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Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

rozmowa tygodnia
z Piotrem Rachwalskim, 
prezesem zarządu spółki „Aqua Zdrój”, cz.1.

„Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.”
Janusz Korczak
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Jak powinien wyglądać stadion 
na Nowym Mieście za kilka lat?

Ten stadion ma być na swój sposób 
reprezentacyjny. Jeśli zakładamy przy 
tym, że ma to  być stadion meczowy, 
z dobrze utrzymaną nawierzchnią tra-
wiastą, to trzeba pamiętać, iż można 
na nim grać góra kilkanaście godzin w 
tygodniu, dlatego od razu musimy mó-
wić o obiektach treningowych. Poza 
tym, na pewnym poziomie rozgry-
wek nie da się już rozgrywać meczów, 
bez boiska treningowego najczęściej 
sztucznego, lub hybrydowego. Boisko 
przy ulicy Żwirki i Wigury obok Hali LA 
jest zdekapitalizowane. To dobre miej-
sce na nowe boisko treningowe. Dru-
gie miejsce, w którym można by taki 
obiekt wybudować to teren po base-
nach. Gdyby to się udało, podkreślam 
docelowo, byłoby super.

Były wielkie plany dotyczące sta-
dionu na Nowym Mieście, który miał 
pomieścić tysiące ludzi. Planowano 
budowę gigantycznego zaplecza, 
nawet hotelu.

Doświadczenie innych miast, choć-
by Wrocławia uczy, że tego typu obiek-
ty są głęboko deficytowe i jeżeli można 
jeszcze czasem zdobyć jakieś pieniądze 
zewnętrzne na budowę - inwestycję, to 
z pieniędzmi na ich utrzymanie robi się 
kłopot. Poza tym miasto niekoniecz-
nie powinno zajmować się wszystkim. 
Nie powinno np. wchodzić w budowę 
hotelu. Wiem, że 3 sieci hotelowe zain-
teresowane są Wałbrzychem. Analizy 
pokazały im, że jest to perspektywiczny 
teren. W takiej sytuacji budowa hotelu 
z pieniędzy publicznych to naprawdę 
zły pomysł, tym bardziej, że istnieją 
inne potrzeby.

Co z dotychczasowym projektem 
kompleksu?

Jest stary i nieaktualny bo przeska-
lowany. Swego czasu wykonana była 
jednak dokumentacja, było pozwole-
nie na budowę, więc jakieś pieniądze 
zostały wydane. Warto byłoby w dużej 
części to odzyskać. 

W jaki sposób?
Dogadać się z projektantem. Na 

razie rozmawiamy o tym, aby istnie-
jący projekt odchudzić, dostosować 
do możliwości. Ktoś, kto robił projekt, 
może to pewnie zrobić najtaniej i naj-
lepiej.

Zapadła też decyzja, jaki będzie 
to stadion. 

Wiadomo, że  piłkarsko - lekkoatle-
tyczny na poziomie II ligi, bez określe-
nia klasy lekkoatletycznej. Oczywiście z 
opcją rozwoju, rozbudowy w taki spo-
sób, aby nie trzeba było później czegoś 
burzyć, żeby osiągnąć wyższy poziom. 
Musimy też pomyśleć o częściowym 
zadaszeniu trybun, skoro mówimy o II 
lidze. Takie są wymogi, ale to jest już 
sprawa przyszłości. Na początek będą 
to prawdopodobnie trybuny dla 1000 – 
1500 osób, potem w latach następnych 
będziemy dokładać kolejne segmenty.

Wielu będzie zawiedzionych, że 
tylko II liga.

Wszystkim tym zawiedzionym, chcę 
uświadomić, że każda kolejna klasa - 
wyższa to natychmiastowy wzrost wy-
magań, żądanie certyfikatów narzuca-
nych przez chociażby PZLA, czy PZPN. 
Mistrzostwa Polski można robić na 
obiektach, które spełniają odpowied-
nie normy, ale to wszystko kosztuje.

I pewnie sporo? 
Spójrzmy chociażby na wymogi 

PZPN dotyczące I ligi, czy ekstraklasy, 
gdzie pojawiają się takie rzeczy jak: 
poczekalnia VIP, parking VIP, jakieś 
wymagania dla mnie kosmiczne i nie-
zrozumiałe, nie związane w ogóle ze 
sportem, oderwane od rzeczywistości. 
Dlaczego społeczeństwo Wałbrzycha 
ma za to płacić? Nie inwestujmy na ra-
zie w coś, co będzie wykorzystane raz 
na pięć lat, kiedy zorganizujemy jakieś 
mistrzostwa, za które uwaga! - zapłaci-
my! Inwestujmy pod to, co mamy.

O tym jednak będziemy mówić 
w kolejnej części rozmowy, w na-
stępnym numerze tygodnika. Dzisiaj 
dziękuję za jej pierwszą część.

Anna Waligóra - Stupnicka

Informacja z Kancelarii Premiera
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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 Piwiarni Warka na Piaskowej Górze w Wałbrzychu

z mistrzem pszczelarstwa i prezesem Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka rozmawiał Paweł Szpur

z Kazimierzem Czechowskim

Oglądnij pełny wywiadZobacz stronę klubu
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Świat nie istniałby bez pszczół...
To ja od razu odpowiem dla-

czego. Rolą pszczół jest zapylanie. 
Bez zapylania nie będzie jedzenia. 
Dlatego ta pszczoła jest bardzo po-
trzebna.

Jak zostać pszczelarzem? Co 
jest niezbędne?

To jest taka piękna pasja. Od 
czego zacząć? Ja myślę, że od wi-
zyty u Powiatowego Lekarza We-
terynarii. Zgłoszenie chęci zakupu 
pszczół, pozyskania rodzin pszcze-
lich i posiadania pasieki. To jest 
taka podstawa. A później dobrze 
jest się zrzeszyć i mieć wsparcie w 
gronie kolegów pszczelarzy.

Czy należy zwrócić uwagę na 
aspekt terytorialny? Odpowied-
nio umiejscowić ule?

Tak, bardzo ważną rzeczą jest 
umiejscowienie tych uli. Najlepiej 
z dala od sąsiadów, ponieważ z 
pszczołą różna bywa. Może być i 
łagodna, i bardziej kąśliwa, złośli-
wa. Dobrze jest znaleźć na uboczu 
takie miejsce, gdzie w ciszy i spo-
koju będzie mógł człowiek pszcze-
larzyć.

Zanim zaczniemy rozmawiać o 
waszym klubie, chciałbym zapy-
tać, dlaczego zająłeś się pszcze-
larstwem?

Z biedy. To był rok 2000, kiedy 
tej pracy było w Wałbrzychu bar-
dzo mało. Nie ukrywam, ciężko 
było o pracę, postanowiłem zająć 

się pszczołami. Zacząłem od pię-
ciu rodzin pszczelich, a później z 
czasem coraz więcej, coraz więcej. 
Pasieka teraz jest dochodowa, ale 
przez pewien okres musiałem „do-
kładać” do tej mojej pasji. Z czasem 
poszło to dobrze.

Jak wam - pszczelarzom udało 
się połączyć w klub pszczelarski i 
zacząć współpracować?

Przez trzy kadencje byłem prze-
wodniczącym Powiatowego Koła 
Pszczelarzy w Wałbrzychu. Ale nie-
stety, jak to z ludźmi bywa, różnie 
się zachowują. Postanowiliśmy w 
trójkę z kolegami założyć taki klub 
pszczelarza i z czasem przychodzi-
ło do nas coraz więcej osób. Proszę 
sobie wyobrazić, że potrafią przy-
jechać ludzie z okolic Trzebnicy, 
Jeleniej Góry czy Dzierżoniowa. 
Widzą efekty naszej społecznej 
pracy dla klubu. Ja myślę, że zrze-
szenie się takich ludzi pasjonatów 
jest fantastyczną sprawą. Nie dość, 
że człowiek otrzyma refundacje na 
matki pszczele, na leki pszczele, to 
jeszcze ma możliwość wymiany 
poglądów na tematy pszczelarskie 
ze swoimi koleżankami i kolegami.

Czy są jakieś aspekty prawne, 
które chcielibyście zmienić? Może 
udało wam się już czegoś doko-
nać?

To jest bardzo trudny temat. W 
Polsce brakuje jednak takiej usta-
wy pszczelarskiej, takiej -  powiedz-

my - jak w Bułgarii. My bazujemy tu 
na prawie z czasów zaboru austria-
ckiego. Przydałaby się taka ustawa, 
niemniej jednak nie ma zbyt wiel-
kiego zainteresowania wśród poli-
tyków tematem. Jednak warto cały 
czas próbować i pukać.

Miód to również zdrowie. Po-
zwolę sobie określić - zdrowy 
cukier. Co takiego pozytywnego 
jest w spożywaniu miodu? I jak 
różnią się miody?

Temat rzeka, można byłoby 
dużo opowiadać. Ja powiem krót-
ko, miody dzielą się na: nektarowe, 
nektarowo-spadziowe i spadziowe. 

Na naszym terenie wałbrzyskim 
pozyskujemy miody nektarowe. 
Trzeba być miodożercą (śmiech). 
Miody mają różne właściwości 
prozdrowotne. Ja uwielbiam miód 
wrzosowy. Inni lubią gryczane, 
wielokwiatowe czy lipowe. Rodza-
jów miodu jest masa. Na naszym 
terenie są takie trzy podstawowe: 
wielokwiatowy, gryczany i lipowy.

Kiedy najlepiej spożywać mio-
dy? Czy tylko zimą, żeby nasz or-
ganizm miał lepszą odporność?

Ja bym powiedział tak: najlepiej 
spożywać codziennie po łyżeczce 
miodu. Jeżeli człowiek codziennie 
będzie spożywał łyżeczkę miodu, 
to nie będą się go imać choroby.

Czyli odporność z pewnością 
zapewniona.

Tak myślę, że ta łyżeczka miodu 
przy dzieciach i łycha miodu dla 
dorosłego...nawet posłodzić sobie 
kawę -  to doskonała sprawa.

Nie tak dawno wasz klub ob-
chodził ważną uroczystość. Przy-
bliżysz szczegóły?

Dzięki uprzejmości dyrektor Te-
atru Dramatycznego, Pani Marosz, 
mieliśmy salę. Pszczelarze frekwen-
cją dopisali i w większości przybyli 
na spotkanie. Należało prezentem 
uhonorować ludzi, którzy dają 
wkład w działalność klubu. Skąd-
inąd klub powiększa się, a zarząd 
nie zawsze jest w stanie ogarnąć 
wszystkich działaczy. To efekt wie-
loletniej pracy na rzecz społeczno-
ści, nie tylko tu lokalnie, ale rów-
nież na terenie powiatu i szerzej.

Dziękuję za rozmowę.
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Stary Zdrój
Dworzec Miasto 
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Tak głosowali nas
 czytelnicy w ankiecie 

internetowej:
Czy instytucje administracji 
publicznej dbają o zabytki

na terenie kraju? 
Wyniki na dzień 10.03.2020 

TAK
22%

NIE
78%

Zadbać o zabytek
Polska usłana jest zabytkami. Tymi bardziej znanymi i mniej 

popularnymi. Większość z nich wymaga stałych prac konserwacyj-
nych, ale są też takie, które zniknęły z powierzchni. Internauci mają 
dostęp do portalu www.mapy.zabytek.gov.pl, który w obecnej for-
mie działa od czerwca 2014 roku. Dane aktualizowane są co sześć 
miesięcy. Opublikowano tam około 80 tysięcy notatek na temat 
zabytków wpisanych do krajowego rejestru.

REKLAMA R0165/20

Czym jest zabytek?
Zabytek jest materialnym świa-

dectwem historii w jej szerokim 
rozumieniu – przekazuje wiedzę o 
czasach, w których powstał, w tym 
- informacji o ówczesnej kulturze, 
osiągnięciach w sztuce, nauce, go-
spodarce. Godny zuważenia jest 
fakt, że stanowi upamiętnienie życia 
codziennego, ale też i dokument 
niecodziennych wydarzeń. Przekaz 
ten ma istotną wartość dla nas w 
kształtowaniu tożsamości, wrażli-
wości estetycznej. Z kolei tę wartość 
mamy obowiązek przekazać przy-
szłym pokoleniom. Należy również 
pamiętać, że pojęcie zabytku w za-
leżności od czasów było nieco od-
miennie rozumiane – odzwiercied-
lało stan wiedzy i poglądów. W 1920 
roku Ministerstwo Sztuki i Kultury w 
publikacji „Opieka nad zabytkami i 

ich konserwacja” poświęciło temu 
terminowi sporo uwagi. Warto pod-
kreślić, że: „zabytki sztuki i kultury łą-
czą przeszłość z przyszłością, świad-
czą o dziejach ludzkości, mówią nam 
o czynach przodków, o życiu ich, 
dążeniu i upodobaniach. Zabytki są 
pełnym wartości mieniem całego 
narodu. Ani jedno pokolenie nie ma 
prawa uważać się za bezwzględne-
go ich właściciela. Jest tylko czaso-
wym ich depozytariuszem”.

Jak dzielimy zabytki?
Zgodnie z ustawą istnieją czte-

ry formy ochrony zabytków: wpis 
do rejestru zabytków, uznanie za 
pomnik historii, utworzenie parku 
kulturowego, ustalenie wymogów 
ochrony konserwatorskiej w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.

Zabytki nieruchome
Zabytki nieruchome dzielimy 

na te, które podlegają bezwzględ-
nej ochronie: krajobraz kulturowy, 
układy urbanistyczne, ruralistyczne i 
zespoły budowlane, działy architek-
tury i budownictwa, działy budow-
nictwa obronnego, obiekty techniki, 
a zwłaszcza kopalnie, huty, elektro-
wnie i inne zakłady przemysłowe, 
cmentarze, parki, ogrody i inne for-
my zaprojektowanej zieleni, miejsca 
upamiętniające wydarzenia histo-
ryczne bądź działalność wybitnych 
osobistości lub instytucji. Ochronie 
mogą podlegać również nazwy 
geograficzne, historyczne lub trady-
cyjne nazwy obiektu budowlanego, 
placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 
Do rejestru zabytków wpisuje się za-
bytek nieruchomy na podstawie de-
cyzji wydanej przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z urzędu 
bądź na wniosek właściciela zabyt-
ku nieruchomego lub użytkownika 
wieczystego gruntu, na którym znaj-
duje się zabytek nieruchomy.

Zabytki ruchome
Zabytki ruchome to przede 

wszystkim: dzieła sztuk plastycz-
nych, rzemiosła artystyczne i sztuka 
użytkowa, kolekcje stanowiące zbio-

ry przedmiotów zgromadzonych i 
uporządkowanych według koncep-
cji osób, które tworzyły te kolekcje, 
numizmaty oraz pamiątki historycz-
ne, a zwłaszcza militaria, sztandary, 
pieczątki, odznaki, medale i ordery, 
wytwory techniki, urządzenia, środ-
ki transportu oraz maszyny i narzę-
dzia świadczące o kulturze material-
nej, charakterystyczne dla dawnych 
i nowych form gospodarki, doku-
mentujące poziom nauki i rozwoju 
cywilizacyjnego, czy materiały bi-
blioteczne. Do tej grupy przynależą 
także instrumenty muzyczne bądź 
wytwory sztuki ludowej i rękodzieła. 
Należy zaznaczyć, że w Polsce znaj-
dują się obiekty szczególnie wyróż-
nione ze względu na nadaną im for-
mę ochrony i rangę. Są one uznane 
za dobra wpisane na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO.

Polskie instytucje
Ważną instytucją w naszym 

kraju zajmującą się zabytkami jest 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
którego działalność w pełni opisa-
na jest i skatalogowana na stronie 
www.nid.pl. Poadto istnieje wiele 
programów wsparcia ochrony za-
bytków, począwszy od ministerial-
nych, a skończywszy na samorzą-
dowych. Najbardziej znamiennym i 
znanym programem jest „Ochrona 
zabytków”. Co roku prowadzi go 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Celem programu jest 
zachowanie materialnego dzie-
dzictwa kulturowego, realizowane 
poprzez konserwację i rewalory-
zację zabytków nieruchomych i 
ruchomych oraz ich udostępnianie 

na użytek publiczny. Łączna kwota, 
która będzie rozdysponowana dla 
podmiotów, które pozytywnie prze-
szły proces naboru wyniesie łącznie 
blisko 110 milionów złotych. Wśród 
nich znalazły się obiekty w regionie 
wałbrzyskim. Warto również wspo-
mnieć, że gminy decyzjami uchwał 
rad również przyznają środki na ra-
towanie zabytków. Wsparcia może 
też udzielić Marszałek Wojewódz-
twa.

Kto otrzymał wsparcie w 2020 
roku w regionie?

Południe Dolnego Śląska otrzy-
mało z tegorocznej puli ponad 8 
milionów złotych. Nie zabrakło na-
szych rodzimych obiektów wśród 
podmiotów, które przeszły weryfi-
kację.

Oto lista podmiotów z regionu:
- Zamek Książ - Wałbrzych, 120 tysięcy 
złotych
- Kościół św. Anny – Wałbrzych, 50 tysięcy 
złotych
- Kościół pw. Zmartwychwstawania Pań-
skiego – Wałbrzych, 90 tysięcy złotych
- Kolegiata Aniołów Stróżów – Wał-
brzych, 290 tysięcy złotych
- Kościół pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej – Jaczków, 100 tysięcy złotych
- Średniowieczne miejskie mury obronne 
– Strzegom, 90 tysięcy złotych
- Kościół pw. św. Antoniego z Padwy - 
Pieszyce, 480 tysięcy złotych
- Budynek Zakładu Przyrodniczolecz-
niczego – Szczawno-Zdrój, 290 tysięcy 
złotych
- Kościół Pokoju – Świdnica, 1 milion 400 
tysięcy złotych
- Katedra pw. św. Stanisława B.M. I sw. 
Wacława M. - Świdnica, 650 tysięcy zło-
tych
- Kościół pw. św. Jerzego – Dzierżoniów 
630, tysięcy złotych

Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
www.gov.pl/web/kultura/ochrona-
-zabytkow2
www.mkidn.gov.pl
www.prawo.pl
www.nid.pl
mapy.zabytek.gov.pl
www.culture.pl
www.wkz.szczecin.pl
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sekund
Świebodzice
Wpadł z amfetaminą
34-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego od stycznia był po-
szukiwany celem odbycia kary 
pozbawienia wolności na podsta-
wie wyroku Sądu Rejonowego w 
Świdnicy. Do zatrzymania doszło 
na początku lutego na jednym z 
osiedli w Świebodzicach. Funk-
cjonariusze w czasie zatrzyma-
nia przy mężczyźnie ujawnili 
„srebrne zawiniątko” z białym 
proszkiem. Po wstępnej analizie 
okazało się, że biały proszek to 
amfetamina. Łącznie zabezpie-
czono jej kilkanaście porcji. 34-la-
tek trafił już do aresztu śledczego 
w Świdnicy, gdzie odbędzie karę 
pozbawienia wolności i odpowie 
również za posiadanie środków 
odurzających.
Źróło: http://www.swidnica.poli-
cja.gov.pl

Wałbrzych
Dręczyciel babci
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu za-
stosował środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresz-
towania wobec 30-latka, który 
znęcał się nad swoją 74-letnią 
babcią. Mężczyzna wszczynał 
awantury, ubliżał oraz bił starszą 
kobietę. Trwająca od kilku miesię-
cy gehenna kobiety, wobec któ-
rej stosowano przemoc psychicz-
ną oraz fizyczną, zakończyła się. 
Wnuczek został zatrzymany przez 
policjantów z Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu podczas interwencji w 
mieszkaniu babci. Kobieta przy-
znała policjantom, że obawia się 
o swoje życie i zdrowie. Mężczy-
zna trafił do policyjnego aresztu.
Źródło: www.walbrzych.policja.
gov.pl

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Za nami 8 marca, Dzień Ko-
biet z okazji którego organi-
zowane są Manify. W tym roku 
Dzień Kobiet przebiegł pod zna-
kiem wielotysięcznych prote-
stów. W bardzo wielu miejscach, 
we współpracy z Extinction 
Rebellion, protesty dotyczyły 
tematyki ekologicznej. Hasłem 
przewodnim w Hiszpani, Ko-
lumbii, Turcji, Gambii, Pakista-
nie, Nigerii, Ugandzie, Belgi, 
Izraelu, Filipinach, czy Argen-
tynie (i wielu innych miejscach 
świata) było: each for equal. 
Najprościej tłumaczymy to: każ-
dy (każda) jest równy, i w kon-
tekście równości płci sens tego 
zdania jest raczej zrozumiały, ale 
jakie to ma odniesienie do kata-
strofy klimatycznej?

Na całym świecie w ruchach 
na rzecz: ekologii, ochrony śro-
dowiska naturalnego, obrony 
praw zwierząt dominują kobie-
ty. Zazwyczaj są to te same oso-
by, które protestują w obronie 

praw człowieka, za równością 
płci, są feministkami. Lubimy 
nazywać wszelkie zjawiska i tak 
powstał termin ekofeminizm. 
Najkrótsza jego definicja to: nurt 
w obrębie feminizmu, którego 
zwolenniczki uważają, że opre-
syjne zachowania wobec kobiet 
mają to samo źródło co destruk-
cyjne traktowanie środowiska 
naturalnego. Myślę, że warto 
dodać, że brak empatyczności i 
wrażliwości wobec innych (tak-
że zwierząt i przyrody), rodzi 
dominację jednej ze stron w 
oparciu o krzywdę pozostałych. 
Czasem w mediach społecznoś-
ciowych pod feministycznym 
postem czytam komentarze: w 
krajach islamskich feministki 
też byłby takie bojowe? W tych 
krajach są feministki, są bojo-
we i często ryzykują wolnością i 
życiem, a do tego – no właśnie 
– walczą także o zahamowanie 
zmian klimatu. To właśnie w 
tych regionach katastrofa klima-
tyczna zbiera największe żniwo 
(na przykład konflikt w Syrii) i to 
właśnie kobiety odczuwają naj-
szybciej efekty.

Wracając do hasła each for 
equal, wobec katastrofy klima-
tycznej wszyscy i wszystkie je-
steśmy równi. Najsilniej odczu-
ją (już odczuwają) najubożsi. 
Wszyscy, równo, możemy też 
działać, aby zminimalizować 
szkody, w tym działaniu także 
możemy być each for equal.

10 marca w wałbrzyskim 
ratuszu zwołano briefing prasowy, 
podczas którego Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Roman Szełęmej in-
formował o bieżących działaniach 
związanych z prewencją przeciw-
epidemiologiczną. Jak podkreślał: 
-Ten wirus z punktu widzenia 
czysto medycznego jest groźny, 
ale nie tak groźny, jak wiele innych 
drobnoustrojów. Jego szczególna 
rola, czy też znaczenie tej infekcji 
polega na jej rozprzestrzenianiu 
się, na łatwości zainfekowania. 
Wówczas mówiono o prawdo-
podobnym zamykaniu szkół 
i rekomendacji do odwołania 
masowych imprez.

Dzień 11 marca zmienił dia-
metralnie wszystko. Na specjalnie 
zwołanej konferencji prasowej, 
Premier Rzeczypospolitej Polskiej 
Mateusz Morawiecki przedstawił 
plan walki z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa w Polsce. „Ko-
ronawirus może stać się bardzo 
groźny, dlatego trzeba działać 
szybko i z wyprzedzeniem” – mó-
wił premier Mateusz Morawiecki 
po spotkaniu rządowego zespołu 
zarządzania kryzysowego. Dlatego 
rząd postanowił, że wszystkie 
placówki oświatowe i szkoły 
wyższe w Polsce będą zamknięte 
od 12 do 25 marca, z czego dwa 

pierwsze dni to okres przejściowy. 
W tym czasie w przedszkolach 
i szkołach podstawowych będą 
odbywały się jedynie zajęcia opie-
kuńcze. Ważne jest również to, że 
w związku z zagrożeniem, także 
wszystkie placówki kultury, w tym 
kina i muzea będą zamknięte. W 
Wałbrzychu od 12 do 25 marca 
żłobki, przedszkola i szkoły nie 
będą funkcjonowały. Natomiast 
12 i 13 marca (czwartek-piątek) 
placówki nie będą prowadziły 
zajęć, ale będą świadczyły opiekę 
nad dziećmi. Od 12 do 25 marca 
nieczynne będą: obiekty kultu-
ralne (Muzeum Porcelany, Stara 
Kopalnia, WOK, BWA, Biblioteka 
pod Atlantami i jej filie,Teatr Lalki 
i Aktora, Zamek Książ i Palmiarnia, 
Teatr Dramatyczny, Filharmonia 
Sudecka). Całkowicie ograniczamy 
wizyty w DPS-ach oraz innych 
placówkach wsparcia prowadzo-
nych przez MOPS. Apeluje się o o 
maksymalne ograniczenie wizyt w 
urzędach.

Bardzo ważne jest, by dzieci 
nie spotykały się z rówieśnikami 
tylko czas dwóch tygodni spędzi-
ły w domach! Obecnie Światowa 
Organizacja Zdrowia ogłosiła, że 
koronawirus ma status pandemii. 

AW-S/PAS

KORONAWIRUS – TO WAŻNE!
Do czasu zamknięcia tego wydania, w Wałbrzychu nie stwierdzo-

no obecności wirusa, choć warto nadmienić, że do szpitala przy uli-
cy Batorego przyjęto sześć osób, natomiast na kwarantannie, która 
odbywa się w domu przebywa dwadzieścia osób. Według dostęp-
nych informacji około 60 osób objętych jest nadzorem Sanepidu.
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PAWEŁ SZPUR

Zabytek – według definicji 
to nieruchomość lub rzecz ru-
choma, ich części lub zespoły, 
będące dziełem człowieka lub 
związane z jego działalnoś-
cią i stanowiące świadectwo 
minionej epoki bądź zdarze-
nia, których zachowanie leży 
w interesie społecznym ze 
względu na posiadaną war-
tość historyczną, artystyczną 
lub naukową. Dla nas naj-
częściej to różnego rodzaju 
budowle zarówno sakralne, 
jak i świeckie. Co roku Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a także samorzą-
dy przeznaczają łącznie setki 
milionów na prace związane 
z ratowaniem zabytków. Nie 
można również zapomnieć o 
prywatnych inwestorach, któ-
rzy kupują podupadłe zabytki, 
i poprzez inwestycje, przywra-
cają im świetność. Dzięki temu 
powstają niepowtarzalne ho-
tele i SPA czy miejsca konfe-
rencji. Jak widać, tych środków 
chciałoby się zawsze  więcej. 
Dlatego polecam uwadze 
dzisiejszy temat tygodnia, bo 
zabytki to nie taka prosta spra-
wa. Ale jeszcze bardziej pole-
cam książkę osoby, która dla 
wielu lokalnych dziennikarzy 
jest zawodowym guru, osoby, 
która jak nikt inny, posiada 
wrażliwość na to, co przemi-
nęło, albo jako zabytek ledwie 
żyje. Która wie, co to jest praw-
dziwa historyczna perełka ar-
chitektury. Hannibal Smoke w 
publikacji „Niewidzialny Dolny 
Śląsk” poświęca uwagę blisko 
450 budowlom zniszczonym 
przez wycofującą się niemie-
cką armię lub napierającą i 
plądrującą Armię Czerwoną. 
Budowle, które również zanie-
dbała peerelowskia władza i 
wyprana ludzka świadomość. 
Dziś tych budowli nie ma bądź 
pozostały ich zgliszcza. Warto 
przeczytać i zobaczyć ku prze-
strodze. Bo pewnych perełek 
architektury już nie odbudu-
jemy. 

Redaktor Naczelny
Pełna lista dofinansowanych 

zabytków 2020:

STREFA DLA PIŁKI – temat z okładki
Przypominamy. Kilka tygodni temu Strefa została oficjalnym sponsorem koszykarskiego klubu Górnik Wałbrzych. Teraz będzie rów-

nież wspierać najmłodszych piłkarzy. Zmiana zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaowocowała również zmianą poli-
tyki odpowiedzialności społecznej tej ważnej instytucji gospodarczej w naszym regionie.
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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

Ta odpowiedzialność ku zadowo-
leniu nie tylko sportowców owocuje 
wspieraniem regionalnych organi-
zacji społecznych i ważnych wyda-
rzeń. Niespełna tydzień temu WSSE 
zaangażowała się w organizację bie-
gu Tropem Wilczym, a kilka tygodni 
temu oficjalnie została sponsorem 
koszykarskiego klubu Górnik Wał-
brzych. Jednak na tym nie koniec. 
Po wstrzymaniu przez wałbrzyski 
ratusz dotacji dla Klubu Piłkarskiego 
Górnik Wałbrzych, a w konsekwencji 
wycofania się klubu z IV ligi i gry w 
klasie A - sympatycy i kibice pełni 
rozgoryczenia nie wróżyli już żad-
nej przyszłości tej dyscyplinie spor-
towej w Wałbrzychu. Jak zauważa 

i komentuje wielu internautów na 
lokalnych portalach i mediach spo-
łecznościowych - pikanterii sprawie 
dodaje fakt ogłoszenia w ostatnim 
tygodniu budowy basenu przy 
kompleksie Aqua-Zdrój w miejscu 
stadionu przy ulicy Ratuszowej.

Wałbrzyska Strefa wspiera ko-
lejne stowarzyszenia sportowe

Naprzeciw młodym adeptom 
piłki nożnej oraz działaczom wal-
czącym w kilku klubach o rozwój 
tej dyscypliny wychodzi zarząd 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. 10 marca w siedzibie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Invest-Park” odbyło 
się spotkanie Zarządu z przedsta-

wicielami klubów i stowarzyszeń 
sportowych z okazji podpisania 
porozumienia o ich dofinansowaniu 
przez WSSE. Wśród zaproszonych 
do współpracy klubów znalazły się: 
Akademia Górnik Wałbrzych, Czarni 
Wałbrzych, Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych i Gwarek Wałbrzych, które 
na co dzień zajmują się szkoleniem 
piłkarskim dzieci i młodzieży. Jak 
podkreśla dr Piotr Sosiński – prezes 
wałbrzyskiej strefy: „wsparcie wał-
brzyskiego sportu i rozwoju kultury 
fizycznej wśród młodych mieszkań-
ców Wałbrzycha i naszego regionu, 
doskonale wpisuje się w strategię 
WSSE”. Nasz rozmówca zapewnił, że 
Spółka wspiera wartościowe projek-

ty i przedsięwzięcia, które przyno-
szą korzyści mieszkańcom zarówno 
w sferze materialnej jak i kultural-
nej. Z kolei wiceprezes WSSE Kamil 
Krzysztof Zieliński wyraził radość, że 
wałbrzyska strefa może podzielić się 
wypracowanymi środkami finanso-
wymi również z innymi podmiotami 
i instytucjami, w tym przypadku ze 
stowarzyszeniami szkolącymi mło-
dych adeptów piłkarskich. Działania 
te, pokazują, jak bardzo Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna w 
ostatnim czasie angażuje się w roz-
wój sportowy najmłodszych miesz-
kańców regionu.

Warto zauważyć, że rodzime klu-
by od wielu lat zabiegają u różnych 
podmiotów o wsparcie właśnie dla 
rozwoju tych najmłodszych piłka-
rzy. Dlatego każda zaoferowana 
pomoc jest dla nich na wagę złota, 
gdyż utrzymanie klubów tylko z 
gminnych dotacji graniczy z cudem. 
Doskonale rozumie to Mariusz Piej-
ko, który jest współautorem tego 
wsparcia. Przedstawiciele wałbrzy-
skich klubów i stowarzyszeń sporto-
wych wyrazili wdzięczność i podzię-
kowali zarządowi wałbrzyskiej strefy 
za aktywne włączenie się w proces 
rozwoju kultury fizycznej wśród 
młodych mieszkańców naszego 
miasta i okolic. To właśnie może być 
kamień węgielny pod odbudowę 
piłki nożnej w Wałbrzychu, która w 
zamierzchłych czasach była potęgą.

PAS
foto: WSSE
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sekundAqua Zdrój w Wałbrzychu - kolejne inwestycje, nowe imprezy
Likwidacja stadionu Zagłębia i utworzenie w tym miejscu  zespołu basenów letnich. Odbudowa stadionu na Nowym Mieście i suk-

cesywne, płynne przejęcie przez niego wszystkich zadań dawnego stadionu przy ul. Ratuszowej. Poza tym nowy sprzęt w saunach i 
dodatkowe wanny jacuzzi w parku wodnym, automatyczna ścianka wspinaczkowa na specjalnych bloczkach, nowe imprezy sportowe 
-  to tylko niektóre elementy planów  spółki Aqua Zdrój na bieżący i kolejny rok, o których mówili podczas spotkania z dziennikarzami 
Roman Szełemej,  prezydent Wałbrzycha, Piotr Rachwalski, prezes spółki Aqua Zdrój i Krzysztof Wojtas.

Spółka zamierza wydać w tym 
roku na różne mniejsze inwesty-
cje 2 mln złotych. Będzie to m.in. 
wymiana oświetlenia w hali 
sportowej na nowocześniejsze 

typu LED (ok. 300 000 zł),  utwo-
rzenie furtek bocznych w szy-
bach oddzielających trybuny od 
areny hali, umożliwiających zej-
ście na parkiet poza koncertami, 

co ma poprawić komunikację i 
bezpieczeństwo w razie koniecz-
nej ewakuacji.  Przewidziane jest 
też zadaszenie patio przy strefie 
fitness, aby można było tam  zor-

ganizować ćwiczenia, które nie 
wymagają sprzętu oraz moder-
nizacja systemu obsługi klienta,  
dająca korzystającym  większą 
samodzielność.

Planowane są także remonty 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
przy ul. Wysockiego oraz w Hali 
Lekkoatletycznej na Nowym 
Mieście, gdzie położona zostanie 
nowa nawierzchnia tartanowa.

Do imprez organizowanych 
dotychczas przez Aqua Zdrój, 
dojdą nowe, np. Bieg Niepodle-
głości  11 listopada -  na 10 km, 
czy Gala Sztuk Walki Contandor 
Fight Night organizowana przez 
klub z Kamiennej Góry, plano-
wana na jesień.

aw-s

Świdnica
Sprawdzają liczniki
Wraz z rozpoczęciem nowe-
go roku policjanci w trakcie 
prowadzonych kontroli dro-
gowych mają obowiązek 
sprawdzania przebiegu kon-
trolowanego pojazdu. Wszel-
kie ujawnione zmiany we 
wskazaniach licznika lub inne 
nieprawidłowości wpływające 
na pomiar tego urządzenia 
są skrupulatnie sprawdza-
ne i mogą być początkiem 
poważnych problemów dla 
właściciela bądź użytkownika 
pojazdu. Policjanci z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego świd-
nickiej komendy od wejścia 
w życie nowych przepisów, 
podczas kontroli drogowych 
zatrzymali już pięć samocho-
dów, których stan licznika 
wskazywał zdecydowanie 
mniej kilometrów niż podczas 
ostatniego badania technicz-
nego.
Źródło: http://www.swidnica.
policja.gov.pl

Wałbrzych
Ukryta amfetamina
Realizując sprawę operacyjną 
dotyczącą przestępczości nar-
kotykowej, wałbrzyscy krymi-
nalni zatrzymali 26-letniego 
mieszkańca Wałbrzycha. W 
jego mieszkaniu funkcjona-
riusze znaleźli blisko 400 por-
cji handlowych amfetaminy, 
które były ukryte w damskiej 
torebce. Mężczyzna odpowie 
również za handel narkotyka-
mi. Grozi mu kara do 10 lat po-
zbawienia wolności. W trakcie 
przesłuchania, policjanci udo-
wodnili zatrzymanemu męż-
czyźnie także handel narkoty-
kami. Za posiadanie znacznej 
ilości narkotyków oraz handel 
nimi, 26-latkowi grozi teraz 
kara pozbawienia wolności 
nawet do 10 lat.
Źródło: www.walbrzych.poli-
cja.gov.pl

Niesamowici pszczelarze
Sudecki Klub Pszczelarza Polanka (dawniej Wałbrzyski Klub 

Pszczelarza) jest największą zorganizowaną grupą pszczelarzy 
nie tylko powiatu wałbrzyskiego. Warto podkreślić, że klub obej-
muje swoim zasięgiem województwo dolnośląskie, w szczegól-
ności powiaty: wałbrzyski, świdnicki, kamiennogórski, dzierżo-
niowski, jaworki, trzebnicki, średzki, kłodzki. Właśnie odbyło się 
walne zebranie.

Godny uwagi jest fakt, że Su-
decki Klub Pszczelarza Polan-
ka to grupa osób, pasjonatów 
pszczelarzy, którzy swoją pracę 
wśród pszczół traktują bardzo 
poważnie. Klubowicze to oso-
by, które cały czas pogłębiają 
swoją wiedzę, gdyż trzy razy w 
ciągu roku odbywają się szkole-
nia. Jak podkreśla Prezes Klubu, 
Kazimierz Czechowski: - „Taką 
dewizę mamy w Kubie. Uczymy 
się i swoją wiedzą dzielimy się 
z innymi”. Z kolei każdy Klubo-

wicz jest z automatu członkiem 
najbardziej prężnej organizacji 
pszczelarskiej w naszym kraju o 
nazwie Stowarzyszenie Pszczela-
rzy Polskich Polanka. Pod koniec 
lutego w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu odbyło się walne 
zebranie członków SKPP. Było 
ono doskonałą okazją do prze-
kazania najważniejszych infor-
macji dotyczących życia naszej 
społeczności, a także omówienia 
wielu istotnych spraw. To jednak 
nie wszystko. Walne zebranie 

było również okazją do podzię-
kowania tym, którzy swój cenny 
czas potrafią użyczyć innym dla 
dobra naszej wspólnoty Klu-
bowej. Dlatego Dorota Ocze-
chowska, Henryk Boczkowski, 
Eugeniusz Czyrko, Adam Lewan-
dowski, Waldemar Wolak, Zbi-
gniew Wawro, Ryszard Płachta, 
Tadeusz Mierzwa, Józef Żukrow-
ski, Dawid Chowański, zostali 
uhonorowani wartościowymi 

gadżetami i drobnymi upomin-
kami klubowymi właśnie za 
pracę społeczną. Natomiast wy-
różnienie otrzymał kolega Euge-
niusz Czyrko, który dodatkowo 
został obdarowany stosowną 
kopertą, za którą będzie mógł 
kupić dwa nowe ule wielkopol-
ski.

Red./KC
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Giełdowy
czarny poniedziałek

Początek tego tygodnia dla in-
westorów rozpoczął się fatalnie 
i poniedziałek, 9 marca 2020 r. 
na rynkach finansowych zo-
stanie zapamiętany na bardzo 
długo. 9 marca giełdy na świe-
cie zanotowały bardzo duże 
spadki. W Ameryce Wall Street 
zakończył dzień potężnymi 
spadkami - trzy główne indeksy 
straciły ponad 7%. W Polsce, na 
warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych główny indeks 
WIG (indeks giełdowy obejmu-
jący akcje spółek notowanych 
na rynku podstawowym, liczo-
ny od 16 kwietnia 1991 r.) spadł 
o 7,28% a WIG20 (indeks gieł-
dowy 20 największych spółek 
akcyjnych) spadł o 7,87%. Do 
ponad 15% o które WIG20 zma-
lał przez ostatnie dwa tygodnie, 
w poniedziałek dodałem 7,87%. 
To największy dzienny spadek 
od 10 października 2008 roku i 
indeks znalazł się na najniższym 
poziomie od kwietnia 2009 r. 
Tak mocny spadek podczas jed-
nej sesji indeks 20 największych 
spółek akcyjnych zanotował po 
upadku Lehmann Brothers, czy-
li po bankructwie amerykań-
skiego banku inwestycyjnego, 
którego nikt się nie spodziewał 
ze względu na rozmiary świad-
czonych usług finansowych 
dla klientów instytucjonalnych 
i jego tradycję (działał od 1850 
r.). Wraz z jego bankructwem 
w 2008 r. rozpoczął się kryzys 
finansowy, który rozlał się po 
całym świecie.  Na chwilę obec-
ną mamy mocną „czerwień” 
na rynkach finansowych, która 
wynika z powodu paniki i skut-
ków epidemii koronowirusa dla 
gospodarki oraz informacji o 
rozpoczętej na rynku ropy naf-
towej wojny cenowej między 
Arabią Saudyjską i Rosją. Rosja 
nie zgodziła się na ograniczanie 
wydobycia ropy naftowej a Ara-
bia Saudyjska drastycznie obni-
żyła swoje ceny i zapowiedziała 
zwiększenie wydobycia. Tania 
ropa to dobra informacja, która 
powinna wspomóc gospodar-
kę, ale w efekcie paniki zwią-
zanej z epidemią koronawiru-
sa, spór o poziom wydobycia 
ropy naftowej doprowadził do 
krachu naftowego, potęgując 
niestety poniedziałkowe spadki 
giełdowe.

REKLAMA R0169/20

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Na geodezyjnej mapie, 
której nie potrafię odczy-
tać, bo pomimo starań na-
uczycieli geometrii, wiedza 
o bryłach przestrzennych 
odebrana przeze mnie w 
szkole jest od zawsze na 
poziomie miernym, jego 
kontur zakreślony jest wy-
blakłym już, kiedyś fluo-
rescencyjnym, żółtym pi-
sakiem. Niepodważalny 
dowód na istnienie. Sekret-
ny ślad długoletniej obec-
ności. Życia w szczęściu i 
miłości. Oko puszczane fi-
glarnie spod długich rzęs, 
podkręconych zalotnie, 
tylko do wtajemniczonych. 
Żółty prostokąt, którego 
wielowymiarowość wymy-
ka się wszystkim skalom i 
wykresom tego świata. Nie 
pomieści jej żadna mapa. 

Jak we śnie przesuwam 
opuszkami palców po po-
łożonych obok prostokąta 
rombach i trapezach są-
siadów. Nie potrafię już 
przypomnieć sobie ich nu-
merów. Nie pamiętam na-
zwisk. Czasem twarzy. Znik-
nął je wszystkie czas, choć 
miał je po wieczność unie-
śmiertelnić. Nie został po 
nas wszystkich najmniejszy 
ślad. Zatrzymuję się zawsze 
przechodząc obok, wcho-
dzę na plac budowy i zasta-
nawiam się, czy to już tutaj. 
Czy to tutaj, to może nasza 
kuchnia. A może ścieżka 
prowadząca do ogrodu, w 
którym pochowaliśmy na-
szego psa. Myślę o tym ca-
łym zgiełku, który dudnić 
będzie już niedługo nad 
jej mądrą, aksamitną psią 
głową. Wybacz mi proszę 
Malutka, miałaś spoczywać 
w spokoju. Twoje kostki 
wewnątrz łapek w ciapki 
pogruchocze ciężar aut. Nie 
ma nas. Zawsze myślałam, 
że to niemożliwe, tak być, 
a jednak nie być. Stoję tak 
zawsze chwilę, szukając w 
ziemi znajomych krajobra-
zów. Proszę pani, tu się nie 
wchodzi, tu nic nie ma - sły-
szę za sobą nieomylny głos. 
Jak mam mu to nic wytłu-
maczyć? Z którego języka 
przetłumaczyć?

Szczęśliwsze dzieci
Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń – dzieci, które spędzają czas na łonie natury są 
szczęśliwsze. Okazuje się, że troska o to, by dziecko miało częsty kontakt z naturą jest w istocie 
inwestycją w przyszłość naszej planety. Naukowcy dowodzą, że im dziecko więcej czasu spędza 
na łonie natury, tym bardziej jako dorosły dba o przyrodę. Z kolei zaniechanie bliskiej relacji dzieci 
z naturą powoduje rozwinięcie się zjawiska zwanego „zaburzeniem związanym z deficytem przy-
rody”. To z kolei objawia się trudnościami z kreatywnym myśleniem, a nawet stanami lękowymi. 

Otyli Amerykanie
Do 2030 roku blisko połowa Amerykanów będzie otyła - tak wynika z badań specjalistów przepro-
wadzonych w USA. Według autorów opracowania, władze niewiele robią, aby powstrzymać kata-
strofalne potencjalne skutki otyłości. Fiaskiem kończą się próby redukowania zużycia szkodliwych 
dla zdrowia słodkich napojów gazowanych. Wynikiem słabych efektów prewencyjnych jest finan-
sowa przewaga wielkiego biznesu nad niewielkimi budżetami wydziałów zdrowia. Jak podkreślają 
uczeni, społeczeństwo amerykańskie nie zawsze było tak otyłe jak teraz. Nie jest to skutkiem ge-
nów, ale zmian w środowisku żywieniowym.

Obfite śniadanie
Naukowcy z Uniwersytetu w Lubece przeprowadzili kilkudniowy eksperyment z udziałem szesna-
stu mężczyzn, którzy jedli na zmianę duże śniadanie z małym obiadem i odwrotnie. Chcieli spraw-
dzić w ten sposób wpływ tych dwóch sposobów odżywiania się na termogenezę. Termogeneza 
to proces, w którym nasz organizm zużywa dużo energii na trawienie, wchłanianie i dostarczanie 
składników do organizmu. Okazuje się, że taka sama ilość kalorii rano powoduje dwa i pół raza bar-
dziej intensywną termogenezę niż w popołudniowej porze. Co więcej, niskokaloryczne śniadanie 
zwiększa apetyt, szczególnie na słodycze. Dlatego naukowcy zalecają jeść duże obfite śniadania a 
nie obiady.

Szukają wynalazców
NASA ogłosiła publicznie, że poszukuje naukowców, którzy będą w stanie zaprojektować czujniki 
do nowego łazika. Projekt wenusjańskiego łazika AREE pojawił się po raz pierwszy około pięć lat 
temu, ale prace nad nim nadal trwają. Warto podkreślić, że pojazd ma być pozbawiony elektroniki, 
ponieważ nie wytrzymałby starcia z klimatem planety. Jak podkreślają naukowcy, atmosfera plane-
ty Wenus wytwarza ciśnienie zdolne zmiażdżyć łodzie podwodne, a temperatura sięga 450 stopni 
Celsjusza. NASA nadal pracuje nad częściami do łazika i czeka na projekty konkursowe do 29 maja. 
Dla zwycięzców konkursu przywidziano trzydzieści tysięcy dolarów nagrody łącznie.

E.coli a rak
Nowe badania międzynarodowego zespołu z holenderskiego Uniwersytetu Hubrecht, Princess 
Maxima Center w Utrechcie oraz universytetów w Leeds i Bostonie wykazały, że kolibaktyna – tok-
syna wytwarzana przez specyficzny szczep E.coli występujący u co piątej osoby – może powodo-
wać mutacje w komórkach wyścielających jelito, co z czasem może wywołać stany nowotworowe. 
Kolibaktrynę wytwarza również inna bakteria, często obecna w jelicie i drogach oddechowych – 
klebisiella pneumoniae. Jak dotąd nie ma rutynowych testów, które wykrywałyby obecność wy-
twarzających kolibakterynę bakterii. 
Źródła informacji: Centrum Prasowe PAP

?!Ciekawostki ze świata i Polski

Pijani złapani
Jak podkreślają policjanci 

- pijani kierowcy to ogromne 
zagrożenie na drogach. Nie-
trzeźwy kierowca to potencjal-
ny sprawca niebezpiecznego 
zdarzenia na drodze. Wiedzą 
o tym doskonale wałbrzyscy 
policjanci, którzy codziennie 
prowadzą liczne kontrole trzeź-
wości zmotoryzowanych. Od 
początku roku na terenie po-
wiatu wałbrzyskiego funkcjo-
nariusze zatrzymali 41 osób, 
które kierowały pod wpływem 
alkoholu, to o 6 osób więcej niż 
w poprzednim okresie. Nie ma i 
nie może być przyzwolenia na 
takie nieodpowiedzialne za-
chowanie na drodze – podkre-
ślają policjanci.

Źródło: www.walbrzych.po-
licja.gov.pl
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Już 28 marca 2020 roku, 
Galeria Victoria w Wał-
brzychu gościć będzie 
najpiękniejsze dolnoślą-
zaczki. Po raz kolejny, w 
drugim największym mie-
ście Województwa Dol-
nośląskiego, odbędzie się 
półfinał konkursu. Udział 
w wydarzeniu weźmie 
40 kandydatek, spośród 
których wytypowane zo-
stanie 12 finalistek, które 
walczyć będą o koronę i 
możliwość reprezentowa-
nia województwa w kon-
kursie ogólnopolskim, a 
tam o koronę najpiękniej-
szej polki. Podczas wyda-
rzenia przewidziane są 
pokazy mody, metamor-
fozy a także atrakcja-  kon-
cert Jakuba Gaber-Zabor-
skiego, finalisty V edycji 
Must Be The Music - Tylko 
Muzyka. Na kandydatki 
do tytułu najpiękniejszej, 
czekamy ze zgłoszeniami 
do 15 marca 2020. Aby 
się zgłosić wystarczy wy-
pełnić formularz na stro-
nie https://misspolonia-
dolnegoslaska.com.pl/
zostan-miss/ 
Co ważne, kandydatki 
powinny spełniać 4 wa-
runki: wiek 18-26 lat, oby-
watelstwo polskie, status 
bezdzietnej panny oraz 
nie powinny posiadać 
widocznych tatuaży. Ser-
decznie zapraszamy ! 

PÓŁFINAŁ MISS POLONIA 
WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 2020
Miss Polonia to najbardziej prestiżowy konkurs piękności w Polsce. Finalistki konkursu 
ogólnopolskiego reprezentują nasz kraj na całym świecie, m.in. w wyborach Miss World, Miss 
Intercontinental czy Miss Grand International. Wcześniej jednak to właśnie Nasza Galeria będzie 
towarzyszyć wyborom kandydatki do tytułu Miss Dolnego Śląska.
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Victoria dla Kobiet
Konkursy i zabawy z nagrodami, bezpłatne porady stylistki i wizażystki, kącik relaksu, w którym częstowano pyszną herbatą, war-
sztaty perfumeryjne, metamorfozy, warsztaty makijażu i pielęgnacji dłoni, pokazy fitness i wiele więcej – to tylko część atrakcji, 
jakie czekały na mieszkańców miasta i regionu w ostatnią sobotę w Galerii Victoria. Tego dnia ze swoim muzycznym recitalem wy-
stąpili Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. Para nie tylko śpiewała, ale był też czas na rozmowę i wspólne zdjęcia z autografami.
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Wiosna - Lato 2020

*Kupon rabatowy – 20 % na wszystko po okazaniu
kuponu bądź zdjęcia z gazety
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Sinsay – Atomówki w nowej odsłonie 
Projektanci Sinsay w poszukiwaniu inspiracji wrócili do kreskówkowego miasteczka Townsville i wskrzesili Bajkę, Bójkę i Brawur-
kę. Rezultat? Kolekcja pełna „cukru, słodkości i różnych śliczności”!
Choć od światowej pre-
miery pierwszego odcinka 
„Atomówek” minęło już 
ponad 20 lat, Bajka, Bójka 
i Brawurka nadal inspiru-
ją projektantów. W tym 
sezonie powracają jako 
gwiazdy wiosennej kolek-
cji Sinsay x Atomówki. Co 
ciekawe, przebojowym 
dziewczynkom towarzyszą 

inni popularni bohatero-
wie kreskówki: Profesor 
Atomus, małpa Mojo Jojo, 
a nawet wrogi On.
Poza doborem postaci, 
kolekcję wyróżnia boga-
ctwo wzorów i fasonów 
nawiązujących do mod-
nej nostalgii za latami 90. 
Wśród wiosennych propo-
zycji Sinsay w oczy rzucają 

się nie tylko t-shirty, crop 
topy i sportowe staniki, ale 
też spódniczki, sukienki, 
a nawet bluzy i dżinsowe 
kurtki z efektem tie-dye. 
Wrażenie robi szeroka ofer-
ta wyrazistych akcesoriów: 
od skarpetek i tenisówek 
przez plecaki-worki i kos-
metyczki po bejsbolówki 
i etui na telefon. Całość zo-

stała opatrzona pointami 
z wizerunkami młodocia-
nych superbohaterek, kul-
towymi hasłami, a nawet 
memami inspirowanymi 
kreskówką.
Kolekcji towarzyszy lo-
okbookowa sesja, która 
prezentuje atomówkowe 
ubrania i akcesoria w akcji. 
Styliści Sinsay tym razem 

nowe propozycje zmikso-
wali ze sportowymi butami 
i dżinsami lub pastelowymi 
spódniczkami. W ten spo-
sób stworzyli wyluzowa-
ne, miejskie zestawy, które 
świetnie wpisują się w wio-
senne trendy.
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Prawie 6 lat po premierze solowego debiutu, Artur Rojek wraca z albumem zatytułowanym „Kundel”.
„Dlaczego kundel? Kundel to dla mnie ktoś pozornie mało ciekawy z ukrytym skarbem wewnątrz. Często wydaje się jakby prowadził szare i mało interesujące 
życie. Specjalnie nie błyszczy i ma widoczne wady, ale wcale się tego nie wstydzi. Woli to, niż być dla siebie obcym. Kundel budzi tęsknotę za prostym życiem, 
docenianiem tego, co się ma i akceptację siebie takim, jakim się jest – bezwstydnie i odważnie” – mówi Artur Rojek.
Współtwórca i lider Myslovitz, a także założyciel i lider grupy Lenny Valentino. Współpracował dotychczas z Katarzyną Nosowską, Smolikiem, czy zespołem 
PRO8L3M. Mimo pracy nad OFF Festivalem, którego jest 
pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym, kilkanaście 
ostatnich miesięcy poświęcił na pracę nad drugą solową 
płytą.
Artur Rojek postawił na współpracę z tymi sami twórcami, 
co przy albumie „Składam się z ciągłych powtórzeń”, ale 

w zupełnie nowej odsłonie. Za brzmienie odpowiada producent i kompozytor Bartosz Dziedzic 
(nagrodzony m.in. w 2019 roku Fryderykiem za album Dawida Podsiadło), natomiast w warstwie 
lirycznej Rojka ponownie wsparł Radek Łukasiewicz (ex-Pustki, Bisz/Radex).
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Parasite (DVD) 

Jeśli zatęsknię 

Kundel 

Joon-ho Bong 

Ficner-Ogonowska Anna 

Rojek Artur 

Międzynarodowy przebój i czarny koń w wyścigu 
po Oscary 2020 – �lm „Parasite” otrzymał 6 nominacji do nagród Akademii Filmowej (m.in. Najlepszy 
�lm, Najlepszy reżyser i Najlepszy �lm międzynarodowy). Zwycięzca Złotego Globu 2019 dla Najlepsze-
go �lmu zagranicznego. Złota Palma Festiwalu Filmowego w Cannes 2019.
Absolutny wizjoner! Nikt inny nie kręci tak dobrych �lmów rozrywkowych jak on - mówi o reżyserze „Pa-
rasite” Quentin Tarantino, jeden z jego największych fanów. Potwierdził te słowa tegoroczny Festiwal w 
Cannes, gdzie w walce o Złotą Palmę „Parasite” Bong Joon-ho pokonał „Pewnego razu… w Hollywood”, 
oczarowując jury, światową krytykę i publiczność.
„Parasite” to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpa-
da na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i 
dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i 
zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i za-
walczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze 

dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. 
Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.
„Parasite” to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i 
bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. Nowy �lm twórcy przebojów „Okja” i „Snowpiercer: Arka 
przyszłości” to wielki hit światowego kina i prawdziwy �lmowy rollercoaster.

Czasami trzeba dać losowi drugą szansę.
Gdy odnajdziesz prawdziwą miłość nawet najtrudniejsze przeszkody nie zatrzymają Cię 

na drodze do szczęścia. „Jeśli zatęsknię” to wciągająca i przejmująca opowieść o życiu i wszystkich jego barwach.
Kiedy przychodzą trudne zmiany, łatwo zanurzyć się w bezdennej rozpaczy i przestać wierzyć, że nawet najboleśniejsze rany leczy czas. Jed-
nak w największym nieszczęściu można poszukiwać szczęścia. Któregoś dnia wschodzi słońce, wiatr przegania chmury, wraca tęsknota za 
uczuciami. Wtedy wystarczy pamiętać, że w każdej chwili może pojawić się ktoś, dzięki komu życie nabierze znów sensu. Trzeba tylko wpuścić 
go do swojego świata.
Powieść Anny Ficner-Ogonowskiej tętni emocjami. Pozwala zrozumieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny, daje siłę, by odnaleźć światło, na-
wet gdy otacza cię największy mrok.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
SZYKOWNE POLKI

Najczęstsze błędy
w pielęgnacji
Od wielu lat pracuję ze 

swoimi pacjentami nie tylko 
nad poprawą kondycji ich 
skóry, redukcji zmarszczek, 
eliminacji problemów, ale 
również uczę ich prawidłowej 
pielęgnacji domowej. Daję 
wskazówki, wyjaśniam, oba-
lam mity, pokazuję najczęś-
ciej popełniane błędy.

Jak więc powinna wyglą-
dać prawidłowa pielęgna-
cja i o jakich błędach jest tu 
mowa?

Do największych zaliczę 
nieznajomość swojej skóry. 
Dla większości jest ona tłusta 
więc sięgają po kosmetyki 
zmniejszające wydzielanie 
sebum, nie zastanawiając się 
nad tym, co może być tego 
przyczyną. Natomiast często 
zdarza się, że jest to powód 
nadmiernego przesusze-
nia skóry wynikający ze złej 
pielęgnacji, której skutkiem 
może być właśnie przetłusz-
czenie. Mamy więc błędne 
koło, które powoduje kolej-
ną dużą nieprawidłowość w 
pielęgnacji, mianowicie nie-
odpowiedni dobór kosmety-
ków. W tym przypadku często 
sugerujemy się opinią innych, 
reklamą, recenzją celebrytów, 
deklaracjami marketingowy-
mi, pomijając problem i zapo-
minając o potrzebach skóry. 
Wybierając krem, czytajmy 
etykiety i szukajmy składni-
ków, które są nam potrzebne. 
Kolejnym błędem jest nie-
odpowiedni demakijaż. Po-
rządne zmycie makijażu jest 
podstawą dobrej pielęgnacji. 
Do tej czynności najlepsze są 
pianki i żele, które prócz resz-
tek podkładu zmyją również 
sebum oraz zanieczyszczenia 
z całego dnia. Odstawmy pły-
ny micelarne i waciki, które 
nie mają dobrych właściwości 
myjących, a waciki dodatko-
wo podrażnią skórę ścierając 
jej warstwę hydrolipidową. 
Dobra pielęgnacja jest pod-
stawą zadowolenia ze stanu 
swojej skóry. Dlatego wy-
strzegaj się powyższych błę-
dów i ciesz się zdrową i pięk-
ną cerą. 

Shoty na zdrowie!
Witaminowe shoty peł-

ne są cennych składników i 
substancji, które z pewnoś-
cią wzmocnią i zregenerują 
twój organizm. Najlepsze są 
te przygotowane w domu, 
na bazie kurkumy, imbiru, 
pokrzywy, miodu, pietruszki, 
nasion chia, jagód goji, mar-
chewki czy jarmużu. Napoje 
reklamowane, tzw. „gotow-

ce” sprzedawane w sklepach, 
mogą zawierać konserwanty i 
barwniki, a temu już mówimy 
stanowcze: nie!

Poniżej prezentujemy je-
den ze smacznych przepisów!

Zebrała osa:

Przykładowy skład witaminowego „łyku energii”

Potrzebujesz:
mleczko kokosowe
miód
cynamon
nasiona chia

Jump, jump! Nie tylko dla dzieci! Modowy express
Kapelusze nosić muszę!

Ciepło, cieplej, gorąco!

Kto powiedział, że trampoli-
na zarezerwowana jest tylko dla 
dzieci? Skoki pomogą ci:

wzmocnić mięśnie całego 
ciała;

wpłyną na ukształtowanie 
sylwetki;

przyspieszą przemianę ma-
terii,

usprawnią krążenie i pracę 
układu sercowo-naczyniowego;

poprawią koordynację ru-
chową;

zredukują poziom stresu i od-
prężą po ciężkim dniu.

To, co? Kupujesz ogrodową 
trampolinę czy wybierasz się 
ze swoją pociechą do parku 
trampolin? Każda opcja sprawi 
wszystkim członkom rodziny 
frajdę - gwarantujemy!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Tegoroczna wiosna i lato na-
leżeć będą do kapeluszy. Zesta-
wiamy je z różnymi stylizacja-
mi: eleganckimi, sportowymi i 
casualowymi. Wciąż na topie są 
plażowe plecionki; damskie na-
krycie głowy z dużym rondem 
pasuje zarówno do zestawu 
boho, jak i do romantycznej, 
lekkiej sukienki. Te w stylu lat 
70-tych idealnie komponują się 
z białym T-shirtem i szerokimi 
spodniami, koniecznie w parze 

z dużymi okularami przeciwsło-
necznymi, tzw. „muchami”.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

A ty, który wzór wybierasz?

Tęsknisz za ciepłem i poce-
niem się? Masz dość chłodu? 
Jeśli nie masz problemów z 
krążeniem czy sercem lub 
nie jesteś w ciąży albo świe-
żo po zabiegu chirurgicznym, 
wybierz się na saunę, dzię-
ki czemu zregenerujesz siły, 
oczyścisz organizm z toksyn, 
pobudzisz przemianę materii i 
odciążysz nerki. 

Regularne korzystanie z 
sauny korzystnie wpływa na 
urodę i ogólne samopoczucie:

"1. Gruczoły łojowe odblo-
kowują się, a organizm pozby-
wa się nadmiaru sebum – dla-
tego sauna sprzyja osobom 
odchudzającym się, pomaga 
również w walce z cellulitem i 
niedoskonałościami skóry.

2. Z organizmu wraz z po-
tem wydalana jest nadmierna 
ilość soli, co zapobiega zatrzy-
mywaniu wody i puchnięciu.

3. Tkanki są lepiej ukrwione, 
a cera - dotleniona.

4. Skóra staje się gładka.
5. Organizm wolniej się sta-

rzeje.

6. Zastosowane po wyjściu 
z sauny kosmetyki lepiej się 
wchłaniają".

Źródło zdjęcia: pixaby.com
Źródło informacji: https://

urodaizdrowie.pl/czy-sauna-
-korzystnie-dziala-na-urode
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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 Aka-
demickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet. O przeżyciach związanych z turniejem opowiedziała nam jedna z głównych bohate-
rek, bramkarka Jagoda Sapor.

Co czuje się po przegra-
nym finale. Srebrny medal 
ciąży czy cieszy?

Myślę, że to taka mieszan-
ka rozczarowania ze szczęś-
ciem. Czułyśmy, że możemy 
zdobyć złoto na tej impre-
zie, było nas na to stać. Od 
początku sprawa była sta-
wiana jasno - „gramy o zło-
to”. Niestety zakończyło się 
inaczej i musimy zadowolić 
się srebrem. Jednak może-
my być z siebie dumne, bo 
drogi do strefy medalowej 
prostej nie miałyśmy. 

Właśnie. To była można 
powiedzieć droga cier-
nista. Wymagała od was 
ogromnej odporności 
psychicznej. Co utkwiło ci 
w pamięci?

Dla mnie osobiście, naj-
bardziej z całego turnieju, 
w pamięci zapadnie mecz 
ćwierćfinałowy z Uniwersy-
tetem Szczecińskim. Emo-
cjonalny rollercoaster, jaki 
miał w tym spotkaniu miej-
sce, jest nie do opisania. 
Momentami ogromna złość, 
niedowierzanie, łzy z po-
wodu bólu. Wszystko po to, 
aby na koniec pojawiła się 
nieopisana radość, okrzyki 

szczęścia i łzy radości. Duma 
i poczucie, że po takim me-
czu 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 rzu-
tach karnych, także w pół-
finale.

Rzuty karne w ćwierćfina-
le, po niesamowitej podroży 
z piekła do nieba. Następnie 
powtórka z rozrywki w pół-
finale. Emocji i wspomnień 
nikt nam nie zabierze, cha-
rakter pokazałyśmy niejed-
nokrotnie, dałyśmy z siebie 
wszystko. Czwarty raz z rzę-
du kończymy AMP’y z me-
dalem. Te parę dni zostanie 
z nami na długo. 

Co takiego jest w tym 
turnieju, że wszyscy chcą 
go wygrać?

Sam turniej był wymaga-
jący, zdarzały się również 
wyniki, które zaskakiwały. 
Faworyci do czwórki odpa-
dali we wcześniejszych eta-
pach. Poziom był jak zwy-
kle, na tym etapie, wysoki, 
a mecze ciekawe dla oka. 
Kreatywne cieszynki. Wyj-

ścia na mecz tańcząc polo-
neza. AMP’y to swego ro-
dzaju święto piłkarskie, dla 
każdego pod innym kątem. 
Zawsze z miłą chęcią i z du-
żymi ambicjami bierzemy w 
nich udział. 

Turniej odbywał się w 
twoich rodzinnych stro-
nach. Pomogło?

Miło, że przyjechała ro-
dzina 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 zawo-
dy, 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 zasta-
nawiać, bo mimo ich obec-
ności poradziłyśmy sobie i 
dotarłyśmy do finału. Prak-
tycznie połowy osób nie 
było z poprzedniego roku, 
kiedy to zdobyliśmy brąz. 
Były o nas różne opinie, jed-
nak my pokazałyśmy, że nie 
ważne, co się u nas dzieje, 
potrafimy to rozwiązać i 
osiągnąć to, co sobie posta-
nowiłyśmy. 

Jesteście w trakcie cięż-
kiego 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 od-
skocznia od rozgrywek na 
trawie. Te parę dni to głów-
nie 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 bar-

dzo ważny turniej, miałam 
ogromne oczekiwania, 
część z nich się spełniła, 
część nie, ale taki jest sport. 
Nie zawsze dostajemy to, co 
chcemy w danym momen-
cie.

Za moment rusza liga. 
Nie za dużo tych bodź-
ców?

Dostałyśmy dwa dni wol-
nego, 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 osob-
na. Chcemy to przełożyć na 
rozgrywki w Ekstralidze.
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Czarni szykują formę na start ligi

W transie bez kibiców?

Andrzej Padewski tłumaczy swój punkt widzenia

W przedostatnim sparingu przed rundą wiosenną sezonu 2019/2020, drużyna prowadzona 
przez trenera Leszka Derewieckiego, zmierzyła się z wiceliderem Wałbrzyskiej Serie B, 
Zielonymi Mokrzeszów. 

W związku z decyzją ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz 
rekomendacji Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, Polski Związek Koszykówki podjął 
decyzję o zmianie organizacji najbliższych spotkań ligowych na szczeblu centralnym. Dotyczy to 
wszystkich rozgrywek EBLK, 1LK, 1LM, 2LM oraz turniejów 2LK i 3LM.

Walka z koronawirusem jest trudna. Kibice zaczynają odczuwać problem i nie są do końca 
przekonani czy odwoływanie meczów jest właściwym krokiem. Ciekawą argumentację 
w polemice ze środowiskiem piłkarskim przyjął obecny prezes Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej, Andrzej Padewski. 

Mecz rozegrano w Świebo-
dzicach, gdzie na co dzień wy-
stępuje miejscowa Victoria. 
Wałbrzyska drużyna zagrała 
jeden z najlepszych meczów 
kontrolnych w okresie przy-
gotowawczym. Czarnym uda-
ło się aż sześciokrotnie poko-
nać bramkarza Zielonych, co 
zapewne poprawi nastroje w 
drużynie, która w ostatnich 
latach do ostatniej kolejki 
walczyła o utrzymanie.

- Był to cenny sprawdzian 
z rywalem, który postawił 
nam ciężkie warunki, szcze-
gólnie w pierwszej połowie. 
Po przerwie worek z bram-
kami się rozwiązał i wysokie 
zwycięstwo naszego zespołu 
stało się faktem. Za tydzień 
zagramy w Lutomii z Kłosem 
– mówili działacze Czarnych.

Zielonym spotkanie z 
wałbrzyską drużyną, również 
dało wiele materiału do prze-

myśleń. Po porażkach 1:3 ze 
Skalnikiem Czarny Bór i 0:5 z 
Kłosem Lutomia, przyszła ko-
lejna, z najstarszym klubem w 
Wałbrzychu. Bilans Zielonych 
po trzech grach przedstawia 
się następująco: 3 porażki i 3 
do 14 w bramkach.

Czarni Wałbrzych – Zielo-
ni Mokrzeszów 6:2 (2:0)

Szarek x2, Misiak, Nowicki, 
Fiszer, Konsewicz

JZ

- Rekomendujemy odwoła-
nie wszystkich zaplanowanych 
imprez sportowych, także tych, 
których ustawa nie definiuje, 
jako masowe – zachęcała w trak-
cie spotkania z dziennikarzami 
Minister Danuta Dmowska-An-
drzejuk.

W związku z dynamiczną sy-
tuacją decyzję o zmianach wy-
tłumaczył również Prezes Energa 
Basket Ligi i Polskiego Związku 
Koszykówki. 

- Zagrożenie rozprzestrzenia-
nia się koronowirusa w Polsce 
jest coraz bardziej realne, a Pol-
ska Liga Koszykówki oraz Polski 
Związek Koszykówki dostosowu-
je się do obowiązujących przepi-

sów. Premier Mateusz Morawie-
cki we wtorek poinformował o 
odwołaniu wszystkich imprez 
masowych, a pani Minister Spor-
tu, Danuta Dmowska-Andrzejuk, 
zarekomendowała odwołanie 
wszystkich imprez sportowych. 
Podjęliśmy decyzję, że mecze na 
szczeblu PZKosz będą odbywały 
się zgodnie z terminarzem, ale 
bez udziału publiczności. Taka 
sytuacja będzie miała miejsce do 
odwołania. Mamy jednocześnie 
nadzieję, że kibice będą mogli 
jak najszybciej wrócić do hal i 
wspólnie przeżywać sportowe 
emocje – mówił Radosław Piesie-
wicz.

JZ

Decyzja o odwołaniu 
pierwszej kolejki piłkarskiej, 
w ramach rozgrywek prowa-
dzonych przez DolZPN, podję-
ta została po informacji prze-
kazanej przez Ministra Sportu.

– Rekomendujemy od-
wołanie wszystkich imprez 
sportowych, niekoniecznie w 
skali masowej, tych mniej-
szych też, ze względu na ryzy-
ko zarażenia koronawirusem. 
Mówimy nie tylko o impre-
zach sportu wyczynowego, 
ale również imprezach dzie-
ci i młodzieży – mówiła na 
konferencji prasowej Danuta 
Dmowska-Andrzejuk, Minister 
Sportu.

W dużej części zostało to 

przyjęte ze zrozumieniem, 
ale znalazła się również grupa 
malkontentów, którzy zarzu-
cili bezsens tego typu działań.

Długoletni działacz za po-
mocą swojego profilu spo-
łecznościowego poinformo-
wał o przyczynach i skutkach, 
jakie później musieliby po-
nieść klubowi działacze. 

Dr Mateusz Dróżdż, spe-
cjalista ds. bezpieczeństwa 
imprez masowych uważa, że 
z prawnego punktu widzenia 
również jest to słuszna decy-
zja.

– Generalnie należy pa-
miętać, że klub będący orga-
nizatorem meczu odpowiada 
za jego uczestników niezależ-

nie od tego, czy dane wyda-
rzenie jest imprezą masową 
czy też nie. W przypadku za-
rażenia któregoś z uczestni-
ków to klub może być pociąg-
nięty do odpowiedzialności 
cywilnej. Przyjmując hipo-
tetycznie, że podczas meczu 
określona osoba zachoruje 
na koronawirusa, sąd będzie 
badał, czy organizator docho-
wał tzw. „należytej staranno-
ści” tj. czy mógł przewidzieć, 
że organizując taki mecz 
może on spowodować roz-
przestrzenianie się tej choro-
by – mówi Mateusz Dróżdż

Dodatkowo warto wie-
dzieć, że decyzją Przewodni-
czącego Kolegium Sędziów 

Podokręgu Legnica, Marka 
Opalińskiego, w związku ze 
zwiększonym ryzykiem epi-
demiologicznym, w okresie 
zawieszenia rozgrywek nie ma 
zgody na prowadzenie przez 
sędziów Podokręgu zawodów 
sparingowych. Postanowienie 
dotyczy całego okresu zawie-
szenia do 27 marca bieżącego 
roku.

Mamy nadzieję, że jednak 
sytuacja unormuje się na tyle, 
że wskazany obecnie termin 
startu piłkarskiej rundy wio-
sennej (28 marzec), będzie 
już tym właściwym.

JZ

Czy Wałbrzych (nie)
potrzebuje stadionu 
piłkarskiego?

Od pewnego czasu w mieście 
dużo mówi się o basenie i 
stadionie piłkarskim. Władze 
miasta zgodnie z obietnicą, 
jaką w kampanii wyborczej 
złożył prezydent Roman Sze-
łemej, zamierzają wybudo-
wać odkryty basen. Według 
najnowszych informacji, po-
wstanie on w miejscu głównej 
płyty boiska przy ulicy Ratu-
szowej.

Dawny stadion Zagłębia, stał 
się jedynym obiektem, który 
spełnia, jako takie warunki li-
cencyjne. Jest to, co prawda 
coraz trudniejsze, ale wciąż 
możliwe. Dzisiaj grają na nim 
jedynie dwie drużyny. Ekstra-
klasowy klub AZS PWSZ Wał-
brzych i zespół futbolu amery-
kańskiego Miners Wałbrzych. 
Piłkarze po wycofaniu się z roz-
grywek IV-ligowych, przenieśli 
się na Nowe Miasto i chcą tam 
zostać. 
W takim razie, po co nam sta-
dion? Zanim piłka nożna stanie 
na nogi, minie sporo czasu. 
Znając życie obecna władza 
będzie w tym czasie robić coś 
zupełnie innego. Stadion przy 
ulicy Chopina się rozleci. Na 
Ratuszowej zagramy sobie w 
piłkę wodną. Pisząc te słowa, 
aż trudno mi uwierzyć, że to 
się wydarzy. To jakieś science-
-fiction i dosłownie szlag czło-
wieka trafia, że w mieście, w 
którym mieszka około 100 ty-
sięcy mieszkańców, mówi się 
o substytucie piłkarskim na 
1000 osób!
Spacerując ostatnio z psem, 
słyszałem rozmowę dwóch ki-
biców, którzy pamiętają wiel-
kie wałbrzyskie derby. Jeden z 
nich chodził na Górnika, drugi 
na Zagłębie. Obaj panowie 
przeklinali na pomysły, które 
zrodziły się w głowie radnych 
i prezydenta. Obaj zgodnie 
stwierdzili, że nigdy więcej na 
tego … nie zagłosują. Obaj jed-
nak się śmiali, że w ankiecie na 
Facebooku zagłosowali za bu-
dową basenu. Teraz czują się 
oszukani.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
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Gwiazdy dla Gwiazd Wałbrzyskiego Sportu
Aleja Gwiazd Wałbrzyskiego Sportu jest pomysłem, który wzbudził spore zainteresowanie 
sympatyków sportu. Pamiątkowe płyty w postaci gwiazdy zostały wmurowane w podłoże drogi, 
która prowadzi wprost do głównego wejścia Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój.

Pierwsze sześć płyt zo-
stało przygotowane i oficjal-
nie odsłonięte 6 marca 2020 
roku. W uroczystości wzięła 
udział wiceprezydent Wał-
brzycha Sylwia Bielawska, pre-
zes Wałbrzyskiego Centrum 
S p o r t o w o - R e k r e a c y j n e g o 
Aqua-Zdrój, Piotr Rachwalski, 
wałbrzyscy radni, obecni tre-
nerzy i aktywni sportowcy. 

W planach poza granitowy-
mi płytami pamiątkowymi, w 
niedługiej przyszłości przygo-
towane zostaną pamiątkowe 
tablice, gabloty, gdzie będzie 
można zobaczyć na żywo pa-
miątki sportowców. Wśród 
nich medale, statuetki, zdję-
cia, dyplomy.

Dariusz Baranowski - przy-
godę z kolarstwem w 1986 w 

Górniku Wałbrzych zaczynał 
pod okiem trenerów Jarosława 
Nowickiego i Marka Henczki. W 
1990 w Cleveland wywalczył 
brązowy medal mistrzostw 
świata juniorów w wyścigu 
drużynowym na czas. Trzy-
krotnie wygrywał Tour de Po-
logne (1991, 1992, 1993). Był 
uczestnikiem Igrzysk Olimpij-
skich w Atlancie w 1996 roku, 
gdzie zajął 9 miejsce. W 1998 
roku w Tour de France oraz w 

2003 roku w Giro d’Italia zaj-
mował wysokie 12 miejsce w 
klasyfikacji generalnej. Obec-
nie komentator wyścigów ko-
larskich w Eurosporcie.

Stanisław Grędziński – 
specjalizował się w biegu na 
400 metrów. Lubił jednak 
startować również na tym dy-
stansie w biegu z płotkami. W 
1966 roku został dwukrotnym 
Mistrzem Europy. Indywidu-
alnie i w biegu sztafetowym 
4x400 metrów.  W 1969 roku 
wałbrzyski lekkoatleta wywal-
czył kolejny medal mistrzow-
ski starego kontynentu. Tym 
razem brązowy. Reprezento-
wał nasz kraj podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Meksyku, które 
rozegrano w 1968 roku. Od-
znaczony przez prezydenta 

Aleksandra Kwasniewskiego 
Złotym Krzyżem Zasługi za 
wkład w rozwój sportu.

Urszula Włodarczyk – 
specjalizowała się w konku-
rencjach wielobojowych. Do 
dziś jest rekordzistką Polski 
w halowym pięcioboju (4008 
punktów), który ustanowiła 
w Walencji w 1998 roku. W 
trakcie swojej kariery zdobyła 
łącznie 11 medali rangi mi-
strzowskiej. Dwukrotnie złoto. 

Cztery medale srebrne i pięć 
krążków brązowych. Wszyst-
ko na przestrzeni 10 lat. Pię-
ciokrotnie zdobywała  Złote 
Kolce - nagrodę dla najlepszej 
polskiej lekkoatletki sezo-
nu (1993, 1994, 1996, 1997, 
1998). Brała udział w trzech 
Igrzyskach Olimpijskich (Bar-
celona 92, Atlanta 96 i Sydney 
2000).

Krzysztof Ignaczak – uro-
dzony w Wałbrzychu siatkarz 
był wielokrotnym reprezen-
tantem kraju. W trakcie swojej 
bogatej kariery sportowej nie-
zwykle utalentowany Libero 
zdobył 14 medali w krajowych 
rozgrywkach. Na arenie mię-
dzynarodowej był Mistrzem 
Europy, Mistrzem Świata,  wy-
grywał Ligę Światową, Puchar 

Świata. Zdobywał również 
medale srebrne i brązowe. Był 
wybieranym najlepszym Libe-
ro, najlepszym przyjmującym 
podczas turniejów Ligi Świa-
towej, Igrzysk Olimpijskich.

Eugeniusz Skarupa – repre-
zentant Polski w podnoszeniu 
ciężarów. W trakcie swojej ka-
riery został Mistrzem Świata, 
wicemistrzem Igrzysk Para-
olimpijskich. Jest bardzo ak-
tywnym działaczem na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 
Mieczysław Młynarski - 

koszykarz o nieprzeciętnych 
umiejętnościach. Kocha-
ny przez kibiców. Na boisku 
robił rzeczy wielkie. Dość 
powiedzieć, że w trakcie li-
gowego meczu Górnika Wał-
brzych z Pogonią Szczecin 
(10.12.1982), Mieczysław 
Młynarski rzucił 90 punk-
tów. Jest to rekord, którego 
nie udało się pobić do dziś! 
Indywidualnie czterokrot-
ny  lider strzelców polskiej 
ligi (1980, 1981, 1983, 1984), 
Zawodnik Roku polskiej 
ligi  (1981) i 6-krotnie za-
liczony do  I składu najlep-
szych zawodników polskiej 
ligi  (1979–1984), Uczestnik 
meczu gwiazd –  FIBA All-Star 

Game  (1981). Zdobywał me-
dale Mistrzostw Polski. Brał 
udział w Igrzyskach Olimpij-
skich w Moskwie (1980), Mi-
strzostwach Europy (1979, 
1981, 1983). Był najlepiej 
punktującym zawodnikiem 
podczas IO w Moskwie i ME w 
1979 i 1981 roku.

JZ

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Kazus Kownackiego
Przypadek Dawida Kownackie-
go pokazuje utrzymujący się 
od dawna „syndrom” wśród 
dziennikarzy i ekspertów, wy-
nikający być może z deficytu 
sukcesów sportowych na miarę 
naszych aspiracji. Objawia się 
on w pochopnym kreowaniu 
„gwiazd” bez chłodnej kalku-
lacji i dostrzeżenia szerszego 
kontekstu, jakim w omawia-
nym przypadku jest ogólny 
stan polskiej piłki nożnej. Gdy 
Dawid Kownacki doznał kon-
tuzji we wszystkich komen-
tarzach natychmiast pojawiła 
się opinia, że uraz zawodnika 
Fortuny Dusseldorf wykluczy 
go z udziału w mistrzostwach 
Europy. Ja się natomiast py-
tam, dlaczego zdrowy Kowna-
cki w ogóle na EURO miałby 
pojechać?! Napastnik, który 
w rundzie jesiennej trwające-
go sezonu nie zdobył żadnej 
bramki ani nie zanotował asy-
sty, nie może być rozpatrywany 
jako kandydat do gry w kadrze. 
Kownackiego dalej uważa się 
za wielki talent, następcę Ro-
berta Lewandowskiego. Tylko 
powoli zaczyna to wyglądać na 
zasadzie „młody, zdolny ...trzy-
dziestoletni”. Były gracz Lecha 
ma wprawdzie dopiero 23 lata, 
ale już boleśnie zweryfikowała 
go Serie A a teraz Bundesliga. 
Kownackiemu należy zupeł-
nie po ludzku współczuć, ale 
śmieszyły mnie komentarze po 
tym jak doznał kontuzji, jaka to 
strata dla reprezentacji w kon-
tekście występu na EURO. Być 
może Kownaś będzie kiedyś 
napastnikiem strzelającym po 
kilka(naście) bramek w sezo-
nie, choć w klubie raczej po-
kroju Fortuny a nie lepszym. 
Być może będzie też podsta-
wowym napastnikiem repre-
zentacji, ale nie dlatego, że 
będzie tak dobry (czy choćby 
w połowie tak dobry) jak Le-
wandowski, ale dlatego, że ni-
kogo lepszego od niego nie bę-
dzie. I tu dochodzimy do sedna 
problemu - sytuacji w polskim 
futbolu. 

część 2 za tydzień

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Dariusz BaranowskiDariusz Baranowski Eugeniusz SkarupaEugeniusz Skarupa

od lewej: Mieczysław Młynarskiod lewej: Mieczysław Młynarski
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sekund
Zagrają? Nie zagrają?
W chwili oddawania naszej ga-
zety do druku wciąż bowiem 
nie było wiadomo, czy dojdzie 
do sobotniego spotkania II ko-
lejki rundy wiosennej Ekstra-
ligi pomiędzy AZS-em PWSZ 
Wałbrzych oraz UKS-em SMS 
Łódź. Teoretycznie jutrzejszy 
mecz miał się rozpocząć o go-
dzinie 12 na Ratuszowej, ale 
niewykluczone, iż w związku 
z sytuacją epidemiologiczną 
w naszym kraju do rywalizacji 
dojdzie w innym terminie. W 
kolejnym spotkaniu, jeśli nic 
się w międzyczasie nie zmieni, 
zagramy w sobotę 21 marca na 
wyjeździe z Czarnymi Sosno-
wiec. 

W weekend bez
III ligi kobiet
Wiadomo tymczasem, że za-
planowany na sobotę poje-
dynek II kolejki III ligi kobiet 
pomiędzy UKS-em Bierutów a 
Zagłębiem Wałbrzych odbę-
dzie się w późniejszym czasie. 
Na inaugurację tej części se-
zonu piłkarki z ulicy Dąbrow-
skiego udały się do Wrocławia 
na potyczkę z miejscową Ślę-
zą, wiceliderem klasyfikacji. I 
to nie był zbyt udany występ 
podopiecznych trenera Łuka-
sza Wojciechowskiego. Choć 
trudno było się spodziewać 
nawiązania wyrównanej walki 
ze znacznie bardziej doświad-
czoną drużyną gospodyń, to 
jednak rozmiary porażki Za-
głębia może nieco szokować. 
Do przerwy bowiem wałbrzy-
szanki przegrywały 0:5, aby 
ostatecznie wyjechać ze stoli-
cy Dolnego Śląska z bagażem 
aż 22 goli. 

1 KS Ślęza Wrocław - Zagłębie 
Wałbrzych 22:0 (5:0)
Bramki: Nikola Żurawska, Jo-
anna Mielniczuk 3, Aleksandra 
Kucharska 5, Edyta Rząd 3, 
Patrycja Piotrowska 4, Paulina 
Szopińska, Katarzyna Styczyrz 
2, Kornelia Kieliba, Aleksandra 
Olbińska 2 - Ślęza
Zagłębie: Kamila Janicka, Oli-
wia Sądzyńska (55 Nikola 
Piasecka), Nikola Ostrowska, 
Agata Markiewicz (36 Klaudia 
Winnicka), Natalia Marczew-
ska, Angelika Hudak, Aleksan-
dra Ostro

WALS również
w innym terminie
Obecna sytuacja epidemiolo-
giczna nie pozostała bez wpły-
wu na przebieg Wałbrzyskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki 
„Aqua-Zdrój”. Jak poinformo-
wał Jarosław Dusza, organiza-
tor i pomysłodawca rozgrywek, 
po rozmowie z kierownikami 
poszczególnych zespołów 
zdecydował o zawieszeniu 
do odwołania ligi siatkarzy 
amatorów. Warto przy okazji 
przypomnieć, iż po trzynastu 
odsłonach na czele tabeli z do-
robkiem 34 punktów plasuje 
się Chełmiec Euromar, który o 
5 „oczek” wyprzedza Modeko i 
aż 14 mający jeden mecz roze-
grany mniej – Dom Finansowy. 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Arkadiusz  
Nazwisko:  Chlebda 
Data urodzenia:
8 sierpnia 1978 roku
Pseudonim sportowy: Aron
Klub:  Górnik Trans.eu Wałbrzych
(koszykówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik nie mam specjalnie wielu osiągnięć. 
Jako junior starszy miałem przyjemność przez jakiś 
czas trenować z seniorami II-ligowego Górnika oraz 
wystąpić w trzech sparingach. Jako trener zanotowałem ćwierćfinały Mistrzostw Polski z 
grupami młodzieżowymi, co jest warte podkreślenia biorąc pod uwagę silne ośrodki ko-
szykarskie z Wrocławia, Zielonej Góry, czy wtedy Jeleniej Góry. Awansowałem z III do II ligi 
z seniorami Górnika. To również budowa niemal od zera struktur organizacyjnych Górnika, 
a także organizacja ubiegłorocznych Mistrzostw Europy w koszykówce na wózkach męż-
czyzn. Jako asystent trenera uczestniczyłem również w Mistrzostwach Europy i Świata na 
wózkach. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Jestem wychowany na NBA. Lata 90 – Michael Jordan, odpowiedź standardowa. Aczkolwiek 
zawsze byłem fanem Scottiego Pippena, jego stylu gry, poruszania się, choć miał zupełnie 
odmienne od moich parametry. Również Dennis Rodman za waleczność. Specyfika gr

Dlaczego koszykówka?
Przede wszystkim moim panem od wf-u był Wojtek Krzykała, którego nie trzeba chyba ni-
komu przybliżać. Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że na zajęciach nie trzymał 
się programu nauczania, bowiem na naszych lekcjach królowała koszykówka i sporadycznie 
piłka nożna, jak było ciepło na zewnątrz. To jeden powód. A drugi, że mieszkałem blisko hali 
sportowej przy Placu Teatralnym. 

Jaki cel jako działacz koszykarskiego Górnika chcesz osiągnąć?
Trzecie w historii klubu Mistrzostwo Polski. Zaczęliśmy 11 lat temu, gdy wspólnie z pozosta-
łymi członkami zarządu pokonaliśmy wiele barier, przeciwności losu podnosząc zespół nie-
mal z ostatniego miejsca III ligi. W tej chwili jest 1. miejsce I ligi i wizja, że zespół może i chce 
awansować do Ekstraklasy. To kolejne przed nami wyzwanie. Kiedyś obawiałem się awansu 
z II do I ligi, teraz też po nocach myślę o wyzwaniach, jakie mogą nas czekać na najwyższym 
szczeblu. Patrzymy jednak optymistycznie w przyszłość. Jeśli otrzymamy szansę gry w Eks-
traklasie, w tym sezonie, czy w najbliższych dwóch, to myślę, że sprostamy oczekiwaniom. 

Im bliżej końca, tym coraz lepiej
Ostatnie wyjazdy potwierdziły świetną formę Górnika Trans.eu. Nasi pogrążyli rywali z Wrocławia oraz Łańcuta i po kilku tygo-

dniach przerwy powrócili na 1. miejsce, które, mamy nadzieję, utrzymają do kolejnej odsłony walki o Energa Basket Ligę. O awans, 
ale do II ligi, walczą również rezerwy biało-niebieskich.  

Przedwczesny finisz siatkarzy
Po zaledwie czterech meczach zakończyły się zmagania MKS-u Aqua-Zdrój z Sobieskim Areną Żagań w I rundzie play-off. W rywaliza-

cji do trzech wygranych zespół z Lubuskiego zwyciężył 3:1, dzięki czemu awansował do dalszej odsłony walki o I ligę. Dla wałbrzyszan 
zaś powyższy wynik oznacza koniec obecnego sezonu. 

Po raz drugi w obecnym se-
zonie biało-niebiescy lepsi od 
Sokoła Łańcut, tym razem nasi 
zwyciężyli na wyjeździe różni-
cą 3 „oczek”, dzięki czemu już 
samodzielnie plasują się na 
1. miejscu w tabeli, gdyż swój 

mecz przegrali Czarni Słupsk, a 
drużyna WKK Wrocław pauzo-
wała. Cieszy kolejna wygrana 
Górników, którzy już tydzień 
wcześniej zaprezentowali 
świetną dyspozycję zwycięża-
jąc na wyjeździe wspomniany 

WKK. Przed chłopcami Grud-
niewskiego trzy ostatnie mecze 
rundy zasadniczej. Co najmniej 
dwa odbędą się bez udziału 
publiczności. Jutro zagramy w 
Tychach, a tydzień później u 
siebie z wiceliderem ze Słup-
ska, choć niewykluczone, że z 
racji obecnej sytuacji w kraju 
rozgrywki mogą zostać zawie-
szone. 

Powody do radości mają jed-
nak nie tylko przedstawiciele 
pierwszego zespołu, ale rów-
nież gracze drużyny rezerw. W 
środę podopieczni trenera Pa-
wła Domoradzkiego pokonali 
Team-Plast KK Oleśnica 83:73, 
dzięki czemu niemal na pewno 

zapewnili sobie miejsce na po-
dium III ligi. Jeśli potwierdzą się 
powyższe słowa, gdyż pozosta-
łe zespoły grupy zagrają jutro, 
to Mateusz Podejko i jego kole-
dzy wystąpią w turnieju półfi-
nałowym, a zarazem przedłużą 
swe szanse na awans do II ligi. 

Górnik Trans.eu II Wałbrzych 
– Team-Plast KK Oleśnica 83:73 
(22:17, 18:18, 31:15, 12:23)

Górnik Trans.eu II: Krzymiń-
ski 27 (7x3), Podejko 24 (1), 
Jeziorowski 9 (1), Durski 8, Szy-
mański 8, Stankiewicz 3, Bedla 
2, Kalinowski 2, Matusik, Rejek, 
Niziński, Roszczyk. Trener: Pa-
weł Domoradzki 

Bartłomiej Nowak

Początek walki w play-offach 
mógł napawać optymizmem, 
gdyż w pierwszym spotkaniu 
występujący przed własną pub-
licznością wałbrzyszanie okazali 
się lepsi od Sobieskiego (3:0). 
Niestety, w rewanżu miejsco-
wym poszło już znacznie gorzej 
– podopieczni trenerów Ignacza-
ka oraz Kurzawińskiego przegrali 
1:3 i tym samym przed kolejny-
mi meczami w Żaganiu fawory-
tem rozgrywki byli rywale. 

Ubiegłotygodniowe spotka-
nia na zachodzie kraju nie przy-
niosły oczekiwanego przełama-
nia Sebastiana Zielińskiego i 
spółki. Oprócz zaciętej, ale prze-
granej pierwszej partii (28:30), w 
kolejnych odsłonach sobotniego 
meczu przewaga gospodarzy 
nie podlegała dyskusji. Sobieski 
wygrał 3:0 wychodząc na prowa-
dzenie w rywalizacji 2:1. 

Z nożem na gardle nasi przy-
stąpili do niedzielnej, czwartej 
w tej rundzie konfrontacji. Nie-

stety, mimo ambitnej walki i po-
zostawienia serca na parkiecie 
górą byli rywale, którzy zwycię-
żyli 3:1. Szczególnie żal ostat-
nich fragmentów czwartego 
seta, w którym goście prowadzili 
24:22 i mogli przesądzić o prze-
dłużającym nadzieje tie-breaku, 
jednak w decydujących chwilach 
zabrakło skutecznego wykoń-
czenia. Przeciwnicy wygrali woj-
nę nerwów zwyciężając 28:26 
i przypieczętowując awans do 
turnieju półfinałowego. 

II liga siatkarzy
I runda play-off 
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – 

WKS Sobieski Arena Żagań 3:0 
(29:27, 25:19, 25:19)

MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – 
WKS Sobieski Arena Żagań 1:3 
(30:32, 18:25, 25:21, 20:25)

WKS Sobieski Arena Żagań – 
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 3:0 
(30:28, 25:18, 25:20) 

WKS Sobieski Arena Żagań 
– MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 
3:1 (23:25, 25:10, 25:20, 28:26) 
(stan rywalizacji 3:1 – awans do 

turnieju półfinałowego: Sobieski 
Żagań)

MKS Aqua-Zdrój: Kulik, Leński, 
Redyk, Dzikowicz, Nowak, Pizuń-
ski, Zieliński (libero) oraz Dereń, 
Laskowski, Gawryś, Gontarewicz, 
Szczygielski, Sroka. Trenerzy: Ja-
nusz Ignaczak oraz Fabian Kurza-
wiński

Kosztowna porażka siatkarek
Niewiele ponad godzinę trwał 

ostatni meczu rundy zasadniczej 
II ligi siatkarek w Siewierzu. Nie-
stety, plasująca się na 2. miejscu 
w tabeli Jedynka nie dała pograć 
drużynie Chełmca Wodocią-
gów zwyciężając 3:0. Niedawna 
przegrana przekreśliła szanse 
wałbrzyszanek na awans do 
rundy play-off. Naszym paniom 
pozostała walka o utrzymanie, 
a przeciwnikiem zespołu Mar-
ka Olczyka będzie MKS Polonia 
Świdnica. Pierwotnie odsłona 
play-out miała się rozpocząć za 
tydzień, jednak ze względu na 
sytuację epidemiologiczną roz-
grywki II ligi kobiet zostały za-
wieszone do odwołania. 

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

Wałbrzych, Biały Kamień, BEZ 
CZYNSZOWE, DWUPOZIOMO-
WE, 77m2 powierzchni użytkowej, 
3 pokoje, 2 piętro, wymienione in-
stalacje, blok po termomoderniza-
cji, ogrzewanie gazowe. Cena: 199 
000 złotych, telefon: 881-700-772.

Wałbrzych, Biały Kamień, NISKIE 
KOSZTY UTRZYMANIA, 77m2 
powierzchni użytkowej, 98m2 po 
podłodze, 3 pokoje, 2 piętro, wy-
mienione instalacje, ogrzewania 
gazowe, OGRÓDEK. Cena: 169 900 
złotych, telefon; 530-998-374.

Wałbrzych, Piaskowa Góra, 3 po-
koje, ATRAKCYJNA OFERTA – 2 
PIĘTRO, kuchnia z oknem, 52m2.
Cena: 169 900 złotych, telefon: 881-
700-772.

Wałbrzych, Śródmieście, 55m2, 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, 2 po-
koje, DO WPROWADZENIA, 
atrakcyjna cena. Cena: 145 000 zło-
tych, telefon: 530-700-772.

Wałbrzych, Plac Teatralny, 45m2, 
2 pokoje, OGRZEWANIE GAZO-
WE, 2 piętro. Cena: 110 000 zło-
tych, telefon: 535-285-514.

USŁUGI

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

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

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

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

(7) 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

(7) Naprawy sprzętu radiowo- te-
lewizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992, 74 841 25 40

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

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

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

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

(9) 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 .

(2) Usługi remontowo – budowla-
ne, profesjonalne układanie glazu-
ry. Tel. 574 577 821

PRACA

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

(2) Również osoby z niepełno-
sprawnością. Wałbrzych. Pakowa-
nie. 2 zmiany 606 829 141

KUPIĘ

(3) 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

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

(2) Sprzedam pół domku w Jedlinie 
Zdroju, ul. Kościelna. Domek pię-
trowy, dwurodzinny. Powierzchnia 
mieszkalna ok. 70m2, dodatkowo 
pomieszczenia piwniczne, taras 
100m2 plus garaż. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 508 194 806

WYNAJMĘ

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

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

REKLAMA R0172/20

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 13.03.2020  punktualnie o godz.12:00
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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