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Już dziś! 4 strony dodatku
Przegląd - Sportowy Wałbrzych

rozmowa str. 3

Czyste zasady
to czyste powietrze

Brawo nasze Sreberka!
temat tygodnia str. 4

Znowu to zrobiły! Po raz czwarty
w historii swych występów piłkarki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu stanęły na
podium Akademickich Mistrzostw
Polski w futsalu. W niedzielę zespół

trenera Kamila Jasińskiego sięgnął
po srebrny medal ustępując w klasyfikacji końcowej jedynie reprezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z Krakowa, z którą w finale przegrał
1:2. To ogromny sukces naszych pań

na czele z Klaudią Fabovą, zdaniem
organizatorów – najlepszą zawodniczką poznańskich mistrzostw.
Bartłomiej Nowak
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Start Uniwersytetu
wydarzenia str. 14

Niech ten sen trwa
jak najdłużej
sport str. 22

DODATEK SPECJALNY

Kampania Czyste Powietrze | Rządowy Program

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia

1

Z ks. dr Dariuszem Danilewiczem,

proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu, na
temat symboliki i znaczenia Środy Popielcowej i Wielkiego Postu rozmawia Anna Waligóra-Stupnicka
Dlaczego posypujemy głowy popiołem?
Żeby uzmysłowić przemijalność
naszego życia. Często chodząc po
mieście, widzimy klepsydry, idziemy
na pogrzeb, modlimy się, najdalej
dziwimy się, że ktoś umarł i na tym
kończą się nasze refleksje nad śmiercią. Nasza świadomość podpowiada
nam, że nas to nie dotyczy. Mówimy
sobie, ja jeszcze będę żył, może kiedyś
coś się wydarzy, ale nie wiadomo kiedy. Ten popiół ma nam, jako ludziom
wierzącym, bo o relacjach ludzi wierzących mówimy, uświadomić, że
przemijamy, ma nam pokazać, że być
może najwyższy czas podjąć refleksję
nad swoim życiem wspominając przy
tym mękę i śmierć Chrystusa. Trzeba
też dodać, że popiół powstaje z bazi
i palm z ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej.
Podczas posypywania głów popiołem są dwie wypowiadane formuły.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, lub „Prochem jesteś i w proch
się obrócisz”. Te słowa mówią nie tylko
o śmierci i przemijalności naszego życia, ale również o nadziei na nowe życie w związku ze zmartwychwstaniem
Jezusa. Najważniejsze jednak, żeby te
słowa wziąć do serca, bo jeśli tego nie
zrobimy, to nie ma nawrócenia.
40 dni Wielkiego Postu. Ta liczba
przewija się w Starym Testamencie
bardzo często.
To jest liczba bardziej symboliczna
niż matematyczna. Jest to symbolika
40 dni powszechnego potopu, 40 lat
pielgrzymowania ku ziemi obiecanej,
ale żeby nie zagłębiać się zbyt mocno
w szczegóły zatrzymajmy się na 40 –
dniowym poście Chrystusa, Ta liczba
to też jakaś podpowiedź w jakim czasie możemy przemyśleć przeanalizować mękę Chrystusa i równocześnie
odnieść się do swojego życia. Jest to
czas pokuty duchowej i cielesnej, podczas której przygotowujemy się do
najważniejszych świąt w życiu chrześcijańskim – Świąt Wielkanocnych.
Czyli Wielkanoc, a nie Boże Narodzenie jak się niektórym wydaje.
Św. Paweł powiedział: „Gdyby nie
było zmartwychwstania, próżna by
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„Miłość nie jest prostą rzeczą, ale bez niej nie można żyć. Prawie
wszystko na świecie da się wytłumaczyć miłością. To największy pomysł wszystkich czasów.” Marek Hłasko

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

2 OC
Piątek

4OC
Sobota

LUTY

28

PIĄTEK
była nasza wiara, daremne oczekiwanie”. Jeżeli zatrzymalibyśmy się
tylko na tajemnicy Bożego Narodzenia, podczas którego cieszymy się, że
Zbawiciel przyszedł na świat, ziemska
pielgrzymka musiałaby się zakończyć.
Największym dziełem jest dzieło odkupienia człowieka poprzez mękę i
śmierć Syna Bożego, co upamiętniają
Święta Wielkiej Nocy, a nie wcielenia
Syna Bożego, o czym z kolei przypomina Boże Narodzenie
Post ścisły w Środę Popielcową –
dlaczego?
Bardzo często potrzebujemy silnego bodźca sygnału, aby zauważyć, że
coś dzieje się nie tak na przykład w naszym życiu duchowym. I o to właśnie
chodzi w pierwszym dniu Wielkiego
Postu. Ten post ścisły ma być dla nas
takim silnym sygnałem, nawet wstrząsem, który zawiadomi, że może czas
na zmianę duchową, wewnętrzną
niejednokrotnie bardzo potrzebną,
a której być może do tej pory nie zauważaliśmy. Dla tych, którzy to akceptują, ma to być początek nawracania,
uprządkowania własnego życia. Jeżeli
dodamy do tego posypanie głowy
popiołem, czyli bardzo symboliczne
upokorzenie, ale dobrowolne bo sami
te głowę pochylamy, to jest szansa, że
wykorzystamy okazję na zmianę.
Korzystamy z tej okazji?
Według mojej oceny tak. To jest w
nas zakorzenione. Reagujemy, zaczynamy się zastanawiać, co było nie tak.
Potrafimy się zatrzymać zmienić kierunek, na lepszy według naszej i nie
tylko naszej oceny
Dziękuję za rozmowę.
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7OC
7OC
Niedziela Poniedziałek
Imieniny:
Kai, Romana

Dzień Spania
w Miejscach Publicznych

10:00 10 Urodziny Squash Club Wałbrzych B+ Squash Club Wałbrzych, ul. A.Pługa 12A
19:00 „ŻEGLARZ” – premiera - Teatr Dramatyczny Scena Kameralna, Wałbrzych
18:00 „Kochanie wróciłem” - spektakl komediowy
-Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
19:00 OSFS: Voronin, Piasecka, Naborczyk - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 Grupa Operowa Sonori Ensemble - Teatr Zdrojowy Szczawno-Zdrój,
20:00 SPOX NIGHT – Kali – Stara Kopalnia, Wałbrzych
20:00 Ragnar Ólafsson (Islandia) - ‚’Pod pretekstem’’
art cafe, Wałbrzych

LUTY

29

SOBOTA

Imieniny:
Antonii, Augusta
Dzień Żaby

8:30 SMOR - Puchar Toru Off Road w Dzikowcu - Tor RC
4x4 Dzikowiec, Dzikowiec, Dębówka
9:00 Chełmiec z leśnikami – ( organizator - Nadleśnictwo Wałbrzych) - start – Wałbrzych, ul. Piasta 51
10:00 Kiermasz płyt winylowych i CD - Biblioteka pod
Atlantami, Wałbrzych, Rynek
15:30 Gala Dnia Myśli Braterskiej Hufca ZHP Ziemi
Wałbrzyskiej – ogłoszenie wyników Plebiscytu Hufcowego 2020 - Schronisko „Harcówka”, Park Sobieskiego,
Wałbrzych
18:00 III Charytatywny Koncert Muzyki Romskiej - „Romano Dzipen” – Stara Kopalnia, Montownia, Wałbrzych
19:00 „ŻEGLARZ” - Teatr Dramatyczny - Scena Kameralna, Wałbrzych
19:00 Johnny Trzy Palce, Ślad, Bluefaces - Klub Bolko,
Świdnica, pl. Grunwaldzki
20:00 Miejskie Granie Cover Band - Klub A’Propos,
Wałbrzych
20:00 Retro Party w Hotelu Biały: Lata 80,90,00 - Hotel
Biały, Wałbrzych
20:00 BulletRaid & Schizodeath & Hard Rider - Papug
Pub, Wałbrzych
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Imieniny:
Antoniny, Radosława

1

Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

NIEDZIELA

11:15 Amicis Ludzie Jana Pawła II – koncert dla Karolinki - Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu, Wałbrzych, ul. Poznańska
12:00 VIII edycja biegu Tropem Wilczym - bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych - Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu.
12:30 „Raz, dwa, trzy…” – spektakl dla dzieci - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
13:00 Dzień Żołnierzy Wyklętych - msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca – kolegiata pw.
św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (msza transmitowana w
TVP Polonia)
14:30 Projekcja filmu “Podwójnie wyklęty” o kpt. “Burym” oraz
spotkanie z reżyserem filmu Ewą Szakalicką - Liceum Muzyczne, Wałbrzych, ul. Moniuszki 41
16:00 „Raz, dwa, trzy…” – spektakl dla dzieci - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
17:00 Dzień Żołnierzy Wyklętych - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości - Plac Kościelny, Wałbrzych
18:00 Wyprawy Leona w Sztygarówce, Stara Kopalnia, Sztygarówka, Wałbrzych (wstęp wolny)

Imieniny:
Heleny, Pawła
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PONIEDZIAŁEK

Światowy Dzień Tenisa

18:00 Jak dbać o telomery, które wyznaczają długość naszego życia - spotkanie z psychodietetyczką Bogumiłą Nastawską - ‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych
19:00 Muzyka zespołu Metallica symfonicznie - Aqua Zdrój,
Wałbrzych

MARZEC
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WTOREK

Imieniny:
Wiktora, Cezarego

Międzynarodowy
Dzień Pisarzy

17:00 Gdy boli dusza – spotkanie z psychologiem Martą
Chrisidu - ‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych

MARZEC

4

ŚRODA

Imieniny:
Kazimierza Łucji
Międzynarodowy
Dzień Mistrza Gry

10:30 Warsztaty „Zrób to sam” - kartki świąteczne - Regionalne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 1/6
18:00 Jak to działa? Schronisko dla zwierząt - spotkanie z
kierownikiem wałbrzyskiego schroniska, Michałem Niewiadomskim – Stara Kopalnia, Sztygarówka, Wałbrzych

MARZEC

5

CZWARTEK

Imieniny:
Fryderyka, Wacława
Dzień Dentysty

19:00 „Dobry Wieczór Kawalerski czyli na drugą nóżkę” - Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
20:00 Stand-up: Błażej Krajewski - Stara Kopalnia, Wałbrzych
R0125/20
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Rozmowa 3

od 18 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z Markiem Olczykiem

byłym siatkarzem, a obecnie trenerem żeńskiej II ligowej drużyny MKS Wodociągi Chełmiec Wałbrzych
Zaczynałeś w Polonii Świdnica, jak zrodziła się Twoja pasja do siatkówki?
Tam się urodziłem. Początki
to zupełny przypadek. Tato zawiózł mnie na treningi na hale
i kazał wybrać sobie sekcję.
Widziałem, że chłopcy grają w
piłkę nożną. Myśląc, że to jest
sekcja piłki nożnej powiedziałem do taty, żeby zapisał mnie
właśnie do tej sekcji. Okazało się
później, że to sekcja siatkarska
(śmiech). To był naprawdę zupełny przypadek, ale nie żałuję.
Później całe twoje życie
związane było i jest z siatkówką. Jak trafiłeś z Polonii Świdnica do Chełmca Wałbrzych?
To była zasługa nieżyjącego
trenera Ryszarda Kruka, który
jeździł po okolicach, po różnych
klubach i wybierał potencjalnie
najzdolniejszych zawodników.
Trafiło na mnie i całe szczęście,
zmieniłem szkołę i do szkoły
średniej chodziłem do Wałbrzycha.
Ile miałeś lat kiedy trafiłeś
do Wałbrzycha?
Miałem 16 lat. Nowe środowisko, mieszkanie w internacie,
ale myślę, że to są sprawy, które hartują młodego człowieka.
Szybkie odcięcie od pępowiny
rodziców. Zresztą nie było tak
daleko, słynnym autobusem numer 31 do Świdnicy najeździłem
się trochę do domu i z powrotem. Fajne czasy, inni ludzie i internat. To naprawdę uczy życia.
W swojej karierze zagrałeś
na Mistrzostwach Europy, jeżeli czegoś nie przekręciłem?
To była Uniwersjada.

REKLAMA

Jak to jest znaleźć się w kadrze najlepszych z całej Polski?
Jest to przeżycie. Byłem
młodym chłopakiem, a to były
Mistrzostwa
Uniwersyteckie,
gdzie zdobyliśmy złoty medal.
Wspaniałe doświadczenie, które
można nazwać małą olimpiadą.
Jeżeli chodzi o otwarcie i oprawę całych zawodów to było niesamowite przeżycie.
Z Wałbrzycha wyjechałeś
do...?
Następnym krokiem była
Częstochowa, gdzie grałem trzy
sezony i wróciłem do Wałbrzycha. Był epizod w Bielsku-Białej,
gdzie graliśmy w ekstraklasie.
Również zaliczyłem sezon w
Ikarze Legnica, ale główny czas
spędzony to jednak Wałbrzych.
Jeśli się nie mylę byłeś Wicemistrzem Polski?
Dokładnie. Byłem Wicemistrzem Polski z AZS Częstochowa, ale takim największym
sukcesem siatkarskim to było
zdobycie z Chełmcem Pucharu
Polski, a w wieku juniora dwukrotne Mistrzostwo Polski.
W pewnym momencie swojej kariery zdecydowałeś się
zostać trenerem i szkolić młodych adeptów siatkówki. To
była świadoma decyzja czy
jednak wahałeś się?
Świadoma decyzja, ponieważ każdemu sportowcowi
ciężko jest odejść od danej
dyscypliny. Jedni kontynuują
grę w ligach amatorskich, inni
zostają sędziami. Ja wybrałem
drogę trenerską. Rozpoczynałem szkoleniem młodzieży w
Chełmcu Wałbrzych, a później
prowadziłem pierwszy zespół.

Potem, dziwnym trafem, najwidoczniej tak chciał los, zostałem
trenerem MKS Polonia Świdnica, gdzie przepracowałem trzy
sezony.
Ale trafiłeś do Wałbrzycha,
prowadząc żeńską drużynę
MKS Wodociągi Wałbrzych.
Dzięki twojej pracy i zaangażowaniu udało się po 47
latach wywalczyć awans do
II ligi. Jakie to było uczucie i
jaka motywacja, by to osiągnąć?
Motywacja była szczególna.
Zarząd wałbrzyskiego klubu
starał się o ten awans kilka lat,
ale się nie udawało. Udało się
kiedy przyszedłem do klubu, ale
to nie jest tylko moja zasługa.
Myślę, że dobre relacje z zawodniczkami MKS-u Polonii Świdnica i ściągnięcie czołowych
dziewczyn z II ligowej Polonii
Świdnica i pokazanie, że w Wałbrzychu można coś zrobić na
dobrym poziomie III ligowym i
pomóc Wałbrzychowi w awanR0126/20

sie do II Ligii, to jest osiągnięcie
przede wszystkim dziewczyn.
To był „materiał”, który dawał
szansę na awans i ten skład osobowy sprawdził się.
Kilku naszych gości ze
świata siatkówki uważa, że łatwiej pracuje się z chłopcami
niż dziewczętami. Ty świetnie
sobie radzisz, prowadząc żeńską drużynę. Czy ta teza jest
prawdziwa?
Mam porównanie. Prowadziłem zespoły męskie i damskie.
Chyba dzięki temu, że w domu
mam trzy kobiety łatwiej dogadać jest mi się z dziewczynami
(śmiech). Zresztą moja córka gra
w siatkówkę, w tym sezonie w
W dalszej części wywiadu
nasz gość opowiada o potencjale wśród młodszych
zawodniczek oraz systemie
gry w lidze . Zeskanuj kod
i oglądaj pełen wywiad.

Chełmcu Wałbrzych wspomaga
nas na pozycji środkowej. Dobry
kontakt z córką, dobry kontakt
w domu, jeżeli chodzi o zrozumienie płci przeciwnej. Jeżeli
chodzi o pracę - to muszę powiedzieć, że dziewczyny są jeszcze bardziej ambitne i stwarzają
dla mnie mniej problemów jako
trenera.
Dziękuję za rozmowę.
Zapraszam również 29 lutego w sobotę na Halę Wałbrzyskich Mistrzów na mecz,
podczas którego odbędzie się
wydarzenie - jeden dodatkowy dzień dla siatkówki.

Oglądnij pełny wywiad
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R0127/20

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

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/

Piątek, 28 lutego 2020

/Tygodnik30minut
Stary Zdrój
były hotel „SUDETY”
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Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy nowe programy wymiany starych pieców pomogą
oczyścić powietrze ?

Wyniki na dzień 27.02.2020

TAK
67%
NIE
33%

Czyste zasady to czyste powietrze
Program Czyste Powietrze był tematem spotkania konsultacyjnego przedstawicieli rządu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z samorządowcami.
Na zaproszenie wiceministra klimatu do Teatru Zdrojowego im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
przyjechało ponad stu przedstawicieli samorządów. W spotkaniu wzięli
udział m.in. Ireneusz Zyska - sekretarz
stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych
Źródeł Energii, Grzegorz Macko - wicemarszałek Dolnego Śląska, Piotr Woźny
– prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Robert Zasina - prezes zarządu Tauron Dystrybucja S.A. oraz Marek
Fedoruk - burmistrz Szczawna Zdroju,
jako gospodarz spotkania.
Co dalej z „Czystym Powietrzem”
Ireneusz Zyska mówił podczas
konferencji m.in. o planach działania
Ministerstwa Klimatu na rok 2020.
Powiedział, że Ministerstwo Klimatu
przygotowuje się do sporych zmian
w programie „Czyste Powietrze”.
- Jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej wersji programu. Dzisiaj
program Czyste Powietrze, który znaREKLAMA

komicie pomaga w obniżeniu niskiej
emisji, emisji w mieszkalnictwie, jest
krytykowany zwłaszcza z uwagi na
kwestie dotyczące dotacji, że wymagają one długiego okresu rozpatrywania.
Chcemy to wszystko zdecydowanie
uprościć – poinformował wiceminister
Zyska. - Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie zajmował się głównie dotacjami,
natomiast w zakresie pożyczek chcemy zaprosić do współpracy banki,
które będą wspomagać i rozpatrywać
wnioski. Uproszczenie będzie polegało na tym, że zastąpimy sprawdzanie
dokumentów finansowych oświadczeniami potencjalnych beneficjentów.
Później przy ewentualnej weryfikacji,
to służby skarbowe będą mogły analizować, czy były to zgodne z prawdą
oświadczenia. O tych zmianach minister Zyska informował także wcześniej
przed konferencją, w wypowiedzi dla
PAP.
Podczas konferencji w Szczawnie
Zdroju wiceminister Zyska mówił też
o pieniądzach, które rząd przeznaczy

na nowe ekologiczne rozwiązania
w ramach programu „Czyste Powietrze”, np. na wyposażenie w nowoczesne źródła ogrzewania i energii, czy ogniwa fotowoltaiczne. Mają to być 103
miliardy złotych na najbliższą dekadę,
z czego w bieżącym roku ma zostać
wydany 1 miliard 900 milionów.
Ireneusz Zyska zapowiedział też
uruchomienie specjalnego programu,
który umożliwi dofinansowanie kupna
autobusów i innych pojazdów elektrycznych. Z programu będą mogły
skorzystać samorządy, firmy, a także
osoby fizyczne, jak np. taksówkarze.
Jak przekonać Komisję Europejską?
Rzecz jednak nie tylko w trudnej
ścieżce biurokratycznej „Czystego
Powietrza”. Dzisiaj program jest realizowany jedynie ze środków krajowych, a Polska nie korzysta dla jego
potrzeb z pieniędzy unijnych, co prezes NFOŚiGW Piotr Woźny, biorący
udział w konferencji, już dużo wcześniej, określił jako zaniedbanie, które

w najbliższej perspektywie budżetowej trzeba naprawić.
Ministerstwo Klimatu i NFOŚ muszą
zatem działać, aby nawiązać współpracę z Komisją Europejską, którą prezes
Woźny uważa za kluczową w realizacji
całego programu „Czyste Powietrze”.
Według słów Piotra Woźnego zastrzeżenia KE budzi np. sposób rozdysponowania dotacji jedynie za
pośrednictwem sieci szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, co utrudnia dostęp do pieniędzy
programowych wszystkim potrzebującym wsparcia gospodarstwom domowym.
- W ocenie Komisji Europejskiej
pełen sukces programu możliwy jest
wtedy, gdy do dystrybucji środków zaangażowane zostaną sektor bankowy
oraz jednostki samorządu terytorialnego – uważa prezes Woźny
Współpraca z samorządami
Podczas konferencji w Szczawnie
Zdroju prezes Woźny informował także
o ulgach podatkowych, które będzie
można zastosować przy wydatkach
związanych z termomodernizacją
i zmianą ogrzewania na ekologiczne.
Mówił też o programach pomocy społecznej dla osób, którym w 90% trze-

ba sfinansować wymianę ogrzewania
i ocieplenie budynku. Zwracał uwagę,
że w przypadku tak wysokich dofinansowań konieczna będzie bardzo ścisła
współpraca z samorządami, a przede
wszystkim z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu uniknięcia, jak
to określił, patologii, która niejednokrotnie wynikała z braku możliwości
porządnej weryfikacji informacji o dochodach osób występujących o dofinansowanie.
Na jeszcze inny aspekt współpracy
z samorządem terytorialnym wskazał
z kolei Ireneusz Zyska:
- Samorząd powinien zrealizować
najpierw inicjatywy związane z inwentaryzacją zasobów energetycznych
w gminie, dosłownie co do jednego
źródła emisji, wytwarzania ciepła,
energii elektrycznej. Konieczne jest
stworzenie bardzo dokładnej mapy
kotłów, instalacji, odnawialnych źródeł
energii.
Wicemarszałek województwa Grzegorz Macko zapytany podczas dyskusji panelowej o etap wprowadzania
uchwały antysmogowej w województwie określił, iż samorząd województwa jest po środku jej wdrażania.
- Dolny Śląsk ma spory problem
z ochroną powietrza szczególnie w południowej części. W Zagłębiu Wałbrzyskim mamy z tym potężny problem
– tutaj ludzie są bardzo emocjonalnie
związani z węglem. Nowa Ruda uchodzi za jedno z najbardziej zanieczyszczonych pod kątem powietrza miast,
z Wałbrzychem nie jest lepiej – mówił
podczas konferencji wicemarszałek.
Podsumowując spotkanie z samorządowcami wiceminister Zyska zwrócił uwagę na konieczność rozmów
i konsultacji niezbędnych w walce
o czyste powietrze.
- Chcemy prowadzić otwartą dyskusję ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami, aby wypracowane przez nas
rozwiązania przyniosły widoczne efekty - powiedział wiceminister Zyska.
Zebrała i opracowała:
Anna Waligóra-Stupnicka
źródła i cytaty:
Ministerstwo Klimatu
PAP
portalsamorzadowy.pl
portalkomunalny.pl
R0128/20

Piątek, 28 lutego 2020
www.30minut.pl

ZDANIEM
SAMORZĄDOWCA

ANATOL SZPUR

Czy w Wałbrzychu powinien powstać
Skwer Smoleński?
Podczas obrad Rady Miejskiej będziemy podejmować decyzję w sprawie
utworzenia Skweru Smoleńskiego. Ta
inicjatywa ma na celu uczczenie pamięci
wszystkich, którzy ponieśli śmierć w wyniku katastrofy. Projekt już teraz wzbudza wiele kontrowersji i niesie ze sobą
duży ładunek emocjonalny.
Od tego pamiętnego dnia minęło już 10
lat. Mimo to wciąż pamiętam szok, jakiego
doznałem dowiadując się o tragedii, w której zginęło 96 osób, w tym głowa państwa
i osoby piastujące kluczowe stanowiska. W
pierwszych dniach po katastrofie zaobserwowałem ducha solidarności i jedności w
Polakach. Wszyscy, bez względu na to, kogo
popierali w wyborach, mocno przeżyli tę
tragedię i wzajemnie się wspierali. Niestety,
w krótkim czasie sytuacja uległa zmianie i
przez kwestie polityczne, straciliśmy szacunek do tego wydarzenia. Pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie być ponad tym?

REKLAMA

Ciekawostki 5

od 18 lat
razem z Wami
Nasz kraj od wielu lat jest mocno podzielony i nie zawsze wszystko idzie po naszej
myśli. Żyjemy jednak w systemie demokratycznym i w każdych wyborach mamy okazje wyrazić swoje poparcie dla kandydatów,
których wizje i idee są spójne z naszymi.
Przed katastrofą wybraliśmy rząd i prezydenta. Decydowaliśmy o tym z każdego
miejsca: miasta i gminy - w tym również z
Wałbrzycha. Decydowała cała Polska.
Różnice w poglądach są potrzebne, bo
inicjują zmiany, ale nie powinniśmy zapominać o wzajemnym szacunku. Bo przecież szacunek do innych jest wyrazem szacunku do samego siebie.
Wyobraźmy sobie, że znika cała ta otoczka polityczna i że zostaje tylko i wyłącznie
czysta tragedia. Znikają ugrupowania i partie, znika nienawiść i wszelkie negatywne
emocje, których nauczyliśmy się przez te
10 lat. Czy bez tego wszystkiego uczczenie
pamięci ofiar byłoby prostsze? Czy nie skupilibyśmy się na tym, co nas łączy – na tej
solidarności, którą wykazujemy w trudnych
momentach?
Staram się myśleć o tym właśnie w ten
sposób.
Anatol Szpur
Radny Rady
Miejskiej
Wałbrzycha

?!

Ciekawostki ze
świata i Polski

Pracowici strażacy

Ponad 2250 interwencji wykonali strażacy między
niedzielą, a poniedziałkiem usuwając skutki silnego
wiatru w całej Polsce. Najczęściej interweniowali na
Dolnym Śląsku - 475 razy, na Śląsku - 285 razy, w
opolskim - 197 razy. Wskutek silnego wiatru pięć
osób zostało rannych. Ranny został również strażak
podczas zabezpieczania uszkodzonego dachu w
Wieruszowie. Łącznie wiatr uszkodził 311 budynków, w tym 192 mieszkalne. Do akcji wyjeżdżało
ponad 13 tysięcy strażaków. Warto zaznaczyć, że w
czasie ataku żywiołu bez prądu pozostało 76 tysięcy
odbiorców.

Koniec raf

W związku z ociepleniem oceanów i ich zakwaszeniem do końca 2100 mogą zostać zniszczone
niemalże wszystkie rafy koralowe. Według źródeł
w ciągu najbliższych dwudziestu lat podobny los
może spotkać blisko 90 procent raf. Takie wnioski
przedstawiono podczas konferencji Ocean Sciences
Meeting 2020 w USA. Rafy coraz częściej ulegają tak
zwanemu blaknięciu. Oznacza to, że obumierają żyjące w rafach symbiotyczne algi. Naukowcy starają
się ratować uszkodzone rafy. Umieszczają w nich
nowe koralowce wyhodowane w laboratoriach, w
ten sposób mają one zapoczątkować odnowienie
zniszczonych ekosystemów.

Ratują pszczoły

Bezpartyjni
Samorządowcy
facebook.com/AnatolSzpur.official/
R0129/20

W Kotlinie Kłodzkiej trwa akcja zakładania hotelików i ogrodów dla dzikich pszczół. Jest to część
programu „Bartnicy Sudetów”. Nadleśnictwo Międzylesie wyda na program realizowany w Kotlinie
Kłodzkiej blisko 3,3 miliona złotych. Eleganckie ule
wykonane są w części z drewna modrzewiowego,
a w części z palet, czyli materiałów pochodzących
z recyklingu. Pszczele hotele mają wymiary około
jednego metra sześciennego. Warto podkreślić, że
zagrożeniami dla pożytecznych owadów są między innymi: chemizacja rolnictwa czy niedostatek
dziuplastych drzew. Powstają również ekologiczne
ogrody, w których przyroda rządzi się swoimi prawami.

Przeciw depresji

Już 20 minut dziennie szybkiego marszu może
zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji. 23 lutego
obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia z depresją na całym globie zmaga się ponad 260 milionów
ludzi. Aktywność fizyczna odgrywa istotna rolę w
profilaktyce depresji. Z analizy przeprowadzonej
przez dr Schucha i jego zespół wynika, że aktywność fizyczna trwająca minimum 150 minut w tygodniu obniża ryzyko wystąpienia depresji o 22
procent. Dzieje się tak, że regularna i dostosowana
do możliwości aktywność stymuluje wydzielanie
hormonów szczęścia, takich jak endorfiny czy dopamina. Wysiłek fizyczny pomaga zredukować poziom lęku i stresu.

Bezmózgowi złodzieje

Oszuści, złodzieje i dręczyciele mają mniejsze mózgi,
niż ludzie, którzy nie dopuszczają się przestępstw.
Właśnie do takich wniosków doszli badacze zespołu neuropsychologów z University College London.
Wyniki badań naukowców opublikowano w prestiżowym piśmie naukowym „The Lancet”. Podczas
eksperymentu przy użyciu specjalnego skanera do
rezonansu magnetycznego przebadano 672 osoby
dorosłe w wieku 45 lat. Badania pokazały, że kora
mózgowa u osób wykazujących permanentne zachowania aspołeczne jest cieńsza niż u osobników
prawych. To właśnie kora mózgu jest tą częścią,
która odpowiada za wrażenia zmysłowe, zapamiętywanie i myślenie. Warto podkreślić, że wśród badanych, którzy mieli na koncie czyny zabronione
normą był fakt, że zeszli na złą drogę już w okresie
dzieciństwa.
Źródła informacji:
Centrum Prasowe PAP

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Kiedy przychodzę, przestaje robić to, co właśnie
robiła, a zazwyczaj je albo
śpi i zrównując się z moją
twarzą przygląda mi się
z taką samą uwagą, z jaką
ja przyglądam się jej. Odwiedzam ją, kiedy czuję, że
mogę sobie na to pozwolić.
Ostatnio niestety bardzo
rzadko. Zawsze milczymy.
Patrzę na nią z czułością. Jej
uważny wzrok na początku
był dla mnie zaskoczeniem.
Teraz myślę, wbrew logice,
że może te spotkania też
coś dla niej znaczą. Może
czuje, że staje się na chwilę dla kogoś ważna. Może
przez tych kilka minut wierzy, że w ogóle ma jeszcze
jakiś sens. Mówię do niej cichutko, czasami tylko poruszam ustami, bo często głos
więźnie mi w gardle. Wtedy
zbliża do mnie swoją buźkę
jeszcze bardziej. Jak gdyby
chciała wszystko usłyszeć.
Patrzę na jej blade policzki.
Wyglądają jak pokryte białą dziecięcą farbką. Na tle
całego kolorowego ciałka
sprawiają wrażenie nierzeczywistych. Aż chce się ich
dotknąć. Myślę o tym, jak
musi się czuć, tak daleko od
miejsca, z którego pochodzi. Sama samiusieńka z irrealną perspektywą na powrót do domu. I jej los jest
przesądzony. Przy odrobinie szczęścia, w które żadna
z nas absolutnie nie wierzy
(ja bardziej, ale jej o tym nie
mówię) skończy w innym,
ale bardzo podobnym do
tego, w którym jest więzieniu. Każda z nas w swoim.
Boję się, że przyglądając
mi się tak wnikliwie, czyta
te moje myśli pełne trwogi
i niewiary. Pełne zohydzenia, bo to tacy jak ja skazali
ją na ten los. I miliony jej
podobnych, stworzonych
na podobieństwo samego
Boga.
W centrum betonowej
dżungli o sercu z węgla,
papuga Ara uwięziona
w przezroczystej klatce codziennie wypatruje śmierci.
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Uroda – pod tym tekstem kryje się proste wyjaśnienie: zespół
zewnętrznych, fizycznych cech
człowieka, składających się na
jego piękny wygląd, zwłaszcza
harmonijne, regularne rysy twarzy.
Ale w dzisiejszych czasach
uroda to nie tylko to, co odziedziczyliśmy w genach, ale przede wszystkim dbanie o siebie w
taki sposób, by czuć się i wyglądać atrakcyjnie. Najlepiej wiedzą

o tym panie, choć panowie coraz
częściej zaczynają dbać o siebie,
nie tylko wtedy, gdy zbiera im
się na amory i chcą przypodobać się płci przeciwnej. Coraz
częściej zdarza się panom korzystać z różnych zabiegów, które
właśnie mają wpływ na urodę.
Wiedząc, że po Tygodnik 30 minut sięga wiele Pań, wyszliśmy
kilka miesięcy temu im naprzeciw, tworząc dział „Uroda i Zdrowie”. Jest mi miło poinformować,
że od dzisiejszego wydania dział
ten będzie posiadał kolumnę
autorską, którą będzie prowadzić Magdalena Przepiórka. Z
wykształcenia – kosmetolog,
biotechnolog, dziennikarka. Absolwentka licznych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych z
zakresu medycyny estetycznej,
marketingu, PR-u. Założycielka i
Manager Kliniki Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Szykowne Polki w Wałbrzychu. Redaktor

Rekordowa Żyleta
Oficjalnie ponad 54-kilometrową górską trasę pokonało aż 545
piechurów! Na starcie zawodników powitali: Burmistrz Głuszycy
Roman Głód, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorz
Walczak i Marcin Wiącek - jeden z inicjatorów wydarzenia. O bezpieczeństwie na górskiej trasie przypomniał Michał Koksa z Sudeckiej Grupy GOPR.
Ale warto podkreślić, że ponad 640
osób przybyło do Głuszycy, by wyruszyć
na trasę VIII. Maratonu Pieszego „Sudecka Żyleta”. O godzinie 8.00 w sobotę 22
lutego piechurzy rozpoczęli wędrówkę
spod Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy, gdzie mieściła się baza i meta maratonu. Na trasie dominowały: błoto, lód i
śnieg, strome wejścia na między innymi:
Włodarz, czeski Ruprechticki Szpiczak,
Waligórę, Rogowiec czy Borową oraz
również strome zejścia - to stanowiło
nie lada wyzwanie! Na trasie uczestnicy
maratonu mijali 5 punktów kontrolnych,
na których zbierali pieczątki oraz punkt
żywieniowy. Limit czasu na pokonanie
trasy wynosił 19 godzin. Warto dodać,
że od kilku już edycji organizatorzy „Su-
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deckiej Żylety” podejmują działania mające na celu dbałość o naszą planetę poprzez m.in. wprowadzenie ograniczeń
w używaniu plastiku, znakowanie trasy
materiałami wielokrotnego użytku, zachęcanie piechurów do wspólnego organizowania przyjazdu do Głuszycy, a
także rozdawanie napojów w puszkach
poddawanych recyklingowi. Działania
proekologiczne organizatorów wspiera
Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań
Aluminiowych RECAL.
Wielkie gratulacje dla tych wszystkich, którzy podjęli wyzwanie, a szczególnie dla osób, które szczęśliwie dotarły do mety po medal i pamiątkowy
certyfikat ukończenia bardzo wymagającego maratonu. Pomimo zmęczenia

naczelna portalu dla nowoczesnych kobiet. Autorka wielu tekstów o urodzie, pielęgnacji, kosmetykach, zdrowiu. Naszą nową
gospodarz kolumny autorskiej
mieliście Państwo okazję poznać
dzięki wywiadowi udzielonemu
dla Studio Espresso. Nadmienię,
że w przeszłości, była również
związana z Tygodnikiem 30 minut. Wiemy na pewno, że Magda
jako osoba która nieustannie i z
zaangażowaniem szuka najlepszych i najnowocześniejszych
rozwiązań branży beauty z całego świata, doskonale podzieli
się z nimi na łamach swojej kolumny. Tym sposobem do grona
autorów kolumn dołącza kolejna
osoba, która niewątpliwie urozmaici, a także zainspiruje Was
co piątek. Magdo - witamy na
pokładzie! Drodzy Czytelnicy życzę miłej lektury!
Redaktor Naczelny

na twarzach finiszujących można było
zobaczyć uśmiech i satysfakcję.
Organizacją wydarzenia po raz kolejny zajęli się Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy i Gmina Głuszyca przy
wsparciu wielu partnerów i sponsorów,
którymi byli: Szkoła Podstawowa nr 2
w Głuszycy, Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy, Fundacja RECAL, Decathlon
Polska, Fiodesign Agencja Reklamowa
w Wałbrzychu, Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, Zamek Książ w Wałbrzychu, Hostel i Browar Jedlinka, Górskie Wyrypy, Fotograf i
Ja, Podziemne Miasto Osówka, L’biotica
Biovax, Nuss-pol Sc. Bakalie, Owoce Suszone I Kandyzowane, Agroturystyka
Pograniczna, Agroturystyka Arkadia,
ZNiD G. P. Walczak, KFC. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania dla
partnerów i sponsorów wydarzenia oraz
dla służb dbających o bezpieczeństwo
piechurów, a także dla niezawodnego
grona wolontariuszy.
Red./SJ
foto:
Użyczone CK-MBP - Fotograf
i Ja- Robert Janusz
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sekund

Wałbrzych
Pijany zatrzymany
Funkcjonariusze z wałbrzyskiej prewencji w godzinach południowych
24 lutego, patrolując ulicę Niepodległości, zauważyli mężczyznę, który
sygnalizuje zatrzymanie się radiowozu. Mundurowi zatrzymali radiowóz i w rozmowie z mężczyzną ustalili, że był on świadkiem, jak kilka minut wcześniej samochód osobowy marki Peugeot, jadąc ulicą Niepodległości uszkodził prawidłowo zaparkowane dwa pojazdy, a następnie
odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki relacji świadka, funkcjonariusze zaledwie kilkanaście minut po zdarzeniu ustalili pojazd, który uczestniczył
w kolizji i zatrzymali kierującego nim 38-letniego mężczyznę. Kierujący
trafił do policyjnego aresztu, a o jego dalszych losach zadecyduje sąd.
Źródło: www.walbrzych.policja.gov.pl

O inflacji słów kilka
Od pewnego czasu w mediach podnoszony jest temat
inflacji. Temat ważny, niestety wykorzystywany w obecnej
kampanii wyborczej aż nadto.
Zjawisko gospodarcze jakim jest
inflacja to proces wzrostu ogólnego cen, którego miernikiem
jest stopa inflacji. Stopa inflacji
jest to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych
okresach, najczęściej liczona rok
do roku. Za inflację odpowiada niezależny Narodowy Bank
Polski, którego podstawowym
celem działalności jest utrzymanie stabilnego poziomu cen,
przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej rządu. Wg
NBP, optymalny poziom inflacji
to 2,5% (z wahaniami +/−1%). Z
danych GUS wynika, iż inflacja
średnioroczna w 2019 r. wyniosła 2,3%. W grudniu w ujęciu
miesięcznym wyniosła 3,4%
- jest to najwyższa wartość od
listopada 2012 r. -4,2% i grudnia
2012 r. -4,6%. Przyczyny wzrostu inflacji w Polsce wiążą się z
koniunkturą na świecie. W dużej
mierze inflacja zależy od sytuacji
w gospodarce światowej oraz z
rozłożonym w czasie wpływem
odnotowanego w roku ubiegłym
wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Również wpływ miał
wzrost kosztów pracy po stronie
firm, czyli pracodawcy zmagający się z brakiem pracowników
podwyższają
wynagrodzenia
przy jednoczesnym ograniczeniu
wzrostu produkcji. Dodatkowo
w Polsce jest tzw. presja popytowa. Silna presja popytowa to
szeroko pojęty optymizm konsumentów związanym z rozwijającą się gospodarką i oczekiwanym wzrostem dochodów, który
powoduje zwiększenie popytu
konsumpcyjnego, umożliwiając
firmom podwyższenie cen dóbr
i usług bez obaw o zmniejszenie popytu na te produkty. Jak
widać, przyczyny inflacji w Polsce nie są czysto polityczne, jak
pokazują media i utrwalają ten
przekaz w społeczeństwie przy
okazji trwającej kampanii wyborczej, ale uzależnione są od
aktualnej sytuacji gospodarczej
na świecie i wewnętrznych czynników ekonomicznych.
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Wałbrzych
Prawie 450 porcji
Kryminalni z Wałbrzycha w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że 57-letni wałbrzyszanin w swoim mieszkaniu może posiadać narkotyki. Aby
sprawdzić informacje, w miniony czwartek 20 lutego, zapukali pod ustalony adres. Podejrzenia kryminalnych potwierdziły się bardzo szybko.
Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli prawie
450 porcji handlowych substancji psychotropowej oraz 6 porcji handlowych środka odurzającego o łącznej wartości rynkowej prawie 1500
zł. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i
zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara do 10
lat pozbawiania wolności. Sprawa swój finał będzie miała w sądzie.
Źródło: www.walbrzych.policja.gov.pl
Świdnica
Cztery na cztery
4 dni i 4 zatrzymane prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości. 113
km/h i trzy razy 102 km/h to prędkości z jakimi w terenie zabudowanym, gdzie obowiązują ograniczenia do 50 km/h poruszało się czterech
kierujących zatrzymanych w ciągu czterech dni przez funkcjonariuszy
Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy. Mundurowi wszystkim czterem kierującym zatrzymanym do kontroli za przekroczenie
prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, zatrzymali prawo
jazdy na okres trzech miesięcy. Oprócz zatrzymania prawa jazdy funkcjonariusze ukarali kierujących zgodnie z taryfikatorem. ŚWIDNICCY
POLICJANCI kolejny raz APELUJĄ o ZACHOWANIE ROZWAGI na DRODZE
i BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE się do OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.
Źródło: www.swidnica.policja.gov.pl
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Czas na inicjatywy!
Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicy mogą zgłaszać wnioski o
dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej. Sednem realizacji inicjatyw lokalnych jest nie tylko to, że mieszkańcy zgłaszają
wnioski w sprawie konkretnych realizacji, ale biorą w nich także
aktywny udział. Poza dobrym pomysłem, grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu,
niekoniecznie finansowy.
Może być on również rzeczowy,
bądź w formie prac społecznych.
Wniosek może zgłosić nieformalna
grupa mieszkańców, jak i organizacja pozarządowa. W ubiegłym roku
dzięki środkom z budżetu inicjatywy lokalnej dofinansowano m.in.
imprezę rekreacyjno-sportową pn.
„Orientuj się w Świdnicy”, czyli organizację zajęć szkoleniowych z
zakresu biegów na orientację dla
dzieci ze szkół podstawowych, a
także „Sportowe wakacje”, czyli
m.in. organizacje pięciu turniejów
piłkarskich dla najmłodszych świdniczan i wyjazd ponad 50 dzieci do
Lubina na mecz polskiej Ekstraklasy.
Zakres działań w ramach tego
przedsięwzięcia nie może wychodzić poza zadania gminy, a są nimi
m.in.: budowa lub remont dróg,
kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury będących własnością gminy;
działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości; działalność na rzecz
mniejszości narodowych; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i
turystyki.

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko złożyć wniosek
- dostarczyć go w formie pisemnej
do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie elektronicznej na
adres k.werecki@um.swidnica.pl,
przy czym wniosek ten musi być
opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Do projektu składanego przez grupę inicjatywną
należy dołączyć m.in. listę osób
wchodzących w skład grupy, w
imieniu której wniosek jest składany.
Dalszą analizą wniosków pod
względem formalnym zajmą się
urzędnicy. Następnie będą one
oceniane zgodnie z kryteriami oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej. Te, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną
skierowane do realizacji. Szczegółowych informacji odnośnie projektu udziela Krystian Werecki, pełnomocnik prezydenta ds. aktywności
obywatelskiej, w pok. 1b Urzędu
Miejskiego w Świdnicy oraz pod nr
tel. 74/856 29 64.
Red./MD
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Prowadzisz firmę? Zatrudniasz nowego pracownika?
Skorzystaj ze wsparcia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Zwracamy Pracodawcom koszty doposażenia
nowego stanowiska pracy do kwoty 22 000 zł netto

oraz dodatkowo

Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie
Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100
Liczba miejsc w projekcie ograniczona
Z perspektywą w przyszłość
Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
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Co ćwierka w sieci...

S. Bielawska
@bielawska_s

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj
Prosimy o udostępnienie i pomoc - Patryk to zawodnik wałbrzyskiego klubu Górnik Nowe Miasto https://zrzutka.pl/marszal-wraca-na-murawe?utm_medium=so
cial&fbclid=IwAR13FQ8b4IwLM210L8347jaJpLY7A-uU8BT0QhhnGZGOaM9W1fx-kb5YVjo
9:54 PM · 25 lut 2020

Z roboczą wizytą w Dziennym Domu Seniora w @WalbrzychMM
Tak pogodnych i zadowolonych rodaków dawno nie widziałam. To miejsce jest
dla nich wszystkim
#Senior @RomanSzelemej
5:11 PM · 24 lut 2020

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
@DAWGspzoo

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

Dziś mija 20 lat od premiery filmu „Chłopaki nie płaczą”, tak więc....Coco Jambo i
do przodu! Ale żeby robić kroki do przodu,potrzebne jest paliwo!Od 15.02. można logować się na ePIT i przekazywać 1% na rzecz Czarnych!KRS: 0000270261,Cel
szczegółowy: Czarni Wałbrzych 316!

Zapraszamy do udziału w największym wydarzeniu omawiającym zagadnienia
sprzedaży e-commerce! II Edycja Konferencji BEOMNI we Wrocławiu 1️. 27.03.2020
- Konferencja 2️. 28.03.2020 - Warsztaty
Więcej informacji: https://beomni.setup.pl
10:18 AM · 19 lut 2020

9:48 PM · 25 lut 2020

Wałbrzyska SSE

Dolnośląska Policja

@WalbrzyskaSSE

@DPolicja
Dzięki świadomości seniorów i reakcji pracowników banków policjanci zatrzymali
osoby podejrzane o usiłowanie oszustw metodą na funkcjonariusza CBŚP

Kolejna inwestycja w naszej strefie. Dzisiaj firma LS EV Poland z Dzierżoniowa kupiła
od WSSE grunt, na którym realizowana będzie produkcja modułów dla branży electromobility. Łączna wartość inwestycji, to prawie 170 mln zł
Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju firmy!
4:01 PM · 4 lut 2020

1:23 PM · 25 lut 2020

Cezary Przybylski

Politechnika

@PrzybylskiCez

@PWr_Wroclaw
Umiejętne przetwarzanie ogromnych ilości danych, które codziennie generujemy za pomocą przeróżnych urządzeń elektronicznych to zawód przyszłości. O
danologii w audycji FutuRAM opowiadał dr Tomasz Kajdanowicz z #PWr #najlepiejpwr http://bit.ly/2VsKykz
12:06 PM · 24 lut 2020

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

ZAKŁAD MECHANIZMÓW I FRAMES FURECIA WAŁBRZYCH SA -WSPÓLNIE PRZECIWKO OPAKOWANIOM JEDNORAZOWYM NA TERENIE ZAKAŁDÓW
W poprzednim roku, gdy miasto
Wałbrzych ogłosiło akcję STOP PLASTIK, nasza firma uruchomiła wewnątrz zakładu sieć dystrybutorów
filtrujących wodę z sieci. Jednakże
nie chcieliśmy na tym poprzestawać,
widzieliśmy dalsze możliwości i postanowiliśmy dalej się rozwijać w kierunku ograniczenia wpływu Zakładu
Faurecia na środowisko przyrodnicze
w obszarze dystrybucji opakowań
jednorazowego użytku. Posiadając
wiedzę, jak duży problem obecnie
stwarzają odpady z plastiku, postanowiliśmy uruchomić program, który nazwaliśmy „STAŃ PO ZIELONEJ
STRONIE MOCY”. Zaangażowaliśmy
do akcji również nasz sąsiedni zakład
Struktur, aby zwiększyć zasięg akcji.
Z dniem 17.02.2020 Zakład Mechanizmów zapewnił dla wszystkich
pracowników bidony wielokrotnego
użytku, dołączając tym samym do
Zakładu Frames, który już od dłuższego czasu zapewniał pracownikom
kubki z tworzywa sztucznego. Równocześnie rozpoczęto ograniczanie
dostępności w kantynie, szafach vendingowych i części administracyjno-biurowej opakowań jednorazowych
(sztućce, kubki jednorazowe, siateczki, słomki, napoje w butelkach PET,
plastikowe opakowania na obiady
wymieniliśmy na biodegradowalne).
Jak akcja wygląda krok po kroku:
Administracja:
woda dostępna tylko w dystrybutorach. Zakład zakupił dzbanki i szklanki.
Porozumienie
Dyrektorów i kierownictwa Zakładów
– nie akceptujemy zamówień na napoje w butelkach PET.

Cateringi: woda
w dzbankach z dystrybutorów wody
podpiętych do sieci, soki w dzbankach. Eliminacja opakowań jednostkowych.
Kantyna:
Ograniczenie napojów w butelkach PET możliwych
do kupienia w kantynie na rzecz
opakowań szklanych. Zostaje tylko
woda mineralna opakowanie PET 1,5
l (maksymalnie do 30.10.2020).
Elimanacja plastikowych sztućców na rzecz biodegradowalnych (np. używanych w
trakcie cateringu)
Eliminacja kubków i słomek plastikowych używanych do koktajli
Eliminacja siatek
jednorazowych na rzecz papierowych
Eliminacja pojemnika dla kupowanego jedzenia na
wynos na rzecz biodegrowalnego równorzędnie kampania informacyjna: przynieś swój pojemnik na obiad.
Automaty wendigowe w kantynie:
Do końca lutego
2020 – eliminacja o 50% opakowań
PET na rzecz aluminium
Do końca czerwca 2020 – o kolejne 20% opakowań
PET na rzecz aluminium
Do końca września 2020 – o kolejne 15% opakowań
PET na rzecz aluminium lub szkła
Do końca grudnia 2020 - ostanie 15% opakowań
PET na rzecz aluminium lub szkła
Co w dalszej perspektywie:
Dystrybutory na
wodę o większej wydajności, w większej ilości na hali produkcyjnej

Kostkarki
do
lodu – kantyna, kuchnia w biurowcu
Zablokowanie
możliwości złożenia zamówienia na
produkty w opakowaniach jednorazowych
Usunięcie z katalogów dostawców opakowań jednorazowych, w tym butelek PET, słomek, kubków, talerzyków, itp
Dlaczego to robimy ?
Według dostępnej wiedzy aż 500 lat trwa naturalny
rozkład plastikowej butelki. W tym
czasie plastik zatruwa organizmy
żywe, ziemię i wodę.
Ograniczamy
jego zużycie dla dobra naszego i naszych dzieci!
Zakład Faurecia głęboko wierzy, iż
dając przykład jest w stanie wpłynąć
na nawyki pracowników pracujących
w firmie, zarówno w sferze zawodowej i prywatnej, a tym samym przyczynić się do ograniczenia ilości plastikowych odpadów wytwarzanych
na terenie zakładu, jak również pośrednio poza nią. Pomysłodawczyni
akcji Karolina Rduch (kierownik działu BHP i Ochrony środowiska Zakładu
Mechanizmów) jest przekonana, że
akcja podniesie świadomość pracowników i w naturalny sposób przeniesie się na ich otoczenie – rodzinę.
Dziś jesteśmy pionierami wśród
Zakładów Faurecii w Polsce, lecz nie
zamierzamy na tym poprzestać. Jak
przetrzemy szlaki, określimy finalną
postać akcji i wszyscy potwierdzą - że
się udało, rozpropagujemy akcję na
wszystkie Faurecie w świecie!
Wierzymy, przyglądamy się i poprawiamy. Razem możemy więcej!
Działając małymi kroczkami możemy

zmienić świat na lepsze, a to zawsze
ma sens :)
Autor tesktu: Agnieszka Pączkowska

Tak wyglądał plakat, jakim propagowaliśmy naszą akcję wśród pracowników:

10 Wydarzenia
Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Zapowiadałam kilka zdań
o zjawisku, które nazywa się
greenwashing oraz o tym, jak
nie marnować wody. Zacznijmy zatem od pozorowanych
działań
proekologicznych,
bo w taki sposób najprościej
wyjaśnić o co chodzi z tym
greenwashing’iem. Mniej eleganckie, ale równie dokładne
określenie to ekościema. Nic
tak nie działa na wyobraźnię
jak przykłady. Skala zjawiska
zależy zazwyczaj od wielkości
budżetu, który ma opłacić działania public relations. Im większe pieniądze, tym większa
ekościema. Fast food o globalnym zasięgu, m.in. generujący
ogromny popyt na wołowinę –
a w odpowiedzi na ten popyt
- kolejne obszary lasów (także
amazońskich) zmieniane są na
pola uprawne – zatem odpowiedzialny jest za nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym, wprowadza słomki
do napojów z papieru zamiast
z plastiku, aby uchodzić za eko
markę. To przykład ekościemy
z ostatnich miesięcy. W Polsce,
ale i na świecie, „specjalizuje”
się w ekościemnianiu przede
wszystkim biznes paliwowy,
górnictwo czy energetyka
konwencjonalna. Pamiętajmy
także o małych ekościemach
typu produkty ekologiczne,
przede wszystkim te spożywcze. Sam napis „eko”, „bio” nic
nam nie gwarantuje. Warto
zapoznać się z oznaczeniami
certyfikatów, które informują o
procesie produkcji, upraw itd.
Przejdźmy do drugiego tematu – woda. Remontując, budując pamiętajmy o możliwości wykorzystania tzw. szarej
wody. Biorąc pod uwagę ceny
wody będzie to także oszczędność dla domowego budżetu,
nie tylko dla środowiska. Zbierajmy deszczówkę do podlewania ogródków, działek, nawet małych trawników – zieleń
w mieście jest na wagę złota.
Im więcej obszarów, gdzie rosną krzewy i drzewa, tym więcej
wody z deszczu spływającej do
gruntu a nie do kratki ściekowej. Zatroszczmy się o okolice
naszych domów, zagospodarujmy nawet małe skrawki, na
których mogą rosnąć krzewy,
kwiaty czy drzewa. Oczywiście
nie wycinajmy tego, co już jest!
Wszyscy na tym zyskamy!
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Start Uniwersytetu

Nowi studenci, kulinarne podróże po
orientalnych smakach oraz pasjonujący wykład z historii Polski, a wszystko to podczas
inauguracji VI semestru Uniwersytetu III Wieku w Czarnym Borze. Pierwsze zajęcia nowego semestru ruszyły 24 lutego br. i rozpoczęły się wykładem o życiu i działalności Józefa
Piłsudskiego zaprezentowanym przez Ewę
Matyszczak – rektor Lubawskiego Uniwersytetu III Wieku oraz przyjęciem w szeregi 4
nowych studentów, którym indeksy wręczył
wójt Gminy Czarny Bór - Adam Górecki.
Uniwersytet III Wieku swoją siedzibę ma
w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym
Borze, zrzesza ponad 60 seniorów z całej
gminy i z powodzeniem działa już od 2018
r. W ciągu trzech lat działalności seniorzy
uczestniczyli w dziesiątkach ciekawych wykładów, warsztatów czy kursów językowych.
Spotykali się z wykładowcami związanymi
z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem
Wrocławskim, Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Wałbrzychu czy Wyższą Szkołą
Zarządzani i Przedsiębiorczości.
Wśród propozycji nie brakowało też wycieczek, warsztatów artystycznych, wyjazdów do kina, czy teatru. Od stycznia 2020 r.
program zajęć wzbogacił się także o nowe
formy, w tym warsztaty smaku, na których
REKLAMA

studenci poznają ciekawostki związane z
kuchnią całego świata oraz zajęcia ruchowe
z elementami fizjoterapii.
Przed studentami, seniorami kolejny semestr pełen naukowych wrażeń. Najbliższe
spotkanie w ramach UTW zaplanowane jest
na 29 lutego br., a jego mottem przewodnim
jest: „Akademia Body & Mind – aktywny senior i kreatywny bibliotekarz w akcji”.
W czarnoborskiej placówce spotkają się
nie tylko seniorzy, ale również bibliotekarze
z całego powiatu wałbrzyskiego, gdyż warsztaty będą jednocześnie formą szkolenia dla
bibliotekarzy chcących twórczo pracować z
seniorami. Warsztaty poprowadzi Aleksandra
Marciniak - fundraiserka i specjalistka ds. PR,
bibliotekoznawca i pedagog. W latach 20082014 dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Za działalność na rzecz
lokalnego środowiska została nagrodzona
przez SBP tytułem Bibliotekarza Roku woj.
łódzkiego. Realizatorka projektów finansowanych w ramach programów Unii Europejskiej i EOG. Członkini Zarządu Fundacji
Fenomen.
Red./KB
foto: Biblioteka+Centrum Kultury
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Będą konsultacje
w Świdnicy
Władze Świdnicy zapraszają do aktywnego
udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego, znajdującego się w historycznym centrum miasta u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej
i Kotlarskiej. Zasięgnięcie opinii świdniczan ma
na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej
usytuowania w tym miejscu jednej z trzech propozycji pomników złożonych do Urzędu Miejskiego w Świdnicy przez niezależne grupy inicjatywne.
Wpłynęły następujące propozycje:
Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego - złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy;
Pomnika Księcia Bolka Świdnickiego - złożona
przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej;
Pomnika pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej złożona przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.
W ramach publicznych konsultacji urząd prosi o
wskazanie, który Państwa zdaniem,
z zaproponowanych pomników powinien stanąć
na skwerze u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej.
Konsultacje prowadzone będą w terminie od 3
marca do 2 kwietnia br.
w formie zbierania uwag poprzez:
Wypełnienie elektronicznego formularza ankiety
dostępnego na stronie internetowej
www.um.swidnica.pl.
Pobranie druku i wypełnienie ręczne formularza
ankiety dostępnego w następujących punktach na
terenie miasta:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 Biuro Obsługi Klienta pok. 1a,
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
ul. Długa 33,
Miejska Biblioteka Publiczna siedziba główna ul.
Franciszkańska 18 oraz filie:
nr 1-ul. Wrocławska 44, nr 2-tymczasowa siedziba
przy SP nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5-ul. Kraszowicka 55,
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,
Dzienny Dom „Senior – Wigor”, ul. Saperów 27,
Informacja Turystyczna, ul. Wewnętrzna 2 (Rynek).
Wycięcie z biuletynu informacyjnego „Moja Świdnica” formularza ankiety, wypełnienie go i złożenie w
jednym z punktów wymienionych w punkcie 2.
Każdy pełnoletni mieszkaniec Świdnicy, biorący
udział w konsultacjach, może wypełnić jeden formularz w najbardziej dogodnej dla siebie formie i
dostarczyć go elektronicznie bądź tradycyjnymi drogami przekazu do punktów wskazanych powyżej.
Do zweryfikowania mieszkańców Świdnicy, którzy
wezmą udział w konsultacjach służyć będą dane podane w formularzu. Bez nich oddany w ankiecie głos
będzie nieważny.
Konsultacje poprzedzi otwarte, informacyjne
spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w
sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 we wtorek, 3 marca, o godz.17.00.
Red./MD
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W Wałbrzychu pobiegną Wilczym Tropem
W niedzielę, 01 marca 2020
roku o godzinie 12:00 w parku im.
Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu,
wystartuje po raz ósmy w naszym
mieście - bieg Tropem Wilczym bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Głównym organizatorem VIII edycji
biegu będzie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Patronat honorowy nad
imprezą objęli: poseł ziemi wałbrzyskiej, minister Michał Dworczyk – szef kancelarii Premiera RP,
Grzegorz Macko – wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego i
Prezydent Wałbrzycha - Roman
Szełemej.
Wałbrzyski bieg jest częścią
ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, realizowanego przez Fundację Wolność i
Demokracja. Główną ideą projektu
jest oddanie hołdu żołnierzom
polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego
działającego w latach 1944 – 1963
w obrębie przedwojennych granic
Rzeczpospolitej Polskiej oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
Długość trasy biegu głównego
wynosić będzie 1963 metry (dla
uczczenia ostatniego żołnierza
wyklętego - Józefa Franczaka, ps.
„Lalek”, który zginął w 1963 roku).
Drugi bieg odbędzie się na dystansie 5 km. Start na obu dystansach
nastąpi wspólnie. Planowane jest

także rozegranie dodatkowych
biegów dla dzieci – w trzech kategoriach wiekowych: do lat 7, SP
klasy 1-3 i SP klasy 4-6 (zapisy na
biegi dziecięce w dniu zawodów).
W ubiegłym roku w imprezie wzięło udział ok. 500 uczestników.
Prezes WSSE „INVEST-PARK” dr
Piotr Sosiński powiedział: „Bardzo
cieszę się, że po raz pierwszy w
historii, nasza strefa jest głównym

organizatorem wałbrzyskiej edycji
biegu Wilczym Tropem. Impreza
jest bardzo cenną inicjatywą, łączącą w sobie elementy patriotyzmu i zdrowego stylu życia. Ważną
rzeczą jest tu także popularyzacja
wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
bojownikach, którzy nigdy nie
pogodzili się z sowiecką okupacją
naszego kraju, utratą Kresów oraz
narzuceniem Polsce systemu ko-

munistycznego po II wojnie światowej i mieli odwagę przeciwstawić się temu z bronią w ręku. Cieszę
się, że otrzymaliśmy wsparcie od
naszych honorowych patronów:
ministra Michała Dworczyka i wicemarszałka województwa Grzegorza Macko - to dla nas bardzo
ważne. Zatem już dziś zapraszamy
wszystkich do jak najliczniejszego
udziału w VIII wałbrzyskim Biegu

Tropem Wilczym w dniu 1 marca
2020 r.” – podsumował dr Piotr Sosiński.
Regulamin i zapisy
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29 luty - BOLESŁAWIEC

2 marzec - LUBIN I GŁOGÓW

1 marzec - WROCŁAW

3 marzec - WAŁBRZYCH

16 Motoryzacja

Mazda w Genewie
W tym szczególnym dla Mazdy roku, zbliżający się Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny w Genewie będzie okazją do celebracji
urodzin marki, która już od wieku przełamuje konwencje i ma odwagę podążać własną drogą.
Zaczynając swoją działalność
jako producent korka, Mazda stała
się jedynym producentem samochodów, który odniósł sukces komercyjny, stosując silnik Wankla.
Mazda, jako jedyna marka w historii, odniosła także zwycięstwo w
słynnym wyścigu Le Mans w 1991
z pojazdem napędzanym sinikiem
z wirującym tłokiem, a oprócz tego
stworzyła prawdziwą ikonę, przedstawiając w 1989 roku słynną MX5, która od chwili swojego debiutu
sprzedana została w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie.
Nowe stulecie rozpoczyna się
w podobnie innowacyjnym du-
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chu: w Genewie zaprezentowany
zostanie pierwszy elektryczny model w gamie Mazdy – nowa Mazda
MX-30. Wyposażona w technologię
napędu elektrycznego e-Skyactiv i
zaprojektowana zgodnie z unikalną filozofią projektowania KODO
– Dusza Ruchu, MX-30 jest jednocześnie hołdem dla wciąż tętniącego życiem dziedzictwa samochodów sportowych za sprawą drzwi
otwieranych w stylu freestyle,
podczas gdy korkowe wykończenie wnętrza kabiny nawiązuje do
skromnych początków firmy.
Źródło: mototarget.pl

www.30minut.pl

Czas na DS9
Po modelach DS 7 CROSSBACK i DS 3 CROSSBACK, oferta młodej francuskiej marki premium wzbogaca się o duży, luksusowy
sedan. DS9 potwierdza know-how, styl, wyrafinowanie oraz zaawansowane technologie marki DS.
Ten trójbryłowy sedan nawiązuje
do kanonów stylistycznych DS Automobiles, z przodem pełnym wyrazu i
grillem DS WINGS z trójwymiarowym
diamentowym motywem, który dodaje charakteru. Na masce pojawia
się giloszowana listwa z charakterystycznym dla DS wzorem „Clous de
Paris”. Technika ta, stanowiąca dotychczas wyróżnik wnętrza kabin DS,
po raz pierwszy została przeniesiona
na nadwozie. Ukłonem w stronę modelu DS z 1955 roku są „rożki” umieszczone przy tylnej krawędzi dachu DS
9. Kultowe „rożki” w unowocześnionym kształcie spełniają teraz rolę wyjątkowych bocznych świateł pozycyjnych, które sygnalizują przejazd DS 9.
Elegancję DS 9 podkreśla płynna
linia nadwozia, biegnąca nieprzerwanie od osłony chłodnicy poprzez
maskę, przednią szybę i dach, aż po
pokrywę bagażnika. Boki nadwozia

są gładkie, z napiętą boczną linią,
biegnącą od reflektorów do tylnych
świateł. Charakter samochodu podkreślają chowane klamki drzwi w
kolorze nadwozia i czarny dach, który uwydatnia siłę elegancji DS 9. Z
tyłu nadwozia również widać wolę
połączenia wszystkich elementów w
jedną całość. Powierzchnie tylnych
błotników, zderzak i pokrywa bagażnika są ze sobą płynnie połączone.
Wbudowane w tę powierzchnię tylne, precyzyjnie zarysowane światła z
motywem łusek, kontrastują i tworzą
efekt 3D, który przykuwa wzrok. Podkreślają je boczne, chromowane elementy ozdobne, które są ukłonem w
stronę wystroju legendarnego francuskiego nadwozia z lat 30. XX w.
Niezwykle wąskie trzecie światło stopu poszerza optycznie tył samochodu i wizualnie wydłuża tylną szybę.
Źródło: mototarget.pl

sekund/h
Volvo Cars
Diesel z hybrydą

Na polski rynek właśnie docierają pierwsze egzemplarze modelu XC90 B5 AWD, który wyposażony jest w silnik Diesla 235
KM ze wspomagającym układem mild-hybrid o mocy 14 KM.
Oprócz zastosowania silnika
elektrycznego w jednostce spalinowej przekonstruowano aż
80% elementów. Do końca roku
wszystkie obecne wersje D4
AWD i D5 AWD w XC90 i XC60
będą dostępne wyłącznie jako
hybrydy. Ich nazwy zostaną
zmienione odpowiednio na B4
AWD i B5 AWD. Jest to już trzecia generacja silników Drive-E,
która ma emitować mniej dwutlenku węgla i innych spalin niż
dotychczasowe jednostki.

Honda
Skuter kompletny

Wiodący w segmencie sports/
GT skuter Honda Forza 125 ma
szansę na wzmocnienie swojej
dominacji dzięki przeprowadzonemu niedawno liftingowi.
Skuter otrzymał: elektrycznie
regulowaną szybę, kierunkowskazy LED, nowe wskaźniki,
dwie całkowicie nowe opcje
kolorystyczne,
powiększony
schowek pod siedzeniem i opcjonalny 45-litrowy górny kufer
sterowany
bezkluczykowym
systemem Smart Key, dzięki
czemu znów zyskuje na atrakcyjności.
R0136/20
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Zimne znaczy zdrowe!
Krioterapia wykorzystuje
w procesie leczenia zimne
temperatury (od -110 do
-160 stopni Celsjusza). Zabieg trwa około 2-3 minut,
a jego celem jest znieczulić
i uruchomić wewnętrzną
reakcję przeciwbólową. To
rewelacyjna metoda odnowy biologicznej, wpływająca korzystnie na psychikę i
przyczyniająca się do wzrostu odporności oraz czynnego przekrwienia ciała,
które decyduje o szybkim
gojeniu się urazów. Po pobycie w kriokomorze ustę-

Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
SZYKOWNE POLKI

puje zmęczenie, wraca chęć
do pracy umysłowej i fizycznej. Jeśli cierpisz na reumatoidalne zapalenie stawów,
dyskopatię, osteoporozę,
stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa, lumbago czy
rwę kulszową, to krioterapia ogólnoustrojowa jest
dla ciebie.

Inwestycja w urodę
Nie ma co kryć… rynek medycyny estetycznej w Polsce z
roku na rok się rozrasta.

osa
Źródło zdjęcia:
pixabay.com

Według statystyk Międzynarodowego
Towarzystwa
Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS) zainteresowanie
kuracjami
upiększającymi
stale rośnie. W sondażu TNS
Polska aż pół miliona Polaków
przyznaje, że zamierza zainwestować w swój wygląd. (Z
jakich zabiegów planują skorzystać?).

Nie od dziś wiadomo, że niskie temperatury
i zimno wpływają korzystnie na zdrowie

Masaż japoński Kobido
Kobido jest najbardziej zaawansowaną technicznie formą
masażu twarzy w Japonii. Działa nie tylko powierzchniowo,
ale i na głębsze warstwy skóry
oraz mięśni. Sesja składa się
z akupresury, masażu tkanek,
masażu relaksacyjnego i drenażu limfatycznego. Wszystko
razem reguluje bilans energetyczny całego ciała, redukuje
stres i bóle głowy, w tym - migrenę, poprawia pracę układu
pokarmowego, stymuluje pro-

dukcję składników skóry (kolagen, elastyna). Kobido zmniejsza ponadto efekty starzenia
się, niweluje napięcia mięśniowe powodujące zmarszczki mimiczne, usuwa toksyny, zanieczyszczenia i martwe komórki,
poprawia widzenie. Czas trwania zabiegu wynosi 90 minut.
Cena około 200 złotych.

Ankietowani
podkreślają, że atrakcyjność fizyczna
oraz zadbane ciało znacznie
podnosi samoocenę. Można
powiedzieć, że uroda i - niezależnie od metryki- młody
i atrakcyjny wygląd stały się
dzisiaj niemal synonimami życiowego powodzenia. Amerykański tygodnik ,,Time” już w
2015 roku napisał, że ,,tak jak
chciała natura starzeją się już
tylko najbiedniejsi i Ci najbardziej uparci…”.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
Czy w tym zabiegu tkwi sekret piękna Japonek?

To jest zdrowe - komosa ryżowa
Quinoa, czyli komosa ryżowa, uprawiana jest w Ameryce Południowej. Nie zawiera

glutenu, ma niską zawartość
węglowodanów i sporo białka.
Najczęściej używaną odmianą

ABC zdrowia

Wege na start!
Zainteresowanie dietą o niższej zawartości mięsa rośnie.
Przyczyny tego są różne. Zmieniamy nawyki żywieniowe ze
względu na problemy zdrowotne, środowiskowe lub chociażby
dlatego, że myślimy o zrównoważonym rozwoju. Niezależnie
od motywacji, inspirujemy cię
do przygotowywania smacznych
i pełnych warzyw posiłków, prezentując poniżej produkty, które
od teraz powinny zająć najważniejsze miejsce w twojej kuchni.

sosu curry, uprażyć lub posypać
nimi sałatkę. Świetnie sprawdzą
się jako dodatek do chleba czy
składnik napoju roślinnego.

Orzechy. Dostarczają białka,
można je podawać w formie

osa

Z kolei nasiona chia, pestki
dyni, siemię lniane, sezam idealnie nadadzą się jako komponent
śniadania. Najlepiej smakują
m.in. z owsianką, jogurtem.
Pamiętaj również o roślinach
strączkowych, kaszach, soi i o
ryżu.

komosy, obok czarnej i czerwonej, jest biała. Można ją łączyć
z ugotowaną fasolą lub groszREKLAMA

kiem, awokado, hummusem,
orzechami. Na zdrowie!
osa
R0137/20

To niesamowite jak medycyna estetyczna, która jeszcze
do niedawna wzbudzała tak
wiele kontrowersji dzisiaj nie
jest postrzegana jako temat
,,tabu” i zyskuje coraz większą
popularność. Klienci przyznają, że poprawa wyglądu
i pozbycie się defektów jest
równa poprawie samopoczucia oraz podniesienia własnej
wartości. Natomiast wygląd
zewnętrzny staje się dla nich
ważnym aspektem ich życia.
Dlatego chętniej oraz częściej
decydują się na zabiegi poprawiające urodę.
Medycyna estetyczna w
Polsce i na świecie stale się
rozwija. Proponuje swoim
odbiorcom innowacyjne i
zaawansowane technologie,
które na dobre wchodzą do
naszej codzienności. Ważne,
aby umiejętnie z nich korzystać i nie dać się zatracić w
pogoni za przemijającą młodością. Pamiętajcie - najcenniejszy pacjent to pacjent
świadomy, który deklaruje
chęć poprawy swojego wygląda, a nie jego zmiany.
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

ŻEGLARZ
Debiut reżyserski Wojciecha
Rodaka – studenta krakowskiej
Akademii Sztuk Teatralnych
będący próbą opowiedzenia
o osobie i twórczości patrona naszego Teatru – JERZEGO
SZANIAWSKIEGO. Młody reżyser wraz z zespołem zamierza
uważnie przyjrzeć się dorobkowi pisarskiemu Jerzego Szaniawskiego w obchody 50-lecia
śmierci patrona, poszukując w
jego dziełach aktualności dla
współczesnego widza.
W nadmorskim miasteczku
trwają przygotowania do uroczystych obchodów rocznicy
bohaterskiej śmierci kapitana
Nuta. Oczekiwanie na ceremonię niespodziewanie przerywa
pojawienie się młodego badacza chcącego obalić mit heroicznego kapitana i ujawnić
prawdę o jego życiu.
Występują: Karolina Bruchnicka, Joanna Łaganowska, Irena
Sierakowska, Rafał Kosowski,
Czesław Skwarek, Ryszard Węgrzyn
28.02 / godz. 19:00 – PREMIERA !
29.02 / godz. 19:00
01.03 / godz. 18:00

--------------------------------PKP // PKP
POCZET KRYTYKÓW POLSKICH // PROBLEMY KRYTYKI
POLSKIEJ
Od dłuższego czasu na linii
twórca – recenzent // teatr –
krytyka teatralna iskrzy. Ogólne
jest poczucie niezadowolenia.
Narastają wzajemne pretensje.
Niezrozumienie graniczy z irytacją. Zdiagnozowanie źródeł
wydaje się rzeczą potrzebną,
ale i trudną, a nawet delikatną,
bo dotyczy przecież emocji,
gustów czy nawet preferencji. Warto jednak przyjrzeć się
tej sytuacji. Spróbować ją opisać i skomentować. Niech przyczynią się do tego rozmowy.
Teatr jest w końcu miejscem
dialogu i spotkania. Rozmowy
te, towarzyszące każdej z premier Teatru, będą odbywać się
pomiędzy krytykiem teatralnym (czynnym albo niepiszącym) i twórcą w czasie moderowanych rozmów. Wszystkie
rozmowy prowadził będzie
Grzegorz Chojnowski – redaktor naczelny Radia Wrocław Kultura.
29.02 / godz. 18:00 / Scena
Kameralna
rozmowa Krzysztofa Mieszkowskiego i Bartka Frąckowiaka

Sala wypełniona po brzegi.
Ludzie z szacunku dla artysty,
czując podniosłość wydarzenia,
błyszczą w najlepszych strojach.
Po plecach biegnie dreszcz oczekiwania, na twarzach szczere
uśmiechy, jak u przedszkolaków
czekających na ulubione kluski.
Pojawia się artysta, podchodzi do mikrofonu, zaczyna, kończy. Prezydent wyciera łzę i wraz
z żoną, całą salą wiwatują głośno
i na stojąco.

KUP BILET ONLINE

KUP BILET ONLINE: http://bilety.teatr.walbrzych.pl/
Rezerwacja i informacja: Biuro Współpracy z Publicznością,
tel. 74 648 83 01 (do 03)

foto: Klaudia Kasperska

SPEKTAKL DLA NAJNAJÓW W TEATRZE LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
1 marca o godz. 12:30 oraz 16:00 zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl „Raz, dwa, trzy…” w reż. Seweryna
Mrożkiewicza. Muzyczno-ruchowa zabawa dla najnajmłodszych w wieku od 1 do 3 lat to nietuzinkowa propozycja Teatru na spędzenie
czasu rodzica z dzieckiem.
Przedstawienie składa się z
KASA BILETOWA TEATRU,
REKLAMA
R0138/20
wyliczanek, które uruchomią tel. 74 666 73 41, czynna w dni:
każde ciało, zarówno to małe, jak
- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
i to duże. To przede wszystkim
- czwartki/ godz. 13:00 – 16:00
nieodparta potrzeba ruchu, ryt- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
mu i dźwięku. „Raz, dwa, trzy…”
- soboty / godzinę przed
zostanie zaprezentowane wy- spektaklem
jątkowo na Dużej Scenie Teatru.
- niedziele/ godz. 11:00 –
Zapraszamy!
14:00
CENA BILETU: 20 zł (dorośli,
dzieci)
KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl

Tak wyglądało wystąpienie
Arethy Franklin na Kennedy
Center Honors, które obejrzałem w sobotę rano, rozgryzając
dlaczego mierzi mnie przesadna
amerykańska emocjonalność i
dlaczego myślę, że jest przesadna. I dlaczego porusza mnie taki
szacunek.
Kilkanaście godzin wcześniej
wchodziłem na wernisaż wystawy Marcina Ryczka. Przygotowania, prowadzone z rozszalałą
starannością, obserwowałem od
kilku dni i spodziewałem się dobrego występu rozszalale ambitnego dyrektora BWA, kierownika
CCU.
Fotografie, wisienkę, esencję, nienadętą poezję, fotografie
człowieka, który z uczuciem i
wrażliwością mówi o czymś, nie
o sobie, zostawiłem na koniec.
Przemówienia, gorące oklaski rodziców artysty, reszty
zwyczajne, zero prezydenta na
centymetr kwadratowy, te same
twarze tej samej, kilkudziesięcioosobowej, lokalnej publiczności, kilka osób spoza, pomruki
krytyki niespełnionych artystów,
stosunkowo mała ilość „ojców
sukcesu”, których największym
zwykle wkładem było mizdrzenie się do obiektywów, mało
młodych (może brakuje Majek
Tyws, może brakuje pań Wronek,
może za dużo mamy w pupach).
Rolę producentów, wysłuchiwaczy pomysłów, rojeń, kompleksów, pomruków zazdrości,
ściskaczy dłoni, odbiorców
spragnionych kontaktu spojrzeń, przejął ode mnie ktoś inny.
Spacerowałem. Odbierałem.
Cieszyła mnie należyta wreszcie
ilość wpompowanych pieniędzy.
Cieszyła mnie warta spotkania
sztuka.

JAGODA SAPOR O TURNIEJU I WALCE O ZŁOTO
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET
Ostatnia niedziela przyniosła nam bardzo dużą dawkę emocji, które towarzyszyły wspaniałej grze PWSZ Wałbrzych podczas Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet. O przeżyciach związanych z turniejem opowiedziała nam jedna z głównych bohaterek, bramkarka Jagoda Sapor.

Co czuje się po przegranym finale. Srebrny medal
ciąży czy cieszy?
Myślę, że to taka mieszanka rozczarowania ze szczęściem. Czułyśmy, że możemy
zdobyć złoto na tej imprezie, było nas na to stać. Od
początku sprawa była stawiana jasno - „gramy o złoto”. Niestety zakończyło się
inaczej i musimy zadowolić
się srebrem. Jednak możemy być z siebie dumne, bo
drogi do strefy medalowej
prostej nie miałyśmy.
Właśnie. To była można
powiedzieć droga ciernista. Wymagała od was
ogromnej
odporności
psychicznej. Co utkwiło ci
w pamięci?
Dla mnie osobiście, najbardziej z całego turnieju,
w pamięci zapadnie mecz
ćwierćfinałowy z Uniwersytetem Szczecińskim. Emocjonalny rollercoaster, jaki
miał w tym spotkaniu miejsce, jest nie do opisania.
Momentami ogromna złość,
niedowierzanie, łzy z powodu bólu. Wszystko po to,
aby na koniec pojawiła się
nieopisana radość, okrzyki

szczęścia i łzy radości. Duma
i poczucie, że po takim meczu stać nas na wszystko.
Wrócić do gry w taki sposób
i wygrać w rzutach karnych.
To trzeba przeżyć, słowami
się tego nie odda, w żaden
sposób.
Byłaś bohaterką w rzutach karnych, także w półfinale.
Rzuty karne w ćwierćfinale, po niesamowitej podroży
z piekła do nieba. Następnie
powtórka z rozrywki w półfinale. Emocji i wspomnień
nikt nam nie zabierze, charakter pokazałyśmy niejednokrotnie, dałyśmy z siebie
wszystko. Czwarty raz z rzędu kończymy AMP’y z medalem. Te parę dni zostanie
z nami na długo.
Co takiego jest w tym
turnieju, że wszyscy chcą
go wygrać?
Sam turniej był wymagający, zdarzały się również
wyniki, które zaskakiwały.
Faworyci do czwórki odpadali we wcześniejszych etapach. Poziom był jak zwykle, na tym etapie, wysoki,
a mecze ciekawe dla oka.
Kreatywne cieszynki. Wyj-

ścia na mecz tańcząc poloneza. AMP’y to swego rodzaju święto piłkarskie, dla
każdego pod innym kątem.
Zawsze z miłą chęcią i z dużymi ambicjami bierzemy w
nich udział.
Turniej odbywał się w
twoich rodzinnych stronach. Pomogło?
Miło, że przyjechała rodzina i znajomi, z którymi
mogłam się, choć w ma-

łym stopniu podzielić tym
„moim światem”. Wierzę, że
także dla nich to było coś
nowego i ciekawego.
Pojechałyście na zawody, gdzie PWSZ Wałbrzych
zawsze jest faworytem.
Przyzwyczaiłyście nas do
sukcesów, ale w tym roku
to już była inna drużyna.
Ciężko było przewidzieć,
na co was stać.
Problemy pojawiały się
większe bądź mniejsze, ale
to część sportu i życia. Nie
ma, co się nad nimi zastanawiać, bo mimo ich obecności poradziłyśmy sobie i
dotarłyśmy do finału. Praktycznie połowy osób nie
było z poprzedniego roku,
kiedy to zdobyliśmy brąz.
Były o nas różne opinie, jednak my pokazałyśmy, że nie
ważne, co się u nas dzieje,
potrafimy to rozwiązać i
osiągnąć to, co sobie postanowiłyśmy.
Jesteście w trakcie ciężkiego sezonu, mimo to,
kibice oczekiwali medalu,
ale z drugiej strony bali się
o tym mówić głośno.
Mimo określonego celu,
nie miałyśmy żadnej presji.

Ta impreza to dla nas odskocznia od rozgrywek na
trawie. Te parę dni to głównie zabawa, spotkanie się ze
znajomymi, doświadczenie
nowych rzeczy i świetne
mecze. Powoli wszystko z
nas schodzi. Ilość bodźców
w przeciągu tych 3 dni była
ogromna.
Jesteś zadowolona?
Dla mnie był to bardzo ważny turniej, miałam
ogromne
oczekiwania,
część z nich się spełniła,
część nie, ale taki jest sport.
Nie zawsze dostajemy to, co
chcemy w danym momencie.
Za moment rusza liga.
Nie za dużo tych bodźców?
Dostałyśmy dwa dni wolnego, po czym wracamy
do dalszej pracy. Czeka nas
mecz z Medykiem Konin na
wyjeździe. Mamy teraz czas
dla siebie, aby odpocząć,
zapamiętać miłe chwile.
Utrzymać tą pewność, którą
zebrałyśmy na turnieju, jako
drużyna i jako każda z osobna. Chcemy to przełożyć na
rozgrywki w Ekstralidze.
JZ
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Sport na zimno

JAKUB ZIMA

Nieprzerwanie od 2017
roku drużyna PWSZ Wałbrzych przywozi Akademickich Mistrzostw Polski,
medal. To sprawia, że jest w
gronie najbardziej utytułowanych ekip w halowej odmianie piłki nożnej.
Zaczęło się, efektownie.
Złoto i wspaniały turniej, w
którym udało się wygrać z
UJotem. Tak. Wspomnienia
nawet dziś, są wciąż żywe.
Później było srebro. Wynik
wspaniały, ale panie wróciły
jednak do domu z niedosytem. Rywalizacja z krakowskim UJotem przeniosła się
na boiska trawiaste, a jej eskalacja wzrosła wraz nastawieniem mediów. Zarówno
tych z Krakowa i jak naszych,
z Wałbrzycha.
Trener Kamil Jasiński za
każdym razem obiecuje, że
tym razem wygra. No cóż w
tym roku już raz mu się udało i to w Krakowie. Nie wiem
czy bardziej cieszyło wygranie półfinałowego turnieju,
czy pokonanie gospodarza
na jego własnym terenie.
Śmiem twierdzić, że to drugie bardziej smakowało nawet, jeśli wszyscy mówili
inaczej. Tym bardziej, że rok
wcześniej w wałbrzyskim
półfinale to UJ był lepszy, ba
nawet upokorzył nas demolując w bezpośrednim starciu.
Opolski finał z 2019 roku
transmitowaliśmy na żywo.
Magia turnieju rzeczywiście
oddziałuje na wyobraźnię.
Czuło się, że to takie małe
Mistrzostwa Świata. Skład
PWSZ-tka miała wyborny.
Śmiem twierdzić, że najlepszy w historii. W drodze do
złota, to już chyba taka tradycja, stanął nam krakowski
UJ. Czuliśmy ich strach. Nie
chcieli rozmawiać. Wygrali
w półfinale, ale pomogli im
wtedy sędziowie. Całe środowisko krzyczało, że to skandal, że nie zasłużyli. Dziewczyny płakały. Czuliśmy się
oszukani. Na szczęście wróciliśmy do domu z brązem.
W tym roku znów musimy cieszyć się ze srebra. Raz
UJ uratował słupek. Raz poprzeczka. Na szczęście za rok
kolejne finały.

GÓRNIK WAŁBRZYCH - GÓRNIK BG
Towarzyskie spotkania są
w tej chwili jednym z ważniejszych elementów okresu przygotowawczego drużyn budujących formę przed startem
ligi. Mecz przy ulicy Ratuszowej był bardzo dobrym testem
dla sztabów szkoleniowych.
Górnik Wałbrzych jest coraz
mocniejszą drużyną i widać to
w trakcie każdego kolejnego
spotkania kontrolnego. Trener
Marcin Domagała zaznaczył, że
jego zespół jest w dużo lepszej
sytuacji jak na początku sezonu.
Dzisiaj przygotowujemy się
od samego początku w optymalnym składzie. Poprzednio przed
startem ligi na treningach miałem pięciu, sześciu zawodników.
Trenować zaczęliśmy dopiero od
szóstej kolejki. Długo nie wiedzie-

liśmy, czy w ogóle wystartujemy mówił trener Górnika.
Okazuje się, że spokój organizacyjny w zespole dał biało-niebieskim czas na odpowiednie kroki, dzięki którym Górnik
dzisiaj jest już zupełnie innym
klubem.
Górnik Wałbrzych to w chwili
obecnej naprawdę mocny zespół.
Jest tak przede wszystkim za sprawą grających w środku dwóch
Michałów - Oświęcimki (ma za
sobą występy m.in. w drugoligowej Polonii Warszawa - przyp. redakcji) i Bartkowiaka (grał m.in. w
Ekstraklasowym Śląsku Wrocław
i pierwszoligowej Miedzi Legnica
- przyp. redakcji) - piszą na swoim profilu społecznościowym,
przedstawiciele klubu z Boguszowa Gorc.

W spotkaniu obu drużyn kluczem do sukcesu było opanowanie środkowej strefy boiska.
Jakość w grze doświadczonych
zawodników przeważyła o końcowym sukcesie. Tego zadania
gościom nie udało się w pełni
zrealizować, co przełożyło się na
końcowy wynik meczu.
Czujemy się mocni. Chcemy
wygrać wszystko, co się da w rundzie. Dużą przeszkodą dla nas
będzie jednak boisko. Gdy płyta
jest równa, gramy świetnie. Piłka
wędruje szybko. Nikt się nie zastanawia, czy jakaś gruda ją podbije.
Przeciwnik sobie z tym nie radzi, a
my wygrywamy - dodaje trener
Domagała.
Goście pomimo porażki również cieszyli się z jakości gry, którą zaprezentowali na boisku.

Zespół realizował założenia
taktyczne, jednak jeszcze dużo
przed nami pracy. Para środkowych obrońców pokazała klasę.
Ogólnie brawa należą się całej
drużynie, bo trochę zdrowia zostawiliśmy. Na uwagę zasługuje
też fakt, że graliśmy bez zmian
z powodu nieobecności aż 8 zawodników. Ponadto w naszym
składzie było dwóch 15 latków,
trzech 16 latków i trzech 17 latków, których wspierało zaledwie 3
seniorów - mówią trenerzy klubu z Boguszowa Gorc.
Górnik Wałbrzych - Górnik
Boguszów Gorce 2:0
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CZARNI - HUSARIA
Czarni Wałbrzych są kolejnym wałbrzyskim zespołem,
który wygrał swoją grę kontrolną. Przeciwnikiem wałbrzyskiej drużyny był, grający
w jeleniogórskiej klasie B, zespół Husarii Grzędy.
Rozegraliśmy dziś czwarty
sparing tej zimy, pokonując Husarię Grzędy 5:0. Przez cały mecz
przewagę mieli Czarni, którzy nie
dali pograć niżej notowanemu
rywalowi i kolejnymi golami dokumentowali swoją dominacjęmówią przedstawiciele klubu
z Wałbrzycha.

Do przerwy dla wałbrzyszan
trafiali Mateusz Kasprzyk, Damian Ziątek i Przemysław Rudnicki, a po zmianie stron Patryk
Konsewicz i Dawid Darmochwał.
Dobra dyspozycja Czarnych cieszy wałbrzyskich kibiców, którzy
liczą na udaną rundę wiosenną
w wykonaniu ich drużyny.
Czarni Wałbrzych - Husaria
Grzędy 5:0 (3:0)
Kasprzyk, Ziętek, Rudnicki,
Konsewicz, Darmochwał
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HERBAPOL - MARCINOWICE
Za nami kolejny mecz
kontrolny Herbapolu Stanowice. Rywalem drużyny,
która w zeszłym sezonie
do samego końca walczyła
o awans do ligi okręgowej,
była drużyna z II grupy
Wałbrzyskiej A-klasy.
Mecz obfitował w wiele
sytuacji podbramkowych.

Wśród gospodarzy zobaczyliśmy także kilku nowych
zawodników, którzy chcieli
przekonać do swoich umiejętności sztab szkoleniowy.
Dwaj testowani gracze wykazali się wyjątkową inteligencją piłkarską, którą potrafili zamienić na bramki.

Kolejny mecz, w którym borykamy się z liczbą zawodników. Absencje spowodowane
są kontuzjami i sprawami prywatnymi. Mecz rozegraliśmy
w 11 osobowym składzie pozwolił nam jednak na osiągnięcie pozytywnego wyniku.
Brawa dla wszystkich. Brawa
też dla rywala za dobry mecz

- mówią przedstawiciele
klubu ze Stanowic.
Herbapol Stanowice LKS Marcinowice 5:3
Wszystkie bramki dla Herbapolu strzelili zawodnicy
testowani.

JZ
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WŁÓKNIARZ - NOWICE
Różnie układały się spotkania
kontrolne w wykonaniu Włókniarza Głuszyca. Przeciwnicy
często stawiali poprzeczkę zbyt
wysoko. Tym razem jednak wyżej notowany rywal, nie sprostał
podopiecznym trenera Kulika.
Kolejne spotkanie kontrolne,
kolejne wybiegane kilometry, ale
w końcu pierwsze zwycięstwo.
Wygrywamy dzisiaj 2:1 z drużyną
z wyższego szczebla ligowego, naszym przeciwnikiem był Venus Nowice, zajmujący na dzień dzisiejszy 7 miejsce w lidze okręgowej.

Widoczna walka i zaangażowanie
całej drużyny bardzo cieszy - mówią o meczu członkowie sztabu szkoleniowego Włókniarza.
Dzięki zaangażowaniu całej
drużyny, gospodarzom udało
się osiągnąć korzystny rezultat. Bramki dla Włókniarza zdobyli Bartosz Iwanidis oraz Kacper
Kulik.
Włókniarz Głuszyca - Venus
Nowice 2:1
Iwanidis, Kulik

VICTORIA - LUBAWKA
Na stadionie im. Ludwika Paluszaka w Świebodzicach Victoria Świebodzice
rozegrały mecz kontrolny z
wiceliderem ligi okręgowej.
Ciekawie
zapowiadający
się mecz, dał kibicom sporą
dawkę emocji.
Spotkanie toczyło się w
dość szybkim tempie. Trenerzy testowali grupę nowych

zawodników, którzy starają
się udowodnić swoją wartość
do gry. Nie przeszkodziło to
jednak w stworzeniu widowiska z dużą liczbą sytuacji podbramkowych.
Po 90 minutach gry miejscowi kibice cieszyli się z
pierwszego w okresie przygotowawczym zwycięstwa, które nastąpiło dopiero w piątym

meczu sparingowym. Wysoką formą strzelecką może się
również pochwalić Krzysztof
Musiał. Zawodnik Orła trafia
praktycznie w każdym występie na boisku.
Victoria Świebodzice Orzeł Lubawka 3:2
Grzesiak x2, Wiśniewski Musiał, zawodnik testowany.
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Turniej w Mieroszowie

KLAUDIA FABOVA
MVP w AMP
Najlepszą zawodniczką całego turnieju wybrano piłkarkę
PWSZ Wałbrzych, etatową reprezentantkę Słowacji, Klaudię
Fabovą. Sympatyczna zawodniczka opowiedziała nam o swoich wrażeniach.
Ten turniej był dla mnie nowym doświadczeniem, ponieważ piłka
nożna na boisku to zupełnie, co innego niż futsal. Trzy dni w Poznaniu
były dla mnie bardzo emocjonalne. W każdym meczu dużo się działo. Miałyśmy rzuty karne, które decydowały czy zagramy w półfinale,
a następnie znów rzuty karne, po których udało nam się dotrzeć do
finału.
Mecz finałowy z Krakowem był najtrudniejszy, każda dała z siebie
wszystko, zostawiła całe serce na boisku i pokazała charakter. Muszę
przyznać, że po syrenie kończącej mecz popłakałam się, zabrakło
nam tak niewiele do złota. Srebrny medal jest, natomiast wolę jak się
świeci. Na koniec chciałam powiedzieć, że nagroda, którą dostałam MVP turnieju, dzięki mojej drużynie, bez której by mi się to nie udało.
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W Mieroszowie odbył się
turniej piłki nożnej halowej o
Puchar Burmistrza Mieroszowa. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn z rocznika 2008,
które zostały podzielone na
dwie grupy.
W grupie A zagrały AP Mieroszów, MKS Chełmsko Śląskie,
MKS Szczawno Zdrój, Kamiennogórska Akademia Piłkarska.
Do grupy B przydzielono Górnik Nowe Miasto Wałbrzych,
Orła Lubawkę, Futgol Czarny
Bór i Akademię Krzeszów.
Rywalizacja młodych zawodników zawsze jest czymś wyjątkowym. Piłkarze dają z siebie
wszystko. Każdy mecz ma dla
nich szczególne znaczenie. Z
tego powodu faza eliminacyjna
przyniosła kibicom. Siedzący
na trybunach rodzice reagowali żywiołowo na każdą akcję.
Dzięki temu oprawa w trakcie
zawodów przypominała tę z
rozgrywek Ligi Mistrzów.
Po rozegraniu pierwszej części turnieju do fazy pucharowej
awansowały po dwie drużyny
z każdej grupy. Zespoły z niższych miejsc zagrały o miejsca.
Półfinałowa rywalizacja również była wyjątkowo emocjonująca. Dodatkowo rozstrzygnięcia poszczególnych spotkań
zaskoczyły nawet samych zawodników.
W pierwszej parze półfinałowej zobaczyliśmy gospodarzy
zawodów AP Mieroszów i Górnika Nowe Miasto Wałbrzych.
Wałbrzyszanie zagrali bardzo

ambitnie i swoją postawą zasłużyli na zwycięstwo. Okazała wygrana (5:1) sugerowała również,
że piłkarze Górnika będą faworytem do zwycięstwa w całym
turnieju. Do finału awansowała również efektownie grająca
drużyna z Kamiennej Góry.
Rozstrzygające mecze stały
na bardzo wysokim poziomie
sportowym. Zespoły potrafiły
w sposób przemyślany kreować grę, tworzyć sobie sytuacje
bramkowe. Dużo pracy w ich
trakcie mieli również bramkarze, dla których był to duży
sprawdzian umiejętności.
Trzecie miejsce przypadło
dzielnie walczącej drużynie
gospodarzy. Przeszczęśliwi kibice długo oklaskiwali swoich
zawodników, dla których było
to duże osiągnięcie. Gdy emocje opadły, na placu gry pojawili się finaliści. Górnik Nowe
Miasto Wałbrzych przeważał.
Podopieczni trenera Sebastiana
Raciniewskiego grali z polotem.
Często gościli pod bramką ry-

wala. Z wielu okazji wykorzystali pięć. Bramki dla wałbrzyszan
strzelili Pałczyński, Włodarczyk
oraz trzy Łukasz Raciniewski.
Ostatecznie ekipa z Nowego
Miasta wygrała 5:1.
Tradycyjnie już po zakończeniu rywalizacji sportowej,
zawodnicy zostali nagrodzeni
medalami. Najlepsi otrzymali
również pamiątkowe puchary.
Mistrzem dekoracji został sam
patron imprezy, Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński. Poza
klasyfikacją ogólną, przyznano
również nagrody indywidualne.
Trenerzy zadecydowali, że najlepszym bramkarzem został Michał Miklewicz z AP Kamienna
Góra. Najlepszym zawodnikiem
wybrano Łukasza Raciniewskiego z Górnika Nowe Miasto Wałbrzych. Królem strzelców został
również piłkarz Górnika – Alan
Włodarczyk. Miłym akcentem
było także nagrodzenie najlepszej piłkarki, którą została Nicola Matusik.
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sekund
Początek rundy
play-off siatkarzy

Z dużym zainteresowaniem przyglądamy się występom drużyn
młodzieżowych Chełmca Wałbrzych, ale w najbliższych dniach
kibicować będziemy również seniorom MKS-u Aqua-Zdrój, którzy
w weekend rozpoczynają walkę
w I rundzie play-off o awans do I
ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw wałbrzyszanie zmierzą się
z WKS-em Sobieski Arena Żagań,
a pierwsze dwa mecze odbędą
się w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Na spotkania z niewygodnym dla
nas rywalem, który w rundzie zasadniczej dwukrotnie znalazł sposób na podopiecznych Janusza
Ignaczaka oraz Fabiana Kurzawińskiego (3:2 i 3:0), zapraszamy w
niedzielę o godzinie 18 oraz poniedziałek 2 marca o godzinie 17.

Lider rywalem
Chełmca Wodociągów

Pozostajemy w temacie siatkówki,
tym razem jednak w wykonaniu
płci pięknej. Przed nami bowiem
niezwykle ciekawie zapowiadający się sobotni pojedynek Chełmca
Wodociągów z Olimpią Jawor. Faworytem wydają się być przyjezdne, które prowadzą w II-ligowej
tabeli. Nasze panie wciąż jednak
liczą się w walce o 3. miejsce, a do
zakończenia rundy zasadniczej
pozostają zaledwie dwie kolejki,
tak więc niespodzianka w postaci punktów podopiecznych trenera Marka Olczyka byłaby mile
widziana, tym bardziej że na zakończenie tej części sezonu wałbrzyszanki zagrają na wyjeździe z
wiceliderem z Siewierza. Początek
potyczki z Olimpią Jawor jutro o
godzinie 17 w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów.

Koszykarski szczyt
we Wrocławiu

Kibice Górnika Trans.eu odliczają
ostatnie dni i godziny do niedzielnego spotkania na I-ligowym
szczycie pomiędzy wiceliderem,
WKK Wrocław, a zajmującym 3.
miejsce w tabeli zespołem trenera Łukasza Grudniewskiego.
W pierwszym meczu, do którego
doszło pod koniec listopada, lepsi
okazali się rywale, którzy zwyciężyli w hali Aqua-Zdrój 82:80. Dla
naszej drużyny była to jak dotąd
jedyna porażka przed wałbrzyską publicznością, czas zatem na
zwycięski rewanż. Warto przy tym
podkreślić, iż zwycięstwo jest jak
najbardziej w zasięgu Rafała Glapińskiego i jego kolegów, o czym
najlepiej świadczy wynik środowego, zaległego pojedynku, w
którym WKK przegrało u siebie ze
znacznie niżej sklasyfikowaną ekipą Timeout Polonią 1912 Leszno
66:87.
Do derbowej konfrontacji w stolicy Dolnego Śląska dojdzie w niedzielę o godzinie 18 w WKK Sport
Center przy ulicy Czajczy 19, a do
nadchodzącej potyczki biało-niebiescy przystąpią podbudowani
ubiegłotygodniową wygraną nad
beniaminkiem z Opola. Choć nie
był to porywający występ w wykonaniu Górników, to jednak gospodarze zainkasowali 2 punkty
pokonując Weegree AZS Politechnikę Opolską 89:83.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Weegree AZS Politechnika Opolska
89:83 (28:13, 21:14, 17:30, 23:26)
Górnik Trans.eu: Damian Cechniak 17, Kamil Zywert 14, Grzegorz Kulka 13 (1x3), Karol Kamiński 13 (2), Krzysztof Jakóbczyk 7
(1), Maciej Koperski 7 (1), Marcin
Wróbel 5 (1), Bartłomiej Ratajczak
5 (1), Rafał Glapiński 4, Damian
Pieloch 4 (1), Damian Durski. Trener: Łukasz Grudniewski
Bartłomiej Nowak

Srebrne akademiczki

Doskonałe wieści dotarły do nas w niedzielne popołudnie z Poznania, który gościł finalistów Akademickich Mistrzostw Polski kobiet w futsalu. Co prawda tytuł najlepszej drużyny po raz trzeci z rzędu wywalczyły piłkarki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale dla nas najważniejszy jest srebrny medal Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
Podopieczne trenera Jasińskiego niczym rozpędzona lokomotywa przebrnęły przez eliminacje
zawodów pokonując Politechnikę
Poznańską 5:2, Uniwersytet Warszawski 3:1, aby w ostatnim meczu
eliminacji rozgromić Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski 9:0. W ćwierćfinale szczęście po raz pierwszy
uśmiechnęło się do wałbrzyszanek,
które do przerwy przegrywały z
Uniwersytetem Szczecińskim 1:4,
a jednak zdołały odwrócić losy potyczki, gdyż spotkanie zakończyło
się remisem 5:5, a w rzutach karnych lepsze okazały się piłkarki z
ulicy Zamkowej. Podobnie było w
półfinale, w którym Jagoda Szew-

czuk i spółka zremisowały z Uniwersytetem Gdański 1:1, ale lepiej wykonując rzuty karne (3:2) zapewniły
sobie udział w finale mistrzostw.
Pojedynek o złoty medal miał
dwa różna oblicza. Do przerwy lepiej prezentowały się krakowianki
prowadząc na półmetku 1:0. Druga część stała jednak pod znakiem
przewagi i kilku świetnych okazji
strzeleckich PWSZ-u. Efekt naszej
dobrej gry to wyrównujący gol
Ewy Cieśli z rzutu karnego. Niestety, ostatnie zdanie należało do rywalek, a konkretnie Natalii Sitarz,
której bramka przechyliła szalę

zwycięstwa na stronę zespołu z Małopolski.
Finał Akademickich Mistrzostw
Polski w futsalu:
PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet
Jagielloński Kraków 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Natalia Nosalik, 1:1
Ewa Cieśla, 1:2 Natalia Sitarz
PWSZ Wałbrzych: Jagoda Sapor,
Oliwia Rapacka, Julita Głąb, Marcjanna Zawadzka, Małgorzata Mesjasz, Monika Kędzierska, Klaudia
Fabova, Jagoda Szewczuk, Karolina
Ostrowska, Anita Bosak, Ewa Cieśla,
Dominika Dereń, Natalia Piątek,
Anita Turkiewicz. Trener: Kamil Ja-

siński. Kierownik drużyny: Jakub
Nowicki. Trener bramkarzy: Rafał
Wodzyński. Masażystka: Ewa Żeligowska
Klasyfikacja medalowa AMP w
futsalu
1. Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
3. Uniwersytet Gdański
Piłkarską wiosnę czas zacząć
Okres przygotowań akademiczek do rundy rewanżowej dobiegł
końca. Już jutro nasze panie powracają do walki o ekstraligowe punkty. Na początek AZS PWSZ czeka
wyjazdowa konfrontacja z Medykiem Konin, a więc wielokrotnym
Mistrzem Polski, obecnym wiceliderem tabeli. Początek spotkania w
Koninie o godzinie 12.
Bartłomiej Nowak

Niech ten sen trwa jak najdłużej

Juniorzy Chełmca Wałbrzych nie zawiedli naszych oczekiwań i w pięknym stylu zdobyli awans do półfinałowego turnieju Mistrzostw
Polski. To dopiero początek siatkarskich emocji z udziałem wałbrzyskich młodzieżowców, gdyż wczoraj do walki przystąpili kadeci Chełmca.
Siatkarskie święto trwa w najlepsze, bowiem po końcowej wygranej w ćwierćfinałowym turnieju
Mistrzostw Polski juniorzy Chełmca
będą gospodarzami półfinałowej
odsłony rozgrywek, do której dojdzie w dniach 6 – 8 marca. Rywalami
podopiecznych trenera Ignaczaka
będą zespoły z najwyższej półki, bo
do Wałbrzycha przyjadą: AZS Częstochowa, AKS Rzeszów oraz Chemik Bydgoszcz. O awans do finałów
będzie niezwykle trudno, ale trzeba
podkreślić, iż Mikołaj Sroka i jego
koledzy zrobili już i tak bardzo dużo
pewnie zwyciężając w minionym tygodniu rówieśników z Kędzierzyna-Koźla, Ropczyc oraz Białej Podlaskiej. Jedynie w niedzielnym meczu
nasi mieli pewne problemy z Olimpią
Sulęcin, ale ostatecznie wygrali 3:2

kończąc zawody na zasłużonym 1.
miejscu.

2. MMKS Kę- 3
dzierzyn-Koźle

5

7:6

godz. 20.30: Szamotulanin Szamotuły – Kaemka Starogard Gdański

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski kadetów
Wyniki Chełmca Wałbrzych:
Chełmiec Wałbrzych – MMKS
Kędzierzyn-Koźle 3:1 (25:16, 29:27,
16:25, 25:21)
Chełmiec Wałbrzych – Błękitni
Ropczyce 3:0 (25:23, 25:16, 25:20)
Chełmiec Wałbrzych – Serbinów
Biała Podlaska 3:0 (25:18, 25:14,
25:13)
Chełmiec Wałbrzych – Olimpia
Sulęcin 3:2 (16:25, 25:12, 23:25, 25:18,
15:10)

3. Olimpia Sulę- 3
cin

4

7:6

4. Serbinów Bia- 3
ła Podlaska

3

1:9

Piątek – 28 lutego:
godz. 11.00: Lechia Tomaszów
Mazowiecki – Budowlanka Toruń
godz. 13.00: oficjalne otwarcie
turnieju
godz. 13.30: Kaemka Starogard
Gdański – Atak Elbląg
godz. 18.30: Chełmiec Wałbrzych
– Budowlanka Toruń
godz. 20.30: Szamotulanin Szamotuły – Atak Elbląg

Tabela końcowa

1.
Chełmiec 3
Wałbrzych

6
9:3
pkt.

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Mirosław
Nazwisko: Furmaniak
Data urodzenia:
21 października 1955 roku
Pseudonim sportowy: Hrubesch (w czasach gry w piłkę nożną)
Klub: PUKS Victoria Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik skończyłem przygodę z piłką w wieku zaledwie 19 lat, bo poszły mi
więzadła krzyżowe prawej nogi oraz uszkodziłem łękotkę. Jako trener kadry U-16
Dolnego Śląska wywalczyłem Mistrzostwo
Polski w pierwszym Pucharze Kazimierza
Deyny w 1995 roku. Dwa lata później wraz
z zespołem U-15 sięgnąłem po wicemistrzostwo kraju. Będąc szkoleniowcem piłkarek AZS-u AWF Wrocław wprowadziłem
je w 1995 roku do Ekstraligi, co uważam
za duże osiągnięcie, ponieważ zespół składał się głównie z juniorek. W trakcie pracy
trenerskiej prowadziłem również kluby III i
IV ligi, ale od 11 lat koncentruje się przede
wszystkim na szkoleniu dzieci i młodzieży w
Victorii Wałbrzych.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Z odległych czasów, bo jeszcze jako zawodnik, byłem zafascynowany Georgem Bestem, gdyż od lat kibicuję Manchesterowi
United. Z tych samych powodów podoba
mi się również Ryan Giggs.
Dlaczego piłka nożna?
Trudno powiedzieć. Urodziłem się i wychowywałem w Gorcach, gdzie była tylko piłka

nożna. Pierwszym moim trenerem był Stanisław Nerkowski, a potem Zdzisiu Ignaczak
– obaj zaszczepili mi miłość do futbolu. Próbowałem swych sił również w szermierce,
bo w Gorcach istniała także sekcja szermierki, tak więc mimo upływu lat wciąż dobrze
pamiętam pare zasłon (śmiech).
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
Obecnie konkretnego celu nie mam, choć
miałem ambitne plany, aby z juniorami
starszymi powalczyć o awans do Ligi Dolnośląskiej. Nie wiem czy mi się to uda, bo
w najbliższy poniedziałek trzech moich
podopiecznych wyjeżdża do Krakowa do
szkółki piłkarskiej Andrzeja Niedziela – AP
Profi. W swojej codziennej pracy staram się
jak najlepiej przygotować zawodników, aby
zaistnieli w poważnej piłce, a zarazem rozwijali swoją pasję. Jeśli to się uda, to będę
szczęśliwy, że PUKS coś zrobił dla piłki, choć
szkoda, że nie wałbrzyskiej, gdyż u nas nie
mają szans na dalszy rozwój.

Półfinał Mistrzostw Polski juniorów
Skład grupy II: Chełmiec Wałbrzych, Eco-Team AZS 2020 Stolzie
Częstochowa, AKS V LO Rzeszów, BKS
Chemik Bydgoszcz
Siatkarskie święto trwa również za
sprawą kadetów Chełmca, którzy kilkanaście dni temu sięgnęli po złoty
medal Mistrzostw Dolnego Śląska, a
wczoraj rozpoczęli rywalizację w ramach ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Podobnie jak ich starsi koledzy,
tak i drużyna trenerów Ratajczaka
oraz Jerzyka jest gospodarzem imprezy, zachęcamy zatem do wizyty w
hali Aqua-Zdrój, która gości uczestników zawodów. Za nami co prawda
dwa czwartkowe spotkania (zakończyły się po zamknięciu wydania), ale
kibice mają w czym wybierać, gdyż
wałbrzyska odsłona Mistrzostw Polski potrwa aż do niedzieli.
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski kadetów
Program zawodów – hala Aqua-Zdrój
Czwartek – 27 lutego (zakończyły
się po zamknięciu wydania):
godz. 18.30: Chełmiec Wałbrzych
– Lechia Tomaszów Mazowiecki

Sobota – 29 lutego:
godz. 13.30: mecz o 5. miejsce
godz. 16.00: 1. miejsce grupy A –
2. miejsce grupy B
godz. 19.00: 2. miejsce grupy A –
1. miejsce grupy B
Niedziela – 1 marca:
godz. 13.30: 2. miejsce grupy A –
2. miejsce grupy B
godz. 16.00: 1. miejsce grupy A –
1. miejsce grupy B
Chełmiec: Dominik Płużka, Oskar
Suchowolak, Michał Jerzyk, Hubert
Laszkiewicz, Wiktor Mordarski, Dawid Szymków, Dawid Witek, Szymon
Mikołajczyk, Maciej Galara, Miłosz
Baran, Oliwier Mroziński, Szymon
Ziemniak, Jakub Szwed, Filip Natkaniec, Damian Pietrzykowski, Michał
Heral. Trenerzy: Dariusz Ratajczak
oraz Mariusz Jerzyk
Bartłomiej Nowak
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SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ
Ul. Topolowa 25/2
(przy rondzie Tesco)
58-309 Wałbrzych
Wszystkie oferty na naszej
stronie:
www.mentornieruchomosci.pl
Tel. 535-285-514
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Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2, 2
piętro, blok po termomodernizacji,
niskie koszty utrzymania, wymienione instalacje. Cena: 179 000 złotych,
telefon: 530-998-374.

Piaskowa Góra, 3 pokoje, 57m2, 3
piętro, NIETUZINKOWY UKŁAD,
dobra lokalizacja, DUŻY BALKON,
do własnej aranżacji. Cena: 185 000
złotych, telefon: 881-700-772.
Świebodzice, 1 pokój, 47m2, 1
piętro, MIESZKANIE BEZ CZYNSZOWE, WYSOKI STANDARD,
MIESZKANIE DO WEJŚCIA. Cena:
179 000 złotych, telefon; 535-285514.
USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(41) ANTENY SATELITARNE
– montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(0) Remonty łazienek i mieszkań,
instalacje wod-kan, gaz i CO. Tel.
537 159 025
(3) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 102

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

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

KREDYTY
Problem
gotówkowy, firmowy,
z alkoholem?
hipoteczny
ODDŁUŻENIA
Wszywanie
Broniewskiego 65
Wałbrzych
esperalu
TEL. 74 841 54 66 796 610 010

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

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

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

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 28.02.2020 punktualnie o godz.10:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
17 w sobotę do 13 793-10-10-22 lub
74-660-38-43

PRACA

(1) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992, 74 841 25 40

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

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

(2) Jeżeli szukasz zmienniczki do
opieki na terenie UE zadzwoń.
Znam język niemiecki i niderlandzki. Tel. 668 839 611

KUPIĘ

(29) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,www.speed24h.info

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

(1) MARSAT – MONTAŻ ANTEN
SATELITARNYCH, tel. 607 454
261

SPRZEDAM

(12)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(17) Remonty łazienek i mieszkań,
instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

(5) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE
-TANIO!
W W W. M E B L E - I B G . W E E B LY.
COM TEL. 607 218 533

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

(1) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW CYFROWYCH Rok
gwarancji na usługę. Czynne od 9 -

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

(3) Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno-Walim 1ha-3zł/m2 , tel. 502659170
WYNAJMĘ
(4) Wynajmę mieszkanie, czynsz 400
zł. Tel. 795 602 683

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

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

REMONTY
mieszkań i domów
szybkie terminy
SZYBKO
I SOLIDNIE

504 175 028

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

Skup

nieruchomości
za gotówkę
(również zadłużone)

Tel. 603 836 336
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