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Sportowy Wałbrzych żyje w 
ostatnim czasie decyzją Rafała 
Glapińskiego, kapitana koszy-
karskiego Górnika Wałbrzych, 
o zakończeniu kariery. Dla nie-
których wałbrzyszan informa-
cja ta nie jest zbyt pasjonująca, 
ale dla wałbrzyskich kibiców 
odejście prawdziwej legendy w 
jednej chwili zmieniło oblicze 
klubu na najbliższe lata.

18 lat na koszykarskich parkietach 
i 456 rozegranych meczy w barwach 
biało-niebieskich to niewątliwie wy-
śrubowany po wszech miary rekord, 
rekord który wzbudza zdumienie u 
największych koszykarzy. 

Rafał Glapiński stawiał pierwsze 
kroki na Podzamczu "pod okiem" Je-
rzego Rytki. To on był jego pierwszym 
trenerem, który zaszczepił w nim 
„bakcyl” sportu. Koledzy, którzy pa-
miętają te czasy, już wówczas widzieli 
w nim tą rodzącą się pasję. - Jak przy-
pomnę sobie tą atmosferę, to co się 
działo na meczach...te pełne trybuny, 
te bandy kibiców...Po prostu już wte-

dy wiedziałem, że chcę, aby i kiedyś 
skandowali moje nazwisko na me-
czach. To było coś, co mnie "strasznie" 
nakręcało. Tak naprawdę chodziłem 
ze starszymi kolegami bądź rodzica-
mi na mecze Górnika dla tej atmosfe-
ry - mówił w wywiadzie w 2018 roku 
dla Studio Espresso. Rafał Glapiński 
i koszykówka to była jedność. Jego 
pracowitość, charyzma i determinacja 
nie tylko budziły podziw u przeciw-
ników, ale przede wszystkim wyzna-
czały drogę zawodnikom Górnika na 
parkiecie. Był dla nich przykładem, po 
prostu idealnym kapitanem, cenio-
nym nie tylko przez zawodników, ale 
przede wszystkim kibiców. Jest z po-
kolenia, które jeszcze pamięta zapach 
sali „Teatralnej”. Mało kto zdaje sobie 
sprawę z faktu, że to, co "Glapa" zro-
bił dla wałbrzyskiego klubu, uczynił 
kosztem prywatnego życia. Aby grać, 
musiał również pracować zawodowo, 
często spędzając ponad 15 godzin 
poza domem, nie licząc wyjazdów w 
weekendy. Trzeba mieć w sobie wiele 
empatii, by zrozumieć to poświęce-
nie. Wielu kolegów z drużyny podkre-

śla, że na treningach dawał z siebie 
wszystko, by wygrać kolejny mecz. 
Sam nie uważa siebie za ikonę klubu 
i nie chce się porównywać z wałbrzy-
skimi Mistrzami Polski. Jednak jego 
dorobek koszykarski, w szczególno-
ści dla Górnika Wałbrzych, mówi sam 
za siebie. Dlatego dzisiejsze wydanie 
poświęcamy właśnie osobie kapitana 
koszykarskiego Górnika Wałbrzych, 
który zakończył karierę. Statystycznie 
najlepszym sezonem był 2012/2013, 
w którym miał 15,2 punktów śred-
nio na mecz. Natomiast najwięcej 
punktów dla Górnika rzucił w sezonie 
2006/2007 (341 punktów). Specjalnie 
dla naszych czytelników polecamy 
wywiad, który przeprowadził Jakub 
Zima ze Sportowy Wałbrzych TV. Przy-
gotowaliśmy też plakat z autografem 
Rafała Glapińskiego oraz zdjęciami 
Bartłomieja Nowaka. Kapitan, koń-
cząc karierę, nie powiedział ostatnie-
go słowa. Teraz zajmie się wychowa-
niem kolejnego pokolenia młodych 
wałbrzyskich koszykarzy. 

Paweł Szpur
Foto: Bartłomiej Nowak 

Kapitanie, DZIĘKUJEMY!

REKLAMA R0366/20

O Glapie w Syndromie
Trzeciej Kwarty 

Studio EspressoStudio Espresso
z Maćkiem Leńskimz Maćkiem Leńskim
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PIĄTEK

Imieniny:
Heleny, Ilony

Międzynarodowy
Dzień Latarni Morskich
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WTOREK

Imieniny:
Bernarda, Sobiesława

Dzień Komara
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CZWARTEK

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
26OC 21OC 24OC 27OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

„Każda kobieta powinna w pewnym wieku
ustalić ile ma lat i już się tego trzymać”.

Maria Czubaszek

Imieniny:
 Euzebiusza, Maksymiliana

Dzień 
Energetyka

19:00 Palmiarnia wieczorową porą - Palmiarnia 
Wałbrzych 
19:30 Pokazy filmów Jima Jarmuscha – Kino 
Apollo, Wałbrzych
20:00 Piątek w Białym: Plener Baru - Hotel Bia-
ły, Wałbrzych
21:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ
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8:00 Trening Biegowy na Górę Borową I Platfor-
mę Widokową Na Jałowcu - start: ulica Niepod-
ległości 176 (parking za mostem kolejowym na 
Podgórzu)
9:00 Joga w Parku Szwedzkim – Park Szwedzki, 
Szczawno-Zdrój
9:30 Joga w Parku Zdrojowym - polana naprze-
ciwko Hali Spacerowej, Szczawno-Zdrój
12:00 VIII Festiwal Lodów Pałac Struga - Struga 
/Stare Bogaczowice
19:00 Koncert organowy - Kolegiata pw. Matki 
Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów w 
Wałbrzychu, Wałbrzych
20:00 Sobota w rytmach disco - Hotel Biały, 
Wałbrzych
20:30 Projekcja filmu „1920 Bitwa warszawska” 
- Pl. Magistracki, Wałbrzych

Imieniny:
Anity, Jacka

Dzień Pozytywnie
Zakręconych
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PONIEDZIAŁEK
18:00 Joga w Palmiarni - Palmiarnia, Wałbrzych

Imieniny:
Bolesława, Juliusza

Światowy
Dzień Fotografii
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ŚRODA

Marcin Balcerowski,
parakoszykarz, reprezentant Polski, uczestnik 
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie

Imieniny:
Stefana, Piotra

Międzynarodowy
Dzień Zagrychy
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Nowy prezes „Strefy”
Artur Siennicki nowym 

prezesem Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 
23 lipca 2020 roku po przeprowa-
dzeniu postępowania kwalifika-
cyjnego, powołała Pana Artura 
Siennickiego na stanowisko Pre-
zesa Zarządu IX kadencji Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”. A także, Rada 
Nadzorcza uchwałą z dnia 23 lipca 
2020 roku po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego, 
powołuje Pana Kamila Krzysztofa 
Zielińskiego na stanowisko Wice-
prezesa Zarządu IX kadencji Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK”.

Artur Siennicki ukończył Aka-
demię Controllingu w Poznaniu 
na kierunku Nowoczesny Con-
trolling i Controlling Inwestycji, a 
także studia Executive Master of 
Business Administration w Insty-
tucie Nauk Ekonomicznych Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie 
i studia menedżerskie na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we Wroc-
ławiu. Posiada certyfikat z Kaizen 
Basics. Odbył szkolenie z zakresu 
filozofii Lean Management zgod-
nie z programem studiów mene-

dżerskich w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie. Odbył szereg 
kursów specjalistycznych z nego-
cjacji, zarządzania i finansów m.in. 
w zakresie obsługi inwestora, fi-
nansów w projekcie, kierowania i 
budowania efektywnego zespołu 
z elementami coachingu oraz roz-
wiązywania konfliktów. Posiada 
certyfikat z Zarządzania Projekta-
mi w oparciu o Project Manage-
ment Institute, utrzymania relacji 
z inwestorami w różnych warun-
kach rynkowych oraz zarządzania 
zmianą w kontekście inteligencji 
emocjonalnej EQ. Uczestniczył w 
międzynarodowych szkoleniach 
firmowych w Stanach Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii. Posiada 
bogate, ponad 15-letnie doświad-
czenie menedżerskie w branży 
Fast Moving Consumer Goods, 
motoryzacyjnej i zbrojeniowej, 
w tym przez ostatnie 5 lat pełnił 
funkcję dyrektora zarządzającego 
i prezesa zarządu. Pasjonat tenisa 
ziemnego, podróży i Wing Tsun 
Kuen Kung Fu. Mieszkaniec perły 
uzdrowiskowej Dolnego Śląska – 
Szczawna-Zdroju. Żonaty, dwoje 
dzieci: córka i syn.

Red.
Foto: WSSE

Po kilkunastu latach gry 
poza granicami Polski zde-
cydował się Pan na powrót 
do kraju, do Wałbrzycha, a 
przecież jeszcze przez kilka 
lat mógł Pan pograć  z suk-
cesami na europejskim po-
ziomie. Skąd zatem decyzja?

Myślałem o tym od ponad 
roku. Dosyć miałem tej tułacz-
ki, nie byłem z rodziną. Żona 
z córką tutaj, syn w Hiszpanii. 
Chciałem być po prostu w 
domu. Rozmawiałem na ten 
temat z Arkadiuszem Chlebdą 
i podjąłem decyzję, że wracam 
i że tu będę trochę kontynuo-
wał swoją karierę sportową.

Przed Panem kolejne 
duże wyzwanie. Został Pan 
grającym trenerem Górnika 
Toyota Wałbrzych. Jaki cel 
przed  Panem i drużyną? 

Przede wszystkim nie moż-
na myśleć, że z moim przyj-
ściem do drużyny zaraz bę-
dziemy w pierwszej trójce, 
albo zdobędziemy medal. To 
ma być coś długofalowego. 
Będziemy musieli z chłopaka-
mi ciężko pracować, żeby za-
częli podnosić swoje umiejęt-
ności. Od tego trzeba zacząć. 
Wiele będzie też zależało od 
tego, ilu będziemy mieli za-
wodników. Nie wszyscy są na 
każdym treningu. Nie każdy 
mieszka w Wałbrzychu, wielu 
dojeżdża z daleka, większość 
też gdzieś pracuje. Na pew-
no brakuje nam wysokich 
zawodników. Wiadomo, jaka 
jest sytuacja na świecie w nor-
malnym sporcie, a co dopiero 
w sporcie niepełnosprawnych. 
Tu jest dopiero trudno. My 
nie mamy możliwości dobie-
rać sobie zawodników, tak  
jak to się robi powszechnie w 
klubach. Nie możemy tak po 
prostu sprowadzić zawodnika 
ze świata, albo nawet z Polski. 
Musimy grać swoimi zawodni-
kami, czyli tym co mamy. Nie 
ukrywam, w tamtym sezonie 
Górnikowi było ciężko, w se-
zonie bieżącym też łatwo nie 
będzie, bo drużyny są lepsze 
od nas, ale będziemy walczyć.  

W minionym tygodniu Ra-
fał Glapiński poinformował, 
że kończy grę w koszyków-
kę. Jak Pan go wspomina? 
Znacie się blisko 20 lat.

Rafał przyszedł na treningi 
do seniorów w roku, w którym 
miałem wypadek. Miał chyba 
wtedy 15 lat. Przyszedł do nas 
w maju, a mój wypadek był w 
sierpniu. Trochę zatem potre-
nowaliśmy razem. Od tamte-
go czasu jego kariera toczyła 
się dalej. Była wspaniała. Był 
rekordzistą pod względem 
występów w drużynie Górnika 
Wałbrzych. Zaliczył też eks-
traklasę polską. Grał przecież 
nie tylko w Górniku. Myślę, 
że jeszcze pewnie dałby radę 
pograć dłużej, ale chyba przy-
szedł ten moment, że trzeba 
było powiedzieć dosyć. Sytu-
acja trochę podobna do mo-
jej. Nie można przecież grać  
wiecznie. Myślę, że Rafał ze 
sportem dalej będzie miał bli-
ski kontakt, może jako trener. 
Ma doświadczenie w pracy z 
młodzieżą, z którą pracuje już 
dłuższy czas. Sądzę, że będzie 
się w tym realizował. 

Rozmawiając z Panem, 
muszę zapytać  o syna – 
Aleksandra, który był praw-
dziwym objawieniem ubie-
głorocznych mistrzostw 
świata w koszykówce. Jak 
mu się obecnie wiedzie w 
Gran Canaria? Ostatnio nie-
wiele informacji dociera do 
nas z jego hiszpańskiego 
klubu.

Teraz jest okres przygoto-
wawczy. Zmienił się ich trener. 
Olek bardzo solidnie przepra-
cował ostatnie miesiące. W 
tym tygodniu, w poniedziałek 
zaczęli treningi. Myślę, że nad-
chodzący sezon będzie dla 
niego przełomowy, w końcu 
zacznie grać, bo wydaje się, 
że nowy trener postawi na 
młodzież. Powiedziała Pani, 
że był objawieniem ostatnich 
mistrzostw świata. Ja chciał-
bym, żeby w tym roku stał się 
objawieniem ligi hiszpańskiej. 
Na pewno będzie ciężko, bo to 
najlepsza liga Europy. Ale zo-
baczymy. Najważniejsze żeby 
był zdrowy i żeby grali, bo jak 
się okazało, to nie jest takie 
oczywiste w dzisiejszych cza-
sach.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka



Wiadomości z regionu

Transformacja sekto-
ra energetycznego jest 
jednym z najważniej-
szych wyzwań, przed 
jakimi stoją dziś regio-
nalne gospodarki. Po-
móc w tym procesie ma 
Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji i przy-
gotowywany przez sa-
morząd województwa 
Dolnośląski Regional-
ny Plan Sprawiedliwej 
Transformacji. 

Fundusz
Sprawiedliwej 
Transformacji

Opracowanie Regional-
nego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji zostało po-
wierzone samorządowi 
województwa przez Mini-
sterstwo Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej. Na pod-
stawie Planu przyznawane 
będą unijne pieniądze w 
ramach nowego instru-
mentu finansowego - Fun-
duszu Sprawiedliwej Trans-
formacji. Początkowo jego 
budżet obejmował 7,5 mld 
euro (w tym 2 mld euro 
dla Polski). W trakcie nego-
cjacji  Komisja Europejska 
wskazała transformację 
energetyczną jako jeden z 
głównych filarów strategii 
ożywienia gospodarki po 
epidemii koronawirusa w 
Europie. Dlatego zadecy-
dowano o zwiększeniu bu-
dżetu i ostatecznie będzie 
on wynosił 10 mld euro do 
podziału na wszystkie pań-
stwa członkowskie Unii.

- Według aktualnej pro-
pozycji Polska może liczyć 
na ok 3,5 mld euro. Więcej 
od pierwotnie zakładanej 
propozycji, która wynosiła 
2 mld i jednocześnie naj-
więcej spośród wszystkich 
państw członkowskich – 

zaznacza marszałek Cezary 
Przybylski.

Negocjacje wysokości 
wsparcia finansowego 
dla poszczególnych re-
gionów będą trwały do 
końca roku i odbędą się 
w tzw. trilogu pomiędzy 
województwem, rządem i 
instytucjami unijnymi. Pro-
jekt Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego w 
sprawie Funduszu zawiera 
zasady podziału środków 
na państwa członkowskie, 
a późniejsza dystrybucja 
wsparcia do regionów bę-
dzie leżała w gestii władz 
krajowych. Województwo 
dolnośląskie licząc na po-
zyskanie środków z Fundu-
szu na szeroko pojęte in-
westycje transformacyjne, 
przygotowuje aktualnie 
Regionalny Plan Sprawied-
liwej Transformacji.

Regionalny Plan 
Sprawiedliwej 
Transformacji

- To dokument, który zi-
dentyfikuje potrzeby po-
szczególnych obszarów 
naszego regionu i pozwo-
li racjonalnie podzielić 
wsparcie finansowe jakie 
wynegocjujemy w ramach 
Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji – wyjaśnia 
wicemarszałek Grzegorz 
Macko.

Do wsparcia w ramach 
Funduszu Komisja Euro-
pejska  wskazała cały sub-
region wałbrzyski, czyli 
powiaty: dzierżoniowski, 
kłodzki, świdnicki, wał-
brzyski, ząbkowicki i m. 
Wałbrzych. Dodatkowo, 
w przyjętym w czerwcu 
stanowisku zarządu woje-
wództwa zawarto postu-
lat aby programowanie, 
zarządzanie i wdrażanie 

Funduszu odbywało się na 
poziomie władz regional-
nych.

- Doświadczenia ostat-
nich lat związane z inwe-
stowaniem środków poli-
tyki spójności na poziomie 
regionalnym pokazują, że 
jest to racjonalne, funkcjo-
nalne i skuteczne podej-
ście. Samorząd regionalny 
ma najlepszą wiedzę o 
potrzebach subregionów i 
ich mieszkańców – dodaje 
wicemarszałek.

Samorząd wojewódz-
twa postuluje, aby Regio-
nalny Plan Sprawiedliwej 
Transformacji oprócz sub-
regionu wałbrzyskiego 
obejmował też zagłębie 
turoszowskie (obecnie nie-
uwzględnione do wspar-
cia). Oba te obszary, jakkol-
wiek charakteryzujące się 
odmiennymi problemami 
społeczno-gospodarczy-
mi, wymagają ukierunko-
wanej transformacji zwią-
zanej z byłą lub aktualną 
działalnością górniczą. Za-
głębie turoszowskie w sub-
regionie jeleniogórskim 
obecnie odpowiedzialne 
jest za ok. 8% rocznej pro-
dukcji energii w Polsce. W 

przemyśle węglowym w 
Kopalni i Elektrowni Turów 
zatrudnionych jest ok. 4 
tys. pracowników, a po-
średnio oddziałuje na ty-
siące mieszkańców powia-
tu zgorzeleckiego.

- Włączenie zagłębia tu-
roszowskiego do Regional-
nego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji, a tym sa-
mym do korzystania z de-
dykowanego mu wsparcia, 
jest dla nas bardzo ważne. 
Tylko wtedy możemy my-
śleć o przeprowadzaniu 
procesu przejścia do go-
spodarki nieemisyjnej na 
Dolnym Śląsku w zrówno-
ważony sposób – dodaje 
marszałek Cezary Przybyl-
ski.

Dla kogo wsparcie?

Aby do 2050 r. osiągnąć 
cele związane z ochroną 
klimatu wsparcie finanso-
we musi zostać skierowane 
do właściwych odbiorców 
z precyzyjnym uwzględ-
nieniem warunków i po-
trzeb danego obszaru. Aby 
je określić Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego 

powołał Grupę Roboczą 
ds. Regionów Węglowych 
w Transformacji. W jej skład 
wchodzą przedstawicie-
le instytucji i podmiotów, 
których dotyczy tematyka 
transformacji węglowej na 
Dolnym Śląsku, w tym jed-
nostki samorządu teryto-
rialnego, agencje rozwoju, 
organizacje społeczne czy 
spółki energetyczne.

Regionalny Plan Spra-
wiedliwej Transformacji ma 
za zadanie wskazać działa-
nia, które zostaną objęte 
wsparciem finansowym na 
Dolnym Śląsku. Aby je po-
znać zarząd województwa 
podjął decyzję o naborze 
wstępnych propozycji pro-
jektów przeznaczonych do 
ewentualnego wsparcia fi-
nansowego.

- Nabór rozpoczął się 
24 lipca i będzie trwał do 
końca września 2020r. 
Jego szczegóły i wzór fiszki 
zgłoszeniowej dla projek-
tów dostępne są na stronie 
internetowej urzędu mar-
szałkowskiego. Serdecznie 
zachęcamy do składania 
swoich propozycji – doda-
je wicemarszałek Grzegorz 
Macko.

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Nowe wsparcie unijne
dla rejonów górniczych

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W Zielonym do góry będzie 
dzisiaj poradnikowo. Lato to 
wakacje, urlopy i… remonty. 
Trochę na bazie moich aktu-
alnych doświadczeń, trochę 
na podstawie obserwacji i z 
zawodowej perspektywy mu-
szę stwierdzić, że zmiany w 
naszych domach mogą być 
proekologiczne, ale nie jest to 
bardzo proste.

Sam remont jest wyzwa-
niem nie tylko ze względu na 
pewną rewolucję w naszej co-
dzienności, ale także na ilość 
odpadów. Z jednej strony prze-
meblowanie weryfikuje ilość 
gromadzonych rzeczy a z dru-
giej, materiały budowalne to 
ogrom odpadów, które po nich 
zostają. Pamiętajmy, że wszel-
ki niepotrzebny sprzęt, meble, 
odzież, których chcemy się po-
zbyć, wywozimy do PSZOKu. 
Podobnie z opakowaniami po 
farbach, lakierach, gładziach 
itp. Bardzo trudne, ale opła-
calne jest przemyślenie ilości 
kupowanych materiałów. To, 
co zostanie, będziemy musieli 
wyrzucić, bo większość po ot-
warciu ma krótki termin przy-
datności.

Złota myśl remontowa, jak 
to mawia znany mi specjalista, 
lepiej dwa dni myśleć niż ty-
dzień poprawiać. Bardzo częsty 
błąd, kiedy chcemy zwiększyć 
efektywność energetyczną 
mieszkania – ocieplamy je. Je-
żeli budynek nie ma ocieplonej 
styropianem elewacji, to pod 
żadnym pozorem nie ocieplaj-
my mieszkania od wewnątrz. 
Grozi to bardzo szybkim poja-
wieniem się wilgoci i zagrzybie-
nia ścian. Przy doborze ogrze-
wania, stolarki okiennej warto 
kierować się nie tylko ceną czy 
wyglądem, ale właśnie efek-
tywnością energetyczną.

Przy okazji remontów zmie-
niamy zazwyczaj sprzęt AGD. 
To również moment na analizę 
możliwości pralki, zmywarki, 
suszarki czy lodówki. Najlep-
sza klasa energetyczna to A++. 
Informuje nas o zużyciu prądu 
elektrycznego. Sprawdzajmy 
także zużycie wody w pralkach 
i zmywarkach. Niestety zależ-
ność jest taka, że im tańszy 
sprzęt tym jego używanie jest 
droższe. W czasie remontów 
bardzo wyraźnie sprawdza się 
zasada, że jeśli coś jest dobre 
dla środowiska - to także dla 
naszych budżetów.

Dobre samopoczucie seniorów.
Poznaj 5 sposobów na długie i szczęśliwe życie! 

Wskazówki, którymi chciałbym się podzie-
lić, są praktycznie aktualne w każdym wieku. 
Uważam jednak, że najbardziej przydatne 
okażą się dla seniorów, którzy powinni zwra-
cać szczególną uwagę na jakość swojego ży-
cia. Oto 5 sposobów na długie i szczęśliwe 
lata.

1. Bądź aktywny.
Będę to powtarzał jak mantrę. Uważam, że 

aktywność, w szerokim rozumieniu, sprawia, że 
czerpiemy z życia pełnymi garściami. Dzięki niej 
inicjujemy spędzanie wolnego czasu, dbamy o 
ruch, integrujemy się z innymi ludźmi. Aktyw-
ność pozwala na odkrywanie nowych rzeczy, na 
przygody i związane z tym emocje. Dzięki byciu 
aktywnym nasze życie nabiera barw.

2. Dbaj o siebie.
Jedz zdrowo i więcej się ruszaj. To podsta-

wowa zasada dobrego samopoczucia. Zwracaj 
uwagę na produkty, które kupujesz. Ważne, aby 
unikać tak zwanych „gotowców” i przygotowy-
wać posiłki, najlepiej samodzielnie, ze zdrowych 
składników. Z drugiej strony istotnym filarem 
jest aktywność fizyczna. Sprawdź, jaki sport 
sprawia Ci przyjemność i zacznij to robić. Space-
ry? A może pływanie? Nie zapominaj też o regu-
larnych badaniach.

3. Skup się na sobie.
W pewnym wieku ludzie zaczynają spychać 

swoje potrzeby na dalszy plan. Priorytetem sta-
ją się bliscy. Chcemy im pomagać i jesteśmy dla 
nich w ciągłej gotowości, ale zdarza się, że odkła-
damy to, co dla nas ważne na później. No właś-
nie.. Na kiedy? Zastanów się, co ostatnio zrobiłeś 
i zrobiłaś tylko dla siebie.

4. Bądź wśród innych.
Każdy z nas potrzebuje towarzystwa drugie-

go człowieka. Jeśli czujesz się samotny, znajdź 
kogoś, kto równie mocno jak Ty potrzebuje kon-
taktu. Dołącz do grupy zainteresowań, klubu 
seniora, wspólnoty. Zaowocuje to w postaci po-
czucia przynależności i radości.

5. Przestań się przejmować.
Na niektóre rzeczy po prostu nie masz wpły-

wu. Pomyśl czy to, czego się boisz lub czym 
przejmujesz będzie mieć znaczenie za jakiś czas. 
I czy są tego warte Twoje nerwy i Twoje zdrowie. 
Skup się na wszystkich dobrych aspektach Two-
jego życia, na tym, co sprawia Ci radość i przyno-
si spełnienie.

Oczywiście nie zapominaj o uśmiechu. 
Uśmiechnij się czasem na ulicy do przypad-
kowej osoby i zobacz, co się stanie :)

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Ilekroć przechodzę przez 
wałbrzyski plac Kościelny, 
tak dumny ze swojego towa-
rzystwa górującego nad nim 
majestatu wieży Kościoła, 
który zawsze z czułością na-
zywam sąsiadkiem, zwalniam 
kroku, aby napawać się aurą 
tego miejsca. Rozmyślam 
wtedy o wszystkich ludzkich 
istnieniach, których ślady na 
przestrzeni mijających stuleci 
odcisnęły się w tkance ziemi 
pod wybrukowanym placem 
i jego alejkami. Selma Stiller, 
Fritz Pohl, Klaus Fiebag. Wy-
obrażam sobie, jak brzmiał tu 
gwarny poranek, w czasach, 
w których plac służył jako 
targowisko. Co słyszeli miesz-
kańcy okolicznych kamienic, 
których wciąż dostrzegalne 
piękno rozświetla plac o każ-
dej porze roku, kiedy bladym 
świtem zjeżdżali tam kupcy 
oferujący najróżniejsze to-
wary? Myślę zawsze o tych 
tysiącach istnień, których ży-
ciorysy tak szczelnie wypeł-
niały kiedyś przestrzeń placu, 
o ich marzeniach, życiowych 
radościach i popełnianych 
błędach. Rozmyślam o tych 
wszystkich ludziach, którzy 
byli tam przede mną i o tych, 
którzy będą tam po mnie. O 
dumnych mieszkańcach mo-
jego miasta, pochodzących 
z katolicko-protestanckich 
rodzin, które niedzielnym 
porankiem wychodziły na 
msze. Ojciec szedł przez plac 
do kościoła ewangelickiego, 
matka odrobinę dalej, do ka-
tolickich Aniołów Stróżów. A 
po mszy, cała rodzina siadała 
do obiadu, przy jednym stole. 

Bo zawsze we wszystkim 
najważniejszy jest człowiek. 
Człowiek i jego prawo do by-
cia sobą, do swoich własnych 
wyborów, do życia skrojone-
go na jego własną miarę. Nie 
moją i nie twoją, tylko jego. 
Nie tę zrodzoną ze strachu, 
tylko tę mającą swój począ-
tek w wolności. Dlaczego 
tak łatwo przychodzi nam 
uzurpowanie sobie prawa do 
czyichś wyborów? Dlaczego 
po tylu dziesięcioleciach spę-
tania nadal nie  potrafimy sło-
wa wolność odmieniać przez 
różne przypadki?

Dlaczego tak często patrzę 
w przeszłość? Bo nie mogą na 
razie patrzeć na to co dzisiaj 
tutaj.

Oddali hołd
7 sierpnia przypadła 

okrągła dwusetna rocz-
nica śmierci zmarłego w 
Szczawnie-Zdroju Bene-
dykta Józefa Łączyńskiego. 
Generał bez wątpienia był 
nie tylko ważną postacią 
historyczną, ale przede 
wszystkim prawdziwym 
patriotą.  

Na 200. rocznicę śmierci 
bohatera, Uzdrowiskowa Gmi-
na Miejska Szczawno-Zdrój 
oraz Towarzystwo Miłośników 
w Szczawnie-Zdroju przygoto-
wały wspólny program obcho-
dów. Wczesnym popołudniem 
o godzinie 13.00 rozpoczęła się 
uroczystość, w której uczestni-

czyły: delegacja Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdroju z 
prezes Iwoną Czech, wicepreze-
sem majorem Jackiem Baranem 
oraz członkami zarządu: Bogu-
miłą Miciuk, Łucją Śmigielską, 
Stefanem Okoniewskim i Szcze-
panem Dębowskim; delegacja 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej 
Szczawno-Zdrój z burmistrzem 
oraz radnymi, a także delegacja 
IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu wraz z ucznia-
mi z klasami mundurowymi tej 
placówki. Złożono kwiaty i za-
palono znicze pod nagrobkiem 
generała na cmentarzu, który 
zlokalizowany jest przy koście-
le pw. św. Anny w wałbrzyskiej 

dzielnicy Szczawienko. W ten 
sposób oddano cześć temu wiel-
kiemu Polakowi, wspominając 
przy okazji jego dzieje i zasługi. 
Natomiast o godzinie 19.00 od-
była się w kościele pw. WNMP 
w Szczawnie-Zdroju msza m.in. 
w intencji 200. rocznicy śmier-
ci generała Łączyńskiego. Na 
okoliczność wydarzenia wyda-
na została przez Towarzystwo 
Miłośników Szczawna-Zdroju i 
Uzdrowiskową Gminę Miejską 
Szczawno-Zdrój specjalna bro-
szura przybliżająca historię po-
bytu Łączyńskiego na kuracji w 
Szczawnie-Zdroju. Rozdawano 
ją zgromadzonym podczas skła-
dania kwiatów na grobie gene-
rała oraz po mszy w Szczawnie-
-Zdroju.

Red.
Foto: TMSZCZ
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Studio Espresso gościło w kawiarni Kasztanowy Taras w Zamku Książ

zawodnikiem siatkarskiego Chełmca Wałbrzych na pozycji rozgrywającego

z Maćkiem Leńskim

Oglądnij pełny wywiad

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Koszykówka – ten leksem 
Słownik Języka Polskiego tłuma-
czy w następujący sposób: gra 
sportowa, w której udział biorą 
dwie pięcioosobowe drużyny, a 
punkty zdobywa się przez wrzu-
cenie piłki do kosza przeciwni-
ka. Niby takie proste, a proste 
nie jest. Dla tych, którzy kochają 
ten sport, uwielbiają najwspa-
nialszą ligę na świecie NBA to 
coś więcej, to po prostu religia. 
Mieszkamy w mieście, którego 
nieodzowną historią jest lokal-
na drużyna koszykówki Górnik 
Wałbrzych. Drużyna z niesamo-
witą historią, niesamowitymi 
graczami i rekordami. Który z 
kibiców nie pamięta dawnej 
Hali OSiR, wypełnionej po brze-
gi (nawet na balkonach) pod-
czas pełnych emocji rozgrywek 
wałbrzyskiej drużyny? Drużyny, 
która nie tylko grała w ekstrakla-

sie, ale drużyny, która również 
potrafiła się podnieść z kolan w 
najtrudniejszych chwilach. Dru-
żynę tworzą zawodnicy. Wał-
brzych zawsze miał szczęście 
do prawdziwych wojowników 
parkietu. Jednym z nich jest Ra-
fał Glapiński, który osiągnął fan-
tastyczny rekord 456 występów 
dla biało-niebieskich. Nie boję 
się użyć stwierdzenia, że jest 
żywą legendą klubu. To zawod-
nik, który nigdy nie odpuszcza, 
zawodnik, który motywował 
kolegów, zawodnik, który po-
trafił zastraszyć przeciwnika. 
Ale przede wszystkim „Glapa” 
to pracowity sportowiec, któ-
ry pasję do koszykówki łączył z 
pracą zawodową i szkoleniem 
młodzieży. Ci, którzy Rafała zna-
ją, wiedzą ile poświęcił dla Gór-
nika Wałbrzych. Bez względu na 
to, co i kto o nim mówi, należy 
mu się ogromny SZACUNEK. Ja 
miałem to szczęście poznać go 
już w szkole podstawowej i w 
liceum, kiedy jak mało kto wie-
dział, co będzie robił w przyszło-
ści. I robił to perfekcyjnie. Dla-
tego to wydanie poświęcamy 
jego osobie. W imieniu Zespołu 
Redakcyjnego dziękujemy za 
sportowe emocje i pełni nadziei 
wierzymy, że Rafał Glapiński wy-
chowa kolejnych wojowników 
wałbrzyskiego parkietu! 

Redaktor Naczelny
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Tradycyjnie sportowców py-
tam „Jak to się zaczęło?, że siat-
kówka Cię przyciągnęła?

Dość prosta sytuacja. Zostałem 
dostrzeżony przez swojego nauczy-
ciela w-f-u. Wyróżniałem się, my-
ślę, że niezłą sprawnością ogólną 
i byłem wysoki. U mojego wuefi-
sty pojawił się od razu pomysł że-
bym spróbował gry w siatkówkę. W 
swoim rodzinnym mieście Oławie 
nie miałem zbyt dużego wyboru: 
albo piłka siatkowa albo piłka noż-
na. Wybrałem siatkówkę i tak zosta-
ło.

Przepraszam, że przerwę. A ile 
miałeś wtedy lat?

To było w wieku 12 lat.
To odpowiedni wiek, czy jed-

nak dziś dzieci zaczynają wcześ-
niej?

Patrząc z perspektywy czasu, 
wszystko to przyspieszyło. Są dzie-
ci, które w wieku 8 lat już trenują, 
bawią się oczywiście, ale z elemen-
tami siatkówki. Kiedyś, lata wstecz, 
myślę, że to było wcześnie.

Kiedy i w jakich okolicznoś-
ciach trafiłeś do Chełmca Wał-
brzych? To już będzie twój szósty 
sezon.

Tak, z krótkimi przerwami, rów-
nież z zawieszeniem butów na 
kołek, bo wróciłem do gry w siat-
kówkę półzawodowej. Jak trafiłem? 
Przyjechałem za żoną, z którą po-

znaliśmy się wspólnie na studiach i 
tak się złożyło, że na ostatnim roku 
studiów grałem w Kamiennej Gó-
rze. Przychodząc do Wałbrzycha za 
żoną, zmieniłem klub na Chełmiec 
Wałbrzych i tak zostało przez parę 
lat.

Jak zmienił się Chełmiec jako 
drużyna przez te lata?

Na pewno ewoluowała. Zaczy-
naliśmy grając zawodnikami, którzy 
w znacznej mierze byli wychowan-
kami plus kilku chłopaków, któ-
rzy dojeżdżali do nas. Później był 
okres wielkich sukcesów okupio-
nych, myślę, że wielkim nakładem 
finansowym, kiedy to zawodnicy 
byli spoza Wałbrzycha. Był sukces, 
ale tak jak powiedziałem, okupio-
ny dużą stratą finansową i długami 
klubu. Teraz wracamy do tej formu-
ły sprzed kilku lat.

Wałbrzych ma wspaniałą hi-
storię siatkówki, z legendami, 
które sławią miasto w całej Pol-
sce. Ciężko zmierzyć się z ikona-
mi wałbrzyskiej siatkówki i poka-
zać grę na wysokim poziomie?

Na pewno, ta poprzeczka była od 
wielu lat bardzo wysoko stawiana, 
również przez znakomitych trene-
rów szkoleniowców, spod których 
ręki wychodzili świetni zawodnicy 
grający również na poziomie kadry 
Polski, olimpijczycy. Dążymy do 
tego, wiadomo, że jest ciężko. Plu-

sem dużym na pewno jest powrót 
do korzeni, do położenia większe-
go nacisku na szkolenie młodzieży i 
dawanie młodym chłopcom możli-
wości gry w drużynach seniorskich.

Jesteś również nauczycielem, 
masz kontakt z młodzieżą, a co 
za tym idzie -  stoisz przed moż-
liwościami znajdowania młodych 
talentów. Czy faktycznie udaje 
Ci się kogoś "wypatrzyć" i odpo-
wiednio pokierować w stronę 
sportu – siatkówki?

Bywa tak, ale muszę tutaj przy-
znać się, że akurat ten etap, w któ-
rym pracuję, czyli szkoła średnia, to 
jest dość późno, żeby znaleźć jakieś 
talenty, które mogą zaistnieć w 
sporcie zawodowym. Amatorsko na 
pewno tak. Dzisiaj młodzież oprócz 
tego, że jest predysponowana, 
musi zacząć odpowiednio wcześnie 
treningi. To może wtedy zagwaran-
tować późniejszy sukces.

Jak jest faktycznie z tą mło-
dzieżą? Laptopy, smartfony i tab-
lety „zabiły” całą sportową ener-
gię, czy jednak wracają czasy 
spędzania całego dnia na boi-
sku?

Trochę tak, ale mam nadzieję, że 
to jest taki wyświechtany frazes. Ja 
troszeczkę wierzę w to, że jednak 
za jakiś czas stopniowo młodzież 
ocknie się i zrozumie, że prawdziwy 
fun i frajdę daje rywalizacja, sport, 

zabawa w jakiejkolwiek formie, a 
nie social media czy życie wirtual-
ne.

Grasz na pozycji rozgrywają-
cego. Jakie cechy powinien mieć 
zawodnik, aby - mówiąc kolo-
kwialnie - „ogarąć” tą pozycję?

Wydaje mi się, że najważniejszą 
i najpotrzebniejszą cechą jest ob-
serwacja całej gry, czyli kolokwial-
nie mówąc: "oczy dookoła głowy". 
Trzeba obserwować, co się z tyłu 
dzieje, po twojej stronie (jak się 
zachowują twoi zawodnicy), do 
kogo zagrać w danym momencie, 
jak również zwracać uwagę na to, 
jak reaguje na twoje działania ze-
spół przeciwny – formacja bloku. To 
jest najpotrzebniejsza cecha. Ktoś 
może wymienić inne elementy, np. 
żeby rozgrywający nie był dziurą w 

bloku, ale ja będę stawiał na umie-
jętność obserwacji.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o pracy nóg u siat-
karza, a także o tym, czego powinni 
się uczyć młodzi zawodnicy. Będzie 
również o wpływie pandemii CO-
VID-19 na zawodników i klub. Ze-
skanuj kod QR i oglądaj pełen wy-
wiad. 
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Stopniowa stabilizacja
na rynku pracy
6,1% - tyle wg GUS wyniosła sto-
pa bezrobocia rejestrowanego w 
czerwcu. To tylko 0,1% więcej niż 
w maju. Dynamika miesięcznego 
wzrostu była znacznie niższa niż 
w maju i kwietniu. Oznacza to 
„małą” stabilizację na rynku pracy. 
Mniejsza dynamika miesięcznego 
wzrostu stopy bezrobocia wraz z 
pozostałymi informacjami z ryn-
ku pracy (wzrost liczby zgłoszo-
nych ogłoszeń o pracę i wzrost 
zatrudnienia w sektorze przed-
siębiorstw - dane za czerwiec 
pokazały wzrost tego wskaźnika 
o 12 tys. osób) to dobra wiado-
mość dla pracowników oraz pra-
codawców. W drugim kwartale 
ze względu na epidemię w nie-
których branżach widoczne było 

ograniczenie zatrudnienia, któ-
re polegało na nieprzedłużaniu 
umów terminowych oraz rozwią-
zywaniu umów o pracę. W czerw-
cu ze względu na przywracanie 
etatów pracowników sprzed epi-
demii i wznawianie przyjęć od-
notowano właśnie wzrost prze-
ciętnego zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw. Dodatkowo ze 
wstępnych kalkulacji Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej wynika, iż stopa bezrobo-
cia w lipcu nie wzrośnie i utrzyma 
się na poziomie czerwcowym. 
Zatem lipiec będzie pierwszym 
miesiącem od wybuchu epidemii, 
w którym nie wzrośnie bezrobo-
cie. Niewątpliwie na poprawę i 
stabilizację sytuacji na rynku pra-
cy wpływ miały działania rządu i 
wdrożone programy pomocowe 
z pakietu tarcz antykryzysowych. 
Odmrożenie gospodarki, a co za 
tym idzie rosnąca produkcja prze-
mysłowa i handel detaliczny sta-
nowią solidny podkład do dalszej 
poprawy sytuacji na rynku pracy 
i stopniowego wyhamowywania 
dynamiki wzrostu bezrobocia. 
Do dobrego stanu gospodarki 
sprzed epidemii jeszcze daleka 
droga zważywszy na fakt, iż po 
zakończeniu sezonu letniego i 
prac sezonowych spodziewam 
się lekkiego wzrostu liczby bezro-
botnych. Jednak aktualne dane z 
rynku pracy należy uznać za sto-
sunkowo dobre i upoważniające 
do optymistycznego prognozo-
wania sytuacji gospodarczej w 
kolejnych miesiącach br.

Nowa droga na cmentarz
Rusza budowa drogi na 

cmentarz w dzielnicy Po-
niatów. Przedsięwzięcie 
jest efektem wygranego 
w 2017 roku projektu w 
ramach Wałbrzyskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 10 
sierpnia nastąpiło przeka-
zanie terenu pod inwesty-
cję wykonawcy.

Nowa droga na cmentarz to 
efekt wspólnych działań aktyw-
nych mieszkańców dzielnicy Po-
niatów, lokalnego proboszcza i 
radnego Rady Miejskiej, którzy w 
2017 roku wzięli sprawy w swoje 
ręce. - Cmentarz był tu od daw-
na, ale nie było drogi. Podczas 
deszczu czy zimą, chcąc udać się 
na cmentarz brnęliśmy w błocie. 
Musieliśmy zakładać worki folio-
we na buty. Dlatego wspólnie z 
księdzem i parafianami postano-
wiliśmy działać i złożyć projekt 
do miejskiego budżetu partycy-
pacyjnego. Dużo nam pomógł 
radny miejski Pan Anatol Szpur 
– opowiada Iwona Gawrońska, 
jedna z działaczek na rzecz bu-
dowy drogi. Warto podkreślić, 
że droga nie jest już anonimo-
wa, tylko posiada nazwę, ulica 
Sybiraków. Jest to efekt działań 
Wacława Kwiecińskiego, który 
również ma swój udział w wy-
granym projekcie. - To była moja 

inicjatywa, którą zgłosiłem do 
urzędu, aby nadano nazwę tej 
drodze, teraz nosi imię Sybira-
ków – komentuje Wacław Kwie-
ciński. - Cieszę się, że udało nam 
się wygrać budżet partycypacyj-
ny w 2017 roku zaledwie kilko-
ma głosami z projektem rewita-
lizacji boiska. Tu prosiłbym, aby 
mieszkańcy wstrzymali się z od-
wiedzaniem cmentarza na czas 
budowy - dodaje. Mieszkańców 
w dążeniu do celu wspierał ak-
tywnie lokalny proboszcz ksiądz 
Kazimierz Kordek. Swój udział 
w powstaniu nowej drogi miał 
również aktywny radny Miasta 
Wałbrzycha Anatol Szpur. - Jak 
tylko dowiedziałem się, że jest 
taka inicjatywa, zacząłem dzia-
łać. Pomogłem w opracowaniu 
wniosku, tak aby przeszedł pozy-
tywnie weryfikację merytorycz-

ną. Cały czas współpracowałem 
z mieszkańcami w tym zakresie - 
zaznacza Anatol Szpur. - Dzięku-
ję bardzo za wsparcie pracowni-
kom ZDKiUM oraz Prezydentowi 
Romanowi Szełemejowi. Teraz 
pochówki i obchody Wszystkich 
Świętych będą odbywać się w 
cywilizowanych warunkach - 
podkreśla radny Szpur. Przetarg 
rozstrzygnięto 16 lipca 2020 
roku. Wygrała go firma „STA-
-DAR” ze Świebodzic, ponieważ 
wykonawca złożył najkorzyst-
niejszą ofertę na kwotę przeszło 
139 tysięcy złotych. W ramach 
inwestycji powstaną droga asfal-
towa, a także miejsca postojowe. 
Czas realizacji to trzy miesiące.

PAS
Foto: AS
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 Wałbrzych, dnia 20.07.2020 r.
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 

na  ustanowienie  odrębnej własności lokali mieszkalnych 

 - przy ul. Palisadowej 79/5, piętro I, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi  104 130,00 zł, wadium – 5 207,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni;

 - przy ul. Senatorskiej 38/2, parter, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 65,40 m².

Cena wywoławcza wynosi 177 300,00 zł, wadium 8 865,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2020 r. o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni. 

 Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu się z 
pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.           
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy 
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 24.08.2020 r. W tytule przelewu 
należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz 
adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na 
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 24.08.2020 r. Wpłacone wadium, w przypadku 
wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku 
przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje 
zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 
 W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod 
rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, 
posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni). 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do 

pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje 
cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywo-
ławczej.
 Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas 
sporządzone)  świadectwo charakterystyki  energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późniejszymi zmianami).    
 Z osobą wygrywającą przetarg  zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie do dwóch miesię-
cy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, 
pomniejszonej o wpłacone wadium.   
 Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe 
w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74  66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 
74  66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.      
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.



Skwar zelżał. Zatrzymałem 
auto obok cmentarza otwie-
rając drzwi tak, żeby widzieć 
złociste pola. Z drugiej strony 
przydrożny brud bezmyślnych: 
chusteczki, butelka, pielucha, 
ale zwinięta w kulkę żeby nie 
przeszkadzało. Obrzydza mnie 
to i myślę wtedy o zagładzie.

Rozpakowuję warzywną za-
piekankę. Parzy, jest zbyt tłusta 
jak na tę porę roku. Zjadam tro-
chę i wychodzę zanim zamordu-
je mnie węglowodanowy sen.

Barokowe kamienice, zja-
wiskowe arkady, tknięty wpół-
czesną betonizacją rynek, prężą 
pierś w osłabionym całodzienną 
harówką słońcu. Na ławkach 
grupki lokalnych śmieją się zwy-
czajnie i głośno, rozmawiają o 
tym i o niczym.

Ciekawe jak przyszłość opisze 
te czasy i pomysły na „ulepsza-

nie” starej zabudowy. Niech bę-
dzie o disco polo, niech będzie 
sprawiedliwie, żeby zaśmiano 
się z wycinania stuletnich drzew 
pod parking.

Pan Adam wita zestawem 
zdań dla turysty. Poddaję się. 
Zamawiam czeskie piwo. Odma-
wiam ciasta z tajnej receptury. 
Między tysiącem skarbów w tej 
małej izbie i tak największym 
jest zapach drewna.

„Przed wojną to tu bieda... 
Trzy masarnie, koszule z nasze-
go lnu nosiło pół świata, skocz-
nia narciarska. Teraz na szczęście 
mamy lepiej. Nawet miastem 
byliśmy. Przez trzy dni.”

Podaje album. Na widoków-
kach napis Schömberg, kiełbasa 
chełmska, te same domy, tylko 
nastoletnie, dobrze ubrani, bo-
gaci ludzie. Próbuje mi go sprze-
dać, potem domki za milion. Nie 
mówi czego.

„Zebrało się kilku, sołtysa wy-
brało. Trzy dni wytrzymał. Prze-
rosło go. Żmija zygzakowata i 
inne problemy.”

Ci, co wiedzą, przyjeżdżają 
co roku. Blisko Adršpach, góry, 
ludzi mniej. Niech wie jak naj-
mniej. Tu pięknie nic się nie 
dzieje.

Przygoda zaczyna się gdzie 
indziej, może 30 km od Wałbrzy-
cha. Nie na podanym pod nos 
talerzu.

Jeszcze krokodyl w piwnicy.
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Dzień dobry Państwu od 14 lat prowadzimy 
Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Fe-
niks w Wałbrzychu wraz z zespołem pracowników 
Fundacji Feniks mamy duże doświadczenie  w 
wprowadzeniu działalności opiekuńczej. Z dniem 
01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” na ul. Hetmańskiej 5g w dzielnicy 
Wałbrzycha Podzamcze. Dom Dziennego Poby-
tu „Oaza Seniora” otwarty jest od godz 07:00 do 
17:00 w dni powszednie.

- Do naszego domu Oaza Seniora zapraszamy 
osoby starsze, samotne oraz nie radzące sobie z 
czynnościami dnia codziennego.

Jeżeli jesteś osobą samotną? Potrzebujesz 
opieki, pomocy? Chcesz miło i kreatywnie spę-
dzić czas lub chcesz zapewnić profesjonalną 
opiekę swoim bliskim serdecznie zapraszamy 
. Zapraszamy również do niewiążącej wizyty w 
Domu Dziennego Pobytu” Oaza Seniora” i za-
poznaniem się z jego wyposażeniem, persone-
lem i warunkami pobytu. Personel nasz chęt-
nie Państwa oprowadzi i odpowie na pytania. 

Jak już wspomniałam Dom Dziennego Poby-
tu „Oaza Seniora” otwarty jest od godz 07:00 do 
17:00 w dni powszednie. Można korzystać z od-
płatnego transportu. Dysponujemy samocho-
dem, który przywiezie państwa do Oazy Seniora 
i odwiezie do domu. Podopieczni mogą również 
przybyć do Oazy Seniora własnym transportem 
lub przybyć w inny odpowiadający im sposób. 
Prosimy aby przybyć na godzinę 9:00 ponieważ 
o 9:00 zaczynają się zajęcia z terapii zajęciowej. 
Kilka słów o terapii zajęciowej opowie Pani Beata 
Kowalska-Kaleta  nasz terapeuta zajęciowy.

Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie 
się Państwem doświadczony rehabilitant Pani 
mgr fizjoterapii Agnieszka Arumińska- Janas. Dom 
Oaza Seniora jest wyposażony w sprzęt rehabili-
tacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyjne będą 
dostosowane do Państwa możliwości i chęci. Dys-
ponujemy rowerkami stacjonarnymi, rotorami, 
PURem z oprzyrządowaniem i innym sprzętem do  
rehabilitacji również materacem do masażu ciała.

 Po zajęciach rehabilitacyjnych i przerwie moż-
na skorzystać z obiadu w formie cateringu dla 
osób chętnych.

Przy Dziennym Domu Pomocy Oaza Seniora 
jest niewielki ogródek, pozwalający na wypro-
wadzanie podopiecznych na świeże powietrze w 
ciepłych porach roku. Do ogródka można wyjść 
bezpośrednio z domu.

- Zakupiliśmy stoły ogrodowe i krzesła ogrodo-
we oraz parasole ogrodowe, aby podopieczni mo-
gli przebywać i odpoczywać na terenie ogródka

Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Poby-
tu Oaza Seniora?

Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes fundacji 
- pod numerem telefonu 663 171 113 lub za po-
średnictwem formularza zgłoszeniowy, który jest 
dostępny na stronie internetowej Fundacji Feniks. 
W tym przypadku Prezes Fundacji skontaktuje się 
z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia zgło-
szenia i omówienia warunków uczestnictwa.

Jeszcze raz Serdecznie zapraszamy do nie-
wiążącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu” 
Oaza Seniora” ul. Hetmańska 5g na Podzam-
czu i zapoznaniem się z jego wyposażeniem, 
personelem i warunkami pobytu.
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Jak to jest być ikoną Górnika? 
Zawsze chciałem rozpocząć i 

zakończyć przygodę z koszykówką 
w jednym klubie. Od najmłodszych 
lat przeszedłem przez wszystkie 
grupy młodzieżowe, spotykając 
na swojej drodze wielu trenerów: 
Krzykałę, Młynarskiego, Kiełbika, 
Mrozika, Lewandowskiego, Ko-
złowskiego. Jednak z największym 
sentymentem zawsze będę wspo-
minał śp. Jerzego Rytkę. To on na-
uczył mnie dwutaktu, to on opo-
wiadał o mistrzostwach Polski a 
ja z otwartą buzią chłonąłem jego 
wiedzę. Każdy trening  z nim był 
naprawdę ekscytujący. Najbardziej 
podobał mi się w nim spokój, luz i 
pełna kontrola. Nigdy nie tracił pa-
nowania nad sobą, tego akurat da-
lej uczę się :). Ikona brzmi dumnie. 
Cieszę się, że jestem tak postrzega-
ny choć nigdy w jednej linijce nie 
umieszczę się z naszymi Mistrzami 
Polski.

Dzisiaj każdy kibic nie wyob-
raża sobie drużyny bez pana. Co 
pan na to? 

To bardzo miłe. Jestem totalnie 
kopnięty na punkcie koszykówki i 
jak coś robię to na 100%. Myślę, że 
to najbardziej podoba się widowni 
sportowej. Kibic jest w stanie wy-
baczyć porażkę ale brak zaanga-
żowania już nie. Grając z dużo lep-
szymi od siebie nigdy nie myślałem 
aby odpuścić tym bardziej, że nasi 
kibice jako jedni z nielicznych za-
wsze pojawiali się nie tylko na me-
czu domowym, jeździli z nami po 
całej Polsce. Wracając do sedna py-
tania, wydaje mi się, że nie ma lu-
dzi niezastąpionych. Mamy zdolną 
lokalną młodzież Durskiego, Jezio-
rowskiego, Podejkę czy Makarczu-
ka wspomaganych Ratajczakiem. 
Jestem pewien, że któryś z nich bez 
problemu wskoczy w moje buty.

Jest pan wzorem nie tylko dla 
młodych zawodników, ale i kole-
gów z drużyny. Jakie to uczucie? 

Ponownie odpowiem, że bardzo 
miłe. Tak chciałem być zapamięta-
ny, jako osoba, która przychodzi na 
trening i z pasją, zaangażowaniem 
wykonuję swoje zadanie. Trzeba 
też spojrzeć prawdzie w oczy. Nie 
byłem wybitnym koszykarzem, 
więc moja determinacja, aby utrzy-
mać się w składzie była na wysokim 
poziomie. Nie jest łatwo walczyć z 
dwudziestolatkami, tym bardziej, 
że od powrotu do Wałbrzycha spo-
ro pracowałem. Jestem nauczycie-
lem, trenerem grupy młodzieżowej 
oraz radnym. Od wielu lat pracowa-
łem po 14 godzin na dobę a moja 
rodzina nie miała pojęcia, co to 
weekend, ponieważ każdy podpo-
rządkowany był pod mecz. Wszyst-
kie sezony zaczynały się ciężkimi 
przygotowaniami. Grałem w se-
niorach 22 sezony, aby udźwignąć 
ciężar rozgrywek (sierpień-maj). 
Trzeba było ostro trenować. Jeże-
li źle się przygotowałeś fizycznie, 
nie było mowy o dobrym sezonie. 
Ja zawsze traktowałem koszyków-
kę bardzo poważnie i na każdym 
treningu dawałem z siebie maksa. 

Często słyszałem od chłopaków 
skąd mam na to wszystko siłę. Dzi-
siaj chcę robić to samo tylko dla 
rodziny.

Koledzy z drużyny mówią o 
panu wojownik. Ciągnie pan ze-
spół w trudnych chwilach. Daje 
przykład. Zdaje pan sobie z tego 
sprawę? To świadome działanie?

Taki mam charakter. Przycho-
dząc na trening zawsze chciałem 
wygrać, nie przychodziłem po to 
aby tylko potrenować. Jeden z 
trenerów powiedział kiedyś, że je-
stem niebezpieczny sam dla siebie. 
Nie potrafiłem odpuścić. Jak tre-
ner mówił biegniemy na 100% to 
dawałem maksa do omdlenia, jak 
mówił zrób 20 pompek, robiłem 
25 jak miałem oddać 100 rzutów 
to oddawałem 100 a po treningu 
lub przed kolejne 100 oczywiście 
jak byłem młody i miałem zdecy-
dowanie mniej obowiązków i czas 
na to wszystko. To samo było na 
boisku aby mnie pokonać musiałeś 
mnie sportowo zabić, inaczej ja to 
robiłem.

Rywale za to boją się przeciw-
ko panu grać. Część z nich mówi 
że jest pan nieobliczalny. 

Nie mogłem usłyszeć większe-
go komplementu. Naprawdę. Cie-
szę się, ponieważ jak powiedzia-
łem grałem, aby wygrywać, nie 
po to, aby tylko pograć. Często na 
boisku iskrzyło między mną a ry-
walami, których notabene bardzo 
szanowałem, ale na boisku chcia-
łem zwyciężać. Po meczu nastę-
powało sportowe przybicie piątki i 
dla mnie było po temacie. Jak ktoś 
tego nie rozumiał to nie przejmo-
wałem się tym. Przyjaciel był poza 
boiskiem natomiast na parkiecie 
walczyłem z każdym o każdą, na-
wet teoretycznie straconą piłkę. 
To zawsze odejmowało animuszu 
przeciwnikom. Natomiast nas na-
kręcało.

Słyszałem kiedyś opowieść 
jak w bardzo wymowny sposób 
powstrzymał pan najgroźniej-
szego przeciwnika w zespole ry-
wali, rozwiązując mu sznurówki. 

Autentycznie nie pamiętam 
tego... :)

Wróćmy na chwi-
lę do poprzedniego 
sezonu. Grał pan 
mniej, ale jak pan 
już był na boisku, 
był pan kluczową 
postacią. Ja zapa-
miętałem pana akcję z 
końcówki meczu z Miastem 
Szkła Krosno. Jak pan tamto 
zdarzenie wspomina? Dla nas 
wszystkich w tamtej chwili był 
pan bohaterem. 

Trener od początku nakreślił 
moją rolę. Miałem być backupem 
więc analogicznie minut było 
mniej. Coach chciał abym wcho-
dził na parkiet i dawał energię. Na 
początku trochę mnie to bawiło 
bo miałem 37 lat i to ja miałem 
dawać energię ale po wewnętrz-
nej analizie powiedziałem sobie 
dlaczego nie. Rola jokera na koniec 

sportowej przygody może być zu-
pełnie nowym doświadczeniem. 
Podporządkowaniem się pod tak-
tykę. Chciałem wywiązać się z niej 
najlepiej jak potrafię i chyba mi się 
udało. Mecz z Krosnem był na pew-
no najlepszym moim spotkaniem 
ofensywnym choć powiem szcze-
rze, że chciałem udowodnić sam 
sobie, że pomimo pracy mogę grać 
na tym poziomie. Czy byłem bo-
haterem? Wpadło mi parę rzutów 
i pomogłem szczęściu. Napraw-
dę na analizach video lubiłem na 
siebie patrzeć bo... widać było tą 
energię. Cieszyłem się z każdej mi-
nuty na parkiecie. 

Kończy pan karierę rozgry-
wając dla Górnika 456 spotkań. 
Najwięcej w historii. Jak się pan 
z tym czuje? 

Wyjątkowo, ponieważ to nieco-
dzienna sytuacja. Aby rozegrać 456 
spotkań potrzebowałem 18 sezo-
nów. 18 lat gry dla Górnika. Koszto-
wało mnie to naprawdę wiele wy-
rzeczeń. Kiedyś chciałem policzyć 
ile czasu spędziłem w autokarze 
w drodze na mecz. Wyszło sporo, 
ponad 640 dni w autokarze, nie 
wspominając o zgrupowaniach, 
turniejach etc. Ja osobiście nie 
chciałbym żyć z kimś takim jak ja. 
Wszystko zawsze było podporząd-
kowane pode mnie i znowu piszę o 
sobie... Kosztowało to wiele wyrze-
czeń moją rodzinę. Nigdy nie 

było mnie w 
domu. Dzi-

siaj chcę to 
z m i e n i ć . 
Chcę być 

naj-

p i e r w 
dla rodzi-
ny. Dlate-
go chcę 
s p r z ąt a ć, 
g o t o w a ć 
i pomagać 
w realizacji 
celów moim 
n a j b l i ż s z y m . 
Będę takim dziw-
nym Okrasą, łamiąc 
potoczne konwenan-
se. 

Nie gryzie się to z tym co pan 
kiedyś powiedział, że wybitnym 
graczem nie jest?

Absolutnie nie gryzie się. Wy-
bitni byli Ci, którzy zdobywali 
Mistrzostwo Polski.  Jerzy Steren-
ga, Wojciech Krzykała,  Stanisław 
Kiełbik, Mieczysław Młynarski, Je-
rzy Żywarski, Tadeusz Reschke. Do-
moradzki, Krzykała i wielu, wielu 
innych. Ja byłem rzemieślnikiem, 
który starał się dołączyć do grona 
wybitnych.

Poprzedni sezon pewnie za-
kończylibyście awansem. W 
trakcie jednego z meczów po-
wiedziałem, że chciałbym jesz-
cze zobaczyć Glapę na parkie-
tach ekstraklasy. Nie żal panu 
kończyć teraz, gdy PLK jest na 
wyciągnięcie ręki?

To byłoby idealne zakończenie 
mojej przygody jako zawodnika z 
koszykówką, ale przytoczę tu sło-
wa wybitnego gracza oraz trenera 
Sarunasa Jasikeviciusa, który w ba-
nalny sposób odpowiedział pew-
nemu dziennikarzowi o co chodzi 
w życiu (całość tutaj). Ja także 
zrozumiałem, że najważniejsza 
jest rodzina i zdrowie, a później 
dopiero praca. Niestety, u mnie ta 
hierarchia często była zachwiana, 
a rodzina była na samym końcu. 
Czas to zmienić. Nie było mnie w 
domu 22 lata. Mam 38 lat. Wystar-
czy grania. Teraz na mecze będę 
przychodził z rodziną i kibicował 
młodszym :)

No dobrze. W biało-niebie-
skich barwach rozegrał pan 18 
sezonów. Zakończył pan w nich 
karierę. W jej trakcie był jednak 
epizod powiedzmy, że "zagra-
niczny". Jak się grało w Śląsku i 

dlaczego nie potrafił się pan 
cieszyć z wygranych spot-

kań tamtej drużyny? 
Do Śląska trafiłem w 

ciężkim prywatnym 
okresie. Z całą rodzi-

ną mieliśmy wy-
padek samocho-

dowy. Czołowo 
uderzył w nas 
kierowca busa. 
Najgorzej z 
tego wszyst-
kiego wyszła 

Mariola. Do 
końca życia bę-

dzie przez to cier-
piała. Resztę trakto-
wałem jak żołnierz. 
Miałem kontrakt a 
w nim dobrą pre-
mię za awans. Za-
danie wykonałem 

i odszedłem. Nie 
musiałem biegać 

po każdym meczu 
i rzucać się w ręce 
kibiców. Nikt nie 
zrozumie co wte-
dy czułem.

Kolega opo-
wiadał mi kie-
dyś o takim 
meczu, gdy 
właśnie cała 

wrocławska drużyna szalała ze 
szczęścia, pan stał gdzieś z tyłu, 
nieśmiało bił brawo i spoglądał 
w stronę Chełmca. W końcu pan 
wrócił. Nie żałuje pan? To była 
wtedy III liga. 

Dla mnie była to obczyzna. Za-
wsze chciałem rozpocząć i zakoń-
czyć karierę w Górniku Wałbrzych. 
Koszykówka w tamtym czasie była 
moim jedynym źródłem docho-
du więc wykonywałem zadanie z 
pełnym poświęceniem. Chciałem 
wrócić ale nie było dla mnie pra-
cy. Jestem ojcem dwójki dzieci i 
muszę myśleć także o nich. Nato-
miast dwa lata później  zadzwonił 
do mnie Arek Chlebda i przedsta-
wił mi plan na najbliższe lata aby 
koszykówka w Wałbrzychu wróciła 
na właściwe tory. Pomysł jak widać 
realizuje krok po kroku. Żałuję je-
dynie jednej rzeczy, że nie poświę-
całem rodzinie więcej czasu.

A jak to jest wychodzić na par-
kiet w tumulcie zagorzałych fa-
nów? Jak to jest cieszyć się z nimi 
ze zwycięstw, awansów? Miłość z 
kibicami bywa trudna.

To fantastyczne uczucie choć ki-
bic u nas jest bardzo wymagający. 

To kim pan teraz będzie? 
Będę pracował na tzw 

backstage’u. Ludzie pracujący w 
naszym klubie, mówię tu o zarzą-
dzie, wykonują gigantyczną pracę, 
aby klub był w takim miejscu jak 
teraz. Nasze mecze to prawdzi-
wy spektakl dla całych rodzin. Ile 
klubów w pierwszej lidze może 
pochwalić się swoim foyer? U nas 
podczas meczu rodzic może oglą-
dać mecz, jednocześnie widząc 
przez szklane witryny jak jego dzie-
ci mają malowane buzie, uczest-
niczą w różnych konkursach. Nie 
wspomnę o konkursach w prze-
rwach meczy. To naprawdę wykra-
cza poza poziom pierwszej ligi. A 
za to odpowiedzialny jest zarząd, 
który rzadko zbiera laury. W pierw-
szym rzędzie są zawodnicy i trener, 
incydentalnie mówi się o ludziach, 
którzy codziennie pracują na ich 
wypłaty :). Koszykówka na pewno 
będzie w moim życiu, ponieważ 
syn gra w roczniku, którego jestem 
trenerem. Super chłopaki, a moja 
latorośl imponuje mi walecznością 
i charakterem, choć często dosta-
je największy opierdziel (śmiech). 
Poza tym, razem będziemy chodzili 
na mecze seniorów i dopingowali 
swoją lokalną drużynę, bardzo zbli-
żyliśmy się - o ironio - dzięki pan-
demii. Oczywiście będę pracował 
w Zespole Szkół Politechnicznych 
Energetyk oraz będę prowadził 
spotkania dla mieszkańców Pod-
zamcza jako radny.

A jakie ma pan teraz najwięk-
sze marzenie? 

Moim największym marzeniem 
jest teraz, abym pomógł swoim 
najbliższym w osiągnięciu ich wy-
marzonego celu.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jakub Zima

Foto: Bartłomiej Nowak

Rafał Glapiński zakończył wspaniałą karierę z wynikiem 456 spotkań dla Górnika Wałbrzych, rozgrywając dla tej drużyny 18 sezonów. Dzisiaj zapra-
szamy do lektury rozmowy z zawodnikiem, który dla nas stał się żywą ikoną klubu.

Jestem totalnie „kopnięty” na punkcie koszykówki... 
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Marcin  
Nazwisko: Domagała 
Data urodzenia: 29 maja 1979 roku 
Pseudonim sportowy:  Cinek
Klub:  Górnik Wałbrzych, UKS Due Soccer 
Świebodzice (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik zająłem 4. miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów z Gór-
nikiem Wałbrzych w 1998 roku. W finale oprócz nas wystąpił Lech Poznań, 
Polonia Warszawa oraz ŁKS Łódź. Ze mną w zespole byli między Marcin Mo-
rawski, Arkadiusz Felich czy Piotrek Smoczyk. Jeśli chodzi o sukcesy trener-
skie, to mam nadzieję, że ten najważniejszy jest wciąż przede mną.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Chyba niektórych zaskoczę, ale nigdy nie miałem piłkarskiego idola, choć 
przez przez długi czas podobał mi się Marco Van Basten. Moim prawdziwym 
idolem był Michael Jordan, co dodatkowo potwierdziło się po obejrzeniu 
serialu „Last Dance”. Pamiętam, że czasami oglądałem finały NBA do 7 rano, 
a potem na 8 leciałem do szkoły.  
Dlaczego piłka nożna?
U mnie to rodzinne. Ojciec grał w piłkę, dlatego już w wieku 6 lat zacząłem 
trenerować w zespole Mariana Duszy i Zbigniewa Góreckiego na boisku, 
gdzie obecnie znajduje się supermarket Auchan. Do Górnika zaś, jak dobrze 
pamiętam, przyszedłem w wieku trampkarza, a moim pierwszym trenerem 
na Białym Kamieniu był Wiesław Walczak. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Marzy mi się awans z Górnikiem Wałbrzych. I nie mam tu na myśli jedynie 
najbliższego celu, czyli gry w klasie okręgowej, ale w ogóle chciałbym z tym 
zespołem grać jak najwyżej. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Chory system
Dzisiejszy tekst to w pewnym 
sensie wypadkowa wszystkich 
moich wcześniejszych felie-
tonów traktujących o proble-
mach polskiej piłki, zwłasza 
na szczeblu lokalnym, futbo-
lu młodzieżowym, co koniec 
końców i tak ma przełożenie 
na piłkę seniorską i reprezen-
tację.
Rozpoczął się właśnie sezon 
na poziomie czwartej ligi i ligi 
okręgowej. Problemy klubów 
z niższych szczebli rozgryw-
kowych znam z własnej dzia-
łalności pośrednika transfero-
wego, członka wspierającego 
KS „Zdrój” Jedlina Zdrój czy 
współpracy przy realizacji in-
nych projektów sportowych. 
Największym z nich są pienią-
dze i to nie ich brak a sposób 
ich wydawania. Sposób zły, 
marnotrawny, wręcz patolo-
giczny. Ale za taki stan rzeczy 
nie winię prezesów klubów. 
Wytworzył się bowiem pew-
nien chory system, który jest 
efektem ...braku właściwego 
systemu, który powinien być 
wykreowany przez PZPN a 
przede wszystkim przez Mini-
sterstwo Sportu, ponieważ do-
tyczy to nie tylko piłki nożnej. 
Wspomniany patologiczny sy-
stem doprowadził np. do pła-
cenia „kontraktów” i premii 
(oficjalnie lub nieoficjalnie) na 
poziomie „okręgówki”, A i na-
wet B klasy, stawiania abstrak-
cyjnych żądań finansowych 
przez lokalne „gwiazdy”, ma-
sowego ściągania na ten po-
ziom rozgrywek zawodników 
zagranicznych. Nie taka jest 
rola klubów z niższych lig, z 
małych miejscowości czy wsi. 
Inna sprawa to chociażby 
AZS-y. Czy ich rolą jest spro-
wadzanie zawodników nie 
mających nic wspólnego z 
uczelnią, płacenie zawodo-
wych kontraktów i rywalizacja 
razem z profesjonalnymi klu-
bami w tych samych ligach?
W Polsce przez brak systemu 
miesza się sport zawodowy 
z pseudozawodowym, rekre-
acyjnym, uniwersyteckim a 
tworzenie kolejnych tworów 
(np. piłkarska Centralna Liga 
Juniorów) bez właściwego 
umiejscowienia ich w popraw-
nym systemie tylko ten chaos 
potęguje i nie pozwala wyko-
rzystać potencjału, co oznacza 
bezpośrednio brak sukcesów 
na arenie międzynarodowej.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Organizator:   LKKS „GÓRNIK” Wałbrzych 
 
Kategoria: Młodziczka   Dystans: 10 x 1,8 = 18 km  Czas zw.: 0:31:00 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 338 100 919 873 06 2006 Pielech Natalia MKS Polkowice 16 
2. 309 100 640 558 51 2006 Dąbrowska Zuzanna LKS Atom Boxmet Dzierżoniów 11 
3. 313 100 799 684 00 2007 Kula Weronika UKS Centrum Spedycja Pawbud N.R.  10 
4. 333 100 836 708 67 2006 Biernat Klaudia LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service 7 
5. 358 100 927 389 53 2007 Byra Adrianna KKS Gostyo 6 
6. 342 100 920 740 00 2006 Domachowska Olga KKS Gostyo 5 
7. 320 101 070 580 72 2006 Subzda Oliwia TC Chrobry Głogów 2 
8. 317 101 069 227 77 2007 Janowska Zuzanna UKS Centrum Spedycja Pawbud N.R.  
9. 318 101 070 590 82 2007 Maciejewska Karolina TC Chrobry Głogów  

10. 308 100 793 477 01 2007 Szunert Magdalena LKS Atom Boxmet Dzierżoniów  
11. 311 101 067 869 77 2007 Sudejko Sara M-GLKS Kwisa Lubao  
12. 300 101 072 023 60 2007 Urbanek Dagmara n/z Gmina Nowa Ruda  
13. 310 101 067 873 81 2007 Lipioska Katarzyna M-GLKS Kwisa Lubao  

 

Wystartowało: 13 zawodniczek, ukooczyło: 13 zawodniczek 
 
Kategoria: Młodzik    Dystans: 12 x 1,8 = 21,6 km  Czas zw.: 0:32:25 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 186 100 703 821 70 2006 Adaszak Ksawery Akad. Kol. Bonecki Team Zbąszynek 28 
2. 236 101 050 834 17 2006 Bęben Szymon MKS Polkowice 26 
3. 241 100 929 958 03 2006 Kożyczak Marcel KKS Gostyo 10 
4. 230 100 551 620 62 2006 Jeżewski Konrad UKKS Oriens Chojnów 9 
5. 231 100 914 743 17 2006 Kazimierowicz Konrad TC Chrobry Głogów 1 
6. 240 100 918 677 71 2007 Listwoo Mikołaj KKS Gostyo 1 
7. 238 100 919 612 36 2006 Grudzieo Kacper MKS Polkowice  
8. 234 100 779 496 85 2006 Uher Patryk LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service  
9. 232 100 767 802 31 2007 Abramek Jakub LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service  

10. 239 100 919 871 04 2006 Kielin Jakub MKS Polkowice  
11. 190 100 623 639 10 2006 Rostkowski Maciej LKS Atom Boxmet Dzierżoniów  
12. 189 100 809 824 52 2006 Dąbrowski Filip LKS Atom Boxmet Dzierżoniów  
13. 191 101 069 283 36 2007 Konefał Jakub UKS Moto Jelcz Laskowice  

14. 237 100 919 601 25 2006 Demianowski Hubert MKS Polkowice  
15. 207 100 927 777 53 2007 Sowioski Zoltan UKS Moto Jelcz Laskowice  
16. 187 100 794 923 89 2007 Stryjewski Piotr KS Deichmann SKSM Abus Sobótka -1 okr 
17. 226 101 069 282 35 2007 Jakubowski Gracjan UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
18. 227 100 815 959 76 2007 Błażowski Bartosz UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
19. 233 100 599 230 45 2006 Ilski Szymon LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service -1 okr 
20. 201 100 816 387 19 2007 Augustyn Filip UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
21. 229 100 815 965 82 2007 Rudyk Jakub UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
22. 225 101 069 285 38 2007 Oleksiewicz Oskar UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
23. 235 101 061 086 84 2007 Yepishka Artsiom LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service -1 okr 

- 228 100 820 126 72 2007 Stelczyk Jan UKS Moto Jelcz Laskowice DNF 
 

Wystartowało: 24 zawodników, ukooczyło: 23 zawodników 
 
Kategoria: Juniorka młodsza   Dystans: 12 x 1,8 = 21,6 km  Czas zw.: 0:36:02 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 96 100 654 185 01 2005 Chodór Maja KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 25 
2. 100 100 554 946 90 2005 Chojnacka Karolina LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service 12 
3. 101 100 918 830 30 2004 Ratajczak Patrycja KKS Gostyo 12 
4. 98 100 800 170 01 2005 Szawiel Urszula TC Chrobry Głogów 10 
5. 119 100 539 516 83 2004 Biskup Julia KKS Gostyo 9 
6. 95 100 539 073 28 2004 Legied Julia KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 1 
7. 104 100 804 467 30 2005 Szajbel Nikola KKS Gostyo 1 
8. 97 100 551 622 64 2004 Krowicka Aleksandra UKKS Oriens Chojnów 1 
9. 99 100 800 164 92 2005 Czyż Julia TC Chrobry Głogów  

10. 94 100 550 974 95 2005 Tonder Judyta MKS Karolina Jaworzyna Śląska -1 okr 
 

Wystartowało: 10 zawodniczek, ukooczyło: 10 zawodniczek 
 
Kategoria: Junior młodszy   Dystans: 15 x 1,8 = 27 km  Czas zw.: 0:37:07 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 40 100 802 886 01 2005 Listwoo Tomasz KKS Gostyo 32 
2. 41 100 539 520 87 2004 Andrzejczak Tomasz KKS Gostyo 21 
3. 22 100 584 355 11 2004 Rogowski Marcin KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 9 
4. 9 100 629 650 07 2004 Mazur Kamil KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 6 
5. 42 100 802 878 90 2005 Struczak Patryk KKS Gostyo 3 
6. 32 100 647 914 35 2004 Czekaj Oskar TC Chrobry Głogów 3 
7. 7 100 580 199 26 2004 Borowski Michał KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 2 
7. 37 100 806 813 48 2005 Biernacki Jakub KKS Gostyo 1 
8. 33 100 800 166 94 2004 Krawczyk Wiktor TC Chrobry Głogów 1 
9. 38 100 597 367 25 2005 Skorupioski Mikołaj KKS Gostyo  

10. 23 100 539 088 43 2005 Muryj Antoni KS Deichmann SKSM Abus Sobótka  
11. 36 100 626 305 57 2004 Przybysz Jakub MKS Polkowice  
12. 34 100 554 963 10 2004 Dereo Mateusz LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service  
13. 29 100 534 523 37 2005 Stelczyk Oskar UKS Moto Jelcz Laskowice  
14. 11 100 584 359 15 2005 Uryga Mateusz KS Deichmann SKSM Abus Sobótka  
15. 39 100 624 939 49 2004 Banaszkiewicz Jakub KKS Gostyo  
16. 31 100 647 915 36 2004 Rudowicz Hubert TC Chrobry Głogów  
18. 26 100 929 291 15 2004 Halicki Igor KS Deichmann SKSM Abus Sobótka  
19. 27 100 793 481 05 2004 Witek  Bartłomiej LKS Atom Boxmet Dzierżoniów (2)-1okr 
20. 28 100 841 350 53 2004 Jasnos Kacper UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 

21. 30 100 640 185 66 2004 Łaszcz Jakub UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
22. 35 100 554 967 14 2004 Jakubasz Patryk LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service -1 okr 

- 6 100 903 762 94 2004 Jakubik Michał MKS Karolina Jaworzyna Śląska DNF 
 

Wystartowało: 23 zawodników, ukooczyło: 22 zawodników 
 
Kategoria: Amator M  (1970 i starsi)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 439 1970 Lelek Piotr Świebodzice 6 
2. 493 1968 Biskup Stanisław Legnica 5 
3. 492 1967 Romanik Radosław Chełmsko Śląskie 2 
4. 497 1959 Dziedzic Stefan Wałbrzych -1 okr 
5. 496 1958 Paduch Jan Wałbrzych -1 okr 

 

Wystartowało: 5 zawodników, ukooczyło: 5 zawodników 
 
Kategoria: Amator M (1971-1980)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 458 1972 Popiel Dariusz Jedlina Zdrój 17 
2. 476 1978 Sowioski Kacper Wrocław 15 
3. 440 1973 Merk Marcin Wałbrzych (2)-1okr 
4. 491 1973 Rudyk Adam Wałbrzych (1)-1okr 

 

Wystartowało: 4 zawodników, ukooczyło: 4 zawodników 
 
Kategoria: Amator M (1981-1990)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km Czas zw.: 0:36:50 h 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 481 1987 Fiolka Marcin Namysłów 23 
2. 495 1982 Ździebłko Dawid Chełmsko Śląskie 19 
3. 460 1986 Szajber Tomasz Kowalowice 17 
4. 457 1989 Pac Paweł Brzeg 6 
5. 459 1984 Szenderski Marcin Pokój 4 
6. 494 1985 Krusz Piotr Mieroszów 1 
7. 439 1983 Grzegorczyk Bartłomiej Wałbrzych -1 okr 

 

Wystartowało: 7 zawodników, ukooczyło: 7 zawodników 
 

„Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha” otrzymał zawodnik nr 481 Fiolka Marcin 
zdobywając  23  punkty. 
 
 
Komisja sędziowska: 
 

Jaszowski Zbigniew     -  Sędzia Główny 
Marczewski Sławomir 
Maciejewski Robert 
Bajrakowska Izabela 
Jaszowski Maciej 
Rubak Krzysztof 

14. 237 100 919 601 25 2006 Demianowski Hubert MKS Polkowice  
15. 207 100 927 777 53 2007 Sowioski Zoltan UKS Moto Jelcz Laskowice  
16. 187 100 794 923 89 2007 Stryjewski Piotr KS Deichmann SKSM Abus Sobótka -1 okr 
17. 226 101 069 282 35 2007 Jakubowski Gracjan UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
18. 227 100 815 959 76 2007 Błażowski Bartosz UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
19. 233 100 599 230 45 2006 Ilski Szymon LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service -1 okr 
20. 201 100 816 387 19 2007 Augustyn Filip UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
21. 229 100 815 965 82 2007 Rudyk Jakub UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
22. 225 101 069 285 38 2007 Oleksiewicz Oskar UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
23. 235 101 061 086 84 2007 Yepishka Artsiom LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service -1 okr 

- 228 100 820 126 72 2007 Stelczyk Jan UKS Moto Jelcz Laskowice DNF 
 

Wystartowało: 24 zawodników, ukooczyło: 23 zawodników 
 
Kategoria: Juniorka młodsza   Dystans: 12 x 1,8 = 21,6 km  Czas zw.: 0:36:02 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 96 100 654 185 01 2005 Chodór Maja KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 25 
2. 100 100 554 946 90 2005 Chojnacka Karolina LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service 12 
3. 101 100 918 830 30 2004 Ratajczak Patrycja KKS Gostyo 12 
4. 98 100 800 170 01 2005 Szawiel Urszula TC Chrobry Głogów 10 
5. 119 100 539 516 83 2004 Biskup Julia KKS Gostyo 9 
6. 95 100 539 073 28 2004 Legied Julia KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 1 
7. 104 100 804 467 30 2005 Szajbel Nikola KKS Gostyo 1 
8. 97 100 551 622 64 2004 Krowicka Aleksandra UKKS Oriens Chojnów 1 
9. 99 100 800 164 92 2005 Czyż Julia TC Chrobry Głogów  

10. 94 100 550 974 95 2005 Tonder Judyta MKS Karolina Jaworzyna Śląska -1 okr 
 

Wystartowało: 10 zawodniczek, ukooczyło: 10 zawodniczek 
 
Kategoria: Junior młodszy   Dystans: 15 x 1,8 = 27 km  Czas zw.: 0:37:07 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 40 100 802 886 01 2005 Listwoo Tomasz KKS Gostyo 32 
2. 41 100 539 520 87 2004 Andrzejczak Tomasz KKS Gostyo 21 
3. 22 100 584 355 11 2004 Rogowski Marcin KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 9 
4. 9 100 629 650 07 2004 Mazur Kamil KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 6 
5. 42 100 802 878 90 2005 Struczak Patryk KKS Gostyo 3 
6. 32 100 647 914 35 2004 Czekaj Oskar TC Chrobry Głogów 3 
7. 7 100 580 199 26 2004 Borowski Michał KS Deichmann SKSM Abus Sobótka 2 
7. 37 100 806 813 48 2005 Biernacki Jakub KKS Gostyo 1 
8. 33 100 800 166 94 2004 Krawczyk Wiktor TC Chrobry Głogów 1 
9. 38 100 597 367 25 2005 Skorupioski Mikołaj KKS Gostyo  

10. 23 100 539 088 43 2005 Muryj Antoni KS Deichmann SKSM Abus Sobótka  
11. 36 100 626 305 57 2004 Przybysz Jakub MKS Polkowice  
12. 34 100 554 963 10 2004 Dereo Mateusz LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service  
13. 29 100 534 523 37 2005 Stelczyk Oskar UKS Moto Jelcz Laskowice  
14. 11 100 584 359 15 2005 Uryga Mateusz KS Deichmann SKSM Abus Sobótka  
15. 39 100 624 939 49 2004 Banaszkiewicz Jakub KKS Gostyo  
16. 31 100 647 915 36 2004 Rudowicz Hubert TC Chrobry Głogów  
18. 26 100 929 291 15 2004 Halicki Igor KS Deichmann SKSM Abus Sobótka  
19. 27 100 793 481 05 2004 Witek  Bartłomiej LKS Atom Boxmet Dzierżoniów (2)-1okr 
20. 28 100 841 350 53 2004 Jasnos Kacper UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 

21. 30 100 640 185 66 2004 Łaszcz Jakub UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
22. 35 100 554 967 14 2004 Jakubasz Patryk LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service -1 okr 

- 6 100 903 762 94 2004 Jakubik Michał MKS Karolina Jaworzyna Śląska DNF 
 

Wystartowało: 23 zawodników, ukooczyło: 22 zawodników 
 
Kategoria: Amator M  (1970 i starsi)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 439 1970 Lelek Piotr Świebodzice 6 
2. 493 1968 Biskup Stanisław Legnica 5 
3. 492 1967 Romanik Radosław Chełmsko Śląskie 2 
4. 497 1959 Dziedzic Stefan Wałbrzych -1 okr 
5. 496 1958 Paduch Jan Wałbrzych -1 okr 

 

Wystartowało: 5 zawodników, ukooczyło: 5 zawodników 
 
Kategoria: Amator M (1971-1980)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 458 1972 Popiel Dariusz Jedlina Zdrój 17 
2. 476 1978 Sowioski Kacper Wrocław 15 
3. 440 1973 Merk Marcin Wałbrzych (2)-1okr 
4. 491 1973 Rudyk Adam Wałbrzych (1)-1okr 

 

Wystartowało: 4 zawodników, ukooczyło: 4 zawodników 
 
Kategoria: Amator M (1981-1990)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km Czas zw.: 0:36:50 h 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 481 1987 Fiolka Marcin Namysłów 23 
2. 495 1982 Ździebłko Dawid Chełmsko Śląskie 19 
3. 460 1986 Szajber Tomasz Kowalowice 17 
4. 457 1989 Pac Paweł Brzeg 6 
5. 459 1984 Szenderski Marcin Pokój 4 
6. 494 1985 Krusz Piotr Mieroszów 1 
7. 439 1983 Grzegorczyk Bartłomiej Wałbrzych -1 okr 

 

Wystartowało: 7 zawodników, ukooczyło: 7 zawodników 
 

„Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha” otrzymał zawodnik nr 481 Fiolka Marcin 
zdobywając  23  punkty. 
 
 
Komisja sędziowska: 
 

Jaszowski Zbigniew     -  Sędzia Główny 
Marczewski Sławomir 
Maciejewski Robert 
Bajrakowska Izabela 
Jaszowski Maciej 
Rubak Krzysztof 

21. 30 100 640 185 66 2004 Łaszcz Jakub UKS Moto Jelcz Laskowice -1 okr 
22. 35 100 554 967 14 2004 Jakubasz Patryk LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service -1 okr 

- 6 100 903 762 94 2004 Jakubik Michał MKS Karolina Jaworzyna Śląska DNF 
 

Wystartowało: 23 zawodników, ukooczyło: 22 zawodników 
 
Kategoria: Amator M  (1970 i starsi)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 439 1970 Lelek Piotr Świebodzice 6 
2. 493 1968 Biskup Stanisław Legnica 5 
3. 492 1967 Romanik Radosław Chełmsko Śląskie 2 
4. 497 1959 Dziedzic Stefan Wałbrzych -1 okr 
5. 496 1958 Paduch Jan Wałbrzych -1 okr 

 

Wystartowało: 5 zawodników, ukooczyło: 5 zawodników 
 
Kategoria: Amator M (1971-1980)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 458 1972 Popiel Dariusz Jedlina Zdrój 17 
2. 476 1978 Sowioski Kacper Wrocław 15 
3. 440 1973 Merk Marcin Wałbrzych (2)-1okr 
4. 491 1973 Rudyk Adam Wałbrzych (1)-1okr 

 

Wystartowało: 4 zawodników, ukooczyło: 4 zawodników 
 
Kategoria: Amator M (1981-1990)  Dystans: 15 x 1,8 = 27 km Czas zw.: 0:36:50 h 
 
M-ce Nr Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 481 1987 Fiolka Marcin Namysłów 23 
2. 495 1982 Ździebłko Dawid Chełmsko Śląskie 19 
3. 460 1986 Szajber Tomasz Kowalowice 17 
4. 457 1989 Pac Paweł Brzeg 6 
5. 459 1984 Szenderski Marcin Pokój 4 
6. 494 1985 Krusz Piotr Mieroszów 1 
7. 439 1983 Grzegorczyk Bartłomiej Wałbrzych -1 okr 

 

Wystartowało: 7 zawodników, ukooczyło: 7 zawodników 
 

„Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha” otrzymał zawodnik nr 481 Fiolka Marcin 
zdobywając  23  punkty. 
 
 
Komisja sędziowska: 
 

Jaszowski Zbigniew     -  Sędzia Główny 
Marczewski Sławomir 
Maciejewski Robert 
Bajrakowska Izabela 
Jaszowski Maciej 
Rubak Krzysztof 

                                                                                                                    
KOMUNIKAT 

_____________________________________________________________________ 
 

XXV ULICZNEGO KRYTERIUM 
O ZŁOTĄ SPINKĘ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA 

- Memoriał Janusza Wilczewskiego 
Wałbrzych - Podzamcze - 08.08.2020 r. 

 
Organizator:   LKKS „GÓRNIK” Wałbrzych 
 
Kategoria: Młodziczka   Dystans: 10 x 1,8 = 18 km  Czas zw.: 0:31:00 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 338 100 919 873 06 2006 Pielech Natalia MKS Polkowice 16 
2. 309 100 640 558 51 2006 Dąbrowska Zuzanna LKS Atom Boxmet Dzierżoniów 11 
3. 313 100 799 684 00 2007 Kula Weronika UKS Centrum Spedycja Pawbud N.R.  10 
4. 333 100 836 708 67 2006 Biernat Klaudia LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service 7 
5. 358 100 927 389 53 2007 Byra Adrianna KKS Gostyo 6 
6. 342 100 920 740 00 2006 Domachowska Olga KKS Gostyo 5 
7. 320 101 070 580 72 2006 Subzda Oliwia TC Chrobry Głogów 2 
8. 317 101 069 227 77 2007 Janowska Zuzanna UKS Centrum Spedycja Pawbud N.R.  
9. 318 101 070 590 82 2007 Maciejewska Karolina TC Chrobry Głogów  

10. 308 100 793 477 01 2007 Szunert Magdalena LKS Atom Boxmet Dzierżoniów  
11. 311 101 067 869 77 2007 Sudejko Sara M-GLKS Kwisa Lubao  
12. 300 101 072 023 60 2007 Urbanek Dagmara n/z Gmina Nowa Ruda  
13. 310 101 067 873 81 2007 Lipioska Katarzyna M-GLKS Kwisa Lubao  

 

Wystartowało: 13 zawodniczek, ukooczyło: 13 zawodniczek 
 
Kategoria: Młodzik    Dystans: 12 x 1,8 = 21,6 km  Czas zw.: 0:32:25 h 
 
M-ce Nr UCI ID Rok Nazwisko i imię Klub Punkty 

1. 186 100 703 821 70 2006 Adaszak Ksawery Akad. Kol. Bonecki Team Zbąszynek 28 
2. 236 101 050 834 17 2006 Bęben Szymon MKS Polkowice 26 
3. 241 100 929 958 03 2006 Kożyczak Marcel KKS Gostyo 10 
4. 230 100 551 620 62 2006 Jeżewski Konrad UKKS Oriens Chojnów 9 
5. 231 100 914 743 17 2006 Kazimierowicz Konrad TC Chrobry Głogów 1 
6. 240 100 918 677 71 2007 Listwoo Mikołaj KKS Gostyo 1 
7. 238 100 919 612 36 2006 Grudzieo Kacper MKS Polkowice  
8. 234 100 779 496 85 2006 Uher Patryk LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service  
9. 232 100 767 802 31 2007 Abramek Jakub LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service  

10. 239 100 919 871 04 2006 Kielin Jakub MKS Polkowice  
11. 190 100 623 639 10 2006 Rostkowski Maciej LKS Atom Boxmet Dzierżoniów  
12. 189 100 809 824 52 2006 Dąbrowski Filip LKS Atom Boxmet Dzierżoniów  
13. 191 101 069 283 36 2007 Konefał Jakub UKS Moto Jelcz Laskowice  
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Mezoterapia igłowa
,,Rzadko, mało i we właś-

ciwym miejscu”- dokładnie 
na tym polega prawidłowo 
wykonany zabieg mezotera-
pii igłowej według definicji 
francuskiego lekarza Michela 
Pistora. 

Mezoterapia igłowa już od 
wielu lat jest jednym z naj-
popularniejszych zabiegów 
estetycznych wykonywanych 
w gabinetach medycyny este-
tycznej na całym świecie. Swo-
ją popularnością cieszy się w 
terapiach przeciw wypadaniu 
i wzmocnieniu delikatnych i 
cienkich włosów, zabiegach 
modelowania sylwetki czy 
pielęgnacji dłoni. Jednak naj-
częściej wykorzystywana jest 
w celach odmłodzenia i rewi-
talizacji skóry twarzy, szyi i de-
koltu. Jest bezpieczną i niein-
wazyjną metodą pobudzającą 
naturalne procesy regenera-
cyjne organizmu. Bardzo czę-
sto stosowana jako pierwszy 
krok w terapiach odmładzają-
cych oraz jako przygotowanie 
do kolejnych bardziej inwazyj-
nych procedur zabiegowych. 

Zabieg mezoterapii igło-
wej polega na wstrzyknięciu 
w głąb skóry (dokładnie do 
skóry właściwej) preparatu z 
substancjami aktywnymi. Od-
bywa się to zazwyczaj przy 
pomocy cienkiej igły, choć 
coraz częściej do tego zabie-
gu wykorzystuje się również 
specjalny pistolet. Dzięki licz-
nym nakłuciom skóry zabieg 
mezoterapii igłowej daje pa-
cjentowi dwa efekty terapeu-
tyczne. Pierwszy uzyskujemy 
dzięki działaniu aktywnego 
preparatu podawanego w 
głąb skóry. Dochodzi do po-
prawy elastyczności, nawil-
żenia, kolorytu, rozjaśnienia 
przebarwień. Drugi, powstały 
na skutek przerwania ciągłości 
naskórka i aktywowania czyn-
ników zapalnych. Dochodzi 
do przyspieszenia regenera-
cji, odbudowy, tworzenia no-
wych włókien kolagenowych, 
poprawy ukrwienia i fizjologii 
skóry. Koktajle, ampułki, pre-
paraty do mezoterapii igłowej 
są dobierane indywidulanie w 
zależności od potrzeb skóry 
oraz oczekiwań pacjenta. 

Medical Spa
Wyjazdy do SPA pozwa-
lają nie tylko wypocząć, 
ale i zadbać o swoje cia-
ło. Coraz częściej hotele 
i ośrodki wczasowe na-
stawiają się na klientów, 
którzy poza pięknym 
wyglądem, potrzebu-
ją także zregenerować 
się fizycznie, usprawnić 
narządy ruchu, zniwe-
lować bóle stawowe czy 
kostne. Dlatego poza 
wizytami w salonach 
piękności i odnowy bio-
logicznej proponuje im 
się tak zwane Medical 
Spa.
Wybierając taką formę 

relaksu, w ofercie znajdziemy 
zabiegi z dziedziny: fizykote-
rapii, kinezyterapii, balneote-
rapii, hydroterapii, krioterapii, 
medycyny naturalnej (świece 
hopi, refleksoterapia).

Fizykoterapia
• Galwanizacja
• Diadynamik
• Jonoforeza
• Ultradźwięki
• Prądy TENS’a
• Lampa Biotron
• Laser
• Magnetoterapia
• Inhalacje jodo-bromowe, so-
lankowe, lekowe
• Body Detox

Kinezyterapia  wykorzystu-
je ruch jako środek leczniczy, 
dlatego określana jest mia-
nem gimnastyki leczniczej lub 
ćwiczeń usprawniających.
Główym celem tej terapii jest: 
przywrócenie bezbolesnych 
ruchów kręgosłupa i kończyn, 
poprawa wydolności organi-
zmu i wytrzymałości mięśni, 
kontrolowany spadek wagi 
ciała, kształtowanie prawidło-
wych nawyków ruchowych.

Balneoterapia
• Kapiel mineralna
• Kąpiel mineralna z aroma-
tem
• Kąpiel kwasowęglowa
• Kąpiel borowinowa
• Okład borowinowy
• Kąpiel perełkowa
• Hydromasaż
• Masaż wirowy - kończyny 
dolne
• Masaż wirowy - kończyny 
górne
• Prysznic Vichy
• Prysznic Vichy z manualnym 
masażem

Hydroterapia. Gimnastyka 
ogólnousprawniająca w wo-
dzie jest jednym z ważniej-
szych elementów rehabilitacji 
osób z chorobą zwyrodnie-
niową kręgosłupa i stawów 
kończyn. Wypór, jaki daje 

aqua jest doskonałym od-
ciążeniem dla obciążonych 
stawów. Wskazania:  zanik 
mięśni, mózgowe porażenie 
dziecięce, nadciśnienie, bóle 
kręgosłupa, u chorych w po-
deszłym wieku, w chorobach 
reumatoidalnych.

Krioterapia  polega na wyko-
rzystaniu w procesie leczenia 
niskich temperatur od -110 do 
-160 stopni Celsjusza. Zabieg 
w kriokomorze trwa od 2 do 
3 minut. Krioterapia powodu-
je znieczulenie i uruchamia 
wewnętrzną reakcję przeciw-
bólową. Zabieg ma nie tylko 
zastosowania w medycynie, 
ale również u osób zdrowych 
uprawiających sport.

Medycyna naturalna
ŚWIECE HOPI - zabieg należy 
stosować jeden po drugim na 

obu uszach. Jego powtarzal-
ność zależna jest od dolegli-
wości, jakie nam doskwierają 
i można go wykonywać wie-
lokrotnie aż do całkowitego 
lub częściowego ich ustą-
pienia. Zazwyczaj pomaga 
przy: usuwaniu nadmiaru 
woskowiny, dolegliwościach 
zatokowych, zaburzeniach 
słuchu, szumach w uszach, 
usuwaniu stanów zapalnych, 
zapaleniu zatok, strzykaniu w 

uszach, bólach głowy, katarze 
i nieżycie nosa, dzwonieniu w 
uszach, stresie.
Opis zabiegu:
Podciśnienie wytwarzane w 
kanałach usznych zasysa sub-
stancje pochodzące ze świecy 
lub konchy zawarte w wosku 
pszczelim oraz ziół i olejków 
eterycznych, które oddzia-
ływują na narządy ucha we-
wnętrznego oraz na kanały 
nosa i zatok. Następnie osa-
dy i zanieczyszczenie zostają 
usuwane z ucha.

Zebrała: osa

Źródło informacji: https://
www.klinika-mlodosci.pl/

profile_lecznicze

Źródło zdjęć: pixabay.com
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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 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Firma „LINK” z/s w 

Wałbrzychu zatrudni 

emeryta – operatora 

koparki (CAT) do pracy 

dorywczej na terenie 

zakładu, na warunkach 

określonych przez samego 

operatora. Kontakt tel.

74 84 234 56, 606 383 644 

lub w siedzibie firmy 

ul. Sportowa 13 (Sobięcin).

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

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

REKLAMA R0375/20
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

WYNAJMĘ

(2) Do wynajęcia miejsca par-
kingowe w centrum Wałbrzy-
cha, Pl. Magistracki 10a, 150zł/
mc, 790 794 505

SPRZEDAM

Sprzedam samochód Mazda 
CX-7, 2.3T 260KM Benzyna + 
LPG, 2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784

PRACA

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

Osoby z niepełnosprawnością. 
Wałbrzych. Pakowanie. 734 108 
163

USŁUGI

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

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

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

(3) 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

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

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

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

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

(1) 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

(3) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, re-
monty łazienek. Tel. 513 022 801

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 14.08.2020  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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