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Recital dla kobietRecital dla kobiet

Studio EspressoStudio Espresso
z Tomaszem Durajczykiemz Tomaszem Durajczykiem

Piorunujący finisz siatkarzy!!!Piorunujący finisz siatkarzy!!!

Choć w trakcie sezonu nie zabrakło zawirowań, to jednak główny cel siatkarzy Chełmca Wałbrzych 
został w pełni zrealizowany. Dzięki świetnej końcówce rundy zasadniczej, czyli trzem wygranym z rzę-
du, zespół trenerów Kurzawińskiego oraz Ignaczaka wywalczył bezpieczne 6. miejsce, a tym samym 
zapewnił sobie utrzymanie w II lidze.

Bartłomiej Nowak   czytaj więcej strona 14 
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PRZEGLĄDPRZEGLĄD
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET!
Drogie Panie!

Przyjmijcie nasze najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet!
Zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń!
Abyście były zawsze szczęśliwe i uśmiechnięte,
a na swej drodze spotykały tylko wyrozumiałych
i kochających mężczyzn!
Wszystkiego Najlepszego!
Zespół Redakcyjny Tygodnika 30 minut 

Boguszów-Gorce czas wyboru

Przed mieszkańcami przedter-
minowe wybory na burmistrza 
Boguszowa-Gorc. Głosowanie 
odbędzie się w dniu 11 kwietnia 
2021 roku w godzinach 07:00 – 
21:00. Trwa kampania wyborcza, 
w której o głosy wyborców za-
biega czworo kandydatów.

Pierwszą kandydatką jest Sylwia 
Dąbrowska, która była przewodni-
czącą Rady Miejskiej, a także pracowa-
ła jako pracownik socjalny w Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Kandydowała już 
w 2018 roku na to stanowisko. Drugą 
panią ubiegającą się o fotel gospoda-
rza jest Marta Cinciała, fizjoterapełt-
ka i mgr zarządzania strategicznego, 
a także wicekoordynatorka Partii 
Wiosna na terenie powiatu wałbrzy-
skiego, znana również chociażby z 
takich działań jak akcja "Różowej 
skrzyneczki". O głosy mieszkańców 
zabiega również Roman Ludwiczuk, 

który był senatorem oraz zastępcą 
prezydenta Wałbrzycha za czasów 
Piotra Kruczkowskiego. O poparcie 
swoich współmieszkańców powalczy 
także Krzysztof Kumorek, rodowity 
boguszowianin. Z nadania Prezesa 
Rady Ministrów pełni on obecnie obo-
wiązki burmistrza Boguszowa-Gorc. 
Musiał zatem już teraz sprostać upo-
rządkowaniu funkcjonowania gminy. 
Pracował w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim oraz w Toyota Motor 
Manufacturing Poland. 

Red. 

foto: Fabian Kurzawiński 
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z Waldemarem Weihs,
z prezesem Fundacji Merkury, a także ekspertem inicjują-
cym powstawanie nowych ośrodków wsparcia dla organiza-
cji pozarządowych rozmawiał Paweł Szpur.
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PIĄTEK

Imieniny:
Katarzyny, Franciszki,
Dominika

Światowy Dzień Didżeja

MARZEC

9
WTOREK

Imieniny:
Adriana, Oliwii

Dzień Teściowej

 Imieniny:
Róży, Wiktora

Europejski Dzień Logopedy

Imieniny:
Jana, Stefana, Beaty

Dzień Kobiet

MARZEC

8
PONIEDZIAŁEK

MARZEC

10
ŚRODA

MARZEC

11
CZWARTEK

,,Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego 
poezja to kobieta.” ~ Napoleon Bonaparte

MARZEC

6
SOBOTA

10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
16:30 -21:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
16:30  „Popołudnia ze Starą Kopalnią” (Stara Kopalnia 
Wałbrzych).
18:00  Spektakl „Spadkobiercy” (Sala Widowiskowa 
Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w Ząbko-
wicach Śląskich).
22:00  Spektakl ,,Cudowne i pożyteczne. O seksie.” (St-
ream on-line Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

10:00-18:00  Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
17:00-18:00  Wystawa Pań Komisji Fotografii Krajo-
znawczej „To co nas kręci” (WOK na terenie Starej Ko-
palni).
19:00  Spektakl ,,Pani Moru” (Stream on-line Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).
19:00-20:30  Nocne zwiedzanie Krwawa Hrabina (Za-
mek Książ Wałbrzych).
20:00  Dzikość zaklęta w ciszy - koncert etno & folk (Sa-
madhi Świdnica, wieś Wiry 23).

10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
12:00-18:00  Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu. 
14:00-18:00  Warsztaty improwizacyjno-ruchowe dla 
kobiet z aktorem Pawłem Kuźmą.
18:00-19:00  Stand-up (nie) tylko dla kobiet (Sala łań-
cuszkowa/Stara Kopalnia).

8:00-16.00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Jaworzyna Śląska.
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.

8:00-16.00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Jaworzyna Śląska.
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.

8:00-16.00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Jaworzyna Śląska.
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
1OC 3OC 5OC 4OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Makarego, Cypriana

Dzień Mężczyzn

Imieniny:
Konstantego, Benedykta

Dzień Sołtysa

REKLAMA R0099/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

Imieniny:
Felicyty, Tomasza, Teresy

Dzień Płatków
Śniadaniowych

MARZEC

7
NIEDZIELA

10.00-18.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
12:30  Spektakl „Władca Skarpetek” (Teatr Lalki i Aktora 
Wałbrzych).
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
18:00  Koncert: Janusz Radek z zespołem (Sala Wido-
wiskowa Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w 
Ząbkowicach Śląskich).
18:00  Spektakl ,,Pani Moru” (Stream on-line Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).

27 lutego obchodzi-
liśmy Światowy Dzień 
Organizacji Pozarządo-
wych. Jak radzą sobie 
tego typu podmioty w 
czasach pandemii?

Niestety, większość orga-
nizacji nie radzi sobie zbyt 
dobrze, mocno ograniczyły 
działania lub nic nie robią. 
Wiele samorządów zgła-
szało, że aż 1/3 organizacji 
w ubiegłym roku zrezygno-
wała z otrzymanych dota-
cji, nie wiedząc jak zrealizo-
wać swoje plany w czasach 
pandemii.

Doradza Pan organiza-
cjom pozarządowym jako 
ekspert w dziedzinie. Z 
jakimi problemami naj-
częściej zwracają się o po-
radę działacze NGO-sów?

W ostatnim roku były to: 
dostosowanie swoich dzia-
łań do ograniczeń formal-
nych, pozyskiwanie środ-
ków, składanie sprawozdań 
oraz… likwidacja orga-
nizacji. Organizacje czują 
się generalnie zagubione i 
przytłoczone w gąszczu ko-
lejnych nowych przepisów i 
obowiązków formalnych.

Jakie środki i na jakie 
działania otrzymają dol-

nośląskie organizacje 
pozarządowe  w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2021-27 
(RPO)?

Za wcześnie, aby od-
powiedzieć na to pytanie. 
Dolnośląskie organizacje 
zgromadziły się wspólnie i 
prowadzą dialog z władza-
mi wojewódzkimi oraz kra-
jowymi, aby dotacje mogły 
otrzymać organizacje w 
każdym obszarze społecz-
nym, także niewielkie orga-
nizacje z terenów wiejskich. 
Jest to bardzo ważny prio-
rytet dla nas.

Jaka będzie rola ro-
dzimych organizacji po-
zarządowych w ramach 
realizacji Terytorialne-
go Planu Sprawiedliwej 
Transformacji (TPST)?

To także jest temat roz-
mów z władzami. Zależy 
nam, aby organizacje reali-
zowały wszystkie działania 
edukacyjne i informacyjne 
w zakresie transformacji 
energetycznej oraz dzia-
łania w obszarach przed-
siębiorczości społecznej, 
spraw socjalnych oraz in-
nowacji społecznych.

Dziękuję za rozmowę. 



Parę ciekawostek o Dniu Kobiet

Powoli zbliżamy się do tego dnia w roku, który 
mobilizuje wielu Panów do zakupu wiosennych 
kwiatów i miłych niespodzianek. 8 marca - w tym 
roku w poniedziałek - świętujemy Dzień Kobiet. Z 
tej okazji przygotowałem kilka interesujących fak-
tów.

Wspomnienia z PRL
Niektórym z nas Dzień Kobiet może kojarzyć się 

jednoznacznie – paczka rajstop i goździki. Te symbole 
PRL-u dość mocno zarysowały się w naszej pamięci, a 
to dlatego, że było to święto hucznie i oficjalnie ob-
chodzone. W większości zakładów pracy w tym dniu 
składano życzenia i wręczano prezenty. Stało się to 
naszą cykliczną tradycją. Dziś święto obchodzimy 
nadal, doceniając wartość jaką w nasze życie wnoszą 
bliskie nam kobiety. 

Pierwszy Dzień Kobiet 
Po raz pierwszy święto to oficjalnie obchodzono 

ponad 100 lat temu. Miało to miejsce dokładnie w 
1910 roku w Kopenhadze i było odpowiedzią na po-

trzebę krzewienia idei praw kobiet. Nie bez znaczenia 
pozostał też fakt, że w tym czasie trwała dyskusja nad 
prawami wyborczymi dla kobiet w Europie. Pierw-
szym krajem, który je wprowadził była oddalona o ty-
siące kilometrów Nowa Zelandia, tuż pod koniec XIX 
wieku. Następnie jej śladem poszły państwa Europy, 
w tym Polska w 1918 roku. Ale czy wcześniej nie było 
okazji do świętowania? Okazuje się, że już w starożyt-
nym Rzymie w marcu obchodzono tak zwane Matro-
nalia. W tym czasie zamężne kobiety mogły liczyć na 
podatki od swoich mężów. 

Dzień Kobiet na świecie
Nie wszystkie kraje obchodzą Dzień Kobiet w tym 

samym czasie, czyli 8 marca. W Armenii wyraz sza-
cunku dla kobiet składa się w kwietniu, a w Tunezji 
w sierpniu. Najbardziej popularnym podarunkiem są 
kwiaty, choć we Włoszech Panie otrzymują gałązki 
akacji oraz… czekoladę. W Polsce prym wiedzie tuli-
pan, który jest jednocześnie zwiastunem naszej pięk-
nej wiosny.

Dzień, a może rok?
Najbliższy czas to doskonała okazja, aby przypo-

mnieć o obchodzonym w 2021 Roku Kobiet w Wał-
brzychu. To czas, w którym chcemy zwrócić uwagę 
na rolę kobiet w naszej wspólnocie i konieczność 
zagwarantowania im szacunku, odpowiednich praw i 
bezpieczeństwa. Jest to również rok poświęcony ak-
tywnościom skierowanym do kobiet, stanowi akt soli-
darności z mieszkankami Wałbrzycha. 

Na koniec życzę wszystkim Paniom radości 
i uśmiechu każdego dnia. Bądźcie jak wiosna! 
Wszystkiego dobrego!
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Zwiększ szansę
na pracę w UE i Polsce

Dolnośląski Wojewódz-
ki Urząd Pracy (DWUP) 
ruszył z kolejną III edycją 
projektu „Dolnośląskie 
perspektywy na pracę 
w UE” realizowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach RPO WD. Projekt 
jest skierowany do 150 
Dolnoślązaków – w wie-
ku powyżej 30 roku życia 
bezrobotnych i pracują-
cych, którzy chcą zwięk-
szyć swoje możliwości za-
trudnienia w UE i podnieść 
kwalifikacje zawodowe. 
– Tak naprawdę każdy 

uczestnik projektu będzie 
mógł liczyć na kompleksową 
pomoc od przygotowania i 
przetłumaczenia dokumentów 
aplikacyjnych, poprzez porady 
związane z rozmową kwalifi-
kacyjną, a kończąc na pomo-
cy finansowej potrzebnej na 
zorganizowanie sobie życia w 
nowym miejscu i pracy – wyli-
cza Marcin Szewczak, dyrektor 
Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy. Warto 
wspomnieć, że DWUP w pro-
jekcie zapewnia: indywidualną 
opiekę doradcy Europejskich 
Służb Zatrudnienia (EURES) i 

doradcy zawodowego; diag-
nozę predyspozycji zawodo-
wych, indywidualne wsparcie 
psychologiczne lub warsztaty 
realizowane przez Centra In-
formacji i Planowania Kariery 
Zawodowej DWUP; dostęp do 
sprawdzonych ofert pracy z UE; 
pomoc w przygotowaniu i tłu-
maczeniu CV oraz do rozmowy 
kwalifikacyjnej; darmowe szko-
lenia - z obsługi komputera (w 
tym elektroniczne aplikowa-
nie), językowe (niemiecki, an-
gielski) i zawodowe (np. wózki 
widłowe, spawanie, koparki, 
kasa fiskalna); zwrot kosztów 
dojazdu na szkolenia i doradz-
two, a także pieniądze na po-
dróż oraz zakwaterowanie po 
podjęciu zatrudnienia w innej 
miejscowości lub kraju. Wszyst-
kie działania w projekcie pro-
wadzone są z uwzględnieniem 
covidowych zasad bezpieczeń-
stwa. Aktualnie DWUP pro-
wadzi rekrutację uczestników 
projektu - formularze rekruta-
cyjne można składać online. 
Szczegółowe informacje oraz 
dokumenty aplikacyjne opub-
likowane są na: www.projekt-
-eures.dwup.pl.

Red./MM-C

zeskanuj kod i zobacz
krótki film o projekcie:

Po ostatniej nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta Szczawna-
-Zdroju, nowym przewodniczą-
cym wybrano Adama Motykę. 
Pan Adam od blisko 50 lat jest 
mieszkańcem Szczawna. Przez 
20 lat był związany zawodo-
wo z miejscowymi placówkami 
oświaty. Nowy przewodniczący 

zaznacza, że: „Na tą chwilę moja 
rola sprowadza się do uspoko-
jenia sytuacji, która obecnie ma 
miejsce w radzie i mam nadzieję, 
że dzięki mojemu doświadcze-
niu życiowemu to mi się uda. 
Rolą radnego jest wspieranie 
lokalnej władzy a wszędzie tam, 
gdzie są wątpliwości należy szu-

kać konsensusu”- czytamy w ko-
munikacie urzędu.

foto: Gmina Szczawno-Zdrój

sekund
Region
Postępy na S3
Trwają prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S3 z Bolko-
wa do Kamiennej Góry. Obecnie na obu odcinkach trasy prowadzo-
ne są prace przy budowie obiektów mostowych polegające na wy-
konywaniu wykopów pod fundamenty, a także zbrojeniu i robotach 
palowych. Przebudowywane są również sieci wodociągowe i sani-
tarne. Warto zaznaczyć, że wydrążono ponad 200 m nawy wschod-
niej i prawie 170 m nawy zachodniej w portalu południowym tu-
nelu TS26, który powstaje w ramach budowy tego odcinka S3. To 
około 9% całkowitej długości tunelu, który będzie liczył 2300 m.

Świdnica
Rewitalizacja wre
Kilkakrotnie pisaliśmy na łamach Tygodnika 30 minut na temat re-
witalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Obecnie prowadzone 
są prace związane z remontem i przebudową parkowych alejek. To 
nie wszystko - w ramach rewitalizacji zamontowanych zostanie 50 
ławek i tyle samo śmietników, a także 77 latarni. Warto wspomnieć 
o budowie toalety w okolicy wieżyczki. Łączny koszt kompleksowej 
rewitalizacji Parku Młodzieżowego ma pochłonąć około 9 milionów 
złotych. Pieczę nad przebiegiem prac sprawują pracownicy wał-
brzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Motyka za Brodę

Od 19 lat razem z Wami...
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Generacja 50 plus
Jacy są obecni seniorzy? Na to pytanie starają się odpowiedzieć naukowcy, opracowu-

jący raport „Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie”. Raport zawiera wyniki badania 
zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie. W badaniu zawarte są 
również analizy poświęcone Polakom w wieku 50 i więcej lat na tle ich rówieśników z in-
nych krajów europejskich, biorących udział w badaniu.

Zdjęcie tygodnia Trójgarb  Autor: Michał Jabłoński fotografia Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Senior – Słownik Języka 
Polskiego wyjaśnia ten ter-
min następująco: po pierw-
sze jest to najstarszy wiekiem 
członek rodziny lub rodu, po 
drugie najstarszy wiekiem 
lub stażem członek jakiegoś 
zespołu, po trzecie zawod-
nik w wieku odpowiednim 
do uprawiania danej dyscy-
pliny sportowej. Ponadto w 
Polsce dzielnicowej był to 
najstarszy z Piastów, które-
mu mieli podlegać książęta 
poszczególnych dzielnic. W 
Polsce niestety nie mamy jed-
noznacznej definicji seniora. 
Instytucje finansowe mianem 
seniorów określają osoby, 
które ukończyły 50 lat. Z kolei 
dla funduszy hipotecznych 
oferujących hipotekę odwró-
coną seniorem jest osoba, 
która ukończyła 60-65 lat. Po-
zostaje również ważne pyta-
nie - czy jeżeli ktoś ma 70 lat, 
albo 80 lat ma takie same po-
trzeby jak osoba w wieku lat 
50-ciu, czy nawet 60-ciu? W 
dzisiejszych czasach senior to 
potocznie osoba w starszym 
wieku. W Stanach Zjednoczo-
nych od lat każda generacja 
ma swoją nazwę. Generacja 
X to dla przykładu osoby uro-
dzone w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych. Z 
kolei generacja Y to urodzeni 
w latach osiemdziesiątych 
do końca XX wieku. Genera-
cją Z określa się najmłodsze, 
współczesne pokolenie. Se-
niorów, jako generację, często 
poddaje się badaniom - nie 
zdrowotnie, a statystycznie, 
chociażby w takim badaniu 
jak Badanie Zdrowia, Starze-
nia się Populacji i Procesów 
Emerytalnych „SHARE: 50+ w 
Europie”. Okazuje się, że ist-
nieją różnice między polskimi 
seniorami, a zachodnioeu-
ropejskimi. Niemniej jednak, 
nasze pokolenie, które będzie 
seniorami, w moim przekona-
niu aż tak bardzo nie będzie 
się różnić od siebie, a wyniki 
badań będą coraz bardziej 
porównywalne, zbliżone. 
Obecnych seniorów zachęca-
my do surfowania po sieci i 
odwiedzenia takich stron jak 
senior.gov.pl – internet edu-
kuje, a także łączy.   

Redaktor Naczelny

Co to za badanie?
Badanie Zdrowia, Starzenia 

się Populacji i Procesów Emery-
talnych „SHARE: 50+ w Europie" 
jest badaniem panelowym, któ-
re przeprowadzane jest regular-
nie wśród osób w wieku 50 lat 
i więcej. Obecnie udział biorą 
w nim przedstawiciele niemal 
wszystkich krajów Europy, a tak-
że mieszkańcy Izraela. Respon-
denci to osoby reprezentujące 
28 krajów. Podczas przeprowa-
dzania ankiet dziesiątkom tysię-
cy badanych zadawane są py-
tania dotyczące na przykład ich 
zdrowia, sytuacji materialnej, ro-
dzinnej, aktywności społecznej. 
Ponadto badacze chcą się do-
wiedzieć tego, jak radzą sobie na 
rynku pracy, jak są zadowoleni z 
zawodu, który obecnie wykonu-
ją, a także jak wygląda ich proces 
przechodzenia na emeryturę. 
Warto nadmienić, że dokonywa-
ne są również pomiary związane 
z oceną stanu zdrowia fizyczne-

go czy psychicznego, w tym cho-
ciażby pomiar siły uścisku dłoni 
czy testy pamięci. Dotychczas w 
badaniu "SHARE" wzięło udział 
ponad 86 tysięcy osób. Badane 
były losowo wybrane osoby po 
pięćdziesiątym roku życia oraz 
ich partnerzy, których miejscem 
zamieszkania był jeden z kra-
jów uczestniczących w badaniu 
"SHARE".

Dlaczego się bada?
Starzenie się ludności jest wy-

nikiem długookresowych tren-
dów spadku płodności i umieral-
ności. Problem ten jest procesem 
globalnym, który nabiera szcze-
gólnej dynamiki w XXI wieku. 
Warto zaznaczyć, że Europa 
wyróżnia się ze względu na za-
awansowanie procesu przemian 
struktur wieku. Jednak spadek 
dzietności do poziomu, który nie 
gwarantuje zastępowalności po-
koleń, prowadzi w konsekwencji 
do zmniejszania się udziału dzie-

ci i młodzieży w populacji. Ale 
warto zaznaczyć, że stale rosną-
ca długość trwania życia, skut-
kuje zwiększeniem udziału osób 
starszych w populacji. Dlatego, 
aby zrozumieć wyzwania zwią-
zane ze starzeniem się ludności, 
należy spojrzeć całościowo na 
populację pięćdziesiąt plus. Z 
jednej strony ważne jest bada-
nie uwzględniające stan zdrowia 
tych osób, ich kapitału ludzkie-
go i umiejętności kognitywnych, 
więzi społecznych, a z drugiej 
zaś - sprawdzenia ich aktywności 
zawodowej oraz dezaktywizacji. 
Istotnym wymiarem tego ujęcia 
są również relacje międzypoko-
leniowe: rodzice, dziadkowie, ale 
także często synowie i córki.

Jaki wynik mają Polacy?
Słabo przedstawiają się też 

kwestie materialne. Okazuje się, 
że ponad dwadzieścia procent 
badanych z naszego kraju w ba-
daniu "SHARE" deklarowało, że 

ledwo wiąże koniec z końcem, 
a ponad sześćdziesiąt procent 
zaznacza, że nie jest w stanie 
pozwolić sobie na nieprzewi-
dziany wydatek, na przykład w 
wysokości 1100 złotych. Miesz-
kańcy Polski częściej skarżą się 
na swoje zdrowie. Jednocześnie 
przyznają się do złych nawyków 
żywieniowych, a także niezdro-
wego trybu życia. Najlepiej w ba-
daniach wypadali Szwedzi oraz 
Francuzi. Doskonały lub bardzo 
dobry stan zdrowia wskazywa-
ło około 43 procent Szwedów 
i około 36 procent Szwedek, a 
także 20 procent Francuzów i 16 
procent Francuzek. Dla porów-
nania w naszym kraju – jedynie 
około 10 procent mężczyzn oraz 
6 procent kobiet. Warto zazna-
czyć, że 55 procent Polaków i 61 
procent Polek uznało, że czuje 
się kiepsko lub wręcz źle. Okazu-
je się również, że polscy seniorzy 
są mało aktywni. W dodatku nie 
chcą się edukować, działać spo-
łecznie, choć warto zaznaczyć, 
że nie pracując, mają więcej cza-
su do dyspozycji niż zagraniczni 
rówieśnicy. W Szwecji odsetek 
aktywnych wynosi 99 procent, 
natomiast w Niemczech aż 95 
procent, z kolei w Czechach to 
91 procent. Małą aktywność w 
innych obszarach niż zawodo-
wych wykazują także Włosi i Hi-
szpanie, jest to odpowiednio 62 
procent i 69 procent. Na koniec 
podkreślmy, że zwraca uwagę 
fakt zupełnie innej struktury wy-
kształcenia polskich seniorów w 
stosunku do seniorów w Europie 
Zachodniej. Ale z kolei u osób 
młodszych, które dopiero teraz 
dobiegają do pięćdziesiątki - te 
różnice przestają być aż tak wy-
raźne.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
http://cejsh.icm.edu.pl

http://my60plus.pl
http://eduentuzjasci.pl

https://www.wirtualnemedia.pl
https://wartowiedziec.pl

https://www.pap.pl

sekund Wałbrzych
RWS w remoncie
Trwa odnowa siedziby Rady Wspólno-

ty Samorządowej Stary Zdrój w Wałbrzychu przy ulicy Armii Krajo-
wej. Obiekt po kilkunastu latach doczekał się kapitalnego remon-
tu, o który zabiegał przewodniczący RWS, a zarazem Radny Miejski 
Anatol Szpur. Do sprawy pozytywnie przychylił się Prezydent Mia-
sta Wałbrzycha dr Roman Szełemej, jak również Prezes MZB. Choć 
oczekiwanie na remont trwało jakiś czas, to udało się go rozpocząć. 
- Dziękuję Prezydentowi Miasta dr Romanowi Szełemejowi i Preze-
sowi MZB Kacprowi Nogajczykowi za dotrzymanie słowa - podkre-
śla radny Anatol Szpur. 

Region
Młodzieżowe konsultacje 
Trwa projekt #KonsultacjeDlaMlodych.  Celem konsultacji woje-
wódzkich jest wypracowanie rozwiązań, zebranie opinii i pomy-
słów, które zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić formularz zgło-
szeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://stra-
tegiadlamlodych2.webankieta.pl/ . Konsultacje dla województwa 
dolnośląskiego odbędą się 11 marca br. od godz. 17:00 do godz. 
20:00 poprzez platformę Zoom. Link do wydarzenia zostanie prze-
słany osobom zarejestrowanym. Ostateczny termin na wypełnie-
nie formularza to wtorek (09.03.2021), do godz. 23:59.

Wałbrzych
Plan basenu 
Najprawdopodobniej najwcześniej wałbrzyszanie będą mogli się 
w nim wykąpać za cztery lata. Basen odkryty w Wałbrzychu, bo o 
nim mowa, ma być zbudowany na terenie obecnego stadionu przy 
ulicy Ratuszowej w kompleksie Aqua-Zdroju.  Szacowany koszt bu-
dowy odkrytego basenu w Wałbrzychu to około 35 milionów zło-
tych i ma on powstać w partnerstwie publiczno-prywatnym. Urząd 
Miasta w Wałbrzychu informuje, że inwestycja jest na etapie odbio-
ru oceny efektywności. 
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sekund Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Z przyczyn technicznych 
spotkanie w Sztygarówce nie 
mogło dojść do skutku. Może 
uda się jeszcze raz powrócić 
do konwencji offline i podjąć 
kolejną próbę spotkania – do 
trzech razy sztuka. Przyznam, 
że gdy przeczytałam zapro-
szenie zamieszczone w sieci 
na to wydarzenie (trochę już 
zdezaktualizowane), zoriento-
wałam się jak długo „siedzimy” 
w zamknięciu i społecznym dy-
stansie.

Pierwszy raz próbowaliśmy 
zorganizować spotkanie rok 
temu, w chwili, kiedy o kora-
nawirusie mówiono jedynie 
w kontekście Chin. Z dnia na 
dzień rzeczywistość zmieniła 
się i tak trwać będzie jeszcze 
długo.

Jednym z wątków, o którym 
mieliśmy rozmawiać w ubiegły 
piątek, miał być temat: pande-
mia a ekologia. Kilka razy pisa-
łam także o tym w Zielonym 
do Góry. Wraz z upływającym 
czasem zauważam nowe, ko-
lejne aspekty pandemicznej 
codzienności. Uważam, że cały 
czas nosimy w naszych myślach 
świadomość pandemii – nawet 
jeśli nie czujemy zagrożenia, to 
nie potrafimy zapomnieć, że 
jest „inaczej” niż na przykład w 
marcu 2019 roku. Jakie ma to 
znaczenie dla ekologii? Wiele 
można tych znaczeń wymie-
niać, jednak widzę wyraźnie 
jak nasza codzienność poddaje 
się dyktatowi sytuacji i to jest 
ten bardzo „ekologiczny” wy-
dźwięk. Bo jak sobie wyobraża-
my codzienność, kiedy nie bę-
dzie ona stała, taka, do której 
przywykliśmy, przewidywalna? 
Kiedy będziemy borykać się z 
kolejnymi klimatycznymi klę-
skami, a tych nie unikniemy, 
czy będzie coś takie jak kiedyś? 
Nie sądzę, ba! Jestem przeko-
nana, że akurat tego możemy 
się spodziewać. Czy powinni-
śmy popadać w panikę? Abso-
lutnie nie, jedynie spokój nas 
uratuje i – rzecz jasna – przy-
gotowanie, planowanie.

Pozdrawiam Zielono! 

Świebodzice
Poszukali historii 
Po przerwie wrócił do Świebo-
dzic cykl pod nazwą “W poszu-
kiwaniu historii”. Organizatorzy 
Adrian Sitko i Tomasz Merchut 
wcześniej zaprezentowali losy 
świebodzickich murów obron-
nych, a także kościołów. Teraz 
zaprosili na spotkanie z historią 
rodu Hochbergów. Przedsię-
wzięcie miało miejsce w krypcie 
Hochbergów w minioną niedzie-
lę. Podczas spotkania pokazano 
odrestaurowany sarkofag Jana 
Henryka I von Hochberg. Przy-
pominamy, że odnowiony sarko-
fag Jana Henryka I von Hochberg 
powrócił do Świebodzic w grud-
niu 2020 roku. 

Wałbrzych
Bilet u kierowcy
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu in-
formuje, że od 1 marca 2021 roku 
wznowiona została sprzedaż bi-
letów, realizowana przez kierow-
ców autobusów miejskich. Wo-
bec powyższego Zarząd Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu uprzejmie prosi o 
stosowanie wszelkich zasad bez-
pieczeństwa pandemicznego. 
Sprzedaż biletów u kierowców 
będzie odbywać się za odliczo-
ną kwotą podczas postoju auto-
busu na przystankach. ZDKiUM 
prosi o zachowanie dystansu i 
zasłanianie ust i nosa ochronną 
maseczką!

Szczawno-Zdrój
Kontrola legalności
Posłowie Katarzyna Mrzygłocka, 
Tomasz Siemoniak oraz senator 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
zwrócili się z pismem do Wo-
jewody Dolnośląskiego Jaro-
sława Obremskiego z prośbą o 
dokonanie kontroli legalności 
zwołania, przeprowadzenia, 
procedowania uchwał podczas 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miej-
skiej w Szczawnie-Zdroju. Wąt-
pliwości dotyczą prawidłowości 
zwołania sesji w trybie stacjonar-
nym, będącej kontynuacją sesji 
z 19 lutego 2021 roku w dobie 
pandemii COVID, a także legal-
ności uchwały o odwołaniu Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Szczawna-Zdroju.

Region
Samorządowa inicjatywa
50 gospodarzy metropolii, miast 
i miasteczek z Dolnego Śląska 
podpisało się w poniedziałek we 
Wrocławiu pod deklaracją zało-
życielską nowego stowarzysze-
nia samorządowego „Dolny Śląsk 
- Wspólna Sprawa”. Samorzą-
dowcy stawiają na współpracę, 
której głównym celem jest sze-
roko rozumiana poprawa jakości 
życia mieszkańców małych oj-
czyzn na Dolnym Śląsku. Wśród 
nich znaleźli się m.in. prezydenci 
Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej 
Góry, Świdnicy i Legnicy, burmi-
strzowie Strzelina, Lądka Zdroju, 
Ząbkowic Śląskich czy wójtowie 
Walimia, Długołęki i Malczyc. 

REKLAMA R0101/21

Apelują o bezpieczne skrzyżowanie 
Bezpartyjni Samorzą-

dowcy z Wałbrzycha za-
apelowali do Prezydenta 
Miasta, Zarządu Dróg Ko-
munikacji i Utrzymania 
Miasta, a także do Komen-
danta Policji o zainstalowa-
nie sygnalizacji świetlnej 
bądź budowy ronda na 
skrzyżowaniu w dzielnicy 
Podzamcze.

Sprawa dotyczy skrzyżowa-
nia ulicy Wieniawskiego i Alei 
Podwale. Jest to jedno z najbar-
dziej użytkowanych skrzyżowań 
przez pojazdy, gdyż prowadzi 
do największej dzielnicy Wał-
brzycha. - Sprawa jest o tyle 
ważna, że obecnie na tym skrzy-
żowaniu z powodu budowy 
obwodnicy Wałbrzycha stoi w 
korku dużo pojazdów. Ale sytu-
acja się zmieni w momencie ot-
warcia obwodnicy Wałbrzycha. 
Wówczas ulica Wieniawskiego 
stanie się drogą krajową i natę-
żenie ruchu na ulicy Wieniaw-
skiego diametralnie wzrośnie 
- zauważa Robert Rozmuski 
ze stowarzyszenia Bezpartyjni 
Samorządowcy Wałbrzych. - 
To spowoduje, że mieszkańcy 
Podzamcza będą mieli bardzo 
utrudnione zadanie, aby skręcić 

w Aleję Podwale, lub włączyć 
się do ruchu w stronę Szczaw-
na-Zdroju - komentuje Anatol 
Szpur, radny miejski. - Już teraz 
skręcenie w lewo w kierunku 
Szczawienka graniczy z cudem, 
i wiąże się z uprzejmością pozo-
stałych kierowców – dopowiada 
Paweł Kądziołka. Chcielibyśmy, 
aby władze miasta i Zarząd 
Dróg Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta zwróciły szczególną 
uwagę na zbliżający się duży 
problem komunikacyjny po ot-
warciu obwodnicy Wałbrzycha, 
która będzie biec ulicą Wie-
niawskiego – zaznacza Anatol 
Szpur. Dlatego proponujemy 
rozważenie zainstalowania inte-
ligentnej sygnalizacji świetlnej 
na tym skrzyżowaniu, podłączo-
nej do miejskiego systemu ITS, 

bądź budowę ronda - oznajmia 
Sandra Lelakowska ze stowa-
rzyszenia. - Warto dodać, że w 
obrębie skrzyżowania znajdują 
się przejścia dla pieszych, któ-
re również wymagają poprawy 
bezpieczeństwa – mówi Paweł 
Kądziołka. - Zależy nam na po-
prawie bezpieczeństwa, dlatego 
z naszym postulatem złożyliśmy 
pisma do Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha, Zarządu Dróg Ko-
munikacji i Utrzymania Miasta, 
a także do  Komendanta Policji 
w Wałbrzychu, aby w przyszłym 
roku przed uruchomieniem ob-
wodnicy Wałbrzycha rozwiązać 
ten problem - podsumowuje 
Anatol Szpur.

Red./SBS
foto:SBS

Od 19 lat razem z Wami...
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Studio Espresso gościło na basenie Delfinek w Szczawnie-Zdroju

z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Szczawnie-Zdroju, Mistrzem Europy w tenisie 
stołowym, a także organizatorem wielu regionalnych imprez sportowych rozmawiał Paweł Szpur

z Tomaszem Durajczykiem

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0102/21

Byłeś już naszym gościem w 
Studio Espresso na samym po-
czątku.

Tak, byłem jednym z pierwszych 
gości Studio Espresso, wówczas 
kręciliśmy wywiad na Aqua-Zdroju, 
gdzie poprzednio pracowałem. Bo-
dajże cztery lata temu.

Dziś jesteś dyrektorem MO-
SiR-u w Szczawnie-Zdroju. Za-
nim przejdziemy do tego, jakie 
wyzwania stoją przed tobą i co 
dzieje się na już otwartym base-
nie, chciałbym zapytać o ostatnie 
cztery lata. Byłeś między innymi 
dyrektorem półmaratonu Wał-
brzych. Czy ciężko było zorgani-
zować takie przedsięwzięcie?

Ostatnie lata mojej pracy w 
Aqua-Zdroju były ciężkie i dyna-
miczne. Wiecie Państwo, że pande-
mia zamknęła nam pewne drzwi, 
zarówno sportowo, jak i organi-
zacyjnie w tematach wydarzeń 
kulturalno - estradowych plus 
sportowych. Wiele było wyzwań w 
Aqua-Zdroju i dużo imprez takich 
jak: Toyota Półmaraton Wałbrzych, 
Mistrzostwa Europy w Tańcu Hip 
Hop, czy imprezy estradowe jak 
Polska Noc Kabaretowa, koncerty. 
Odbywał się wachlarz imprez spor-
towych. Można powiedzieć, że od 
poniedziałku do niedzieli coś się 
działo. Bardzo się z tego cieszę. Na-

brałem dużo doświadczenia. Myślę, 
że ta praca, która jest tu aktualnie, 
czyli również obiekt sportowy, bę-
dzie miał ze mnie pożytek.

Chodzi o wynik twoich do-
świadczeń w organizacji sportu.

Tak jest. Myślę, że kolejne moje 
doświadczenia, które posiadam z 
wcześniejszej pracy, wpłyną po-
zytywnie na to, żeby ten obiekt w 
Szczawnie-Zdroju dla mieszkańców 
w Szczawnie-Zdroju, a także Wał-
brzycha – bo mieszkańcy Wałbrzy-
cha również z niego korzystają – żył 
w stu procentach.

W międzyczasie zdobyłeś Mi-
strza Europy w Tenisie Stołowym. 
Nadal jesteś aktywnym zawodni-
kiem? Jak tego dokonałeś?

Był dobry moment na to, żeby 
zdobyć. Przyznam się, że do Wał-
brzycha i na uczelnię przyszli do-
brzy sportowcy. To dla Wałbrzycha 
i PWSZ-u był dobry moment, gdyż 
jako trener kadry, która reprezen-
towała Polskę na mistrzostwach w 
Ostrawie i na Uniwersjadzie w Za-
grzebiu mieliśmy top zawodników. 
Były to najlepsze dwójki, ósemki 
i szóstki w Polsce. Byli zawodnicy, 
którzy grają w ekstraklasie i trzech 
grało w kadrze Polski. To był do-
bry moment na to, żeby zdobyć 
Mistrzostwo Europy. Udało się, 
można powiedzieć, że w Europie 

zdobyliśmy wszystko – złoty medal 
Mistrzostw Europy w deblu, singlu 
i drużynie.

Trenujesz nadal?
Nadal trenuję. Jestem czynnym 

zawodnikiem, gram zawodowo, 
mimo już nie takiego wieku mło-
dego jak na zawodnika (śmiech). 
Myślę, że na tyle daję radę, że radzę 
sobie w pierwszej i drugiej lidze. 
Myślę, że jeszcze przez parę lat chcę 
grać czynnie.

Jesteśmy na basenie. Kto w tej 
chwili z niego korzysta? Mimo ob-
ostrzeń pandemicznych, obiekt 
może być otwarty. Dla kogo?

Od dwóch tygodni basen jest ot-
warty i dla grup zorganizowanych, 
czyli szkółek, szkół podstawowych 
czy ewentualnie przedszkoli. Mamy 
duże zainteresowanie osób indy-
widualnych – my tak to nazywamy. 
Bardzo cieszymy się, że minęły takie 
obostrzenia stuprocentowe, mogli-
śmy od dwóch tygodni otworzyć 
obiekt. Basen jest w sześćdziesięciu 
procentach obłożony przez szkółki, 
przez naszą miejską szkołę podsta-
wową ze Szczawna-Zdroju i przez 
przedszkole ze Szczawna-Zdroju. 
Ogólnie - basen obłożony jest na 
poziomie sześćdziesięciu- siedem-
dziesięciu procent. Bardzo z tego 
się cieszymy. Dochodzą jeszcze 
kolejne szkółki z zapytaniami, aby 

jeszcze wynająć te wolne godziny. 
Niestety nie mogę tak zrobić, aby 
szkółki wynajmowały te godziny w 
stu procentach, z tego względu, że 
chciałbym zostawić te godziny wol-
ne dla klienta indywidualnego.

Szczawno- Zdrój jest uzdrowi-
skiem, co będzie, jeśli wrócą ku-
racjusze?

Byłem na rozmowie u prezesa 
uzdrowiska, jest zainteresowany 
korzystaniem z naszego Delfinka. 
Za tydzień, za dwa wrócą kuracju-
sze do uzdrowiska. Na pewno wró-
cimy do rozmów i na pewno będą 
korzystać z naszego obiektu.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu dyrek-
tor Durajczyk opowiada o tym, kto 
obecnie korzysta z Hali Sportowej, 
a także jakie imprezy sportowe i tu-
rystyczne planuje się w najbliższym 
czasie zorganizować. Zeskanuj kod 
QR i oglądaj pełen wywiad.
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MONITORING W MIEJSCU PRACY 
Na wstępie należy zaznaczyć, iż zakres w jakim do-

zwolono pracodawcy na monitorowanie zakładu pracy 
jest mocno ograniczony. Zgodnie z art. 22 2  § 1 ko-
deksu pracy „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub 
kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy infor-
macji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodaw-
cę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny 
nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół 
zakładu pracy w postaci środków technicznych umożli-

wiających rejestrację obrazu (monitoring)”.
Cel w jakim pracodawca chce zamontować monitoring, zakres monitoringu oraz 

sposób jego zamontowania ustalany jest  w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie 
pracy albo obwieszczeniu    ( w sytuacji gdy pracodawca nie jest objęty układem zbio-
rowym lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu ). 

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o wprowadzeniu monitoringu, 
w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego urucho-
mieniem. Uznaje się, iż najefektywniejszą formą poinformowania pracownika jest for-
ma pisemna z własnoręcznym podpisem pracownika, który w ten sposób potwierdza 

przyjęcie informacji. 
Na pracodawcy ciąży także obowiązek odpowiedniego 

oznaczenia wszystkich pomieszczeń oraz terenu monitorowa-
nego w sposób widoczny i czytelny,  poprzez umieszczenie od-
powiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Oznaczenia 
powinny zostać zamontowane nie później niż na jeden dzień 
przed uruchomieniem systemu monitoringu.  

Pracodawca jest uprawniony do przetwarzania zdobytych 
nagrań, wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i prze-
chowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy licząc od 
momentu nagrania. Wyjątek tu stanowi sytuacja gdy nagranie takie stanowi dowód w 
prowadzonym postepowaniu,  wtedy 3 miesięczny termin ulega przedłużenia do czasu 
prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania. 

Monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz 
palarni lub pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej, chyba 
że stosowanie monitoringu tych pomieszczeń jest niezbędne dla realizacji celów dla 
których rzeczony monitoring ma zostać wprowadzony i nie naruszy to godności oraz 
innych dóbr osobistych pracownika a także wolności i niezależności związków zawo-
dowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpozna-
nie osób przebywających w tych pomieszczeniach.  

Adwokat radzi:

8 marca wręcz powinien 
obfitować w wydarzenia dla 
Pań! Nie może być inaczej 
w Boguszowie-Gorcach. Z 
okazji święta płci pięknej 
Miejska Biblioteka Publiczna 
– Centrum Kultury w Bogu-
szowie-Gorcach zaprasza na 
muzyczne popołudnie. Mu-
zyczne przez duże M!

Z okazji Dnia Kobiet 8 mar-
ca o godzinie 17.00  na żywo 
prosto z siedziby biblioteki 
będzie można posłuchać 
recitalu włoskich i francu-
skich piosenek. Koncert bę-
dzie dostępny na fanpage’u 
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Bogu-
szowie Gorcach. Już teraz 
zapiszcie się na wydarzenie 
na stronie! Nie możecie tego 
przegapić!

Zeskanuj kod QR i wejdź 
na fanpage Centrum Kultury 

Stara Kopalnia na początek marca 
W minioną sobotę w Sta-

rej Kopalni w Wałbrzychu nie 
zabrakło atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Warte 
podkreślenia są pierwsze w tym 
roku zajęcia edukacyjne z cyklu 

„Bajtel w Kopalni” oraz kolejna 
edycja Nocnego Zwiedzania z 
górniczymi pracami. 

Od 8 marca startuje Tydzień 
Kobiet w Starej Kopalni – w 
programie spotkanie „Kobiety 

Kopalni”, warsztaty artystyczne 
dla pań, prezentacja online oraz 
wystawy tematyczne.  14 mar-
ca odbędzie się pierwsza w tym 
roku Rodzinna Niedziela w Starej 
Kopalni – jest to specjalna forma 

zwiedzania połączona z zabawą 
dla rodzin z dziećmi. O godzinie 
10.30 organizatorzy zaprasza-
ją rodziców z dziećmi w wieku 
5-7 lat, o godzinie 12.30 rodzi-
ców z dziećmi w wieku 8-10 lat. 

Szczegółowy plan Rodzinnych 
Niedziel oraz bilety dostępne 
wkrótce na www.starakopalnia.
pl. Przypominamy, że na terenie 
Starej Kopalni znajdują się dwie 
wystawy - wstęp na ekspozycje 
jest wolny, czynne codziennie w 
godzinach 10.00-17.00.

Red./MB
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Z bokserskiego Z bokserskiego 
ringuringu

SZAŁU NIE BYŁOSZAŁU NIE BYŁO

CHEŁMIEC ZA WYSOKI DLA VOLLEYACHEŁMIEC ZA WYSOKI DLA VOLLEYA

Dawno nie zaglądaliśmy na areny bokserskie, a Dawno nie zaglądaliśmy na areny bokserskie, a 
tu naprawdę sporo się dzieje. Za nami świetny, tu naprawdę sporo się dzieje. Za nami świetny, 
zwycięski występ Piotra Tobolskiego z Imperium zwycięski występ Piotra Tobolskiego z Imperium 
Boxing Wałbrzych podczas niedawnej gali Boxing Wałbrzych podczas niedawnej gali 
Babilon Promotion, a przed nami już za tydzień Babilon Promotion, a przed nami już za tydzień 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w boksie.Mistrzostwa Dolnego Śląska w boksie.



10 
www.30minut.pl

Piątek, 5 marca 2021SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Rok, Dzień i Mecz Kobiet
Był taki dzień, bardzo cie-
pły, choć grudniowy... ale 
zaraz, to nie ta pora roku. 
Mamy marzec. Zbliża się 
Dzień Kobiet. Sam rok 
2021 został mianowany 
przez władze naszego mia-
sta Rokiem Kobiet. Ważne z 
punktu widzenia polityków 
przesłanie, które jest swo-
istego rodzaju wsparciem 
działań kobiet w ostatnim 
czasie.

 

Co to wszystko ma do 
sportu i to jeszcze do tego 
wałbrzyskiego? Otóż po li-
kwidacji kobiecej drużyny 
piłkarskiej, prym wśród ki-
biców wiedzie ekipa siat-
karek. Zawsze uśmiechnię-
tych pań, które z uporem 
maniaka spełniają swoje 
sportowe marzenia. Grały 
kiedyś w III lidze. Udało im 
się zrobić krok do przodu. 
Dzisiaj robią kolejny krok. 
Milowy. Nasze siatkarki są 
bliskie gry w turnieju półfi-
nałowym o awans na zaple-
cze ekstraklasy.

 

Praca pracą, ale przecież 
nie samą pracą człowiek 
żyje. Przed nami mecz to-
warzyski, który siatkarki 
zagrają z koszykarzami 
wałbrzyskiego Górnika. Z 
jakiej okazji? A no właśnie 
dlatego, że jest Rok Kobiet. 
Jest też Dzień Kobiet. Gdy 2 
dodamy do 2 wyjdzie nam 
4? Jeśli ktoś myślał inaczej, 
ma kobiety gdzieś... Os-
tro? Osobiście uważam, że 
nie. Dlaczego? Czym byłby 
świat bez kobiet? Nie po-
trafię sobie tego wyobrazić. 
Kobiety...

 

Wystarczy przypomnieć 
sobie słowa Albercika, bo-
hatera kultowego już filmu 
Seksmisja, który tuż przed 
ogłoszeniem wyroku, tłu-
maczył zgromadzeniu ko-
biet, jak są dla nas ważne. 

.
JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Szału nie było
Wyjazd na finałowy turniej Akademickich Mi-

strzostw Polski w futsalu mężczyzn nie przyniósł 
efektów na miarę przyzwyczajenia wałbrzyskich ki-
biców. Dwie porażki podopiecznych trenera Kamila 
Jasińskiego niemal przekreśliły szanse wałbrzyskiej 
drużyny na awans do strefy medalowej.

Chełmiec za wysoki dla Volleya
Zaczęło się dobrze dla wrocławianek. W pewnym momencie przewaga Volley urosła już do 

6 punktów. Konsternacja, zdziwienie i złość trenera zapaliły lont. Iskra dotarła w końcu do 
celu i Oliwia bomba Łuszyńska wybuchła całą swoją mocą. 

Terminarz spotkań za-
wodów sprawił, że piłka-
rze PWSZ wyszli na par-
kiet jako pierwsi. Ambitna 
postawa nie wystarczyła 
jednak na pokonanie Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
Kraków. UEK okazał się dru-
żyną wyjątkowo skuteczną. 
Kilka godzin później wał-

brzyszanie stanęli naprze-
ciw UŁ Łódź, który również 
okazał się lepszy, aplikując 
naszym pięć bramek.

Decydujący o dalszych 
losach drużyny w Akade-
mickich Mistrzostwach Pol-
ski w Futsalu mecz z PWSZ 
Tarnów, pozbawił złudzeń 
najbardziej zagorzałych 
fanów. Porażka trzema go-

lami sprawiła, że wałbrzy-
szanie wrócą do domu po 
pierwszej rundzie.
Szczegółowe wyniki
PWSZ Wałbrzych – UEK Kra-
ków 1:4
PWSZ Tarnów – UŁ Łódź 5:2
PWSZ Wałbrzych – UŁ Łódź 
3:5
PWSZ Tarnów – UEK Kra-
ków 2:6
PWSZ Wałbrzych - PWSZ 
Tarnów 1:4
UEK Kraków - UŁ Łódź 1:2

Tabela grupy B

1. UEK
Kraków

9 pkt 12:4

2. P W S Z 
Tarnów

6 pkt 11:9

3. UŁ Łódź 3 pkt 8:7

4. P W S Z 
W a ł -
brzych

0 pkt 5:13

Zdjęcie użyczone
JZ

Fenomenalna seria wał-
brzyskiej rozgrywającej w 
polu zagrywki wprowadziła 
w grę Chełmca dużo spoko-
ju. W pewnym momencie 
komfort był tak duży, że 
nawet pojedyncze pomył-

ki nie wybiły już zespołu z 
rytmu. Gospodynie zwycię-
żyły do 17 i z dużym spoko-
jem podchodziły do kolej-
nej odsłony meczu.

Okazało się, że dwa ko-
lejne sety to już wyłącznie 

fantazja i radość z gry. W 
szeregach miejscowej dru-
żyny doskonale radziła so-
bie Łuszyńska. Większość 
ataków kończyły Gezella z 
Łuszczyńską. Świetnie na 
siatce grała Julia Rzeczycka. 

Warto również wspomnieć 
trudnych w odbiorze za-
grywkach Karoliny Olczyk 
oraz powrocie po kontu-
zji Nicole Jochym. Gładkie 
zwycięstwo umocniło wał-
brzyski zespół na drugiej 
pozycji w tabeli.

Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych - Volley II Wroc-
ław 3:0 (25:17, 25:15, 
25:13)

JZ

- To nasz pierwszy zimowy 
transfer. Nowym zawodni-
kiem Zielono-Czerwonych 
został napastnik Patryk 
Borkowski. 26-latek na 
zasadzie transferu defini-
tywnego przeniósł się do 
naszego zespołu z wystę-
pującej w IV grupie wał-
brzyskiej Klasy B drużyny 
Granicy Tłumaczów. Nasz 

nowy zawodnik w barwach 
zespołu z Tłumaczowa za-
liczył 27 trafień w 23 ofi-
cjalnych spotkaniach i teraz 
postanowił sprawdzić się 
dwie klasy rozgrywkowe 
wyżej - rekomendują swój 
nowy nabytek działacze 
Zdroju.
Patryk Borkowski swoją 
przygodę z futbolem roz-

poczynał w Piaście Nowa 
Ruda, później występował 
w zespole Burzy Dzikowiec. 
Ostatnim klubem przed 
przenosinami do Zdroju, 
była Granica Tłumaczów. 
W Jedlinie bardzo liczą na 
bramkostrzelne umiejętno-
ści Patryka Borkowskiego.
- Wszyscy mamy nadzieję, 
że nasz nowy gracz będzie 

dużym wzmocnieniem siły 
ataku Zdroju. W spotka-
niach sparingowych, pod-
czas zimowych przygoto-
wań do rundy wiosennej już 
czterokrotnie wpisał się na 
listę strzelców. Zdobył po 
jednej bramce z Górnikiem 
Nowe Miasto Wałbrzych, KS 
Legnickie Pole. Strzelił też 
dwa gole w starciu z MKS-
em Szczawno-Zdrój.

JZ

Biało-niebiescy grali 
spokojnie. Świadomość siły 
zespołu pozwalała na odro-
binę nonszalancji. Ochoń-
ko, Cechniak, Ratajczak czy 
Bojanowski, w kilku sytua-
cjach Krzysztof Jakóbczyk 
oraz Marcin Wróbel, przy-
bliżyli nam klimat rodem 
z NBA. Ich siłowe wejścia, 
kończone akcje z góry, rzuty 
z dziwnych pozycji, jak rów-
nież efektowne bloki zapa-
miętamy na dłużej. Docenić 
należy też walkę o punkty 
Kowalskiego, Dawdo, Nowa-
kowskiego czy Ziółki, który 

dodatkowo obchodził tego 
dnia 22 urodziny.

W końcowych minutach 
na boisku pojawili się mło-
dzi. Makarczuk wziął na 
swoje barki odpowiedzial-
ność za parę bardzo spekta-
kularnych akcji. Kilka z nich 
zakończyło się oklaskami 
ławki rezerwowych. Dla 
Nysy trójkę trafił nastoletni 
Patryk Zenner.

Mecz o wielu obliczach 
zakończył się  zwycięstwem 
gospodarzy. Ponownie nie-
wiele Górnikowi zabrakło 
do setki, a po przegranej 
WKK Wrocław, wałbrzysza-

nie zbliżyli się do 2 miejsca 
w tabeli.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Nysa Kłodzko 

95:64 (23:20 | 27:19 | 
23:16 | 22:9)

JZ

Patryk Borkowski w Jedlinie
Do drużyny KS Zdrój Jedlina Zdrój dołączył 26-letni napastnik, który ma wydatnie wzmoc-

nić siłę ofensywną drużyny z uzdrowiska. 

Słaby nurt Nysy nie porwał Górnika
Przez pewien fragment spotkania można było się zastanawiać czy aby zespół z Kłodzka zagra powyżej swoich możliwości. 

Goście kurczowo trzymali się wyniku. Byli odważni. Biegali po całym boisku. Nie kalkulowali i trafiali. Prowadzenie zmienia-
ło się kilkukrotnie, ale mocy Nysie starczyło tylko na 15 minut.
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Imię:  Mariusz  
Nazwisko: Burzyński 
Data urodzenia: 5 lutego 1988 roku 
Pseudonim sportowy: Burza
Klub: Imperium Boxing Wałbrzych (boks)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako trener wraz z Krzyśkiem Sadłoniem 
wychowaliśmy Mistrza Polski, którym 
został Kuba Krzpiet, oraz Mistrzynie 
Polski – siostry Kingę i Angelikę Mięgoć. 
Jako zawodnik zaś byłem ośmiokrot-
nym Mistrzem Polski, w każdej kategorii 
wiekowej, walcząc w AKS-ie Strzegom 
u trenera Zenona Kaczora. Przez kilka 
lat byłem w kadrze narodowej, z którą 
uczestniczyłem w wielu międzynarodo-
wych turniejach. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Wasyl Łomaczenko, który jest prawdzi-
wym wirtuozem boksu. Nie dość że jest 
skromny, to zarazem bardzo pracowity. 
Jest też niezwykle wszechstronny, gdyż  
oprócz boksu pasjonuje się między in-
nymi zdobywaniem największych szczy-
tów górskich Ukrainy. Chciałbym jednak 
podkreślić, iż Łomaczenko jest jednym z 
wielu moich idoli, bo właściwie od każ-
dego zawodnika z czołówki światowej 
można się wiele nauczyć. 

Dlaczego boks?
Pochodzę z Boguszowa, gdzie grałem 
w piłkę nożną, uprawiałem wspinaczkę 
oraz aikido. Mój brat trenował jednak 
boks i wkrótce zaczął zdobywać pucha-
ry i medale, dlatego w wieku 14 lat po-
stanowiłem spróbować swych sił w tej 
dyscyplinie sportu. Zacząłem dojeżdżać 
z Boguszowa na Podzamcze do trenera 
Kaczora, co czasem zajmowało mi i pół 
dnia. Ale opłaciło się, bo już w pierw-
szym roku treningów zdobyłem brązo-
wy medal Mistrzostw Polski młodzików. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Nie ukrywam, że najważniejsza jest 
dla mnie rodzina. Ale sportowo wraz z 
Krzyśkiem chcemy, aby nasi wychowan-
kowie wyszli na ludzi, bo niektórzy, co 
do nas przychodzą, nie potrafią nawet 
wykonać fikołka w przód. A z wyższych 
celów marzymy, aby nasi podopieczni 
wystartowali w igrzyskach olimpijskich 
i sięgnęli po olimpijskie krążki. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Rola piłkarskiego
eksperta w TV
Nie chcę wyjść na kogoś, kto po-
trafi uwziąć się na daną osobę, 
ale krytykowany przeze mnie 
jakiś czas temu (przy okazji 
wydania swojej autobiografii) 
Tomasz Hajto nie daje o sobie 
zapomnieć. Tzw. ekspert tele-
wizyjny (dlaczego tzw. - o tym 
jest właśnie dzisiejszy tekst) w 
ostatnim wydaniu polsatow-
skiego Cafe Futbol pokazał po 
raz kolejny swoje prawdziwe 
oblicze - na jakiś komentarz w 
mediach społecznościowych 
nie po jego myśli, zareagował 
wypowiadając dwukrotnie na 
wizji najpopularniejsze polskie 
słowo na „k”. Hajto wyraźnie 
się „zagotował”, a jego sposób 
bycia dopełniał obrazu „typo-
wego właściciela hurtowni z 
początku transformacji ustro-
jowej”.
W polskich telewizjach praw-
dziwych ekspertów widujemy 
niestety bardzo rzadko. Z regu-
ły jako takowych do studia za-
prasza się piłkarskich celebry-
tów, osoby które w jakiś sposób 
się wyróżniają tzn. potrafią coś 
mocno skomentować lub już 
podczas kariery piłkarskiej sły-
nęli z kontrowersyjnych wypo-
wiedzi. Tylko z reguły nie mają 
oni pod względem merytorycz-
nym nic ciekawego do powie-
dzenia. Ich analiza jest podob-
na do ich gry - i tu jeszcze raz 
Hajto: „kosimy przeciwnika i 
laga do przodu”. Wydaje się, że 
ludziom odpowiedzialnym za 
sport w mediach bardziej zale-
ży na robieniu marnego show 
w meczowym studio niż na rze-
czowej dyskusji.
W Polsce rola eksperta nie do 
końca jest jeszcze rozumiana 
i doceniana. W innych krajach 
jak np. Anglia, piłkarskim eks-
pertem telewizyjnym nie zosta-
je pierwszy lepszy były piłkarz, 
który akurat nie ma co robić. 
Tam bycie ekspertem jest pro-
fesją a nie hobby, taka osoba 
często na stałe współpracuje z 
telewizją a jej obecność w stu-
dio podczas meczu jest tylko 
zwieńczeniem wielogodzinnej 
pracy nad materiałami, analizą, 
rozmowami itp. Ktoś taki musi 
również charakteryzować się 
kulturą osobistą, odpowiednim 
sposobem bycia, wysławia-
niem. Oczywiście wiąże się to 
też z odpowiednimi gratyfika-
cjami finansowymi. Najlepsi 
eksperci mają umowy z media-
mi gwarantujące dochody na 
poziomie innych gwiazd tele-
wizji ale oni są gwiazdami i to 
we właściwym znaczeniu tego 
słowa.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Choć w trakcie sezonu nie zabrakło zawirowań, to jednak główny cel siatkarzy Chełmca Wałbrzych został w pełni zreali-
zowany. Dzięki świetnej końcówce rundy zasadniczej, czyli trzem wygranym z rzędu, zespół trenerów Kurzawińskiego oraz 
Ignaczaka wywalczył bezpieczne 6. miejsce, a tym samym zapewnił sobie utrzymanie w II lidze. 

Piorunujący finisz siatkarzy!
Jeszcze 23 stycznia nasi pa-

nowie plasowali się na 8. miej-
scu w klasyfikacji ze stratą aż 6 
„oczek” do bezpiecznego miej-
sca w tabeli. Końcówka rundy 
zasadniczej była jednak wręcz 
doskonała w wykonaniu Seba-
stiana Zielińskiego i spółki. Mo-
mentem przełomowym okazała 
się pewna wygrana za 3 punkty 
na Bielawianką Bielawa, która 
po serii sześciu porażek z rzędu 
tchnęła nadzieję w szeregi wał-
brzyszan. Później było równie 
efektownie i efektywnie, gdyż 
w dwóch ostatnich kolejkach 
siatkarze Chełmca zdobyli 5 
„oczek” pokonując na wyjeź-

dzie Volley Jelcz-Laskowicz 3:2 
oraz akademików z Zielonej 
Góry 3:0. 

Nie da się ukryć, iż nie 
wszystko zależało li tylko od 
podopiecznych Fabiana Kurza-
wińskiego oraz Janusza Igna-
czaka, jednak w decydujących 
o końcowym układzie tabeli 
spotkaniach ciśnienia nie wy-
trzymali przedstawiciele Ikara. 
Legniczanie przegrali bowiem 
u siebie z Chrobrym Głogów, a 
następnie na wyjeździe z Astrą 
Nowa Sól i ostatecznie spadli 
na 7. pozycję. Miejsce wyżej za 
to znaleźli się wałbrzyszanie, 
którzy tym samym zakończyli 

tegoroczne zmagania. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, iż 
po rundzie zasadniczej pierw-
sza czwórka (Chrobry, Sobieski 
Żagań, Astra oraz Ziemia Mili-
cka Milicz) rozpocznie walkę o 
awans do I ligi, drużyny zajmu-
jące miejsca 5-6 (Bielawianka 
oraz Chełmiec) kończą rozgryw-
ki, a ekipy z lokat 7-10 (Ikar, 
Olavia Olawa, Volley oraz AZS 
UZ Zielona Góra) czeka trudna 
walka o utrzymanie w II lidze. 

- Naszym głównym przedse-
zonowym celem było uzyskanie 
utrzymania w II lidze, co mimo 
przejściowych kłopotów uda-
ło się zrealizować. Jak mawiał 
klasyk, prawdziwych mężczyzn 
poznaje się nie po tym, jak za-
czynają, ale kończą, dlatego cie-
szymy się, iż świetną końcówką 
rundy zdołaliśmy uniknąć nie-
potrzebnych nerwów związa-
nych z walką o utrzymanie - po-
wiedział trener Kurzawiński. 

Warto stawiać na młodych
Choć dla Chełmca sezon już 

się skończył, to na odpoczynek 
od siatkówki naszym panom 
przyjdzie jeszcze poczekać. - 
Trenujemy do końca maja, bo 
w swych szeregach mamy spo-
ro młodzieży. Poza tym czekają 
nas akcje promocyjne, wizyty w 
przedszkolach, a jeśli się uda, 

również w szkołach. Ponadto 
otrzymaliśmy zaproszenie do 
udziału w pokazowym meczu z 
okazji 100-lecia czeskiej siat-
kówki, tak więc niewykluczone, 
iż w czerwcu wybierzemy się 
do Hradca Kralove, który jest 
naszym miastem partnerskim. 
Młodzi rywalizować będą w 
Pucharze Akademii Siatkówki, 
a więc organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski towarzy-
skich rozgrywkach dla zespo-
łów młodzieżowych, które w 
lutym czy marcu kończą sezon 
- tłumaczył Kurzawiński. 

Według szkoleniowca 
Chełmca, w przyszłym sezonie 
nie należy spodziewać się re-
wolucyjnych zmian w składzie. 
Jak przyznał, być może budżet 
pozwoli na dołączenie 1 lub 2 
zawodników, ale to wszystko. - 
Jak pokazał nasz przykład, opła-
ca się stawiać na młodzież, któ-
ra dobrze wkomponowała się w 
zespół. Coraz częściej sięgamy 
po utalentowanych juniorów, 
co widać chociażby po średniej 
drużyny, która wynosi niewie-
le ponad 21 lat mimo czterech 
graczy w wieku powyżej 30 lat 
- zakończył „Fabiani”.   

Bartłomiej Nowak

Z bokserskiego ringu 
Dawno nie zaglądaliśmy na areny bokserskie, a tu naprawdę sporo się dzieje. Za nami świetny, zwycięski występ Piotra 

Tobolskiego z Imperium Boxing Wałbrzych podczas niedawnej gali Babilon Promotion, a przed nami już za tydzień Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska w boksie. 

Koniec lutego przyniósł 
zwycięską walkę Piotra To-
bolskiego, który podczas 
wspomnianej gali okazał 
wyższość nad Arkadiuszem 
Zakharyanem, młodzieżo-
wym wicemistrzem Polski 
oraz wielokrotnym meda-
listą Mistrzostw Polski. Jak 
przyznał trener Krzysztof 
Sadłoń, jego podopieczny 
bardzo dobrze rozegrał po-
jedynek taktycznie wygry-
wając każdą z rund. 

Dla tych, którzy stęsknili 
się za bokserskimi emocja-
mi, mamy naprawdę dobre 
wiadomości. W piątek 12 
marca w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów rozpoczną się 
trzydniowe Mistrzostwa 
Dolnego Śląska. Co praw-

da nadal bez kibiców, ale 
organizatorzy z Imperium 
Boxing Wałbrzych planują 
transmisję „live” z impre-
zy. A będzie co oglądać, 
gdyż na ringu rywalizować 
będą kadeci, juniorzy, mło-
dzieżowcy, seniorzy, plus 
kobiety – juniorki i senior-
ki z naszymi mistrzyniami, 
siostrami Mięgoć, na czele. 
Początek w piątek o godzi-
nie 15, a w kolejne dni o 
godzinie 12. Co ciekawe, 
niewiele brakowało, a do 
mistrzostw w ogóle by nie 
doszło. - Ze względu na 
pandemię impreza miała 
być odwołana, jednak wraz 
z moimi współpracowni-
kami zdecydowaliśmy, aby 
zorganizować zawody, któ-

re przez 74 lata nieprze-
rwanie odbywały się na 
Dolnym Śląsku -, poinfor-
mował Krzysztof Sadłoń. 

Niestety, w nadcho-
dzących mistrzostwach 
nie weźmie udziału Kuba 
Krzpiet, jeden z najwięk-
szych talentów klubu z 
ulicy Pługa, który obecnie 
przebywa na zgrupowaniu 
kadry narodowej w Niem-
czech, gdzie przygotowu-
je się do kwietniowych 
Mistrzostw Świata Junio-
rów. Jak przyznał Sadłoń, 
w kraju Kuba zdominował 
wszystkich, ale trudno po-
wiedzieć, jak wypadnie 
w Mistrzostwach Świata, 
które odbędą się w Kiel-
cach. To jego pierwszy rok 

w kategorii junior, tak więc 
możliwe, iż na pierwsze 
międzynarodowe sukcesy 
przyjdzie nam jeszcze nie-
co poczekać. Oprócz kiele-
ckich zawodów w najbliż-
szym czasie wałbrzyszanie 
wezmą udział w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży (kadeci), Młodzie-
żowych Mistrzostwach 
Polski Kobiet, a w czerwcu 
w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów. - Dodatkowo pla-
nujemy zorganizowanie 
turnieju w stylu paździer-
nikowego Grand Prix, gdyż 
poprzednia edycja bardzo 
się sprawdziła - stwierdził 
Sadłoń. 

Bartłomiej Nowak



12 
www.30minut.pl

Piątek, 5 marca 2021SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Pierwszym był Turniej Tramp-
karzy, który odbył się w sobo-
tę, 27 lutego. Najlepszą dru-
żyną okazał się Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych, drugie 
miejsce przypadło KP Gwarek 
Wałbrzych, a na najniższym 
stopniu podium uplasował się 
zespół KS Zjednoczeni Żarów. 
Czwarte miejsce zajęła druży-
na Szczyt Boguszów-Gorce, a 
piąte zdobył LKS Bóbr Marci-
szów, a tuż za nimi Akademia 
Piłkarska Futgol oraz KS Zdrój 
Jedlina-Zdrój. Nagrody indy-
widualne przyznano: 
Najlepszy Zawodnik - Oskar 
Gołuch (KP Gwarek Wałbrzych)
Najlepszy Bramkarz - Malwina 
Pokrzywa (Futgol Czarny Bór)
Najlepszy Strzelec - Bruno Au-
gun (Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych)
28 lutego w niedzielę roze-
grano kolejny Turniej Halowy 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Boguszowa-Gorc. Tym razem 
w zmaganiach Młodzików 
bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna Górnika Nowe Mia-
sto Wałbrzych. Drugie miej-
sce zdobyła ekipa SP Szczyt 
Boguszów-Gorce, a na najniż-
szym stopniu podium znalazł 

się Futgol Czarny Bór. Miejsce 
tuż za podium zajął Gwarek 
Wałbrzych. Niższe lokaty przy-
padły kolejno: Akademii Spor-
tu Krzeszów, Kamiennogórska 
oraz GKS Zagłębie Wałbrzych 
Akademia Piłkarska. Nagrody 
indywidualne przyznano: 
Najlepszy strzelec – Patryk 
Świderski (Górnik Nowe Mia-
sto Wałbrzych)
Najlepszy zawodnik – Gracjan 
Gregor (Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych)

Najlepszy bramkarz – Jakub 
Decker (KP Gwarek Wałbrzych)
Warto zaznaczyć, że podczas 
obu dni rozgrywek zawod-
nicy zaprezentowali wysoki 
poziom gry oraz umiejętności 
piłkarskich. Nagrody zawod-
nikom wręczali p.f. Burmistrz 
Miasta Boguszowa-Gorc 
Krzysztof Kumorek oraz Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego Adam Zdeb.

Red.

1  KOLEJKA
9:00 – KP Gwarek Wałbrzych 
– Kamiennogórska Akademia 
Piłkarska 5-0
9:13 – AP Futgol Czarny Bór 
– Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 0-5
9:26 – Akademia Sportu Krze-
szów – GKS Zagłębie Wał-
brzych 2-1
2  KOLEJKA
9:39 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - KP Gwarek Wałbrzych 
0-0
9:52 – Kamiennogórska Aka-
demia Piłkarska - AP Futgol 
Czarny Bór 0-0
10:05 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - Akademia Sportu 
Krzeszów 5-0
3 KOLEJKA
10:18 – AP Futgol Czarny Bór - 
SP Szczyt Boguszów-Gorce 0-1
10:31 – Akademia Sportu 
Krzeszów - Kamiennogórska 
Akademia Piłkarska 0-1
10:44 – GKS Zagłębie Wał-
brzych - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 0-3
4  KOLEJKA
10:57 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - Akademia Sportu 
Krzeszów 3-1

11:10 – Kamiennogórska Aka-
demia Piłkarska - GKS Zagłę-
bie Wałbrzych 1-2
11:23 – KP Gwarek Wałbrzych 
- AP Futgol Czarny Bór 0-1
5  KOLEJKA
11:36 – GKS Zagłębie Wał-
brzych - SP Szczyt Boguszów-
-Gorce 0-4
11:49 – Akademia Sportu 
Krzeszów - KP Gwarek Wał-
brzych 2-1
12:02 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - Kamiennogórska 
Akademia Piłkarska 3-2
6  KOLEJKA
12:15 – KP Gwarek Wałbrzych 
- GKS Zagłębie Wałbrzych 3-0
12:28 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 1-5
12:41 – AP Futgol Czarny Bór 
- Akademia Sportu Krzeszów 
2-0
7  KOLEJKA
12:54 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - KP Gwarek Wał-
brzych 2-1
13:07 – GKS Zagłębie Wał-
brzych - AP Futgol Czarny Bór 
0-3
13:20 – Kamiennogórska Aka-
demia Piłkarska - SP Szczyt 
Boguszów-Gorce 0-7 

Piłkarski Boguszów-Gorce
W zeszły weekend rozegrano dwa Turnieje Halowe o Puchar Burmistrza Miasta Boguszo-

wa-Gorc. Wydarzenia objęły ekscytujące mecze na bardzo wysokim poziomie. Emocji nie 
brakowało, a młodzi zawodnicy wykazywali się niezwykłą determinacją i chęcią gry. 

REKLAMA R0104/21

9:00 – KP Gwarek Wałbrzych –
Zdrój Jedlina Zdrój 5-0
9:13 – AP Futgol Czarny Bór 
– Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 1-4
9:26 – LKS Bóbr Marciszów – 
Zjednoczeni Żarów 0-2
9:39 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - KP Gwarek Wałbrzych 
0-4
9:52 – Zdrój Jedlina Zdrój - AP 
Futgol Czarny Bór 0-1
10:05 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - LKS Bóbr Marci-
szów 2-2
10:18 – AP Futgol Czarny Bór - 
SP Szczyt Boguszów-Gorce 1-3
10:31 – LKS Bóbr Marciszów - 
Zdrój Jedlina Zdrój 2-2
10:44 – Zjednoczeni Żarów 
- Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 1-2
10:57 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - LKS Bóbr Marciszów 
2-0

11:10 – Zdrój Jedlina Zdrój - 
Zjednoczeni Żarów 0-5
11:23 – KP Gwarek Wałbrzych - 
AP Futgol Czarny Bór 8-0
11:36 – Zjednoczeni Żarów - 
SP Szczyt Boguszów-Gorce 5-0
11:49 – LKS Bóbr Marciszów - 
KP Gwarek Wałbrzych1-0
12:02 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - Zdrój Jedlina Zdrój 
4-0
12:15 – KP Gwarek Wałbrzych - 
Zjednoczeni Żarów 1-0
12:28 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 1-1
12:41 – AP Futgol Czarny Bór - 
LKS Bóbr Marciszów 1-2
12:54 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - KP Gwarek Wał-
brzych 5-0
13:07 – Zjednoczeni Żarów - 
AP Futgol Czarny Bór 3-0
13:20 – Zdrój Jedlina Zdrój - SP 
Szczyt Boguszów-Gorce 0-2

WYNIKI TURNIEJU TRAMPKARZY:

WYNIKI TURNIEJU MŁODZIKÓW:
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MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Odmłodzenie dłoni
Ręce są wizytówką czło-

wieka. To one bardzo często 
zdradzają nasz wiek. To na 
nich zapisują się lata nasze-
go życia, pracy i pasji. To one 
są zazwyczaj pierwszą częś-
cią ciała, na którą zwracamy 
uwagę, witając się czy po-
znając nową osobę. Dłonie 
są też okolicą, o której nie-
stety bardzo często zapomi-
namy podczas codziennej 
pielęgnacji. Jednak jest wie-
le sposobów dzięki którym 
możemy je zrewitalizować 
oraz odmłodzić. 

Anatomia dłoni wygla-
da nieco inaczej niż skóry 
w innych miejscach nasze-
go ciała. Zawiera znikome 
ilości tłuszczu w tkance 
tłuszczowej oraz małe ilości 
gruczołów łojowych. Przez 
to często bywa przesuszo-
na oraz szybko widać na 
niej zmarszczki. Na szczęś-
cie z pomocą przychodzi 
medycyna estetyczna, któ-
ra w sposób skuteczny i 
bezpieczny pomaga w ich 
rewitalizacji. W zależności 
od problemu możemy zde-
cydować się na zabiegi me-
zoterapii igłowej, w której 
wykorzystujemy nawilżają-
ce, odżywcze i witaminowe 
koktajle, kolagen natural-
ny, kwas hialuronowy lub 
osocze bogatopłytkowe 
pozyskane z krwi własnej 
pacjenta. Dzięki tym zabie-
gom skóra jest bardziej od-
żywiona, poprawia się jej 
ukrwienie, a drobne zmarsz-
czki zostają wygładzone. 
Inną metodą odmładnia 
skóry jest fotoodmładzanie. 
Zabieg, który polega na wy-
korzystaniu wiązki światła 
lasera do pozbycia się prze-
barwień, plam starczych 
a także produkcji nowego 
kolagenu. W terapiach prze-
ciwstarzeniowych dłoni wy-
korzystuje się również pee-
lingi chemiczne. Wśród nich 
między innymi: kwas azela-
inowy, migdałowy, laktobio-
nowy, retinowy czy wit. C.

Po pierwsze 

brwi!

Brwi podkreślają spojrzenie, 
makijaż oka, często ich kształt, 
gęstość czy kolor są pierwszą 
charakterystyczną cechą naszej 
urody przyciągającą uwagę in-
nych osób. W celu uzyskania ide-
alnego łuku możemy udać się na 
przykład do lingeristki. Te z nas, 
które wolą jednak łagodniejszą 
wersję make-up'u, bez efek-
tu "markera", powinny wybrać 
"microblading" w pisaku. Meto-
da ta pozwala na samodzielne 
zagęszczenie włosków dzięki ich 
dorysowaniu w takiej ilości, jaka 
nam odpowiada. Subtelnie i z 
krótkotrwałym rezultatem.

Pamiętajmy, mimo wszyst-
ko, by na pierwszym miejscu 
stawiać zawsze pielęgnację i 
odżywiać brwi specjalnie prze-
znaczonymi do tego olejkami. 
Pisaka używamy w początkowej 
fazie malowania, jeszcze przed 
nałożeniem kremu i podkładu. 
Dzięki temu uzyskamy pożąda-
ny odcień, bez rozmycia. Na ko-
niec nałóżmy transparentny żel i 
cieszmy się look'iem modelki!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Siła olejków

Olejki eteryczne są natural-
nymi substancjami ekstraho-
wanymi lub destylowanymi z 
torebek molekularnych roślin. 
Wykazują także działanie an-
tywirusowe. O ich zbawiennej 
mocy wiedzieli już mieszkańcy 
starożytnego Egiptu czy Rzy-
mu. Mandarynka, lawenda i 
geranium różane pomogą nam 
się wyciszyć i zasnąć, poma-
rańcza to naturalny antydepre-
sant, witiweria zaś korzystnie 
wpływa na skórę, niwelując 
napięcie czy stres. W perfu-
miarstwie prym wiedzie jednak 
ylang-ylang, składnik kultowe-
go zapachu Chanel.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

REYNALDO LITAWEN  jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Chri-
stian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi 
się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są w 
całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także 
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięż-
szych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywna koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach 
oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żół-
ciowych, chorobach prostaty, wrzodach  żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach 

kobiecych i innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowa-
ny organizm, udrażniając kanały energetyczne. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, które-
mu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył 

się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, że dzięki 
wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 

co potwierdziły badania usg. Pan Andrzej z Gdańska - po 
trzech wizytach, zdjęcie usg potwierdziło pozbycie się kamieni 
w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u 
uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do 
operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:
12 marca - WAŁBRZYCH

13 marca - BOLESŁAWIEC

14 marca  - WROCŁAW

15 marca - LUBIN i GŁOGÓW

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

784 609 208 | 693 788 894

REKLAMA R0106/21
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0108/21 REKLAMA R0109/21

PRACA

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

(2) CHCESZ DOROBIĆ !!!!!! INWE-
MER SYSTEM poszukuje pracowni-
ka ,emerytki, rencistki do sprzątania 
banku na Piaskowej Górze.
Praca od poniedziałku do piątku w 
godz 8:00-10:00. Umowa -zlecenie 
18,30 zł godz brutto. Praca od zaraz. 
Dzwonić od 08:00 do 15:00.
Tel. kontaktowy 507-031-015 
 

(4) Przyjmę kierowcę (współpracow-
ników)na Taxi. Więcej informacji 
pod numerem telefonu 503 995 355, 
www.TanieTaxiWalbrzych.pl

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

USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(10) Remonty łazienek, układanie 
glazury, instalacje gazowe, centralne-
go ogrzewania i wodno-kanalizacyj-
ne. Tel. 537 159 025

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

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

(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-
660-38-43

(7) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. 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 wszel-
kich typów, domowe i przemysłowe. 
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

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

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 5.03.2021 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

Od 19 lat razem z Wami...
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