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Studio EspressoStudio Espresso
z Janem Walkowiakiemz Janem Walkowiakiem BĘDZIE 14 EMERYTURA

W tym roku Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych wypłaci dwie 
dodatkowe emerytury. To będą 
13 i 14 emerytura. Ta ostatnia 
wpłynie na konta seniorów wraz 
z listopadowym przekazem z 
ZUS. Ważny jest fakt, że dodat-
kowe wypłaty naliczane są z 
urzędu, co oznacza, że nie trzeba 
będzie składać żadnego wnio-
sku żeby je dostać.

W poniedziałek 8 marca Prezydent 
RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 
dnia 21 stycznia 2021 roku o kolejnym 
w 2021 roku dodatkowym rocznym 
świadczeniu pieniężnym dla emery-
tów i rencistów.

Czternastka będzie przysługiwała 
osobom, które na dzień 31 październi-
ka 2021 r. będą miały prawo do jedne-

go ze świadczeń długoterminowych 
wymienionych w ustawie, m.in. eme-
rytury, renty, renty socjalnej, świad-
czenia przedemerytalnego. Czternast-
ki nie otrzymają osoby, których prawo 
do tych świadczeń będzie zawieszo-
ne. Pełną kwotę otrzymają osoby, 
których świadczenie podstawowe nie 
przekracza 2900 zł brutto. Pozostali 
otrzymają czternastkę pomniejszoną 
zgodnie z zasadą „złotówka za zło-
tówkę”.  Na przykład, jeśli pobierana 
emerytura wynosi 3000 zł, czternastka 
będzie przysługiwać w kwocie mniej-
szej o 100 zł. - Ta dodatkowa wypłata 
będzie na kontach naszych seniorów 
wraz z listopadową ich własną eme-
ryturą – mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. - Tzw. czternastka w 
2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto – 
dodaje. Rzeczniczka podkreśla, że jest 
to już kolejne dodatkowe świadcze-
nie wypłacane przez ZUS. W kwietniu 
tego roku ZUS wypłaci 13 emeryturę. 
Dodatkowe świadczenie będzie wy-

płacane z urzędu, to znaczy, że nie 
trzeba będzie składać żadnego wnio-
sku w tej sprawie. Czternasta eme-
rytura będzie podlegała opodatko-
waniu i oskładkowaniu na ogólnych 
zasadach, niezależnie od tego, czy jest 
wypłacana w zbiegu ze świadczeniem 
opodatkowanym lub zwolnionym z 
podatku. Co ważne, z kwoty kolejne-
go dodatkowego rocznego świad-
czenia pieniężnego nie będą dokony-
wane potrącenia i egzekucje. Warto 
podkreślić, że czternasta emerytura 
ma zostać wypłacona dla ok. 9,1 mln 
emerytów i rencistów. W pełnej wyso-
kości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 
mln świadczeniobiorców. Tymczasem 
w kwietniu emeryci, renciści i inni od-
biorcy świadczeń długoterminowych 
otrzymają trzynastą emeryturę w 
kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie 
przysługuje w pełnej wysokości, bez 
względu na wysokość pobieranego 
świadczenia podstawowego.

Red./ZUS info

Lekkoatletka Joanna Jóźwik zdobyła srebrny me-
dal w biegu na 800 m w Halowych Lekkoatletycz-
nych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Warto dodać, 
że to wielki powrót biegaczki po dwóch latach zma-
gania się z kontuzją.
Tej urodzonej w Wałbrzychu w 1991 roku zawodniczce 

w powrocie do tak wspaniałej dyspozycji po kontuzji po-
mógł wybitny specjalista od psychologii sportu profesor 
Jan Blecharz. Polscy lekkoatleci wywalczyli na tych Mistrzo-
stwach Europy łącznie dziesięć medali, w tym jeden złoty, 
pięć srebrnych i trzy brązowe. Przypomnijmy, że Ambasa-
dorka Wałbrzycha jest już brązową medalistką Mistrzostw 
Europy w Zurychu z 2014 roku, a także brązową medalist-
ką Halowych Mistrzostw Europy w Pradze z 2015 roku. Jest 
także szóstą zawodniczką Mistrzostw Europy, które odby-
ły się w Amsterdamie w 2016 roku. Nasza lekkoatletka to 
również pięciokrotna mistrzyni Polski na stadionie w biegu 
na 800 metrów. Ponadto posiada na koncie trzy tytuły w 
sztafecie 4 × 400 metrów. Jest też brązową medalistką Mi-
strzostw Polski Seniorów z 2013 roku. Podczas Halowych 
Mistrzostw Kraju zdobyła łącznie cztery srebrne medale. 

Joanna Jóźwik ma na swoim 
koncie także złote krążki Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski 
oraz Mistrzostw Kraju w ju-
niorskich kategoriach wie-
kowych. Jest również piątą 
zawodniczką olimpijską z 
Rio de Janeiro.

PAS

Pani Joannie ser-
decznie gratuluje-
my i życzymy dal-
szych sukcesów!

Źródło foto: www.fa-
cebook.com/joannajozwik800

Autor foto: www.facebook.com/
RunningCreatives 

Ambasadorka Wałbrzycha Wicemistrzynią Europy!
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kalendarium

MARZEC

12
PIĄTEK

Imieniny:
Gabriela, Izabeli, Hilarego

Dzień Pandy

MARZEC

16
WTOREK

Imieniny:
Bernarda, Grzegorza,
Innocentego

Dzień Matematyki

 Imieniny:
Krystyny, Bożeny, Patrycji

Dzień Klejnotów

Imieniny:
Klemensa, Ludwiki,
Longiny

Światowy Dzień
Praw Konsumenta

MARZEC

15
PONIEDZIAŁEK

MARZEC

17
ŚRODA

MARZEC

18
CZWARTEK

,,Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, 
co ci się trafi.”

~Winston Groom – Forrest Gump

MARZEC

13
SOBOTA

10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
17:00- 21:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
17:00  ,,Przez Kobietę dla Kobiet o Kobietach”- oprowa-
dzenie po wystawie (Stara Kopalnia Wałbrzych).
19:00  Premiera spektaklu ,,Rita” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
19:00  Koncert symfoniczny: Muzyczny bukiet dla Pań 
(Filharmonia Sudecka Wałbrzych).

10:00-18:00  Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
18:00  Spektakl ,,Rita” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
19:00-20:30  Nocne Zwiedzanie Zamku Książ w Wał-
brzychu.
20:00  Spektakl ,,Pacjent 0” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).
20:00  Nocne zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.

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. 
12:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
17:00-20:00  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).
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
17:00-20:00  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.

10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
17:00-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
20:00  STAND UP: Wiolka Walaszczyk (Ząbkowickie 
Centrum Kultury i Turystyki).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
1OC 3OC 5OC 4OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Patryka, Gertrudy, Zbigniewa

Dzień Łodzi Podwodnej

Imieniny:
Cyryla, Edwarda, Krystiana

Europejski Dzień Mózgu

REKLAMA R0114/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

Imieniny:
Matyldy, Jakuba

Dzień Liczby Pi

MARZEC

14
NIEDZIELA

12:30  Spektakl „Żabcia i Ropuch” (Teatr Lalki i Aktora).
18:00  Spektakl ,,Rita” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
18:00  Koncert Golden hits of queen –z orkiestrą sym-
foniczną (Dzierżoniów Kinoteatr Zbyszek).
19:00  Koncert charytatywny: Futyma octet dla psiej 
wioski (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
19:30 Spektakl ,,Niech prawo będzie z wami…” (Teatr 
Dramatyczny Wałbrzych).

Jak pandemia koronawi-
rusa wpływa na środowisko 
naturalne?

Pandemia wpływa na śro-
dowisko naturalne, natomiast 
trudno jeszcze powiedzieć w 
jakim stopniu i jakiego będą to 
charakteru zmiany. Może war-
to tu zaznaczyć – ale to spore 
uproszczenie – że każde dzia-
łanie wpływa na środowisko i 
– rzecz jasna – brak działań jest 
dla środowiska neutralny. Rok 
temu obserwowaliśmy pewne 
spowolnienie. Ogromne mia-
sta „zamknięte w lockdownie” 
przechodziły do trybu home 
office. Teraz to trochę nabiera 
innego wymiaru. Uczymy się 
żyć mimo pandemii. Zmniej-
szenie na przykład ilości lotów 
samolotów jest korzystne dla 
natury (i dla nas w ogólnym 
rozrachunku też), ale jedno-
cześnie internet - do którego 
przenosi się nasze życie zawo-
dowe, edukacja itd. pochłania 
ogromne ilości energii, a ta 
nadal w znaczącej większości 
pochodzi z paliw kopalnych. 
Do tego dochodzą ogromne 
ilości odpadów, które powsta-
ją w związku z koronawirusem. 
Wszelkie maseczki jednora-
zowe czy rękawiczki, czyli do-
datkowe zabezpieczenia zwią-
zane z reżimem sanitarnym 
obciążają naszą planetę. Nie-
stety też rzadziej korzystamy 
z komunikacji zbiorowej. I 
jeszcze jedna odsłona korona-
wirusa, która moim zdaniem 
poważnie zaważy na środowi-
sku naturalnym, to załamanie 
gospodarek UE a wzmocnienie 
pozycji gospodarczej Chin.

Czy spowolnienie gospo-
darcze będące pokłosiem 
epidemii COViD-19 również 
wpłynie na środowisko? Ja-
kie mogą być tego skutki?

Uważam, że Chiny, które 
w tej chwili nie borykają się z 
ograniczeniami pandemiczny-
mi, korzystają na osłabieniu 
Europy i tu, chociaż jestem 
daleka od teorii spiskowych, 
widzę jak koronawirus jest na 
rękę tej wielkiej azjatyckiej 

gospodarce. Bez wątpliwości 
spowolnienie gospodarcze 
wpływa na środowisko, ale 
może być to korzystne. Je-
steśmy na rozdrożu dwóch 
możliwości. Możemy zmie-
niać gospodarki w kierunku, 
nazwijmy to krótko, zielonym. 
Oznacza to zmianę na bar-
dziej lokalne, a przeobrażenie 
będzie z wykorzystaniem zie-
lonej energii, rozsądnym ko-
rzystaniem z zasobów, zmianą 
rolnictwa zgodnie z ideą „od 
pola do talerza”. Możemy też 
poniekąd na siłę odbudowy-
wać model gospodarki sprzed 
pandemii, oparty na mierzeniu 
PKB, a jednocześnie z ogrom-
nym śladem węglowym, któ-
rego nasza planeta a my wraz 
z nią nie zniesiemy na dłuższą 
metę. Mówiąc inaczej, każdy 
kryzys jest szansą zmiany na 
lepsze, ale trzeba po pierwsze 
dostrzec tę możliwość, a po 
drugie mieć odwagę podjąć 
takie wyzwanie. Jedno jest 
pewne – świat nie będzie taki 
jak przed koronawirusem.

Czy pandemia ma wpływ 
na postawy ludzkie wobec 
natury? Jeśli tak to jakie: po-
zytywne czy negatywne?

Zamknięci w czterech ścia-
nach przez pracę zdalną czy 
nauczanie online zapragnę-
liśmy chociaż skrawka swo-
jej ziemi, dlatego tak rosną 
ceny działek, zainteresowanie 
ogródkami, budową domu na 
wsi itd. Jakże chętnie ruszyli-
śmy do parków i lasów, kiedy 
je na nowo otworzono! Widzę 
więcej ludzi na górskich szla-
kach, chętniej spacerujemy 
po okolicznych lasach, odkry-
wamy na nowo okolicę. Pan-
demiczna sytuacja i strach o 
zdrowie też zwiększyły potrze-
bę szukania higienicznego sty-
lu życia, zastanawiamy się co 
jemy. Liczba ludzi przechodzą-
cych na wegetarianizm i wega-
nizm stale rośnie. Jak porów-
nuję dane z wielu lat, widzę, że 
ostatni rok wypada w tych sta-
tystykach naprawdę dobrze. 
Dieta roślinna jest najzdrow-
szą także dla planety. Myślę, że 
stan pandemii jest zwyczajnie 
dla nas przytłaczający. Bory-
kamy się z problemami, które 
obciążają naszą psychikę. W 
naturalny sposób szukamy 
oderwania się od takiego świa-
ta, a przyroda, kontakt z nią są 
rozwiązaniem – prostym, ta-
nim i łatwo dostępnym. My je-
steśmy częścią natury i w niej 
jest nasze miejsce.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał Paweł Szpur 
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sekund
Żarów
Historyczny spacer
W sobotę 13 marca odbędzie 
się piesza wędrówka podczas 
II Spaceru Historycznego. Tym 
razem uczestnicy udadzą się na 
Górę Krukowską. Cała trasa bę-
dzie liczyć około 8 km w obie 
strony. Organizatorzy przewidują 
w trakcie ognisko, ale prowiant 
należy zabrać ze sobą. Proszą też, 
by obuwie i odzież były stosow-
ne do aktualnych warunków at-
mosferycznych. Zbiórka jak o go-
dzinie 9:00 przed Żarowską Izbą 
Historyczną, tj.ulica Dworcowa 3 
w Żarowie.

Głuszyca
Rewitalizacji czas
Gmina Głuszyca podpisała umo-
wę na rewitalizację budynku 
wielorodzinnego przy ulicy Sien-
kiewicza 25. Warto nadmienić, że 
znalazł się on na liście projektów 
z dofinansowaniem ZIT Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Oznacza to 
również, że może liczyć na zwrot 
aż 85% poniesionych kosztów 
remontu. Prace rewitalizacyjne 
będą polegały na dociepleniu 
budynku, izolacji ścian piwnicz-
nych przed wodą i wilgocią. 
Odrestaurowana zostanie też 
elewacja zewnętrzna, co niewąt-
pliwie poprawi estetykę okolicy.

Wałbrzych
Zatrzymali kierowców
W nocy 9 marca oraz o poranku 
10 marca wałbrzyscy policjanci 
zatrzymali kolejnych trzech kie-
rujących z „zakazami” kierowania 
pojazdami. Mężczyźni w wieku 
od 22 do 56 lat odpowiedzą teraz 
przed sądem.  Pierwszego z nich 
zatrzymano tuż po północy na 
ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu, 
kiedy jechał samochodem oso-
bowym. Mężczyzna miał łącznie 
dwa orzeczone w 2020 roku za-
kazy kierowania pojazdami. O 
godzinie 4:30 zatrzymany został 
22-latek na ulicy Zachodniej. 
Ostatni delikwent „wpadł” o go-
dzinie 7:00 na ulicy Sikorskiego.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

Struga
Rabuś złapany
W ciągu dwóch dni od zgłosze-
nia, policjanci kryminalni pierw-
szego komisariatu zatrzymali 
sprawcę kradzieży z włamaniem 
do jednego z mieszkań znajdu-
jącego się w Strudze. Podejrza-
nym okazał się 35-letni znajomy 
pokrzywdzonego. W toku wy-
konanych przez mundurowych 
czynności mężczyzna wskazał 
miejsce ukrycia skradzionego 
sprzętu, który funkcjonariusze w 
ostateczności w całości odzyska-
li. Za kradzież z włamaniem grozi 
mu teraz kara pozbawienia wol-
ności do lat 10.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

Gmina Świdnica
Uhonorowali małżonków 
Wyjątkowe jubileusze - diamen-
towe i złote gody małżeńskie 
świętowało 7 par z terenu gminy 
Świdnica. Wśród nich państwo: 
Kazimiera i Marian Duda, Halina 
i Stefan Furmanowie, Stefania i 
Jerzy Zerka, Elżbieta i Tadeusz 
Gągała, Danuta i Ryszard Kowal-
czyk, Zofia i Władysław Babisz 
oraz Stanisława i Andrzej Rybscy. 
Z tej okazji wójt gminy Świdnica 
Teresa Mazurek wręczyła sza-
nownym Jubilatom medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
przyznane przez Prezydenta RP. 
Medal ustanowiony w 1960 r. 
stanowi wyróżnienie i nadawany 
jest osobom, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim.

Gmina Świdnica
Wielkanocny konkurs
Termin zgłoszenia udziału w kon-
kursie to 22 marca. Z kolei ogło-
szenie wyników na stronie in-
ternetowej organizatora oraz za 
pośrednictwem mediów społecz-
nościowych nastąpi 31 marca 2021 
roku. Konkurs kierowany jest do 
mieszkańców gminy, a warunkiem 
uczestnictwa jest własnoręczne 
wykonanie ozdoby świątecznej i 
zgłoszenie swojego udziału. Każdy 
uczestnik może zgłosić tylko jed-
ną pracę. Przy ocenie pod uwagę 
będą brane: tradycyjność i orygi-
nalność pomysłu, dekoracyjność, 
ogólne wrażenie estetyczne, ko-
lorystyka i trwałość formy, samo-
dzielność wykonania.

Jugowice
Włodarz otwarty
Dobra wiadomość dla miłośni-
ków tajemnic i historii. Od po-
czątku kwietnia czynny jest dla 
zwiedzających kompleks Wło-
darz. Jednak warto zwrócić uwa-
gę, że zwiedzanie odbywa się z 
zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa. Pracownicy przypominają, 
że w obiekcie należy zachować 
dystans, a zwiedzanie może się 
odbywać w grupach maksymal-
nie 5- osobowych. Pojawiły się 
również zmiany w zwiedzaniu. 
Teraz zwiedzający wchodzą na 
galerię, która nie była wcześniej 
dostępna, a z niej dochodzi się 
do głównej hali. Z powodu pan-
demii zawieszono zwiedzanie 
łódkami.

Wałbrzych
Bohater po służbie
Policjant Wydziału Kryminalne-
go Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu - chociaż był już 
po służbie - podjął czynności i 
wspólnie z innym funkcjonariu-
szem zatrzymał mężczyznę, któ-
ry od dłuższego czasu ukrywał 
się przed wymiarem sprawiedli-
wości. 31-latek był poszukiwany 
celem osadzenia w zakładzie 
karnym za posiadanie znacznej 
ilości narkotyków oraz handel 
nimi. Wałbrzyszanin trafi teraz na 
najbliższy rok za kraty więzienia.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

Szczawno-Zdrój
(nie) odwołany Broda
Wojewoda Dolnośląski wstrzy-
mał wykonanie uchwały Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdroju w 
sprawie odwołania z funkcji Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Michała Brody. Teraz uchwała bę-
dzie badana przez Wydział Nad-
zoru i Kontroli. Przypominamy, 
że Rada Miejska uzdrowiskowej 
gminy, obradując po przerwie 
w sposób stacjonarny w gro-
nie części składu rady, odwołała 
przewodniczącego. Broda z kolei 
odwołał się do nadzoru prawne-
go Wojewody Dolnośląskiego w 
sprawie łamania ustawy o samo-
rządzie gminnym i statutu gminy. 
Do czasu wyjaśnienia nadal jest  
przewodniczącym Rady Miasta.

Wałbrzych
Miał amfetaminę
Policjanci zespołu wywiadow-
ców Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu zatrzymali na Białym 
Kamieniu 20-letniego wałbrzy-
szanina. Podczas legitymowania 
przez funkcjonariuszy mężczyzna 
zaczął dziwnie się zachowywać. 
Okazało się, że młody mieszka-
niec zielonego miasta posiadał 
w swoim mieszkaniu narkotyki. 
Prowadzący dalsze postępowanie 
w sprawie policjanci kryminalni 
pierwszego komisariatu udowod-
nili mężczyźnie również wielo-
krotne w ostatnim czasie kradzie-
że sklepowe w jednej z placówek 
handlowych w Szczawnie-Zdroju.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

Od 19 lat razem z Wami...
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Aktywne wulkany
Najprawdopodobniej obecnie na świecie znajduje się około tysiąc potencjalnie aktywnych 

wulkanów. W zdecydowanej większości zlokalizowane są na powierzchni Ziemi, ponadto z 
ich wnętrza wydobywają się lawa oraz substancje piroklastyczne, a także wulkaniczne gazy.

Zdjęcie tygodnia Na budowie obwodnicy  Autor: walbrzyszanin 
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Jak powstają wulkany?
Według literatury naukowej 

wulkany powstają wzdłuż kra-
wędzi miejsc, gdzie jedna płyta 
litosfery zagłębia się pod drugą. 
Warto zauważyć, że ma to miej-
sce zarówno na kontynencie, jak 
i wzdłuż rowów oceanicznych, 
np. w Europie Południowej, u 

wybrzeży Pacyfiku, na Filipi-
nach czy Wyspach Japońskich. 
Wulkany tworzą się także tam, 
gdzie dochodzi do rozsuwania 
się płyt litosfery, czyli w doli-
nach ryftowych oraz w grzbie-
tach śródoceanicznych takich 
jak: Wielkie Rowy Afrykańskie 
oraz w Grzbiecie Śródatlan-

tyckim. Istnieją również takie 
wulkany, które powstają ponad 
plamami gorąca, co oznacza po-
łożenie ich z dala od granic płyt 
tektonicznych. Dzieje się tak na 
przykład na Hawajach czy Reu-
nionie. Intensywna działalność 
wulkaniczna prowadzi do wy-
tworzenia się m.in. kaldery, czyli 

krateru powstającego w czasie 
jednego z dwóch procesów: 
zbyt gwałtownej erupcji wulka-
nu lub w wyniku zapadnięcia się 
stropu komory wulkanicznej.

Co powodują wulkany?
Okazuje się, że poprzez emi-

sję popiołu oraz gazów wul-
kanicznych, wulkany wpływać 
mogą na powstawanie różnych 
zjawisk, a także na klimat re-
gionu lub nawet całej planety. 
Dominującymi składnikami 
wyziewów wulkanicznych są 
najczęściej: para wodna, dwu-
tlenek węgla i dwutlenek siarki. 
Ponadto w mniejszych ilościach 
wydostają się na powierzchnię: 
tlenek węgla, wodór, związki or-
ganiczne, lotne chlorki metali i 
halony. Nadmieńmy, że erupcje 
wulkanów są w stanie wprowa-
dzić gazy wulkaniczne i popiół 
do stratosfery na znaczne wyso-
kości - od 16 do 32 kilometrów. 
Jednak najistotniejszy wpływ 
na klimat ma przedłużająca się 
obecność w stratosferze aero-
zolu siarczanowego. To z kolei 
powoduje zwiększenie odbija-
nego poza Ziemię promienio-
wania słonecznego, prowadząc 
do obniżenia średniej tempe-
ratury powierzchni Ziemi. W 
dodatku erupcje wulkaniczne 
mogą przyczyniać się do nisz-
czenia warstwy ozonowej.

Wulkany na świecie
Ze względu na aktywność, 

wulkany dzielą się na czynne 
-  w tym stale lub sporadycznie 
objawiające swoją działalność. 
Do takich możemy zaliczyć cho-
ciażby Wezuwiusza, Etnę czy 
wulkan Stromboli. Wyróżniamy 
również wulkany drzemiące 
(ich działalność została zaobser-
wowana, jednak od dłuższego 
czasu jej nie okazywały) oraz 
wygasłe, których działalność 
nie została zaobserwowana w 
czasach historycznych. Najwię-
cej czynnych wulkanów lądo-
wych występuje w tak zwanym 
Pierścieniu Ognia Pacyfiku. Roz-
ciągają się wokół Oceanu Spo-
kojnego. Według źródeł w tej 
strefie znajduje się ponad dzie-
więćdziesiąt procent czynnych 
wulkanów lądowych na Ziemi, z 
których najwyższy jest Ojos del 
Salado w Chile. Największym 
czynnym wulkanem na Ziemi 
jest Manua Loa i znajduje się na 
wyspie Hawai'i, w archipelagu 
Hawajów. Jego wysokość wy-
nosi 9144 metry, ponadto po-
wierzchnię wulkanu naukowcy 
szacują na osiemdziesiąt tysię-
cy kilometrów kwadratowych. 
Innym ciekawym wulkanem 
jest Nyiragongo, znajdujący się 
w Demokratycznej Republice 

Konga, blisko granicy z Rwandą 
i Ugandą. We wnętrzu krateru 
głównego wulkanu mieści się 
jezioro lawowe o szerokości 2 
km i głębokości 250 m. W 2002 
roku miała miejsce poważna 
erupcja, której skutki szczegól-
nie odczuło miasto Goma. War-
to zwrócić uwagę również na 
wulkan Sakurajima w Japonii. 
Ponieważ lawa wulkanu jest 
bardzo kwaśna i mało płynna, 
często zatyka komin wulkanicz-
ny. To zaś wywołuje erupcję. 
Okoliczne wzgórza pokryte są 
białym popiołem wulkanicz-
nym. W 1960 r. powstało Obser-
watorium Wulkanu Sakurajima, 
które monitoruje jego aktyw-
ność 24 godziny na dobę. To 
istotne z powodu dużej gęstości 
zaludnienia w pobliżu – miasto 
Kagoshima ma 600 000 miesz-
kańców.

Czynne wulkany w Europie
Większość z nich zlokalizo-

wana jest na Islandii, na któ-
rej małe erupcje nie należą do 
rzadkości. Islandia obfituje w 
wulkany, choć geologicznie 
nie jest ona częścią Europy, a 
wyspą oceaniczną. Etna to naj-
większy wulkan w Europie. Jego 
wysokość sięga 3 323 m n.p.m. 
Umiejscowiony jest na wschod-
nim wybrzeżu Sycylii. Na wy-
sokości 2942 metrów znajduje 
się natomiast obserwatorium 
wulkanologiczne. Etna należy 
do kategorii wyjątkowo aktyw-
nych wulkanów. Dotąd wybu-
chała ponad 200 razy, ostatni 
raz w 2009 roku. Najsilniejszy 
wybuch zanotowano w 1669 
roku – wówczas spowodowało 
to zniszczenie Katanii. Kolej-
nym ważnym wulkanem jest 
Wezuwiusz. Ten położony we 
Włoszech, nad Zatoką Neapo-
litańską wulkan, przyczynił się 
do zniszczenia Pompejów, Her-
kulanum czy Stabie w 79 roku 
naszej ery. Czynnych wulkanów 
jest dużo więcej, a każdy z nich 
jest unikatem samym w sobie. 
Warto zauważyć, że wielu ludzi 
osiedla się często w sąsiedztwie 
czynnych wulkanów, narażając 
się tym samym na konsekwen-
cje ich wybuchów.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.national-geo-

graphic.pl/
https://wiadomosci.onet.pl/

https://www.tanie-loty.com.pl/
https://turystyka.wp.pl/

https://www.msn.com/pl-pl
https://www.ekologia.pl/
https://podroze.onet.pl/
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Na jedno pytanie, które 
miało znaleźć się w rozmo-
wie o koronawirusie i ekologii 
chciałabym odpowiedzieć w 
tej rubryce. Pytanie brzmi: co 
możemy zrobić, żeby być eko, 
również w czasach pandemii?

Recepta jest taka sama 
jak w czasach bez korona-
wirusa. Po pierwsze należy 
nasze myślenie przestawić 
na schemat „mniej”. Im mniej 
zużywamy, kupujemy tym 
lepiej dla naszego portfela i 
dla środowiska. Po drugie – i 
ponownie odwołuję się do 
myślenia – zastanawiajmy się 
„jak i co”. Jeśli chcemy jeść 
więcej potraw warzywnych, 
to wybierajmy te z warzyw z 
naszego regionu. Wege sa-
łatka z avocado przestaje być 
„eco”, kiedy to avocado trzeba 
transportować na przykład z 
Izraela. Pamiętajmy też przy 
wyborach konsumenckich, 
aby wydawać pieniądze lo-
kalnie – im lepiej wiedzie się 
miejscowym firmom, tym 
mniej zanieczyszczeń zwią-
zanych z transportem z odle-
głych stron. O segregowaniu 
odpadów, jeżdżeniu rowerem 
zamiast samochodem czy 
unikaniu plastiku nawet nie 
wspominam, bo to sprawy 
oczywiste. Jednak uważam, że 
najważniejsza jest nasza świa-
domość i tu podkreślam też 
wagę zwykłych, codziennych 
rozmów ze znajomymi, rodzi-
ną, sąsiadami. To naprawdę 
działa.

Dlaczego osobne miejsce 
na tę odpowiedź? Uważam, że 
niezależnie w jakich czasach 
nam przychodzi żyć, możemy 
być albo rozsądni, przyzwoici, 
myślący i empatyczni, albo 
wręcz przeciwnie. Nie wynika 
to z sytuacji, ale z naszych wy-
borów i nie ma co ich relaty-
wizować okolicznościami.

Pozdrawiam Zielono! 
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Od 19 lat razem z Wami...

KAROLINA TOMZA 

Odkrywaj lokalnie! Bez-
pieczna Aglomeracja Wał-
brzyska zaprasza do jej eks-
plorowania!

Dość często pytam rodzinę, 
znajomych, karolowych fanów 
- „Kiedy ostatnio byliście w Za-
mku Książ?, „Jak podobają się 
Wam nowi lokatorzy wałbrzy-
skiej palmiarni?”, „Jak smaku-
je Wam szczawieńska woda 
Anka?”, „Czy widoki z Trójgarbu 
zapierają Wam dech w pier-
siach?”, „Kupujecie Michałki ze 
świebodzkiej Śnieżki?”, „Czy le-
piej pije się kawę z wałbrzyskiej 
porcelany Krzysztof czy jest 
równie pyszna z kubka z jawo-
rzyńskiej Karoliny?”. I jak często 
pytam – tak niestety często z 
bólem, choć mimo wszystko 
rzadziej:) przyjmuję odpowie-
dzi, o tym, że dawno, wcale, 
nie znam, nie chcę znać historii 
regionu, w którym mieszkam. 
Wciąż wiele przed nami, aby 
wspólnymi siłami wypracować 
u wielu chęć do zwiedzania, 
ciekawość świata, zaintereso-
wanie, pobudzić w mieszkań-
cach tej tajemniczej krainy ra-
dość z tego, co dookoła, bo tu 
naprawdę wiele się dzieje!

Dla mnie lokalny patriotyzm 
to styl życia, który nie przyszedł 
wraz z obostrzeniami po prze-
kroczeniu granic, trudniejszym 
przemieszczaniem się z racji 
obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej. Nie zaczął się też wraz 
z ogromnymi zmianami na 
lepsze w pokopalnianym Wał-
brzychu i zabytkowych, choć 
zniszczonych okolicach. Ten 
sam rytm wybija u mnie od 
dziewczęcych jeszcze lat. Nie 
zawsze było kolorowo, więc ró-
żowe okulary bardzo się przy-
dały:). Doceniam to, co mi bli-
skie i staram się pozytywnym 
przekazem o naszym małym 
świecie docierać do tych, dla 
których nie jest on atrakcyjny, 
choć malkontentów i zakorze-
nionych w negatywnych my-
ślach hejterów nie przekonam. 
I właściwie nie dla nich robię 
to, co robię. Cieszę się, że od 
dziś goszczę na 30minutowych 
łamach. I choć pandemia zmie-
nia nam podróżnicze priotyte-
ty i zaczynamy uznawać war-
tość naszego regionu to swoje 
wpisy będę kierować do tych, 
którzy obecnie się wahają czy 
dolnośląskie podróże są bez-
pieczne.

Korekta rozkładu w Kolejach
Przypominamy, że wcho-

dzi w życie sezonowa korek-
ta kolejowego rozkładu jaz-
dy. Zmiany obejmą również 
połączenia Kolei Dolnoślą-
skich. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że na tory wyjedzie 
18 nowych pociągów, w tym 
na popularnych, turystycz-
nych trasach do Trutnova czy 
Adrspachu.

W nowym rozkładzie jazdy, 
który będzie obowiązywał od 14 
marca utrzymana została dotych-
czasowa siatka połączeń. Pojawi 
się kilkanaście nowych pociągów, 
m.in. do Kątów Wrocławskich, 
Malczyc i czeskich miejscowości, 
a wybrane pociągi kończące do 
tej pory swoje trasy w Dusznikach 
Zdroju zostaną wydłużone do Ku-
dowy Zdroju.

– Korekta rozkładu jest zwią-
zana przede wszystkim z urucho-
mieniem połączeń sezonowych, 
ale też zmianami, które wymusza-
ją na nas zaplanowane na najbliż-
szy kwartał prace remontowe na 
wybranych odcinkach – mówi 
Bartłomiej Rodak, rzecznik praso-
wy Kolei Dolnośląskich. – Jedno-
cześnie cały czas monitorujemy 
rozwój sytuacji epidemicznej, a 
co za tym idzie – będziemy też 
przyglądać się jak w praktyce wy-
gląda frekwencja i realizowanie 

połączeń w regionie względem 
możliwych zmian ograniczeń, 
które nadal obowiązują w Polsce 
– dodał.

Wraz z wejściem w życie korek-
ty rozkładu zmianie ulegną rów-
nież niektóre oferty handlowe i 
promocje obowiązujące do tej 
pory na wybranych trasach. Peł-
na lista zmian w rozkładzie jazdy 
oraz ofercie Kolei Dolnośląskich 
jest dostępna na stronie przewoź-
nika.

Wracają połączenia sezo-
nowe

Do rozkładu jazdy wracają cie-
szące się ogromną popularnością 
sezonowe połączenia do Czech. 
Od 24 kwietnia pasażerowie 
będą mogli wyruszyć w podróż 

do Skalnego Miasta w Adrspachu 
oraz do Trutnova. – Uruchomienie 
połączeń sezonowych do Czech 
to dla nas naturalny krok po przy-
wróceniu kursowania połączeń 
międzynarodowych w styczniu. 
Pasażerowie chętnie z nich korzy-
stają – mówi Bartłomiej Rodak.

Red./KD
foto:KD

UWAGA! Modernizacje linii 
kolejowych

W związku z zaplanowanymi 
pracami remontowymi i moder-
nizacyjnymi na wybranych odcin-
kach czasowo pojawi się komu-
nikacja zastępcza. Autobusy za 
pociąg wyjadą na drogi na kilku 
trasach.
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Studio Espresso gościło w Sztygarówce w Starej Kopalnii

z wałbrzyskim artystą, malarzem rozmawiał Paweł Szpur

 z Janem Walkowiakiem

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0118/21

Zaczynał Pan od reklamy. 
Czym była Pana praca?

Moja praca zaczęła się od Za-
kładu Malowania Reklam i Szyl-
dów w Wałbrzychu przy ulicy 
Moniuszki od 1977 roku. Malo-
wałem reklamy, tak jak przysta-
ło w tamtych latach, na szkle, 
na blachach, farbami olejnymi, 
nitro. To było malowanie liter 
odwrotnie na wystawach ulicz-
nych. Trzeba było przejść czelad-
nicze kursy, aż do mistrzowskich, 
które skończyłem we Wrocławiu. 

Czyli nie było tak jak dzisiaj, 
że ktoś klika na komputerze, 
robi projekt i drukuje. Wów-
czas wszystko było wykony-
wane ręcznie?

Tak, to była bardzo trudna 
praca. Przez ten okres przewinę-
ło się bardzo dużo ludzi, którzy 
uważali, że bardzo ładnie malu-
ją, ale po czasie okazywało się, 
że jest to całkiem inna dziedzi-
na. Po paru miesiącach te osoby 
rezygnowały. Tam trzeba było 
mieć bardzo dużo cierpliwości 
do czyszczenia każdej literki do-
okoła. Jak było ich parę tysięcy w 
ciągu dnia... to naprawdę trzeba 
było kochać tą pracę. 

Czy u Pana było odwrotnie? 
Czy ta praca zrodziła pasję do 
malowania?

Nie, ja malowałem już jako 
dziecko, tylko w czasach tak 
zwanej komuny, nie było czasu 
na malowanie, bo był pęd za pra-
cą, za rodziną. Później te reklamy 
to były takie antyreklamy, ponie-
waż malowaliśmy na polecenie 
wyższych władz i nie było czasu 
na swoje pasje. Zacząłem je od-
nawiać po ukończeniu i zmia-

nach reformy w Polsce. Zakład, w 
którym pracowałem należał do 
państwa i straciłem pracę. Gdy 
nie miałem pracy, w domu zają-
łem się malowaniem, uczeniem 
się od nowa właściwie.

Pana specjalizacja to właś-
ciwie malowanie na ceramice?

Tak, bo ja jestem po Techni-
kum Ceramicznym. Poszedłem 
do tej szkoły żeby uczyć się 
malować, ale okazało się, że nie 
było malarstwa. Gdy straciłem 
pracę w reklamach, to poszed-
łem do wyuczonego zawodu, 
czyli do fabryki porcelany, naj-
pierw tych prywatnych, których 
w Wałbrzychu nie ma, następnie 
do Porcelany Wałbrzych i tam 
zatrudniłem się. Pracowałem od 
pierwszych działów, czyli szla-
mowania, formowania, aż po 
malarnię taką pospolitą, czyli 
malowanie pasków. Malowałem 
też porcelanę Książ, aż do takie-
go malowania precyzyjnego, ar-
tystycznego. 

Jakie to były lata kiedy za-
czął Pan malować na płótnie 
swoje prace? 

Na płótnie  zacząłem malo-
wać jak już było ciężko, pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych. Na 
początku lat dwutysięcznych 
zacząłem próbować. Kręciłem 
sam tak zwane blejtramy, kupo-
wałem materiały od kogoś, bo 
wówczas materiałów nie było, 
tak jak dzisiaj. Najpierw robiłem 
szkice, próbowałem. Powiesiłem 
w domu, jednemu się podoba, 
a drugiemu nie. Ja się tym nie 
przejmowałem, po prostu chcia-
łem malować i spełniać swoje 
dziecięce marzenia. 

Pracował Pan w organiza-
cjach pozarządowych, ucząc 
innych malować - chociażby 
seniorów. Czy w takich dzia-
łaniach można też się czegoś 
samemu nauczyć?

Tak, pracowałem wolonta-
riacko w Centrum Aktywności 
Lokalnej w Wałbrzychu w Śród-
mieściu, tam gdzie się urodzi-
łem. Środowisko znam, tam mi 
zaproponowano, żebym uczył 
seniorów, a później młodzież. 
Jeśli chodzi o naukę seniorów, to 
ja zawsze mówię, że to uczenie 
jak dzieci. Ludzie starsi to dzieci 
tylko w starszej skórze (śmiech) 
– tak się mówi. Tak samo ich, 
jak i dzieci, od podstaw, bez po-
śpiechu. Jak chcą - to się nauczą. 
Natomiast zawsze im mówię, że 
pięć procent jest talentu, a dzie-
więćdziesiąt pięć pracy. Często 
uważałem, żeby nie mówili sło-
wa „nie”. Nie ma przy wejściu do 
pracowni słowa „nie, nie umiem” 
i tak dalej. Okazało się, że wielu 
ludzi do dziś maluje. 

Gdzie szuka Pan inspiracji 
do tematów swoich obrazów?

Szukam wszędzie, ja po pro-
stu kocham świat, maluję, co 
zobaczę w danym dniu. Jak mam 

wenę, a mam ją prawie od dwu-
dziestu lat, to potrafię malować 
martwą naturę, najzwyklejsze 
przedmioty w domu, aż po krajo-
brazy - jak wędruję, co jest moim 
drugim hobby. Dawno temu na 
Poniatowie byłem kronikarzem. 
Przez parę lat prowadziłem kro-
niki. Wędrując, malowałem i re-
lacjonowałem to, co się działo. 
To mi zostało do dzisiaj. Obec-
nie kronik już nie prowadzę, bo 
nie chodzę do szkoły. Natomiast 
obrazami robię sobie takie kroni-
ki i retrospekcje. 

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o swoich 
wystawach, a także stara się za-
chęcić do malowania widzów i 
czytelników.

Kolejne inwestycje z do-
finansowaniem będą miały 
miejsce w Gminie Głuszyca. 
Właśnie podpisano umowę 
na budowę 14 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy. Prace po-
legać będą przede wszyst-
kim na zaprojektowaniu, 
dostawie, montażu i urucho-
mieniu oczyszczalni spełnia-
jących wszystkie wymogi 
sanitarne. Będą one przyłą-
czone do kanalizacji sanitar-
nej w budynkach, a ich zada-
niem będzie odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków.
Warto dodać, że każdy z użyt-

kowników zostanie przeszkolo-

ny i otrzyma instrukcję obsługi 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków. Zadanie współfinansowane 
jest z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, operacja typu 
„Gospodarka wodno – ście-
kowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” w 
ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego PROW 
na lata 2014-2020 pn.: „Eko Głu-
szyca – tu mieszkam, tu żyję – 
budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy 
Głuszyca”. Wartość podpisanej 
umowy to 470 tysięcy złotych.

Red./MC 

Będą oczyszczalnie
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Nagrodzeni za Nagrodzeni za 
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MARCIN ANDRZEJCZAK Z BRĄZOWYM MARCIN ANDRZEJCZAK Z BRĄZOWYM 
MEDALEM MP U16MEDALEM MP U16

Zakończył się plebiscyt sportowy organizowany Zakończył się plebiscyt sportowy organizowany 
przez Gazetę Wrocławską już 68 raz. Nominacje, przez Gazetę Wrocławską już 68 raz. Nominacje, 
które trafiają do opinii publicznej w ciągu które trafiają do opinii publicznej w ciągu 
ostatnich lat pozwalały fanom sportu głosować ostatnich lat pozwalały fanom sportu głosować 
na swoich faworytów. Szczególną wartość na swoich faworytów. Szczególną wartość 
miały w tym przypadku nominacje ogłaszane miały w tym przypadku nominacje ogłaszane 
przez kapitułę złożoną z ekspertów. Nieco z przez kapitułę złożoną z ekspertów. Nieco z 
przymrużeniem oka zerkano w stronę tych przymrużeniem oka zerkano w stronę tych 
kandydatur, które były dziełem czytelników.kandydatur, które były dziełem czytelników.
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Zagrają z Chrząstawą!!
Kibice piłki nożnej zapew-
ne pamiętają telewizyjny 
dokument o piłkarskiej 
drużynie LZS Chrząstawa, 
który podbił serce wielu 
fanów. Sam kilkukrotnie 
obejrzałem film o sym-
patycznej ekipie z okolic 
Łodzi. To oczywiście było 
kilka lat temu. Później zła-
pałem się jednak na tym, 
że szukałem o Chrząstawie 
informacji w tabelach ligo-
wych czy w filmach na pro-
filach społecznościowych.
YT okazał się bardzo po-
mocny i skuteczny. Dzisiaj 
okazuje się, że do pojedyn-
ku ze słynnym LZSem szy-
kuje się wałbrzyski team 
RetroLigi, gdzie wystę-
pować będzie pod nazwą 
Czarni Lwów. Normalnie 
nie mogę się doczekać. 
Już dawno nic tak mnie 
nie elektryzowało jak to 
spotkanie. Poezja piłkar-
ska. Spełnienie jakiejś 
zachcianki, choć w ciąży 
nie jestem, to z tej radości 
zjem ogórki kiszone z na-
szymi kopalniakami. I jesz-
cze będę oblizywał palce.
Liczę też, że powstanie ja-
kiś film opowiadający o 
tym wydarzeniu. Jeśli tak, 
to koniecznie proszę o za-
rejestrowanie drogi na sta-
dion. Chciałbym zobaczyć, 
czy wciąż jest tam kładka, 
przez którą wszyscy prze-
skakują, a niektórzy gubią 
buty. Ciekawi mnie czy te-
raz nie będzie tam lodowi-
ska. Koniecznie proszę też 
pozdrowić prezesa klubu z 
Chrząstawy. Naprawdę cie-
szę się z każdego punktu 
jaki ta ekipa zdobywa. Jest 
to o tyle ważne, że przez 
długie lata było to marze-
nie ściętej głowy. Proszę 
też o zdjęcie plakatu me-
czowego, bo wyglądały 
obłędnie i przypominały 
mi dzieciństwo. Byłaby faj-
na pamiątka, a może trafi 
się jakiś inny gadżet?
Brzmi to dość prześmiew-
czo, ale wcale takie nie 
jest. Cieszę się z tego faktu 
jak dziecko, któremu dają 
lizaka o ulubionym smaku. 
Vivat Chrząstawa. Do boju 
LZS. Czarni bądźcie litości-
wi! 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Siatkówka… Koszykówka jest kobietą!
Z okazji Dnia Kobiet oraz 2021 Roku Kobiet w Wałbrzychu, siatkarki II-ligowego MKS Chełmiec Wodociągi Wał-

brzych rozegrały z koszykarzami I-ligowego Górnik Trans.u Wałbrzych specjalny Super Mecz. Siatkarki wygrały 
spotkanie 2:0, ale już w konkursie rzutów lepsi okazali się panowie.

Super Mecz i dużo wspa-
niałej zabawy, która na 
pewno napędzi oba zespo-
ły przed zbliżającymi się 
najważniejszymi etapami 
rozgrywek.
 
Siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych w 
grupie 3 II Ligi Kobiet, na 
dwie kolejki przed zakoń-
czeniem rundy zasadniczej 
zajmują pozycję wicelide-
ra i do awansu do turnieju 
półfinałowego o I Ligę po-
trzebują już tylko 2 punk-
tów.
 

Koszykarze Górnika Trans 
Wałbrzych również są wi-
celiderami w rozgrywkach 
Suzuki I Liga Mężczyzn. Do 
końca rundy zasadniczej 
pozostały im 4 spotkania, 
a następnie batalia w play-
-off o mistrzostwo ligi.
 
Odskocznia i całe mnóstwo 
śmiechu dobrze wszystkim 
zrobiły. Dziewczyny poka-
zały moc. Koszykarze przy-
pomnieli nam za to, że ra-
zem idą po swoje. Obydwu 
drużynom życzymy powo-
dzenia.

JZ

W sobotnich zmaganiach, 
które odbywały się na 3 
boiskach, wystąpił zespół 

Victorii. Wałbrzyszanie w 
kategorii wiekowej rocz-
nika 2007 zagrali fenome-

nalnie, zajmując 1 miejsce. 
Dodatkowo Patryk Lasek 
został wybrany najlepszym 
zawodnikiem zawodów.
Victoria swoją grę zaczęła 
od 2 zwycięstw i 1 remisu. 
Wystarczyło to do zajęcia 1 
miejsca w grupie. Zapew-
niło też awans w ścisłym 
finale. Rywalem w walce o 
laur zwycięstwa byli gospo-
darze - Wawel-Wirek.
- Nasi rywale już po 3 mi-
nutach prowadzili dwiema 
bramkami, ale poźniej moi 
chłopcy dali niesamowity 
pokaz gry, strzelając rywa-
lom 9 bramek, co z kolei po-

zwoliło skończyć turniej na 
pierwszym miejscu. Ważne 
też, że turniej obserwowa-
ny był przez kilku przedsta-
wicieli śląskich Akademii 
Piłkarskich. Trzech naszych 
zawodników wpadło im w 
oko dzięki czemu dostali 
zaproszenie na konsulta-
cje szkoleniowe - mówił po 
zawodach trener Mirosław 
Furmaniak.
W turnieju w barwach Vic-
torii wystąpili: FILIP KOT, 
WOJTEK DERKCZ, KRYSTIAN 
WORSKI, PATRYK LASEK, 
IGOR CHYCIŃSKI, BARTOSZ 
LESIAK, MAKSYMILIAN SO-
KOŁOWSKI, MARCEL TARA-
SIU

JZ

Spotkanie obfitowało w 
dużo sytuacji podbramko-
wych. Obie drużyny pomi-
mo pogody starały się grać 
szybko, z dużą wymiennoś-
cią pozycji. Na tym etapie 
przygotowań widać było 
już różnicę w kreowaniu 
gry. Gospodarze starali się 
ambitną postawą zniwelo-
wać braki. Liczba strzelo-
nych goli pokazuje, że pra-
ca na treningach nie idzie 
na marne.
- Czwarte spotkanie za 
nami. Dziś gościliśmy wi-
celidera naszych rozgrywek 
MKS Szczawno Zdrój. W 
trakcie meczu goście pre-
zentowali lepszy futbol, 
ale dla nas to cenne wybie-
gane minuty przed rundą 
wiosenną, która rusza już 

za dwa tygodnie – ocenili 
mecz przedstawiciele klu-
bu Włókniarza.
 Dla MKS-u spotkanie 
było ważne z punktu widze-
nia przygotowania nowych 
wariantów taktycznych, 
które mogą być dla rywali 
ligowych nie lada wyzwa-
niem. Część z nich okazała 
się skuteczna już na obec-
nym etapie prac. Nic więc 
dziwnego, że spotkanie 
pozytywnie ocenili również 
działacze klubu z uzdrowi-
ska.
- Podopieczni Rafała Sicz-
ka rozegrali kolejny mecz 
kontrolny przygotowujący 
nasz zespół do rundy re-
wanżowej. Tym razem prze-
ciwnikiem zielono-biało-
-zielonych był zespół MKS 

Włókniarz Głuszyca. Mecz 
z naszym ligowym rywalem 
rozegraliśmy w Głuszycy i 
był to widowiskowy dla oka 
sprawdzian. W meczu pad-
ło aż 11 bramek, z czego 7 
zdobyli zawodnicy naszego 
klubu. Trener Siczek w tym 
spotkaniu miał do dyspozy-
cji jedynie 13 zawodników, 
jednak nie przeszkodziło 
to w odniesieniu zwycię-
stwa – cieszą się w Szczaw-
nie Zdroju.
 W poprzednich me-
czach piłkarze z Głuszycy 
zremisowali z juniorami 
Polonii Stal Świdnica (3:3), 

pokonali STEP Wiry Tąpad-
ła (5:2). Byli też lepsi od 
drużyny z Wiśniowej (3:0). 
Drużyna Rafała Siczka ma 
przed sobą drugą część se-
zonu, w którym będzie szu-
kać szansy zrównania się 
punktami z liderem Wał-
brzyskiej Serie A.
 
Włókniarz Głuszyca – MKS 
Szczawno Zdrój 4:7
Kameczura, M. Kaźmier-
czak, Kulik – F. Brzeziński 
x2, Łysakowski x2, Korościk 
x2, Zawadzki

JZ

Victoria ponownie najlepsza
W ostatni weekend w Rudzie Śląskiej odbyły się dwa turnieje z okazji 100-lecia tamtej-

szego klubu Wawel-Wirek.

Ostre strzelanie
Na śnieżnej murawie miejskiego stadionu w Głuszycy, 

miejscowy Włókniarz zagrał kolejny mecz kontrolny przed 
zbliżającym się startem rundy wiosennej bieżącego sezonu.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Grzegorz  
Nazwisko: Michalak 
Data urodzenia: 17 grudnia 1983 roku  
Pseudonim sportowy: Dziki
Klub: KP Górnik Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Zacznę od sportowych, bo te były pierw-
sze. W wieku 17 lat, a więc 21 lat temu 
wraz z Górnikiem wywalczyłem 4. miej-
sce w Mistrzostwach Polski juniorów 
starszych. Turniej był zorganizowany w 
Wałbrzychu, a Mistrzem Polski jak do-
brze pamiętam została Wisła Kraków. 
Wraz z seniorami Górnika zaliczyłem 
awans rok po roku z IV do III, a następnie 
II ligi. Za trenera Macieja Jaworskiego 
mieliśmy 1. miejsce po rundzie jesien-
nej II ligi, a ja tytuł króla strzelców run-
dy jesiennej oraz zostałem wybrany do 
„jedenastki” jesieni II ligi. Jeśli zaś chodzi 
o kwestie niezwiązane ze sportem, to 
mogę się pochwalić dwiema wspaniały-
mi córkami i to jest bez wątpienia mój 
największy osobisty sukces. Obie grają w 
tenisa ziemnego u Roberta Kosińskiego 
w KT Szczawno-Zdrój. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Tu nie ma żadnych wątpliwości, iż był 
nim David Beckhman. Tak jak on wystę-

powałem na prawej pomocy i to był bez-
sprzecznie mój największy idol. 
Dlaczego piłka nożna?
Zaczęło się oczywiście od taty, który 
zaprowadził mnie na treningi. Mogę 
powiedzieć, że najpierw piłkę nożną po-
lubiłem, a potem pokochałem i tak mi 
zostało do dzisiaj, bo moje serce bije dla 
Górnika, a w moich żyłach, jak mawiają 
kibice, płynie biało-niebieska krew. W 
wieku 22 lat założyłem z bratem Krzysz-
tofem własną firmę i choć propozycji 
zmian barw klubowych nawet z I ligi 
nie brakowało, to jednak ze względu na 
wspomniany biznes postanowiłem zo-
stać w Wałbrzychu.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Marzy mi się, aby Górnik powrócił na 
centralny szczebel, w czym mam nadzie-
ję, iż mimo upływających lat będę miał 
swój skromny udział. Jeśli nie piłkarski, 
to przynajmniej duchowy czy bizneso-
wy. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Z Wałbrzycha na salony
Czasami odnoszę wrażenie, 
że Wałbrzych jako miasto tzn. 
osoby w jakiś sposób odpo-
wiedzialne za sport z ramie-
nia Urzędu Miasta czy to inni, 
prywatnie zaangażowani w 
różne sportowe inicjatywy 
a także same władze, nie do 
końca potrafią docenić wy-
bitnych sportowców wywo-
dzących się z naszego miasta 
(dla ścisłości - piszę „nasze-
go” choć od urodzenia zwią-
zany jestem z Jedliną Zdrój 
ale Wałbrzych traktuję jak 
swoje miasto). Nie zarzucam 
tutaj nikomu złej woli, ale 
nawiązując do mojego teks-
tu sprzed dwóch tygodni (pt. 
„Wałbrzych potrzebuje wiel-
kiej piłki!”) traktuję to jako 
brak umiejętności i pomy-
słu aby wykorzystać, w tym 
przypadku byłych, wybitnych 
wałbrzyskich piłkarzy, do 
tego aby to miasto powróci-
ło na piłkarską mapę Polski. 
Jest to temat na inną dysku-
sję, którą być może niedługo 
zainicjuję. 
A w dalszej części tekstu 
chcę przypomnieć właśnie 
jednego z zawodników, który 
z Wałbrzycha poszedł w wiel-
ki piłkarski świat a w przeci-
wieństwie do choćby Wło-
dzimierza Ciołka czy Adama 
Matyska jest postacią nieco 
zapomnianą. To oczywiście 
Jacek Sobczak. I nie przy-
padkowo wspominam o nim 
dzisiaj bo właśnie mija trzy-
dzieści lat od legendarnego 
dwumeczu Legii Warszawa z 
Sampdorią Genua (3 i 19 mar-
ca 1991r.) w ćwierćfinale Pu-
charu Zdobywców Pucharów 
oraz półfinałowych pojedyn-
ków „Wojskowych” z Man-
chesterem United w tychże 
rozgrywkach. Jacek Sobczak 
przeszdł do Legii z wałbrzy-
skiego Górnika w przerwie 
zimowej sezonu 90/91 jako 
niespełna 23-latek. Od razu 
wywalczył miejsce w podsta-
wowym składzie i zadebiu-
tował właśnie w pierwszym 
meczu z Sampdorią przy Ła-
zienkowskiej. Zagrał także w 
rewanżu oraz w meczu z Uni-
ted w Manchesterze. Po za-
kończeniu przygody z Legią, 
zimą 1993 roku grał kolejno 
w Śląsku Wrocław, Polonii 
Warszawa, Motorze Lublin i 
dolnośląskich klubach z niż-
szych lig.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Udany początek nowego roku w wykonaniu zapaśników ZLKS Zagłębia Wałbrzych. Mowa o zwycięstwie Oskara Wawrzy-
szyna w I edycji Pucharu Polski, który przed kilkoma dniami rozegrano w Warszawie. 

Zapaśniczy Oskar Wawrzyszyna 
Tegoroczne, świetne wy-

stępy wałbrzyszan zainicjował 
Mateusz Ropiak, który w Pucha-
rze Polski seniorów w Radomiu 
uplasował się na 2. miejscu. Co 
prawda konkurencja nie była 
zbyt duża, ale miejsce na po-
dium ma zawsze swoją wartość. 

Ostatnie dni potwierdziły 
wysoką formę przedstawicieli 
Zagłębia, którzy mieli okazję 
sprawdzić się w I Pucharze Pol-
ski juniorów młodszych. Zawo-
dy w Warszawie miały bardzo 
mocną obsadę – dość poinfor-
mować, iż na starcie stanęło 

niemal ćwierć tysiąca zapaśni-
ków reprezentujących 48 klu-
bów z całego kraju. W tym gro-
nie doskonale zaprezentował 
się Oskar Wawrzyszyn, który w 
kategorii do 60 kg siegnął po 
końcowe zwycięstwo. O jego 
klasie najlepiej świadczy fakt, iż 
nasz przedstawiciel wywalczył 
Puchar Polski wygrywając pięć 
walk przy świetnym bilansie 
48 zdobytych punktów i tylko 2 
straconych. Pozostali wałbrzy-
szanie wypadli na miarę swych 
możliwości. W kategorii 80 kg 
Mikołaj Dereń był dwudziesty, 
a w wadze 60 kg Igor Świerk 

zajął 23. miejsce. Warto jednak 
podkreślić, iż był to debiut na-
szego zawodnika. W klasyfika-
cji drużynowej ZLKS Zagłębie 
uplasowało się na 15. pozycji w 
gronie, jak informowaliśmy, 48 
klubów. 

Najbliższe dni przyniosą ko-
lejne ważne występy wałbrzy-
szan. Już za tydzień sześciu na-
szych reprezentantów weźmie 
udział w Mistrzostwach Polski 
juniorów oraz młodzieżowców 
w Poznaniu. Barw Zagłębia bro-
nić będą między innymi Mate-
usz Kaczor, Mateusz Ropiak oraz 
Jakub Miś i wydaje się, że wspo-
mniana trójka ma szanse na 
medale w rywalizacji juniorów. 
Najbardziej liczymy na Kaczora, 
który jest ubiegłorocznym brą-
zowym medalistą MP. Dla Ro-
piaka będzie to pierwszy start 
w gronie juniorów po zmianie 
kategorii wiekowej, a w naj-
trudniejszej sytuacji jest Miś, 
który wraca do walk po ciężkim 
złamaniu ręki. W ostatni week-
end marca odbędzie się kolejna 
edycja Pucharu Polski juniorów 
młodszych w Raciborzu. Po za-

wodach nastąpi podliczenie 
punktów, a najlepsza szesnast-
ka weźmie udział w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, 
innymi słowy Mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych. 
Jeśli chodzi o najmłodszych 
zapaśników, to 10 kwietnia w 
Wałbrzychu rozegrany zostanie 
mający 25-letnią tradycję Tur-
niej Powitania Wiosny. Turniej, 
którego pomysłodawcą ponad 
ćwierć wieku temu był trener 
Janusz Marciniak, a wśród jego 
uczestników znalazło się wielu 
późniejszych reprezentantów 
Polski, jak chociażby Damian 
Janikowski.

Przywołując Janusza Marci-
niaka warto wspomnieć o innym 
szkoleniowcu wywodzącym się 
z Zagłębia. Mamy na myśli To-
masza Świerka, który jesienią 
awansował na drugiego trenery 
kadry narodowej juniorów, aby 
wraz z początkiem obecnego 
podjąć nowe obowiązki.    

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

W Tychach jak w domu 
Koszykarze Górnika Trans.eu potwierdzili wysoką formę zwyciężając na wyjeździe z GKS-

em Tychy 88:75. Choć do przerwy lepiej spisywali się miejscowi, to jednak druga odsłona 
środowego pojedynku stała pod znakiem wyraźnej dominacji chłopców Grudniewskiego.

Zaległy z połowy lute-
go pojedynek w Tychach 
rozpoczął się od mocnego 
uderzenia gości, którzy po 
4 minutach prowadzili 8:2. 
Wkrótce jednak po naszej 
przewadze nie było śladu, a 
gra się wyraźnie wyrówna-
ła, czego efektem był remis 
po pierwszej kwarcie 18:18. 
Kolejna ćwiartka układała 
się po myśli rywali, którzy 
odskoczyli na kilka punk-
tów, aby do przerwy wy-
grywać różnicą 8 „oczek” 
(46:38). 

Na szczęście po zmianie 
stron rywalizacja toczyła 
się już pod pewne dyktan-
do biało-niebieskich, którzy 
stopniowo, ale konsekwen-
tnie odrabiali dystans do 
GKS-u. Jeszcze w 25 minu-

cie nasi przegrywali 51:55, 
aby drugą część trzeciej 
kwarty wygrać 16:4 (!) i 
tym samym po trzech od-
słonach prowadzić 67:59. 
W ostatniej ćwiartce Górni-
cy spokojnie kontrolowali 
przebieg potyczki odjeż-
dżając z wynikiem. Niemal 
tradycyjnie spustoszenie 
wśród rywali siał Krzysztof 
Jakóbczyk, którego w zdo-
bywaniu punktów wspierali 
Maciej Bojanowski oraz Da-
mian Cechniak. Ostatecznie 
wałbrzyszanie zwyciężyli 
88:75 umacniając się tym 
samym na fotelu wicelidera 
I ligi. 

W najbliższej kolejce 
podopieczni trenera Łuka-
sza Grudniewskiego wraca-
ją do hali Aqua-Zdroju. W 

sobotę o godzinie 18 podej-
mą broniącą się przed spad-
kiem Pogoń Prudnik trenera 
Dominika Tomczyka. Celo-
wo podajemy godzinę roz-
poczęcia, gdyż transmisję z 
meczu przeprowadzi strona 
tvcom.pl z komentarzem 
Dominika Hołdy oraz Jaku-
ba Zimy z zaprzyjaźnionego 
z nami portalu sportowy-
-walbrzych.com.pl. 

XXIV kolejka (zaległa) I 
ligi

GKS Tychy – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 75:88 
(18:18, 28:20, 13:29, 
16:21)

Górnik Trans.eu: Jakób-
czyk 21 (2x3), Bojanowski 
19 (2), Cechniak 17, Malesa 
11, Ochońko 10 (2), Zywert 
7, Durski 3, Koperski, Wró-

bel, Ratajczak. Trener: Łu-
kasz Grudniewski  

O pierwszą ligową wy-
graną

Coraz bliżej pierwsze-
go zwycięstwa w rozgryw-
kach I ligi są koszykarze na 
wózkach Górnika Toyota 
Wałbrzych. Pod koniec lu-
tego zespół trenera Marcina 
Balcerowskiego przegrał u 
siebie z Salutare Wrocław 
48:65, a przed tygodniem 
jeszcze bardziej nieznacz-
nie, bo 55:66 uległ rywalo-
wi z Konstancina. Liczymy, 
iż zwycięskie przełamanie 
nastąpi w sobotnim spot-
kaniu w hali Aqua-Zdroju. 
Przeciwnikiem Górnika 
będzie bowiem ekipa For 
Heroes Kraków, która ma 
na swym koncie jedno zwy-
cięstwo – wywalczone na 
początku grudnia nad wał-
brzyszanami (69:52). Po-
czątek zmagań o godzinie 
15.30.. 

Bartłomiej Nowak
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W Śląskim Centrum Tenisa 
bardzo dobrze wypadli za-
wodnicy Klubu Tenisowego 
Szczawno Zdrój. Aż 3 spo-
śród 8 graczy szczawień-
skiego klubu awansowało 
do ćwierćfinału zawodów. 
Zaangażowaniem i ambicją 
zwrócili na siebie uwagę 
między innymi tacy gracze 
jak Maksymilian Krzyżo-
siak-Michnikowski, Bruno 
Kokot, Gabriel Wójcicki, 

Antoni Pankowski, Marcin 
Andrzejczak.
 
Świetna postawa na korcie 
pozwoliła przebić się do 
strefy medalowej Marci-
nowi Andrzejczakowi, któ-
ry pokonał w ćwierćfinale 
Kacpra Królikowskiego ze 
Szczecina. Na tym etapie 
rywalizacji odpadli Gabriel 
Wójcicki oraz Bruno Kokot, 
którzy musieli uznać wyż-

szość odpowiednio Toma-
sza Berkieta z Warszawy i 
Jakuba Jędrzejczaka z Biel-
ska Białej.
 
Blisko strefy medalowej 
byli również zawodnicy 
KT Szczawno Zdrój, którzy 
startowali w deblu. Dotarli 
do ćwierćfinału.

JZ

W ostatniej edycji wielu 
okolicznych przedstawi-
cieli sportu chwaliło się 
na profilach społecznoś-
ciowych wyróżnieniem lub 
samą nagrodą. I tak 3 miej-
sce w kategorii Drużyna 
Dekady przypadło grupie 
biegowej Predators.
 
- Jesteśmy silną i zorga-
nizowaną grupą biegową, 
która aktywnie działa w 
Wałbrzychu przez okrą-
głe 12 miesięcy. Oprócz 

biegania, startowania 
w zawodach, wędrówek 
górskich zajmujemy się 
licznymi aktywnościami. 
Aktywnie włączamy się 
we wszelkie akcje mające 
miejsce w naszym mieście. 
Stworzyliśmy też własne 
projekty jak I Rodzinny 
Rajd Forteca. Zebraliśmy 
50 tysięcy złotych na rzecz 
wałbrzyskiego Hospicjum. 
Realizujemy też autorski 
projekt „Spełniamy marze-
nia dzieci niepełnospraw-
nych” - mówią przedsta-
wiciele grupy.

Zwycięzcą okazała się pił-
karska drużyna KS  Zdrój 
Jedlina Zdrój.
 
- Jest to dla nas wielkie 
wyróżnienie i wielki za-
szczyt. Teraz nie pozostaje 
nam nic innego niż praco-
wać dalej na rzecz naszego 
klubu – cieszą się w Jedli-
nie Zdroju.

 
Warto też zauważyć, że 
jedną z indywidualnych 
nagród otrzymał trener 
Victorii Wałbrzych. Został 
on Trenerem Dekady.
 
- Z opóźnieniem dotarła 
do mnie wiadomość, że 
zostałem zgłoszony do 68 
Plebiscytu Gazety Wroc-
ławskiej Trener Dekady. 
Spotkała mnie przemiła 
niespodzianka, gdy otrzy-
małem nagrodę,  dyplom, 
medal i plakietkę za zaję-
cie I miejsca, zwyciężając 
w eliminacjach powiatu 
Wałbrzych, co zaowoco-
wało też udziałem w finale 
dolnośląskim. Chciałbym 
z tego miejsca serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy oddali na mnie swój 
głos – dziękował Mirosław 
Furmaniak.

Wiele osób pracuje na co 
dzień w sporcie. Trenerzy 

pracują ze swoimi pod-
opiecznymi, weryfikacją 
tej pracy są starty na are-
nach. Wyróżnienia, nagro-
dy są dla jednych i drugich 
czymś ważnym. Często są 
wartością dodaną, dzięki 
której trenerzy stają się 
lepszymi trenerami. Za-
wodnicy lepszymi spor-
towcami.

JZ

Marcin Andrzejczak z brązowym medalem MP U16

Nagrodzeni za dekadę sportu

Wielkim sukcesem dla Marcina Andrzejczaka zakończyły się Halowe Mistrzostwa Polski do lat 16, które rozegrano w Pszczynie. 

Zakończył się plebiscyt sportowy organizowany przez Gazetę Wrocławską już 68 raz. Nominacje, które trafiają do opinii publicznej w ciągu ostatnich lat 
pozwalały fanom sportu głosować na swoich faworytów. Szczególną wartość miały w tym przypadku nominacje ogłaszane przez kapitułę złożoną z eksper-
tów. Nieco z przymrużeniem oka zerkano w stronę tych kandydatur, które były dziełem czytelników.

Zdrój na dobrej drodze
Trwa okres przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 2020/2021. Po zluzowaniu ob-

ostrzeń, zespoły piłkarskie rozpoczęły sprawdzanie swojej formy w grach kontrolnych, któ-
re w wielu przypadkach przynoszą nam ciekawe wyniki i dużo przemyśleń na temat zbliżają-
cych się rozgrywek. Przyjrzeliśmy się reprezentantowi naszego regionu w Lidze Okręgowej.

KS Zdrój Jedlina Zdrój 
rozegrał do tej pory czte-
ry spotkania towarzyskie. 
Trzy z nich zakończyły się 
zwycięstwem. W jednym 
lepsi okazali się rywale. W 
pokonanym polu zostały 

ekipy grające na poziomie 
Wałbrzyskiej Serie A.

- W pierwszej zimowej 
grze kontrolnej Zdrój Jed-
lina-Zdrój pokonał druży-
nę Górnika Nowe Miasto 
Wałbrzych 3:2. Bramki dla 
naszego zespołu  zdobyło 
dwóch zawodników testo-

wanych. Następnie Zdrój 
pokonał wicelidera I gru-
py wałbrzyskiej Klasy A, 
zespół MKS-u Szczawno-
-Zdrój aż 6:1. Tu aż cztery 
trafienia zdobyli zawodni-
cy testowani. Dodatkowo 
po golu dołożyli Łukasz 
Samiec i Edward Chałupka. 
Wynik i gra były naprawdę 
okazałe - cieszą się w szta-
bie szkoleniowym klubu z 
Uzdrowiska.

W ostatniej grze kontrol-
nej drużyna Zdroju zagrała 

bardzo spokojnie i dość 
pewnie pokonała rywala z 
Lutomii.

- W czwartym sparingu 
pokonaliśmy w Dzierżo-
niowie czołową drużynę II 
grupy wałbrzyskiej Klasy A, 
Kłos Lutomia 2:1. Pierwsze 
trafienie dla Zielono-Cze-
rownych było trafieniem 
samobójczym, a druga 
bramkę dołożył zawodnik 
testowany.

Jedyną porażkę jedli-
nianie zanotowali w poje-

dynku z broniącą się przed 
spadkiem z IV ligi, ekipą KS 
Legnickie Pole.

- W drugim zimowym 
sparingu Zdrój przegrał w 
Strzegomiu z występują-
cym w zachodniej grupie 
dolnośląskiej IV ligi zespo-
łem KS Legnickie Pole 2:5. 
Także i w tym meczu bram-
ki dla naszego zespołu zdo-
było dwóch zawodników 
testowanych.

JZ
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Co ćwierka w sieci...

PAP Samorząd

dolnośląska Policja

WałbrzychMojeMiasto @PAPsamorzad

@DPolicja

@WalbrzychMM

12:57 PM · 9 mar 2021

2:57 PM · 9 mar 2021

1:39 PM · 10 mar 2021

Samochody, hulajnogi, tablety,  vauchery na wakacje, czy roboty kuchenne - taki-
mi fantami samorządy zachęcają mieszkańców do rozliczania PIT u siebie. Loterie 
zwracają się im z nawiązką
http://bityl.pl/LvxhD

Zarzuty dla 25-letniej wałbrzyszanki za wyłudzenie kredytu na zakup sprzętu 
elektronicznego. https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-
-inf/34524,Zarzuty-dla-25-letniej-walbrzyszanki-za-wyludzenie-kredytu-na-za-
kup-sprzetu-elek.html

Przed nami wybory do Rad Wspólnot Samorządowych! Wybory odbędą się w 
niedzielę 11 kwietnia 2021 r. w godzinach 9.00-18.00.  Do każdej z Rad wybierze-
my po 15 członków. Szczegółowe informacje o wyborach: https://bit.ly/3ryqYAz 
#Wałbrzych

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

2:19 PM · 10 mar 2021

Rozpoczęta pięć lat temu współpraca Dolnego Śląska z Adżarią przerodziła 
się w prawdziwą przyjaźń, która zaowocowała wieloma sukcesami w realizacji 
wspólnych projektów. To również piękna współpraca Wrocławia z Batumi. Ser-
decznie pozdrawiamy naszych Gruzińskich Przyjaciół!

Chełmiec Wałbrzych
@KPSChelmiec

7:57 PM · 6 mar 2021

Otwarcie turnieju jak marzenie! Pokonujemy @AssecoResovia
 3:0 w pierwszym meczu 1/4 finału Mistrzostw Polski juniorów. Brawa dla zespołu i 
naszego gościa specjalnego Moofiego  - przyniósł nam szczęście @WalbrzychMM
@bielawska_s @RomanSzelemej @DziennikWalb

Marcin Krzyżanowski
@mkrzyzanowski79

12:08 PM · 10 mar 2021

Do Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego przystąpiła. Gmina Niechlów. 
Mieszkańcy odbiorą testy na krew utajoną w kale w Ośrodku Zdrowia w Niechlo-
wie ul. Krótka 5D.

Koleje Dolnośląskie
@KolejeD

3:01 PM · 9 mar 2021

Czy wiecie, że emituje do atmosfery około 1% dwutlenku węgla, który powstaje w 
wyniku działalności transportowej, a samochody aż 73%? Więcej o polityce Zielo-
nego Ładu, potrzebie inwestowania w kolej i modernizowania linii na 
@Dolny_Slask  poczytacie na @wyborczawroclaw.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

10:06 AM · 9 mar 2021

Starosto, prezydencie, burmistrzu, wójcie masz grunt na medalJeśli tak, to zapra-
szamy do wzięcia udziału w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu #GruntNaMedal 
2021 organizowanym przez @PAIH_pl. Konkurs został objęty honorowym patro-
natem @MRPiT_GOV_PL

Stara Kopalnia weekendowo
Przed nami weekend, 

więc atrakcji nie zabrak-
nie w Starej Kopalni. W 
sobotni wieczór o go-
dzinie 20.00 odbędzie 
się po raz kolejny Nocne 
Zwiedzanie Starej Kopal-
ni z pracami górniczy-
mi. Warto przypomnieć, 
że poprzednie edycje 
cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Nie 
inaczej jest w przypadku 
zwiedzania zaplanowa-
nego na 13 marca – zo-
stały już ostatnie bilety, 
które można zakupić na 
stronie www.starakopal-
nia.pl.

Dla tych, których może 
ominąć ta atrakcja, na następ-
ne Nocne Zwiedzanie Stara 
Kopalnia zaprasza już 27 mar-
ca – bilety dostępne na stro-
nie obiektu. Warto zwrócić 
uwagę na to, że w tym tygo-
dniu Stara Kopalnia zaprasza 
na pierwszą Rodzinną Nie-
dzielę. Każde spotkanie tej 
atrakcji obejmuje inny temat 
z zakresu górnictwa i pracy 
na kopalni, nawiązuje do cie-
kawostek widzianych oczami 
dziecka na trasie zwiedzania. 

Zwiedzanie wybranych prze-
strzeni kopalni połączone 
jest ze specjalnymi zadania-
mi do rozwiązania w czasie 
trwania wycieczki. Oferta nie 
obejmuje zwiedzania całego 
obiektu, a tylko wybranych 
miejsc wchodzących w skład 
trasy turystycznej. Ponadto 
w niedzielę 14.03.2021 odbę-
dzie się pierwsze spotkanie 
„Górnik gotowy na szychtę!”. 
Rozpocznie się ono od wę-
drówki po dawnym budynku 
łaźni i szatni łańcuszkowej. 
Każdy młody turysta dowie 
się, gdzie górnicy się prze-
bierali, jak przygotowywali 
się do pracy i czego najbar-
dziej potrzebowali do pracy 
w kopalni. Kolejnym etapem 
będzie zapoznanie się z prze-
strzenią muzealną i rozwią-
zanie kilku ciekawych zadań. 
Bilety dostępne online na 
stronie Starej Kopalni. Zwie-
dzanie odbywa się w pełnym 
reżimie sanitarnym.

Godz. 10:30 – dla rodziców 
z dziećmi w wieku 5-7 lat.

Godz. 12:30 – dla rodziców 
z dziećmi w wieku 8-10 lat.

Red./MB
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Powinienem teraz siedzieć 
w fotelu, zadrzeć nos w górę w 
geście głębokiej, płynącej przez 
ciało jak ciepłe mleko z miodem, 
satysfakcji.

W trakcie kończącego się 
tygodnia lokalne instytucje 
przygotowały obszerną ofertę z 
okazji święta pań, wydłużając je 
nawet na kilka dni. Praktyka zna-
na wszystkim lubiącym obcho-
dzić urodziny (puszczone oko).

Warsztaty artystyczne, kon-
cert, specjalne oprowadzanie po 
wystawach, trochę lekkiej kome-
dii i specjalnie otwarta wystawa.

I ani grama konkurencji w po-
staci prostackich zabaw z gibią-
cymi się, naoliwionymi facetami 
w samych gaciach.

—
Wspomniana, nowa wystawa: 

Ryszard Klimas „Ceramika jest jak 
kobieta”. Do obejrzenia w atrium 
Biblioteki pod Atlantami, w go-
dzinach pracy biblioteki.

WIOSENNY SPEKTAKL DLA NAJMŁODSZYCH 
W WAŁBRZYSKICH LALKACH

Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu zaprasza najmłod-
szych widzów (3+) na wio-
senny spektakl „Żabcia i 
Ropuch” w reż. Marty Kwiek, 
który odbędzie się 14 marca 
o godz. 12.30. 

To pełna poczucia humoru 
prosta opowieść o przyjaźni ży-
wiołowej Żabci i pesymistycz-
nego Ropucha, którzy wspierają 
się w codziennych sytuacjach i 
problemach. Wszystkie działania 
zawsze inicjuje Żabcia, głównie 
po to, by podnieść na duchu 
swojego przyjaciela, służąc mu 
radą, pomocą i ciepłym słowem. 

Oprócz perypetii dwójki przy-
jaciół, poznamy także losy ta-
kich postaci, jak: Ślimak, który 
bezustannie dba o swoją figurę, 
Żółw – wiekowy pan, czuwający 
nad porządkiem w przedstawio-
nym mikroświecie, zawadiacka 
Mucha, która produkuje perfumy 
oraz polujący na nią Nietoperz. 

Bohaterowie żyją w harmonij-
nym świecie zgodnie z wyzna-
czonym przez naturę rytmem, 
gdzie wspólne spędzanie czasu 
jest największą wartością na 
świecie, a troska o szczęście dru-

giej osoby czyni ten świat jeszcze 
piękniejszym. 

Spektakl „Żabcia i Ropuch” ma 
uświadomić najmłodszym od-
biorcom, jakie wartości w życiu 
są naprawdę istotne. To historia 
nie tylko o przyjaźni i odpowie-
dzialności, ale także o odkrywa-
niu siły empatii i szacunku, jakim 
powinniśmy darzyć drugiego 
człowieka. Spektakl z pewnością 
nauczy, że wymienione cechy są 
najbardziej pożądanymi i właś-
ciwymi, by po prostu żyło się le-
piej. 

UWAGA! W związku z CO-
VID-19 przypominamy, że pod-

czas wszystkich spektakli lub 
innej wizyty w Teatrze widzowie 
zobowiązani są do zakrycia ust i 
nosa. Obowiązek ten nie dotyczy 
dzieci do 4. roku życia. 

BILETY 
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12. 

roku życia)

KASA BILETOWA TEATRU, tel. 
74 666 73 41, czynna godzinę 
przed spektaklem

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl  (prefero-
wana forma zakupu)

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Influencer – według Słow-
nika Języka Polskiego to oso-
ba, która zdobyła popular-
ność w internecie i korzysta 
ze swojej sławy, wpływając 
na swoich widzów/czytelni-
ków, ich światopogląd, gust, 
etc. Warto dodać, że to nowo-
czesne słowo zostało dodane 
do Słownika Języka Polskie-
go 9.11.2017 roku. Ponadto 
zostało ono ogłoszone w 
plebiscycie na Młodzieżowe 
Słowo Roku 2017. Aby sze-
rzej wyjaśnić zasięg tego lek-
semu, trzeba przewertować 
zasoby sieciowe. Okazuje się, 
że influencer to osoba prowa-
dząca w internecie różnego 
rodzaju działania i uzyskująca 
w związku z tym większą lub 
mniejszą popularność wśród 
swoich odbiorców. Influence-
rami mogą być na przykład (tu 
też nowe słówka) blogerzy, 
vlogerzy, instagramerzy czy 
gamerzy (streamerzy). Uzna-
nie i szerokie zasięgi zdoby-
wają często dzięki rozległej 
wiedzy w określonym tema-
cie, specjalizacji w danym 
obszarze. Ale to nie wszystko. 
Osoby nazywane influence-
rami (od słowa “influence”, 
czyli wpływ) posiadają sporą 
siłę oddziaływania na opinie 
i decyzje oraz poglądy swo-
ich odbiorców. Jak pokazują 
badania przeprowadzone 
przez ARC Rynek i Opinia oraz 
Dentsu Aegis Network Polska 
dla najmłodszej grupy wieko-
wej (15-25 lat) dużo większą 
wartość mają internetowi 
influencerzy niż znani z me-
diów tradycyjnych celebryci. 
Chyba zaczynam być powoli 
dinozaurem świata mediów, 
a tym bardziej dinozaurem 
internetu. To całe „influecoś-
tam” jest kompletnie nie z 
mojej epoki. Ale podążając za 
nowym, śmiało mogę stwier-
dzić, że autorzy kolumn w na-
szym Tygodniku 30 minut, to 
wspaniali influencerzy. Dlate-
go z dumą i radością witamy 
na łamach 30 minut Karolinę 
Tomzę, autorkę bloga Karoli 
Zdaniem. Ta influencerka na-
szego regionu zapewne Was 
zaskoczy i odkryje piękno i 
atrakcje Wałbrzycha oraz oko-
lic.

Udanej lektury!   

Redaktor Naczelny

Świdnicki Ośrodek Kultury

Wystawa 10. LEICA 
STREET PHOTO
od 23 lutego 2021 
do 2 kwietnia 2021

Dziesiąty już rok z rzędu 6×7 
Leica Gallery Warszawa organi-
zuje konkurs szeroko rozumianej 
tzw. fotografii ulicznej, cieszący 
się coraz większym zaintereso-
waniem fotografików i miłośni-
ków tego gatunku fotografii. Ta 
edycja zaskoczyła organizato-
rów pod wieloma względami. Po 
pierwsze, tym jak wiele wartoś-
ciowych prac otrzymano z całe-
go świata. Przejrzano kilkanaście 
tysięcy naprawdę świetnych ka-
drów. Po drugie, poziomem kon-
kursu – z wielkim trudem udało 
się wyłonić finałową dwudziest-
kę, a jeszcze trudniej, z tych pe-
rełek, było wybrać Grand Prix.

Efektem końcowym konkursu 
jest wystawa, składająca się z 20 
prac, wybranych przez jury. Pre-
miera wystawy miała miejsce 30 
stycznia 2021 r., w warszawskiej 
siedzibie Galerii, a jej prezentacja 
w Świdnickim Ośrodku Kultury 
następuje bezpośrednio po tym 
wydarzeniu. Ekspozycja została 
przygotowana we współpracy z 
Agencją Zegart.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Kolagen w kremach
Kolagen często nazywany 

jest białkiem młodości. Odpo-
wiedzialny za młody wygląd 
skóry. Poszukiwany w kosme-
tykach do codziennego użyt-
ku. Jakie faktycznie działanie 
ma kolagen dla naszej skóry?

Na początek, czym jest 
kolagen. Jest to białko, któ-
re buduje komórki w naszym 
organizmie. Nie dotyczy tylko 
skóry, ale również kości, sta-
wów czy rogówki oka. Badania 
pokazują, że po 25 roku życia 
ilość kolagenu maleje, dlatego 
skóra robi się mniej elastyczna, 
bardziej wiotka i pojawiają się 
zmarszczki. Niestety nie może-
my całkowicie zapobiec degra-
dacji włókien kolagenowych, 
ale możemy skutecznie opóź-
nić procesy starzenia. Głównie 
przez dietę bogatą w witaminy 
C, A i E, które stymulują pro-
dukcję kolagenu oraz przez 
zabiegi medycyny estetycznej.

Co z kremami, w których 
występuje kolagen?

Niestety dość duża czą-
steczka kolagenu sprawia, że 
nie jest on w stanie przeniknąć 
przez naskórek. Dlatego tech-
nolodzy stale pracują nad spo-
sobem jego dostarczania i fak-
tycznego działania w skórze. 
Na rynku kosmetycznym spo-
tykamy więc produkty z zhy-
drolizowaną formą kolagenu, z 
liposomami czy peptydami ko-
lagenowymi. Pytanie tylko czy 
w tej postaci kolagen sprosta 
zadaniu i dostanie się do głęb-
szych warstw naskórka? 

Prawda jest taka, że ciagle 
brak rzetelnych dowodów na-
ukowych na ten temat. Pro-
dukty z kolagenem działają 
naskórkowo, jednak istnieją 
substancje, które posiadają re-
alny, udowodniony naukowo 
wpływ na produkcję kolagenu 
w skórze. Wsród nich znajduje 
się chociażby retinol czy wita-
mina C. Dlatego te produkty 
wybierajmy jako stymulatory, 
a kolagen jako substancję na-
wilżającą naskórek.

Beauty znaczy piękno

Upcycling - nowy trend fashionistek?

Moda (nie) jedno ma imię!

SOS dla cery!
Nim oswoimy się z konkret-

nym nazewnictwem kosmetycz-
nym, już pojawiają się nowe po-
jęcia, które musimy zapamiętać, 
by być trendy i wiedzieć, po jaki 
produkt sięgamy. Język rynku 
"beauty" z oczywistych wzglę-
dów najwięcej czerpie z angiel-
skiego, czasem francuskiego.

ANTIPOLLUTION. Kremy z tym 
słowem mają chronić nas przed 
miejskimi zanieczyszczeniami: 
smogiem, pyłkami, spalinami.

CONTOURING oraz STRO-
BING. Tak opisane kosmetyki 
przeznaczone są do modelowa-
nia twarzy. Pierwsze gwarantują 
nam zmatowienie i wysmukle-
nie; drugi typ pozwoli nam uzy-
skać efekt rozświetlenia.

FILLER. To wypełniacz zmar-
szczek, przeważnie w postaci 
serum nawilżającego z kwasem 
hialuronowym.

PRIMER. Baza nakładana pod 
podkład w celu wygładzenia 
skóry, ukrycia niedoskonałości, 
wyrównania kolorytu bądź jej 
rozświetlenia.

TOP COAT. Produkt z tego 
typu oznaczeniem stosujemy 
jako ostatni element naszego 
manicure. Jego zadaniem jest: 
przyspieszyć wysychanie lakie-
ru, przedłużyć trwałość koloru, 
nabłyszczyć lub zmatowić.

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pandemia koronawirusa spra-
wiła, że nie mogłyśmy chodzić 
tak często na zakupy jak przed 
jej pojawieniem się. To urucho-
miło w nas z kolei niezliczone 
pokłady wyobraźni, które wyko-
rzystałyśmy do tworzenia stro-
jów ze starych, wydawałoby się, 
że niepotrzebnych, skrawków 
materiału. Upcycling (ponowne 
przetwarzanie już zużytych rze-
czy) „zawojował” social media i 

wraz z patchworkowymi krea-
cjami, stał się gorącym ‚trendem” 
czasu lockdownu. A przy okazji 
zadowolił nie tylko fashionistki, 
ale i miłośniczki ochrony środo-
wiska. I świetnie - bo moda wraz 
z ekologią mogą stworzyć duet 
idealny!

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Co jakiś czas w modzie poja-
wiają się nowe style i estetyki. 
My wyjaśniamy ich znaczenie - 
bo tak się złożyło, że wszystkie 
obowiązujące  trendy swoje na-
zwy wzięły z języka angielskiego.

„y2k style”. Tym mianem okre-
śla się stylizacje, które swą pro-
weniencję zawdzięczają modzie 
z końcówki lat 90-tych i roku 
2000. „Powrót do przeszłości” 
okazał się piękny i inspirujący.

„e-girl style” rozwinął się 
głównie na Tik Toku. To połącze-
nie dwóch wykluczających się 
look’ów - z jednej strony mamy 

„słodkie minki”, z drugiej - mrocz-
ny, nieco groteskowy makijaż in-
spirowany anime bądź k-popem.

„cottagecore” clothes - su-
kienki, falbanki, jeans, wiklino-
we, plecione koszyki, a więc 
ubrania i akcesoria przywołujące 
w pamięci obraz amerykańskiej 
prerii, muzyki country i najlep-
szych westernów.

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Jak prawidłowo pielęgno-
wać skórę twarzy, by nie znisz-
czyć jej bariery ochronnej? Po 
pierwsze: usuwajmy makijaż 
oczu przeznaczonym do tego 
preparatem. Po drugie: nie 
używajmy produktów podraż-
niających, niedostosowanych 
do naszej cery. Po trzecie: uni-
kajmy tarcia, zwłaszcza wacika-
mi. I wreszcie - zaprzyjaźnijmy 
się z płynem micelarnym! Jest 
delikatny, nie wysusza i nie wy-
wołuje nieprzyjemnego uczu-

cia ściągnięcia jak np. woda. W 
przypadku skór delikatnych i 
wrażliwych, z tendencją do trą-
dziku różowatego czy stanów 
zapalnych, warto sięgnąć po 
łagodne środki oczyszczające i 
nawilżające z niskim odczynem 
ph, kremy przeciwsłoneczne z 
filtrem. Sprawdzą się też tu: se-
rum, hydrolaty, lizaty, probioty-
ki, cynk.

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com



REKLAMA R0121/21

14 Promocja /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 12 marca 2021



Ogłoszenia 15
www.30minut.pl

Piątek, 12 marca 2021

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0122/21 REKLAMA R0123/21

USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLAR-
SKIE. TANIO TEL. 692 123 981

Remonty łazienek, układanie gla-
zury, instalacje gazowe, centralne-
go ogrzewania i wodno-kanaliza-
cyjne. Tel. 537 159 025

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

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

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

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

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

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-
we. Wałbrzych ul. Armii Krajowej 
47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790 
26 04 51

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek. Tel. 513 022 801

Usługi budowlane, malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604.

PRACA

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

CHCESZ DOROBIĆ !!!!!! INWE-
MER SYSTEM poszukuje pra-
cownika ,emerytki, rencistki do 
sprzątania banku na Piaskowej 
Górze.
Praca od poniedziałku do piątku 
w godz 8:00-10:00. Umowa -zle-
cenie 18,30 zł godz brutto. Praca 
od zaraz. Dzwonić od 08:00 do 
15:00.
Tel. kontaktowy 507-031-015 
 
Przyjmę kierowcę (współpracow-
ników)na Taxi. Więcej informacji 
pod numerem telefonu 503 995 
355, www.TanieTaxiWalbrzych.pl

NIERUCHOMOŚCI

Piaskowa Góra 27m2, mieszkanie 
słoneczne, pokój, jasna kuchnia, 
przedpokój, łazienka + WC, bal-
kon 5m2, piwnica. Mieszkanie na 
4 piętrze z windą. Centrum Pia-
skowej Góry. Cena: 120 000 zł, 
mieszkanie po remoncie. W opcji 
możliwy garaż. Tel. 603 115 394 po 
17:00.

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

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 12.03.2021 punktualnie o godz.11:45
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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