbrzychu

Nawiązując do naszej historii i okrągłej, setnej 
rocznicy ustanowienia konstytucji marcowej, któ-
ra m.in. zrównała prawa kobiet i mężczyzn, rok 
2021 został ustanowiony Rokiem Kobiet. Będzie 
to czas poświęcony przypomnieniu historii i losów 
dzielnych wałbrzyszanek oraz nowych aktywności 
skierowanych do kobiet z Wałbrzycha i okolic. 

Jak było sto lat temu
Czy wiecie, że dokładnie sto lat temu kobiety za-

częły piastować funkcje w urzędach publicznych i 
uzyskały do nich dostęp na równi z mężczyznami? 
Miało to miejsce w 1921 roku, trzy lata po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości i jednocześnie uzyskaniu 
przez Polki praw wyborczych. 

Dzięki pojawieniu się kobiet w świecie publicznym, 
rozpoczęła się długa droga o zniesienie wszelkich dys-
kryminujących je przepisów, walka ze stereotypami i 
proces równych szans. Czy wiecie, że pierwsze parla-
mentarzystki (Anna Piasecka, Franciszka Wilczkowia-

kowa, Gabriela Balicka, Irena Kosmowska, Jadwiga 
Dziubińska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska 
oraz Zofia Sokolnicka) zniosły przepisy, które uzależ-
niały prawnie żonę od męża i wymagały przez nią peł-
nego posłuszeństwa? Jak się okazuje, takie zapisy były 
częścią obowiązującego wcześniej prawa cywilnego. 
Na szczęście nie znamy tej rzeczywistości, właśnie 
dzięki działaniom naszych dzielnych babć i mam. 

Przypomnienie o roli kobiet
Zeszłoroczne wydarzenia, które wyprowadziły set-

ki tysięcy Polek i Polaków na ulice, spowodowały, że 
mieszkanki i aktywistki z naszego miasta rozpoczęły 
inicjatywę mająca na celu powołanie Roku Kobiet. W 
ten sposób chcą zwrócić uwagę na rolę i znaczenie 
kobiet w społeczeństwie oraz na konieczność zapew-
nienia im odpowiedniej ochrony, praw, szacunku i 
bezpieczeństwa. Pod koniec 2020 roku, na ostatnim 
posiedzeniu Rady Miasta, podjęliśmy wspólnie decy-
zję, że 2021 będzie w Wałbrzychu obchodzony jako 
Rok Kobiet. 

Co nas czeka?
W ramach Roku Kobiet chcemy na każdym kroku 

wspominać historie odważnych Polek, które przyczy-
niły się do zmiany na lepsze oraz rozwoju dla spo-
łeczności naszego miasta. Odbędzie się również cykl 
aktywności, organizowanych przez środowiska kobie-
ce, skierowanych do mieszkanek Wałbrzycha i okolic.  
Dodatkowo, zostaną również poruszone istotne spo-
łecznie tematy i zainicjowane projekty dedykowane 
wałbrzyszankom. 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nowy przyszedł w tej samej 
pogniecionej koszuli, którą 
jego poprzednik nosił nieprze-
rwanie przez ostatnie tygo-
dnie. Jej kołnierz sztywnieje 
od brudu, a plamy po kawie 
zdążyły się już rozprzestrzenić 
niczym niezamieszkałe wyspy 
na odległych horyzontach. 
Te, które wypełniają szczelnie 
pożółkłe stronice atlasów peł-
nych miejsc wyobrażonych.
Oddech Nowego jest wilgotny 
i gęsty. Oblepia wszystko, co 
stanie mu na drodze. Światło 
dnia utknęło w tunelu, który 
zapadł się pod ziemię i do ni-
czego już nie prowadzi. Sty-
czeń zdaje się tkwić w zawie-
szeniu pomiędzy tym, co już 
się stało a tym, co tylko obie-
cane. Część ważnych wciąż 
zdarzeń zapełnia karty zeszło-
rocznego kalendarza, a część 
zameldowała się już w nowym, 

w dniach zaplanowanych, ale 
bez gwarancji. Pomarańczowe 
ciepło wieczorów zniknęło. 
Dłuższy dzień czai się w progu 
jak nieśmiały gość. Brakuje mu 
odwagi, aby wejść do środka, 
ściągnąć płaszcz i się rozgoś-
cić. Moja światłoczułość, z któ-
rą od urodzenia a to przyjaźnię 
się, a to nienawidzę, nie umie 
w miłosierdzie.
Tkwimy sobie wszyscy w tej 
poczekalni. Jeśli jesteście w 
nastroju możemy poudawać, 
że wszystko, co złe już dawno 
za nami. Że przyjście Nowego 
wszystko odmieni. A czas po 
prostu nadal będzie trwał w 
najlepsze, nic nie robiąc so-
bie z ludzkich porządków. Po-
kruszenie go na miesiące, dni 
tygodnia i minuty to nie jego 
zmartwienie. Śmieje się czule z 
naszych końców i początków. 
Ze stref, w których próbujemy 
go bezskutecznie uwięzić. 
Od zawsze uśmiecham się my-
śląc, że jeśli dziś rano umrze 
tutaj ktoś, to po przeciwnej 
stronie wielkiej wody żyć wciąż 
będzie, bo tam nasze rano nie 
miało  się jeszcze prawa wy-
darzyć. Tam przez co najmniej 
8 godzin uciekamy śmierci. 
Ostatni lot w kierunku Nigdzie 
opóźniony o kilka wyobrażo-
nych chwil.
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen •• Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWIDRZWI
już od 950zł już od 950zł 
z montażemz montażem

OKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

sekund DROGI CZYTELNIKU!
ODDAJEMY TOBIE ZDJĘCIE TYGODNIA!

Jesteś fotografem amatorem? 
Jeśli zrobiłeś ciekawe zdjęcie w Wałbrzychu 

lub subregionie wałbrzyskim, to wyślij do nas!
Opublikujemy je w dziale Zdjęcie Tygodnia 

i na naszych stronach internetowych.

Wyślij zdjęcie na adres gazeta@30minut.pl
w treści maila napisz:

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia 
i wyrażam zgodę na jego publikację 

na łamach Tygodnika 30 minut
imię i nazwisko 

Głuszyca
Gra terenowa finiszuje
Do 17 stycznia na adres: in-
struktorzy@gluszyca.pl. moż-
na przesyłać rozwiązania gry 
terenowej „W poszukiwaniu 
inwestycji UE” (zdjęcia wyko-
nanych inwestycji z krótkim 
opisem). Zadaniem uczest-
nika gry jest odnalezienie na 
terenie gminy Głuszyca jak 
największej liczby inwestycji 
dofinansowanych z funduszy 
europejskich. Gra adresowa-
na jest do dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym - miesz-
kańców gminy Głuszyca. Jej 
organizatorami są: burmistrz 
Głuszycy Roman Głód, Rada 
Miejska w Głuszycy oraz Cen-
trum Kultury-Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Głuszycy.

Szczawno – Zdrój
Konkurs na logo MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Szczawnie-Zdroju 
ogłosił konkurs na logo 
ośrodka. Prace można wyko-
nać ręcznie lub korzystając 
z technik komputerowych. 
Rysunek, malarstwo, kolaż, 
techniki własne powinny zo-
stać zeskanowane i przesłane 
mailem. Konkurs skierowany 
jest do wszystkich – bez ogra-
niczeń wiekowych, bez wzglę-
du na miejsce zamieszkania 
czy wykonywany zawód. Każ-
dy uczestnik konkursu może 
złożyć dowolną liczbę projek-
tów. Prace należy wysyłać do 
31.01.2021 r. na adres: promo-
cja@szczawno-zdroj.pl

JUŻ JEST 
Mapa 
Zabytków

Najnowsza publikacja 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnoślą-
skiego – Mapa Zabytków 
Techniki na Dolnym Śląsku 
–  prezentuje wyjątkowe 
skanseny, muzea, zabytko-
we parki maszynowe, czyn-
ne zakłady produkcyjne czy 
budynki użyteczności pub-
licznej w naszym regionie. 
W sumie to aż 26 obiektów 
dziedzictwa przemysłowe-
go i technicznego! Zabytki 
związane z kolejnictwem, 
tradycją górniczą i hutni-
czą, z przetwórstwem, łącz-
nością, uzdatnianiem wody 
czy przemysłem spożyw-
czym, a wszystko to zebra-
ne w jeden, spójny szlak.
Od teraz można już prze-

mierzać region z nową mapą 

opisującą dolnośląskie perełki 
techniczne i ich historię. Publika-
cja powstała w trzech wersjach 
językowych: polskiej, angielskiej 
i niemieckiej. Jest dostępna 
bezpłatnie w punktach Dolno-
śląskiej Informacji Turystycznej, 
a także w obiektach umieszczo-
nych na Szlaku Zabytków Tech-
niki. Można również pobrać ją ze 

strony https://dolnyslask.travel/ 
oraz https://mapazabytkow.pl/ 

 Dolnośląski Szlak Zabytków 
Techniki ciągle się rozrasta. Do-
łączają do niego kolejne obiekty, 
umożliwiając tym samym od-
krywanie najcenniejszych tego 
typu perełek na Dolnym Śląsku. 
W 2018 roku było ich siedem, 
dziś jest już 26. Cały czas trwają 

starania, by na mapie pojawiały 
się następne. Dolnośląska Mapa 
Zabytków Techniki jest wspól-
nym przedsięwzięciem Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Przemysło-
wego Śląska oraz dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego.

Red./UMWD

Nowa Inwestycja w Wałbrzyskich
Zakładach Koksowniczych "Victoria" S.A.

45 milionów złotych kosz-
tować będzie WZK Victorię 
Wałbrzych nowa inwestycja, 
którą Zakład Koksowniczy 
rozpocznie z początkiem 
2021 roku. Sortownia gru-
bego ziarna koksu ma po-
prawić jakość produkowa-
nego surowca, co pozwoli 
zadowolić wymagających 
odbiorców.
- Pierwsza z czterech nitek 

produkcyjnych gotowa będzie 
już w listopadzie przyszłego 
roku. Pozwoli nam to prowa-
dzić odsiew na terenie zakładu. 
Dotychczas bowiem posiłkowa-

liśmy się sortowniami zewnętrz-
nymi – tłumaczył Wojciech Maj, 
prezes zarządu WZK Victoria.

Nowoczesna sortownia po-
zwoli Victorii spełnić oczeki-
wania wszystkich klientów. 
Dodatkowym atutem moderni-
zacji będzie możliwość bezpo-
średniego załadunku surowca i 
transportu kolejowego wprost 
do klienta. Wszystko dzięki mają-
cej powstać bocznicy kolejowej.

- Nowe rozwiązanie da nam 
możliwość powrotu na ścieżkę 
rozwoju. Nasz koks będzie mógł 
trafić do bardziej wyszukanych 
branż. To zaś pozwoli nam na 

użycie wyższych marż. Będziemy 
mogli więcej zarabiać, uzyskiwać 
jeszcze lepsze wyniki finansowe 
– dodaje Wojciech Maj.

Sortownia powstaje w starym, 
100-letnim budynku, gdzie za-
stosowana zostanie nowoczesna 
technologia. Koniec prac zapla-
nowano na drugą połowę 2023 
roku. Za inwestycję odpowiadać 
będzie firma Torpol S.A.

- Wymienione będą urządze-
nia przesiewające i taśmociągi. 
Obiekt będzie wykonany we-
dług najnowszych standardów 
z zachowaniem bezpieczeństwa 

pracy i ochrony środowiska - 
mówi Marcin Zaręba.

Gośćmi specjalnymi podczas 
spotkania z dziennikarzami byli 
Wiceminister Klimatu Ireneusz 
Zyska oraz poseł Marcin Gwóźdź.

 JZ
Fot. JZ
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Koronawirus – właśnie 
to słowo rozpoczęło moją 
kolumnę w 788 wydaniu Ty-
godnika 30 minut. Wtedy też 
przewidziałem przyszłość 
trafniej niż wróżbita Maciej. 
Wówczas celnie napisałem, że 
„koronawirus” będzie z pew-
nością słowem 2020 roku, któ-
re wygra plebiscyt pod nazwą 
„Słowa na Czasie”. Dla przypo-
mnienia - konkurs organizo-
wany jest co roku od dziesię-
ciu lat przez Instytut Języka 
Polskiego Uniwersytetu War-
szawskiego we współpracy z 
Narodowym Centrum Kultury 
i Fundacją Języka Polskiego. 
I dokonało się. Tak uznali in-
ternauci w głosowaniu on-
line oraz językoznawcy w 
głosowaniu Kapituły ogólno-
polskiego plebiscytu. Warto 
przy okazji nadmienić, że Ka-
pituła, podobnie jak internau-
ci, drugie miejsce przyznała 
„kobiecie” (choć w formie 
mnogiej: „kobiety”). Inaczej 
niż internauci, jako trzeci wy-
raz warty uwagi, jury wybrało 
słowo „pandemia”. Inne wy-
różnione przez Kapitułę słowa 
to: „kwarantanna”, „LGBT”, „lo-
ckdown”, „medyk”, „miękiszon”, 
„szczepionka”, „zdalny” (zdal-
ne nauczanie, praca). Rów-
nolegle głosowano również 
na Słowo Dekady. Wygrało 
wyrażenie „pięćset plus”, które 
było też Słowem Roku 2016 w 
głosowaniu internautów. Dru-
gie miejsce zajął skrótowiec 
„LGBT” - Słowo Roku internau-
tów 2019. Natomiast trzecie 
miejsce na podium przypadło 
„konstytucji”. Nadmieńmy, że 
w pierwszej dziesiątce naj-
popularniejszych słów i wy-
rażeń dekady znalazły się też: 
„klimat”, „dobra zmiana”, „gen-
der”, „feminatyw”, „protest”, 
„niepodległość”, „apostazja”. 
Kapituła obradowała w skła-
dzie: prof. Jerzy Bartmiński 
(UMCS, Lublin), prof. Jerzy 
Bralczyk (UW), dr hab. Kata-
rzyna Kłosińska (UW), prof. 
Ewa Kołodziejek (Uniwersytet 
Szczeciński), prof. Marek Ła-
ziński (UW), prof. Andrzej Mar-
kowski (UW), prof. Jan Miodek 
(UWr), prof. Renata Przybylska 
(UJ), prof. Halina Zgółkowa 
(UAM).

Redaktor Naczelny

Jedlina – Zdrój
Nowy dyrektor
Centrum Kultury
Nowym dyrektorem Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju zo-
stał Wiesław Zalas. Zastąpił 
na tym stanowisku Marzenę 
Mroczkowską. Wcześniej kie-
rował Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu. Współpra-
cuje z Teatrem Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie - Zdroju. Przez 2 
lata był zastępcą burmistrza 
Mieroszowa. Jest wykładow-
cą w Wałbrzyskiej Szkole Za-
rządzania i Przedsiębiorczo-
ści. Współpracuje i prowadzi 
wykłady m.in. w Stowarzy-
szeniu Forum Aktywności 
Lokalnej, Fundacji Razem, 
Fundacji Skrzydła, Fundacji 
„Nasze Sudety”.

Wałbrzych
Agresywny sąsiad
28-letni wałbrzyszanin odpo-
wie za pobicie mężczyzny, z 
którym od dłuższego czasu 
był skonfliktowany. Policjan-
ci Komisariatu Policji II w 
Wałbrzychu zatrzymali męż-
czyznę dzień po zgłoszeniu 
w miejscu zamieszkania w 
dzielnicy Podgórze. Agre-
sywny wałbrzyszanin właśnie 
w taki sposób próbował roz-
wiązać konflikt sąsiedzki. Pod 
koniec grudnia zeszłego roku 
zaatakował 40-latka na ulicy 
Kaszubskiej w Wałbrzychu 
- uderzając go rękoma po 
głowie - a gdy pokrzywdzo-
ny upadł na ziemię, zaczął go 
kopać po całym ciele. Poin-
formowani w miniony ponie-
działek o zdarzeniu policjanci 
kryminalni Komisariatu Poli-
cji II w Wałbrzychu ustalili, że 
w wyniku zdarzenia pobity 
mężczyzna m.in. doznał po-
ważnych obrażeń lewej nogi 
i rozpoczęli poszukiwania 
sprawcy. 28-latek trafił w ręce 
funkcjonariuszy już następ-
nego dnia przed południem. 
Podczas czynności proceso-
wych mężczyzna przyznał się 
do popełnienia przestępstwa 
i złożył wyjaśnienia. Podej-
rzany odpowie teraz za na-
ruszenie narządów ciała po-
wyżej 7 dni, za co grozi kara 
pozbawienia wolności do 5 
lat. Prokuratura Rejonowa w 
Wałbrzychu zastosowała w 
stosunku do 28-latka środki 
zapobiegawcze w postaci 
dozoru policyjnego oraz za-
kazu zbliżania i kontaktowa-
nia się z pokrzywdzonym.
Źródło: www.walbrzych.poli-
cja.gov.pl

Ponad 5,5 mln zł na sport w 2021 roku!
Miniony rok był dla nas 

szczególny. Zdrowotna 
sytuacja sprawiła, że bar-
dzo mocno ucierpiał sport. 
Sponsorzy wycofywali swoje 
wsparcie. W wielu miastach 
w Polsce upadały kluby. Na 
szczęście Wałbrzych okazał 
się stosunkowo odporny na 
zaistniałe problemy. 
Dzięki wsparciu magistratu 

udało się utrzymać w mieście 
stan z początku poprzedniego 
roku. Wsparcie na sport w ze-
szłym roku wyniosło niespełna 
3 miliony złotych. Największa 
część z tej puli poszła na szkole-
nie dzieci i młodzieży (919 028,0 
PLN). Na drugim miejscu były 
dotacje na rozwój sportu (529 
500,00 PLN). Pozostałą część 
pieniędzy rozdzielono w miarę 
zapotrzebowania na promocję 
klubów, imprezy sportowe czy 
utrzymanie obiektów sporto-
wych. W roku 2020 miasto po 
raz pierwszy przeznaczyło też 
10 tysięcy złotych na sport osób 
niepełnosprawnych.

- Przedstawiciele klubów czę-
sto prosili o pomoc, argumen-
tując prośby faktem, że jeśli tej 
pomocy nie otrzymają, będą 
musieli zawiesić działalność. I 
ja to bardzo dobrze rozumiem. 
Cieszę się, że mogliśmy pomóc. 
Cieszę się, że poza piłkarską dru-
żyną kobiet, którą rozwiązała 

Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa, nie upadł żaden klub 
- mówił prezydent Roman Sze-
łemej.

Wydatki na sport są zawsze 
ważną częścią życia finansowe-
go samorządów. Wałbrzych w 
2021 roku na ten cel przeznaczył 
kwotę 5 555 000,00 złotych. 

- Ten rok będzie inny. Wszyst-
kie zapowiedzi wskazują, że już 
pod koniec kwietnia będziemy 
mogli organizować imprezy z 
dużą liczbą uczestników. Z tego 
powodu wydatki na organizację 
takich przedsięwzięć także będą 
wynosić dużo więcej. Zwiększy-
liśmy również dotację na sport 
osób niepełnosprawnych, sty-
pendia i nagrody sportowe oraz 
utrzymanie obiektów sporto-
wych - tłumaczyła wiceprezy-
dent Sylwia Bielawska.

- Utrzymanie obiektów spor-
towych, nawet jak nic się na nich 
nie dzieje, jest zawsze bardzo 
kosztowne. Obecnie Aqua Zdrój 
nie zarabia na siebie, ale utrzy-
mać obiekt musimy. Każdy, kto 
zna się na obsłudze basenów, 
wie, że często nawet nie można 
spuścić wody, bo konstrukcja 
niecki w wielu miejscach może 
się rozszczelnić. Nie można wy-
łączyć aparatury do uzdatniania 
wody, bo natychmiast zrobi nam 
się w basenie bajoro - dodaje 
prezydent.

Tym sposobem, pewnych rze-
czy nie da się przeskoczyć. Kwe-
stią wtórną jest odpowiednie 
ich uszeregowanie w ważności 
wydatków.

JZ
foto: JZ
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Studio Espresso gościło jako wideorozmowa

z dziennikarzem sportowym Tygodnika 30 minut rozmawiał Paweł Szpur

z Bartłomiejem Nowakiem

Oglądnij pełny wywiad

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Od początku 2021 roku 
wchodzi w życie zakaz 
wprowadzenia na rynek 
m.in. plastikowych sztućców 
i słomek, a także styropiano-
wych tacek, podobnie jak 
patyczków higienicznych, 
styropianowych kubków 
i opakowań na żywność. 
Przedmioty objęte zakazem 
stanowią w tej chwili 70 pro-
cent wszystkich odpadów 
morskich. Czas na opróżnie-
nie magazynów jest do 3 lip-
ca 2021 roku.

Również z pierwszym 
dniem stycznia 2021 roku 
wszedł w życie tzw. plastic 
tax. Czego on dotyczy? Od 
każdego kilograma tworzy-
wa, którego nie poddano 
przetworzeniu, państwo 
członkowskie będzie musia-

ło zapłacić 80 eurocentów 
podatku.

W kolejnych latach przyj-
dą nowe obostrzenia. Za 
cztery lata nakrętki i wiecz-
ka plastikowe będą musiały 
być na stałe przytwierdzone 
do butelek i pojemników, 
a butelki plastikowe będą 
musiały być wykonane w co 
najmniej 25 proc. z materia-
łu pochodzącego z recyklin-
gu (od 2030 r. - w 30 proc.).

Czy to dobrze? Bez zaka-
zów, nakazów i obostrzeń 
chyba nic w tej kwestii się 
nie zmieni. Czy coś to zmie-
ni? Na pewno będzie mniej 
plastiku w środowisku, ale 
nie oznacza, że będzie mniej 
śmieci i mniejsze zużycie 
surowców. Jeśli na przykład 
zamiast plastikowych sztuć-
ców będą drewniane, to na-
dal będą one jednorazowe i 
w zasadzie możemy z góry 
zakwalifikować je jako od-
pad.

Konsumenci na zakupach 
mają ogromną moc oddzia-
ływania na producentów. 
Nie kupujmy jednorazówek 
– nikt ich nie będzie produ-
kował.

Wszystkiego zielonego w 
2021!

Chciałbym przede wszyst-
kim porozmawiać z Tobą o 
tym, skąd i kiedy zrodziła się 
twoja pasja do bycia dzienni-
karzem sportowym? To prze-
cież nie jest twój „pierwszy” 
zawód, który na co dzień wy-
konujesz a pasja, którą od „X” 
lat wcielasz w życie.

Od „X” lat, a tu mogę powie-
dzieć konkretnie: od 23 lat pra-
cuję w tym zawodzie, ale... tak 
jak powiedziałeś, nie jest to mój 
„pierwszy” zawód. Jeszcze w 
szkole średniej w "ogólniaku" w 
Raciborzu chciałem pracować w 
zawodzie dziennikarza. Pamię-
tam jednak, że mój tato - wtedy 
jako aktywny zawodowo na-
uczyciel matematyki w jednej 
ze szkół średnich w Raciborzu 
- powiedział: „Słuchaj, synu z 
tego chleba nie będzie. Musisz 
poszukać sobie innego, kon-
kretniejszego zawodu.” I tak oto 
zamiast pójść najpierw na dzien-
nikarstwo, poszedłem na filolo-
gię angielską, którą skończyłem 
w czerwcu 1997 roku. Zostałem 
magistrem filologii angielskiej, 
a znacznie wcześniej, bo już w 
1993 roku, rozpocząłem pracę 
w Zespole Szkół nr 5, ówczes-
nym Zespole Szkół Technicznych 
przy ulicy Ogrodowej. Wiadomo 
- nasz kraj był świeżo po prze-
mianie ustrojowej, brakowało 
nauczycieli języka angielskiego, 
brakowało w ogóle nauczycieli 
języków obcych z tej zachodniej 
części Europy, jak niemieckie-
go, francuskiego czy włoskiego, 
a angielskiego przede wszyst-
kim. Nie brakowało natomiast 
nauczycieli języka rosyjskiego. 
Dlatego wtedy postanowiłem 
zostać nauczycielem języka an-
gielskiego. Już na drugim roku 

studiów  rozpocząłem pracę w 
popularnym „mechaniku” przy 
ulicy Ogrodowej. Ale mimo to, 
cały ten czas w tyle głowy kiełko-
wała mi ta myśl i marzenie, aby 
dalej zostać dziennikarzem. Po 
ukończeniu studiów, a właściwie 
na ostatnim roku filologii, roz-
począłem podyplomowe studia 
dziennikarskie w Instytucie Po-
litologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Chwilę się zawahałem, 
ponieważ to ćwierć wieku temu i 
pewne rzeczy w pamięci się roz-
mazują. Skończyłem to studium 
podyplomowe dziennikarskie w 
1998 roku. Pracowałem już od 
ponad pół roku w Radio Wroc-
ław, do Studia Wałbrzych dołą-
czyłem we wrześniu 1997 roku. 
Na początku było to słowo głów-
nie mówione. Z początku zajmo-
wałem się nie tylko sprawami 
sportowymi, aczkolwiek...

Co słychać bardzo dobrze w 
dzisiejszym wywiadzie. 

(Śmiech)... Może tak, faktycz-
nie. Pamiętam nasze Studio Wał-
brzych...początkowo mieściło się 
w Hotelu Sudety na dziewiątym 
piętrze, mieliśmy tam trzy po-
koje. Fajna ekipa, wielu fajnych 
dziennikarzy: Rafał Pawłowski, 
Basia Szeligowska czy doskonale 
wszystkim znany Jarek Kuźniar. 

Który pochodzi z Bielawy.
Tak, który pochodzi z Bielawy, 

ale swoją karierę zaczynał w Ra-
dio Wrocław. 

Tu chciałbym Ci przerwać. 
Dlaczego dziennikarstwo 
sportowe, a nie inny typ?

Zawsze miałem "fioła" na 
punkcie sportu. Jak byłem ma-
łym chłopcem, chciałem zostać 
piłkarzem, ale nie miałem wa-
runków fizycznych. Ale z dru-
giej strony w tamtych czasach 

w latach osiemdziesiątych zde-
cydowana większość chłopców 
chciała być piłkarzami. Mnie in-
teresował sport. Jak nie mogę 
być piłkarzem - to zostanę dzien-
nikarzem. Po tym okresie, wra-
cając do początków dziennikar-
stwa, po pięciu latach w Radio 
Wrocław powoli, powoli odcho-
dziłem od słowa mówionego, a 
przechodziłem do słowa pisane-
go, ponieważ w miarę lat pracy 
w Radio Wrocław kolejne lokal-
ne redakcje zapraszały mnie do 
współpracy. Mogę powiedzieć, 
że w tamtym okresie nie było 
praktycznie redakcji, z którą bym 
nie współpracował. Jednak od 
2002 roku jestem lojalnie zwią-
zany z Tygodnikiem 30 minut z 
czego bardzo się cieszę.

My też!
W rozmowach prywatnych 

podkreślam, że być może do-
ciągnę do emerytury w Tygodni-
ku 30 minut - czego bym życzył 
sobie i czytelnikom. 

Chciałbym zapytać Cię o 
coś, co może być wkrótce po-
wodem włamania do Twojej 
piwnicy (śmiech), ale mam 
nadzieję, że nie będzie. To 
dziennikarstwo masz w sobie 
niejako trochę genetycznie za-
chowane. Twoja piwnica skry-
wa pewne skarby, z których 
mogliśmy niedawno skorzy-
stać...

To prawda. Zdążyłem nieco 
zapomnieć o tych skarbach, któ-
re kryje moja piwnica. Brat mojej 
mamy – wujek Marek, zamiesz-
kały na co dzień w Sosnowcu, 
jest - myślę - większym fanaty-
kiem sportu niż ja. Z tym, że od 
tej drugiej strony, od strony czy-
telniczej. Mój wujek od począt-
ku, czyli od lat pięćdziesiątych 

do niemal samego końca, do 
połowy lat dziewięćdziesiątych, 
zbierał Tygodnik Sportowiec - 
bardzo popularny na tamte cza-
sy magazyn. Pewnego dnia w 
prezencie ślubnym postanowił 
przekazać mi dwie wielkie tektu-
rowe walizki z tymi "Sportowca-
mi". Wracając zatem do Twojego 
pytania...w okresie pandemii, 
kiedy nie mieliśmy tematów do 
pisania z racji tego, iż wszelkie 
działania i aktywności sportowe 
zostały "zamrożone", ja głęboko 
sięgnąłem do tych zapasów piw-
nicznych i starałem się znaleźć 
ciekawostki związane z regio-
nem wałbrzyskim. 

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu Bar-
tek opowiada o swojej wpadce 
dziennikarskiej, którą najbar-
dziej zapamiętał, a także stara 
się nakreślić prognozę dla wał-
brzyskiego sportu na 2021 rok. 
Zeskanuj kod i oglądaj pełen 
wywiad. 

Złapani piraci drogowi
Trzech mężczyzn w wieku 

od 29 do 36 lat lat odpowie 
za popełnienie przestępstw 
drogowych. Dwóch z nich 
w poprzedni weekend nie 
zastosowało się do zakazów 
sądowych - za co grozi im 
kara pozbawienia wolności 
do lat 5, a kolejny prowa-
dził swój samochód pomi-
mo cofniętych wobec niego 
uprawnień do kierowania 
pojazdami - przez co może 
teraz trafić za kraty więzie-
nia na 2 lata.
Przypominamy - 8 stycznia po 

godzinie 21:30 policjanci ogniwa 
wywiadowczego wałbrzyskiej 
komendy zatrzymali do kontroli 
drogowej na ulicy Senatorskiej 
w Wałbrzychu 35-letniego miesz-
kańca naszego miasta, który kie-
rował samochodem osobowym 
pomimo orzeczonych w zeszłym 
roku przez Sąd Rejonowy w 

Kłodzku trzech zakazów kierowa-
nia pojazdami. Z kolei w sobotę 
około godziny 18:00 w Wałbrzy-
chu na ulicy Sikorskiego – tym 
razem funkcjonariusze ruchu 
drogowego - sprawdzili wyma-
gane uprawnienia u 36-letniego 
mieszkańca Mieroszowa. Męż-
czyzna kierujący samochodem 
osobowym jechał nim pomimo 
wydanej pod koniec 2020 roku 
decyzji o cofnięciu uprawnień do 
prowadzenia pojazdów. Był rów-
nież poszukiwany celem osadze-
nia w zakładzie karnym za popeł-
nione wcześniej przestępstwo i 
już teraz najbliższe 135 dni spędzi 
za kratami więzienia. Natomiast 
w niedzielę po godzinie 15:00 
inni funkcjonariusze „drogówki” 
zatrzymali 29-latka jadącego sa-
mochodem osobowym na uli-
cy Piłsudskiego w Wałbrzychu. 
Mieszkaniec Świebodzic kierował 
pojazdem pomimo orzeczonego 

w 2018 roku przez Sąd Rejonowy 
w Świdnicy zakazu prowadzenia 
pojazdów. Mieszkaniec powiatu 
świdnickiego był również poszu-
kiwany przez prokuraturę celem 
ustalenia miejsca pobytu.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

Policja Apeluje
W związku z kolejnymi zatrzy-

maniami przestępców drogo-
wych Policja ponownie apeluje. 
Jeżeli wiedzą Państwo, że osoba 
nie posiada prawa jazdy, a chce 
jechać pojazdem, uniemożliwi-
my jej to. Należy także powiado-
mić dyżurnego Centrum Powia-
damiania Ratunkowego, który 
przekaże informacje Policji, a dy-
żurny wyśle na miejsce zdarzenia 
patrol. Pamiętajmy - osoby, któ-
re z różnych powodów utraciły 
wcześniej uprawnienia mogą na 
drodze powodować poważne za-
grożenie, dlatego tak ważny jest 
brak społecznego przyzwolenia 
na tego typu zachowania.
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sekund
Słotwina
Znów narkotyki
8 stycznia w godzinach wie-
czornych funkcjonariusze 
Posterunku Policji w Słotwi-
nie, patrolując rejon gminy 
i miasta Świdnica, otrzymali 
informację od jednego z prze-
chodniów o „dziwnym stylu” 
jazdy kierowcy pojazdu mar-
ki BMW. 28-latek, kierowca 
pojazdu marki BMW, na wi-
dok mundurowych zaczął się 
bardzo nerwowo zachowy-
wać. Szybko wyszło na jaw co 
było przyczyną jego reakcji. 
Mężczyznę przebadano na 
zawartość alkoholu w organi-
zmie, test potwierdził, że był 
trzeźwy, a że zdenerwowanie 
nie ustępowało, mężczyznę 
poddano badaniu na urzą-
dzeniu do wstępnego bada-
nia na zawartość narkotyków 
w organizmie. Uzyskano wy-
nik pozytywny uzasadniający 
podejrzenie kierowania po za-
życiu substancji psychotropo-
wych. Od mężczyzny pobrano 
krew do badań. W toku całego 
postępowania okazało się, że 
28-latek łącznie posiadał przy 
sobie ponad 130 porcji tego 
narkotyku. W trakcie trwania 
interwencji wyszło na jaw, że 
to nie koniec zapasów jakie 
zgromadził zatrzymany. W 
toku przeszukania mieszka-
nia należącego do mężczy-
zny ujawniono kolejne porcje 
amfetaminy. W mieszkaniu 
łącznie zabezpieczono ponad 
1200 porcji tego narkotyku. 
Mężczyzna teraz za czyny 
których się dopuścił odpowie 
przed sądem. 
Źródło: www.swidnica.policja.
gov.pl

Świdnica
Stop przemocy 
Świdniccy policjanci kolejny 
raz skorzystali z uprawnień, 
jakie daje im ustawa anty-
przemocowa. Policjanci wy-
dali nakaz natychmiastowego 
opuszczenia mieszkania oraz 
zakaz zbliżania się do miesz-
kania i jego bezpośredniego 
otoczenia przez najbliższe 14 
dni wobec 45-latka, który sto-
sował przemoc wobec swojej 
partnerki życiowej. 10 stycz-
nia 2021 roku w godzinach 
wieczornych funkcjonariusze 
Ogniwa Patrolowo-Interwen-
cyjnego, Wydziału Prewencji 
świdnickiej komendy zostali 
wezwani na interwencję do 
jednej z rodzin, gdzie istniało 
podejrzenie stosowania prze-
mocy wobec kobiety ze stro-
ny jej partnera. Po szczegó-
łowym rozpoznaniu sytuacji 
rodziny, mundurowi uznali za 
zasadne zastosować wobec 
45-latka nakaz natychmiasto-
wego opuszczenia mieszka-
nia oraz zakaz zbliżania się do 
mieszkania i jego bezpośred-
niego otoczenia przez najbliż-
sze 14 dni. 
Źródło: www.swidnica.policja.
gov.pl

PUNKTY SZCZEPIEŃ W WAŁBRZYCHU I POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Wałbrzyski PiS rozwiązany

Jak podaje na swojej stro-
nie Wicemarszałek Dolnego 
Śląska Grzegorz Macko, zna-
na jest lista punktów, gdzie 
można zaszczepić się przeciw 
COVID-19. Wykaz jest stale ak-
tualizowany. Wszystkie infor-
macje wraz z komunikatami 
o mających wystartować za-
pisach na szczepienia znaleźć 
można pod adresem: https://
www.gov.pl/web/szczepimy-
sie

Wałbrzych
• Przychodnia Specjali-

styczna Filia Podzamcze, ul. 
Grodzka 73

• Poradnia Internistyczna 
A2 CLINIC, ul. Władysława 
Broniewskiego 87A

• Szpital im. dra A. Sokołow-
skiego, ul. A. Sokołowskiego 4

• NZOZ „Przychodnia 
Krzysztof”, ul. B. Chrobrego 2

• Poradnia lekarza POZ, ul. 
Wrocławska 10

• NZOZ Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Beata Hausman, 
ul. Bystrzycka 2A

• NZOZ „Przychodnia Pia-
skowa Góra”, ul. Główna 4

• NZOZ "Przychodnia Pia-
skowa Góra", ul. Andersa 184

• Edmund Kryś, ul. Niepod-
ległości 58

• Nowe Miasto, ul. 11 Listo-
pada 116

• NZOZ "Śródmieście - Biały 
Kamień", ul. Wysockiego 24A

• Punkt Szczepień LUX 
MED, ul. Uczniowska 16

Boguszów-Gorce
• NZOZ „Zdrowie”, ul. Wał-

brzyska 19

Jedlina-Zdrój
• NZOZ Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Jan Wolańczyk, 
ul. Wałbrzyska 2/1

Uzdrowiskowa Gmina 
Szczawno-Zdrój

• Szpital Uzdrowiskowy 
"Dom Zdrojowy", ul. Kolejowa 
14

Głuszyca
• Centrum Medyczne Sola-

ris, ul. Sienkiewicza 59A

• Andrzej Hac PRO–MED., 
ul. Grunwaldzka 22A

• NZOZ "UNIMED", ul. Grun-
waldzka 24

Mieroszów
• Praktyka Lekarza Rodzin-

nego Piotr Polański, ul. Nad 
Potokiem 4

Gmina Czarny Bór
• Przychodnia "Czarny Bór", 

ul. Skalników 5A

• Zakład Lecznictwa Odwy-
kowego dla Osób Uzależnio-
nych od Alkoholu w Czarnym 
Borze, ul. Parkowa 8

Gmina Stare Bogaczowice
• Praktyka Lekarza Rodzin-

nego Urszula Puskarz, ul. 
Główna 163

ZUS już rejestruje umowy o dzieło
Ponad 3 tys. umów o dzie-

ło zostało zarejestrowanych 
w ZUS w czasie pierwszego 
tygodnia nowego roku. Od 
1 stycznia nowe umowy 
muszą być zarejestrowane 
w ZUS w ciągu 7 dni.
Ustawa o systemie ubez-

pieczeń społecznych wskazuje 
na możliwość nałożenia kary 
grzywny wobec osób, które nie 
zarejestrują nowych umów o 
dzieło w ZUS.

- Jest to prawo, które ZUS 
może stosować i stosuje wyłącz-
nie w przypadkach skrajnych i 
po stwierdzeniu wyjątkowych 
zaniedbań, które w konsekwen-
cji prowadzą do negatywnych 
skutków dla osób wykonujących 
umowę – mówi Iwona Kowalska-
-Matis regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku. - 
ZUS może wystąpić z wnioskiem 
o ukaranie grzywną do sądu i 
to sąd ostatecznie rozstrzyga o 
nałożeniu tej kary, biorąc pod 

uwagę czy wystąpiła wysoka 
społeczna szkodliwość danego 
działania czy też zaniechania - 
wyjaśnia.

Do ZUS należy zgłaszać tyko 
te umowy, które zostały zawarte 
w styczniu tego roku.

- To oznacza, że umowy z 
2020 roku nie podlegają reje-
stracji. Nie należy zgłaszać także 
tych podpisanych w grudniu, 
które są realizowane dopiero w 
obecnym roku – zapewnia Ko-
walska-Matis. – Trzeba pamiętać, 
że obowiązek zgłoszenia obej-
muje umowy bez względu na to 
czy zostały zawarte ustnie czy w 
formie pisemnej – dodaje.

W przypadku, gdy są zawie-
rane umowy o dzieło w sposób 
cykliczny z tą samą osobą, każdą 
umowę z osobna - a nie tylko 
pierwszą - należy zgłaszać na 
formularzu RUD.

Rzeczniczka podkreśla, że za-
rejestrowanie w ZUS umowy o 
dzieło nie wiąże się z obowiąz-

kiem jej oskładkowania. Wska-
zuje jednak, że osoby, które 
wykonują pracę wyłącznie na 
podstawie umów o dzieło, od 
których nie są odprowadzane 
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne są pozbawione nie tylko 
prawa do bezpłatnych świad-
czeń medycznych np. w razie 
wypadku przy pracy, ale także 
nie gromadzą kapitału na przy-
szłą emeryturę.

Umowy rejestrować muszą 
wszyscy płatnicy składek oraz 
osoby fizyczne, bez względu na 
to, czy są zarejestrowane w ZUS, 
jako płatnik składek czy też nie. 
W zgłoszeniu są przekazywane 
wyłącznie ogólne informacje do-
tyczące: zamawiającego i wyko-
nawcy, daty zawarcia, rozpoczę-
cia i zakończenia umowy, jak też 
o jej przedmiocie.

Obowiązek zgłaszania nie 
dotyczy umów o dzieło: zawar-
tych z własnym pracownikiem, 
wykonywanych na rzecz własne-

go pracodawcy, ale zawartych z 
innym podmiotem, zawartych 
z osobami prowadzącymi dzia-
łalność gospodarczą na wy-
konanie przez nie usług, które 
wchodzą w zakres prowadzonej 
działalności. Obowiązek zgłasza-
nia umów o dzieło do ZUS nie 
obejmuje tych podmiotów, czy 
jednostek organizacyjnych (np. 
stowarzyszeń, fundacji, spółek 
prawa handlowego, itp.), które 
nie są płatnikami składek (tj. nie 
mają obowiązku rejestrować się 
w ZUS, jako płatnicy składek, 
bo nie zgłaszają nikogo (w tym 
siebie) do ubezpieczeń społecz-
nych.

Red./ZUS info
Więcej na

To decyzja prezesa Ja-
rosława Kaczyńskiego, 
której następstwem jest 
rozwiązanie organiza-
cji terenowej PiS w Wał-
brzychu oraz wyklucze-
nie wszystkich członków 
partii w tym mieście. O 
tym poinformował szef 
Komitetu Wykonawcze-
go PiS Krzysztof Sobo-
lewski.
Powodem konfliktu było 

przejęcie władzy w regionie 
przez Kamila Zielińskiego, 

uważanego za człowieka 
Michała Dworczyka. Część 
działaczy sprzeciwiła się tej 
kandydaturze i skierowała 
petycję do Jarosława Kaczyń-
skiego. Ponadto sprawa ma 
szerszy kontekst i dotyczy 
ujawnienia nagrania prywat-
nej rozmowy partyjnych kole-
gów. Nagranie zarejestrował 
i przekazał lokalnej telewizji 
Dami Radosłw Łosiński, czło-
nek partii. Lokalna telewizja 
wyemitowała nagranie, które 
rozpętało ogólnopolską me-

dialną burzę informacyjną. 
Finałem i konsekwencją kon-
fliktu i ujawnieniem nagrań 
na wniosek Pełnomocnika 
Okręgowego PiS okręgu nr 
2 Wałbrzych Michała Dwor-
czyka decyzją prezesa PiS z 
dnia 12 stycznia 2021 r. na-
stąpiło rozwiązanie organi-
zacji terenowej PiS w mieście 
Wałbrzych oraz wykluczenie 
wszystkich członków PiS w 
mieście Wałbrzych.

PAS
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Będzie drożej w 2021 roku
Nowy rok najczęściej kojarzy nam się z osobistymi i zawodowymi postanowieniami czy planami. 

Teraz będzie nieco inaczej, gdyż 2021 sprowadzi się zapewne do przyrzeczeń i obietnic związanych z 
ograniczeniami w wydawaniu pieniędzy i oszczędzaniem. Nie dość, że pandemia sprawia, że zarabia-
my mniej bądź tracimy miejsce pracy, to w dodatku rząd przygotował podwyżki w postaci podniesie-
nia różnych opłat, a także wprowadzenia kolejnych podatków.

Walczą z narko-przestępczością

Naganni kierowcy

Tylko w poprzedni piątek 
i sobotę wałbrzyscy poli-
cjanci zatrzymali pięć osób, 
które posiadały różnego ro-
dzaju środki psychotropo-
we oraz odurzające. Za tego 
typu przestępstwa podej-
rzani mogą teraz trafić za 
karty więzienia na najbliż-
sze 3 lata. Funkcjonariusze 
po raz kolejny narkotykom 
mówią stanowcze nie i za-
powiadają dalsze działania 
w tym zakresie.
W poprzedni piątek około 

godziny 8:30 na ulicy Średniej 
w Wałbrzychu funkcjonariu-
sze prewencji wałbrzyskiej ko-
mendy zatrzymali 30-letniego 
wałbrzyszanina. Mężczyzna 
posiadał przy sobie narkotyki 
w postaci amfetaminy. Godzinę 

później inni policjanci tej samej 
jednostki udali się na interwen-
cję domową na ulicę Solecką w 
Wałbrzychu, gdzie zatrzymali 
42-latka, również posiadającego 
przy sobie środki psychotropo-
we w postaci amfetaminy. Nato-
miast przed południem jedno z 
mieszkań przy ulicy Wańkowicza 
w Wałbrzychu odwiedzili nato-
miast funkcjonariusze kryminal-
ni pierwszego komisariatu. W 
wyniku przeszukania pomiesz-
czeń mundurowi ujawnili środki 
odurzające w postaci marihuany 
oraz zatrzymali do tej sprawy 
30-letniego wałbrzyszanina.

Z kolei dzień później przed 
godziną 14:00 na ulicy 1 Maja w 
Wałbrzychu zatrzymany przez 
policjantów prewencji został 
22-latek. Wałbrzyszanin posiadał 

przy sobie środki psychotropo-
we w postaci amfetaminy oraz 
metamfetaminy. Natomiast w 
sobotę późnym wieczorem - po 
godzinie 22:00 – w ręce policjan-
tów zespołu wywiadowczego 
wpadła ostatnia z podejrzanych. 
20-letnia wałbrzyszanka. Miała 
przy sobie narkotyki w postaci 
marihuany. Kolejne zawiniątko 
z tymi samymi środkami odurza-
jącymi funkcjonariusze znaleźli 
podczas przeszukania jej miesz-
kania.

Za tego typu przestępstwa 
podejrzani mogą teraz trafić za 
karty więzienia na najbliższe 3 
lata.

Red.
Źródło: www.walbrzych.

policja.gov.pl

50-letni mieszkaniec 
Wałbrzycha, który pomi-
mo cofniętych uprawnień 
do prowadzenia pojazdów 
postanowił wsiąść do samo-
chodu i wyjechać na drogę, 
trafił w poniedziałek po po-
łudniu w ręce wałbrzyskich 
policjantów prewencji. Ko-
lejny kierujący – 68-latek z 
powiatu wałbrzyskiego - zo-
stał natomiast w poniedzia-
łek wieczorem zatrzymany 
na kierowaniu samocho-
dem w stanie nietrzeźwości.

Wałbrzyscy funkcjonariusze 
wyeliminowali w ciągu 24 godzin 
kolejnych nieodpowiedzialnych 
uczestników ruchu drogowego, 
którzy za kierownice swoich po-
jazdów wsiedli nie mając prawa 
jazdy lub będąc pod wpływem 
alkoholu. W poniedziałek po go-
dzinie 14:30 policjanci prewencji 
zatrzymali 50-letniego wałbrzy-
szanina. Okazało się, że kierował 
on pojazdem pomimo wydanej 
w 2020 roku przez Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha decyzji o cof-
nięciu wobec niego uprawnień 

do prowadzenia pojazdów. Z 
kolei nietrzeźwy kierujący wpadł 
w ręce funkcjonariuszy krymi-
nalnych wałbrzyskiej komendy 
w poniedziałek przed godziną 
19:00 w Dziećmorowicach na 
ulicy Sienkiewicza. Badanie na 
zawartość alkoholu wykazało 
u 68-latka blisko 1,5 promila tej 
substancji w organizmie. Obaj 
mężczyźni staną teraz przed są-
dem. Za popełnienie tego typu 
przestępstw drogowych grozi im 
kara pozbawienia wolności do 
lat 2.

Red.
Źródło: www.walbrzych.

policja.gov.pl

Nowy podatek handlowy
Zostaje wprowadzony nowy 

podatek handlowy wraz z po-
czątkiem 2021 roku. Warto za-
znaczyć, że Polska Organizacja 
Handlu i Dystrybucji apelowała 
o odłożenie tej daniny w czasie, 
ale bezskutecznie. POHiD wska-
zuje, że podatek przełoży się 
m.in. na wzrost cen dla klientów, 
ale nie wiadomo, ile podwyżka 
mogłaby wynieść. Jak podają 
źródła podstawą opodatkowa-
nia będzie miesięczna nadwyżka 
przychodów ze sprzedaży deta-
licznej na kwotę ponad 17 mln 
zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy, 
którzy nie osiągają takich obro-
tów, nie muszą płacić podatku 
ani nawet składać deklaracji 
podatkowych w tym zakresie. Z 
szacunków Ministerstwa Finan-
sów wynika, że podatek przy-
niesie ok.1,5 mld zł wpływów 
budżetowych w ciągu roku.

Droższy serwis aut
Wymiana oleju silnikowego 

zostanie także obłożona spe-
cjalną opłatą depozytową, którą 
uiści kierowca. Sprzedawca bę-
dzie musiał  doliczyć sobie od-

powiednią kwotę przy sprzeda-
ży oleju silnikowego. A wszystko 
po to, żeby skończyć z wykorzy-
stywaniem zużytego oleju silni-
kowego do celów opałowych. 
Resort finansów wskazuje, że 
proponowana wysokość maksy-
malna opłaty depozytowej to 10 
zł za litr, a uwarunkowania ryn-
kowe uzasadniają wprowadze-
nie opłaty na poziomie ok. 4,50 
zł za 1 litr.

Podatek cukrowy
To jedna z największych i naj-

bardziej drakońskich zmian na 
rynku spożywczym od lat. Od 
1 stycznia w Polsce pojawił się 
nowy podatek – czyli tak zwana 
opłata cukrowa. Objęte nią są 
napoje słodzone, w praktyce w 
większości gazowane. Podatek 
składa się z dwóch części, nali-
czanych na każdy 1 litr napoju. 
I tak opłata wyniesie 50 groszy 
w sytuacji, gdy w 100 mililitrach 
napoju będzie mniej lub mak-
symalnie 5 gramów substancji 
słodzącej (innej niż cukier). Do 
tego doliczana będzie opłata 
zmienna w wysokości 5 groszy 
za każdy gram cukru powyżej 

wspomnianego limitu. Ponadto 
napoje zawierające substancje 
aktywne - takie jak kofeina czy 
tauryna - będą objęte dodatko-
wą opłatą w wysokości 10 gro-
szy, w przeliczeniu na litr napoju. 
Według szacunków nowy poda-
tek maksymalnie może wynieść 
1,2 zł na każdy litr napoju. Dla 
2-litrowej butelki może to być 
zatem 2,4 zł więcej przy kasie. 
Już teraz fani popularnej polskiej 
oranżady widzą różnicę. W 2020 
roku półtorej litra tego trunku 
kosztowało średnio 2,50 złotych, 
teraz przy kasie musimy zapłacić 
około 4 złote.

Zmiany dotkną również seg-
ment napojów energetycznych. 
Takie produkty jak Monster 
Energy (w 0,5-litrowej puszce), 
Tiger Energy czy Red Bull (w 
0,25-litrowej puszce) mogą po-
drożeć od 5 do 10 proc. Oczy-
wiście są to tylko założenia - 
analitycy banku Credit Agricole 
przyjęli, że firmy przeniosą w 
całości podatek cukrowy na kon-
sumentów i jednocześnie nie 
zmienią składu napojów tak, by 
opłaty uniknąć.

Więcej za prąd
Urząd Regulacji Energetyki 

zatwierdził nowe taryfy dla go-
spodarstw domowych od stycz-
nia 2021 roku. Polacy zapłacą 
średnio o ok. 3,5 proc. więcej za 
energię elektryczną. Nowe taryfy 
to tylko jeden z elementów, któ-
ry podniesie cenę rachunku za 
prąd. Od stycznia 2021 roku po-
jawią się na nich także opłaty za 
OZE oraz tak zwana opłata mo-
cowa. Jak wyliczał portal Busi-
ness Insider Polska w grudniu, w 
przypadku domu jednorodzin-
nego jest to podwyżka o 125 zł w 
skali roku. Według źródeł nowa 
opłata mocowa ma podnieść 
bezpieczeństwo energetyczne 
kraju - z pozyskanych w ten spo-
sób pieniędzy finansowane ma 
być utrzymywanie rezerw ener-
gii przez elektrownie węglowe. 
Dopłata do rynku mocy w 2021 
wynosi od 2,30 zł do 12,87 zł dla 
gospodarstwa domowego. Jej 
wysokość jest zależna od zużycia 
prądu w gospodarstwie domo-
wym.

Droższy chleb
Okazuje się, że sytuacja 

związana z pandemią, a także 
podwyżka cen prądu odbiją się 
również na cenach produktów 
pierwszej potrzeby takich jak 
choćby pieczywo. Podwyżki 
mogą być na poziomie od 5 do 
15 procent. Najprawdopodob-
niej piekarnie będą to robić w 

ten sposób, że zmianie ulegnie 
gramatura pieczywa czy nazwa 
chleba lub podniosą cenę obec-
nych produktów.

Większe składki na ZUS
To mało optymistyczna infor-

macja dla przedsiębiorców. Od 1 
stycznia weszły w życie przepisy 
rozporządzenia w sprawie wy-
sokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości 
minimalnej stawki godzinowej 
w 2021 roku. Obie stawki wzros-
ną o 7,7 proc., a płaca minimal-
na będzie musiała wynieść nie 
mniej niż 2800 zł. Podstawę wy-
miaru składek ZUS stanowi 60 
proc. prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia, czyli kwo-
ta 3155,40 zł. Podstawowe skład-
ki na ubezpieczenia społeczne 
wyniosą więc łącznie 1075,68 zł 
i będą o 6,54 zł miesięcznie wyż-
sze od stawek z 2020 roku. To z 
kolei przełoży się na podwyżkę 
cen usług i towarów.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty
https://businessinsider.com.pl
https://www.money.pl/gospo-

darka
https://podatki.gazetaprawna.pl

https://finanse.wp.pl

Pomóżmy Bartusiowi
Bartuś urodził się w najpięk-

niejszym dniu - na Dzień Mamy, 
tj.26.05.2011 r. w 28 tyg.ciąży z 
wagą 1 kg. Obecnie skończył 9 lat, 
nie chodzi, nie stoi, nie je stałych 
pokarmów bo nie umie gryźć, 
nie mówi. Ma zdiagnozowane 
czterokończynowe porażenie 
mózgowe z upośledzeniem roz-
woju psychicznego, hipokryzję 
ciała modzelowatego, mutyzm, 
zaburzenia strefy emocjonalnej 
(zachowania autoagresywne), 
zmiany naczyniowopochodne w 
OUN, zaburzenia napięcia mięś-
niowego w obrębie tułowia (ob-
niżone) oraz kończyn dolnych 
(podwyższone), wadę stóp oraz 
przykurcz ścięgien w okolicy 
stawów skokowych. Wymaga 
stałej współpracy z rehabilitant-
ką. Urodził się z wrodzonymi i 

nabytymi deformacjami w obrę-
bie narządu ruchu. Dodatkowo, 
ze względu na brak komunika-
cji werbalnej, kontakt z nim jest 
znacząco ograniczony. Potrze-
buje rehabilitacji z neurologo-
pedą. Wózek aktywny pomógłby 
mu przemieszczać się po domu, 
zaś mówik ze specjalnym opro-
gramowaniem pozwoliłby nam 
rodzicom i terapeutom jakoś po-
rozumieć się z Bartusiem. 

Zeskanuj kod QR i wejdź na 
zbiórkę.
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Co ćwierka w sieci...

dolnośląska Policja

Cezary Przybylski

WałbrzychMojeMiasto @DPolicja

@PrzybylskiCez

@WalbrzychMM

12:48 PM · 13 sty 2021

8:06 PM · 5 sty 2021

1:58 PM · 11 sty 2021

W związku ze spadkiem temperatur policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi 
realizują działania, mające na celu pomoc osobom bezdomnym, których życie i 
zdrowie w związku z przebywaniem na zewnątrz w niskich temperaturach może 
być zagrożone. 

Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie do rewitalizacji trasy kolejowej z Gryfowa 
Śląskiego przez Mirsk do Świeradowa Zdroju. Dolnoślązacy potrzebują dostępnej 
w całym regionie komunikacji kolejowej. Przywrócimy do ruchu pasażerskiego 
szlak historycznej Kolei Izerskiej.

Wystartował konkurs „Ładny Dom” w którym właściciele, współwłaściciele albo 
wspólnoty mieszkaniowe, posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków 
mogą ubiegać się o przyznanie nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta 
#Wałbrzych. Szczegóły: https://bit.ly/2Le0e8B

ORLEN
@PKN_ORLEN

11:14 AM · 13 sty 2021

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się gałęzią energetyki na świecie. Jest 
również elementem strategii #ORLEN2030, zakładającej duże inwestycje w #OZE. 
W wielkopolskiej Przykonie rozpoczęliśmy właśnie realizację nowej farmy PV 
Gryf o mocy 20 MW 

dolnośląska Policja
@DPolicja

1:34 PM · 9 gru 2020

Dlatego dolnośląscy policjanci prowadzą wzmożone działania mające na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniu życia oraz zdrowia osób bezdomnych i bezrad-
nych. Nie bądźmy obojętni. 

Papież Franciszek
@Pontifex_pl

1:31 PM · 13 sty 2021

W momentach trudnych i mrocznych, miejmy odwagę powiedzieć: „Błogosławio-
ny jesteś, Panie”. Wychwalajmy Pana: to nam bardzo dobrze zrobi. #Modlitwa #Au-
diencjaOgólna

REKLAMA R0011/21

„Nic dwa razy się nie zdarza…nie ma 
dwóch podobnych nocy…”   Te słowa bar-
dzo trafnie odzwierciedlają cały miniony 
rok, ale też tradycyjną Miejską Wigilię 
dla najbardziej potrzebujących, która od 
lat jest tradycją naszego miasta. I w tym 
roku mimo przeciwności i ledwie się tlącej 
nadziei na powodzenie tak ogromnego 
przedsięwzięcia zdarzyła się wigilijna noc, 
noc inna niż wszystkie. Wyjątkowa, niepo-
wtarzalna, zdarzyła się dzięki Wam. Wam 
wszystkim, którym organizatorzy tego 
przedsięwzięcia: Renata Wierzbicka, Ana-
tol Szpur, Biskup Marek Mendyk, ksiądz 
Stanisław Wójcik, Hotel „Maria” Daniel Sip i 
Dorota Barańska z całego serca dziękują.
Wasza gotowość, otwartość i poświęcenie 
udowodniły, że razem jesteśmy w stanie 
zwalczać wszystkie przeciwności, by świa-
tło nadziei, które niesiemy, tym dla któ-
rych ono zachodzi mogło nadal oświetlać 
ich życiowy, często bardzo trudny szlak.  
To, że każdy, kto wsparł to przedsięwzię-
cie tym, co miał wartościowego, jest dla 
nas równie cenne. Dziękujemy Wam za 
poświęcony czas, energię wkładaną w 
przygotowywanie tradycyjnych potraw, 

kilometry przebyte, by dotrzeć do rozsia-
nych po całym mieście i powiecie osób, 
czekających aż ktoś zapuka do ich drzwi. 
To Wy mieliście szansę na dostrzeżenie 
najszczerszych emocji, jakie przygotowa-
ne podarunki i sposób ich dostarczenia 
budził w obdarowywanych, którzy oprócz 
podarunku dostali coś znacznie cenniej-
szego. Otrzymali nadzieję i pewność, że 
nigdy nie będą sami…
Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali 
się gotowością pomocy - mieszkańcom 
Wałbrzycha, Świdnicy, Kamiennej Góry, 
Świebodzic, Mieroszowa, Starych Boga-
czowic , Głuszycy i wszystkich miejsc, 
z których zgłaszali z ww. miejscowosci   
pełni zapału wolontariusze. Szczególnie 
dziękujmy też tym, którzy każdego roku 
niezmiennie przy nas trwają, wspierając 
zarówno fi nansowo, jak i angażowaniem 
własnej energii, wśród nich:

 • Fundacja KGHM
 • Wałbrzyska Specjalna Stefa Ekono-

miczna 
 • Nadleśnictwo Świdnica
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 

„Victoria” S.A.

 • Michał Dworczyk szef Kancelarii  
Prezesa Rady Ministrów

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej S.A.

 • Starostwo Wałbrzyskie
 • Wolontariusze Toyoty Wałbrzych 

(jak zawsze chętni do pomocy od 12 
lat)

 • Spółdzielnia Socjalna Zielony Zaką-
tek

 • Rada Wspólnoty Stary Zdrój 
 • Hotel „Maria” (ze szczególnym uzna-

niem dla pracowników kuchni)
 • Wolontariusze (lepiący pierogi i 

uszka, szczególnie ekipa „kontrolują-
ca” dzieci Maja, Szymon, Zuzia, Ania, 
Tymon) 

 • ZHP Wałbrzych  
 • MOPS Wałbrzych (grupa wolontariu-

szy i pracowników )
 • Rada Wspólnoty Samorządowej 

Piaskowa Góra

Dziękujemy Wam wszystkim i życzymy sa-
mych niepowtarzalnych i pięknych chwil 
oraz niegasnącej nadziei na lepszy czas...

S. Bielawska
@bielawska_s

12:19 PM · 3 lis 2020 

Las, jak zwykle przepiękny i zachwycający, bez względu na porę roku. A najważ-
niejsze w @WalbrzychMM  i okolicach jest to, że jest dosłownie na wyciągnięcie 
ręki

WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE

9:18 AM · 8 sty 2021

Z dumą informujemy, że nasza strefowa firma @GPItanks ze Skarbimierza i Brze-
gu została nagrodzona Gazelą Biznesu. Firma znalazła się w prestiżowym gronie 
najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Gratulujemy!
#WSSE #ZnaczySukces #StrefaBiznesu
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Awansujemy i co?
W zeszłym roku udało się 
uniknąć dywagacji na te-
mat możliwości drużyny w 
realiach ekstraklasowych. 
Wszystko w związku z de-
cyzjami władz w Warsza-
wie. Dzisiaj koszykarze 
ponownie zmierzają w 
kierunku elity. Załóżmy, że 
awansują. Co dalej?
Władze klubu zapewniają, 
że panują nad sytuacją. Na 
pytanie: Jak poradzi sobie 
klub po awansie? Słyszymy, 
że to jeszcze za wcześnie, 
ale jeśli już ten dzień na-
dejdzie, będziemy gotowi. 
Wierzymy… Ja wierzę, że to 
prawda, ale już nie raz i nie 
dwa się na tym przejecha-
łem. Wszystko rozbija się o 
pieniądze. Dzisiaj o fundu-
sze jest niesamowicie trud-
no. Przed epidemią wiele 
osób chciało być częścią 
czegoś wielkiego.
Dzisiaj wszystko się zmie-
niło. Dzisiaj chętnych do 
wydawania pieniędzy jest 
stosunkowo mniej. Dzisiaj 
mamy też genialny skład 
na 1 ligę. Kto z tej ekipy 
nadaje się do gry w eks-
traklasie? Chciałbym, żeby 
wszyscy i do tego, żeby to 
wystarczyło na zwojowanie 
najwyższego szczebla roz-
grywek. Niestety nie jest to 
takie proste i oczywiste.
Eksperci ostrzegają Górni-
ka, że ich awans może być 
szczytem w obecnym two-
rze. Jeśli tak, to grozi nam 
upadek jak przed laty. Zało-
żę się, że nikt nie chciałby 
tego ponownie przeżywać. 
Założę się też, że gdyby tak 
się stało, wielce prawdopo-
dobne jest, że koszykówka 
w mieście zniknęłaby na 
długo.
Co w takim razie jest lep-
sze? Niepewna przyszłość 
po upragnionym awansie 
czy wspaniała forma w ko-
lejnym sezonie i tytuł mi-
strza na zapleczu? Z drugiej 
strony wiara czyni cuda. 
Wierzę, że projekt Elita jest 
możliwy do wykonania. 
Oby był to krok we właści-
wym kierunku!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
Może ktoś mógłby powie-

dzieć, że to były tylko rezer-
wy, ale przecież wzmocnio-
ne trzema zawodniczkami z 
pierwszego zespołu, który 
dobrze radzi sobie na are-
nach Tauron Ligi. Tym bar-
dziej cieszy wspaniała gra, 
dzięki której możemy być 
dumni z podopiecznych tre-
nera Marka Olczyka.

Pierwszy set zaczął się 
imponująco. Wspaniała for-
ma na zagrywce, przyjęciu. 
Niemal bezbłędna dyspo-
zycja na siatce. Genialna 
seria 7:0, 8:1. Rywal wbity w 
ziemię. Partia dokończona 
zwycięsko. Drugie rozdanie 
było już trudniejsze, ale i tu 
gospodynie pokazały wielki 
hart ducha. Wygrana w koń-
cówce cieszyła równie moc-

no jak dyspozycja z począt-
ku spotkania.

Później przyszło załama-
nie, strata seta i wielki po-
wrót w kolejnym. Wałbrzy-
szanki ponownie błysnęły 
indywidualnymi umiejęt-
nościami i wielką mental-
ną odpornością na stres. 
Odpowiednio prowadzona 
gra pozwoliła dokończyć 
mecz efektownym finiszem. 

Nie przeszkodził w tym ból 
przyjmujących po atomo-
wych serwisach rywalek, 
ani… Tego dnia nic nie mo-
gło Chełmcowi przeszko-
dzić.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – Energa II Kalisz 3:1 
(25:19|25:23|18:25|25:19) 

JZ

W pierwszej kolejności 
nasz reprezentant mierzył 
się z Odrą Opole. Nie do 

końca byliśmy pewni prze-
ciwnika, którego seniorzy 
występują na zapleczu PKO 

Ekstraklasy. Okazało się 
jednak, że drużyna z uzdro-
wiska, jest doskonale przy-
gotowana do rywalizacji. 
Wspaniałe zwycięstwo 9:3 
(7:1 i 2:2) pozwoliło z opty-
mizmem patrzeć na kolejne 
spotkania.

Było to tym bardziej cie-
kawe, że kolejnym prze-
ciwnikiem Mineralnych był 
Chrobry Głogów! Tym razem 
mecz był bardziej wyrów-
nany. Determinacja MKSu 
przyniosła jednak oczeki-
wany efekt w postaci zwy-

cięstwa. Decydująca bramka 
padła w doliczonym czasie 
gry z rzutu karnego.

MKS Szczawno Zdrój – 
Odra Opole 9:3 (7:1 i 2:2)*

MKS Szczawno Zdrój – 
Chrobry Głogów 3:2 (1:1 i 
2:1)*

*mecze w e-sportowej 
wersji piłki nożnej odby-
wają się na zasadzie dwu-
meczu. Do całości rezultatu 
liczy się łączny wynik oby-
dwu spotkań!

JZ

Chełmiec to brzmi dumnie. Energa odprawiona z kwitkiem
Drużyna Chełmca Wodociągi Wałbrzych wygrywa kolejny mecz ligowy i jest blisko awansu do fazy play-off. Dodatkowo, 

gdy oglądamy takie spotkania jak to z Energą II Kalisz aż chce się klaskać z zachwytu!

MKS Szczawno Zdrój w najlepszej 16 w kraju!
Wspaniała passa drużyny MKS Szczawno Zdrój w ePucharze Polski w FIFA21 trwa w najlepsze. Po udanych eliminacjach 

regionalnych, przyszła kolej na pogrom zespołów reprezentujących ekipy z Fortuny 1 Ligi!

Wychowanek Górnika przymierzany do Widzewa
W ostatnim czasie dotarły do nas informacje o rozmowach w sprawie transferu byłego piłkarza Górnika Wał-

brzych, 22-letniego Dawida Pakulskiego. 
Mierzący niespełna 180 

cm wzrostu, urodzony w 
Wałbrzychu, środkowy po-
mocnik jest przez transfer-

market wyceniany na kwotę 
150 tysięcy Euro. Piłkarz 
w ostatnim czasie wystę-
pował jednak wyłącznie w 

III-ligowych rezerwach i jest 
obecnie przymierzany do 
grającego na zapleczu PKO 
Ekstraklasy Widzewa Łódź.

Pakulski w obecnym se-
zonie, w pierwszej drużynie 
Zagłębia rozegrał zaledwie 
9 minut przeciwko Pogoni 
Szczecin. Były piłkarz Gór-
nika, nieco więcej minut 
zanotował w poprzednim 
sezonie (130 min, 1 gol 
przeciwko Wiśle Płock). 
Najlepszym okresem Dawi-
da Pakulskiego był sezon 
2018/2019, w którym za-
grał łącznie 532 minuty w 
ekstraklasie, co złożyło się 
na 7 spotkań, w tym 4 w peł-
nym wymiarze czasowym. 
W meczu ze Śląskiem Wroc-
ław, wałbrzyski pomocnik 
strzelił jedną bramkę.

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Bartłomiej  
Nazwisko: Nackowski 
Data urodzenia: 9 lutego 2005 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Myślę, że największym moim osiągnięciem jest 3. 
miejsce w Polsce w siatkówce plażowej, które wy-
walczyłem w duecie z Jakubem Kilianem z Gwar-
dii Wrocław. Jeśli chodzi o rozgrywki halowe, czyli normalną siatkówkę, to 
w minionym sezonie wziąłem udział w turnieju półfinałowym Mistrzostw 
Polski w kategorii młodzik. Podczas minionych wakacji wystartowałem w 
Międzynarodowym Turnieju „Puchar Bałtyku” w siatkówce plażowej. Wraz 
ze wspomnianym Kubą Kilianem zajęliśmy 1. miejsce. Nasze sukcesy na 
plaży zawdzięczamy trenerom: Tomaszowi Gałuszce oraz Tomaszowi Mil-
czarkowi, na hali zaś trenuję pod okiem Tomasza Botwiny. Moje wyniki nie 
pozostały niezauważone przez Polski Związek Piłki Siatkowej, który powo-
łał mnie do reprezentacji U-17. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Myślę, że Wilfredo Leon. Podoba mi się jego styl gry i waleczność, jaką pre-
zentuje na boisku. 
Dlaczego siatkówka?
Zaczęło się od piłki nożnej, jednak wkrótce pasję do siatkówki zaszczepił 
we mnie mój tato. W 2014 roku po Mistrzostwach Świata udałem się na 
pierwsze zajęcia do trenera Piotra Wierzbickiego i tak się zaczęła moja 
piękna przygoda z siatkówką. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Na pewno jak najdłużej pozostać w reprezentacji Polski, a także grać w to-
powych ligach na świecie, co jest marzeniem każdego siatkarza. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Rekordy Roberta
Robert Lewandowski niejako 
podsumował swój najlepszy 
rok w karierze, zostając naj-
lepszym polskim sportowcem 
Anno Domini 2020. O tę nagro-
dę poszerzył bardzo długą listę 
tegorocznych wyróżnień przy-
znanych przez piłkarskie (i nie 
tylko) wydawnictwa z całego 
świata i trofeów, które wywal-
czył na boisku. No i oczywiście 
został uznany przez FIFA naj-
lepszych piłkarzem na świecie. 
Na marginesie - dalej bronię 
decyzji France Football o nieor-
ganizowaniu plebiscytu, nagro-
da FIFA to co innego - uważam, 
że przyznana została Roberto-
wi oczywiście za dokonania w 
2020 roku ale też symbolicznie 
za całokształt dotychczasowej 
kariery. Kariery, która wydawało 
się ok. dwóch lat temu, że jest w 
szczytowym momencie i choć 
gwałtownego załamania nikt 
nie wróżył, to przewidywano, 
że po kilku sezonach utrzymy-
wania się na dobrym poziomie, 
gwiazda Lewego będzie gasła. 
Ja sam jeszcze ponad dwa lata 
temu kibicowałem Lewandow-
skiemu aby udało mu się wsko-
czyć na najniższy stopień po-
dium w klasyfikacji najlepszych 
strzelców w historii Bundesligi. 
Wyprzedzenie drugiego w ze-
stawieniu Klausa Fischera było 
abstrakcją, o Gerdzie Mullerze 
nie wypadało nawet myśleć. 
Minęły dwa lata i... Roberta od 
Fischera dzieli dwanaście goli, 
czyli gdy zachowa skuteczność 
jaką prezentuje obecnie, to 
drugim najlepszym strzelcem 
w historii niemieckiej ligi zo-
stanie gdzieś w połowie marca. 
Ale idźmy dalej! W omawianej 
klasyfikacji prowadzi wspo-
mniany Muller z 365 golami. Na 
dzień dzisiejszy kapitanowi na-
szej reprezentacji brakuje 110 
goli do wyprzedzenia legendy 
niemieckiego futbolu. I trzeba 
otwarcie zadać sobie pytanie 
- czy jego prześcignięcie jest 
możliwe? Otóż jak najbardziej 
jest! Po obecnym sezonie, który 
Lewy może zakończyć z co naj-
mniej 40 golami na koncie bę-
dzie musiał zdobyć jeszcze 90 
bramek (pobiłby jednocześnie 
inny rekord Mullera, równie kos-
miczny - w ilości goli w jednym 
sezonie, a że po 14 kolejkach 
ma ich 20 daje to pewną rezer-
wę w przypadku czasowej zniżki 
formy). A ilu sezonów trzeba na 
zdobycie 90 goli? A ile sezonów 
Lewy przy swoim profesjonaliź-
mie może jeszcze pograć? Niech 
szanowni Czytelnicy sami sobie 
policzą i odpowiedzą oraz zda-
dzą sprawę z jaką legendą już 
mamy do czynienia a z jaką mo-
żemy mieć! ...tak za pięć lat.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Niezwykłe wyróżnienie Piotra Wierzbickiego
W przyszłym tygodniu odbędzie się Kongres Minisiatkówki Online, podczas którego pięciu specjalistów z pięciu różnych krajów 

rozmawiać będzie o nowoczesnym szkoleniu dzieci w piłce siatkowej. Dlaczego o tym informujemy? Ponieważ przedstawicielem 
Polski będzie doskonale znany w lokalnym środowisku siatkarskim, Piotr Wierzbicki, założyciel UKS-u Kinder Volleyball Wałbrzych. 

Piotr Wierzbicki jest by-
łym zawodnikiem, doświad-
czonym nauczycielem, tre-
nerem siatkówki, a przede 
wszystkim, co zawsze pod-
kreśla, pasjonatem pracy 
szkoleniowej z dziećmi. 
Dzięki 17-letniemu do-
świadczeniu w pracy z 
przedszkolakami oraz 7-let-
niej działalności szkółki 
siatkarskiej otrzymał moż-
liwość podzielenia się swą 
wiedzą w zakresie nowo-
czesnych metod treningo-
wych w piłce siatkowej dla 
dzieci podczas Kongresu 
Minisiatkówki Online, który 
odbędzie się 24 stycznia. 

Dla czytelników Tygo-
dnika 30 minut popularny 
„Wierzba” nie jest oczywi-
ście postacią anonimową, 
gdyż pan Piotr był bohate-
rem jednego z odcinków 
naszego stałego cyklu – 
Karty Wałbrzyskiego Spor-
towca. Jak przyznał, udział 
w kongresie ma ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju 
wałbrzyskiej siatkówki, bo 
wspólny cel UKS-u Kinder 
Volleyball Wałbrzych oraz 
KPS-u Chełmca Wałbrzych 
to zbudowanie w przecią-
gu kilku lat silnego siatkar-
skiego zespołu w oparciu 
o swoich wychowanków. 

- Na pewno zdobyte dzięki 
konferencji doświadczenie 
pozwoli nam spojrzeć na 
siatkówkę z innej perspek-
tywy, pozwoli poznać inne 
metody pracy z dziećmi. 
Liczę również, iż udział w 
nadchodzącym spotkaniu 

będzie początkiem bliskiej 
współpracy z zagraniczny-
mi partnerami, co przełoży 
się chociażby na wspólne 
campy czy turnieje - podsu-
mował Wierzbicki.   

Bartłomiej Nowak 

Koszykarze Górnika Trans.eu z piętnastą wygraną w ligowym sezonie. Po nie ukrywajmy dość kiepskim spotkaniu wałbrzysza-
nie pokonali Weegree AZS Politechnikę Opolską 69:59. I to jest dobra wiadomość. Jeszcze lepsza jest taka, iż dzięki niespodzie-
wanej porażce Czarnych Słupsk w Pelplinie podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego zostali samodzielnym liderem I ligi. 

Dobre wieści z koszykarskiego parkietu

Do Wałbrzycha znacznie 
niżej notowany rywal przy-
jechał w zaledwie 8-osobo-
wym składzie. I to tylko na 
papierze, gdyż na parkiecie 
pojawiło się łącznie zaledwie 
sześciu opolan. Wydawać by 
się mogło, iż we wspomnia-
nych okolicznościach biało-
-niebiescy wręcz rozniosą 
przyjezdnych. Nic bardziej 
mylnego, gdyż skazywani na 
wysoką porażkę akademicy 
długo prowadzili wyrównaną 
walkę z Górnikiem. Dość napi-
sać, iż do przerwy goście wy-
grywali 36:27, a mimo prob-
lemów kadrowych w połowie 

ostatniej kwarty przegrywali 
zaledwie 55:56. Nasi spisy-
wali się naprawdę słabo, ale 
raczej nie musieliśmy drżeć o 
końcowy wynik, tym bardziej 
iż AZS kończył mecz w „4” 
(!). Najpierw za komplet fauli 
spadł Andrzej Krajewski, a po 
nim na ławce rezerwowych 
karnie usiadł Adam Kaczma-
rzyk. Ostatecznie gospodarze 
zwyciężyli różnicą 10 „oczek”, 
a MVP spotkania w interneto-
wym głosowaniu kibice wy-
brali kapitana Górnika – Bar-
tłomieja Ratajczaka. 

W najbliższej odsłonie na-
szych czeka wyjazd do Krako-

wa na pojedynek z beniamin-
kiem I ligi – Wisłą Chemart, z 
którą jesienią wygrali 91:79. 

Górnik Trans.eu Wałbrzych 
– Weegree AZS Politechnika 
Opolska 69:59 (20:18, 7:18, 
27:14, 15:9)

Górnik Trans.eu: Krzysztof 
Jakóbczyk 15 (1x3), Bartło-
miej Ratajczak 12 (2), Damian 
Cechniak 10, Kamil Zywert 8, 
Damian Durski 7, Maciej Ko-
perski 6, Maciej Bojanowski 4, 
Jan Malesa 4, Marcin Wróbel 
3, Tomasz Ochońko. Trener: 
Łukasz Grudniewski 

Derby na koniec rundy
Runda zasadnicza III ligi 

koszykarzy nieubłaganie do-
biega końca. W ostatniej ko-
lejce czeka nas derbowa ry-
walizacja pomiędzy MKS-em 
Basketem Szczawno-Zdrój a 
IgnerHome Polonią Świdnica. 
W pierwszej odsłonie sezonu 
górą co prawda była ekipa tre-
nera Bartłomieja Józefowicza, 
która zwyciężyła za miedzą 
86:70, jednak do sobotniego 
rewanżu „Mineralni” przystą-
pią w dość okrojonym skła-
dzie. Szczawieńską drużyną 
opuścili bowiem Mateusz Po-
dejko oraz Marcin Jeziorowski, 
którzy jakiś czas temu zasilili 

broniącą się przed spadkiem 
do II ligi – Zetkamę Doral Nysę 
Kłodzko. 

Dla obu zespołów jutrzejszy 
pojedynek ma nie tylko zna-
czenie prestiżowe. Bez wzglę-
du na wynik zarówno MKS jak 
i Polonia awansowały bowiem 
do kolejnej odsłony zmagań 
o II ligę, w której zagrają po 
cztery najlepsze drużyny gru-
py A oraz B. Warto podkreślić, 
iż do nadchodzącej rundy 
nasi przystąpią z zaliczeniem 
wyników dotychczasowych 
pojedynków z KKS-em Siech-
nice, Team-Plastem Oleśnica 
oraz Polonią (najlepsza, wraz 
z MKS-em, czwórka grupy 
A). Obecny bilans „Mineral-
nych” wynosi 2 wygrane oraz 
3 zwycięstwa, ale jeśli jutro 
pokonamy gości ze Świdnicy, 
to kolejną część rozgrywek 
rozpoczniemy z bilansem 3 
– 3. Początek spotkania za-
planowano na godzinę 12, a 
my mamy dobrą wiadomość 
dla fanów koszykówki, gdyż 
transmisję z meczu najpraw-
dopodobniej przeprowadzi 
portal sportowy-walbrzych.
com.pl. 

Bartłomiej Nowak 
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[początek]
Gdyby słowa wypowiedzia-

ne przez wynalazcę kostki bu-
lionowej, Justusa von Liebig, że 
kulturę narodu mierzy się zuży-
ciem mydła, odnieść do ubie-
głego, to bylibyśmy w miejscu, 
na które czekały pokolenia.

Patrząc na skalę zgliszcz po 
walce o przetrwanie gatunku 
był to jednak rok do chrzanu.

My przyjrzyjmy się mikro 
skali. Weźmy wycinek kultury, 
nie patrząc na wykresy. To za-
skakująco dobre wieści.

Przy pierwszych zdobyczach 
internetu odkryto jego potęgę: 
publiczność szerzej, na raz.

Na naszym podwórku pio-
nierem był Szaniawski. Byłem 
na zapleczu jednej z pierw-
szych jego, poważnych trans-
misji, oglądałem radość z setek 
widzów. W porę wyłączono 
możliwość komentowania - 
zderzenie bezpośrednie, walka 
o chęć zrozumienia, wysiłek 
podniesienia zaskoczonego w 
kapciach widza z potrzeb ja-
skiniowych, do wyższych, prze-
niósł się na pierwszy front.

Zaufanie do techniki, po-
wszechność stosowania i umie-
jętności posługiwania się nią, 
wskoczyły na nowy poziom.

Zajrzeliśmy prawdzie w 
oczy: gdzie są widzowie, wier-
ni fani. Czy istnieją, czy to tylko 
cyfra w statystyce do łechtania 
ego.

Łatwo, w pustce białej jak 
syberyjska, wieczna zmarzlina, 
czytaliśmy skuteczność zarzą-
dzania instytucjami. Wygrała 
- to nie dziwne - brawura, nie 
zachowawczość.

Wreszcie, w tym raju intro-
wertyków, gdy przygasło przy-
ciskające ich światło epoki, 
rozparte łokciami, opalone JA, 
nie wychodząc spod stereo-
typowego kocyka, bywaliśmy 
na teatralnych salach i nikt nie 
kaszlał w kark.

Podgłodzona kultura wygra-
ła z 2020 prawie 1 do 0.

Nie widzę końca tego wy-
mierania, a raz łatwo otrzyma-
nej różdżki do zaklinania naro-
dów, ci ponuro patrzący na nas 
z ekranów co ma oznaczać pro-
fesjonalizm, lekko nie oddadzą.

W sklepach nie brakuje ryżu, 
ni papieru toaletowego.

Jest co jeść, jest co pić. To 
wystarczy?

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Kosmetyki na zimową 
porę

Okres zimowy to czas, w któ-
rym skóra potrzebuje wyjątko-
wej pielęgnacji. Jej kondycja 
zostaje obniżona poprzez ne-
gatywne działanie czynników 
zewnętrznych takich jak mróz, 
wiatr, słońce oraz ogrzewane 
pomieszczenia i nagłe zmia-
ny temperatur. Warto więc 
zastanowić się nad wyborem 
kosmetyku, który swoim dzia-
łaniem w 100% zapewni jej 
odpowiednią ochronę. Do ta-
kich produktów możemy zali-
czyć wszystkie te, które dbają 
o odbudowę płaszcza hydro-
lipidowego skóry. To bardzo 
ważne, ponieważ bez prawid-
łowej pielęgnacji skóra szybko 
traci swoją jędrność i elastycz-
ność. Staje się cienka i szorstka 
w dotyku. Ponadto pojawiają 
się zmarszczki. Dlatego krem 
na zimową porę powinien za-
wierać lipidy, które uszczelnią 
komórki skóry przed utratą 
wody, oleje roślinne oraz wi-
taminy. Głównie witaminę 
A działającą przeciwstarze-
niowo, witaminę E działającą 
przeciwwolnorodnikowo oraz 
witaminę C, która uszczelni 
naczynia krwionośne i ma 
działanie przeciwzmarszczko-
we. Nie zapominajmy także o 
filtrze UV, który ochroni naszą 
cerę przed szkodliwym dzia-
łaniem promieni słonecznych. 
Zapewne są one mniej inten-
sywne niż w okresie letnim, 
ale obecne i przez większość 
osób bagatelizowane. Na noc 
wybierzmy krem bardziej bo-
gaty w składniki nawilżające i 
odżywcze. W przypadku skó-
ry bardzo suchej dobrze jest 
nałożyć maseczkę nawilżają-
cą na całą noc. Na czas zimy 
powinniśmy zrezygnować z 
preparatów matujących i do 
cery tłustej, które w tym okre-
sie dodatkowo przesuszyłyby 
cerę. Nie zapominajmy także o 
ustach, dłoniach oraz włosach. 
Podrażnione i spierzchnięte 
od zimna i mrozu usta nawil-
żą oraz natłuszczą pomadki 
zawierające wazelinę, alanto-
inę oraz witaminę E. Na noc 
możemy nałożyć na nie miód, 
który większość z nas znajdzie 
w swojej kuchni. 

Zimowa pielęgnacja skóry

Talerz pełen zdrowia

Para nie do pary

Jak przetrwać zimę, okres 
grzewczy i mroźny, w którym 
nasza cera i ciało narażone są 
na niekorzystny mix czynników 
zewnętrznych, takich jak suche 
powietrze (spowodowane pra-
cą kaloryferów), wiatr, smog? 

Dział urody „30 minut” pomoże 
ci uporać się z tym problemem. 
Podpowiadamy m.in. jak zniwe-
lować podrażnienia, czy pozbyć 
się nieprzyjemnego uczucia 
ściągnięcia skóry. 

1. Peeling do twarzy. Dogłęb-
nie oczyści skórę, rozjaśni ją i 
przygotuje na przyjęcie innych 
kosmetyków, np. kremów.

2. Żel pod prysznic. Najlepiej z 
łagodzącym aloesem i panteno-
lem, „must have” pielęgnacji. Nie 
nadwyręża i nie wysusza skóry 
tak jak mydło w kostce.

3. Balsam do ciała. Stosuj go 
tak często, jak tego potrzebujesz. 
W składzie szukaj masła shea, 
olejku kokosowego czy konop-
nego. Te substancje szybko wy-
gładzają, nawilżają i odżywiają.

4. Peeling do rąk. Daje uczucie 
gładkości, nawilża, uelastycznia. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Najnowsze zalecenia Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Pub-
licznego zachęcają do tego, by 
jeść zdrowo i różnorodnie. Ide-
alny talerz zastąpił piramidę ży-
wieniową, a znalazły się na nim: 
warzywa i owoce, pełnoziarni-
ste pieczywo, kasze i makarony, 
ryby, drób, jajka, rośliny strączko-
we, orzechy i chudy nabiał. Wię-
cej informacji znajdziecie pod 
tym adresem: ncez.pl. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

I znów łączymy różne style i bar-
wy. Choć karnawałowe imprezy 
ominą nas szerokim łukiem, i tak 
warto bawić się modą, zestawiać ze 
sobą to, co z pozoru jest „z innej baj-
ki”. Takim trendy duetem, idealnym 
na poprawę humoru, wydaje się być 
róż z czerwienią. Za odważnie? Nic 
podobnego - spójrzcie na królową 
Elżbietę! To jeden z jej ulubionych 
zestawów kolorystycznych. A o tej 
porze roku, wybierając choćby drob-
ne dodatki w proponowanej tona-

cji, sprawicie, że od razu na waszej 
twarzy zagości uśmiech. Patchwork 
staje się popularny nie tylko wśród 
projektantów, ale i twórców mebli 
czy ceramiki. Dlatego nie bójmy się 
eksperymentów i nowoczesnych 
dizajnów: kratki z paskami (Chri-
stiano Burani, Burberry), kwiatków 
z kropkami (Prada), motywów orien-
talnych i barokowych (Christian Lac-
roix).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

KAJTUŚ CZARODZIEJ – TRANSMISJA NA ŻYWO 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzy-

chu 17 stycznia o godz. 12:30 
zaprasza widzów od 6. roku ży-
cia na spektakl na motywach 
powieści Janusza Korczaka o 
małym czarodzieju pt. „Kajtuś 
Czarodziej” w reż. Roksany Miner 
– transmitowany na żywo za po-
średnictwem platformy https://
live.teatrlalek.walbrzych.pl/.

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 ot-
wierają jego serce na pragnienie 
bycia czarodziejem. Nie królem, 
nie detektywem, tylko właśnie 
czarodziejem! Pewnego dnia 
niespokojny chłopiec odkrywa 

w sobie magiczną moc. Jak wy-
korzysta daną mu szansę? Zapra-
szamy do obejrzenia spektaklu 
on-line. 

Start 17 stycznia o godz. 
12:30; dostęp do spektaklu jest 
płatny – 10 złotych. 
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TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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USŁUGI

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

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

(7) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533
(7) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

(7) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

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

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

(12) Remonty mieszkań pod 
klucz, centralne ogrzewanie, 
elektryka, kafelki, gładzie na 
mokro, remonty łazienek. Tel. 
513 022 801

(9) HYDRAULIK, ELEKTRYK – 
DOKŁADNIE. TEL. 577 670 837

(4) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płyt-
ki, łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
660 948 158

PRACA

(7) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(3) Sprzedam duże ilości płyt 
winylowych, starodruki, rzeźby, 
obrazy i inne antyki w przystęp-
nych cenach. Tel. 536 450 782

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 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

Wystarczy, że w piątek 15.01.2021 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.



16 Promocja /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 15 stycznia 2021

REKLAMA R0015/21

REKLAMA R0016/21


