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Strzegom, Jaworzyna Śląska, Szczawno - Zdrój, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Boguszów - Gorce,
Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Walim, Kamienna Góra, Marciszów, Lubawka, Kłodzko, Nowa Ruda,

Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój,  Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie 
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET!
Drogie Panie!

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

Just Transition walka trwa
Zarówno władze województwa w osobie wicemarszałka Grzegorza Macko, jak i miasta w oso-

bie Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja walczą o dodatkowe środki dla nasze-
go regionu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jednocześnie ważny element 
wsparcia regionu funduszami unijnymi po roku 2021.

Tym razem Profesor Jerzy Buzek, europoseł, były premier RP spotkał się w Wałbrzychu, w Starej 
Kopalni m. in. z samorządowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

AW-S/PAS

Czytaj więcej strona 10
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 Imieniny:
Pawła, Tomasza

Dzień Nauczyciela
w Albanii

Imieniny:
Katarzyny, Franciszki

Światowy Dzień
Drzemki w Pracy

Imieniny:
Cypriana, Aleksandra

DZIEŃ MĘŻCZYZN

Imieniny:
Konstantego, Benedykta

Dzień Sołtysa

Imieniny:
 Bernarda, Grzegorza

Dzień Matematyki

16:00 Gala Strzegomskich Mistrzów Świata - Strzegom-
skie Centrum Kultury, Strzegom, ul. Paderewskiego 36
17:00 „Perspektywy” - wernisaż wystawy - Stara Kopal-
nia, Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
18:00 Kolacja Przy Świecach z Pianistą - Piotr Woźni-
kowski - Klub: A’ PROPOS, Wałbrzych
18:00 Wernisaż wystawy „Jan Lebenstein 1930 – 1999” 
- Galeria Fotografii, Świdnica, Rynek 44
19:00 OSFS: Żurakowski, Kuzniecow - Filharmonia Su-
decka, Wałbrzych
19:00 Koncert Tango Paris - Wiesław Prządka, Marek 
Piątek - Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
20:00 Castle Dreams na Dzień Kobiet - ‚’Pod preteks-
tem’’ art cafe, Wałbrzych

13:00 Przesadzanie Bonsai Wiosną - wykład Piotra 
Czerniachowskiego – Palmiarnia, Wałbrzych (w ra-
mach biletu wstępu)
15:00 – 18:00 Dzień Kobiet pełen tańca! - Szkoła Tańca 
Cordex, Wałbrzych, Armii Krajowej 43
16:00 „Przygoda z ogrodnikiem” – spektakl - Filharmo-
nia Sudecka, Wałbrzych
17:00 „Żeglarz” - Teatr Dramatyczny, Scena Kameralna 
- Wałbrzych
17:00 „Żabcia i Ropuch” – spektakl dla dzieci - Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
18:00 „Miłosna Osiecka” – recital Katarzyny Żak - Świd-
nicki Ośrodek Kultury Świdnica, Rynek 43
18:00 Oz śpiewa piosenki Wysockiego i Okudżawy - 
‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych
19:00 QUEEN SYMFONICZNIE - Aula I LO, Świdnica, 
Pionierów 30
19:30 „Przygoda z ogrodnikiem” – spektakl - Filharmo-
nia Sudecka, Wałbrzych
21:00 Dzień Kobiet - Vegas Stara Piwnica, Wałbrzych, 
Niska 4
22:00 Dzień Kobiet -Patryk Levicki Live Show - Infinity 
Club, Wałbrzych

17.00 Akademia Pogodnego Seniora. Dzień Kobiet. Spotka-
nie z dietetykiem klinicznym Pauliną Augustyn   Biblioteka 
pod Atlantami, Czytelnia Czasopism, Wałbrzych, Rynek
17:30 „XX - wieczna przebudowa Książa Jana Henryka XV - 
dokumenty nieznane” - prelekcja Wioletty Wrony – Maj - Za-
mek Książ, Wałbrzych

10:00 – 13:00 Środowe spotkania - Regionalne Stowarzyszenie 
Osób z Chorobą Parkinsona w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 1/6
18:00 Trasa koncertowa - Trio Boffelli - Świdnicki Ośrodek Kul-
tury, Świdnica, Rynek 43

11:00 Przegląd piosenki i pieśni patriotycznej - Sala Teatral-
na ŚOK, Świdnica, Rynek 43
18:00 Książka na Ekranie: „Pod osłoną nieba” - Kino Apollo, 
Wałbrzych

18:00 Trasa koncertowa - Trio Boffelli - Teatr Zdrojowy, 
Szczawno-Zdrój

www.30minut.pl
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
2OC 4OC 7OC 7OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

REKLAMA R0144/20REKLAMA R0143/20

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

rozmowa tygodnia
Z prof. Jerzym Buzkiem,
europosłem, byłym premierem RP, sprawozdawcą Komisji Przemysłu, Ba-
dań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w sprawie Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, rozmawia Anna Waligóra – Stupnicka.

„Każdemu zdarza się być głupcem przynajmniej przez pięć minut 
dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekroczyć limitu.”

Elbert Hubbard

Imieniny:
Róży, Wiktora

Dzień
Doceniania Pracownika

Imieniny:
Beaty, Juliana

DZIEŃ KOBIET

MARZEC

8
NIEDZIELA

12:30 „Żabcia i Ropuch” – spektakl dla dzieci - Teatr Lal-
ki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
17:00 Frida. Życie Sztuka Rewolucja. – spektakl  - Strze-
gomskie Centrum Kultury
Strzegom, Paderewskiego 36
17:00 „Ja jestem Żyd z Wesela” – monodram Zbigniewa 
Walerysia - Sala Teatralna ŚOK, Świdnica, Rynek 43
17:00 Dzień Kobiet z kabaretem A JAK! – WOK, Stara 
Kopalnia, Wałbrzych
17:30 Dzień Kobiety w Sztygarówce – Stara Kopalnia, 
kawiarnia Sztygarówka, Wałbrzych
18:00 Koncert specjalny ADA TO JUŻ WYPADA - kon-
cert dla Pań - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
18:00 „Żeglarz” - Teatr Dramatyczny, Scena Kameralna 
– Wałbrzych

Czy nie obawia się Pan lobby 
związanego z wydobyciem węgla? 
Nacisku na to, żeby nie wygaszać 
tego przemysłu?

Mogę Pani tylko powiedzieć, że 
młodzi ludzie, mieszkańcy Śląska, 
myślą całkiem inaczej. Nigdzie nie 
pozwolą otworzyć nowego szybu. 
Mówią - wycofujcie się z węgla jak 
najszybciej. To wszystko jest jakaś nie-
zrozumiała dla mnie, nazwijmy to po-
wściągliwość, chociaż ja uważam, że 
to również można nazwać hipokryzją 
rządu, który nie chce jasno postawić 
pewnych rzeczy przed górnikami.

Jakich rzeczy?
Trzeba ich osłonić, trzeba im dać 

wsparcie. Trzeba też zrozumieć, że z 
jednej strony boją się o swoje miejsca 
pracy, a z drugiej zdają sobie sprawę, 
że życie w miastach, gdzie zacho-
rowalność na raka jest kilkakrotnie 
wyższa niż w innych miejscach, to nie 
przyszłość dla nich, ich dzieci czy wnu-
ków. Proszę tylko spojrzeć na wskaźni-
ki w Rybniku, gdzie zachorowalność 
dzieci na nowotwory jest najwyższa 
w Europie. Musimy zadbać o tych lu-
dzi i dać im konkretne propozycje. Ja 
bardzo żałuję, że rząd nie ma odwagi, 
żeby na ten temat jasno rozmawiać z 
górnikami. Jestem rozczarowany tym, 
gdy opowiada się na Śląsku, że węgiel 
będzie wydobywany nie wiadomo jak 
długo, w sytuacji kiedy często z tym 
węglem nie ma co robić.

Gdybyśmy chcieli porównać 
poziom transformacji, przekształ-
ceń, jakie dokonały się na Górnym 
Śląsku i na naszych terenach. Nie 
chodzi mi o liczby, czy dane staty-
styczne. Widzi Pan Górny Śląsk. W 
okręgach wałbrzyskim, noworudz-
kim bywa Pan. Przejeżdża Pan tędy.

To jest dokładnie to samo, tylko że 
Wy przekształcacie się już od 30 lat i 
robicie to własnym wysiłkiem. Śląsk, 
kiedy zaczął to robić 20 lat temu, miał 
wsparcie. Poza tym działo się to w in-
nym czasie niż u Was. Wy ten pierwszy 
okres przeszliście bez jakiejkolwiek po-
mocy zewnętrznej. Tymczasem Śląsk 
rozpoczął przekształcenia w okresie, w 
którym były już pieniądze unijne. Moż-
na więc było to lepiej opanować. Kie-
dy jadę teraz przez Wałbrzych, widzę, 
że niczym on się nie różni od Śląska. 
Wałbrzych jest mieszanką dzielnic, 

które powinniśmy jeszcze restaurować 
i które powinny odżyć oraz tych, które 
są już naprawdę piękne. Ale dotyczy 
to każdego miasta. Na Śląsku, myślę, 
że podobnie jak w Wałbrzychu, istnie-
ją fatalne osiedla. Gdybym zaprowa-
dził Panią do Katowic Zawodzia, albo 
do dzielnicy Bobrek w Bytomiu, po-
kazał familioki, zobaczyłaby Pani jakie 
to jest przygnębiające. I tuż obok tych 
wspomnianych familioków mamy na 
wskroś nowoczesną metropolię - Ka-
towice.

Od kilku dni wiemy, że Wał-
brzych i region uczestniczą w pro-
gramie Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. Jakiś czas temu po-
jawiła się sugestia, że pieniądze z 
tego programu mogą zostać skiero-
wane do Warszawy, aby centralnie 
stamtąd je rozdzielać. Jak wielce 
jest to prawdopodobne?

Pójdzie to przez rząd. Ale ja jestem 
odpowiedzialny za rozporządzenia i 
będę pilnował, mam nadzieję że po-
dobnie jak Unia Europejska, aby się 
to opierało o terytorialne programy. 
Oczywiście, że można je przysłać z 
góry marszałkowi województwa do 
zatwierdzenia. Niczego nie mogę wy-
kluczyć - ja nie jestem w stanie wpły-
nąć ani na marszałka, ani na rząd - ale 
to nie byłoby dobre rozwiązanie. Do-
brze, że Wasze samorządy myślą o tym 
jednoznacznie. Razem z samorządami 
chcemy w to wciągnąć ludzi, żeby po-
kazać, iż to jest nasza Unia i że ona tak 
działa.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

o ekologicznym przedsiębiorstwie i o tym jak połączyć pasję do biznesu z pomaganiem innym
rozmawiał Paweł Szpur

z Arturem Mazurkiewiczem prezesem zarządu Dolnośląskich Pracodawców
i Sławomirem Kostrz – współtwórcą i zarządzającym w firmie NetCable

Oglądnij pełny wywiadW dalszej części wywia-
du nasi goście opowiedzą o 
perspektywie branży foto-
woltaicznej oraz o wpływie 
koronawirusa na sytuację 
gospodarczą.

REKLAMA R0145/20

Skąd pomysł, by Dolnośląscy 
Pracodawcy organizowali bal 
charytatywny?

Artur Mazurkiewicz: To był 
już trzeci bal  Dolnośląskich Pra-
codawców i właśnie ten bal był 
pierwszym charytatywnym. W 
tym roku chcieliśmy podkreślić, 
że jako przedsiębiorcy zarabiamy 
pieniądze, ale też zwracamy uwa-
gę na inne aspekty życia, nie tylko 
rozrywkowe, integracyjne, czyli 
bal i zabawę. Niektórzy z nas, a 
właściwie wszyscy, są przekonani, 
że warto  dzielić się z innymi tym 
co mamy - stąd pomysł na akcję 
charytatywną, czyli licytację, która 
odbyła się podczas naszego balu.

Pana firma jest stosunkowo 
młoda, ale oprócz działalności 
charytatywnej ważne jest to, że 
jej filar opiera się również na 
ekologii. Poproszę o wyjaśnie-
nie dlaczego?

Sławomir Kostrz: Pierwszą 
firmę założyliśmy w Anglii w 
2015 roku, gdzie wybudowaliśmy 
pierwszą instalację fotowoltaicz-
ną - osiemnaście megawatów. 
Żeby to Państwu uzmysłowić, 
każdy dom ma około dwanaście 
kilowatów przyłączenia. Czyli te 
osiemnaście megawatów to jest 
prawie osiemnaście tysięcy do-
mów. Z ciekawostek - to fakt, że 
wybudowaliśmy to na dawnej ba-
zie Dywizjonu 303 na lotnisku Col-

tiShall. Ekologia, ponieważ słońce 
jest największym źródłem energii 
w galaktyce i umiejętne jego wy-
korzystanie może doprowadzić do 
tego, że uniezależnimy się od pa-
liw kopalnianych.

Mimo, iż rozpoczęliście Pań-
stwo swoją działalność w Anglii, 
przyjechaliście do Polski i rów-
nież tu prowadzicie działalność. 
Swoje projekty realizujecie Pań-
stwo na całym świecie. Jak to się 
stało, że firma lokalna stała się 
marką globalną?

Sławomir Kostrz: Naszym 
głównym partnerem jest firma 
niemiecka, potężny gracz, w tym 
momencie siódma największa 
firma fotowoltaiczna na świecie. 
Jesteśmy ich autoryzowanym 
wykonawcą. Przez ciągły rozwój 
i wspaniałą kadrę, którą miałem 
szczęście spotkać, możemy wy-
konywać prace na całym świecie. 
Nie jest to jakaś przechwałka. 
Zarządzaliśmy już projektami w 
Turcji, Egipcie, Jordanii jako firma 
NetCable, DotCable inwestujemy 
w Senegalu. Wiąże się to z naszy-
mi kontaktami biznesowymi, w 
tym momencie biznes już nie ma 
granic.

Świat jest globalną wioską, 
ale jak to się stało Panie Artu-
rze, że udało wam się spotkać i 
nawiązać współpracę w ramach 

ostatniego balu Dolnośląskich 
Pracodawców?

Artur Mazurkiewicz: Jeszcze 
gwoli wytłumaczenia: Dolnoślą-
scy Pracodawcy to nie jest firma 
tylko związek pracodawców, to 
dosyć istotne. Gromadzimy się po 
to, żeby sobie nawzajem pomagać 
jako pracodawcy. Czyli reagować 
na różnego rodzaju sytuacje, któ-
re zdarzają się na rynku, zarówno 
od strony prawnej, jak i od strony 
ważnej dla pracodawców – wy-
miany kontaktów i współpracy.

Czyli praktyka.
Tak, praktyka – dokładnie. Or-

ganizacja takiego przedsięwzięcia 
jak bal, nie jest łatwym zadaniem, 
także pod kątem finansowym. Na-
sze biuro i nasi pracownicy aktyw-
nie działają w terenie, poszukując 
sponsorów, partnerów wydarze-
nia. Z mojej perspektywy wyglą-
dało to w taki sposób, że jedna 
z naszych pracownic dotarła do 
Pana Prezesa. Pan prezes stwier-
dził, że jesteśmy wiarygodni, że 
warto zaangażować się w nasze 
wydarzenie i zechciał wziąć udział 
w balu i zarazem zostać jego part-
nerem.

Wasza firma nie tylko włą-
czyła się w organizację balu, ale 
pomaga również ludziom na in-
nych kontynentach.

Sławomir Kostrz: Sama idea 
powstała w 2017 roku, gdzie pierw-

szy raz pojechałem do Senegalu. 
Popłynąłem tak naprawdę do małej 
wioski, która nazywa się Munde. 
Może powiem taki kolokwialnie, 
ale zakochałem się w tym miejscu. 
Ci ludzie nie mają prądu do tej 
pory, bo jeszcze nasza instalacja nie 
działa. Trzy lata pracowaliśmy nad 
tym projektem. W końcu w stycz-
niu tego roku wybudowaliśmy tą 
instalację, pracując z miejscowymi 
pracownikami, których przeszkoli-
liśmy. To też nie jest tak, że to jest 
typowo charytatywne. Charytatyw-
ną częścią tego jest to, że za spon-
sorowaliśmy instalację fotowol-
taiczną dla szkoły. To jest bardziej 
biznes, z którego - mamy nadzieję 
- że będą pieniądze. Ale głównie to 
też jest pomoc, ponieważ energia 
elektryczna powinna być wartością 
ogólnodostępną. A tego nie ma. 
Jest bardzo wiele w Afryce miejsc, 
które nie są zelektryfikowane. My 
próbujemy połączyć biznes z dzia-

łalnością charytatywną i pomaga-
niem ludziom.

Jak Dolnośląscy Pracodawcy 
wspierali w tym roku działalność 
charytatywną? Pan również jako 
osoba prywatnie angażuje się w 
taką działalność.

Artur Mazurkiewicz: Wyznaję 
taką zasadę, że jeżeli już coś do-
stałem od losu, bo było dane mi 
otworzyć własną firmę, a na sukces 
pracowałem ciężko, to warto po-
dzielić się tym z innymi, dać coś od 
siebie. Wierzę, że oddając, dając ko-
muś coś - pewnie kiedyś to do mnie 
wróci. Na III Balu Dolnośląskich Pra-
codawców udało nam się wesprzeć 
fundację, która działa na rzecz dzie-
ci. Jest mi to dosyć bliskie, dlatego 
uważam, że to doskonały pomysł i 
bardzo fajna akcja. Fantastycznie 
spisały się osoby, biorące udział w 
licytacji. Jestem przekonany, że te 
środki zostaną bardzo dobrze wy-
korzystane.

Dziękuję za rozmowę.
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/dron.walbrzych.fotografia/

Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Tak głosowali nas
 czytelnicy w ankiecie 

internetowej:

 Czy chciałabyś / chciałbyś 
znaleźć się w rankingu 100 

najbogatszych Polaków ?
Wyniki na dzień 5.03.2020 

TAK
52%

NIE
48%

100 najbogatszych Polaków 2020
Co roku magazyn Forbes szykuje listę 100 najbogatszych Pola-

ków. Paweł Zalewski, redaktor naczelny magazynu podkreśla, że na 
listę nazwisk najbogatszych nie powinno się patrzeć przez pryzmat 
pozytywnej zazdrości, a raczej traktować to jako barometr branż, w 
których odnoszą oni sukces. Tegoroczna lista jest niezwykle cieka-
wa, gdyż do rankingu wskoczyło aż szesnaście nowych nazwisk, co 
jest swoistym rekordem.

ZDANIEM
SAMORZĄDOWCA

ANATOL SZPUR

Koleje Dolnośląskie szansą 
na rozwój regionu 

Nie ma wątpliwości co do 
tego, że Dolny Śląsk to re-
gion atrakcyjny turystycz-
nie. Mamy wspaniałe góry i 
trasy wycieczkowe, ale też 
zamki, podziemne sztolnie i 
miejscowości uzdrowiskowe. 
Priorytetem samorządu jest 
umożliwienie dojazdu w te 
piękne miejsca turystom oraz 
usprawnienie komunikacji 
mieszkańcom miast z regionu.  

Dynamiczny rozwój połą-
czeń kolejowych

W ostatnim czasie mocno 
widoczny jest rozwój połączeń 
kolejowych w całym woje-
wództwie. Przejmowane i re-
montowane są nieczynne linie 
– obserwujemy też moderni-
zacje dworców. Przykładowo, 
do Bielawy po ponad 42 latach 
wrócił transport kolejowy. To 
wszystko sprawia, że koleje 
rozwijają się w błyskawicznym 
tempie, a pasażerów przyby-
wa. W 2019 roku z usług Kolei 
Dolnośląskich skorzystało po-
nad 14 milionów pasażerów. 
W porównaniu z 2008 rokiem 
przybyło 20% podróżnych, a w 
ostatnich 7 latach liczba pasa-
żerów zwiększyła się dwukrot-
nie. 

Plany na ten rok 
W najbliższym czasie na 

tory wjedzie 11 nowych skła-
dów, a 6 z nich to przyjazne dla 
środowiska pociągi hybrydo-
we, a 5 pojazdów - elektrycz-
ne. Oznacza to, że rozwijamy 
połączenia kolejowe z posza-
nowaniem kwestii ekologicz-
nych. Priorytetem w końcu jest 
dbałość o otoczenie, w którym 
żyjemy. Prócz nowych pojaz-
dów przejęte i wskrzeszone 

zostaną również nieużywane 
odcinki kotliny jeleniogórskiej. 

Szansa dla regionu
Dzięki dynamicznemu roz-

wojowi infrastruktury mocno 
wspieramy turystykę regionu 
na czym tak naprawdę ko-
rzysta każdy. Więcej turystów 
oznacza poprawę koniunktury 
lokalnych biznesów i stworze-
nie nowych miejsc pracy. Ko-
lejną sprawą jest walka z wy-
kluczeniem komunikacyjnym. 
Chcemy, żeby wszyscy z naszej 
społeczności mieli dostęp do 
środków transportu. Umożliwi 
to im przykładowo sprawny 
dojazd w wybrane miejsce – na 
zakupy, czy do pracy. 

Jako aktywny członek 
Rady Miejskiej i bezpartyjny 
samorządowiec będę wspie-
rał działania rozwoju Kolei 
Dolnośląskich. Uważam, że 
przyniesie to wiele dobrego 
dla naszej społeczności. W 
razie pytań lub sugestii za-
praszam do kontaktu ze mną 
np. za pomocą profilu na Fa-
cebooku: 
facebook.com/
AnatolSzpur.official/

Bogato czyli ile?
Warto zauważyć, że łączna 

wartość majątków 100 najbogat-
szych Polaków to blisko 180 mi-
liardów złotych. Od zeszłego roku 
to wzrost o ponad piętnaście pro-
cent. Godny podkreślenia jest też 
fakt, że na tegorocznej liście jest 
aż pięćdziesięciu sześciu miliar-
derów. Rok temu było ich czter-
dziestu dwóch, a jeszcze dziesięć 
lat temu czternastu. Aby znaleźć 
się na liście 100 najbogatszych 
Polaków, należy posiadać mają-
tek nie mniejszy niż 550 milionów 
złotych. Jeszcze rok temu kwota 
ta nie przekraczała pół miliarda 
złotych.

Pierwsza dziesiątka
Najbogatszym Polakiem został 

Michał Sołowow. Bliski Wałbrzy-
chowi, gdyż w skład portfolio jego 
firm wchodzi między innymi Cer-
sanit, Barlinek czy Synthos. Jego 
majątek wart jest blisko 16 miliar-
dów złotych. Drugim na liście jest 
Zygmunt Solorz z majątkiem war-
tym ponad 12 miliardów złotych. 
Znany jako właściciel telewizji Pol-
sat, choć większe zyski czerpie z 
sieci telefonii Plus. Trzecie miejsce 
przypadło Jerzemu Starak, właści-
cielowi Polpharmy, polskiemu kró-
lowi farmacji z majątkiem blisko 
10 miliardów złotych. Czwartym 
najbogatszym okazał się Tomasz 
Biernacki, właściciel sklepów Dino 
z majątkiem wycenionym na po-
nad 8 miliardów złotych, znany z 
unikania rozgłosu i mediów. Pią-
ta na liście to Dominika Kulczyk 
z majątkiem około 7 miliardów 
złotych. Jej obecnie najbardziej 
znaną inwestycją jest morska far-
ma wiatrowa na Bałtyku. Tuż za nią 
uplasował się brat, Dominik Kul-
czyk z majątkiem około 6,5 miliar-
da złotych, który stopniał wraz z 
problemami kontrolowanej spółki 

Ciech. Siódme miejsce w rankingu 
przyznano Zbigniewowi i Mateu-
szowi Jaroszek. Ich majątek wyce-
niono na 3,7 miliarda złotych. Oj-
ciec i syn znani byli z deweloperki, 
jednak teraz ich głównym bizne-
sowym dzieckiem są zakłady STS. 
Z niespełna 3,5 miliardowym ma-
jątkiem na ósmym miejscu plasują 
się Małgorzata i Maciej Adamkie-
wiczowie związani z grupą Ada-
med. Na dziewiątym miejscu pla-
suje się twórca najbardziej znanej 
polskiej firmy z branży gier kom-
puterowych CD Projekt – Marcin 
Iwiński. Jego majątek wyceniany 
jest obecnie na około 3,4 miliarda 
złotych. Pierwszą dziesiątkę zamy-
ka Paweł Marchewka z majątkiem 
wartym około 3 miliardy złotych.

Debiutanci
Okazuje się, że najkrótszą drogą 

do zostania miliarderem jest pro-
dukowanie gier komputerowych. 
Właśnie tak na liście zadebiutował 
na 79 miejscu Krzysztof Kostow-
ski, twórca PlayWay producenta 
gier, którego majątek wyceniany 
jest na 742 miliony złotych. Cieka-
wą postacią jest Zbigniew Komo-
rowski z majątkiem 1 955 miliona 
złotych. Zaczynał on od uprawy 
cebuli i do dziś związany jest z pło-
dami rolnymi. Produkuje również 
jogurty, mąkę, alkohol i biopaliwa. 
Na 57 miejscu znalazł się Wiesław 
Likus z majątkiem wartym blisko 
miliard złotych. Zajmuje się on 
branżą dóbr luksusowych. W jego 
domu towarowym Vitkac można 
znaleźć produkty Gucci, Chloe czy 
YSL.

Daleko od globu
Spoglądając na zeszłoroczny 

ranking najbogatszych ludzi świa-
ta, naszym rodzimym miliarderom 
daleko jeszcze do światowej czo-
łówki. W ubiegłym roku tylko sied-

mioro z nich trafiło na listę najbo-
gatszych ludzi świata, ale plasując 
się dopiero blisko siedemsetnego 
miejsca. Wówczas najbogatszy Po-
lak Michał Sołowow zajął ze swoim 
majątkiem 691 miejsce, wracając 
na pozycję najbogatszego Polaka 
po dwunastu latach przerwy. Rok 
temu na globalnej liście na miej-
scu 838 znalazł się Zygmunt So-
lorz, którego majątek wtedy wyce-
niono na kwotę niespełna trzech 
miliardów dolarów.

Pierwsza szóstka najbogat-
szych Polaków w 2020 roku we-
dług magazynu Forbes

Michał Sołowow (15,62 mld zł)
Zygmunt Solorz (12,03 mld zł)
Jerzy Starak (9,63 mld zł)
Tomasz Biernacki (8,13 mld zł)
Dominika Kulczyk (6,87 mld zł)
Sebastian Kulczyk (6,45 mld zł)

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

źródła i cytaty:
Forbes.pl
Forbes wydanie marzec 2020
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Spotkanie jakich wiele. Same zna-
jome twarze. Trzy pokolenia kobiet. 
Po całusie w policzek słyszę w uchu 
konspiracyjny szept: Sama przyszłaś? 
A gdzie twój narzeczony? 

Po krótkiej wymianie innych 
uprzejmości, kolejna seria z karabi-
nu: Twoja mama to nie czeka na wnu-
ka? No to kiedy dzidziuś? Czasem: Co 
tak schudłaś, jakieś problemy masz? 
zamienia się miejscami z: Chyba ci 
się przytyło, nie za dobrze ci? 

Mam dobry dzień, wsłuchuję się 
ze spokojem w przepytywankę, 
choć czuję już jak gdzieś tam, w głę-
bi mojego jestestwa pęka pierwsza 
nić trzymająca mnie na wodzy. Bez-
ustannie uderza mnie jedno – dla-
czego te brudne łapska wpychane w 
moje życie zawsze należą do innych 

kobiet? Do tych, które powinny, wy-
dawać by się mogło, wiedzieć lepiej. 

Nigdy do mężczyzn.
Od 25 lat cierpię na permanentnie 

nasilającą się nietolerancję pustych 
mózgów i w sytuacji bezpośrednie-
go towarzystwa takowych, radzę 
sobie z nim koncertowo i bez żad-
nych skrupułów. Znam kobiety, któ-
re tego nie potrafią. Ja puste mózgi 
skazuję od razu na nieistnienie. O ile 
mogę spróbować wybaczyć takie 
pytania 85-letniej babci, w czasach 
której kobietę niezamężną i, o zgro-
zo, bezdzietną traktowano jako nie-
udany wybryk natury, o tyle nigdy 
nie wybaczę tego kobietom w moim 
wieku, które same trwają w czymś, 
co małżeństwem jest już tylko na pa-
pierze, szarpiącym swoje dzieci bez 
żadnej przyczyny. Złamane życiory-
sy, każdy tragiczny. Każdy z tego sa-
mego powodu.

Więc drogie panie, w przededniu 
naszego święta, myślmy nad tym, co 
do siebie mówimy.  To nie boli. Po-
dobno w piekle jest specjalne miej-
sce dla tych z nas, które nie szanują 
innych kobiet. Gorąco?

REKLAMA R0149/20
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Rok – według definicji jest 
to jednostka czasu związana 
z okresem obiegu Ziemi wo-
kół Słońca. Rok kalendarzowy 
trwa 365.25 średniej doby 
słonecznej. Wartość ta wynika 
z trzech kolejnych lat po 365 
dób i jednego roku przestęp-
nego, który - notabene - wy-
padł właśnie w tym roku. Czas 
jest pojęciem względnym, dla 
jednych rok to długo, dla in-
nych bardzo krótko. Właśnie z 
tym numerem mija rok, kiedy 

Wydawca zaufał mi, powie-
rzając „Tygodnik 30 minut”. Mi 
ten rok minął niesamowicie 
szybko. Myślę, że tu warto na 
chwilę zatrzymać się i dać się 
zgłębić refleksji. Jak zapew-
ne zauważyliście, tygodnik 
zmienił się w ciągu roku. Ale 
ta zmiana nie jest wynikiem 
pracy tylko jednej osoby. Za-
równo w firmie, jak i działal-
ności społecznej czy sporcie, 
liczy się dobry zespół. I właś-
nie taki zespół redakcyjny od 

roku pracuje nad tym, by z 
wydania na wydanie „30 mi-
nut” było lepsze, by spełniało 
oczekiwania Was - czytelni-
ków. Ale zespół to nie tylko 
dział wydawcy i redakcyjny, to 
również osoby współpracują-
ce, których teksty publikuje-
my w autorskich kolumnach i 
działach tematycznych. Każdy 
z nich wkłada za każdym ra-
zem fragment swojej duszy 
i serca, by czytelnik odnalazł 
coś dla siebie. Gazetę tworzą 

ludzie dla ludzi, ponieważ 
wydrukowane słowa po-
winny mieć duszę, a nie być 
zlepkiem pustych informacji. 
Wszystkim tym, którzy przez 
ostatni rok dołożyli starań, by 
„Tygodnik 30 minut” był jesz-
cze lepszy - serdecznie dzię-
kuję. Wam, drodzy czytelnicy, 
jako zespół dziękujemy, że 
co piątek sięgacie po gazetę 
– będąc naszym najlepszym 
recenzentem!

Redaktor Naczelny
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Wirus w gospodarce

Ostatnia panika wywołana 
koronawirusem udziela się nie-
stety gospodarce światowej. In 
plus - wirus omija Polskę i naszą 
gospodarkę, która oparta jest 
na małych i średnich firmach, 
nie produkujących swoich wy-
robów w Chinach, dywersyfiku-
jących swoją produkcję na ob-
szarze europejskim. Owszem, 
importujemy z Chin dużo towa-
rów (jeżeli chodzi o import to 
nasz drugi partner handlowy), 
ale są to dobra konsumpcyjne 
a nie produkcyjne. In minus - 
wirus wpływa negatywnie na 
notowania warszawskiej Gieł-
dy Papierów Wartościowych. 
Główne indeksy lecą w dół ze 
względu na niepewność na 
świecie i negatywne postrze-
ganie przyszłości chińskiej go-
spodarki, która pod względem 
siły nabywczej jest pierwsza 
na świecie. Wszyscy dmuchają 
na zimne i obserwują, co dalej 
wydarzy się w Chinach. A tam 
sytuacja jest bardzo poważna. 
Zaostrzone środki bezpieczeń-
stwa odbijają się na konsump-
cji wewnętrznej – Chińczycy 
przestali kupować oraz na do-
stawach towarów z Chin – częś-
ciowe zatrzymanie łańcucha 
dostaw do innych krajów. Od-
biorcy w Europie mają problem. 
Kontakt z dostawcami chiński-
mi jest coraz bardziej utrudnio-
ny. Na rynku trwa gorączkowe 
szukanie zamiennych, euro-
pejskich dostawców, którzy są 
drożsi niż Chińczycy. Według 
ostatnich raportów analityków 
najbardziej zagrożonymi bran-
żami, jeżeli chodzi o dostawy z 
Chin są branże: komputerowa 
i elektroniczna. Jeżeli chodzi 
o Polskę, to bardziej związani 
jesteśmy z gospodarką strefy 
euro i jeśli tam nastąpi spadek 
gospodarczy to wtedy odczu-
jemy hamowanie gospodarki 
w naszym kraju. Zatem wpływ 
epidemii na polską gospodarkę 
jest ograniczony, przejawia się 
bardziej w zakresie opóźnienia 
w dostawach różnych kompo-
nentów i części. Sytuacja uza-
leżniona jest od tego, jak długo 
potrwa epidemia i czy „infekcja” 
przeniesie się (z racji powiązań 
globalnych poszczególnych 
gospodarek na świecie) na inne 
gospodarki.

TOYOTA SYPIE GRANTAMI
„Fundusz Toyoty - Dobre pomysły zmieniają nasz świat” to program grantowy stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu, który 

jest z mieszkańcami już 10 lat ! W ramach niego organizacje pozarządowe z regionu wałbrzyskiego uzyskują dotacje na projekty małej 
rewitalizacji związane z dziedzinami priorytetowymi Toyoty, którymi są: ekologia, bezpieczeństwo na drogach, edukacja techniczna, 
sport i mobilność.

Jak podkreśla prezes fabryki Toy-
oty Dariusz Mikołajczak - „W Fundu-
szu Toyoty nie chodzi tylko i wyłącz-
nie o pieniądze. Dla nas to przede 
wszystkim budowanie silnych part-
nerstw złożonych z firm, instytucji, 
organizacji oraz poszczególnych 
mieszkańców działających wspól-
nie na rzecz lokalnej społeczności.” 
Zaznacza również, - „że w tym roku 
podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu 
zasięgu Funduszu Toyoty z obec-
nego powiatu wałbrzyskiego do 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oznacza 
to, że organizacje non-profit z takich 
miejscowości jak: Kamienna Góra, 
Lubawka, Nowa Ruda, Świebodzice, 
Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strze-
gom czy też Żarów będą mogły 
wziąć udział w kolejnej edycji Fun-
duszu Toyoty.” – dodaje prezes Miko-
łajczak. Pod koniec lutego w Zespole 
Szkół Zawodowych Nr 5 w Wałbrzy-
chu odbyła się prezentacja zwy-
cięskich projektów jubileuszowej, 
dzisiątej edycji konkursu grantowe-
go Fundusz Toyoty. W uroczystości 
wzięli udział laureaci oraz uczniowie 
architektury krajobrazu, którzy pod 
kierownictwem nauczyciela, p. Kata-
rzyny Marchlewskiej zaprojektowali 
wszystkie aranżacje, które wzięły 
udział w konkursie. O założeniach 
samego konkursu, jego przebiegu 

i współpracy opowiedzieli prezes 
fabryki Toyoty w Wałbrzychu Da-
riusz Mikołajczak, dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 5 Iwona Hna-
tiuk i wiceprezes Fundacji Edukacji 
Europejskiej Grzegorz Kruszyński. 
Podczas spotkania zaprezentowane 
zostały zwycięskie projekty. Laureaci 
przedstawili prezentacje multime-
dialne, zdjęcia i opisy swoich przed-

sięwzięć, które będą realizowane 
do czerwca b.r. W bieżącej edycji 
funduszu Toyoty przyznano środki 
pięciu projektom na łączną kwotę 
93 tysięcy złotych. W ich realizację 
będzie zaangażowanych blisko 40 
firm i instytucji oraz 31 wolontariu-
szy z fabryki Toyoty.

Red.
Źródło foto: www.toyotapl.com
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II Targi Zawodów w Wałbrzychu
27 lutego w  Wałbrzychu, w Hali Wałbrzyskich Mistrzów odbyły się II Targi Zawodów zorganizowane przez wałbrzyskie szkoły zawodowe: Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół 

nr 7 oraz Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”. Podczas targów szkoły zaprezentowały ponad 30 zawodów w jakich kształcą. Były też pokazy i warsztaty. Targi organi-

zowane w ramach inicjatywy pt. „Zawodowy Strzał w 10!” miały ułatwić tegorocznym absolwentom szkół podstawowych wybór szkoły i przyszłego zawodu.

Przypomnijmy „Zawodowy 
strzał w 10!” to kolejna edycja 
inicjatywy dyrektorów wałbrzy-
skich szkół technicznych i bran-
żowych. W tym roku Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
otoczyła opieką wszystkie za-

planowane wydarzenia, a pre-
zydent Wałbrzycha ponownie 
udzielił swojego patronatu.

Wałbrzyskie szkoły technicz-
ne i branżowe kształcą między 
innymi w takich zawodach jak: 
technik hotelarstwa, technik 

ekonomista, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, ku-
charz, cukiernik, kelner, elektryk, 
elektronik, elektromechanik, in-
formatyk, technik organizacji re-
klamy, technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej, technik urządzeń i sy-

stemów energetyki odnawialnej, 
mechatronik, logistyk, mecha-
nik pojazdów samochodowych, 
operator obrabiarek skrawają-
cych, fryzjer, technik budow-
nictwa, czy technik przemysłu 
mody.

Przy kilkudziesięciu stoiskach 
profile i zawody poszczególnych 
szkół prezentowali uczniowie 
i nauczyciele.

aw-s

Zespół Szkół nr 5 kształci także fryzjerów

Ta makieta to prezentacja pasji i zawodu. Pokazanie czym może zajmować się technik 
automatyk, technik elektronik - wyjaśnia Bartosz Dzimira z wałbrzyskiego „Energetyka”

W Zespole Szkół nr 7 można nauczyć się również zawodu cukiernika

Pojazdy stworzone w pracowni Zespołu Szkół nr 5 („Mechanika”)

Zespół Szkół nr 7 („Ekonomik”, „Gastronomik”) zaprezentował między
innymi zawód kucharza i kelnera

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W poprzednim tygodniu 
Dolnośląski Alarm Smogowy 
przyjechał do Szczawna i ba-
dał jakość powietrza. Towa-
rzyszyło temu Radio Wrocław. 
To pomysł, który DAS i Radio 
Wrocław realizują już kolejny 
rok, odwiedzając tak następ-
ne gminy.

Dolnośląski Alarm Smogo-
wy umawia się z wyprzedze-
niem. Nie sposób zaplano-
wać pogody. Na badania w 
Szczawnie prowadzone przez 
8 dni przypadły dwie wichury 
i nie pozwoliły oszacować, ja-
kie jest zazwyczaj powietrze 
w sezonie grzewczym, bo 
jednak codziennie aż tak nie 
wieje. Mimo to, jednego wie-
czora, około 21.00 stężenia 
przekroczone były czterokrot-
nie.

Z jednej strony świetnie, że 
gminy decydują się na bada-
nie jakości powietrza. Z dru-
giej żałuję, że nie korzystają 
z wiedzy jaką ma Dolnośląski 
Alarm Smogowy. Dlaczego 
nie opowiedzieć o efektach 
badań mieszkańcom? Takie 
spotkanie (moim zdaniem 
dla radnych obowiązkowo) i 
poruszenie dodatkowo tema-
tów, jak sobie radzić z proble-
mem, byłoby przede wszyst-
kim edukacyjne i mogłoby 
przynieść rzeczywiste zmiany. 
Uczestniczyłam w warszta-
tach i spotkaniach DAS, dlate-
go wiem, że naprawdę warto.

Dlaczego to ważne? DAS 
doskonale wykazuje zależ-
ność miedzy efektywnoś-
cią energetyczną naszych 
domów, a sposobem ich 
ogrzewania. Jeśli już wie-
my, że mamy smog, chcemy 
przestać się truć, to może nie 
wprowadzajmy zmian, które 
zrujnują ostatecznie budżety 
gospodarstw domowych? Po 
pierwsze – wymiana syste-
mów grzewczych w kamieni-
cach musi oznaczać działania 
w całej kamienicy, nie w po-
jedynczych mieszkaniach. Po 
drugie – domy wielorodzinne 
i jednorodzinne przed zmia-
ną ogrzewania muszą przejść 
prawdziwą termomoderni-
zację, bo albo trzeba będzie 
płacić bajońskie sumy, albo 
będzie nam zimno. Jeśli co 
czwarty dom i co dziesiąte 
mieszkanie zmieni instalacje, 
to nie jest to walka ze smo-
giem, tylko partyzantka. Efek-
ty też będą tej miary.

REKLAMA R0152/20

Z perspektywą w przyszłość

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Prowadzisz � rmę?   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

Just Transition walka trwa
Zarówno władze województwa w osobie wicemarszałka Grzegorza Macko, jak i miasta w osobie Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana 

Szełemeja walczą o dodatkowe środki dla naszego regionu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jednocześnie ważny ele-
ment wsparcia regionu funduszami unijnymi po roku 2021.

Tym razem profesor Jerzy 
Buzek, europoseł, były premier 
RP spotkał się w Wałbrzychu, 
w Starej Kopalni m. in. z samo-
rządowcami, przedsiębiorcami, 
przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Jerzy Buzek 
przyjechał do Wałbrzycha na za-
proszenie prezydenta Romana 
Szełemeja, aby poinformować o 
szansach dla Wałbrzycha, które 
niesie Fundusz Sprawiedliwej 

Transformacji. Od lutego prof. 
Buzek jest sprawozdawcą Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii Parlamentu Europejskie-
go w sprawie tego Funduszu. Wi-
zyta byłego premiera zbiegła się 
w czasie z informacją, że komisja 
podjęła decyzję o udziale Wał-
brzycha w programie Funduszu.

Według Jerzego Buzka wej-
ście Wałbrzycha do programu nie 

było wcześniej oczywiste. - Zało-
żenie było takie, że do programu 
wchodzą regiony węglowe, a nie 
regiony powęglowe. Rozszerzo-
no to, uznając wasze argumen-
ty, że Dolny Śląsk jest tak bardzo 
zróżnicowany, że północ woje-
wództwa kwitnie, a południe 
ciągle nosi blizny, ślady tego co 
się wydarzyło 25 lat temu - mó-
wił podczas konferencji prasowej 
Jerzy Buzek.

Były premier wspominał także 
o znaczeniu programu Neutral-
ność Klimatyczna 2050 i zagro-
żeniach, jakie wynikają z tego, 
że Polska jako jedyny kraj unijny 
nie zadeklarowała udziału w tym 
programie.

- To źle, dlatego że na swo-
im biurku w Parlamencie Euro-
pejskim, mam rozporządzenie 
Komisji Europejskiej, dotyczące 
Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji. Polska według tego 
rozporządzenia może liczyć na 
2 mld euro. Jeżeli polski rząd do 
tego jak najszybciej nie przystą-
pi, to możemy stracić ogromną 
pomoc z Brukseli. O to się naj-
bardziej martwię – mówił Jerzy 
Buzek.

O środki walczą także władze 
wojewódzkie. - Cieszę się, że 

dzięki naszym staraniom i ne-
gocjacjom z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej, subregion 
wałbrzyski został wskazany jako 
priorytetowy do wsparcia z no-
wego Funduszu. Jest to efekt sta-
rań jakie Zarząd Województwa 
podjął w dialogu z nową panią 
Komisarz KE ds. spójności i re-
form, ale także doskonałej współ-
pracy z polskim rządem – mówi 
wicemarszałek Grzegorz Macko.

Ważne jest, aby przyszłe 
wsparcie było narzędziem kom-
pleksowym funkcjonującym w 
czterech aspektach: gospodar-
czym, społecznym, środowisko-
wym, jak również przestrzen-
nym. Dzięki temu będzie mogło 
być kierowane zarówno dla in-
westycji przekształceniowych w 
ramach przedsiębiorstw (m.in. 
przekwalifikowanie pracow-
ników, wdrażanie technologii 
niskoemisyjnych), jak i działań 
prowadzonych przez podmioty 
publiczne (m.in. inwestycje w od-
nawialne źródła energii w obiek-
tach użyteczności publicznej, 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na cele energe-
tyczne, czy też przygotowywania 
stref aktywności gospodarczej 
dla nowych inwestorów).

AW-S/PAS

Foto: Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, prof. Jerzy Bu-
zek, Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Anatol Szpur

Cezary Przybylski

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

S. Bielawska

Koleje Dolnośląskie

Dolnośląska Policja

Michał Dworczyk
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Na spotkanie z @JerzyBuzek w @Stara_Kopalnia przyjechało kilkudziesięciu sa-
morządowców z Dolnego Śląska. Kilkuletnia kampania na rzecz wsparcia Sude-
tów daje efekty. Region wałbrzyski ma możliwość stania się największym benefi-
cjentem Just Transition na Dolnym Śląsku #Wałbrzych

INTERWENIOWAŁEM W SPRAWIE ZAINSTALOWANIA KOSZY NA ŚMIECI 
Mam nadzieję, że papierki i drobne nieczystości nie będą zalegały już na klombie 
miedzy Pałacem Tielscha, a byłym hotelem Sudety 
Dziękuję - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Rozpoczął się Kongres Firm Rodzinnych. Dynamiczny rozwój Dolnego Śląska to 
wielka zasługa firm, działających w naszym regionie. Wysiłek i codzienne zaan-
gażowanie przedsiębiorców w pracę jest najwyższą wartością. Chcemy pomagać 
takim firmom budować ich pozycję na rynku.

Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny już tuż, tuż!
Wszystkie nasze bilety będą o połowę tańsze50%
bilet normalny - 7.50, bilet ulgowy - 5.00, bilet rodzinny - 15.00, bilet Karta Dużej 
Rodziny - 7.50,Zachęcamy do zakupu biletów również online. Do zobaczenia!

Będą nowe pielęgniarki i pielęgniarze. Uroczystość czepkowania w PWSZ im. A. 
Silesiusa w @WalbrzychMM
@RomanSzelemej

Szanowni Podróżni, od 1.03. zamiast aplikacji Mobilny Pasażer (która kończy dzia-
łanie) zapraszamy do korzystania z nowej aplikacji PKP PLK - Portal Pasażera. Jest 
ona dostępna w przeglądarkach internetowych i w wersji mobilnej:
https://portalpasazera.pl

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego wałbrzyskiej komendy zatrzymali 
22-letnią mieszkankę Wrocławia, która uczestniczyła w oszustwie metodą „na po-
licjanta”. http://dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_
informacje/policjanci_zatrzymali_oszustke_dzialajaca_metoda__na_policjanta_

Ogłosiliśmy wyniki programu Ochrona Zabytków 2020, z którego na potrzeby re-
nowacji i konserwacji najważniejszych zabytków południe Dolnego Śląska otrzy-
ma przeszło 8,5 mln zł! Łącznie zrewitalizujemy ponad 30 obiektów
Pełna lista i wyniki: https://bit.ly/2uQaADb

REKLAMA R0153/20
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„Być kobietą, być kobietą...”

Bańki dobre na wszystko

Slow Fashion

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
SZYKOWNE POLKI

Uzależnienie
od kosmetyków
Jednym z najbardziej roz-

powszechnionych poglądów 
dotyczących pielęgnacji skó-
ry jest jej uzależnienie od 
kosmetyków. Wielu osobom 
wydaje się, że jak sięgną po 
kosmetyki w młodym wieku 
lub zaczną stosować prepa-
raty zawierające dużą ilość 
składników działających ak-
tywnie ich skóra się uzależni, 
,,rozleniwi”, a w późniejszym 
czasie przestanie reagować 
na wszystkie składniki zawar-
te w kremach.

Zastanówmy się czy jest 
to w ogóle możliwe, aby skó-
ra uzależniła się od danego 
kosmetyku lub substancji 
aktywnej w nim zawartej. Na 
początku zacznę od wyjaś-
nienia terminu samego uza-
leżnienia. Otóż uzależnienie 
jest przewlekłą i złożoną cho-
robą ośrodkowego układu 
nerwowego. Chorobą mózgu 
obejmującą szereg zaburzeń 
psychicznych, wegetatyw-
nych i somatycznych. Aby 
dany kosmetyk mógł oddzia-
ływać na ośrodkowy układ 
nerwowy musiałby działać 
ogólnoustrojowo jak np. lek 
czy alkohol. Żaden krem, ża-
den peeling, żaden kosmetyk 
nie ma takiego działania więc 
mechanizm uzależnienia w 
przypadku stosowania kos-
metyku jest wykluczony. Zaś 
zjawisko takie jak uzależnie-
nie skóry – po prostu nie ist-
nieje. 

Wybór produktów kosme-
tycznych powinien zależeć 
nie od metryki, lecz od sta-
nu skóry oraz jej potrzeb w 
danym momencie. Potrzeby 
te zmieniają się w zależności 
od trybu życia, warunków ze-
wnętrznych oraz stanu nasze-
go organizmu. 

Podsumowując, pogląd 
uzależnienia od kosmetyków 
nie istnieje. Więc jeśli posia-
dasz w swojej kosmetyczce 
krem, który Ci służy, stosuj go 
bez obaw! Pamiętaj, że profi-
laktyka jest najważniejsza. Le-
piej przeciwdziałać procesom 
starzenia i chronić skórę już 
od młodości. 

Kobiecość ma wiele odcie-
ni, jest różnorodna. Ale jedna 
jej cecha jest stała. To piękno. 
By je uwydatnić, szczególnie w 
świątecznym dniu, proponu-
jemy wszystkim paniom otulić 
się wspaniałymi zapachami (np.
Givenchy, Oriflame, Avon, Dior), 

rzęsy podkreślić tuszem, wyko-
rzystującym technologię Lash 
Blackout (mikrosfery, które jed-
nocześnie rozdzielają, wydłuża-
ją, podkreślają rzęsy, nadając im 
niesamowitą objętość), a ustom 
nadać blask i kuszący połysk, 
używając na przykład pomadki 

z kompleksem Creamcomfort 
(Oriflame). Celebrujmy 8 marca- 
w końcu to nasz czas!

P.S. A panom podpowiedz-
my, że oprócz kwiatów i cze-
koladek, chętnie skorzystamy 
z wolnej chwili dla siebie, czy-

li: napijemy się pysznej kawy, 
poczytamy ksiażkę, odwiedzi-
my salon urody albo ulubiony 
sklep (najchętniej z bielizną, 
butami lub torebkami). 

osa   

Masz problem z cellulitem? Jeśli tak, wypróbuj masaż bańkami chińskimi. Efekty zobaczysz już po kilku zabiegach.

Gumowe bańki chińskie do-
tąd wykorzystywane były w ce-
lach leczniczych, w zwalczaniu 
objawów grypy czy nadciśnienia. 

Ostatnio zyskują jednak poklask 
wśród pań dbających o figurę -  
głównie służą im jako przyrząd 
do masażu antycellulitowego. 

Choć na profesjonalną sesję 
warto umówić się ze specjalistą, 
w domu także można się zaopa-
trzyć w mini zestaw – technika 
nie jest zbyt skomplikowana, 
wystarczy odrobina cierpliwości 
i wprawy.

„Masaż bańkami chińskimi - 
jak podkreślają znawcy tematu 
-  trwa około 15-20 minut i po-
winno się go powtórzyć w 10-12 
seriach (w 3-dniowych odstę-
pach). Po miesiącu efekty są wi-
doczne gołym okiem”.

Źródło informacji i cytatów: 
https://urodaizdrowie.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com
Zebrała: osa 

Jak działają
bańki chińskie?
„Antycellulitowy masaż bańką 

chińską polega na zasysaniu kawał-
ka skóry (ściskamy bańkę w dłoni, 
przykładamy do ciała, rozluźniamy 
uścisk) i wykonywaniu podłużnych 
lub kolistych ruchów w kierunku 
węzłów chłonnych. Przed masażem 
należy nasmarować ciało oliwką – 
wówczas bańka będzie łatwo ślizga-
ła się po skórze. Z początku zabieg 
może być bolesny, jeśli skóra za-
ssie się zbyt mocno. Czasami bańki 
chińskie zostawiają ślady w postaci 
niewielkich siniaków albo „malinek”. 
Ważne jest, aby nie przytrzymywać 
bańki z zassanym kawałkiem skóry 
w jednym miejscu, tylko od razu wy-
konywać delikatne ruchy”.

Rodzice na start!
Po urodzeniu dziecka świat 

się zmienia. To wiedzą wszyscy. 
By pomóc rodzicom utrzymać 
dobrą formę i zadbać o ich kon-
dycję, firmy produkujące wózki 
dziecięce coraz częściej propo-
nują rodzicom „pojazdy” trójko-
łowe, zaprojektowane specjalnie 
z myślą o niemowlakach oraz 

biegających mamusiach i tatu-
siach. Taki „trening” wpłynie po-
zytywnie nie tylko na dorosłego, 
ale i na maluszka: organizm bę-
dzie dotleniony, a samopoczucie 
o niebo lepsze!

osa
Źródło zdjęcia:pixabay.com

Choć panie uwielbiają peł-
ną szafę i codzienne wypady 
shoppingowe z przyjaciół-
kami, warto przyjrzeć się no-
wemu trendowi pod hasłem 
„slow fashion”. Za tym termi-
nem kryje się świadome kupo-
wanie ubrań, rozsądne plano-

wanie wydatków, rezygnacja 
z „mieć” na rzecz „być”, dbanie 
o ekologię, oszczędność pie-
niędzy, zwracanie uwagi na 
jakość produktów, miejsce ich 
pochodzenia, sposób wyko-
nania itp. Chcesz dowiedzieć 
się więcej? Sięgnij po książ-

kę Joanny Glogaza pt. „Slow 
fashion. Modowa rewolucja”, 
która ukazała się nakładem 
Społecznego Instytutu Wy-
dawniczego Znak.

osa
Źródło zdjęcia: https://

www.ceneo.pl/
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Pielęgnacja włosów: olejowanie

Zacznijmy od najbardziej tra-
dycyjnego sposobu. Golenie się 
maszynką  znane jest od poko-
leń, ma kilka zalet: nie jest bo-

lesne, ani czasochłonne, można 
wykonać je samodzielnie, w do-
mowym zaciszu.  Wystarczą: cie-
pła woda, ręcznik oraz mydło. 

Jeśli chodzi o minusy, to istnieje 
ryzyko zacięcia się, a więc krwa-
wienia. Poza tym, efekt takiego 
zabiegu jest krótkotrwały, utrzy-

muje się maksymalnie trzy dni, 
a odrastające włoski są dłuższe, 
bardziej czarne i kłujące.

Weźmy teraz „pod lupę” 
kremy do depilacji. Te nie po-
wodują zacięć oraz zazwyczaj 
pozwalają dłużej cieszyć się 
gładką skórą. Mogą jednak wy-
woływać reakcje uczuleniowe, 
a więc różnego rodzaju zaczer-
wienienia i podrażnienia. W 
celu uniknięcia niepożądanych 
rezultatów, radzimy stosować 
preparaty oznaczone jako „sens-
itive”, a wcześniej wykonać test 
pozwalający sprawdzić reakcję 
naszego organizmu na kontakt 
z nowym produktem.

Skuteczne, aczkolwiek nie-
co bolesne, są depilatory oraz 
plastry woskowe, które gład-
ką skórą pozwalają cieszyć się 
znacznie dłużej aniżeli tylko ty-
dzień. Depilację tego typu moż-

na wykonać w domu bądź w 
gabinecie kosmetycznym. Gdy 
zdecydujemy się na pierwszą 
opcję, pamiętajmy, aby zacho-
wać prawidłowe napięcie skóry 
oraz usuwać owłosienie w kie-
runku przeciwnym do jego wy-
rastania!

I wreszcie, jako przysłowio-
wa wisieńka na torcie, zabieg 
laserowy. Największymi atutami 
tego wyboru będą: długotrwa-
łe pozbycie się problemu oraz 
brak uczucia dyskomfortu zwią-
zanego z bólem. Negatywne 
aspekty? Wysoka cena i koniecz-
ność kilku wizyt w salonie. 

Źródło informacji:http://
www.zdrowie-uroda.net.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com
Zebrała: osa

A ty, którą metodę depilacji wybierasz? Tradycyjną maszynkę czy laser?

Ciało jak aksamit
Skóra gładka jak aksamit to marzenie każdej z nas. By je ziścić, zastanówmy się nad najlepszą dla 

nas metodą depilacji.

Chcesz mieć piękne i zadbane włosy? Postaw na olejowanie! Jest to zabieg pielęgnacyjno-regenerujący polegający na nałożeniu na mokre lub suche włosy naturalnego 
oleju lub mieszanki olejków. Możesz go wykonać w domowym zaciszu lub w salonie fryzjerskim.

Pamiętaj jednak, by wcześ-
niej zrezygnować z szampo-
nów i produktów zawierają-
cych utrudniający wchłanianie 
się drogocennych składników 
silikon. Zadbaj też o odpowied-

nią ilość olejku - nadmiar pre-
paratu może obciążyć struktu-
rę włosa i efekt będzie mizerny. 
Szczególną troską otoczmy 
końcówki. To one są najbar-
dziej narażone na zniszczenia 

po zimie, czapkach i klimaty-
zowanych pomieszczeniach. I 
jeszcze jedno - warto dobrać 
olejek zgodny z potrzebami. 
Kokosowy, kakaowy czy z ma-
słem shea lepiej sprawdzi się 

w przypadku włosów niskopo-
rowatych (śliskich i gładkich), 
aniżeli lniany bądź z pestek 
winogron, przeznaczony raczej 
dla typu włosów wysokoporo-
watych (łamliwych i suchych). 

Jeśli chodzi natomiast o włosy 
średnioporowate (elektryzowa-
nie, puszenie, brak blasku) tu 
postawmy na awokado, oliwę z 
oliwek i słonecznik.

Zebrała: osa
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To, na co powinni Państwo 
udać się w tym tygodniu, 
to wystawa Jagody Stączek 
w BWA. Czytając ten tekst, 
dowiadując się o Jagodzie i 
BWA, są już Państwo o dwa 
dni spóźnieni na wernisaż i 
nie doświadczą łaskoczącego 
dysonansu delikatnej postaci 
Jagody, a tym, co dzieje się w 
jej drukującym kolaże umy-
śle.

Pozostaje czekanie na 
spotkanie autorskie, złapa-
nie jej między rodzinnym 
Wałbrzychem, pracą dla 
Newsweeka, Zwierciadła, 
ukochaną Islandią, czy w ja-
kimś szarym zakamarku księ-
życa. Będzie o niej jeszcze 
głośniej i z dumą opowiemy 
wnukom i prawnukom: po-
znałem ją w 2020.

To, na co w ogóle powinni 
Państwo zwrócić uwagę, to 
wdzierający się z urokiem na 
lokalny „rynek” kultury, mło-
dy i zdolny wokalista Ange-
lo Ciureja. Koncerty muzyki 
romskiej, które odbywają się 
co jakiś czas w mieście, po-
kazują tę kolorową kulturę, 
odczarowując mitologię i 
prowincjonalne uprzedzenia, 
o których napisałem jakieś 
dziesięć lat temu dowcipny, 
ale niestety utrwalający je 
tekst. Przepraszam.

Było prawdopodobne, że 
Angelo pojawi się na scenie, 
prędzej czy później.

Jest pewne, że jeśli wy-
starczy mu wytrwałości (co 
dla „animatorów” jest  rzeczą 
najpierwszą), to rozwinie - co 
najmniej lokalne - życie kul-
turalne.

„Dzień dobry. Mam plakat 
koncertu romskiego. Tylko 
prosiłbym, żeby go powiesić 
przed koncertem, nie tak jak 
ostatnio”.

Na razie nie musimy się o 
to martwić.

Może czas na inną, omota-
ną uprzedzeniami, coraz bliż-
szą nam kulturę Ukrainy?

Na razie zagłosujmy pie-
niędzmi na coś wartościo-
wego dla niezrównanych, 
nieopisywalnych, niesamo-
witych Pań.

Wszystkiego najlepszego!

Stara Kopalnia poleca 

 Po spektakularnym sukcesie Koncertu  Wiedeńskiego 
mamy przyjemność zaprosić Państwa na premierę - Koncert 
Muzyki Przedwojennej.  Projekt 

w wykonaniu  niezwykłej grupy wspaniałych, polskich ar-
tystów Młodego Pokolenia za każdym razem przyjmowanych 
owacjami na stojąco 

w największych polskich salach koncertowych! To połącze-
nie klasycznej formy i kunsztu z młodością, werwą i niespo-
tykaną muzykalnością muzyków wykonujących to niezwykłe 
widowisko!

 W programie znajdą się między innymi takie przeboje 
jak: 

„Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą”, „Ada! To nie wypada!”, „Powróćmy jak za dawnych lat”, 
„Tango milonga”, „Ostatnia niedziela” i wiele, wiele innych nie-
zapomnianych melodii okresu międzywojennego.  Zabrzmią 
największe przeboje ze starych filmów i operetek oraz ogniste 
tanga i czardasze. Usłyszą Państwo między innymi melodie  z 
repertuaru Hanki Ordonównej, Eugeniusza Bodo, Toli Mankie-
wiczównej, Jana Kiepury i innych.

Zapraszamy serdecznie!

Bilety 90 zł: Kasa Filharmonii Sudeckiej (ul. Słowackiego 4)
Kasa- tel. 501 674 397, grupy powyżej 10 os.- tel. 515 985 232

bilety online na www.kupbilecik.pl

28 lutego o godzinie 17.00 w Centrum Ceramiki Unikatowej odbył się trzeci już w tym miesiącu wernisaż wystawy. Tym razem w 
przestrzeniach Starej Kopalni swoje prace prezentują studenci, absolwenci, uczestnicy Akademii Otwartej oraz pracownicy Pracowni 
Ceramiki Wydziału Rzeźby na ASP w Warszawie pod kierownictwem prof. Stanisława Bracha. Wernisaż rozpoczął się koncertem zespołu 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. W otwarciu uczestniczyła pani prezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska oraz kuratorzy 
wystawy Filip Musiał i Weronika Surma. Wystawa „Dekada ognia” jest podsumowaniem ostatnich 10 lat działalności pracowni z udzia-
łem ponad 50 artystów.

6.03.2020, godzina. 17.00 
 Wernisaż wystawy „Perspek-

tywy” w Starej Kopalni
Prezydent Miasta Wałbrzycha 

dr Roman Szełemej, Dyrektor 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia Jan Jędrasik i Dyrektor I 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Ignacego Paderewskiego Oksa-
na Citak zapraszają na wernisaż 
wystawy „Perspektywy”. Na wy-
stawie zostaną zaprezentowa-
ne prace maturalne 6 uczniów 
z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu. Jest to podsu-
mowanie zamykające dwuletni 
projekt z przedmiotu visual arts. 
Opiekunem wystawy jest pani 

Sylwia Sobieraj-Borowiec. Wstęp 
wolny (I piętro, budynek B10).

6.03.2020/7.03.2020 r. go-
dzina 19.00

Nocne Zwiedzanie Starej Ko-
palni z biesiadą górniczą

Z okazji Dnia Kobiet Stara 
Kopalnia zaprasza na specjalną 
edycję Nocnego Zwiedzania! 
Uczestnicy otrzymują ekwipu-
nek i wyruszają wraz z prze-
wodnikami do podziemi, aby 
sprawdzić się w roli górników. Po 
dwugodzinnych pracach górni-
czych odbywa się biesiada z po-
częstunkiem, muzyką na żywo, 
wspólnym śpiewaniem i górni-

czymi tradycjami. Wydarzenie 
skierowane do osób powyżej 
16. roku życia. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Bilety dostępne 
online oraz w kasie.

8.03.2020 r. godzina 17.30
Dzień Kobiet w Sztygarówce
W tym wyjątkowym dniu 

Stara Kopalnia zaprasza na wie-
lowymiarowe, wieloaspektowe 
świętowanie Dnia Kobiet w ka-
wiarni Sztygarówka. Wydarzenie 
rozpocznie się spotkaniem z ko-
lorystką i stylistką - Anetą Fons 
wraz z sesją pytań (analiza kolo-
rystyczna), płynnie przechodząc 
do zmysłowych dźwięków w wy-
konaniu wyjątkowego, specjal-
nie zaproszonego na tę okazję 
artysty – Tachera.

godzina 17.30
SPOTKANIE z Anetą Fons 

- kolorystką i stylistką, absol-
wentką Color University w 
Warszawie.

Aneta Fons to poszukiwacz-
ka dobrze dobranego koloru do 
urody, stylu, klasy, piękna i ko-
biecości oraz blogerka modowa, 
której pasją jest inspiracja modą 
minionych dekad: 40s&50s.

Propagatorka slow fashion: ja-
kość ponad ilość, naturalne tka-
niny oraz ubrania z drugiej ręki.

W trakcie swoich warsztatów, 
zajęć i wykładów, pragnie po-

budzić kobiety do odkrywania 
własnego piękna i niepowta-
rzalności, jak również wzmoc-
nienia poczucia własnej warto-
ści. Autorka sesji zdjęciowych, 
promujących klasyczne kobiece 
ubrania. Obecnie współpracuje 
z polską marką odzieżową Marie 
Zélie, tworzącą ubrania dla ko-
biet ceniących elegancję i jakość.

godzina 19.00
KONCERT – TACHER
TACHER to autorski solowy 

projekt Maćka Tachera, dające-
go się dzisiaj poznać nie tylko 
od strony wokalnej, ale również 
jako kompozytor i autor tekstów. 
Akompaniując sobie na gitarze 
i wykorzystując looper, Tacher 
snuje metafizyczne opowieści, 
niekiedy ironicznie bawiąc się 
popkulturowymi odniesieniami.

Choć niektórzy nazywają jego 
muzykę romantycznym folkiem, 
pozostaje otwarty na gatun-
ki, sięgając czasem po motywy 
jazzowe, innym razem po moc-
niejsze, nie tylko akustyczne, gi-
tarowe brzmienia.

Pomiędzy autorskimi pio-
senkami na koncertach Maćka 
Tachera usłyszeć można czasem 
także utwory Damiena Rice’a, Si-
mona & Garfunkela, czy Grzego-
rza Ciechowskiego.

Red./MA
foto: Stara Kopalnia



Górnik miażdży w III kwarcie!!
Przed meczem derbowym z WKK Wrocław wałbrzyscy kibice mówili tylko o jednym – „Ten mecz musimy wygrać”. Początek był 

niesamowicie wyrównany. Do przerwy mieliśmy remis, ale to, co się stało w III kwarcie przejdzie do historii wałbrzyskiego klubu, 
jako jedno z najważniejszych Victorii!

Świadkiem tych niezwykłych 
emocji było blisko 150 kibiców, 
którzy wierni swojej drużynie 
zdzierali gardło od chwili poja-
wienia się na trybunach. Tam jak 
i na parkiecie działy się rzeczy 
wielkie. Biało-niebiescy czuli się 
jak u siebie w domu i tak też to-
czył się sam mecz. Zero stresu. 
Opanowanie pod koszem i ge-
nialna gra w defensywie. Górnik 
grał jak z nut. Szybko uzyskał 
przewagę. Pierwszą kwartę uda-
ło się wygrać jednak zaledwie 
jednym punktem. Drugie 10 

minut wałbrzyszanie poszli na 
wymianę ciosów. Jeden punkt 
więcej zdobyli wrocławianie i do 
przerwy mieliśmy remis 38:38.

- To były niesamowite emocje. 
Przyjechaliśmy specjalnie na ten 
mecz. W przerwie powiedziałem 
znajomym, że tym razem po prze-
rwie zagramy jeszcze lepiej. Nie 
wszyscy mi wierzyli – śmiał się 
Krzysztof, kibic Górnika Trans.
eu Wałbrzych.

Po zmianie stron fantastycz-
na obrona i wysoka skuteczność 
Górnika pozwoliła rozbić rywala 
22:9. To było chyba najlepsze 10 
minut gry, jakie goście zagrali 
w tym sezonie. Dobrze dobrana 
taktyka trenera Grudniewskiego 
w połączeniu z postawą zawod-
ników na boisku, musiała na 
wszystkich zrobić dobre wraże-
nie. W ostatnich 10 minutach 
gry Górnik kontrolował mecz. 
Przewaga wałbrzyskiej drużyny 
momentami wynosiła nawet 20 
punktów. Swoje zagrał Damian 

Cechniak. Bardzo dobrze pre-
zentował się Krzysztof Jakóbczyk 
i co ważne, wreszcie zaskoczył 
Kamil Zywert. Ostatecznie spot-
kanie zakończyło się efektowną 
wygraną Górnika 78:65.

- Byliśmy pewni, że taki styl 
gry przyniesie nam zwycięstwo. 
Nie sądziliśmy, że to będzie aż tak 
efektowne – mówili po meczu z 
niedowierzaniem wałbrzyscy 
kibice.

Jakość gry, która dała Górni-
kowi zwycięstwo daje poczucie, 
że to jest dopiero początek drogi 
na szczyt. Egzamin zdany. Trener 
i zawodnicy, śmiało mogą pytać, 
kto następny?

WKK Wrocław – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 65:78 
(16:17, 22:21, 9:22, 18:18)

Górnik: Damian Cechniak 23, 
Krzysztof Jakóbczyk 14, Kamil 
Zywert 12, Grzegorz Kulka 10

JZ

Niesamowitą akcję zorganizowali 
sympatycy Piłkarskiego Klubu Spor-
towego Górnik Wałbrzych. Mieć takich 
kibiców to skarb, a hasło „Górnik ni-
gdy nie zginie”, nabiera zupełnie no-
wego wymiaru.

Grający w Wałbrzyskiej Serie A, Górnik 
został przez własnych kibiców obdarowa-
ny nowym kompletem strojów meczo-
wych. Biorąc pod uwagę, że inicjatywa 
kibiców była utrzymywana w tajemnicy, 
śmiało możemy mówić o niespodzian-
ce. Przedwczesny Zajączek to komplet 
strojów zakupionych w całości przez ki-
biców. Koszulki stylizowane na stroje z 
lat poprzednich, nieco przypominające 
układ, w jakim występują reprezentanci 
Argentyny.

Biało-niebieskie pasy z czarnymi 
wstawkami, bardzo przypadły piłkarzom 
do gustu. Obiecali zagrać w nich już w 
pierwszym spotkaniu ligowym. Zespół, 
który bacznie przygotowuje się do star-
tu rundy wiosennej ligi, już kilka razy był 
wspierany przez swoich fanów. Kibice 
złożyli się na transfer zawodnika, opłaca-
li sędziów. Własnoręcznie przygotowali 
pod swoje potrzeby jedną z trybun sta-
dionu przy ulicy Chopina. 

Dodatkowo zorganizowali wspaniałą 
zbiórkę dla swojego kolegi, któremu bar-
dzo potrzebne są pieniądze na operację 
ratującą życie. Rok w rok pomagają dzie-
ciom z domów dziecka. Ich akcja – „Biało-
-Niebieski Mikołaj”, to już tradycja. 

JZ

Takiego prezentu się nie spodziewali
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JAKUB ZIMA

Chełmiec do X potęgi

Za nami ćwierćfinały. 
Przed nami półfinały. Wal-
ka w play-off lub play-out. 
Siatkarze idą w górę lub 
może raczej powinienem 
powiedzieć, że skaczą, albo 
nie. Użyję ich określenia. 
Mają windę!

Przekładając to na nasze 
idą w górę i kto wie jak da-
leko zajdą. Tylko w obecnym 
sezonie w wałbrzyskiej siat-
kówce mogą stać się jesz-
cze rzeczy wielkie. Stać nas? 
Wydaje się, że tak. Rozsądek 
mówi, że to może być jeszcze 
za wcześnie, ale kto by tam 
słuchał rozsądku, kiedy do 
walki staje Chełmiec. 

Na Dolnym Śląsku mło-
dzi siatkarze nie mają sobie 
równych wśród kadetów, ju-
niorów i kto wie, może także 
wśród młodzików. Ten turniej 
odbędzie się już po zamknię-
ciu numeru. Wspomniani 
wcześniej juniorzy powalczą 
też o awans do wielkiego fi-
nału, do najlepszej ósemki w 
kraju. Nieważne, jakim wyni-
kiem ten turniej się zakoń-
czy, każdy będzie sukcesem. 

No dobra, nie bójmy się 
tego powiedzieć, gra w fina-
le będzie sukcesem. O resz-
cie powiemy, że to wspaniały 
wynik. Czy to jest realne? Tak! 
Dopóki piłka w grze. Dopóki 
ktoś nas nie zatrzyma blo-
kiem, wszystko jest możliwe!

W dorosłej siatkówce se-
niorzy walczą o awans. Nasze 
piękne panie chcą zagrać 
w play-off. Na trybunach 
dopingują je tłumy. Czego 
chcieć więcej? No to akurat 
jest proste. Awansu i panów 
i pań i juniorów i medali i pu-
charów i atmosfery rodem 
z Ligi Narodów i… przede 
wszystkim powtórki za rok. 
Wyniki młodzieży cieszą, ale 
żeby sukces stał się realnym, 
musimy zacząć czerpać z 
systemu szkoleń w każdym 
kolejnym roku. Tylko tak po-
nownie staniemy się potęgą. 

JZ

W hotelu Maria odbyło się 
ostatnie w historii posiedze-

nie Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Wałbrzychu. Na zjeź-

dzie pojawiły się 92 osoby, 
które przy aprobacie ponad 
2/3 delegatów, zlikwidowały 
OZPN Wałbrzych.

OZPN przez niektórych żar-
tobliwie nazywany „O Znowu 
Panowie Narozrabiali” przestał 
istnieć. W jego miejsce powo-
łano Podokręg Piłki Nożne Wał-
brzych. Swoją drogą ciekawe, 
jakiego przydomka doczeka się 
PPN.  

Podczas zebrania nikomu 
jednak do śmiechu nie było. 
W sprawozdaniu finansowym 
przedstawiono, że na koniec 
grudnia 2019 roku, w kasie Okrę-
gu Piłkarskiego zostało około 11 
tysięcy złotych. Poruszone śro-
dowisko piłkarskie wyjątkowo 
ochoczo komentowało zaist-
niałą sytuację. Zarzucano wła-

dzom, że podczas swojej pracy 
dla OZPN, nie zadbano o lepszą 
kondycję finansową związku.

Jednym z argumentów, 
jaki padał, było stwierdzenie, 
że mniejsza liczba zespołów 
powinna skutkować większą 
sumą w kasie. Pytano, gdzie są 
pieniądze. Klarownych odpo-
wiedzi na to pytanie jednak już 
nikt nie otrzymał. Oficjalnie PPN 
dopiero zaczyna pracę. Trudno 
określić czy takie przekształce-
nie pozwoli na lepszą kontrolę 
i podział finansów, zapewni 
odpowiednią pracę sędziów, 
szkolenia. Zwolennicy się cieszą. 
Przeciwnicy raczej siedzą cicho. 
Czas pokaże czy nowe rozwiąza-
nie okaże się lepsze.

JZ

Zagłębie Wałbrzych w każ-
dym spotkaniu gra o zwy-
cięstwo. Może i wyniki gier 
sparingowych nie są najważ-
niejsze, to jednak zawsze cie-
szą.

Jeszcze tydzień temu zawod-
nicy drużyny prowadzonej przez 
trenera Łukasza Wojciechow-
skiego, narzekali na ciężkie tre-
ningi i dość duże zakwaszenie 
organizmu. Tym razem jednak 
kondycja fizyczna była już na 
zdecydowanie wyższym pozio-
mie.

Zawiodła jednak pogoda. 
Mecz toczył się pod dużym 
wpływem silnego wiatru. Ten, 
pomimo, że przeszkadzał, za-
wodnicy obydwu drużyn stwo-
rzyli bardzo dużo sytuacji pod-

bramkowych. Sporą część z nich 
zamienili na gole. 

- Pogoda nie dopisała i wiatr 
bardzo przeszkadzał w grze. 
Całe spotkanie prowadzone było 
jednak pod nasze dyktando, ale 
zespół Płomienia bardzo skutecz-
nie kontrował. Na szczęście mecz 
wygraliśmy po bramkach Maciej-
czyka, Pawełka i Ślisza. Za tydzień 
– mówił po meczu kierownik 
zespołu Mariusz Pośledniak.

Już za tydzień Zagłębie zmie-
rzy się z Granitem Roztoka. Mecz 
zaplanowano na sobotę 7 mar-
ca. Zawody zostaną rozegrane w 
Dobromierzu.

Zagłębie Wałbrzych – Pło-
mień Dobromierz 3:2

Maciejczyk, Ślisz, Pawełek

JZ

Piłkarski sezon zbliża się 
wielkimi krokami. Już za nie-
spełna trzy tygodnie do wal-
ki o ligowe punkty wybiegną 
praktycznie wszyscy nasi re-
prezentanci. Zanim to nastąpi, 
rozgrywane są ostatnie mecze 
kontrolne.

Z dużą ciekawością obserwo-
waliśmy rywalizację Podgórza 
Wałbrzych i Husarii Grzędy. Obie 
drużyny występują na poziomie 
klasy B, choć w dwóch różnych 
regionach. Samo spotkanie to-
czyło się w dość szybkim tem-
pie. Zobaczyliśmy aż siedem 
bramek i jeszcze więcej sytuacji 
bramkowych.

- Przegrana po zaciętym i bar-
dzo dobrym meczu, który mógł 
się podobać kibicom. Dużo sytua-
cji bramkowych. Pierwsza połowa 
niemal bez błędu z naszej strony. 
Niestety w drugiej połowie odda-

liśmy pola rywalom. Ci w ciągu 20 
minut odmienili losy spotkania. 
Cóż... wynik nie zadowala, ale 
i nie martwi. Po dzisiejszej grze 
całej drużyny można pozytyw-
nie patrzeć w przyszłość – mó-
wili przedstawiciele klubu z 
Grząd.

- W czwartym meczu kontrol-
nym pokonujemy przedstawiciela 
Jeleniogórskiej B klasy. Mecz wy-
równany do ostatniego gwizdka, 
dużo ładnych bramek. Drużynie 
Husarii dziękujemy za dobrą 
jednostkę treningowa i życzymy 
powodzenia w lidze – komple-

mentują rywala trenerzy Pod-
górza.

Podgórze Wałbrzych – Hu-
saria Grzędy 4:3 (1:2)

Sysiak x2, Hertmanowicz, Kry-
ska

Foto: użyczone FB Podgórze 
Wałbrzych

JZ

OZPN – nie ma i nie będzie

Lżejsze nogi Zagłębia

Siedem goli w meczu Podgórza
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Wymyślone przez świato-
wą federację siatkówki wyda-
rzenie miało być tylko formą 
zabawy. Okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Teraz wszyscy 
sympatycy siatkówki czekają 
na każdą kolejną edycję. Te 
niczym Igrzyska Olimpijskie 
odbywają się jednak raz na 
cztery lata.

W drugiej odsłonie wyda-
rzenie wzięło udział ponad 138 
tysięcy uczestników. Wszyscy 
wcześniej rejestrowali się za 
pomocą dedykowanych stron 
internetowych. Do wzięcia 
udziału w wyzwaniu zachęcali 
tacy sportowcy jak Eda Erdem, 
Tijana Bošković, Wiczesław Kra-
silnikow, Florian Schnetzer czy 

Joanna Wołosz. W Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów dołączyła do 
nich Aleksandra Małodobra.

O czym mowa? O dodat-
kowym dniu dla siatkówki - 
#1DayMore4Volleyball, który 
odbywa się wyłącznie 29 lute-
go! Tegoroczne święto zostało 
godnie uczczone również w 
Wałbrzychu. Do pamiątkowych 

zdjęć pozowali siatkarze biorą-
cy udział w ćwierćfinałowym 
turnieju o Mistrzostwo Polski. 
Iście świątecznie było jednak 
podczas II-ligowego spotkania 
kobiecej drużyny Chełmca Wo-
dociągi Wałbrzych.

To właśnie w jego trakcie 
odbyły się prezentacje druży-
ny młodzieżowych. Rozegrano 

specjalny set, w którym wygry-
wała drużyna, która jako pierw-
sza zdobyła 29 punktów. Dodat-
kowo chętni mogli skorzystać 
ze specjalnej fotobudki. Zrobio-
ne w niej zdjęcia były wspaniałą 
pamiątką na kolejne cztery lata. 

JZ

Gdy do kadry AZS PWSZ Wał-
brzych dołączyła Klaudia Fabova, 
cieszyliśmy się, że zespół wzboga-
cił się o klasową zawodniczkę. Tym 
razem szeregi wałbrzyskiej druży-
ny zasiliła reprezentantka Czech - 
Nikola Hladíková!

Wałbrzyski zespół boryka się z 
wąską kadrą. Niemal każde wzmoc-
nieni jest na wagę złota. Kiedy więc 
dotarła do nas informacja, że piłkarką 
AZS PWSZ Wałbrzych została Nikola 
Hladíková, ucieszyliśmy się i natych-

miast zaczęły się poszukiwania infor-
macji na temat zawodniczki.

- Nikola była u nas na testach, które 
utrzymywaliśmy w tajemnicy. Bardzo 
dobrze się na nich spisała i postanowi-
liśmy zaproponować jej grę w naszym 
klubie. Myślę, że jak tylko wkomponuje 
się w zespół, będziemy mieli z niej wiele 
korzyści - mówił trener zespołu Ka-
mil Jasiński.

Nikola Hladíková jest reprezen-
tantką młodzieżowej reprezentacji 
Czech. Występując w kadrze do lat 

19, nabiera cennego doświadczenia 
na arenie międzynarodowej. Uro-
dzona w 2001 roku, dołączyła do 
wałbrzyskiego klubu ze Slavii Praga. 
W ostatnim sezonie Nikola grała w 
barwach Dukli Praga, gdzie została 
wypożyczona. Może występować 
na pozycji ofensywnego pomocnika 
jednak najlepiej czuje się w linii ata-
ku. Sztab szkoleniowy liczy, że naj-
nowszy transfer podniesie rywaliza-
cję na tej pozycji.

JZ

Pěkně vítáme Nikola!

Dodatkowy dzień dla siatkówki

Wilczym Tropem w regionie – fotorelacjaWilczym Tropem w regionie – fotorelacja

Przypomnijmy, że pomy-
słodawcą i organizatorem 
największego ogólnopol-
skiego biegu pamięci jest 
Fundacja Wolność i Demo-
kracja z siedzibą w Warsza-
wie. W tegorocznej, ósmej 
już edycji biegu hołd Żoł-
nierzom Niezłomnym od-
dało ponad 75 tysięcy osób  
w ponad 350 miastach. Nie 
inaczej było w naszym re-
gionie. Należy pamiętać, że 
bieg jest częścią obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych, przy-
padającego dnia 1 marca. 

źródło www.sokibp.pl
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym w Jaworzynie Śląskiej przy-

ciągnął prawie 170 uczestników. W ten sposób uczczono Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca.

źródło Ziemia Wałbrzyska. Z kolei w Walimiu na starcie stanęło ponad pięćdzie-
sięciu uczniów i podopiecznych placówek opiekuńczych z terenu powiatu wałbrzy-
skiego. Trasę o symbolicznej długości 1963 metrów, poprowadzoną górskimi łąkami i 
lasami pokonywały drużyny 3 i 4-osobowe
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Podwójne podium
zapaśników Zagłębia
Przedstawiciele ZLKS Zagłębia 
Wałbrzych wzbogacili się o dwa 
cenne trofea Pucharu Polski w 
zapasach. Mowa o Mateuszu Ro-
piaku oraz Jakubie Misiu. Pierwszy 
z wymienionych nie miał sobie 
równych w swojej kategorii wago-
wej zwyciężając wszystkie walki 
przez przewagę techniczną. Dzię-
ki temu wałbrzyszanin stanął na 
najwyższym stopniu warszawskiej 
imprezy, a zarazem potwierdził, 
że będzie naszym godnym repre-
zentantem podczas Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w Kato-
wicach. 

O sporym pechu może mówić 
tymczasem drugi z naszych me-
dalistów – Jakub Miś. Niestety, już 
w pierwszej walce podopieczny 
trenera Michała Jóskowskiego 
trafił na mocnego rywala z Miast-
ka. W tak zwanym „małym” finale 
lepszy okazał się Kacper Karaśkie-
wicz, który poszedł za ciosem zdo-
bywając Puchar Polski. Natomiast 
w kolejnych pojedynkach Miś nie 
dał szans swym przeciwnikom, co 
przełożyło się na brązowy krążek 
Kuby. Pozostali nasi reprezentanci 
to debiutanci w tej grupie wieko-
wej. Mimo to z dobrej strony po-
kazał się Mikołaj Dereń, który jest 
aktualnym mistrzem kraju w mło-
dzszej grupie wiekowej. Bilans Mi-
kołaja to 2 wygrane oraz 2 porażki, 
a w rezultacie 12. miejsce. Dwaj 
pozostali, czyli Kacper Grondys 
oraz Marcin Walczyk, nie pokazali 
pełni swych możliwości przegry-
wając po dwie wyrównane walki 
i finiszując na odległych lokatach. 
Powyższe wyniki przełożyły się na 
wysoką, bo 7. pozycję Zagłębia w 
klasyfikacji drużynowej skupiają-
cej ponad 50 klubów. 

4 punkty Górnika
z WKK Wrocław
Nie tylko koszykarze pierwszego 
zespołu Górnika Trans.eu mogą 
się poszczycić wygraną nad WKK 
Wrocław. W miniony weekend 
swoje zwycięstwo odnieśli bo-
wiem również gracze drużyny 
rezerw, która pokonała ekipę ze 
stolicy Dolnego Śląska 103:88 w 
grupie walczącej o miejsca 1-8 III 
ligi. Co ciekawe, ponad 70 punk-
tów dla podopiecznych trenera 
Pawła Domoradzkiego zdobyli 
Damian Durski oraz Bartłomiej 
Ratajczak, którzy byli nie do po-
wstrzymania dla przyjezdnych. 
Wczorajszy wyjazd biało-niebie-
skich do Zielonej Góry zakończył 
się już po zamknięciu wydania, w 
kolejnym zaś spotkaniu, na zakoń-
czenie tej odsłony sezonu, nasi 
podejmą Team-Plast KK Oleśnica. 
Początek w najbliższą środę w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów o godzinie 
16. 

Górnik Trans.eu II Wałbrzych - WKK 
Wrocław 103:88 (36:21, 19:22, 
21:24, 27:21)
Górnik Trans.eu II: Ratajczak 36, 
Durski 35, Podejko 15, Krzymiński 
11, Jeziorowski 5, Stankiewicz 1, 
Szymański, Niziński. Trener: Paweł 
Domoradzki

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Maciej  
Nazwisko: Leński 
Data urodzenia:
31 stycznia 1983 roku 
Pseudonim sportowy: Lenin
Klub: MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych (siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Rodzina i narodziny dwójki synów. A z 
aspektów sportowych wiele lat temu 
awans na najwyższy szczebel roz-
grywkowy w kraju z Gwardią Wrocław. 
Moje największe sukcesy miały miej-
sce w siatkówce młodzieżowej, junior-
skiej. Było trochę fajnych wyników 
i medali, między innymi trzykrotne 
Mistrzostwo Polski z AZS-em Często-
chowa, dwukrotnie zdobyłem srebro, 
w tym jeden krążek z AZS-em i jeden 
z Gwardią, oraz brąz z AZS-em. Jestem 
również akademickim wicemistrzem 
Polski, który to tytuł wywalczyłem z 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
z Wałbrzycha. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Wzorem był dla mnie Michael Jordan, 
choć nie jest on związany ze sportem, 
który uprawiam. Bardziej z lat dziecię-
cych, ale pamiętam, że był czas, gdy 

pasjonowałem się koszykówką i jego 
osobą. 

Dlaczego siatkówka?
Za namową nauczyciela wychowania 
fizycznego w Oławie, skąd pochodzę. 
Od pierwszego treningu polubiłem 
ten sport i tak już zostało. W Oławie 
nie było zbyt wielu alternatyw, dlate-
go wybrałem siatkówkę. 

Jaki cel jako zawodnik chcesz osiąg-
nąć?
Brakuje mi ostatniego osiągnięcia, 
czyli awansu do I ligi. Udało mi się 
przejść z III do II ligi, występowa-
łem na najwyższym szczeblu, ale na 
zakończenie przygody ze sportem 
chciałbym również awansować do I 
ligi. 

W Żaganiu z nożem na gardle
Rywalizację w rundzie play-off II ligi siatkarze MKS-u Aqua-Zdrój rozpoczęli od remisowego starcia z Sobieskim Arena Żagań. W najbliż-

szy weekend zmagania przeniosą się na parkiet rywala i jeśli wałbrzyszanie nie chcą przedwcześnie zakończyć sezonu, to muszą wygrać 
przynajmniej jedno spotkanie w Żaganiu. 

Historyczny sukces AZS-u PWSZ
Jeszcze nie ucichły echa doskonałych w wykonaniu AZS-u PWSZ Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu, które przyniosły srebrny medal 

wałbrzyszan, gdy idąc za ciosem nasze panie sprawiły wręcz mega sensację w Ekstralidze kobiet. Na inaugurację rundy wiosennej zespół trene-
ra Kamila Jasińskiego pokonał bowiem Medyka Konin 2:0 odnosząc tym samym historyczne zwycięstwo na boisku rywala.  

Obawialiśmy się konfronta-
cji z Sobieskim, który w rundzie 
zasadniczej dwukrotnie okazał 
się lepszy od podopiecznych tre-
nerów Janusza Ignaczaka oraz 
Fabiana Kurzawińskiego. Tym-
czasem pierwszy mecz I rundy 
play-off o awans do I ligi poszedł 
po myśli gospodarzy, którzy 
zaciętej, ale zwycięskiej partii 
29:27, w kolejnych dość gładko 
odprawili przeciwnika 25:19 oraz 
25:19. Niestety, w poniedziałko-

wym rewanżu nie było już tak 
optymistycznie, gdyż Sebastian 
Zieliński i spółka przegrali 1:3, 
dość pechowo ulegając w pierw-
szym secie 30:32. 

W rywalizacji do trzech zwy-
cięstw mamy zatem remis 1:1 i 
dwa kolejne mecze w Żaganiu. 
To oznacza, iż nasi muszą wygrać 
co najmniej jedną potyczkę, aby 
przedłużyć swe szanse na piąte 
spotkanie w Wałbrzychu, a tym 

samym awans do dalszej odsło-
ny gry o I ligę.   

Juniorzy walczą o finał Mi-
strzostw Polski

W nadchodzących dniach 
oczy kibiców siatkówki zwróco-
ne będą na Żagań, ale również i 
halę Aqua-Zdrój, która gościć bę-
dzie uczestników półfinałowego 
turnieju Mistrzostw Polski junio-
rów. Gospodarzem zawodów 
jest Chełmiec Wałbrzych, który 
niedawno sprawił miłą niespo-
dziankę awansując do najlepszej 
„16” w kraju. O kolejne sukcesy 
będzie na pewno bardzo trud-
no, ale nie da się ukryć, iż każda 
wygrana w weekendowym tur-
nieju bedzie przemawiać na ko-
rzyść naszych chłopców, którzy 
zapewne zrobią wszystko, aby 
udanie zaprezentować się przed 
wałbrzyską publicznością. 

Półfinał Mistrzostw Polski ju-
niorów

Program zawodów – hala 
Aqua-Zdrój, ul. Ratuszowa

Piątek – 6 marca:
godz. 17.00: Chełmiec Wał-

brzych – Chemik Bydgoszcz
godz. 19.30: Eco-Team AZS 

2020 Stoelzle Częstochowa – 
AKS V LO Rzeszów

Sobota – 7 marca:
godz. 13.00: Chemik Byd-

goszcz – AKS V LO Rzeszów
godz. 16.00: Chełmiec Wał-

brzych – Eco-Team AZS 2020 
Stoelzle Częstochowa

Niedziela – 8 marca:
godz. 10.00: Eco-Team AZS 

2020 Stoelzle Częstochowa – 
Chemik Bydgoszcz

godz. 12.30: Chełmiec Wał-
brzych – AKS V LO Rzeszów

Bartłomiej Nowak

W dotychczasowej historii 
spotkań akademiczki zaledwie 
dwukrotnie, nie licząc walkowe-
ra, zremisowały na obiekcie Me-
dyka Konin. Aż do 29 lutego tego 
roku, kiedy to wałbrzyszanki po 
raz pierwszy znalazły sposób na 
wielokrotnego Mistrza Polski, 

obecnego wicelidera Ekstraligi 
kobiet. 

Do przerwy, mimo przewagi 
wyżej notowanych gospodyń, 
utrzymał się bezbramkowy re-
mis. Początek drugiej odsłony 
przyniósł szybko zdobyty gol 
wałbrzyszanek. W 48 minucie 

Ewa Cieśla dośrodkowała z rzutu 
wolnego, a Alicja Materek celną 
główką otworzyła wynik potycz-
ki. Stałe fragmenty okazały się 
kluczem do późniejszego suk-
cesu, gdyż w 61 minucie kolejne 
dośrodkowanie Cieśli, tym ra-
zem z rzutem rożnego, trafiło do 
Klaudii Fabovej, która przedłu-
żyła głową na krótki słupek do 
Anity Turkiewicz, a ta strzałem 
z najbliższej odległości powięk-
szyła przewagę gości. Ostatnie 
pół godziny stało pod znakiem 
ataków Medyka i mądrej gry w 
defensywie AZS-u PWSZ z pew-
nie spisującą się między słupka-
mi naszej bramki – Jagodą Sa-
por. Wałbrzyszanki wytrzymały 
jednak napór rywalek, aby po 
końcowym gwizdku sędzii roz-
począć świętowanie wspaniałe-
go sukcesu w Koninie. 

W najbliższych dniach na plan 
pierwszy wysuną się spotkania 
reprezentacji Polski kobiet, stąd 
kolejna odsłona Ekstraligi odbę-
dzie się tydzień później. W so-
botę 14 marca Klaudia Fabova i 
spółka wystąpią przed wałbrzy-
ską publicznością, aby w samo 
południe podjąć UKS SMS Łódź. 

Medyk Konin – AZS PWSZ 
Wałbrzych 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Alicja Materek 
(48), 0:2 Anita Turkiewicz (61)

AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska, 
Bosak, Zawadzka, Szewczuk, Cie-
śla, Ostrowska, Głąb, Materek, 
Turkiewicz (90+3 Migacz), Fabo-
va (90+1 Hladikova). Trener: Ka-
mil Jasiński

Tabela Ekstraligi
1. Górnik Łęczna 12 34 57:8

2. Medyk Konin 12 25 43:13

3. Czarni Sosno-
wiec

12 25 40:8

4. AZS UJ Kraków 11 24 26:12

5. UKS SMS Łódź 12 23 35:13

6. GKS Katowice 12 22 30:19

7. AZS PWSZ Wał-
brzych

11 16 23:19

8. Olimpia Szczecin 11 15 24:38

9. AZS Wrocław 12 12 20:28

10. Mitech Żywiec 12 6 11:43

11. KKP Bydgoszcz 12 4 7:53

12. Rolnik Biedrzy-
chowice

11 0 7:6

Poważne granie w Prima Apri-
lis

Po wielu miesiącach oczeki-
wań poznaliśmy w końcu datę 
rozegrania zaległego z września 
(!) ligowego pojedynku z Olim-
pią Szczecin. Dojdzie do niego 1 
kwietnia o godzinie 16 na stadio-
nie przy ulicy Ratuszowej.

Bartłomiej Nowak
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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 

Problem
z alkoholem?
Wszywanie

esperalu
TEL. 74 841 54 66

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

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

NIERUCHOMOŚCI

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

Biały Kamień, 3 pokoje, 77m2, 2 
piętro, DWUPOZIOMOWE, wy-
mienione instalacje, ogrzewanie 
GAZOWE, BEZ CZYNSZOWE. 
Cena: 210 000 złotych, tel: 881-700-
772.

Piaskowa Góra, 3 pokoje, 53m2, 2 
piętro, ATRAKCYJNA OFERTA, 
niskie koszty utrzymania. Cena: 
169 900 złotych, tel: 881-700-772.

Piaskowa Góra, 3 pokoje, 53m2, 4 
piętro, nowa kuchnia w zabudowie, 
stan dobry. Cena: 189 000 złotych, 
tel: 530-998-374.

Podzamcze, 2 pokoje, 40m2, 4 pię-
tro, stan bardzo dobry. Cena: 154 
000 złotych, tel: 535-285-514.

Piaskowa Góra, lokal na sprzedaż, 
35m2, dwie salki, zaplecze, W CE-
NIE WYPOSAŻENIE Z  PRZE-
ZNACZENIEM NA SALON FRY-
ZJERSKI. Cena: 68 000 złotych, tel: 
535-285-514.

USŁUGI

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

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

(2) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KO-
MINÓW tel. 506 206 102

(4) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWIDU-
ALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IB G.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(8) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-
43

(8) Naprawy sprzętu radiowo- te-
lewizyjnego, wszystkie firmy, gwa-

rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992, 74 841 25 40

(8) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(28) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobo-
wo tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. Sło-
wackiego 5,www.speed24h.info

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

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

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

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

PRACA

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

(1) Jeżeli szukasz zmienniczki  do 
opieki na terenie UE zadzwoń. 
Znam język niemiecki i nider-
landzki. Tel. 668 839 611

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(2) Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno-Walim 
1ha-3zł/m2 , tel. 502659170

WYNAJMĘ

(3) Wynajmę mieszkanie, czynsz 
400 zł. Tel. 795 602 683 

(3) Szukam do wynajęcia małego 
mieszkania w Wałbrzychu, częścio-
wo umeblowanego na  okres dwóch 
miesięcy, na czas remontu mojego 
mieszkania. Tel. 694 680 043
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UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 6.03.2020  punktualnie o godz.11:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

KREDYTY
gotówkowy, � rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04
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Wilczym Tropem w WałbrzychuWilczym Tropem w Wałbrzychu
W niedzielę 01 marca 2020 

roku o godzinie 12:00 w parku 
im. Jana III Sobieskiego w Wał-
brzychu, wystartował po raz 
ósmy w naszym mieście bieg Tro-
pem Wilczym czyli Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Głównym 
organizatorem VIII edycji biegu 
była Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. 
„Cieszę się bardzo, że po raz pierw-
szy, wałbrzyska strefa była głów-
nym organizatorem edycji biegu 
Wilczym Tropem w naszym mie-
ście. Impreza jest bardzo cenną 

inicjatywą, która łączy w sobie ele-
menty patriotyzmu i zdrowego sty-
lu życia. Bardzo istotną sprawą jest 
tu także popularyzacja wiedzy o 
Żołnierzach Wyklętych. Chciałbym 
podziękować ministrowi Michało-
wi Dworczykowi, wicemarszałkowi 
Grzegorzowi Macko oraz prezy-
dentowi Romanowi Szełemejowi 
za wsparcie i objęcie biegu patro-
natem honorowym” - powiedział 
po biegu dr Piotr Sosiński - prezes 
WSSE „INVEST-PARK”. „Wałbrzyski 
bieg jest częścią ogólnopolskie-
go projektu pod nazwą „Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, realizowanego przez 
Fundację Wolność i Demokracja. 
Dobrze, że z roku na roku przyby-
wa uczestników.” -Z kolei tak pod-
sumował bieg Grzegorz Macko 
wicemarszałek województwa dol-
nośląskiego.

Główną ideą projektu jest od-
danie hołdu żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycznego i 
antysowieckiego działającego w la-
tach 1944 – 1963 w obrębie przed-
wojennych granic Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz popularyzacja wiedzy 

na ten temat. Długość trasy biegu 
głównego wynosiła1963 metry. Jak 
zaznacza Kamil Zieliński – wicepre-
zes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Bieg Tropem Wil-
czym, to bardzo dobra i potrzebna 
inicjatywa. Jest wyrazem nowo-
czesnego patriotyzmu. Tak liczna 
frekwencja wskazuje, że ta forma 
jest dobra, zachęca do aktywizacji i 
manifestacji swojego przywiązania 
do historii i Ojczyzny. Bardzo cieszy 
fakt, że w tym roku swoją cegieł-
kę dołożyła Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna.” Natomiast 

Mariusz Piejko – organizator Bie-
gu Tropem Wilczym podkreślił że 
– „Fakt, że udało się zorganizować 
Bieg w takiej formie, z tak wieloma 
uczestnikami, to powód do dumy. 
Cieszę się, że poprzez sport może-
my promować patriotyzm i pamięć 
o naszych bohaterach.”

Pogoda w tym dniu była nie-
wątpliwie dodatkowym sprzymie-
rzeńcem biegaczy, wśród których 
nie zabrakło najmłodszych uczest-
ników. Dla nich zorganizowano 
osobno specjalnie dedykowany 
bieg.


