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Aqua otwiera basen
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój 1 lipca otwiera basen i hotel. Wielkie otwarcie nastąpi tuż po 

zakończeniu rywalizacji siatkarskich reprezentacji Polski i Czech, które zaplanowano na 30 czerwca i 1 lipca.

Fakt ten wiąże się przynajmniej po-
średnio. Polski Związek Piłki Siatkowej 
zaproponował wałbrzyskiej spółce 
zorganizowanie dwumeczu między-
narodowego, na co Aqua przystało. 
W obecnych warunkach sanitarnych 
należało obiekt dostosować repre-
zentacjom w taki sposób, aby mogły 
się spokojnie do rywalizacji przygoto-
wać. Cały obiekt na ten czas zostanie 
przekazany na wyłączność obu druży-
nom.

Drugie spotkanie zaplanowano na 
1 lipca i od 1 lipca zarówno basen, jak 
i hotel zostaną już otwarte.

- Basen będzie otwarty przez około 
10 godzin na dobę, co pozwoli przywró-
cić do pracy jedną zmianę, która praco-
wałaby w wydłużonym trybie – mówi 
prezes spółki Piotr Rachwalski.

Tego typu inicjatywa jest jedną z 
wielu, jakie zarząd planuje, by wrócić 
do normalnego funkcjonowania. Z 
sanitarnego punktu widzenia, basen 
w Aqua Zdroju jest jednym z najlep-
szych w regionie.

- Mamy kilka stopni dezynfekcji 
wody. Używamy do niej podchlorynu 
sodu, czyli jedynej substancji, którą 
zaleca się do stosowania w walce z 
epidemią. My jej używamy od kilku lat. 
Spełniamy bardzo wysokie normy sani-
tarne – dodaje Piotr Rachwalski.

Wątpliwości czy to słuszna decyzja, 
ma również prezydent Roman Szełe-
mej.

- Nie wiem czy otwarcie basenu, ho-
telu to dobra decyzja. Czas pokaże czy 
mieliśmy rację. Jestem tu jednak z pa-
nem Rachwalskim, żeby dać do zrozu-
mienia, że to jest nasza wspólna decy-

zja i wspólna odpowiedzialność. Mamy 
jednak najlepiej odkażaną wodę, dlate-
go utrzymanie basenu jest takie drogie. 
Koronawirusem w wodzie się jednak nie 
zarazimy – mówi prezydent.

Oczywiście poza wodą będą obo-
wiązywały szczególne warunki sani-
tarne. Nadal trzeba będzie nosić ma-
seczki. W szatniach dostępne będą 
co drugie szafki. Będzie obowiązywał 
nakaz utrzymania dystansu. Sprzęt po 
każdorazowym użyciu będzie dezyn-
fekowany.

Jakub Zima
foto: JZ

Zaledwie dwa dni po wspólnej z 
prezydentem Szełemejem konferen-
cji prasowej, Rada Nadzorcza podjęła 
uchwałę o odwołaniu Piotra Rachwal-
skiego z funkcji Prezesa Zarządu 
Spółki! Podstawą odwołania było nie-
sprostanie zadaniom o charakterze 
ekonomicznym oraz brak odpowied-
niej modyfikacji strategii funkcjono-
wania Spółki podczas epidemii. Nowy 
prezes zostanie wyłoniony w drodze 
konkursu. Rada Nadzorcza podjęła de-
cyzję o delegowaniu ze swojego grona 
pana Pawła Kurylika do czasowego 
pełnienia czynności członka Zarządu.

Palmiarnia – odnowa kawiarni
Mija niespełna pół roku od otwarcia części wyremontowanej Palmiarni. Miejsce wypoczynku i rekreaji 

dla turystów i wałbrzyszan nie tylko zyskało nowy blask, ale również nowych mieszkańców: Tytusa, Olafa 
i Juliano – lemury z czeskiego ZOO.

Jednak to nie koniec prac w obiek-
cie. Obecnie na próżno szukać miejsca 
na chwilę relaksu przy kawie. Wszystko 
za sprawą trwającego remontu punk-
tu, w którym zostanie otwarta kawiar-
nia, zupełnie od nowa. Jak podają 
władze spółki Zamek Książ, zarządcy 
obiektem Palmiarni pod koniec 2019 
roku ogłoszono przetarg na najemcę 
tzw. kawiarni. Wynajmujący, w treści 
konkursu, zobowiązał się do remontu 
poszycia szklarni. - Po dokonaniu od-
krywek poszycia szklarni według opi-
nii inspektorów budowlanych koniecz-
ny okazał się kompleksowy remont 
całej konstrukcji szklarni - komentuje 
Anna Żabska, prezes Zamku Książ.  Do 
przetargu przystąpił jeden podmiot. W 
złożonej ofercie zaproponował cenę 
wyższą od ceny wywoławczej stawki 
czynszu i wyremontowanie zaplecza 
oraz wyposażenia kawiarni zgodnie z 

załączonym projektem - wszystko na 
koszt nowego najemcy. Termin sfina-
lizowania tej inwestycji kończy się w 
tym miesiącu. Jak podają władze spół-
ki, według zapewnień nowego najem-
cy, kawiarnia powinna być już otwarta 
w sezonie. Co z aranżacją kwiatów, 
które były w poprzedniej kawiarni? - 
Aranżacja kawiarni była konsultowana 
z konserwatorem zabytków. Oczywi-
ście zachowane rośliny po zabiegach 
pielęgnacyjnych dalej będą ozdo-
bą kawiarni. Zabiegi te wykonuje na 
swój koszt najemca - informuje Anna 
Żabska prezes spółki Zamek Książ. To 
nie wszystko. - Wewnętrzny ogród ka-
wiarni także zostanie uporządkowany 
i zagospodarowany przez najemcę na 
jego koszt. Co więcej, spółka w uzgod-
nieniu z Gminą Wałbrzych postanowi-
ła uporządkować i zagospodarować 
ogród przy wolierze dla pawi i lemu-

rów - uzupełnia Pani prezes. Warto do-
dać, że na tej odnowionej przestrzeni 
uwzględniono również ekspozytory 
pod kolekcję drzew i krzewów bon-
sai. W tak odrestaurowanej kawiarni 
z pewnością kawa będzie smakować 
dużo lepiej. 

Paweł Szpur
foto: użyczone Przemysław Kuczyński  
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rozmowa tygodnia
Ks. Bogusław Kropielnicki
proboszcz dwóch parafii polskokatolickich - w Bogu-
szowie Gorcach i Wałbrzychu, cz.2
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Sobota Niedziela Poniedziałek

„Co należy zrobić po upadku? To co robią dzieci: podnieść się.” 
Aldous Huxley

Imieniny:
Gerwazego, Protazego

Dzień Leniwych Spacerów

16:00 Zakończenie suchego sezonu 2019/2020 
(UKS Szafir Klub Pływacki Wałbrzych) - Jezioro By-
strzyckie, Przystań Słoneczna.
17:00 Spacer szlakiem rodu von Kramsta -   Świebo-
dzice,  Rynek, przy wejściu do Ratusza 
19:00 OSFS: B.Żurakowski, A.Seta - Wracamy i... ostro 
sobie pogrywamy, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:30 Miesiąc Filmowego Szaleństwa z Davidem 
Lynchem: „Zagubiona autostrada” - Kino Apollo, 
Wałbrzych
21: 30 „Bogowie Egiptu”-  KINO OPEN AIR – Stara Ko-
palnia, Wałbrzych
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Gdzie szukać początków 
Kościoła polskokatolickiego?

W Stanach Zjednoczonych, 
skąd później przywędrował do 
Polski.  Odłączył się od Kościoła 
rzymskokatolickiego pod koniec 
XIX w. także w wyniku sprzeciwu 
wobec papieża, ale ten sprzeciw 
miał inny charakter. Były to czasy, 
kiedy w  Kościele rzymskokato-
lickim dominowała łacina. Tym-
czasem Polacy, którzy mieszkali 
i pracowali w  kopalniach w Pen-
sylwanii chcieli mieć parafię, gdzie 
polski ksiądz będzie mówił i mod-
lił się po polsku. Kiedy zwrócili się 
o to z prośbą do papieża, ten nie 
chciał z nimi rozmawiać. Posta-
nowili zatem zbudować parafię 
autonomiczną. Osobą, która to 
wszystko prowadziła i organizo-
wała był ksiądz Franciszek Hodur 
uznany później za twórcę Kościoła 
polskokatolickiego. 

Ktoś musiał im pomóc
Wiedzieli, że potrzebują włas-

nego biskupa. Wiadomo już wtedy 
było, że nikt z Kościoła rzymsko-
katolickiego takiego biskupa nie 
wykonsekruje, zwrócili się więc 
do biskupów niemieckich, którzy 
już wówczas pozostawali w roz-
łamie z  Kościołem rzymskokato-
lickim. Ks. Franciszek Hodur zo-

stał konsekrowany w  Utrechcie 
przez starokatolickich biskupów 
w 1905 r. i stanął na czele Kościoła 
nazwanego wówczas Polskim Na-
rodowym Kościołem Katolickim 
w USA.

Kiedy Kościół przywędrował 
do Polski?

Około 1920 r., kiedy Polska była 
już niepodległa. Wówczas wielu 
Polaków wracało do Polski. Byli 
to emigranci głównie ze wschod-
nich terenów kraju, dlatego tam 
powstawały pierwsze parafie. 
Po wojnie ważny okazał się rok 
1951, kiedy trzeba było zmienić 
nazwę  Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego. Ówczesne 
władze zażądały zerwania wszel-
kich powiązań z Kościołem ame-
rykańskim jako przedstawicielem 
imperializmu. Grożono likwidacją 
Kościoła w przypadku, gdyby nie 
zastosował się do tych żądań.  Ze-
rwano zatem kontakty z  Kościo-
łem amerykańskim i zmieniono 
nazwę na Kościół polskokatolicki.

Mówi się, że Kościół polsko-
katolicki jest bardzo demokra-
tyczny w sposobie funkcjono-
wania.

Od ok. 100 lat kapłan odprawia 
msze św. w języku polskim stojąc 
twarzą do wiernych. W  Kościele 
rzymskokatolickim ten zwyczaj 
wprowadzono dopiero w  latach 
70-ch XX w. Dla życia naszego 
Kościoła niezwykle istotny jest też 
czynny udział w nim osób świe-
ckich. Dla  przykładu - najwyższą 
władzą w naszym Kościele jest 
Synod, który wybiera zwierzchni-
ka i Radę Synodalną. W Synodzie 
biorą udział również osoby świe-
ckie - ok 40 %, które mają takie 
samo prawo głosu, jak duchowni. 
Kolejny przykład - parafie rzym-
skokatolickie nie mają osobowo-
ści prawnej. Ich majątek należy do 
Kurii. Natomiast w naszym Koście-
le właścicielem obiektów, terenu 
wokół nich jest parafia. U nas dużą 
rolę odgrywa też świecka rada pa-
rafialna, która decyduje o wszel-
kich sprawach finansowych, na-
tomiast ja jako proboszcz służę im 
tylko głosem doradczym.

Ile parafii liczy Kościół w Pol-
sce? 

Dziś w kraju jest około 100 pa-
rafii polskokatolickich w 3 diece-
zjach: krakowskiej, wrocławskiej 
i warszawskiej. Biskup diecezji 
warszawskiej jest równocześnie 
zwierzchnikiem całego Kościo-
ła w Polsce. Z kolei nasza parafia 
w Boguszowie zrzesza ok. 50 ro-
dzin, podobnie jest w  Wałbrzy-
chu. W Boguszowie jesteśmy od 
1946 roku, czyli od czasu, kiedy 
wierni naszego Kościoła wraz z re-
patriantami z Borysławia na Ukra-
inie przyjechali do pracy w bogu-
szowskiej kopalni. 

Dziękuje bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka

18:00 Moto Sobota w klubie Rider Świdnica- Pszen-
no, ul. Kolejowa
20:00 Robert FOKS / Henryk BORSIAK - live stream – 
Klub A PROPOS, Wałbrzych
20:00 Piotr Rejda I Anna  - ‚ „Pod pretekstem’’ art cafe, 
Wałbrzych

9:00 – 10:30 Dzień Jogi w Jedlinie-Zdroju - Jedlina-
-Zdrój przy Willi Kwiaty Polskie.

REKLAMA R0270/20
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Kilka słów o konieczności połączeniu Wałbrzycha z drogą S3

Od dłuższego czasu w planach 
jest nowa sieć dróg ekspresowych 
na Dolnym Śląsku. Powstać ma m.in. 
Sudecki Ygrek, który pozwoli skomu-
nikować południe Dolnego Śląska i 
100-tysięczny Wałbrzych z północą 
województwa, a dalej z całą Polską. 
Przed nami również budowa drogi S3 
– zależy mi, żeby powstał łącznik z tą 
ekspresówką.

Nowe drogi ekspresowe w okoli-
cach Wałbrzycha

Kiedy mowa o rozwoju infrastruktury 
na Dolnym Śląsku, chodzi głównie o bu-
dowę kluczowych tras: droga ekspreso-
wa S8, w którą zostanie przekształcona 
dobrze nam znana 8, biegnąca z Wrocła-
wia do Kłodzka i Kudowy, droga S5 oraz 
planowana S3 – od Bolkowa w stronę 
Pragi. Nie trudno sobie wyobrazić, że S8 
i S3 będą omijać nasze miasto – jedna 
od wschodu, a druga od zachodu. Nie w 
tym jednak problem. Chodzi głównie o 
to, jaki dostęp i połączenie z nimi będą 
mieć mieszkańcy Wałbrzycha.

Połączenie Wałbrzycha – jak ma to 
wyglądać

Plany są następujące: dojazd do dro-
gi ekspresowej S3 będzie możliwy przy 
wykorzystaniu odcinka obecnej drogi 
krajowej numer 5 (docelowo S5, któ-
ra będzie prowadzić przez Świdnicę aż 
do Wrocławia). Mieszkańcy Wałbrzycha 
i okolic, którzy jednak będą chcieli się 
dostać bezpośrednio do S3 lub S8, będą 
musieli pojechać na północ na wyso-
kość Świebodzic (właśnie do 5), a dopie-
ro potem w wybranym kierunku.

Bezpośredni dojazd do S3
Dziś natężenie transportu w Wał-

brzychu koncentruje się w większo-
ści na jednym wyjeździe od północy 
miasta. Dlatego warto rozważyć i, o 
to apeluję, aby zbudować dodatkowo 
łącznik Wałbrzycha z drogą S3. Pozwo-
li to mieszkańcom na skrócenie trasy i 
łatwe wyjechanie w stronę zachodnią. 
Otworzy to nasz region na zachód i po-
łudnie Europy. Jeśli nie będzie łącznika, 
cały ruch zostanie skierowany na mniej-
sze drogi wojewódzkie i powiatowe, 
co negatywnie odbije się na mieszkań-
cach okolicznych mniejszych miejsco-
wości. Może się okazać, że pod oknami 
będzie sznurek aut, chcących dojechać 
do ekspresówki. Sama S3 ma zostać wy-
budowana w ciągu 3 lat, więc i łącznik 
z nią powinien powstać do tego czasu. 
Dobrym przykładem jest otwarty 10 lat 
temu „łącznik” Świdnica - Żarów, który 
ułatwił dostęp do autostrady A4.

Bez nowych dróg nie ma przyszło-
ści

Jako samorządowiec pragnę, aby nasz 
region był odpowiednio skomunikowa-
ny. Poprawi to nie tylko kwestie trans-
portu i turystyki, ale też poziom życia 
samych mieszkańców, którzy będą mo-
gli łatwiej i szybciej dojechać do zakładu 
pracy oddalonego od miejsca zamiesz-
kania. Dzięki dodatkowemu łącznikowi 
w szybkim tempie pobudzi się rozwój 
gospodarczy i turystyczny regionu.

Wałbrzych stawia hotele dla owadów
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w ramach prowadzonych akcji eko-

logicznych oraz edukacyjnych dla mieszkańców Wałbrzycha zakupiło 50 hoteli dla owadów.
Owadzie hoteliki są ciekawym 

i ładnym, a przy tym naturalnym 
elementem dekoracyjnym. Zo-
staną ustawione na terenach 
zielonych instytucji miejskich, 
w tym w wałbrzyskich szkołach. 
Postęp cywilizacyjny powodu-
je, że owady mają coraz mniej 
miejsc na zbudowanie dla siebie 
bezpiecznych schronień, a my 
zapewniamy im wygodne hote-
liki, które będą pełnić także funk-
cję edukacyjną: poszerzać wie-
dzę na temat znaczenia owadów 
w życiu człowieka, przyczyniać 
się do ich przetrwania i walczyć 
z degradacją środowiska. Każdy 
hotelik składa się z kilku aparta-
mentów. Każdy urządzony inny-

mi meblami, aby zwabić różne 
gatunki gości. „Mebelki” powsta-
ją tylko z naturalnych materia-
łów. To odpowiednio nawiercone 
gałęzie, puste w środku łodygi, 
pędy bambusa, rurki trzcinowe, 
słoma. „Kiedy pszczoła zniknie z 
powierzchni ziemi, to człowieko-
wi pozostaną już najwyżej cztery 
lata życia. "Nie będzie pszczół, to 
nie będzie zapylania, nie będzie 
zapylania, nie będzie roślin, nie 
będzie roślin, to nie będzie zwie-
rząt” - powiedział Albert Einstein. 
Tezę tę należy rozwinąć nie tylko 
o pszczoły, ale inne owady zapy-
lające kwiaty. 

Red.
foto: UM W-ch

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Czy w każdym z polskich 
miast promowany jest Europej-
ski Zielony Ład? W Wałbrzychu 
widzimy bilbordy, oklejone au-
tobusy i wynika z tych treści, 
że to szczególne działanie Unii 
Europejskiej. Nie jest to kampa-
nia informacyjna na skalę kraju, 
ale są powody, dla których jest 
to szczególnie ważne przedsię-
wzięcie dla naszego miasta. Unia 
Europejska w tej chwili mody-
fikuje swoje plany w związku z 
koronawirusem, ale nie zamierza 
rezygnować z polityki – nazwij-
my to ogólnie – bardziej zielonej.

– Musimy udowodnić, że Zie-
lony Ład to nie jest plan tylko dla 
zjadaczy tofu jeżdżących Teslą. 
Jest przeciwnie, bo to ubożsi będą 
głównymi ofiarami kryzysu klima-
tycznego – podkreśla Frans Tim-
mermans, wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej.

Zielony Ład, o czym już pi-
sałam tutaj, ale warto przypo-
mnieć, to odejście od spalania i 
wydobywania paliw kopalnych. 
Więcej dofinansowań, progra-
mów będzie skierowanych do 
terenów górniczych. Górny Śląsk 
i Zagłębie, Wałbrzych, a także 
rejon Konina mogą liczyć na 
wsparcie z Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji Energetycznej. 
Pozycja Wałbrzycha jest w tej sy-
tuacji szczególnie dobra, ponie-
waż największe środki przewi-
dziane są dla samorządów, które 
skutecznie zakończyły wydoby-
cie węgla. Green New Deal to na 
przykład projekty ograniczające 
emisję CO2, inwestycje w ba-
dania i innowacje oraz ochrona 
środowiska naturalnego oraz 
zachowanie bioróżnorodności. 
To także środki finansowe, któ-
re mają pomóc wyrównywać – 
ogólnie mówiąc – jakość życia 
mieszkańców między regionami 
i pochodzą z Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. Są to 
niebagatelne sumy, bo 100 mi-
liardów euro.

Wszystko brzmi pięknie i dość 
znajomo, prawda? Projekty unij-
ne, dofinansowania na żłobki, 
drogi, przedsiębiorczość, bada-
nia itd. Przecież to już było i to, 
można powiedzieć, chwilę temu. 
Myślę, że przyzwyczailiśmy się 
do myśli, że UE pomaga nam 
rozkręcać gospodarkę. Żeby mo-
gło tak być nadal, konieczne jest 
przestrzegania zasad „tej gry”. 
Reguły określiła UE i jedną z pod-
stawowych jest praworządność i 
demokracja. Zmiana sytemu na 
„pseudodemokrację” jest złama-
niem tych zasad. Konsekwencji 
chyba nie muszę wyjaśniać…

sekund
Głuszyca
Delfinek uruchomiony
Kryta pływalnia Delfinek 
przy Szkole Podstawowej nr 
3 została ponownie otwarta. 
Obiekt jest czynny od środy 
do niedzieli w godzinach 
12:00 – 20:00, zgodnie ze 
szczegółowym harmonogra-
mem. Wstęp na pływalnię 
możliwy jest tylko z zacho-
waniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa i obostrzeń 
związanych z pandemią ko-
ronawirusa.

Świebodzice
Kolejne oznakowani
odświeżone
Przy skrzyżowaniu ulic: Kole-
jowej i Wolności, odnowione 
zostały oznakowania pozio-
me dróg i przejść dla pie-
szych. Następne prace, które 
będą już ostatnim etapem, 
zostaną przeprowadzone 
na ulicach Wolności i Świd-
nickiej.

Gmina Świdnica –
Bystrzyca Dolna
Dodatkowe miejsca
dla przedszkolaków
Od nowego roku szkolnego 
2020/2021 Publiczne Przed-
szkole w Bystrzycy Dolnej 
otworzy dodatkowy oddział 
przedszkolny. W związku z 
dużym zapotrzebowaniem 
na miejsca przedszkolne w 
Publicznym Przedszkolu w 
Bystrzycy Dolnej wójt gminy 
Teresa Mazurek zdecydowa-
ła o otwarciu dodatkowe-
go, czwartego oddziału. Do 
przedszkola zostaną zapisa-
ne dzieci, które nie dostały 
się podczas rekrutacji i zo-
stały wpisane na listę rezer-
wową. 

Mieroszów
Powrócił ruch graniczny
Po 3 miesiącach lockdown-
-u, wrócił ruch graniczny 
na wszystkich 3 przejściach 
granicznych w gminie Mie-
roszów. Osoby przyjeżdża-
jące z Czech do Polski nie są 
poddawane kwarantannie. 
Od minionego poniedziałku 
również z Polski do Czech 
można wybrać się bez prob-
lemu. Z okazji ponownego 
otwarcia granic na przejściu 
Golińsk – Starostin odbyło 
się spotkanie polsko – cze-
skie, w którym uczestniczyli 
m.in. burmistrz Mezime-
sti Pavel Hečko, zastępca 
burmistrza Mezimesti Jiří 
Sadílek oraz zastępca bur-
mistrza Mieroszowa Mariusz 
Pawlak.
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Brama - Zamek Książ 
Tak głosowali nasi

 czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy Rosyjska Marynarka
Wojenna jest jedną

z najsilniejszych na świecie ?
Wyniki na dzień 10.06.2020 

TAK
47%

NIE
53%

Marynarka Rosji, czyli co?
W grudniu 2019 roku czasopismo „The National Interest” wymieniło pięć najpotężniej-

szych flot na świecie. Wśród nich są: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Ja-
ponia. My skupimy się na trzeciej w kolejności, czyli na flocie rosyjskiej.
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Kto i ile posiada?
Na pierwszym miejscu zna-

lazła się amerykańska Mary-
narka Wojenna. Jak pisze „The 
National Interest” Stany Zjed-
noczone mają więcej okrętów 
niż jakakolwiek flota na świe-
cie. Amerykanie posiadają 
dziesięć lotniskowców, dzie-
sięć okrętów desantowych, 
22 krążowniki, 62 niszczyciele, 
17 fregat oraz 72 okręty pod-
wodne. Na drugim miejscu 
uplasowały się Chiny. Ich włas-
nością są: jeden lotniskowiec, 
3 okręty desantowe, 25 nisz-
czycieli, 42 fregaty, 8 okrę-
tów podwodnych o napędzie 
atomowym i około 50 kon-
wencjonalnych okrętów pod-
wodnych. W pierwszej trójce 
znalazła się również rosyjska 
Marynarka Wojenna. Według 
„The National Interest” flota 
rosyjska dysponuje 79 dużymi 
okrętami, w tym jednym lotni-
skowcem, 5 krążownikami, 13 
niszczycielami i 52 okrętami 
podwodnymi. Brytyjska Roy-
al Navy reprezentuje dopiero 
czwarte miejsce, ponieważ w 
ostatnich latach musiała stop-
niowo ograniczyć swe zasoby. 
Obecnie flota brytyjska po-
siada trzy duże okręty desan-
towe, 19 fregat i niszczycieli, 
siedem okrętów podwodnych 
o napędzie atomowym i cztery 
okręty podwodne z pociskami 
balistycznymi. Piątkę zamyka-
ją Japońskie Morskie Siły Sa-
moobrony. W tej Marynarce 
Wojennej służy 114 okrętów, 
jej rdzeniem jest 46 niszczycie-
li. „The National Interest” uwa-
ża, że japońska flota okrętów 
podwodnych, składająca się z 

16 jednostek, jest jedną z naj-
lepszych na świecie.

Nie najnowszy sprzęt
Jak podają źródła w XXI wie-

ku w wyniku awarii okrętów 
podwodnych i w wypadkach 
zginęło 294 oficerów i maryna-
rzy. Ponad połowa, 156 ludzi, 
poniosła śmierć na okrętach 
rosyjskich. Kolejne miejsca 
zajmują Chiny (70), Argentyna 
(44), Indie (19, notabene na 
okręcie produkcji rosyjskiej). 
Według źródeł najgroźniejsze 
są awarie na atomowych okrę-
tach podwodnych, a AS-12 Ło-
szarik to jeden z nich. Ostatnio 
w rosyjskiej prasie pojawiło 
się doniesienie, że poświęce-
nie życia 14 ludzi zapobiegło 
znacznie gorszej katastrofie 
– z możliwym skażeniem ra-
dioaktywnym. Jak w obrazku z 
filmu K-19. Co prawda typowe 
reaktory na okrętach podwod-
nych mają moc tylko 190 MW 
w porównaniu do 3200 MW, 
znacznie większego reaktora 
z Czarnobyla, ale nawet taki 
mógłby przynieść niemałe 
szkody. Okazuje się również, 
że Norwegowie podnieśli 
alarm, ponieważ zatopiony u 
ich wybrzeża okręt podwodny 
K-278 Komsomolec zaczyna 
wydzielać promieniowanie 
radioaktywne. Nie wiadomo 
jeszcze, czy skażenie pochodzi 
z jego reaktora atomowego, 
czy z dwóch torped z głowi-
cami jądrowymi, które wciąż 
znajdują się w wyrzutniach.

Putin inwestuje w flotę
Według informacji praso-

wych prezydent Rosji Władi-

mir Putin spotkał się z władza-
mi ministerstwa obrony Rosji i 
przedstawicielami głównego 
dowództwa Marynarki Wo-
jennej. „Marynarka wojenna 
zawsze była i pozostaje bardzo 
ważnym, jeśli nie kluczowym, 
elementem zapewnienia bez-
pieczeństwa i obrony narodo-

wej. W XXI wieku powinniśmy 
utrzymać i umocnić status 
naszego kraju jako jednego z 
czołowych państw morskich” - 
powiedział rosyjski prezydent 
czytamy na portalu foksal.
pl. Kwestia modernizacji ma-
rynarki rosyjskiej omawiana 
była już w grudniu 2019 roku 
na spotkaniu z jego udziałem 
na temat spraw obronności. 
Mowa była wówczas o wzmoc-
nieniu strategicznych sił jądro-
wych bazujących na morzu.

Flota rosyjska na Bałtyku
Główne siły Floty Bałtyckiej 

zlokalizowane są w porcie 
wojennym w Bałtyjsku w Ob-
wodzie Kaliningradzkim. Sta-
cjonuje tam m.in.: niszczyciel 
rakietowy projektu 956 „Na-

stojczywij”, fregaty i korwety 
rakietowe. Flota Bałtycka to 
zbieranina zarówno sprzętu, 
który służy już ponad pół wie-
ku, jak np. Irgiz i Bira, transpor-
towce proj. 572, na których 
banderę podniesiono w la-
tach 58 i 59 ub. wieku, a tak-
że nowoczesne korwety proj. 
20380. Bombowce SU-24 były 
najprawdopodobniej częścią 
rosyjskiej Floty Bałtyckiej, w 
skład której wchodzą okręty, 
samoloty, śmigłowce, pie-
chota oraz jednostki obrony 
przeciwlotniczej z obwodu Ka-
liningradzkiego i Petersburga. 
Flota Bałtycka jest jednym z 
pięciu związków operacyjnych 
Marynarki Wojennej Federacji 
Rosyjskiej. Niestety Marynar-
ka Wojenna RP wypada na jej 
tle wyjątkowo słabo, jedynie z 
kilkoma starzejącymi się okrę-
tami.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
pl.sputniknews.com

polityka.pl
forsal.pl

wp.pl
rmf24.pl
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Studio Espresso gościło w kawiarni Zielona Sofa w wałbrzyskim Śródmieściu

z perkusistą zespołów SilentLive i Lolitas Masturbate rozmawiał Paweł Szpur

z Dariuszem Starostka

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0274/20

Jakie były twoje początki i na 
czym zaczynałeś grać?

Początki były w wieku 12 – 13 
lat. Zaczynałem grać na krzesłach, 
pufach, stopką do perkusji była 
szufelka do pieca. Takie były po-
czątki. To był mój pierwszy zestaw 
perkusyjny.

Wiem, że w domu był instru-
ment, na którym też grywałeś.

Tak, pianino. Z racji tego, że mój 
brat chodził do szkoły muzycznej. 
Pianino stało, więc ja też grałem na 
tym instrumencie, po prostu po-
grywałem sobie.

Ile miałeś lat kiedy zagrałeś 
pierwszy koncert?

Miałem piętnaście lat.
W twojej historii muzycznej 

było kilka zespołów. Z jakimi 
grupami dotychczas grałeś?

Pierwszy zespół to był Damp 
Corner, miałem wtedy piętnaście 
lat. Chłopaki mieli już ponad dwa-
dzieścia. Pierwszy koncert zagrali-
śmy w Wałbrzychu na Politechnice 
Wrocławskiej w klubie studenckim 
Żak. Pamiętam to tak dobrze, po-
nieważ chłopaki mieli ponad dwa-
dzieścia lat...

A ty jeszcze niepełnoletni...
Oni pili piwko, a ja niestety nie 

mogłem. Grałem z tym zespołem 
jakiś czas. Następnie ktoś mnie 
zauważył w zespole w Kamiennej 

Górze. Zespół nazywał się Art-
mosphere, wówczas grałem na 
dwie centrale. Ktoś po prostu mnie 
ukradł z wałbrzyskiego zespołu do 
kamiennogórskiego. Tam zacząłem 
grać w takim death metalowym ze-
spole.

Jak wyglądały u Ciebie ćwi-
czenia? Używałeś metronomu?

Kiedyś nie używałam w ogó-
le, dlatego w późniejszym czasie 
było mi trudno przyzwyczaić się do 
niego, bo wydawało mi się, że gra 
nierówno (śmiech). Czasami do tej 
pory tak jest. Ja lubię emocje, a ten 
metronom mnie tak trzyma w ry-
zach. A człowiek chciałby  czasem 
przyspieszyć, zagrać szybciej albo 
zwolnić i nie może. Ale metronom 
jest potrzebny, to ważna rzecz dla 
perkusisty.

Mówi się, że aby perkusista 
dobrze czuł rytm, musi pograć 
różne gatunki muzyczne. Czy 
zgodzisz się z tym stwierdze-
niem? Jakie są twoje ulubione 
gatunki muzyczne?

Tak, na pewno. Moje ulubione 
gatunki muzyczne … Muzyka jest 
dla mnie czymś takim, że albo mi 
się podoba, albo nie. Czy to będzie 
jazz, death metal, hardcore czy 
poezja śpiewana, to musi coś być w 
zespole takiego, że czuję ciarki na 
sobie po prostu.

Twoim idolem był perkusista 
zespołu Metallica. Czy nadal nim 
jest? I jak to jest z tymi idolami 
perkusistami?

Oni cały czas się zmieniają. Lars 
Ulrich był moją pierwszą inspiracją. 
Uważam, że na pierwszych czte-
rech płytach zagrał rewelacyjnie. 
Podsłuchiwałem go, ale wówczas 
nie było jeszcze You Tube, więc nie 
podglądało się, tylko słuchało.

Z kaset...
Dokładnie. A tak to słuchałem 

takich zespołów dawno temu jak 
Black Sabbath, czy Deep Purple.

Po prostu klasyka.
Klasyka. Tam byli wspaniali mu-

zycy, więc nimi zawsze się inspiro-
wałem.

Jak trafiłeś do zespołu Silen-
tLive i "spiknąłeś się" z chłopa-
kami?

Marcin Klasik – kiedyś miałem 
jakąś przygodę muzyczną, że się 
razem spotkaliśmy i przygrywali-
śmy bluesika. Często mnie nama-
wiał, żebym zagrał w SilentLive, 
szukali wtedy perkusisty. Ja, tak 
niechętnie, dwa zespoły, nie wiem 
czy pociągnę? Ale dałem się namó-
wić. Z racji tego, że miałem blisko 
na salę prób. Pierwsze próby udane 
i tak gramy do teraz. Sprawia mi to 
frajdę.

Pracujecie również zawodo-
wo. Czy ciężko jest pogodzić to 
wszystko i spotkać się razem na 
próbie?

Nie wiem, jak u chłopaków, 
wiem jak u Marcina Klasika, cza-
sem ma "popołudniówki", więc go 
na próbie  nie ma. Ale my możemy 
sobie zaaranżować jakieś nowe 
utwory, albo przećwiczyć stare bez 
niego. Nie ma z tym problemu. W 
moim przypadku jest tak, że znaj-
duję ten czas, żeby raz w tygodniu 
poświęcić się dla SilentLive i Lolitas 
Masturbate. Choć nieraz jest tak, że 
sprawy rodzinne też kolidują.

Nagraliście dwie płyty, teraz 
promowany jest nowy singiel, 
ale czy za nim pójdzie kolejny 
album?

Tak, trwają prace nad kolejnym 
albumem, zresztą w drugim ze-

spole tak samo. Także zobaczymy, 
może w przyszłym roku coś będzie 
nowego.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Darek 

opowiada o wałbrzyskiej scenie 
muzycznej oraz o tym, dlaczego 
obecnie oddziela się pleksą perku-
sję na scenie. Dowiecie się również, 
jakie rady daje muzyk wszystkim 
chętnym do nauki gry na perkusji. 
Zeskanuj kod i oglądaj pełen wy-
wiad. 
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Wolontariusze odwiedzili seniorów
Wałbrzyskich seniorów odwiedzali wolontariusze z maseczkami i „Przewodnikiem dla seniora w czasie epidemii”. Wszyst-

ko za sprawą grupy nieformalnej wałbrzyskich wolontariuszy „Zaangażowani dla wałbrzyskich seniorów”. To właśnie ta gru-
pa wygrała projekt „Zdrowie Seniora w Czasie Epidemii” w konkursie Dolnośląskich Małych Grantów.

Pojekt "Zdrowie Seniora w Cza-
sie Epidemii" ma na celu walkę ze 
skutkami Covid-19 oraz zapobie-
ganie zakażeniom, poprawę bez-
pieczeństwa seniorów, ułatwienie 
funkcjonowania seniorom w ży-
ciu codziennym w okresie pande-

mii, a także budowanie zasobów 
wolontariatu na rzecz seniorów. - 
Staralismy się docierać do jak naj-
większej liczby seniorów. Dzięki 
publikacji numeru telefonu wielu 
z nich dzwoniło i trafiliśmy pod 
wskazany adres - komentuje Ana-

tol Szpur, lider zwycięskiej grupy 
wolontariuszy „Zaangażowani  
dla wałbrzyskich seniorów”. - Dla 
nas ważne jest budowanie społe-
czeństwa wrażliwego na pomoc 
innym, w szczególności seniorom 
- dodaje Robert Rozmuski, jeden 
z wolontariuszy zaangażowany w 
realizację projektu.

Wolontariusze wręczali senio-
rom maseczki ochronne antybak-
teryjne z jonami srebra, a także 
dwustronny przewodnik forma-
tu A4 z informacjami zapisanymi 
wielkimi czcionkami, gdzie i jaką 
pomoc mogą uzyskać w czasie 
epidemii. - Seniorzy bardzo ser-
decznie nas witali i chętnie brali 
przygotowane przez nas mate-
riały – cieszy się Dagmara Raszka, 
zaangażowana wolontariuszka 
w realizację projektu. Ważny jest 
fakt, że powstały informator bę-
dzie można ewentualnie powie-
lać w przyszłości. Zwiększa on po-
ziom wiedzy seniorów na temat 

zasad zachowania się w warun-
kach pandemii - tłumaczy Paweł 
Kądziołka, jeden z wolontariuszy. 
Przypominamy, że realizatorem 
Dolnośląskich Małych Grantów 
jest Dolnośląska Federacja Orga-
nizacji Pozarządowych z siedzibą 
we Wrocławiu. Ten realizowany 
projekt jest jednym z wielu do-
brych przykładów na to, jak dzię-
ki zaangażowaniu ludzi dobrego 
serca można wspierać mieszkań-
ców w czasie stanu epidemii.

Red.
Wakacyjny bon turystyczny 
na każde dziecko
W ciągu ostatnich kilku tygodni 
nastąpiła modyfikacja rządo-
wego programu pomocowego 
w postaci bonu turystyczne-
go specjalnie dedykowanemu 
polskiej branży turystycznej. 
Obecnie nowy projekt zakła-
da przyznanie kwoty 500 zł w 
postaci bonu elektronicznego 
na każde dziecko w rodzinie i 
wykorzystanie go na potrzeby 
wypoczynku krajowego. To ini-
cjatywa Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy mająca pomóc polskiej 
branży turystycznej, która nega-
tywne skutki epidemii odczuła 
najszybciej i najdotkliwiej oraz 
zachęcająca polskie rodziny do 
spędzenia wypoczynku w kra-
ju. Program to prosty przykład 
redystrybucji dochodów przez 
państwo udzielające pomocy, z 
jednej strony - branży turystycz-
nej a z drugiej - rodzinom. Na 
bon turystyczny 500 zł na każde 
dziecko trafi 3,2 mld zł z puli Mi-
nisterstwa Rozwoju z tzw. Fun-
duszu COVID -19. Prawie 2,4 mln 
rodzin dostanie dopłatę a 1,9 
mln rodzin, czyli blisko 80% ma 
dwoje lub więcej dzieci, więc 
otrzyma świadczenie w kwocie 
1000 zł lub więcej. Oto najważ-
niejsze założenia projektu au-
torstwa Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy: bon turystyczny o war-
tości 500 zł na każde dziecko 
będzie przyznany niezależnie 
od poziomu dochodów w ro-
dzinie i będzie miał formę elek-
troniczną. Bon będzie można 
wykorzystać do końca 2021 r. na 
usługę turystyczną na terenie 
Polski, np. nocleg czy opłacenie 
przewodnika, pobyt w hotelu, 
pensjonacie, gospodarstwie 
agroturystycznym, na kolonii 
lub obozie harcerskim, a także 
opłacenie obozu sportowego 
czy rekreacyjnego. Podmioty 
turystyczne, których usługi bę-
dzie można opłacić za pomocą 
bonu, znajdą się w stworzonym 
na potrzeby programu – Kata-
logu Bazy Turystycznej. Osoba 
spełniająca kryteria otrzyma 
bon, po zarejestrowaniu się na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS i otrzyma kod, który 
należy podać przy zakupie usłu-
gi turystycznej. Wprowadzenie 
bonu turystycznego zaplano-
wane jest przed tegorocznymi 
wakacjami.
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Trzaskowski na Magistrackim
Rafał Trzaskowski, obecny włodarz Miasta Stołecznego 

Warszawa, w minioną sobotę odwiedził Wałbrzych. Na scho-
dach wałbrzyskiego ratusza przemawiał do zebranych w ra-
mach kampanii na Prezydenta RP.

Podczas wystąpienia Trza-
skowski podziękował za zbie-
ranie podpisów pod jego kan-
dydaturą. Reprezentant Koalicji 
Obywatelskiej w wystąpieniu 
nie szczędził odniesień do Pre-
zydenta Andrzeja Dudy, ale 
również mówił o takich potrze-
bach, jak dofinansowanie na 
wymianę pieców węglowych 
czy darmowe żłobki. Kandydat 
na fotel prezydenta starał się 
dać do zrozumienia, że władza 
powinna być dla obywatela, a 
nie odwrotnie. Rafał Trzaskow-
ski poruszał również kwestie 

związane z podziałem oby-
wateli na kategorie. Podkreślił 
m.in. fakt, że Polska zmieniła się 
od początku transformacji, ale 
dodał, iż to zasługa Polaków, 
z której powinni być dumni. 
Program wyborczy Rafała Trza-
skowskiego nie został szeroko 
omówiony - zapewne dlatego, 
że każdy zainteresowany wy-
borca może w łatwy sposób 
odnaleźć jego główne punkty 
na stronie kandydata.

Red.
foto:JZ
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Aplikacja na smartfonie ułatwi kontakt z ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje prace nad aplikacją mobilną na smartfony, będącą platformą do wzajemnych 
kontaktów ARiMR i rolników. Ta aplikacja to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, służące załatwianiu w niej spraw bez 
konieczności udawania się do urzędu. Co ważne, korzystanie z aplikacji będzie dobrowolne.
Za pomocą nowej aplikacji rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR wymagane 
przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne 
np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Zbędne staną się papierowe 
pisma, wezwania jak i odpowiedzi na nie lub osobiste stawienie się w urzędzie. 
Skróci się zatem czas obiegu korespondencji, ograniczone zostaną koszty papie-
ru i przesyłek, zmniejszy się także liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych 
w gospodarstwach rolników przez pracowników Agencji. W konsekwencji zyska 
rolnik – korzystanie z mobilnej aplikacji przyspieszy ocenę jego wniosku i wyda-
nie decyzji, a tym samym wypłatę pieniędzy.

Jak aplikacja ma działać w praktyce?
Rolnik otrzyma na smartfona informację od ARiMR o potrzebie np. wykonania 
zdjęcia działki. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji - docelowo 
odbywać się to będzie za pomocą danych z eWnioskuPlus. Następnie wchodzi 
w przesłane mu przez pracownika ARiMR zadanie, w ramach którego został po-
proszony o wykonanie zdjęcia. W zadaniu znajdzie szczegółową instrukcję, co za 
pośrednictwem telefonu ma sfotografować, ile zdjęć zrobić, z jakiego miejsca 
na polu i w jakim kierunku ma wykonać fotografię, która będzie geotagowana, 
czyli będzie zawierać dane o współrzędnych geograficznych. Na koniec zrobione 

przez siebie zdjęcia rolnik przesyła za pośrednictwem aplikacji do Agencji, gdzie 
następuje ocena poprawności ich wykonania.   

By móc korzystać z aplikacji mobilnej potrzebny będzie smartfon działający w 
systemie Android i iOS.

Zanim aplikacja zostanie udostępniona wszystkim rolnikom, co jest planowane 
na wrzesień br., jej możliwości zostaną sprawdzone na przełomie czerwca i lipca 
w pilotażowych testach na terenie trzech województw: wielkopolskiego, lubel-
skiego i podkarpackiego.

Aplikacja mobilna na smartfony dla rolników – obok aplikacji eWniosekPlus, por-
talu IRZplus,  czy Modułu eLZP – to kolejny projekt, który jest efektem realizo-
wanej przez ARiMR strategii Agencja 4.0. –  O słuszności wyboru tej drogi może 
świadczyć fakt, że szczególnie w sytuacji kryzysowej, a z taką po wybuchu pan-
demii mieliśmy do czynienia  w Polsce i na świecie, technologie cyfrowe stają 
się jak nigdy przedtem istotne w działalności urzędów i instytucji państwowych, 
umożliwiając im w trudnych warunkach realizację powierzonych zadań  – pod-
sumowuje Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Robert Biedroń

Cezary Przybylski

Andrzej Duda

Michał Dworczyk

Wałbrzyska SSE

BBN

Kancelaria Premiera

@WalbrzychMM

@RobertBiedron

@PrzybylskiCez

@AndrzejDuda

@michaldworczyk

@WalbrzyskaSSE

@BBN_PL

@PremierRP

9:11 AM · 12 cze 2020

1:35 PM · 16 cze 2020

11:00 AM · 16 cze 2020

7:35 PM · 16 cze 2020

4:01 PM · 16 cze 2020

3:21 PM · 12 cze 2020

10:42 AM · 9 cze 2020

1:25 PM · 16 cze 2020

Jeden bilet by zwiedzić je wszystkie.... Mowa oczywiście o bilecie Explore Wał-
brzych, dzięki któremu zobaczycie aż cztery wałbrzyskie atrakcje. Kup bilet i zo-
bacz @Stara_Kopalnia@MuzeumWalbrzych ,@Zamek_Ksiaz
 oraz Palmiarnię. Bilet ważny jest przez 12 miesięcy #Wałbrzych

Wczoraj miałem dobrą rozmowę z Panią Danutą Holecką. Na koniec powiedziała, 
że wszystkie rodziny są równe. Mam nadzieję, że Prezydent Duda oglądał ten pro-
gram. Mógłby się wiele nauczyć.
Choć martwię się o przyszłość Pani redaktor.

Podsumowaliśmy działania Samorządu Województwa podjęte w walce z epide-
mią koronawirusa na @Dolny_Slask. Dynamicznie realizujemy inwestycje, chroni-
my miejsca pracy Dolnoślązaków, wspieramy służbę zdrowia i regionalną gospo-
darkę. https://tiny.pl/7wnhg

Trudno było odjechać ze spotkania w Mławie. Mieszkańcom bardzo dziękuję za nie-
zwykle serdeczne przyjęcie i za skandowane z mocą hasło „Pierwsza tura!!!”. Odpo-
wiadam: Wszystko w Waszych rękach. Ja robię co w mojej mocy.
Gorąco jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję!

Najdłużej wyczekiwane inwestycje drogowe w regionie stają się faktem! Rząd 
przyjął uchwałę i zabezpieczył blisko 5 mld zł na budowę dróg ekspresowych w 
naszym regionie. Wywiązujemy się z naszych zobowiązań, które zadeklarowali-
śmy mieszkańcom Dolnego Śląska.

Jak podaje @MinRozwoju, @WalbrzyskaSSE
 w 2019 r. odnotowała największy udział (2 1 0 4%) w skumulowanej wartości in-
westycji spośród wszystkich 14 #SpecjalneStrefyEkonomiczne w Polsce
@piotr_sosinski @zielinski_kk @KrzysztofDrynda

W Lipuszu Prezydent wręczy druhom z 25 jednostek OSP z woj. pomorskiego promesy 
na zakup wozów gaśniczych. Strażacy walczyli ze skutkami nawałnic w 2017, w których 
zginęło 6 osób. Dzięki wsparciu Prezydenta ochotnicy z całej Polski otrzymają w tym roku 
środki na ponad 500 wozów

Premier @MorawieckiM  w #KPRM: Milony emerytów odczuwa pozytywne skutki 
naszych działań.Dzisiaj na RM zdecydowaliśmy się naprawić kolejny błąd i nie-
chlujność legislacyjną z czasów PO. Wykonujemy wyrok TK sprzed ponad roku, 
żeby sprawiedliwości dla osób z 1953 r. stało się zadość.

REKLAMA R0278/20
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Marek mieszkał w Warsza-
wie, Marek mieszkał w Soko-
łowsku. Marek mógł zrobić 
karierę, znał ludzi, którzy byli 
już znani i pisał nieprzeciętne 
piosenki. Miał swoje zdanie, 
trochę wyprzedzał wybuch 
tego rodzaju muzyki, zwią-
zany z rozrastającymi się fe-
stiwalami. Nie wiadomo, co 
poszło nie tak. Może pionier-
stwo poprosiło o tradycyjną 
ofiarę. 

W sobotę zmierzyliśmy się 
z postpandemicznym (post, 
choć liczniki nadal rosną) 
koncertem Marka. „Tak to bę-
dzie wyglądać?” pytaliśmy, 
siedząc w drewnianej stodo-
le A’propos. Znajomi, obsłu-
ga, razem kilkanaście osób. 
Przypomnieliśmy sobie jed-
nak ostatni koncert Marka, 
z tych dobrych czasów, gdy 
bez żalu płaciliśmy za wypite 
wino.

Śpiewaliśmy z pamięci 
„Autobus”, słuchaliśmy „Pi-
rata” z dedykacją. Znajomi, 
obsługa.

Z potrzeby ekonomii, z za-
niedbania, czy jakiegoś może 
nawet rozsądnego powodu, 
pod warstwą styropianu, 
zniknął jeden z obowiązko-
wych elementów na trasie 
zwiedzania niezwykłej dziel-
nicy Nowe Miasto, zapro-
jektowanej jako wizytówka 
niemieckiego Waldenburga 
- scenki na elewacji budynku 
Ogińskiego 22.

Na facebookowej grupie „z 
życia miasta” pojawił się wpis 
lokalnego sygnalisty. Porów-
nanie frekwencji spotkania 
wyborczego jakiegoś praw-
dopodobnego prezydenta 
kraju w trakcie pandemicznej 
kampanii i darmowego, ła-
twego wydarzenia muzycz-
nego sprzed pandemii, gdy 
mieliśmy wszystko i wszę-
dzie. Muzyka przegrywa.

Co łączy te trzy historie?

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Urlop – według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
wyjaśniony jest następująco: 
ustawowo zagwarantowana 
płatna lub bezpłatna przerwa 
w wykonywaniu pracy; też: 
przerwa w służbie wojskowej, 
w odbywaniu kary pozbawie-
nia wolności i tym podobne. 
Mogą być też różne inne ro-
dzaje urlopów, na przykład 
urlop dziekański , czyli zwol-
nienie od zajęć na uczelni 
udzielane studentowi przez 
dziekana, zwykle na okres 
semestru lub roku. Albo ur-
lop macierzyński czyli płatny 
urlop przysługujący kobiecie 
w związku z urodzeniem dzie-
cka. Ciekawostką jest fakt, że 
słowo to pochodzi z niemie-
ckiego Urlaub, od bezokolicz-
nika erlauben czyli pozwolić, 
zezwolić. Tak prawdopodob-
nie średniowieczni rycerze py-
tali swych władców lennych o 
pozwolenie, aby zaciągnąć 
się do bitwy. Nas najbardziej 
interesuje jednak urlop wypo-
czynkowy, czyli płatny urlop 
przysługujący pracownikowi 
corocznie. Właśnie wielkimi 
krokami zbliża się sezon ur-
lopowy. Niebawem lato w 
pełni, ale czy będziemy mogli 
znaleźć miejsce na wytęsknio-
ny wypoczynek? Wielu z nas 
pandemia koronawirusa po-
krzyżowała wakacyjne plany. 
Są tacy, którzy zapłacili za wa-
kacje, ale z powodu zamknię-
tych granic nie wyjechali. Są 
też tacy, którzy nawet jeszcze 
nie otrzymali wpłaconych pie-
niędzy. Dużej rzeszy Polakom 
pozostaje wypoczynek w kra-
ju. Ale co, jeśli nic nie zarezer-
wowaliśmy? Czy nad polskim 
morzem znajdą się jeszcze 
miejsca? A jeśli tak, to w jakich 
cenach? Eksperci twierdzą, że 
pandemia położyła branżę tu-
rystyczną na łopatki. A może 
to właśnie konieczność wy-
poczynku w Polsce jest wielką 
okazją do zarobku? Najważ-
niejsze, by wakacje były dla 
nas bezpieczne i beztroskie. 
Warto już teraz „przeczesać” 
internet i podzwonić celem 
rezerwacji. Może zapowia-
dany bon wakacyjny wielu 
rodzinom pomoże w zrealizo-
waniu wakacyjnych planów? 
Udanych urlopów wszystkim 
życzę!

Redaktor Naczelny

Stara Kopalnia zaprasza
W trakcie ostatniego weekendu oprócz zwiedzania Starej Kopalni, turyści mogli skorzystać z 

warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych oraz zobaczyć kolejny pokaz kina plenerowego.

Najbliższy weekend również za-
powiada się ciekawie. Stara Kopal-
nia zaprasza na wyjątkowy, dwu-
dniowy finisaż wystawy „Dekada 
Ognia”, którą tworzą ceramiczne 
rzeźby i obiekty studentów, absol-
wentów, uczestników Akademii 
Otwartej oraz pracowników Pra-
cowni Ceramiki Wydziału Rzeźby 
ASP w Warszawie, działającej pod 
kierownictwem dr hab. prof. ASP 
Stanisława Bracha.

Warto zaznaczyć, że w ostatni 
weekend czerwca Stara Kopalnia 
organizuje Nocne Zwiedzanie – 
wyjątkowe wydarzenie, podczas 
którego uczestnicy mogą poczuć 
się jak prawdziwi górnicy. Każdy 
otrzymuje specjalny ekwipunek 
i wraz z przewodnikiem grupa 
udaje się w podziemia. Do wybo-
ru termin piątkowy (26 czerwca) 
oraz sobotni (27 czerwca). Bilety 
dostępne na www.starakopalnia.
pl. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Wydarzenie jest skierowane dla 
osób powyżej 16. roku życia.

Stara Kopalnia codziennie za-
prasza na warsztaty ceramiczne 
dla dzieci i dorosłych. Do wyboru 
są zajęcia z kalkomanii oraz two-
rzenia małej formy rzeźbiarskiej. 
Podczas warsztatów w Centrum 
Ceramiki Unikatowej można stwo-
rzyć własne, unikatowe przedmio-

ty do domu lub na wyjątkowy pre-
zent. Szczegóły i bilety dostępne 
na stronie obiektu.

Zwiedzanie odbywa się od po-
niedziałku do niedzieli, w godzi-
nach 10.00-18.00 (ostatnie wejście 
o 16.00). Dla najmłodszych przy-
gotowana jest karta zadań, dzięki 
której trasa jest dla dzieci jeszcze 
ciekawsza. Oprócz zwiedzania na 
terenie obiektu dostępne są trzy 
bezpłatne wystawy: fotografie 
Marcina Ryczka, fotografie Bogda-
na Konopki oraz rzeźby artystów 
z warszawskiej ASP. Wstęp na wy-
stawy jest możliwy codziennie w 
godzinach 10.00-17.00 (sobota-
-niedziela: 10.00-18.00).

Red./MA

Harmonogram wydarzenia 
„Dekada Ognia”:

20.06.2020 SOBOTA
W godzinach 14:00, 15:00, 16:00 

- warsztaty wyplatania wianków 
z żywych materiałów, obowiązują 
zapisy: galeria@starakopalnia.pl.

16:00-19:00- wypał “RAKu” - po-
kaz wypalania naczyń ceramicz-
nych w tzw. “żywym ogniu”.

18:00-20:00 - pokaz toczenia na 
kole garncarskim.

20:00 - oficjalne zakończenie 
wystawy Dekada Ognia-finisaż, 

prezentacja katalogu z zaprezen-
towanymi na wystawie pracami.

21:00 - Performance Lustracja 
Konia Trojańskiego w wykonaniu 
artysty Stanisława Bracha, Profe-
sora Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Stanisław Brach do tej 
pory zaprezentował swój perfor-
mance w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku czy na Święcie Ce-
ramiki w Bolesławcu. Performance 
będzie połączony ze spektaklem 
taneczno-muzyczny grupy Impuls 
z ogniem i Zespołu Pieśni i Tańca 
(taniec z chustami i wiankami).

22:00-22:30 Zakończenie im-
prezy.

21.06.2020 NIEDZIELA
14:00-16:00 – prezentacja na-

czyń z wypału Raku.
17:00 - oprowadzenie po wy-

stawie przez autorów rzeźb-stu-
dentów.

Ze względu na sytuację epide-
miologiczną w wydarzeniu może 
uczestniczyć ograniczona liczba 
osób – obowiązuje awizacja na 
adres galeria@starakopalnia.pl. 
Regulamin uczestnictwa w wyda-
rzeniu będzie dostępny na terenie 
galerii oraz na stronie interneto-
wej Starej Kopalni. Udział w wyda-
rzeniu jest bezpłatny.

REKLAMA R0279/20
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Dlaczego niektóre
zabiegi nie działają?
Wiele osób decydując się 

na zabiegi w klinice medy-
cyny estetycznej oczekuje 
ich skuteczności oraz efek-
tywności. Pragnie pozbyć 
się problemów estetycznych 
oraz kompleksów. Jednak 
czasem zdarza się, że dana 
seria zabiegowa nie przyno-
si pożądanych rezultatów, a 
wykonany zabieg nie spełnia 
naszych oczekiwań. Dlacze-
go tak się dzieje? 

Po pierwsze zdrowie. Cho-
roby, hormony, przyjmowa-
ne leki – znacząco wpływają 
na przebieg wszystkich ku-
racji zabiegowych. Aby nasz 
organizm mógł prawidłowo 
zareagować na bodźce ze-
wnętrzne dawkowane w po-
staci zabiegów estetycznych 
musi być zdrowy. To podsta-
wa! 

Podobnie jest z lekami, 
które przyjmujemy na co 
dzień lub tymi, które dawku-
jemy w przypadku chociaż-
by bólu głowy. Mowa tu o 
NLPZ czyli niesteroidowych 
lekach przeciwzapalnych 
np. Ibuprofen czy, które zna-
cząco obniżają skuteczności 
większości zabiegów este-
tycznych. Po drugie systema-
tyczność. Większość kuracji 
składa się z serii zabiegowej 
czy planu zabiegowego, 
który trwa od kilku do kilku-
nastu miesięcy. Wykonanie 
zabiegu raz na jakiś czas z 
tak zwanego ,,doskoku” na 
pewno znacząco nie popra-
wi kondycji skóry. Po trzecie 
pielęgnacja domowa. Ten 
codzienny rytuał wzmacnia 
efekty kuracji gabinetowych 
i dba o kondycje skóry. Po 
czwarte, sprzęt i odpowied-
nio dobrana kuracja zabie-
gowa. Urządzenia muszą po-
siadać odpowiednie badania 
oraz certyfikaty bezpieczeń-
stwa. Pamiętajmy także, że 
nie w każdym przypadku 
możemy wykorzystać daną 
technologię czy preparat. 
To, że nasza koleżanka miała 
super efekt po zabiegu nie 
oznacza, że ten sam zabieg 
sprawdzi się również w na-
szym przypadku. 

Szybka porada - ukąsił mnie kleszcz i co dalej?

Kocie oko i baby boomer - wakacyjne wariacje w manicure!

Nasz przepis - truskawkowy shake

Przyroda inspiruje!

Latem owocowe przysmaki mogą zastąpić obiad, być idealną propozycją na podwieczorek czy 
zdrowe śniadanie. My proponujemy wam w tym wydaniu przepis na truskawkowy shake - szyb-
ką, pyszną i orzeźwiającą witaminową bombę!

Sposób przygotowania
Truskawki obierz z szypułek i 

pokrój na ćwiartki. Posyp je cu-
krem, dodaj kilka kropli wanilii 
i włóż do zamrażarki na około 1 
godzinę.

Do lodówki lub zamrażalnika 
włóż także 2 szklanki, aby nieco 
je schłodzić.

Gdy już owoce zamarzną, 
wrzuć je do pojemnika od blen-
dera i zalej szklanką mleka. Mik-
suj, aż truskawki będą całkowicie 
rozdrobnione. Smacznego!

Produkty, których potrze-
bujesz, by przyrządzić tru-
skawkowy shake

* 225 g świeżych, dojrzałych 
truskawek

* 2 łyżki białego cukru
* Pół łyżeczki ekstraktu wani-

liowego
* 1 szklanka mleka (tłustego)

* 1 łyżka mleka w proszku (op-
cjonalnie)

* 1 gałka lodów truskawko-
wych

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Hitem tegorocznego lata 
2020 są bransoletki, naszyjniki, 
pierścionki i wszelkie ozdoby 
nawiązujące do świata przyro-
dy, a więc biżuteria i dodatki z 
motywami stworzeń morskich, 
lądowych i latających. Wypatruj 
więc zawieszek i charmsów z 
ważkami, motylami, tukanami, 
rybami, żółwiami! Odnajdziesz 
je m.in. w kolekcji Midnight Fo-
rest od Dziubeki; niespodzianki 
przygotowała także Pandora!

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

O skutkach boreliozy sły-
szeliśmy już wielokrotnie. 
Warto jednak przypomnieć 
zasady bezpieczeństwa i 
sposób postępowania, gdy 
już znajdziemy u siebie nie-
bezpiecznego pasożyta. 
Kleszcza najszybciej usunie-
my za pomocą pęsety. Do 
lekarza należy się zgłosić, 
jeśli zaobserwujemy takie 
objawy jak senność, rumień, 
temperatura. Możemy też 
pokusić się o genetyczne 

badania - wystarczy odesłać 
„nieproszonego gościa” do 
odpowiedniego labolato-

rium, by dowiedzieć się, czy 
był on zakażony.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Chcesz się wyróżnić z tłu-
mu? Zaszalej z manicure. Jeśli 
nie lubisz tradycyjnego „fren-
cha”, idealnym rozwiązaniem 
będzie delikatne cieniowanie 
w stylu baby boomer. A może 
wolisz lśniące i mieniące się 
barwy na paznokciach? Po-
staw w takim razie na tzw. 
„kocie oko”. Efekt wow gwa-
rantowany! A wszystko dzięki 
mocy magnesu!

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nos za długi, zbyt krótki, za 
duży, za mały, zbyt okrągły. 
Włosy za jasne, za długie. Zbyt 
kręcone, za ciemne. Za krótko 
obcięte. Za rude. Głowy zbyt 
łyse.

Twarz zbyt pociągła, za 
okrągła, za chuda, zbyt trój-
kątna, zbyt kwadratowa.

Ciało za obszerne, zbyt koś-
ciste, za miękkie, zbyt wyspor-
towane.

Oczy za duże, za małe, w 
kształcie łezki. Za zielone, za 
niebieskie, zbyt brązowe. Skó-
ra za blada, zbyt opalona, za 
ciemna. Zbyt piegowata. Po-
drażniona, idealna, zadbana i 
nie.

Urodzeni w środy, ponie-
działki czy niedziele. Rodzice 
bogacze czy proletariusze. 
Mama lekarka, bibliotekarka, 
sprzedawczyni czy bezrobot-
na. Ojciec kierowca ciężarów-
ki, budowlaniec czy prezes 
spółki. Brat, siostra, a może 
jedynak.

Ulubiona muzyka za po-
ważna, zbyt hałaśliwa, po 
angielsku, za dużo jazzującej 
trąbki. Płatki śniadaniowe z 
orzechami czy rodzynkami. 
Owies czy pszenica. Bez śnia-
dań.

Wykształcenie za wysokie, 
zbyt niskie, za średnie. Matura 
zdana, niezdana, z matema-
tyki czy z historii? Dyplom z 
Wrocławia, Wałbrzycha, Kra-
kowa, Hamburga, Izraela czy 
Nowego Jorku.

Za bogaty. Zbyt biedny. Za 
bardzo pośrodku. Samochód 
zbyt czarny. Albo za czerwony. 
Benzyna lub gaz. Mieszkanie 
za duże albo trochę za małe. 
Dziecko jedno. Może dwójka. 
Albo nieparzyście. Pies czy 
kot? Może królik. Albo żadne z 
powyższych.

Zbyt kościelny, trochę wie-
rzący, Żyd czy ateista.

Tyle różnic, ile podo-
bieństw. To, na czym się sku-
piasz jest twoim przekleń-
stwem albo wybawieniem.

Bo dzisiaj ja, a jutro ty. Raz 
rozpędzonej maszyny niena-
wiści nie da się zatrzymać.

Zastanawiasz się, co na-
stępne przyjdzie im do gło-
wy, kiedy już przestaną nam 
zaglądać pod kołdry? Tak czy 
nie?

A może już wreszcie dosyć.
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Deszcze niespokojne…
Ekstraliga w Wałbrzychu była 
do tej pory najwyższą ligą 
sportową w mieście. Fakt, że 
mało kibiców przychodziło 
na mecze, ale ci, którzy przy-
chodzili, zdzierali gardła, 
by pomóc swojej ukochanej 
drużynie. Dzisiaj chyba nie 
będą mieli po co przychodzić 
na stadion.
Uczelnia była sponsorem 
przez kilka ostatnich lat i dzi-
siaj się komuś znudziło, było 
minęło. Byli siatkarze, byli pił-
karze. Dzisiaj można powie-
dzieć, że były też piłkarki. No 
były, jako AZS PWSZ, bo wciąż 
są i mamy nadzieję, że może 
jednak zdarzy się cud i mą-
drzy ludzie pomogą. W koń-
cu szkoda byłoby zniszczyć 
kapitał, jaki zbudował trener 
Gryka. Dzisiaj z perspektywy 

czasu trzeba powiedzieć, że 
kiedyś miał świetny pomysł. 
Samodzielnie utworzył klub i 
jako Szczyt wywindował dru-
żynę na szczyt.
W pewnym momencie po-
trzebny był mocniejszy gracz. 
Czarodziej, który da drużynie 
szansę na rozwój, na sukces. 
Zjawił się Harry Potter, ale… 
czy na pewno był to słyn-
ny czarodziej z powieści JK 
Rowlling? Może to członek 
Facetów w Czerni, albo może 
jednak zostańmy w świe-
cie Pottera i przyjrzyjmy się 
czarnoksiężnikowi Lordowi 
Voldemortowi. Taa… pasuje 
idealnie i z postury i ideolo-
gii, tylko różdżka użyta nie w 
ten sposób.
Dziewczęta podzieliły los pił-
karzy. Górnik PWSZ zniknął z 
dnia na dzień. Podzieliły los 
siatkarzy i to w najlepszym 
dla nich momencie. Ich zli-
kwidowano w ciągu godziny. 
Zawodnicy w ciągu dnia mu-
sieli opuścić akademik. Tym 
razem Voldemorta ruszyło 
sumienie. Może dlatego, że 
dotyczyło to kobiet. Nie było 
pośpiechu.   Nikt nikogo nie 
wyrzucał. Czary mary tu. Cza-
ry mary tam i same sobie po-
szły.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Victoria wciąż nie do zatrzymania
Beniaminek Ligi Okręgowej, Victoria Świebodzice, rozegrał pierwszy mecz kontrolny 

po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Podopieczni trenera Daniela Gandery 
zmierzyli się z Gromem Witków.

Długo oczekiwany sparing 
przyniósł widzom sporo emocji. 
Ciekawe zawody mogły się podo-
bać nie tylko ze względu na dobre 
tempo, ale i ze względu na duże 
zaangażowanie zawodników. Z 
kilku groźnych sytuacji podbram-
kowych gospodarzom udało się 
skutecznie wykończyć trzy. Do 
siatki rywali trafiali Grzesiak, Na-
wojski i Dima.

- Mecz pod naszą kontrolą, 
cieszy fakt że stworzyliśmy dużo 
sytuacji podbramkowych za-
graliśmy solidnie w obronie jak 
i w środku pola. Cieszymy się, 

że mogliśmy zmierzyć się z sil-
nym przeciwnikiem jakim jest 
Grom Witków. Bardzo pożyteczny 
sprawdzian. Jeśli forma młodych 
piłkarzy będzie na poziomie po-
zwalającym na występy w dru-
żynie seniorskiej to oczywiście, 
że będą grać. Na tą chwilę bar-
dzo cieszy ich postawa zarówno 
w treningach jak i dzisiejszym 
meczu sparingowym, drzwi do 
pierwszej drużyny są otwarte dla 
każdego juniora, który będzie na 
odpowiednim poziomie i przede 
wszystkim będzie chciał grać w 
drużynie seniorskiej –powiedział 

po meczu grający trener zespołu 
Daniel Gandera.

MKS Victoria Świebodzice – 
LKS Grom Witków 3 : 0

Grzesiak, Nawojski, Dima

Victoria: Jaskółowski – Błasz-
czak, Antas, Gandera, Traczykow-
ski, Grzesiak, Wiśniewski, Woź-
niak, Dima

Rezerwa: Morozow, Chrebela, 
Morawski, Rutkowski, Kuźmiński, 
Tarkowski, Nawojski

JZ

Unia Jaroszów wycofana z A klasy
Problemy, z jakimi ostatnio borykała się Unia Jaroszów sprawiły, że władze klubu postanowiły 

zgłosić zespół do Klasy B, by tym samym odbudować drużynę. Poniżej przedstawiamy oświadcze-
nie Zarządu Klubu.

Zarząd Klubu JKS UNIA 
Jaroszów informuje, iż w 
nowym sezonie 2020/2021 
drużyna seniorów została 
zgłoszona do rozgrywek o 
mistrzostwo Klasy B. Bie-
żąca sytuacja nie pozwala 
naszej drużynie na udział w 
rozgrywkach o mistrzostwo 
A klasy a decyzja o zmia-
nie klasy rozgrywkowej nie 
była decyzją łatwą i bardzo 
dobrze przemyślaną. Infor-
mujemy również, iż decyzja 

nie jest związana z sytuacją 
finansową Klubu. Kondycja 
finansowa Naszego Klubu 
jest stabilna pozwalająca na 
osiąganie wyższych celów. 
Związane jest to jednak z 
zaangażowaniem społecz-
nym dającym satysfakcję dla 
wszystkich a nie jedynie dla 
kilku osób…

Obecnie przed drużyną 
dużo pracy oraz zaangażo-
wania, aby odbudować dru-

żynę i powrócić na boiska 
A-klasy silniejszym.

Z poważaniem
Zarząd Klubu.
To sprawia, że nie zoba-

czymy w najbliższym sezo-
nie w Wałbrzyskiej Serie A 
drużyny z Jaroszowa. Mamy 
jednak nadzieję, że podobnie 
jak Podgórze Wałbrzych, Unia 
szybko do nas wróci.

JZ

REKLAMA R0280/20
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Imię: Jarosław
Nazwisko: Dusza
Data urodzenia: 7 grudnia 1964 roku 
Pseudonim sportowy:  Yaro  
Klub: Bielawianka-Bester Bielawa
(siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces?
 Jako zawodnik nie mogę się poszczycić wieloma sukcesami, choć o jednym muszę 
wspomnieć, gdyż jako reprezentant AZS-u PWSZ Wałbrzych w wieku 41 lat awan-
sowałem do III ligi grając jak równy z równym ze studentami. Jako działacz sporto-
wy byłem pomysłodawcą i od 14 lat jestem organizatorem Wałbrzyskiej Amator-
skiej Ligi Siatkówki, która od kilku lat gra pod patronatem Aqua-Zdroju. W 2018 
roku zostałem wybrany wiceprezesem Bielawianki Bielawa. Jeśli chodzi o pracę 
trenerską, to w sezonie 2013/2014 moi podopieczni z Bielawianki wywalczyli tytuł 
Mistrza Dolnego Śląska juniorów. Ponadto wraz ze studentkami AZS-u PWSZ Wał-
brzych trzykrotnie meldowałem się w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski. 
W Wałbrzychu jako trener Juventuru zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Dolne-
go Śląska kadetów w 2009 roku.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Siatkarsko zawsze duże wrażenie robił na mnie Giba – mimo braku parametrów 
fizycznych był genialnym technikiem. Dużo więcej grał głową jak warunkami fi-
zycznymi, bo jest niesamowicie inteligentnym gościem. 
Dlaczego siatkówka?
Zaważyły tradycje rodzine. Mój ojciec uprawiał siatkówkę i piłkę nożną. Jako pił-
karz grał w LZS-ie Szczawienko oraz Lustrzance Wałbrzych, a siatkówkę trenował 
w Hucie Szkła, która również występowała pod nazwą Lustrzanka. 
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
W swojej codziennej pracy zawsze kierowałem się słowami: nie wiem czy wycho-
wam mistrza świata, ale jeśli wyciągnę chłopaków z bramy, odciągnę od używek, 
to będę uważał to za mój osobisty sukces. Jako trener chciałbym powtórzyć co 
najmniej Mistrza Dolnego Śląska, a następnie zagrać w finałach Mistrzostw Polski. 
Jako działacz zaś liczę, że za dwa lata wraz z zespołem seniorów Bielawianki będę 
mógł się cieszyć grą w I lidze w nowo wybudowanej hali w Bielawie. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Problem piłkarskiej emerytury

Z wielkim szokiem i nie mniej-
szym smutkiem przeczytałem 
informację jaka kilka dni temu 
obiegła polskie media - An-
drzej Szarmach został skazany 
na 8 miesięcy w zawieszeniu 
za przemoc domową, konkret-
nie - uderzenie żony w twarz. 
Ponadto na jaw wyszło, że były 
wybitny reprezentant naszego 
kraju zmaga się z problemem 
alkoholowym. Andrzeja Szar-
macha zawsze bardzo lubiłem 
a z wywiadów jawił się obraz 
człowieka spełnionego zawo-
dowo i prywatnie, który może 
na futbolu fortuny nie zarobił 
ale, także pod względem finan-
sowym wiedzie mu się dobrze. 
Nie wiem co spowodowało ta-
kie problemy byłego zawod-
nika Górnika, Stali czy Auxer-
re - czy może nie było jednak 
tak kolorowo jak mogłoby to 
wynikać ze wspomnianych wy-
wiadów? Ale jego przypadek 
skłania do refleksji na temat 
czegoś, co nazwałbym kultu-
rą „zagospodarowywania” w 
Polsce byłych gwiazd futbolu, 
zwłaszcza przez kluby, któ-
rych jako zawodnicy stali się 
legendami. Wielu piłkarzy ma 
wielkie problemy z odnale-
zieniem się po zakończeniu 
kariery. Problemy finansowe, 
nieudane biznesy, totalny brak 
sukcesów przy samodzielnych 
próbach pracy jako trenerzy... 
W innych państwach, w takich 
sytuacjach byłe kluby często 
wyciągają pomocną dłoń. Za-
trudniają swoje legendy jako 
dodatkowych trenerów np. 
napastników czy bramkarzy 
drużyn rezerwowych lub na 
innych stanowiskach. Czy taka 
praca klubom w czymś poma-
ga? Być może nieraz tak, nieraz 
pewnie za wiele nie wnosi a 
taki etat jest dla klubu zbęd-
ny, ale byłemu piłkarzowi nie-
mającemu innych perspektyw 
często ratuje to życie. Pomaga 
materialnie, jak i psychicznie - 
pozwala czuć się potrzebnym, 
być w swoim środowisku itd. 
(przykład Gerda Mullera i Bay-
ernu Monachium). Tymczasem 
w Polsce taka właśnie kultura 
nie tylko nie istnieje, ale są, i to 
dość liczne przypadki, żenują-
cego zachowania władz klubo-
wych (brak wejściówek na me-
cze czy zaproszeń na klubowe 
wydarzenia i.in.) wobec swoich 
legend, którym często wiedzie 
się ciężko.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Krótko i na temat
Po raz pierwszy od wielu lat Chełmiec Euromar nie wzbo-

gacił swego bogatego dorobku o kolejny tytuł mistrza Wał-
brzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”. To nie 
znaczy jednak, iż passę „starszych” panów przerwał któryś z 
rywalizujących zespołów. Decyzją Jarosława Duszy, organiza-
tora ligi, tegoroczna edycja została zakończona bez wyłonie-
nia ostatecznej klasyfikacji.

Jeszcze pod koniec kwiet-
nia Jarosław Dusza, po-
mysłodawca WALS-a, miał 
nadzieje, iż w ramach spor-
towej rywalizacji uda się wy-
łonić mistrza ligi oraz końco-
wą klasyfikację rozgrywek. 
Niestety, przedłużające się 
obostrzenia związane z za-
mknięciem obiektów spor-
towych zmusiły wałbrzysza-
nina do podjęcia radykalnej, 
ale jedynej słusznej w obec-
nej sytuacji decyzji. - W 
imieniu organizatora roz-
grywek WALS „Aqua-Zdrój” 
informuję, iż rywalizacja 
nie zostanie wznowiona, a 

tym samym kończymy se-
zon 2019/2020. Dodatkowo 
postanowiliśmy nie przy-
znawać miejsc w XIV edycji 
ligi -, poinformował Dusza, 
który zarazem dodał, iż z 
tych samych względów zre-
zygnował z wyłonienia naj-
lepszych graczy minionego 
sezonu. Choć nie poznali-
śmy klasyfikacji końcowej 
WALS-u, to z dziennikar-
skiego obowiązku przypo-
minamy, iż po rozegraniu 
trzynastu odsłon na czele 
tabeli plasował się Chełmiec 
Euromar, który wyprzedzał 
Modeko, Dom Finansowy, 

Wodociągi, Aqua Junior oraz 
Bielawiankę. 

Z rządowym dofinanso-
waniem

Niemal 20 lokalnych klu-
bów zostało objętych Rzą-
dowym Programem „Klub”, 
dzięki czemu na konta ośrod-
ków sportowych wpłynie 10 
tysięcy złotych w przypad-
ku klubów jednosekcyjnych 
oraz 15 tysięcy dla klubów 
wielosekcyjnych. Jak moż-
na przeczytać na oficjalnej 
stronie, celem projektu jest 
wsparcie małych i średnich 
klubów sportowych, w któ-
rych niejednokrotnie obja-
wiają się sportowe talenty. 
Z grona lokalnych ośrodków 
dofinansowanie trafi do 
Baszty Wałbrzych, Szczytu 
Boguszów-Gorce, Gwarka 
Wałbrzych, Football Acade-
my Wałbrzych, Wałbrzyskie-
go Klubu Szachowego Het-
man Wałbrzych, AZS-u PWSZ 
Wałbrzych, Zagłębia Wał-
brzych, WKT Atri Wałbrzych, 

UKS-u OBI Shinkyokushinkai 
Wałbrzych, Stowarzyszenia 
Sportowego Ares Wałbrzych, 
KT Szczawno-Zdrój, KS Aka-
demii Kolarskiej Wałbrzych, 
UKS Mieroszów, Ludowego 
Kolarskiego Klubu Sporto-
wego Górnik Wałbrzych, 
Zdroju Jedlina-Zdrój, Gór-
nika Nowe Miasto, Zapaś-
niczego Ludowego Klubu 
Sportowego Zagłębie Wał-
brzych oraz MKS-u Chełm-
ca Wałbrzych. Co ciekawe, 
w zależności od przyzna-
nych punktów każdy z klu-
bów został sklasyfikowany 
w odpowiedniej tabeli, w 
której najwyżej oceniony 
został projekt Baszty. Z licz-
bą punktów 83 klub z Pod-
zamcza zajął 118. miejsce 
w kraju. Kolejny w tej samej 
klasyfikacji Szczyt uzyskał 
78 punktów i 421 pozycję, a 
Gwarek – 77 punktów i 520 
lokatę.   

Bartłomiej Nowak

Wieści z lokalnych kortów
Z tygodnia na tydzień rozkręcają się rozgrywki tenisa ziemnego. Miniony weekend przyniósł kolejną odsłonę Mistrzostw 

Dolnego Śląska, tym razem jednak w kategorii młodzików U-14. Za nami również pierwszy miesiąc zmagań w prowadzonej 
pod patronatem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” - Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego. 

Po skrzatach, o których infor-
mowaliśmy przed tygodniem, 
przyszedł czas na nieco star-
szych graczy, a więc młodzi-
ków, którzy w miniony week-
end rywalizowali na kortach w 
uzdrowisku. Barw gospodarzy, 
a więc KT Szczawno-Zdrój, bro-
niło aż 10 zawodników. Wśród 
dziewczyn były to Klaudia Ow-
carz oraz Natalia Niemiec, a w 
turnieju chłopców wystąpili: 
Franciszek Mataczyński, Goran 
Burbo, Marcel Guziński, Kornel 
Kolek, Krystian Pniewski, Filip 

Kosiński, Bruno Kokot oraz Mi-
kołaj Huszczo. 

Miejscowi całkowicie zdomi-
nowali zmagania o prymat na 
Dolnym Śląsku. Do najlepszej 
„czwórki” awansowało bowiem 
aż trzech reprezentantów szcza-
wieńskiego klubu. W fazie me-
dalowej Kokot pokonał Kolka, a 
Kosiński junior okazał się lep-
szy od Kaspra Kulpy z Lubina. 
Ostatecznie mistrzowski tytuł 
wywalczył Bruno, który w finale 
imprezy pokonał Filipa 6:2, 6:3. 
Jeśli chodzi o turniej dziewcząt, 

to w ścisłym finale znalazła się 
Klaudia, która musiała się zado-
wolić srebrnym medalem prze-
grywając pojedynek o 1. miej-
sce z Martyną Śrutwą z Lubina 
2:4, 4:6. Na najniższym stopniu 
podium znalazły się zaś Pola 
Rosiak oraz Julia Hoffmann, 
obie z WKT Atri Wałbrzych. 

Amatorzy z możnym sponso-
rem 

Maj to tradycyjnie początek 
rozgrywek amatorów, uczestni-
ków organizowanej przez WKT 
Atri Wałbrzych – Ligi Tenisa 
Ziemnego, która w tym roku to-
czyć się będzie pod patronatem 
WSSE „Invest-Park”. Do rywali-
zacji singlistów przystąpiło po-
nad 50 zawodników, a w zma-
ganiach deblistów uczestniczy 
niemal 40 duetów. Spora liczba 
graczy nie może jednak dziwić, 
gdyż rozgrywana od 1998 liga 
na stałe wpisała się do kalen-
darza imprez sportowych na-
szego miasta i jak widać, cieszy 
się niesłabnącą popularnością 
wśród lokalnych tenisistów. 

Po pierwszym z pięciu mie-
sięcy rozgrywek na czele turnie-
ju singla plasuje się Waldemar 
Walkowicz. Prawdziwy weteran 
tenisowych zmagań ubiegło-
roczne problemy zdrowotne 
ma już szczęśliwie za sobą, co 
w jego przypadku zaowocowa-
ło triumfalnym powrotem na 
korty i prowadzeniem we wspo-
mnianej klasyfikacji. Tuż za 
Walkowiczem znalazł się Artur 
Kasperowicz, który na podium 
wyprzedza dodatkowo Piotra 
Pożarskiego. W pierwszej zaś 
„dziesiątce” znaleźli się ponad-
to Daniel Danaj, Maciej Lang, 
Ryszard Lizak, Rafał Leżoń, Łu-
kasz Sadowski, Karol Rogóż oraz 
Mirosław Jałówko. Najwyżej no-
towana zawodniczka, Danuta 
Tyrcz, plasuje się na 39. miej-
scu. Klasyfikację debla otwiera 
para Raczkowski – Sadowski 
przed duetami Kierepka – Kie-
repka oraz Danaj – Walkowicz. 

Bartłomiej Nowak



Ogłoszenia drobne 15
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 19 czerwca 2020

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01

PRACA

(2) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

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

(2) Poszukuję fachowca do wyre-
montowania pokoju oraz wstawie-
nia okien. Tel. 795 602 683

USŁUGI

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

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

(2) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ

(2) 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 pół domku w Jed-
linie Zdroju, ul. Kościelna. Do-
mek piętrowy, dwurodzinny. Po-
wierzchnia mieszkalna ok. 70m2, 
dodatkowo pomieszczenia piw-
niczne, taras 100m2 plus garaż. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 508 
194 806

WYNAJMĘ

(2) Do wynajęcia pomieszczenia 
warsztatowe. Tel. 795 602 683
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REKLAMA R0281/20

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 15 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 802) zawiadamiam, że w dniach od 22 czerwca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku zostaną przepro-
wadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy re-
witalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na 
lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha). 

Projekt GPR Wałbrzycha wraz z ogłoszeniem o konsul-
tacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (http://bip.
um.walbrzych.pl/) oraz pod adresem http://rewitalizacja.
walbrzych.pl/.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 
czerwca 2020 roku do 21 lipca 2020 r. w formie:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewi-
talizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propo-
zycji do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz 
składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 
23.06.2020 r. od godziny 16:00 do godziny 17:30 w Cen-
trum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” - sala multimedial-
na, ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

 2. Zbierania uwag ustnych w punkcie konsulta-
cyjnym, tj. w Biurze Rewitalizacji  i Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Rynek 23, 
pok. 204, II piętro: 

 - poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 
15.30,

 - wtorki w godz. 7.30 od 16.30, 
 - piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

 3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elek-
tronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez 
wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie pod-
miotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://
bip.um.walbrzych.pl/) oraz pod adresem http://rewitali-
zacja.walbrzych.pl/. Wypełnione formularze można do-
starczyć:

 a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@
um.walbrzych.pl;

 b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miej-
ski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania prze-
strzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych;

 c) osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Wałbrzychu,  ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wał-
brzych od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny od dnia 22 
czerwca 2020 r.:

 a) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie In-
formacji Publicznej (http://bip.um.walbrzych.pl/); 

 b) na stronie internetowej  http://rewitalizacja.
walbrzych.pl/,

 c) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu, 

ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych od poniedział-
ku do piątku od 7.30 do 16.30.

 d) w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu przy ul. Rynek 23, 
pok. 204, II piętro w godzinach pracy Biura, tj. 

 - poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 
15.30, 

 - wtorki w godz. 7.30 od 16.30, 
 - piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
 - z datą wpływu przed dniem 22 czerwca 2020 r. 

oraz po dniu 21 lipca 2020 r.,
 - niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 - przesłane w formie innej niż na formularzu kon-

sultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opi-
nii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotka-
nia  z interesariuszami rewitalizacji).


