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2 miliardy złotych dla regionu!
O Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji piszemy na łamach Tygodnika 30 minut mniej
więcej już od roku. Pierwsze informacje pochodzące dokładnie
ze stycznia 2020 r. dotyczyły nowej „zielonej gospodarki” i starań Urzędu Marszałkowskiego o
pozyskanie środków w ramach
odbudowy pogórniczych ośrodków - takich jak nasz region.
Dziś możemy śmiało stwierdzić,
że podjęty wysiłek opłacił się!
Mamy 2 miliardy dla regionu!
Dzięki zaangażowaniu i staraniom
Zarządu Województwa Dolnośląskiego do naszego regionu w ramach
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji skierowany zostanie strumień
556 mln euro. Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych
wyzwań, przed jakimi obecnie stoją
regionalne gospodarki.
Należy podkreślić, że właśnie na
Dolnym Śląsku wsparciem zostanie
objęty subregion wałbrzyski - powiaty wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki oraz miasto
Wałbrzych. Dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji możliwe będzie dofinansowanie m.in. wdrażania
technologii zapewniających tanią i
czystą energię, redukcję emisji gazów
cieplarnianych, regenerację terenów
zdegradowanych, ale także pomoc
dla przedsiębiorców na tworzenie
nowych miejsc pracy. - Opublikowana kwota znacznie przekraczająca w
przeliczeniu 2 miliardy złotych dla
południa województwa to zwieńczenie wielu miesięcy naszych trudnych rozmów, zarówno z przedstawicielami Komisji Europejskiej, jak i
administracji krajowej. Dzięki dobrej
współpracy z polskim rządem udało

się wypracować taki algorytm, który
gwarantuje, że gigantyczne pieniądze popłyną tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli do 5 powiatów
byłego województwa wałbrzyskiego.
Jest to pewien rodzaj sprawiedliwości
dziejowej, ponieważ takie pieniądze
powinny uruchomione być już wiele
lat temu - wtedy, kiedy likwidowano Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe
– mówi wicemarszałek Grzegorz Macko. Środki z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji przyznawane będą na
podstawie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego. Na
Dolnym Śląsku taki plan powstaje
przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w ramach powołanej
Grupy Roboczej ds. Funduszu Spra-

wiedliwej Transformacji. Dokument
określi obszary i potrzeby rozwojowe
oraz wskaże działania możliwe do
dofinansowania z owej puli 556 milionów euro. Dla subregionu wałbrzyskiego jest to ogromne wyzwanie i
szansa na realizację wartościowych
projektów i dalszy rozwój w oparciu
o "zieloną gospodarkę". Władze województwa wciąż zabiegają o uwzględnienie w Funduszu zachodniej części
naszego regionu.
Należy również pamiętać, że neutralność klimatyczna to maksymalne
ograniczenie emisji dwutlenku węgla
w przemyśle, transporcie i energetyce.
W praktyce oznacza to m.in. konieczność przeprowadzenia kosztownych
zmian w produkcji energii. Dzięki Zarządowi Województwa Dolny Śląsk
może liczyć na potężne wsparcie finansowe w tej kwestii.
Red./UMWD

temat tygodnia str. 8

Padła
„twierdza Wałbrzych”
sport str. 12-13
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2 Co? Gdzie? Kiedy?
1

rozmowa tygodnia
Konrad Kuźmiński

kalendarium
„Dzieci nie są głupsze od dorosłych,
tylko mają mniej doświadczenia.”
Janusz Korczak

prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt

Jakie macie prawa do tego,
aby odbierać maltretowane
zwierzęta?
Ustawodawca nadał organizacjom, takim jak nasza, zajmującym
się ochroną zwierząt, uprawnienia, nawet więcej, jest to obowiązek, który pozwala w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia – to jest pojęcie dość pełne
–zabezpieczyć takie zwierzę. Te
uprawnienia ma też straż miejska
i policja.
Praktyka pokazuje, że nie zawsze to działa w przypadku tych
służb.
To wynika z braków systemowych. Funkcjonariusze nie są szkoleni w zakresie dobrostanu zwierząt, dlatego my jako organizacje
pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt, uzupełniamy te braki.
Ile jest takich interwencji
dziennie, ile maltretowanych
zwierząt odbieracie ludziom?
W ciągu ostatnich 3 dni odebraliśmy ponad 20 zwierząt. Najgorsza jest skala problemu. Kiedy
jedzie się przez polskie wsie, to w
co drugim gospodarstwie jest pies
albo na łańcuchu, albo w koszmarnej budzie urągającej wszystkiemu, schorowany, niedożywiony,
zapchlony, zarobaczony. Na to nikt
nie zwraca uwagi.
Zwierzęta odbieramy niemal
codziennie. Mamy setki zgłoszeń,
próśb o interwencję, ale niestety
nie jesteśmy w stanie wszędzie dojechać. Nas jest kilka osób, ale żeby
to wszystko objechać – zgodnie ze
zgłoszeniami, potrzebowalibyśmy
tyle ludzi, ile liczy niemała formacja policyjna. Dlatego musimy
wprowadzać selekcje interwencji
i prosić o przesyłanie zdjęć, żebyśmy mogli ocenić, tak na pierwszy
rzut oka, co się dzieje i wybrać,
gdzie najpierw trzeba jechać. Bo
to jest nie tylko odebranie psa.
Potem zwierzę trzeba zawieźć do
lecznicy, później jest leczenie, pielęgnacja, strzyżenie, kąpanie itd.
REKLAMA
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A wydaje się, że trzeba tylko
pojechać i psa odebrać.
To się wiąże z ogromnymi obowiązkami już po interwencji, a my
nie jesteśmy z gumy. Ja ciągle powtarzam, że wszystkich zwierząt z
łańcuchów nie jesteśmy w stanie
zabrać z tego względu, że jest ich
kilka milionów, więc nie ma takiej
możliwości. Zresztą ustawodawca cały czas nie zdecydował się na
uregulowanie kwestii łańcuchów,
w taki sposób jak zrobione to jest
w krajach cywilizowanych. Dalej
właściciele mają możliwość stosowania tej metody trzymania psów,
co po prostu pokazuje na jakim
etapie rozwoju społecznego jesteśmy.
Prawo prawem, ale może kuleje tutaj konsekwencja w egzekwowaniu tego prawa?
Łatwiej jest egzekwować prawo, które czegoś zakazuje niż prawo, które mówi, że pies może być
12 godzin na łańcuchu i po 12 godzinach musi być spuszczony na
następne 12 godzin. Kwestia dowodowa tego jest żadna. Trzeba to
nagrywać minimum 1 dobę – stać
i nagrywać, czy rzeczywiście pies
jest spuszczony. Wtedy jesteśmy w
stanie ukarać takiego właściciela.
To są martwe przepisy, których nie
da się zastosować. Cały czas czekamy na regulacje prawne, które nam
pozwolą to zrobić. Miała zostać
wprowadzona osławiona już tzw.
„piątka dla zwierząt”. W pierwszym
rzucie był to bardzo dobry projekt
ustawy. Po pracach w Sejmie zrobiła się z tego tragedia. Poza kwestią
zwierząt futerkowych, reszta została zepsuta do granic możliwości
tak, że my tylko marzyliśmy o tym,
żeby to nie weszło w życie. Senat
projekt trochę naprawił, ale na razie wszystko jest na etapie zamrażarki. Uczestniczyliśmy w pracach
przy tym projekcie. Tydzień czasu
przesiedzieliśmy w Warszawie na
komisjach w Sejmie i Senacie. Staraliśmy się przekonywać, mówić
jakie regulacje z praktycznego
punktu widzenia będą właściwe.
Straciliśmy tylko czas, bo ustawa w
końcu poszła do kosza.
Dalsza część rozmowy w następnym numerze Tygodnika
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PIĄTEK

Imieniny:
Anastazego, Wincentego
Dzień Dziadka
Dzień Ostrego Sosu

08:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 21:00 Palmiarnia - Dzień Babci i Dziadka
za okazaniem ważnego biletu - 21, 22.01. na Ogrody Światła w wałbrzyskiej Palmiarni, każda Babcia i
Dziadek - wejście bezpłatnie na Ogrody Światła przy
Zamku Książ.
18:00 Otwarcie online wystawy Jana Lebenstein
1930 – 1999 on-line, Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki, Wałbrzych
19:00 Koncert symfoniczny - Grieg i Bizet w karnawale, on-line, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
20:00 „Pani Bovary”, on-line, Teatr Dramatyczny w
Wałbrzychu
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SOBOTA

Imieniny:
Ildefonsa, Rajmunda
Dzień Najbardziej Kochanych

11:00 – 18:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna 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
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NIEDZIELA

Imieniny:
Antoniego, Rozalindy
Światowy
Dzień Śniegu

11:00 – 18:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia
18:00 – „Niech prawo będzie z wami (albo co warto
wiedzieć o konstytucji na wypadek rządów złodziei,
furiatów i fundamentalistów)”, on-line, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
REKLAMA
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

4OC
Piątek

2OC
Sobota

Imieniny:
Miłosza, Pawła
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1OC
-1OC
Niedziela Poniedziałek

PONIEDZIAŁEK

Dzień Sekretarki
i Asystentki

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna 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
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WTOREK

Imieniny:
Seweryna, Pauliny
Dzień Transplantacji

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna 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
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Imieniny:
Anieli, Jana

Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu
8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna 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
22:00 „Cudowne i pożyteczne. O seksie.”, on-line, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
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ŚRODA

Imieniny:
Karola, Tomasza
Dzień Piszczałek i Fujarek

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna 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
R0019/21
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Uratowali życie
Policjanci
prewencji
drugiego komisariatu w
niedzielę późnym popołudniem uratowali życie
zdesperowanego mężczyzny. Najprawdopodobniej
podejrzewano, że dziewiętnastolatek
stojący
na wiadukcie kolejowym
w centrum miasta może
rzucić się pod pociąg. Na
szczęście nie doszło do
tragedii, a młody mieszkaniec powiatu wałbrzyskie-
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Wydarzenia 3

od 19 lat
razem z Wami

go szybko trafił pod opiekę
specjalistów.
17 stycznia około godziny
16:30 wałbrzyscy policjanci zostali poinformowani przez prowadzącego pociąg maszynistę
o możliwej próbie samobójczej
mężczyzny, który wychyla się z
wiaduktu przy ulicy Wysockiego
w Wałbrzychu wprost na torowisko. W tym samym momencie dyżurny Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu otrzymał
kolejne powiadomienie od za-

niepokojonej rodziny. Na miejsce szybko udali się policjanci
prewencji drugiego komisariatu.
Ostatecznie po krótkiej rozmowie dziewiętnastolatek zgodził
się w asyście funkcjonariuszy
opuścić wiadukt. Następnie policjanci przewieźli go do szpitala
na badania. Mężczyzna pozostał
w placówce medycznej, gdzie
dalszej pomocy udzielili mu już
specjaliści. Dzięki szybkiej interwencji wałbrzyskich policjantów
na szczęście nie doszło do tragedii i udało się uratować kolejne
życie ludzkie.
Red.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Świat, który znamy, nigdy
nie zasypia. Jest jak mózg
sowy. Nawet kiedy myślimy,
że gdzieś tam zapada ta najbardziej czarna i bezbronna z
nocy, on tylko mruży majestat
swojego prawego lub lewego
oka dając jednej z półkul mózgu pozorowane wytchnienie.
Wystarczy jedna iskra, jeden
ruch w kąciku czuwającego
ślepia, aby w ułamku sekundy zerwał się doprowadzając
swoje koliste ciało do pełnej
gotowości. Prawdziwi drapieżcy nie wiedzą, co to sen. Jest
między nami a światem tak
wiele wspólnych mianowników, w końcu wszyscyśmy zrodzeni z tych samych gwiazd,
bo i mózg człowieka nigdy do
końca nie zasypia. Nie dziwi
więc nic, kiedy o 4 nad ranem
(to akurat ulubiona pora mojego władcy) trwając w czymś
na kształt snu jesteśmy w sta-

nie przypomnieć sobie rzeczy
dawno umarłe, jak wzór kafli
na podłodze domu, którego
już nie ma, tekstura sierści psa,
którego nie ma tak samo długo
jak domu i jego pełne ufności
spojrzenie. Miękki goły brzuch,
który wystawiał do drapania.
Brązowa farba odpryskująca z
ławki w ogródku, małe radyjko
grające godzinami w letnie dni
i jego milczenie zwiastujące
nadejście ciepłego wilgotnego
wieczoru. Lektura „Buszującego w zbożu” w wieku lat 16 i
to rozpierające uczucie dumy,
bo się nie podobało. To zdumiewające, jakie to myśli potrafią do człowieka przyjść na
nocnej zmianie. Ile przeszłych
światów mieścimy codziennie w sobie. Ile ich dźwigamy.
Tych łagodnych i tych drapieżnych polujących na nasze sny
długo w noc. To rodzaj tajemnego sprzeniewierzenia tym
wszystkim godzinom w ciągu
dnia, kiedy trudno jest sobie
przypomnieć, po co się gdzieś
przyszło i po co w ogóle to
wszystko.
Stawiamy swoje stopy na głowach kolejnych niemożliwych
do zdobycia gór, udeptujemy
ich siwe zmrożone czupryny,
bierzemy je w niewolę. Niczego się w ostatnim roku nie
nauczyliśmy. Banda głupców
ślepnąca od świateł.
R0020/21

4 Wydarzenia
sekund
Zagórze Śląskie
Kto Kasztelanem?
W ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, po raz
kolejny na aukcję wystawiony został XIII-wieczny Zamek
Grodno. Przedmiotem aukcji
jest: Tytuł Honorowego Kasztelana Zamku Grodno w 2021
r. Udział w aukcji będzie wsparciem dla oddziałów dziecięcej
laryngologii, otolaryngologii i
diagnostyki głowy. Tytuł Honorowego Kasztelana uprawnia do nieograniczonych i
nieodpłatnych wizyt w Zamku
Grodno wraz z jedną osobą
towarzyszącą w ciągu całego
roku w godzinach otwarcia
obiektu, zwiedzania Zamku
Grodno w ramach indywidualnej usługi przewodnickiej, zamieszczenia reklamy w miejscu uzgodnionym z zarządcą
Zamku Grodno, tj. Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu.
Wręczenie Tytułu wraz z Certyfikatem nastąpi podczas
Jarmarku Średniowiecznego.
Informacja o Honorowym
Kasztelanie Zamku na stałe zostanie umieszczona w Zamku
Grodno, na specjalnie przygotowanej tablicy informacyjnej.

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej:
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Orkiestra nadal Wielka

Przed nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Choć pandemia
pokrzyżowała plany fundacji
i organizację Wielkiego Finału, to z pewnością - mimo
przeciwności losu - zbierze
środki dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy była gotowa, by 10 stycznia po raz 29.
grać nie tylko w Polsce, ale i na
całym świecie. 1362 sztaby imimo pandemii - bardzo, bardzo

wiele osób chciało z nami grać.
Pokonaliśmy mnóstwo różnych
przeciwności, aby zorganizować
Sztaby, i nadal jesteśmy gotowi,
jesteśmy w blokach startowych,
aby zagrać i zbierać pieniądze,
aby ratować zdrowie i życie Polaków. Kiedy mówię do Was te
słowa, w tym momencie, na naszym koncie jest ponad 1 174
000 złotych... - czytamy w komunikacie Jerzego Owsiaka na
stronie internetowej fundacji.
Ale „Orkiestra” już gra, w wielu
miastach w Polsce i na świecie.
Nie inaczej jest w Wałbrzychu

i regionie. Wałbrzyski Ośrodek
Kultury informuje, że cały czas
można przekazywać fanty, które
będą licytowane w czasie finału takie jak: pamiątki, ciekawe
przedmioty czy oryginalne usługi. Ale organizatorzy proszą, by
jeszcze ich nie przynosić. Należy skontaktować się telefonicznie z Panią Justyną Ryncewicz z
marketingu WOK ️608-449-451
celem ustalenia sposobu i terminu przekazania ofiarowanych
przedmiotów. W niektórych
punktach handlowych i usługowych na terenie Wałbrzycha
stanęły skarbonki WOŚP-u. Pieniądze można wpłacać również
elektronicznie pod adresem
https://eskarbonka.wosp.org.pl
. Mimo ograniczeń, moc atrakcji
będzie czekać również na mieszkańców Czarnego Boru. Tradycyjnie, podczas Wielkiego Finału (31 stycznia) wolontariusze
kwestować będą na terenie całej
gminy. Spotkacie ich zwłaszcza
w okolicy świetlic wiejskich oraz
pod czarnoborskim Centrum
Kultury, gdzie dodatkowo będzie możliwość zaopatrzenia się
w smakowite i uwielbiane w ca-

Złodzieje i włamywacz
W miniony piątek w ręce
wałbrzyskich policjantów
pierwszego
komisariatu
wpadło trzech kolejnych
złodziei. Wszyscy odpowiedzą za kradzieże sklepowe,
a jeden z nich również za
włamania do pomieszczeń
gospodarczych.
W ręce funkcjonariuszy operacyjnych oraz dzielnicowego Komisariatu Policji I w Wałbrzychu
w piątek po południu przy ulicy

Wieniawskiego w Wałbrzychu
wpadł 20-latek. W toku wykonanych czynności policjanci udowodnili mężczyźnie dokonanie
dwóch kradzieży oraz jednego
usiłowania kradzieży w trzech
drogeriach na terenie Wałbrzycha oraz Szczawna-Zdroju, gdzie
ze sklepów zginęły m.in. markowe elektryczne szczoteczki do
zębów. Policjanci postawili młodemu wałbrzyszaninowi również
dwa zarzuty kradzieży z włama-

niami do piwnic na terenie dzielnicy Poniatów. 20-latek podczas
czynności procesowych przyznał
się do popełnienia wszystkich
przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia. Teraz może spędzić za
kratami więzienia nawet 10 lat.
Tego samego dnia po godzinie 18:00, tym razem policjanci
prewencji z „jedynki”, udali się
z wizytą na ulicę Wrocławską w
Wałbrzychu, gdzie ochrona jednej z placówek handlowych uję-

łym regionie pierogi oraz domowe wypieki (oczywiście na wynos). Ponadto wolontariusze na
Trójgarbie, wirtualna eSkarbonka, a do wylicytowania m. in. lot
balonem, lot samolotem, złote
serce i wiele innych niespodzianek zapowiadają organizatorzy
czarnoborskiego Sztabu WOŚP.
Koniecznie sprawdźcie co czeka
Was w waszej miejscowości i w
tym roku zagrajcie razem z „Orkiestrą”. Dla WOŚP gra również
Andrzejówka.
PAS
foto: Biblioteka+Centrum
Kultury
zeskanuj kod
i wejdź na e-skarbonkę

zeskanuj kod
i sprawdź wałbrzyskie
licytacje

ła dwóch sprawców kradzieży.
Zatrzymani następnie przez policjantów 20 i 22-latek kilka dni
wcześniej – 12 stycznia – wykorzystując nieuwagę pracowników
wykradli ze sklepu kilka butelek z
alkoholem oraz elektronarzędzia.
Suma strat w tym przypadku wyniosła ponad 500 złotych. Mężczyźni przyznali się do popełnionego czynu i złożyli wyjaśnienia.
Za kradzież grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.
Red.
Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Nie śledzę wiadomości o
życiu celebrytów i celebrytek, ale czasami, przypadkiem
trafiam na jakieś krótkie informacje. Oczywiście nie wiem, a
nawet wiedzieć nie chcę, ile w
nich prawdy. Przypuszczam,
że zawsze jakieś ziarno w nich
jest. Przeczytałam ostatnio nagłówek newsa, że Edyta Górniak zwraca ogromną uwagę
na ekologię – postanowiłam
doczytać co się za tym kryje.
Okazało się, że chodziło o rezygnację ze słomek do napojów, a ponadto ponoć piosenkarka oczekuje w swojej liście
wymagań przed koncertem
mineralnej wody z Tajwanu.
Jeśli miałaby to być w rzeczywistości woda na przykład z
Węgier to też kiepsko z tą ekologią, bo ślad węglowy transportu jest ogromny.
Przypomniałam sobie też
jak Edyta Górniak wznieciła
burzę w mediach wypowiedziami o pandemii. Później
skojarzyłam to z rewelacjami
internautów o plastikowym
śniegu i innych „odkryciach”
spisku, które w zasadzie jedyne, co odkrywają to braki w
elementarnej wiedzy autorów
tych newsów.
Uważam, że media społecznościowe są Hyde Parkiem z
nadzwyczajnie licznym i silnie reagującym audytorium.
Nie wiem czy wystarczy nam
czasu, aby nauczyć się oddzielać wartościowe informacje
od wyssanych z palca teorii.
Wiem natomiast, że dla higieny psychicznej zdrowiej jest
odciąć się od szumu informacji. Czy ma to związek z ekologią? Ma. Po pierwsze zdrowsi
my, zdrowsze nasze otocznie.
Po drugie, trudniej jest popaść
w dezorientację na temat mitów i fałszu, faktów itd. No i
najważniejsze. Jeśli czegoś nie
wiemy, szukajmy odpowiedzi
u fachowców, nie u domorosłych specjalistów. Czy na
przykład chcielibyśmy, aby
nasz samochód naprawiał piekarz, który widział na YouTube
jak regeneruje się silnik? Raczej bylibyśmy skłonni kupić
od niego chleb niż korzystać
z usług naprawczych. Analogicznie jest z innymi dziedzinami.
Zielono pozdrawiam w latach dwudziestych XXI wieku.
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Zima 1 – Wałbrzych 0
I nie chodzi w tytule o
Jakuba Zimę, naszego redakcyjnego kolegę, a o
porę roku i związane z nią
zjawiska atmosferyczne.
Jednym z nich niewątpliwie są opady śniegu. Choć
dziś wszystko płynie, to
z pewnością w pamięci
mieszkańców zapisze się
obraz oblodzonych i nieodśnieżonych ulic.
Synoptycy zapowiadali załamanie pogody i pogorszenie
warunków atmosferycznych, a
mimo to „zima i tak zaskoczyła drogowców”. Zaskoczyła na
tyle, że chyba wystraszyła same
pługopiaskarki. Główne drogi w
mieście w sobotę i niedzielę były
w większości białe. Kierowcy,
którzy rano wyjechali do pracy,
tkwili w korkach, poruszając się
żółwim tempem. Mijały godziny,
a sytuacja nie ulegała poprawie.
W sieci zaczęło wrzeć. Na portalach społecznościowych co rusz
pojawiały się zdjęcia i negatywne komentarze, policyjne linie
telefoniczne rozgrzano do czerwoności, skrzynki mailowe lokalnych redakcji pękały w szwach
od wiadomości typu: „Zróbcie
coś!” - prosili bezskutecznie
mieszkańcy. Drogi nie tylko pokrył śnieg, ale i lód. Przejechanie
ulicami Makuszyńskiego, Grota
Roweckiego czy Wyszyńskiego
graniczyło z cudem. Auta albo
ślizgały się po nawierzchni albo
staczały. Internauci nie zostawili
suchej nitki na lokalnym samorządzie. "Przyparci do muru"
przez naszych czytelników my
również interweniowaliśmy u
rzecznika prasowego Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu. Pytaliśmy między innymi o to, jak i
kiedy będą odśnieżane ulice? Ile
miasto wyda pieniędzy w styczniu na ten cel? Zdobytą wiedzą

dzielimy się teraz z Państwem
na łamach gazety. Plan wydatków na rok 2021 to 3,65 mln zł., a
priorytet przy zimowym odśnieżaniu mają trasy obsługiwane
przez komunikację publiczną.
Obecnie dziennie wydaje się na
odśnieżanie głównych tras obsługiwanych przez komunikację
miejską od 110 do 150 tys. zł. Z
uwagi na warunki pogodowe
oraz wzrost cen usług, budżet na
2021 r. zostanie przekroczony. W
ostatni weekend zaangażowanych było w działania 4-6 jednostek. Do włodarzy nie dotarły
żadne krytyczne uwagi ze strony
dyspozytora ze Śląskiego Konsorcjum Autobusowego, które
obsługuje miejską komunikację publiczną. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu interweniuje w
indywidualnych przypadkach,
wymagających dodatkowej pomocy w związku z sygnałami od
Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia. Z powodu pandemii Miasto
przeznaczyło wielomilionową
pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, umorzyło czynsze,
dodatkowo dofinansowało komunikację miejską w związku
z brakiem wpływów z biletów,
skierowano znaczącą pomoc
też dla szpitala, szkół, żłobków,
przedszkoli i instytucji kultural-

nych. Z racji pandemii wpływy
do budżetu są jednak znacząco
mniejsze wobec braku wpływów
z podatków, biletów komunikacji
miejskiej, ruchu turystów i gości
hotelowych oraz czynszów komunalnych - czytamy w komunikacie prasowym wałbrzyskiego
magistratu. Policja również nie
pozostaje bezczynna. Jak tłumaczy Oficer Prasowy Komendanta
Miejskiego Policji w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży: "Policja
po otrzymaniu zgłoszenia od
dyspozytora numeru alarmowego 112 udaje się na miejsce i
po weryfikacji interweniuje u zarządcy drogi. Co do zdarzeń drogowych, to od 9 stycznia do 18
stycznia było ich 63, na szczęście
nie były to wypadki, a kolizje”
- dodaje Oficer Prasowy. W całym tym śnieżnym zamieszaniu
można odnieść wrażenie, że posłużono się starym porzekadłem
„będzie to obchodzić nas jak zeszłoroczny śnieg”. Bo któż latem
wspomni o białych ulicach? Chyba tylko ten, kto sobie coś złamał
lub rozbił samochód. Na razie w
pierwszej połowie rozgrywek atmosferycznych prowadzi „zima”
jeden do zera. Miejmy nadzieję,
że Wałbrzych w drugiej połowie
odegra się.
Paweł Szpur
foto: użyczone

Aktywna Stara Kopalnia
Stara Kopalnia w Wałbrzychu przez ostatnie
dwa tygodnie prowadziła
zajęcia edukacyjne w formie online w ramach Górniczych Ferii Zimowych.
Chętnych do skorzystania
z oferty nie brakowało!
Mimo, iż ferie zimowe w
tym roku były nietypowe
ze względu na pandemię
koronawirusa.
Od 4 stycznia dostępna była
oferta zajęć zarówno dla grup
zorganizowanych, jak i dla osób
indywidualnych. W programie
znalazły się lekcje muzealne
dla dzieci w wieku szkolnym i
przedszkolaków, które pozwalały uczestnikom na poznanie
i zrozumienie specyfiki pracy

górnika oraz na poznanie tradycji górniczych. Podczas zajęć
dzieci mogły zobaczyć podziemia, maszyny górnicze oraz cenne eksponaty. Na zakończenie
każdej lekcji uczestnicy otrzymywali materiały oraz zadanie
do wykonania – np. stworzenie
własnego czako lub rozwiązanie
karty zadań – w celu utrwalenia
zdobytej wiedzy. Obie oferty
Górniczych Ferii Zimowych były
dostępne online, dlatego mogły wziąć w nich udział dzieci
z całej Polski: „Z naszych zajęć
edukacyjnych prowadzonych w
okresie ferii skorzystali uczestnicy m.in. z Warszawy, Gdyni,
Łodzi, ale także z Wałbrzycha
i okolic. Otrzymaliśmy bardzo
pozytywne informacje zwrot-

ne, a zainteresowanie dalszymi
działaniami edukacyjnymi cały
czas rośnie” – mówi Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni.
Oferta edukacyjna jest cały czas
dostępna – szczegółowe opisy zajęć i wszystkie informacje
znajdują się na stronie www.starakopalnia.pl. Ponadto w miniony weekend Stara Kopalnia była
obecna w Zamku Książ podczas
akcji Zimowe Smaki Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z innymi
wałbrzyskimi instytucjami i restauracjami. Na stoisku Starej
Kopalni można było spróbować
Gorącej Barbary – korzennej,
rozgrzewającej herbaty idealnej
na zimową porę.
Red./MB

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Grać – według Słownika
Języka Polskiego czasownik
ten ma wiele znaczeń: brać
udział w grach towarzyskich,
sportowych lub hazardowych;
odtwarzać rolę w teatrze lub
w filmie; wykonywać utwory
muzyczne na instrumentach;
o instrumentach muzycznych:
wydawać dźwięki; dążyć do
osiągnięcia własnych celów,
rywalizując z kimś; mienić się,
migotać, drgać; o uczuciach,
stanach psychicznych: żywo
uzewnętrzniać się; być w porządku, właściwie funkcjonować; o częściach jednej całości: pasować do siebie; dawać
przedstawienie, wyświetlać
film; stwarzać pozory; o głuszcach, cietrzewiach: wydawać
charakterystyczny głos w czasie toków lub podczas ciągu;
o psach myśliwskich: szczekać głośno i zaciekle podczas
pogoni za zwierzyną. Ale w
Polsce od 30 lat zdefiniowano
jeszcze jedno pojęcie słowa
„grać”. Blisko trzy dekady Polacy grają z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy. Słowo
„grać” w tym znaczeniu ma
swoją stronę czynną i bierną.
Czynną tworzą wszyscy Ci,
którzy bezpośrednio zaangażowani są w prace przy organizacji finału oraz kwestujący
wolontariusze. Z kolei stroną
bierną, choć nie w negatywnym słowa tego znaczeniu,
są wszyscy wrzucający datki
do puszek i licytujący fanty.
To, po której stronie finału jesteś - czynnej czy biernej - nie
wydaje się istotne. Ważne, że
grasz, a grasz to znaczy- pomagasz. Grasz w największej
orkiestrze pomocy na świecie czyli w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy. W tym
roku z powodu pandemii koronawirusa przesunięto finał
i zmieniono wiele wydarzeń.
Ale już teraz warto sprawdzić
w swojej gminie jak można zagrać z WOŚP, bo orkiestra już
gra! Do końca świata i jeszcze
o jeden dzień dłużej.
Redaktor Naczelny
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Studio Espresso gościło jako wideorozmowa

z Kamilem Jasińskim
z byłym trenerem żeńskiej drużyny AZS PWSZ Wałbrzych, a obecnie IV ligowego KS Legnickie Pole
rozmawiał Paweł Szpur
Jak to się stało, że trafiłeś
do żeńskiej drużyny kobiet,
pełniąc najpierw funkcję asystenta trenera, a później trenera drużyny?
Będąc studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Wałbrzychu brałem udział w
całej masie akademickich mistrzostw w piłkę nożną czy futsalu. Uprawiałem czynnie piłkę
nożną i zacząłem funkcjonować
jako trener w Victorii Świebodzice czy MKS Szczawno-Zdrój.
Za namową władz uczelni i
Pana Kanclerza Jana Zwierko
dołączyłem do zespołu. Miało
to miejsce na jednej z przerw
między zajęciami. Wówczas trenerem zespołu był Marcin Gryka. To wyszło też od Marcina, z
którym miałem kontakt. Zgodziłem się, najpierw jako asystent
łamane przez trener od bramkarek, czyli od samego początku, gdy uczelnia przejmowała
Szczyt Boguszów-Gorce. Później, robiąc awans do ekstraligi
kobiet i utrzymując się na piątym miejscu, Marcin zrezygnował z prowadzenia zespołu i mi
zaproponowano przejęcie tej
"schedy" jako pierwszemu trenerowi. Oczywiście zgodziłem
się i prowadziłem ten zespół aż
do zamknięcia - czyli do końca
sezonu 2020, który skończył się
pandemią. Zespół przestał funkcjonować i zacząłem szukać pracy, bo piłka jest moją pasją w życiu. Pojawiła się szansa z klubu
spod Legnicy. Zapoznałem się z
propozycją i popytałem znajomych na temat zespołu, również
REKLAMA

tych, którzy byli zawodnikami
czy grali przeciwko tej drużynie.
Rozmawiałem z prezesem klubu
i przyjąłem propozycję.
Porozmawiajmy o sukcesach, które były w kobiecym
zespole. Trzecie miejsce w
lidze, czwarte w Europie i
medale na akademickich mistrzostwach. Czy kobiety są
przykładnymi piłkarkami?
Na pewno trzeba pochwalić
dziewczyny za zaangażowanie
i za podejście. Zostawiają dużo
zdrowia i serca na boisku. Ja
ten czas wspominam bardzo
dobrze i nie mogę złych słów
mówić tutaj na ich temat. Wiadomo - jak to w drużynie - nie
są tylko łatwe momenty, ale też
zdarzały się trudniejsze, z którymi trzeba było sobie radzić i
przezwyciężać. Jeżeli mówimy o
sukcesach to - co by nie mówić
- trenera zawsze bronią wyniki.
Co by się nie działo, to ja na to
pracuję jako trener i zawodniczki na boisku też pracują - zarówno na wynik sportowy, jak i na
swoje nazwisko. Zdarzyło się
trochę tych medali przywieźć,
bo cztery lata z rzędu zdobywaliśmy je na Akademickich
Mistrzostwach Polski w futsalu.
Złoty medal, srebrny, brązowy,
później znowu srebrny. Czasem
przegrywaliśmy, np. wyłącznie
jednym golem z Uniwersytetem Jagiellońskim z Krakowa,
który jest tutaj hegemonem
futsalu i w lidze kobiecej wygrywał wszystkie rozgrywki, mając
dużo reprezentantek Polski.
Tak naprawdę przegrywaliśmy

wszystkie z tych spotkań tylko
i wyłącznie jedną bramką. Także wstydu na pewno nie przynieśliśmy miastu, a uważam, że
wręcz odwrotnie. Trzecie miejsce w lidze, które też smakuje
bardzo dobrze. Wiemy, że w
Wałbrzychu w grach zespołowych tych medali nie było zbyt
wiele. To piłkarskie "zagłębie" w
piłce nożnej tak naprawdę w latach siedemdziesiątych zdobywa medal, koszykarze Górnika.
W innych grach zespołowych
nie możemy pochwalić się tymi
medalami w lidze. Jeszcze zwycięstwo w Łodzi nad zespołem,
który prowadził Marek Chojnacki i dawało nam trzecie miejsce
w kraju na pewno smakowało
wyśmienicie. Trzymaliśmy się
później w tej czołówce non stop.
Pracujesz teraz z mężczyznami i masz porównanie. Z
kim się lepiej pracuje: z Paniami i Panami?
Kobiety potrzebują dużo
bardziej indywidualnego podejścia. Dużo więcej czasu
trzeba poświęcić na rozmowy.
Co prawda ciężko też jest po-

równać oba kluby. AZS PWSZ
był klubem profesjonalnym czy
wpół profesjonalnym - można
tak powiedzieć. Dziewczyny
były na zgrupowaniach cały
czas, ale jak wypadały im jakieś
zajęcia na uczelni, to musiały
wówczas postawić na edukację, a mecze i treningi były dodatkiem. Zachęcaliśmy je do
rozwoju osobistego. Mężczyźni, czwarta liga... to jest tak naprawdę amatorski poziom. Kilka
zespołów jest w stanie zapewnić warunki, żeby ta kadra była
szersza i była rywalizacja, żeby
zawodnicy swoje główne źródło dochodu mieli z wykonywania tego sportowego zawodu.
W klubie, do którego trafiłem,
nie ma czegoś takiego, dobrze
zdawałem sobie z tego sprawę,
że inni podchodzą amatorsko
do tych wszystkich spraw. Byli
tego świadomi, mimo wszystko
chciałem spróbować. Są różne problemy, nie wszyscy dają
radę pogodzić grę z pracą, są
różne okoliczności i tak dalej.
Pod tym względem na pewno
się ciężej pracuje. Nie ma takiej

możliwości reagowania na niektóre wydarzenia na bieżąco. U
dziewczyn po przegranym meczu mieliśmy cały tydzień na to,
żeby się odbudować, a tu może
być tak, że po przegranym meczu zawodnika nie zobaczę cały
tydzień, bo akurat wypadają
"popołudniówki". Takie są realia
i trzeba się w jakiś sposób z tym
pogodzić. Ja nie jestem osobą,
która płacze nad swoim losem,
tylko stara się zawsze wyciągnąć jakieś pozytywy z tego.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
nasz gość opowiada o swoich
stażach trenerskich, które odbył
i o tym, jak wyglądał ich przebieg. Zeskanuj kod i oglądaj pełen wywiad.
Oglądnij pełny wywiad
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Bezpartyjni walczą o branżę turystyczną
Branża turystyczna od
miesięcy znajduje się w
niezwykle trudnej sytuacji, dlatego bezpieczne odmrożenie tego sektora jest
konieczne! Dalsze utrzymanie
rygorystycznych
obostrzeń grozi upadkiem
dziesiątek tysięcy przedsiębiorstw, wzrostem poziomu bezrobocia, a także
wieloma osobistymi tragediami ludzi tracących
pracę. Bezpartyjni Samorządowcy po raz kolejny
wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców.
Dziś ogłosili swój apel dotyczący poluzowania obostrzeń.
Zamrożenie branży turystycznej oznacza straty dla gospodarki oraz niedogodności
dla turystów, jednak przede
wszystkim jest to dramat tysięcy ludzi. Przedsiębiorcy, którzy
przez lata tworzyli miejsca pracy i przyczyniali się do rozwoju gmin, obecnie stoją przed
widmem bankructwa i utraty
dorobku całego życia. Samorząd województwa od miesięcy wspiera finansowo branżę
REKLAMA

turystyczną, jednak najbardziej
oczekiwane przez przedsiębiorców jest poluzowanie
obostrzeń i umożliwienie im
funkcjonowania z zachowaniem rygorów sanitarnych. Utrzymujący się lockdown ma
katastrofalne skutki dla wielu
przedsiębiorców. Szczególnie
odczuwają go osoby z miejscowości górskich, gdzie turystyka jest jedynym i całorocznym
źródłem utrzymania. Jestem w
stałym kontakcie z wieloma z
nich i regularnie otrzymuję informacje o pogłębiającym się
problemie. Dialog samorządów
z rządem jest w tym momencie
konieczny, aby udało się znaleźć optymalne rozwiązanie tej
trudnej sytuacji – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej w
Szklarskiej Porębie, w okresie
od lipca do września, a więc w
czasie poluzowania obostrzeń,
wakacyjny wzrost liczby osób
odwiedzających turystyczne
miejscowości nie przekładał się
na wzrost liczby zachorowań
na COVID – 19. - To ostatni mo-

ment, żeby ocalić biznes, który
od marca walczy o przetrwanie. Przedstawiciele branży są
przygotowani, żeby otworzyć
swoje ośrodki zgodnie z reżimem sanitarnym. Niecierpliwie
czekają na kolejne sygnały rządu oraz rekompensaty dostosowane do poziomu ich strat
- mówi Paweł Wybierała, Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.
O konieczności poluzowania
obostrzeń w branży turystycznej Bezpartyjni Samorządowcy
mówili już w listopadzie. Wówczas zaproponowane zostały
tak zwane cztery filary powrotu do normalności, które zakładały:
- udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom
branży turystycznej, którzy na
skutek obostrzeń zostali odcięci od możliwości zarobku;
- uruchomienie infrastruktury narciarskiej, obiektów
noclegowych, hoteli i obiektów gastronomicznych od 28
grudnia 2020 przy zachowaniu
rygorów sanitarnych;
- rozłożenie ferii zimowych
2021 na 4 dwutygodniowe turnusy między początkiem stycz-

nia i końcem lutego. Każdy
turnus dla czterech regionów
dobranych na podstawie aktualnej skali zakażeń;
- wynegocjowanie z Komisją
Europejską możliwości zapewnienia funduszy dotacyjnych
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w
Krajowym Programie Odbudowy dla przedsiębiorców branży
turystycznej na odbudowę po
pandemii oraz komunalne inwestycje w infrastrukturę turystyczną.
Przedstawione propozycje
były wówczas zbieżne z postulatami przedstawicieli branży
turystycznej i Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej. Dwa
miesiące później problemy
przedsiębiorców stale się pogłębiają. Odmrożenie branży
turystycznej jest obecnie jedyną szansą na uratowanie firm,
które znalazły się na skraju zapaści finansowej, a jednocześnie pozwoliłoby na powrót do
normalnego życia setkom tysięcy ludzi.
WMWD/Red.

sekund
Głuszyca
Dookoła Polski

Z Rewala zimą dookoła Polski,
czyli ok. 3 500 km – taki cel wyznaczył sobie Paweł Małaszko,
który od 1 stycznia rowerem
przemierza nasz kraj. Na trasie
jego przejazdu znalazła się w minionym tygodniu m.in. Głuszyca
i okoliczne miejscowości. Paweł
uruchomił eSkarbonkę WOŚP,
na którą można wpłacać pieniądze. Chce tym samym pomóc
najmłodszym, którzy tej pomocy
szczególnie potrzebują. Link do
skarbonki oraz relację z wyprawy
możecie śledzić na profilu Paweł
Małaszko Zimowa Wyprawa Rowerowa Dookoła Polski.

Czarny Bór
Idealne miejsce
dla aktywnych

Ponad 80 km oznakowanych szlaków, 4 trasy biegowe, 2 spacerowe, ponad 100 słupków z oznaczeniami i 6 tablic turystycznych
to infrastruktura, która pojawiła
się w ostatnim czasie na Masywie
Trójgarbu. Oznaczenia aktywnego wypoczynku pomogą określić
m.in. kierunek trasy, odległość
jaka została pokonana, a nawet
sumę przewyższeń. Na smartfonach można wczytać trasę za
pośrednictwem kodów QR. Kody
widnieją na tablicach informacyjnych oraz na mapach dostępnych od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00 w: Bibilotece+ Centrum Kultury w Czarnym
Borze przy ul. Sportowej 43 oraz
Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 148.
R0023/21
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Zimowe zdobycie K2
Ostatni na świecie niezdobyty zimą ośmiotysięcznik „poległ”. Wszystko za sprawą dziesięciu Nepalczyków, wśród których na wyróżnienie zasługuje Nirmal Purja. Alpinista ten dokonał cudu - pokonał „olbrzyma” bez użycia tlenu. To dopiero osiągnięcie!
Co to za góra?
K2 to drugi co do wysokości szczyt świata i najwyższy w
Karakorum. Uważany za najtrudniejszy ośmiotysięcznik.
Jak podają źródła, K2 cechuje
specyficzne położenie, ponieważ usytuowany jest na terenie Pakistanu. Co więcej, ściśle
przylega do potężnych Chin,
walczących z Pakistanem o
ten obszar. W dodatku Indie
są zamieszane w spór z racji
tego, iż roszczą sobie prawa
do regionu Kaszmiru, który
częściowo podlega pod Pakistan. To z kolei powoduje, że
Indie uważają się za administratora K2. Z geologicznego
punktu widzenia góra ta zbudowana została ze skał krystalicznych, w których przeważa
gnejs i granit. W 1856 roku
T.G. Montgomerie, brytyjski
badacz pracujący w indyjskim
urzędzie mierniczym, dokonał
pomiaru szczytu. Okazało się,
że znalazł się on na liście 35
najwyższych szczytów świata i uplasował się na drugim
miejscu. Stąd jego nazwa K2.
Wysokość góry to: 8611 m
n.p.m. Warto przytoczyć najważniejsze daty związane z
górą. Pierwsze wejście miało
miejsce 31 lipca 1954 roku.
Achille Compagnoni i Lino Lacedelli - to oni „stoją” za tym
sukcesem. Z kolei świadkami
pierwszego zimowego wejścia na K2 jesteśmy my - historia górskich podbojów dzieje
REKLAMA

się niejako na naszych oczach.
16 stycznia 2021 roku 10- osobowy nepalski zespół dokonał -wydawałoby się - rzeczy
niemożliwej. Warto przy okazji podkreślić, że pierwsze
polskie wejście na K2 to 23
czerwca 1986 roku. Nazwisko
Wandy Rutkiewicz na stałe
wpisało się już w pamięć nie
tylko naszych rodzimych, ale i
światowych alpinistów.
Trudne wejście na K2
Góra należy do największych himalajskich wyzwań.
Temperatura, wiatry, ciśnienie
i deficyt tlenu to nie jedyne
problemy, z jakimi muszą na
K2 mierzyć się śmiałkowie.
Największym
czyhającym
wrogiem jest niewiadoma
tego rejonu. Jak podają źródła, klimat Karakorum jest trudny do przewidzenia, bo ostatnio mocno i bardzo szybko
się zmienia. Jak mówił zmarły
w 2020 roku alpinista Michał
Pyka w rozmowie z portalem
Wspinanie.pl: „na K2 jest więcej utrudnień naturalnych niż
do tej pory sądzono. Najpoważniejszym z tych niedocenianych jest właśnie zimno i
związane z tym dodatkowo
obniżone ciśnienie parcjalne
tlenu na dużej wysokości”.
Zdaniem alpinisty właśnie
to może tłumaczyć też sporą
liczbę przypadków choroby
wysokościowej, która zdarza
się zimą u aklimatyzowanych,
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doświadczonych
wspinaczy. Pyka opisał swoją teorię
„szklanego sufitu”, czyli niewidzialnej bariery, którą trudno
jest przekroczyć.
K2 zdobyte zimą
16 stycznia o godzinie
17.00, czyli 13.00 czasu polskiego, nepalski zespół dokonał pierwszego w historii
zimowego wejścia na K2.
Godny uwagi jest fakt, że był
to ostatni niezdobyty zimą
ośmiotysięcznik.
Zimowe
zdobywanie K2, drugiej co do
wysokości góry, zapoczątkowali ponad 30 lat temu Polacy. Informację potwierdzającą
wejście na szczyt przekazał
Chhang Dawa Sherpa z Seven Summit Treks. Ciekawostką jest fakt, że na szczycie
– przy prawie bezwietrznej
pogodzie zameldowało się
dziesięciu nepalskich himalaistów. W tej grupie był Nirmal
Purja. „Zadanie wykonane. K2
zimą bez dodatkowego tlenu” - napisał na swojej stronie
internetowej. Wspinacze zatrzymali się dziesięć metrów
przed wierzchołkiem, aby zaczekać na cały zespół, tak by
wszyscy razem, z hymnem na
ustach, mogli pochwalić się
tym, że zdobyli K2 jako pierwsi w zimie! Według źródeł atak
szczytowy miał rozpocząć się
o godzinie 1 w nocy. Szerpowie wyszli z obozu 3 na około
7300 m. Około 13:00 pokonali
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najtrudniejszy odcinek w partiach szczytowych K2, czyli
Szyjkę Butelki (Bottle Neck)
na ok. 8250-8300 m. Tempo
wspinaczki było jednak wolne – można domniemywać,
że zespół poręczował Szyjkę
– czytamy na portalu wspinamy.pl.
Zimowe ośmiotysięczniki
Portal wspinamy.pl opublikował ranking pierwszych
zimowych wejść na ośmiotysięczniki, w tym z udziałem
Polaków. Oto ranking:
Mount Everest (8848 m) –
17 lutego 1980 r. – Krzysztof
Wielicki i Leszek Cichy. Narodową wyprawę poprowadził
Andrzej Zawada.
Manaslu (8156 m) – 12
stycznia 1984 r. – Maciej Berbeka i Ryszard Gajewski. Kierownikiem zakopiańskiej wyprawy był Lech Korniszewski.
Dhaulagiri (8167 m) – 21
stycznia 1985 r. – Andrzej
Czok i Jerzy Kukuczka. Wyprawą Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego kierował Adam
Bilczewski.
Cho Oyo (8153 m) – 12 lutego 1985 r. – Maciej Berbeka
i Maciej Pawlikowski. Kierownikiem polsko-kanadyjskiej
wyprawy był Andrzej Zawada.
Trzy dni później tą samą drogą weszli: Zygmunt Heinrich i
Jerzy Kukuczka.
Kangczendzonga – (8598
m) – 11 stycznia 1986 r. –
Krzysztof Wielicki i Jerzy Kukuczka. Kierownikiem wyprawy Gliwickiego Klubu
Wysokogórskiego był Andrzej
Machnik.

Annapurna (8091 m) – 3
lutego 1987 r. – Artur Hajzer
i Jerzy Kukuczka (kierownik
wyprawy).
Lhotse (8511 m) – 31 grudnia 1988 r. – w noc sylwestrową stanął na szczycie Krzysztof Wielicki. Kierownikiem
sportowym polsko-belgijskiej
wyprawy był Andrzej Zawada.
Shisha Pangma (8027 m) –
15 stycznia 2005 r. – Piotr Morawski i Simone Moro (Włochy). Kierownikiem wyprawy
polsko-włoskiej był Jan Szulc.
Makalu (8463 m) – 9 lutego
2009 – Simone Moro (Włochy)
i Denis Urubko (Kazachstan).
Gasherbrum II (8036 m) – 2
lutego 2011 – Simone Moro
(Włochy), Denis Urubko (Kazachstan), Cory Richards
(USA).
Gasherbrum I (8068 m) – 9
marca 2012, Adam Bielecki,
Janusz Gołąb, kierownikiem
wyprawy był Artur Hajzer.
Broad Peak (8051 m) – 5
marca 2013, Maciej Berbeka,
Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek. Kierownik
wyprawy Krzysztof Wielicki.
Nanga Parbat (8126 m) – 26
lutego 2016, Alex Txikon, Ali
Sadpara, Simone Moro.
Zebrał i opracował:
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
źródła i cytaty:
https://wspinanie.pl
https://polskihimalaizmzimowy.com
https://drytooling.com.pl
https://www.sport.pl
https://sportowefakty.wp.pl
https://www.onet.pl
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sekund
Strzegom
W reprezentacji Polski

Krystyna Konarska - utalentowana zawodniczka specjalizująca
się w konkurencji konnego ujeżdżenia wystąpi na tegorocznych
mistrzostwach Europy w kategorii dzieci. Informację tę przekazał Andrzej Sałacki, trener kadry
narodowej młodzieżowych grup
wiekowych. Krystyna Konarska na
co dzień pracuje z trenerką Małgorzatą Święcicką. Reprezentuje
gminę Strzegom i Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im Mikołaja
Kopernika w Strzegomiu. Po obu
tegorocznych
zgrupowaniach
jest jedną z czterech dziewczynek branych pod uwagę do kadry
narodowej i do reprezentacji na
mistrzostwa Europy w kategorii
dzieci w 2021 r.
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Biblioteka pod Atlantami
podsumowanie 2020 roku
Zakończył się 75. jubileuszowy rok działalności
wałbrzyskiej biblioteki publicznej. Z powodu pandemii
koronawirusa nie był on
taki, jak sobie wymarzyliśmy. Dwukrotnie musieliśmy zamykać Bibliotekę i
przenosić jej działalność
do Internetu. Mimo przerw
i ograniczeń w działalności
uważamy, że był to całkiem
udany rok, o czym świadczą
poniższe dane statystyczne.
We wszystkich naszych placówkach w ciągu roku odwiedziło nas łącznie ponad 83 000

osób, co daje średnio ok. 400 odwiedzin dziennie.
Wypożyczyliśmy ponad 230
000 pozycji: ponad 200 000 książek, prawie 14 000 czasopism i
ponad 15 000 zbiorów specjalnych. Z usługi „Książka na wynos”
skorzystało od listopada ponad
1 000 osób, a z darmowego dostępu do ebooków na platformie
Legimi – ponad 400. W ramach
akcji „Mała książka wielki człowiek” wydaliśmy 260 wyprawek
czytelniczych dla najmłodszych.
Przygotowaliśmy
przeszło
300 imprez i zajęć stacjonarnych
dla ponad 4 500 uczestników.

Jednocześnie ofertę edukacyjno-kulturalną realizowaliśmy w
Internecie. Odbiorcami naszych
wydarzeń online było ponad 40
000 osób. Dla naszych użytkowników przygotowaliśmy również
ok. 20 gier mobilnych, które umiliły smutny czas pandemii.
Dziękujemy za wszystkie wizyty – stacjonarne i online – i
mamy nadzieję, że w 2021 roku
będzie więcej okazji do bezpośrednich spotykań.
Do zobaczenia pod Atlantami!
Red.
Fot. Bibioteka

Świdnica
Finansuje szczepienia

15 stycznia miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację
programu profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV), który istotnie zmniejsza
ryzyko wystąpienia raka szyjki
macicy. Szczepieniami planuje się
objąć 125 dziewczynek z rocznika 2007. Konkurs zakłada także
przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla dzieci i ich
rodziców. Termin składnia ofert
upływa 29 stycznia, a o szczegółach dotyczących konkursu można przeczytać na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

sekund
Żarów
Historyczny sukces
judoczek

Klaudia Borowiec i Nikola Kamińska, mieszkanki gminy Żarów
otrzymały powołanie do Kadry
Narodowej Judoków. Młode zawodniczki na co dzień trenują w
barwach klubu AKS Strzegom pod
opieką trenera Józefa Smotra.

Świdnica
Kierowca z fantazją

We wtorek 19 stycznia około godziny 22.00 na terenie Świdnicy
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy zauważyli bardzo szybko jadący pojazd marki Audi. Pomiar prędkości
wykazał, że pojazd porusza się w
obszarze zabudowanym z prędkością o wiele większą niż pozwalają na to przepisy. Kierowca Audi
pędził 131km/h. Oznacza to, że
w obszarze zabudowanym przekroczył on dozwoloną prędkość
aż o 81 km/h! Policjanci ze świdnickiego Wydziału Ruchu Drogowego oczywiście udaremnili
kierowcy dalsze „popisy”. 25-latek
stracił prawo jazdy. Otrzymał też
wysoki mandat i 10 punktów karnych. Niestety, pomimo apeli do
kierowców o dostosowanie prędkości do panujących warunków
na drodze oraz o jazdę zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie
brakuje tych, którzy traktują drogę jak tor wyścigowy.
Źródło: http://www.swidnica.policja.gov.pl/
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OGŁOSZENIE DLA WŁAŚCICIELI LOKALI
program do analizy kosztów - szukamy stu chętnych do testów

Zgłoś się już teraz do uczestnictwa w darmowym testowaniu oprogramowania dla właścicieli
i współwłaścicieli nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych. Za udział w testowaniu i zgłaszanie sugestii będzie możliwość korzystania na
preferencyjnych warunkach z finalnej wersji programu (będzie również możliwość darmowego
korzystania). Szczegóły uzyskasz po zgłoszeniu się
do uczestnictwa w testach.
Jeśli jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego
lub użytkowego to masz wiele wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem lokalem lub
też i częściami wspólnymi nieruchomości.
PORÓWNYWANIE
KOSZTÓW
Raczej nikt z nas nie pamięta ile płaciliśmy np. za
energię elektryczną trzy lata temu i ile jej używaliśmy, a warto to porównać np. z wydatkami roku
bieżącego. Oczywiście można za każdym razem
odszukać odpowiednie dokumenty i rachunki w
swoich teczkach i segregatorach, a w przypadku
wspólnot mieszkaniowych można zapytać zarząd
wspólnoty (powinien to udostępniać). Następnie
można wszystko sprawdzić i porównać korzystając z kalkulatora. To jednak dużo wysiłku i dużo
czasu.
A co, gdy chcesz porównać kilka kosztów ? ...np.
czy więcej co roku płacisz za energię oraz porównać koszty zużycia wody pomiędzy lokalami to jeszcze więcej pracy i czasu. Każdy, kto tego
próbował o tym wie, dlatego wiele osób tego nie

robi, choć wie, że to przydatna wiedza w kontroli i
w utrzymaniu wydatków w ryzach. Proponowany
program ma to ułatwić.
Analizowane będą
koszty:
• wody ścieków
• energii elektrycznej
• ogrzewania
• gazu
• remontu
• przeglądów kominiarskich
• przeglądów elektrycznych
• dezynfekcji i deratyzacji
• ubezpieczenia
• sprzątania
• zarządzania nieruchomością wspólna
• Opłaty i prowizje bankowe
Dokładna wiedza i analiza tych kosztów pomaga w zorientowaniu się, które wydatki rosną najszybciej lub najbardziej, a które maleją lub się nie
zmieniają.
Będzie to dużym ułatwieniem w podejmowaniu decyzji i w planowaniu np. zmian taryf, zmian
usługodawcy lub firm współpracujących, w planowaniu bieżących wydatków, remontu
i zmian w korzystaniu z nieruchomości. W przypadku współwłasności i wspólnot mieszkaniowych wiedza ta poprawia przejrzystość rozliczeń
między współwłaścicielami.

PROGRAM UŁATWI
PORÓWNANIE KOSZTÓW
Sprawdzisz koszty i porównasz je ze sobą w różnych latach i miesiącach w dowolnej chwili.
W założeniach programu jest:
- analiza wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego lub użytkowego
- analiza kosztów związanych z utrzymaniem
części wspólnych (dotyczy wspólnot
mieszkaniowych)
- podawanie wyników po przeliczeniu na metry, na udziały, na liczbę lokali, na liczbę osób
- przeliczanie kosztów na dzień, tydzień, miesiąc, rok
- rozpoznanie trendów: rosnących i malejących
kosztów
- możliwość korzystania na komputerze i na telefonie.
Dla właścicieli kilku lokali oraz dla wspólnot
mieszkaniowych ważne i przydatne będzie porównywanie kosztów między poszczególnymi lokalami. Każdy będzie mógł sprawdzić je ze swojego komputera lub telefonu.
Zainteresowanych udziałem w testowaniu prosimy o kontakt pod nr. tel. 661 962 881. Pytania
można kierować na e-mail: analiza.kosztow@
gmail.com
Zespół Projektowy Programu
Analiza Kosztów w Lokalu i Nieruchomości
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Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

Koleje Dolnośląskie

@KolejeD
#PozytywnaJazda
Czy wiecie, że w naszych pociągach mamy specjalnie oznaczone miejsca dla
osób z małymi dziećmi, niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży?
Jeśli w Waszym otoczeniu podczas podróży jest właśnie taka osoba-nie zajmuj
miejsca dedykowanego dla niej. To pomocny gest.
10:47 AM · 20 sty 2021

Bo @MuzeumWalbrzych to również galeria rzeźby plenerowej w muzealnym
ogrodzie, która czeka na Państwa z wielką tęsknotą. Jak my wszyscy. Autorką rzeźby muzealnych bawołów jest Domicella Bożekowska. Do zobaczenia już niedługo
w @WalbrzychMM i w @MuzeumWalbrzych!
11:16 AM · 20 sty 2021

dolnośląska Policja
@DPolicja

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

W @Stara_Kopalnia powstaje centrum szczepień dla mieszkańców naszego miasta. Chcemy aby centrum ruszyło 25.01 i pracowało 7 dni w tygodniu w godz.
7:00-20:00. Na początek będziemy mogli szczepić 250 osób dziennie.
@RomanSzelemej #Wałbrzych #SzczepimySię https://youtu.be/a6zq37iPXqQ
5:01 PM · 19 sty 2021

Akcja Zima na Dolnym Śląsku – w Wałbrzychu i Polkowicach w ostatniej chwili na
pomoc seniorom przyszli policjanci https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/30917,Akcja-Zima-na-Dolnym-Slasku-w-Walbrzychu-i-Polkowicach-w-ostatniej-chwili-na-pom.html
11:04 AM · 20 sty 2021

Anatol Szpur
@AnatolSzpur

Roman Szelemej
@RomanSzelemej
Już po drugiej dawce. Wszystko ok. Za kilka dni odporność. Można będzie jeszcze
więcej bezpiecznie pracować dla @WalbrzychMM #szczepimy @MZ_GOV_PL
@szp_sokolowski @Obremski_

Dziś pełniłem dyżur radnego w Ratuszu @WalbrzychMM
.W większości dominują sprawy mieszkaniowe. Z powodu pandemii frekwencja
jest niska, ale jak zawsze polecam komunikację przez mess bądź skrzynkę mojej
strony.
3:48 PM · 19 sty 2021

3:52 PM · 20 sty 2021

Anna Żabska
@AZabska

Michał Dworczyk
@michaldworczyk
Obecnie mamy zaszczepionych ponad 541 tys. osób. Do dzisiaj zarejestrowało się
na szczepienia 669 tys.seniorów powyżej 80. roku życia. #SzczepimySię #NarodowyProgramSzczepień
1:33 PM · 20 sty 2021

Amant z siekierą

W minioną niedzielę w ręce
dzielnicowych z Boguszowa-Gorc na gorącym uczynku
przestępstwa wpadł 34-latek
podejrzany o zdemolowanie
drzwi mieszkania w jednym z
budynków w tej miejscowości.
Mężczyzna przy użyciu siekiery

Adwokat radzi:

chciał dostać się do byłej partnerki, by – jak twierdził – po
prostu z nią porozmawiać.
Około godziny 3:00 dyżurny
Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie demolującym
drzwi wejściowe do jednego z

@Zamek_Ksiaz
visitor numbers. 27% increase in footfall from the previous year. We have hit a
record milestone ! More than 530 000 visitors for the first ever time in the single
year :)
5:32 PM · 17 sty 2021

mieszkań przy ul. Browarnej w
tej miejscowości. Zaalarmowani o zdarzeniu - mający nocną
zmianę dzielnicowi - niezwłocznie udali się pod wskazany adres
i na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali 34-latka. Jak
się okazało, był on kompletnie
pijany i trafił do pomieszczenia
dla osób zatrzymanych, gdzie
po wytrzeźwieniu usłyszał za-

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się
zapis, że rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet
obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty. Dotyczy
to wszystkich relacji rodzic-dziecko, niezależnie czy
rodzice dziecka byli czy są w związku małżeńskim.
Istotne jest to, że prawo do kontaktów z dzieckiem jest
niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej.
Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma
prawo do spotkań z dzieckiem, nawet jeśli dziecko
zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej. Z drugiej strony sąd może ograniczyć albo całkowicie zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli tego wymaga dobro dziecka.
Często jednak, gdy rodzice się rozstają, dziecko mieszka z jednym z nich. W takiej
sytuacji może się zdarzyć, że jeden z rodziców będzie utrudniał kontakty z dzieckiem
drugiemu rodzicowi. Jeśli rodzice nie będą w stanie się porozumieć i wypracować
sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt z
dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
Sam fakt, iż znajdujemy się obecnie w trudnym, pandemicznym okresie, to jednak nie ma on wpływu na prawo do kontaktów z dzieckiem. Rodzic powinien real-

rzut zniszczenia mienia. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna
uszkodził drzwi siekierą i zabezpieczyli narzędzie służące do
popełnienia czynu zabronionego prawem. Straty w mieniu wycenione zostały na kwotę około
800 złotych. Podejrzany przyznał
się do zarzucanego mu czynu i
złożył wyjaśnienia. Oświadczył
mundurowym, że chciał tylko

wyjaśnić kilka kwestii z byłą już
partnerką. W momencie zdarzenia był nietrzeźwy. Miał półtorej
promila alkoholu w organizmie.
Teraz za popełnione przestępstwo może trafić za kraty więzienia na 5 lat. O jego losie zdecyduje sąd.
Red.
Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl

nie ocenić , kierując się dobrem i bezpieczeństwem dziecka,
czy dany kontakt rzeczywiście może mieć negatywne konsekwencje dla dziecka.
W pierwszej kolejności zawsze zaleca się współdziałanie
rodziców dla dobra małoletniego.
Zatem jeśli ustalony kontakt nie może się odbyć, ze względu na przebywanie jednego z rodziców w izolacji domowej
lub kwarantannie, nie stoi to na przeszkodzie aby „ przełożyć” go na czas gdy taki kontakt według wcześniejszych ustaleń nie przysługiwał.
Dodatkowo, kontakt zawsze może być realizowany np. za pośrednictwem komunikatorów internetowych takich jak : Skype, Messenger, WhatsApp. Oczywiście taka
forma kontaktu nigdy nie powinna zastąpić bezpośredniej styczności z dzieckiem
dlatego sugerowane są one wyłącznie uzupełniająco bądź w okresie gdy taki bezpośredni kontakt z rodzicem nie jest wskazany.
Jeśli mimo sądowego uregulowania kontaktów drugi rodzic odmawia spotkań z
dzieckiem, można złożyć do sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty. Jeśli
mimo to rodzic nadal utrudnia kontakty sąd nakaże zapłacić określoną kwotę do rąk
drugiego rodzica za każdorazowe utrudnienie kontaktów, które zostały uregulowane
sądownie.

Chcesz zadać pytanie Pani adwokat? Napisz do nas, opisz krótko swoją sytuację, czekamy na Twoje pytania: sekretariat@30minut.pl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH UDZIELA ADWOKAT KATARZYNA STUCHŁY WWW.ADWOKATWALBRZYCH.PL
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Kierunek NBA! Balcerowski chce do Draftu!

Jakub
Zima
sport na zimno

Jakby nie chcieli wygrać
Emocje po końcowej
syrenie sprawiły, że
niezrozumienie
mieszało się ze złością.
Nikt w Wałbrzychu nie
potrafił
racjonalnie
wytłumaczyć tego, dlaczego Górnik przegrał
wygrany mecz. Co więcej, jeszcze w połowie
trzeciej kwarty w Krakowie nikt nie wierzył,
że z grającym przeciętnie wałbrzyskim teamem można wygrać.
Wałbrzyszanie wygrywali w Krakowie niemal
przez cały mecz. Sukces
rodził się w bólach. Wygrane w trzech kwartach dawały nadzieję, że
komplet punktów wróci
z drużyną Łukasza Grudniewskiego.
Niestety
szczęśliwy sen niepokonanych skończył się
w ciągu zaledwie 180
sekund.
Do tej pory nikt nie potrafi zrozumieć tego jak
doszło do tak tragicznej
w skutkach gry w końcowej fazie spotkania.
Suma sumarum, już w
środę kolejne ważne
spotkanie i obawa przed
porażką w prestiżowym
pojedynku z WKK Wrocław. Taka dysfunkcja w
meczu z takim rywalem
zaboli jeszcze bardziej.
Kibice zapewne też jej
nie wybaczą tak łatwo.
Warto więc szukać formy, nie tylko tej fizycznej, ale przede wszystkim mentalnej.

JZ

W zeszłym roku cieszyliśmy się z bardzo dobrych występów polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata w Chinach.
Jedną z gwiazd biało-czerwonej drużyny był urodzony w Świdnicy Aleksander Balcerowski.
balife Gran Canaria. Długo
kolidował z występami w
jednak czekaliśmy aż forma
kadrze, to postawi na walkę
mierzącego 216 centymeo NBA. Czas spełnić marzetrów, grającego na pozycji
nie? Trzymamy kciuki!
środkowego, da możliwość
regularnych występów.
Dotychczas za oceanem
występowało czterech PoDzisiaj wychowanek Górlaków. Epizody zaliczyli Manika Wałbrzych jest jednym
ciej Lampe, Szymon Szewz najlepszych zawodników
czyk i Cezary Trybański.
ligi. Życiowa forma i dobre
Ikoną polskiej koszykówki
wyniki sprawiły, że po kilw Ameryce był za to Marcin
ku latach reprezentowania
Gortat, który przez 11 lat
barw drużyny z Półwyspu
gry, miał okazję występoIberyjskiego,
Aleksander
wać w kilku klubach. Karierę
Balcerowski zamierza zgłozakończył jako gracz Los Ansić się do tegorocznego
geles Clippers.
draftu NBA. Reprezentant
JZ
kraju,
na
łamach
PrzegląZdjęcie:
Po turnieju wydawało się,
cy. Polak na stałe zajął miejdu Sportowego zaznaczył
Aleksander Balcerowski
że kariera 20-letniego zasce w kadrze pierwszego
nawet,
że
jeśli
ten
będzie
wodnika wystrzeli jak z prozespołu hiszpańskiej Her-

Motor okazał się silniejszy
Mineralni E-sports Team Szczawno Zdrój po kilku świetnych występach znaleźli swojego pogromcę i odpadli z
organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej, ePucharu Polski w FIFA 21.
- Nasi zawodnicy przebrnęli przez dwie fazy
eliminacji i znaleźli się w
najlepszej 16 w kraju. Losowanie par 1/8 finału dawało nam nadzieję, że przy
odrobinie szczęścia uda się
awansować do najlepszej
8. Cieszyliśmy się z wylosowania Motor Lublin i
możliwości zmierzenia się
z jednym z najpopularniejszych streamerów reprezentującym barwy Motoru,
jakim jest PLKD. Pierwszy
mecz rozegrał dla MKS-u
Jan „JuanJachu” Sobkowiak
i niestety musiał uznać wyższość Krzysztofa Lenarczyka (Mr.Cogito), który zwyciężył 2:1. Jasne się stało, że

aby awansować do kolejnej
rundy, na wyżyny swoich
możliwości będzie musiał
wspiąć się Adrian Bogucki.
Wiedzieliśmy, że będzie to
ciężki mecz. Nasze obawy
się potwierdziły. PLKD rozegrał dobre spotkanie, pokonując Adriana 3:2. W dwumeczu przegraliśmy więc
5:3 i to Motor Lublin znalazł
się w najlepszej ósemce
turnieju - mówią przedstawiciele klubu z uzdrowiska.
Genialna przygoda dobiegła końca, ale zdobyte
doświadczenie zaprocentuje w przyszłości. Cieszy
również, wysoki poziom
drużyny i fakt, że pomimo
wyjątkowo trudnego ry-

wala, ekipa ze Szczawna-Zdroju walczyła do samego
końca. Walkę Mineralnych z
Motorem śledziło blisko 6
tysięcy osób, co pokazuje,
że popularność e-sportowych zmagań rośnie. Kto

wie czy za jakiś czas nie
będziemy mieli w okolicy
zespołu, który zagra o najwyższe cele w kraju.
JZ

Spokojne przygotowania biało-niebieskich
Górnik Wałbrzych również zaczyna przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2020/2021. Po kapitalnym półroczu i zakończeniu rundy bez porażki, biało-niebiescy liderują w Wałbrzyskiej Serie A. Biorąc pod uwagę przewagę nad resztą stawki,
tylko niefortunny zbieg wydarzeń, mógłby zatrzymać piłkarzy trenera Marcina Domagały.
- Do treningów mieliśmy
• 20 luty – Olimpia KaObostrzenia covidowe
cjalnie przygotowaną rozwrócić 12 stycznia, ale niemienna Góra (LO)
nie pozwalają wrócić do
piskę. Widzę i cieszę się,
stety przez pandemię i ob• 27 luty – Zjednoczezajęć grupowych, ale nie
że zawodnicy podchodzą
ostrzenia nie możemy wróni Żarów (LO)
zmienia to faktu, że zespół
do tego bardzo poważnie,
cić do treningów do końca
• 06 marzec – Łomnica
do rozgrywek będzie doco pozwala myśleć, że uda
stycznia i czekamy aż rząd
Jelenia Góra (A klasa)
brze przygotowany.
nam się dobrze przygotozniesie restrykcje. Wiemy
• 13 marzec – Słowia- Teraz zawodnicy indywać do sezonu – cieszy się
też, że pierwszy sparing
nin Wolibórz (LO)
widualnie na czas, kiedy
Marcin Domagała.
nie dojdzie do skutku przez
- Kadra będzie utrzymanie możemy się spotykać
JZ
przedłużone restrykcje rząna, a nawet dojdzie do nas
na boisku, realizują speZdjęcie: Artur Domagała
dowe – mówi trener Marcin
3 zawodników, ale nazwiDomagała.
ska podamy jak już piłkarze będą zarejestrowani w
Sparingi rok 2021:
extranecie. Jedyny znak za• 30 styczeń – Zjednopytania to, czy Hallyson bęczeni Żarów (LO)
dzie mógł wrócić do Polski.
• 06 luty – Karolina JaWszystko przez sytuację z
worzyna Śląska (LO)
lataniem i restrykcjami co• 13 luty – Olimpia Kovidowymi – tłumaczy szkowary (LO)
leniowiec Górnika.
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Derby są nasze
W zaległym spotkaniu II ligi siatkarki Chełmca Wodociągów
pewnie odprawiły przyjezdne ze Świdnicy. Dzięki środowej
wygranej nad IgnerHome Volleyem Świdnica 3:1 zespół trenera Marka Olczyka wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji.
przeskoczyła sąsiada zza
O ile środa okazała się
miedzy w ligowej tabeli.
mało przyjemna dla koszykarzy Górnika Trans.eu, o
Sam mecz z wyjątkiem
tyle w zupełnie odmientrzeciej
partii miał dość
nych nastrojach wspomniajednostronny
przebieg.
ny dzień kończyły siatkarPo
początkowej,
wyrówki Chełmca Wodociągów.
nanej
walce,
z
upływem
Nasze panie są prawdziwą
czasu rosła przewaga gorewelacją II-ligowych rozspodyń, które dość gładko
grywek, co w pełni powygrały dwa pierwsze sety
twierdziły w derbowej kondo 17 oraz 21. Co prawda
frontacji z wyżej notowaną
w trzeciej odsłonie zryw
dotychczas ekipą ze Świdświdniczanek
przyniósł
nicy. Warto w tym wypadku
im
zwycięstwo
25:18,
ale
podkreślić słowo „dotychnasze
panie
nie
zamierzaczas”, gdyż zwyciężając
ły rezygnować z kompletu
3:1, a tym samym inkasując
punktów. Ostatnia część to
komplet punktów, Alekponownie wyraźna przewasandra Małodobra i spółka

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

ga podopiecznych trenera
Olczyka, który odprawiły IgnerHome do 18, a w całym
spotkaniu 3:1. MVP meczu
wybrano Natalię Gezellę.
W nadchodzącej kolejce
wałbrzyszanki raczej nie
powinny mieć problemów
z powiększeniem dotychczasowego dorobku, mimo
iż wystąpią na wyjeździe.
Rywalem wicelidera rozgrywek będzie bowiem Sobieski Oława, a więc przedostatnia ekipa II ligi.

VIII kolejka (zaległa) II
ligi
Chełmiec
Wodociągi
Wałbrzych – IgnerHome
Volley Świdnica 3:1 (25:17,
25:21, 18:25, 25:18)
Chełmiec
Wodociągi:
Natalia Gezella, Judyta Rzeczycka, Pamela Łuszczyńska, Oliwia Łuszyńska, Aleksandra Małodobra, Karolina
Olczyk, Agata Olejniczak (l)
oraz Julia Rzeczycka. Trener: Marek Olczyk
Bartłomiej Nowak
fot. użyczone

Padła „twierdza Wałbrzych”
Zakończyła się doskonała, zwycięska passa koszykarzy Górnika Trans.eu przed własną publicznością. Po raz pierwszy w
tym sezonie sposób na wałbrzyszan znalazła ekipa WKK Wrocław, która po dramatycznym, bo rozstrzygniętym dopiero w
dogrywce pojedynku wygrała w hali Aqua-Zdroju 95:90. Katem biało-niebieskich okazał się były wychowanek Górnika – Piotr
Niedźwiedzki.
Do derbowej rywalizacji kwarty nieco lepiej prezento- zawodnikom od stanu 71:77 starty, ale tego dnia musieli
na szczycie I ligi gospodarze wali się Górnicy, którzy pro- w 35 minucie miejscowi zdo- uznać wyższość koszykarzy
przystąpili w mocno osłabio- wadzili różnicą 2-3 punktów. łali w samej końcówce czwar- WKK.
nym składzie. Ze względu na Kryzys dopadł wałbrzyszan tej kwarty doprowadzić do
trzy przewinienia techniczne w ostatnich 120 sekundach remisu po 83. Bohaterem
Mimo porażki biało-niebieBartłomiej Ratajczak oglądał wspomnianej ćwiartki, gdy od ostatnich sekund regulami- scy zachowali fotel wicelidera
mecz z trybun, kontuzjowane- stanu 63:63 przyjezdni odsko- nowego czasu gry okazał się I ligi, choć czub tabeli mocno
go Macieja Koperskiego czeka czyli na 6 punktów (69:63) po Jakóbczyk, który w bardzo się wypłaszczył, gdyż na czele
od 4 do 6 tygodni odpoczyn- 30 minutach. W zespole WKK niewygodnej pozycji trafił do klasyfikacji plasują się Czarku od basketu, a odczuwający świetnie spisywał się Piotr kosza i tym samym przedłu- ni Słupsk, do których Górnicy
problemy zdrowotne Jan Ma- Niedźwiedzki, który znalazł żył szanse Górnika na zwycię- oraz nasz środowy przeciwnik
lesa całe spotkanie przesie- godnych siebie przeciwników stwo w dogrywce. Co prawda tracą zaledwie 1 punkt. I to
w osobach: rozgrywającego równo z syreną zapunktował właśnie Czarni będą najbliżdział na ławce rezerwowych.
najlepszy mecz w sezonie Niedźwiedzki, ale na nasze szym rywalem Ratajczaka i
Jak na derby przystało, Marcina Wróbla, oraz Krzysz- szczęście sędziowie uznali, iż spółki, a do kolejnej konfronmecz miał bardzo zacięty prze- tofa Jakóbczyka. To głównie rzut został wykonany już po tacji na szczycie dojdzie jutro
bieg. Niemal do końca trzeciej dzięki obu doświadczonym czasie, co przyjęliśmy ze spo- o godzinie 18 na boisku słuprą ulgą.
szczan.

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Damian
Nazwisko: Durski
Data urodzenia: 28 grudnia 1997 roku
Pseudonim sportowy: Duri
Klub: Górnik Trans.eu Wałbrzych (koszykówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Na pewno awans do I ligi z Górnikiem, bo myślę, że
w ówczesnym zespole odgrywałem ważną rolę i w
dużym stopniu przyczyniłem się do awansu biało-niebieskich na wyższy szczebel. Do tego mogę
również dodać sukcesy w kategoriach młodzieżowych, a mianowicie 4 i 8.
miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 14 i 18. Chciałbym także wspomnieć o
ubiegłorocznym mistrzostwie I ligi, ale nie do końca czujemy się z tego tytułu
zadowoleni, ponieważ ze względu na pandemię koronowirusa rozgrywki, jak
wiadomo, nie zostały dokończone.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Trudne pytanie, ale myślę, że mogę wspomnieć Kobego Bryanta. Podziwiałem go za jego sukcesy i za to jakim był człowiekiem, W sporcie był bardzo
znaczącą osobą, życie też miał poukładane. Koszykówka była u niego na 1.
miejscu i robił wszystko, aby jak najdłużej być na topie.
Dlaczego koszykówka?
Moja przygoda zaczęła się jeszcze w podstawówce, w IV klasie. Pamiętam,
że wtedy były SKS-y, podczas których nauczyciel wychowania fizycznego powiedział mi o treningach koszykówki. Co ciekawie, na pierwsze zajęcia pojechałem z trzema kolegami, ale żaden oprócz mnie nie pozostał przy baskecie.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
W tym sezonie chcielibyśmy dokończyć to, co zabrała pandemia, czyli sięgnąć po mistrzostwo I ligi, ale wywalczone na parkiecie, a nie przy zielonym
stoliku. Jako zawodnik zaś chciałbym z roku na rok stawać się coraz lepszym
graczem i konsekwentnie zdobywać kolejne szczeble mojej przygody z koszykówką.

Niestety, mimo dobrego w
wykonaniu gospodarzy początku dogrywka nie przyniosła happy endu. Do stanu
88:89 w 3 minucie trwała wyrównana i zacięta walka, jednak po chwili piąty faul złapał
Jakóbczyk i siła naszego rażenia wyraźnie spadła. Odwrotnie do wrocławian, którzy w
krótkim okresie odjechali na
6 „oczek” (94:88). Podopieczni trenera Grudniewskiego do
końca starali się zniwelować

XIX kolejka I ligi
Górnik Trans.eu Wałbrzych
– WKK Wrocław 90:95 (25:23,
22:23, 16:23, 20:14, d. 7:12)
Górnik Trans.eu: Marcin
Wróbel 25 (6x3), Krzysztof Jakóbczyk 23 (2), Damian Cechniak 13, Tomasz Ochońko 12,
Maciej Bojanowski 11 (1), Kamil Zywert 4, Damian Durski
2, Łukasz Makarczuk. Trener:
Łukasz Grudniewski
Bartłomiej Nowak

W co gra Boniek
i dlaczego gra źle?
Chociaż selekcjoner naszej
piłkarskiej reprezentacji Jerzy
Brzęczek był często mocno krytykowany to jego wczorajsze
odwołanie, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych wypowiedzi Z.Bońka jest -można śmiało
powiedzieć - szokiem. Temat
pracy z kadrą byłego już selekcjonera i jego ewentualnego
zwolnienia w różnych okresach
sam często w tej rubryce brałem
na warsztat, ale gdybym miał
się teraz wypowiedzieć co o
tym zwolnieniu myślę (czy jest
ono w tym momencie słuszne
czy nie) to szczerze mówiąc sam
do końca nie wiem. Bo bardzo
interesujące jest pytanie - co takiego się stało, że prezes PZPN
podjął nagle tak radykalną decyzję? Teorii jest kilka - np. że
mówienie po ostatnim zgrupowaniu kadry o kontynuowaniu
pracy z selekcjonerem było tylko zasłoną dymną a Boniek potajemnie sondował możliwość
sprowadzenia trenera z Włoch.
Niektórzy dymisję Brzęczka wiążą z jednoczesną dymisją Marco
Giampaolo w Torino (nazwisko
Włocha bardzo często wymienia
się jako faworyta do objęcia naszej kadry). Słyszałem też opinię, że odwołanie trenera to nie
efekt jego dotychczasowej pracy ale zaproponowanego przez
niego planu działań na najbliższe miesiące czego prezes mógł
nie zaakceptować. Bez względu
na to, która z tych teorii jest
prawdziwa lub jaki jeszcze inny
był powód, to proces zatrudniania i odwoływania trenerów
kadry narodowej w Polsce jest
po prostu zły bo także ten element musi odbywać się w sposób systemowy. Nie może być
nastawiony tylko na konkretny
najbliższy cel typu: „awans na
mundial i wyjście z grupy”. Musi
uwzględniać długofalowe konsekwencje wyboru określonego selekcjonera, odpowiednie
skompletowanie całego sztabu
z nim współpracującego, wytypowania asystentów, którzy
mogliby po nim przejąć drużynę
itd. Tylko to może zapewnić drużynie stabilność i budowanie jej
solidnych fundamentów na lata.
Oczywiście zatrudnianie trenera-ratownika czy takiego, który
akurat jest wolny i niedrogi nie
oznacza, że na pewno skończy
się to sportową klapą - przy
szczęściu taki szkoleniowiec
może „coś ugrać” ale będzie to z
pewnością sukces jednostkowy,
nie spowoduje powtarzalności i
stworzenia czegoś trwałego.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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PREMIERA ON-LINE W TEATRZE LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Lata 50 XX-go wieku. Rok
po śmierci inżyniera marzeń,
krzewiciela dobroci, płonącego słońca komunizmu, Gruzina Iosifa Wissarionowicza
Dżugaszwili, kata i rzeźnika
o scenicznym pseudonimie
Józef Stalin, warszawską Akademię Sztuk Pięknych kończy 24-letni malarz.
Polska w tym czasie siermiężna, stalowo-szara i
rozżalona ociekającą krwią
każdej niesklasyfikowanej w
szeregu myśli, „nagrodą” za
wygraną niedawno wojnę, z
innym katem, na śmierć i życie, na przetrwanie.
Woli towarzystwo literatów, nie artystów, i potrafię
to zrozumieć. Światek sztuki
uważa za nieustającą walkę
grup wzajemnej adoracji z
kołem zamachowym pseudointelektualnych pretensji.
Buntowniczy, niezależny
od artystycznych mód.
Przez to ciekawy, fantastyczny, niepodobny, niepowtarzalny. Niepasujący.
Przyjdzie nam popatrzeć
na jego prace na męczących
coraz bardziej ekranach urządzeń. Ja skorzystałem z przywileju posiadania materialnego, otwierającego galerię
klucza, żeby zobaczyć je jak
dawniej.
Prace pochodzą od prywatnych
kolekcjonerów,
więc będzie to ten miły misz
masz, piękny przekrój. Obrazy wybujałe, ciężkie od nalanych na nie materiałów,
ludzko-zwierzęce postacie,
nie demony jak podpowiada
w pierwszej chwili umysł lub
zbyt cnotliwe sumienie, ale
inspirowane
starożytnymi
kulturami, alternatywną historią stworzenia oraz ciche
szkice z zacisza pracowni.
Przejmujące, mroczne, organicznie surrealistyczne, pierwotne. I niezwykłe.
Jan Lebenstein 1930-1999.
Ikona polskiego malarstwa
ironicznie w znów trudnych
czasach, w małym mieście
na południu Polski, online na
facebookowej Starej Kopalni.
Brakuje tylko zapachu
farb.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu od 5 stycznia wznowił próby
do spektaklu „Chłopcy z placu
Broni” Ferenca Molnára w adaptacji i reżyserii Marty Streker,
który początkowo miał być ubiegłoroczną premierą jubileuszową. Premiera klasyki literatury
dla młodzieży (dla widzów 10+)
planowana jest na 6 lutego. W
związku z niezmieniającą się sytuacją pandemiczną, przedstawienie będzie transmitowane
na żywo za pośrednictwem platformy https://live.teatrlalek.walbrzych.pl/. Szczegóły wkrótce.
„Chłopcy z placu Broni” to
spektakl o prawdziwej przyjaźni kolegów i ich walce nie tylko
o miejsce zabaw, ale o „kawałek
ojczyzny”. W wojnie o tytułowy
plac walczą dwie grupy: chłopcy
z placu Broni z Jonaszem Boką
na czele oraz Czerwone Koszule,
którym przewodzi Feri Acz. Największą odwagą i hartem ducha
wykazuje się najmłodszy z nich,
Ernest Nemeczek, gdy w obronie
własnych przekonań poświęca
to, co najcenniejsze – swoje życie.

Przyjaźń, honor, odwaga, lojalność i poświęcenie to wartości, z którymi zetknie się młody
widz. Spektakl podejmuje też
ważny temat wykluczenia, uczy
zrozumienia, że w społeczeństwie, tak jak na placu Broni, każde ogniwo jest ważne, a w grupie
tkwi niewyobrażalna siła. Staje
się lekcją solidarności społecznej, wzajemnego szacunku oraz
działania według wyznaczonych
i przyjętych przez grupę zasad.
„Chłopcy z placu Broni” to
swoista zabawa w okrutny świat
dorosłych, począwszy od przybierania kostiumów i masek, które noszą aktorzy, wypowiadania
słów czy podejmowania różnych
działań, ale zarazem ukazująca
wrażliwość natury dziecięcej. Na
koniec to próba oswojenia trudnego tematu choroby i śmierci.

muzyka: Maciej Zakrzewski
ruch sceniczny: Katarzyna Pawłowska
obsada:
Karolina Bartkowiak, Rafał
Gorczyca, Kamil Król, Paweł
Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz,
Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska

Kosmetyki. Polecamy pachnące mango galaretki do kąpieli,
cytrusowe żele pod prysznic i peelingi, kwiatowe pianki do mycia i
kule do kąpieli.
Świece zapachowe. Najlepsze
są te wykonane z wosku naturalnego, najczęściej sojowego z knotem
drewnianym lub bawełnianym. Tańszych wersji nie rekomendujemy,
gdyż parafina podczas spalania
może uwalniać toksyny.
Dyfuzor. Może być tradycyjny
(np. z rattanowymi patyczkami) lub
elektryczny.
Sprej do pomieszczeń. Sprawdzi
się na zasłonach, poduszkach, obiciach. Jeśli zapach rozpylimy w powietrzu, opadnie na podłogę i nici z
efektu.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Nowości kosmetyczne
Te produkty z pewnością
będą hitem roku 2021 roku!
BALSAM DO UST DIOR. To
pierwszy transparentny pro-

dukt marki. Można go używać
samego lub w połączeniu z pomadką, jako satynowe wykoń-

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Partnerem premiery jest RADIO RMF MAXXX.

TWÓRCY SPEKTAKLU:
tekst: Ferenc Molnár
przekład: Tadeusz Olszański
adaptacja i reżyseria: Marta
Streker
scenografia, maski i kostiumy:
Katarzyna Leks

Uczta dla nosa

Wokół piękna

czenie makijażu ust. Cena około
160 zł.
ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY
KREM DO CIAŁA ZIAJA o rozkosznym zapachu czekolady i
kawy pokochasz od pierwszego
wsmarowania. Kosmetyk należy do linii Baltic Home Spa Wellness. Cena około 20 zł.
WODA
PERFUMOWANA
LE LION DE CHANEL z nutami
ambry, paczuli i drzewa sandałowego sprawi, że poczujesz się
jak królowa! Cena za 75 ml to
około...800 zł.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Cała prawda o botoxie
Botox – chyba najbardziej
kontrowersyjny zabieg medycyny estetycznej. Substancja
wokół której krąży wiele mitów oraz legend. Przez jednych uwielbiany, przez innych
znienawidzony. Zabieg, który
w najszybszy sposób pomaga
pozbyć się zmarszczek i zachować młody wygląd twarzy.
Jak działa botox?
Wszyscy Ci, którzy uważają
że botox możemy podać wszędzie i wypełnić nim zmarszczki
czy powiększyć usta, będą rozczarowani. Botox, czyli toksyna
botulinowa typu A, to substancja, która podana w głąb
skóry działa jedynie na przewodnictwo nerwowe, wywołując tzw. ,,paraliż”. Dzięki temu
możliwe jest unieruchomienie
wybranego mięśnia na twarzy.
Dlatego z powodzeniem botox
używany jest do niwelowania
zmarszczek poziomych czoła,
zmarszczek pionowych między brwiami widocznych przy
zmarszczeniu brwi tzw. lwia
zmarszczka, zmarszczek okolic
bocznego kąta oka widocznych przy pełnym uśmiech
zwanych kurzymi łapkami.
Pewnie ku zaskoczeniu niektórych toksyny botulinowej nie
podajemy w usta w celu ich
wypełnienia, nie podajemy w
bruzdy nosowo-wargowe w
celu redukcji zmarszczek czy
na kość jarzmową w celu jej
uwydatnienia. Na te okolice
zastosowanie znajdują inne
preparaty.
Czy botox jest niebezpieczny?
Botox w medycynie estetycznej stosowany jest od
kilkunastu lat. W 2002 roku
FDA, czyli Federalna Agencja
Żywności Leków, zatwierdziła
toksynę botulinową typu A do
,,tymczasowej poprawy wyglądu umiarkowanych ciężkich
zmarszczek między brwiami”.
Idąc dalej, wyizolowanych w
1897 roku bakterii powodujących paraliż nerwów, używano
również do celów terapeutycznych leczenia zeza. Dzisiaj bardzo często toksyny botulinowej używamy także w leczeniu
bólu migrenowego, nadmiernej potliwości czy bruksizmu
- nocnego zgrzytania zębami.
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ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

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

ORAZ ROZPAŁKA

Wystarczy, że w piątek 22.01.2021 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

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

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

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

(8)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

(7) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

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

(7) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43

(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: malowanie, tynkowanie, panele, płytki, łazienki, remonty mieszkań.
Działalność jednoosobowa. Tel.
660 948 158

SPRZEDAM

PRACA

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

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

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

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

Alarmy-immobilizery
samochodowe
sprzedaż montaż
naprawa
Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych
Montaż świateł
do jazdy dziennej
ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01

Bogdan Leśniak

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

tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

pobrania w domu pacjenta,

mgr analityki medycznej
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