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Już teraz stworzyły historię

NASTĘPNE WYDANIE 9 KWIETNIA

Bezwarunkowy dochód
minimalny
temat tygodnia str. 4

Studio Espresso
z Anną Gromek

Młode, piękne, ambitne, ale przede wszystkim nasze siatkarki wałbrzyskiego Chełmca osiągnęły
w tym sezonie najlepszy wynik w historii klubu. Popularne Aniołki trenera Olczyka na parkiecie zachwycały nas fantazją w grze. Elokwencja i uśmiech towarzyszyły przy okazji spotkań przed kamerą. Indywidualnie zdobyły również medale w turniejach o Mistrzostwo Polski... Więcej przeczytacie
na stronach dodatku Przegląd Sportowy Wałbrzych!

Drodzy Czytelnicy!

rozmowa str. 6

Ciepłych i radosnych Świąt Wielkanocnych, a także satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.
Pragniemy, aby ten wyjątkowy czas był dla Was pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie
najbliższych upływały Wam w wiosennym nastroju.

Dwumecz
na plus

Życzymy również spokoju i pogody ducha, odpoczynku
od trosk i zmartwień.
Wszystkiego dobrego!
Zespół redakcyjny Tygodnika 30 minut

piłka ręczna str. 8-10

P R Z EG L Ą D

SPORTOWY
WAŁBRZYCH
sport str. 7-12

Przypominamy!

W nocy z soboty na niedzielę, 27-28 marca nastąpi zmiana czasu na letni.
Przestawimy wtedy zegarki o godzinę do przodu - z 2:00 na 3:00

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
z Urszulą Malawską

członkinią rady Fundacji EndoMama
Jak przebiegała kampania? Ile osób dowiedziało
się po raz pierwszy o problemie?
Zależało nam na tym, by
w Świdnicy jak najwięcej
kobiet dowiedziało się o
chorobie, miałyśmy ogromne wsparcie we władzach
miasta. Plakaty dotyczące
endometriozy pojawiły się
na przystankach, na słupach
reklamowych a ulotki powędrowały do najróżniejszych
firm/ instytucji w ŚwidniDlaczego zaangażowa- cy, które chciały przyłączyć
łyście się w kampanię prze- się do akcji. Dostawałyśmy
ciwko endometriozie?
również zdjęcia z „żółtą
Fundacja powstała m.in. wstążeczką” od ludzi z całej
z myślą o niesieniu pomo- Polski na znak solidarności z
cy kobietom cierpiącym kobietami cierpiącymi na tę
na endometriozę. Zależało chorobę. Wiele osób, w tym
nam na tym, by dotrzeć do również naszych znajomych,
jak największej ilości kobiet, po raz pierwszy dowiedziało
które będą miały szansę na się o chorobie dzięki naszej
jak najszybsze postawienie kampanii. Na nasz profil na
diagnozy zwłaszcza, że sam facebooku zaczęły pisać koproces diagnostyczny składa biety, które cierpią na tę chosię z co najmniej kilku eta- robę i szukają wsparcia oraz
pów. Objawy endometriozy pomocy.
nie zawsze są oczywiste i
jednoznaczne a nierozpoDlaczego warto uświaznana choroba to nie tylko damiać?
lata cierpień ale również
Rozpowszechnianie wieryzyko wielu groźnych po- dzy na temat endometriozy
wikłań. Niestety nawet naj- jest bardzo ważne. Dzięki
bardziej doświadczony gine- temu kobiety mają szansę
kolog może mieć problem ze szybciej zostać zdiagnozozdiagnozowaniem tej pod- wane, nie dadzą sobie wmóstępnej choroby przez co wić, że „ taka ich uroda”, że
wciąż stanowi ona wyzwanie „miesiączka musi boleć”, że
dla lekarzy. Z tego tez powo- to „ nic takiego”. Kobiety zadu diagnoza stawiana jest z czną zadawać pytania, śmiedużym opóźnieniem a same lej mówić o dolegliwościach,
kobiety często bagatelizują co może pomóc lekarzowi w
jej pierwsze objawy. Szacuje diagnozie, a co najważniejsię, że problem może doty- sze - zaczną rozumieć co się
czyć co 10 z nas.
z nimi dzieje.
Kiedy najczęściej kobiety dowiadują się o tej chorobie?
Z uwagi na fakt, że endometrioza jest chorobą
niezwykle trudną do zdiagnozowania, kobiety często
cierpią latami. Wiele kobiet
dowiaduje się o endometriozie po nieudanych próbach
zajścia w ciążę, dlatego, że
nieleczona często prowadzi
do niepłodności, a także do
powstawania cyst i torbieli.

Czy akcja będzie kontynuowana?
Oczywiście! Cały czas
staramy się dotrzeć do jak
największej ilości kobiet, korzystamy z mediów społecznościowych i staramy się jak
najczęściej pisać artykuły na
naszym profilu na facebooku, organizujemy webinary.
Jesteśmy grupą kobiet, które
mają głowy pełne pomysłów
i dążymy do tego, by każdy z
nich zrealizować.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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kalendarium

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

MARZEC

26

Imieniny:
Teodora, Emanuela

PIĄTEK
Dzień Dobrego Łotra (Dzień Janosika)
Dzień Niedźwiedzia Grizzly
Międzynarodowy Dzień Szpinaku
19:00 Premiera ORFI (Stream online Teatr Dramatyczny)

MARZEC

27

Imieniny:
Lidii, Ernesta

13OC
Piątek

10OC
Sobota

MARZEC

30

8OC
13OC
Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Amelii, Jana

WTOREK
Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej
Dzień Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami
Światowy Dzień Muffinka

MARZEC

SOBOTA
Międzynarodowy Dzień Teatru
Godzina dla Ziemi
19:30 Spektakl ORFI (Stream online Teatr Dramatyczny)

31

Imieniny:
Balbiny, Gwidona

ŚRODA
Światowy Dzień Backupu
Światowy dzień budyniu

MARZEC

28

Imieniny:
Anieli, Sykstusa

NIEDZIELA
NIEDZIELA PALMOWA
Zmiana czasu z zimowego na letni.
Dzień Chwastów
Dzień Żelków
Międzynarodowy Dzień bez Kłamstwa
18:00 Spektakl RAJ ESKIMOSÓW (Stream online Teatr Dramatyczny)

MARZEC

29

Imieniny:
Wiktora, Eustachego

KWIECIEŃ

1

CZWARTEK

Dzień Metalowca
Święto Polskiej Bielizny

Wielki Czwartek
Międzynarodowy Dzień Ptaków
Międzynarodowy Dzień Klauna

KWIECIEŃ

2

Imieniny:
Franciszka, Władysława

PIĄTEK

ZUS on-line
REKLAMA

PRIMA APRILIS

Wielki Piątek
Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

PONIEDZIAŁEK

Blisko trzy tysiące Dolnoślązaków wybrało wizytę wideo zamiast
przyjścia do siedziby ZUS. W ciągu
ostatnich pięciu miesięcy w całej
Polsce ponad 42 tysięcy klientów
skorzystało z możliwości załatwienia swojej sprawy bez wychodzenia

Imieniny:
Zbigniewa, Grażyny

z domu. Przypominamy, że e-wizyty
ruszyły w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych w październiku ubiegłego roku.
Niestety prawie 20 proc. zamówionych wizyt się nie odbywa, dlatego
apeluję, żeby je odwoływać, gdy ktoś
R0141/21

rezygnuje zamiast blokować miejsce
innym osobom – komentuje rzeczniczka ZUS. Warto wspomnieć, że system
e-wizyt oferuje możliwość umówienia
się na spotkanie w kilku obszarach
tematycznych. Można porozmawiać
z ekspertami o sprawach związanych
m.in. z emeryturami i rentami, prowadzeniem firmy, wypłatą zasiłków, a także uzyskać informacje o zasadach korzystania z tzw. tarczy antykryzysowej.
Red./ZUS info
ul. Ludowa 1C, p. 111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173,
tel.: 531 407 736,
e-mail: sekretariat@30minut.pl,
www.30minut.pl
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Oggoszenie w caaości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN
AUTORSKICH
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Promocja 3

Od 19 lat razem z Wami...

REKLAMA

R0142/21

ODZYSKAJ SILNĄ POTENCJĘ SPRZED LAT

BĄDŹ KOCHANKIEM IDEALNYM
POTĘŻNE DOZNANIA I IMPONUJĄCA MĘSKOŚĆ OD 1. UŻYCIA

JUŻ 153 120 MĘŻCZYZN UWOLNIŁO SIĘ OD WSTYDLIWEGO KOMPLEKSU DZIĘKI INNOWACYJNEJ METODZIE - DOŁĄCZ DO NICH I TY

Błyskawicznie przywraca seksualną moc, wzmacnia erekcję, powiększa męskość i przedłuża gotowość do miłosnej gry w każdym
wieku. Już 153 120 mężczyzn w całej Polsce uporało się z łóżkowymi problemami i na nowo rozpaliło namiętność w swoich
sypialniach. Poznaj naturalny preparat, który doda Ci centymetrów i zwiększy seksualne doznania już od 1. zastosowania.

Czy wiesz, że...

Aż

76% kobiet przyznaje, że ich
mężczyźni nie zaspokajają
w pełni ich potrzeb seksualnych? To prawdziwy dramat dla związków
– gdy seks jest nieudany – o rozpad więzi
nietrudno. Niestety, śmieciowe jedzenie,
stres, mało ruchu sprawiają, że możliwości łóżkowe mężczyzn drastycznie maleją.
Na szczęście na polskim rynku pojawił się
innowacyjny preprat, który może błyskawicznie położyć kres wszystkim niepowodzeniom w sypialni. Jak to możliwe?

Postaw męskość do pionu
Nowy środek pozwala rozszerzyć naczynia krwionośne już po 10-15 min., dzięki
czemu możliwe jest wpompowanie do
członka nawet 2x więcej krwi już po
1. zastosowaniu. Efekty? Powiększony
i pogrubiony penis oraz silniejsza i dłuższa erekcja przy każdym stosunku.

Konar, nie patyk!

Ty też możesz
zyskać +7 cm
i wyjątkowo
silne wzwody
Wysoko stężone, starannie wyselekcjonowane składniki zawarte w preparacie Vi-King
Max+ pobudzają krążenie krwi w obrębie
członka i podnoszą poziom testosteronu
w organiźmie o nawet 84%. Dzięki temu
powiększanie penisa jest bezpieczne i całkowicie bezbolesne. Preparat powoduje rozszerzenie ciał jamistych w penisie oraz doprowadzenie większej ilości krwi do jego komór,
a efekt powiększenia członka utrzymuje się
na stałe – także po odstawieniu preparatu.
Jan Grzęda, ekspert ds. seksuologii

Duży może więcej

Coraz więcej mężczyzn zaczyna uświadamiać sobie, że pocieszające teorie o tym,
że wielkość nie ma znaczenia, to mity. Ba-

Gdy moja żona po raz kolejny skwitowała nasze zbliżenie słowami: „Nic z tego
nie będzie, idę spać!” chciałem zapaść się pod ziemię. Przez około godzinę bezskutecznie próbowałem zadowolić moją kobietę. Czułem się bezsilny, tak jakbym utracił swoją męskość. Pewnego razu natrafiłem na Vi-King Max+. Postanowiłem, że spróbuję. Ten preparat sprawił, że wzrosło moje libido, a penis zyskał dodatkowe 2,5
cm! Czuję się w łóżku jakbym miał 20 lat mniej, a żona znowu przeżywa wspaniałe orgazmy!
Adam M., 52 lata, Białystok
REKLAMA

dania wskazują, że penis, który nie osiąga
podczas wzwodu min. 14 cm nie dociera
do wszystkich miejsc, których stymulacja
może dać kobiecie przyjemność, dlatego
Vi-King Max+ poza przedłużeniem oraz
pogrubieniem członka, gwarantuje także
znaczną poprawę potencji i wzmocnienie wzwodu. Tak kompleksowe działanie
preparatu pozwala odzyskać satysfakcję
z życia intymnego na każdym poziomie,
przywraca stałą gotowość do seksu, pozwala szczytować nawet 4 razy z rzędu,
a do tego umożliwia partnerce przeżywanie intensywnych orgazmów.

SKUTECZNOŚĆ
W 3 KROKACH:
Jak działa Vi-King Max+?
1 Rozszerza naczynia krwionośne
Hippocastinum L przyspiesza dopływ krwi
do prącia – dzięki temu uzyskujesz pełną
erekcję i zwiększasz masywność członka
we wzwodzie.
2 Zwiększa pojemność komór penisa
Vi-King Max+ rozszerza ciała jamiste – co
oznacza, że Twój penis jest większy, a erekcja trwa dłużej.
3 Poprawia kondycję seksualną
Sophora Japonica wspomaga wytwarzanie
testosteronu. i zwięsza libido

Nasz związek nabrał dobrych barw

Od dawna podejrzewałem, że żona udaje orgazm. Nie dziwiło mnie to – mój
penis pozostawia wiele do życzenia, zarówno pod względem długości, jak i potencji. Któregoś razu przypadkiem natknąłem się na preparat Vi-King Max+. Zachęcony bardzo pozytywnymi opiniami ludzi, postanowiłem w niego zainwestować.
Poczuliśmy z żoną różnicę już po 1. użyciu! Najchętniej nie wychodzilibyśmy w ogóle z łóżka!
Maciej G., 46 lat, Tarnów

DZIĘKI VI-KING MAX+:

a
a
a
a
a

Zwiększysz swoje libido 5x
Przedłużysz penisa nawet o 7 cm
Pogrubisz męskość o 2,5 cm
Będziesz w stanie szczytować
nawet do 4x w ciągu jednej nocy
Zapewnisz swojej kobiecie
maksymalne doznania

Na doskonały seks
nigdy nie jest za późno!
Popularność innowacyjnego preparatu Vi-King Max+ rośnie z każdym dniem. Dzięki
niemu tysiące mężczyzn wraca do najwyższej seksualnej formy i odzyskuje status
samca alfa w swoich związkach. Dołącz do
nich i Ty! – Twoja partnerka będzie wniebowzięta, a Ty wreszcie poczujesz dumę
widząc, jak rozpływa się z rozkoszy każdej
nocy. W Polsce limitowana liczba opakowań
dostępna jest wyłącznie w sprzedaży tel.

SPECJALNA
SPE
CJALNA PROMOCJA!

Tylko dla pierwszych 150 osób! By otrzymać oryginalny
preparat ze zniżką -73%
-73%, zadzwoń do 02.04.2021:

81 300 33 65

Od pon. do niedz. : 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Liczba opakowań jest ograniczona!
R0143/21

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia

Plac Magistracki Autor: Michał Jabłoński Fotografia

Bezwarunkowy dochód minimalny cz.2
Tydzień temu rozpoczęliśmy temat, który w dzisiejszych czasach wzbudza sporo kontrowersji. Wiele państw, a także miast na świecie testuje wprowadzenie stałej najniższej gwarantowanej wypłaty socjalnej. Społeczeństwo w tym zagadnieniu jest mocno podzielone.
Jedni uważają, że to rozdawnictwo za nic, z kolei inni mówią o możliwości zapewnienia godziwej egzystencji.
Tak pisaliśmy
Przypominamy, że idea dochodu podstawowego, dochodu minimum, ma dwa źródła.
Jednym z nich jest tradycja socjalistyczna, odwołująca się do
myśli chrześcijańskiego humanisty Thomasa More’a o zagwarantowaniu każdemu człowiekowi
środków do życia niezależnie od
jego pracy. Z kolei Milton Friedman podawał pięć argumentów
za wprowadzeniem dochodu
gwarantowanego,
zwanego
przez niego także negatywnym
podatkiem dochodowym. Obecnie jedno z kalifornijskich miast
testowało koncepcję dochodu
minimalnego. 125 mieszkańców Stockton przez dwa lata
bezwarunkowo otrzymywało co
miesiąc 500 dolarów miesięcznie za nic. Okazało się również,
że beneficjenci dochodu podstawowego odznaczali się także

większą skłonnością do podjęcia
pracy. Odsetek osób zatrudnionych na pełen etat wśród uczestników programu w pierwszym
roku wzrósł z 28 do 40 procent.
Przykład Finlandii
Z kolei w Finlandii podsumowano pierwszy rok funkcjonowania projektu podobnego do
tego ze Stockton. W tym europejskim kraju dwa tysiące losowo wybranych bezrobotnych w
wieku od 25 do 58 lat zamiast
dotychczasowych
zasiłków
otrzymywało od państwa 560
euro miesięcznie. Okazało się,
że beneficjenci dochodu gwarantowanego pracowali przeciętnie 0,5 dnia więcej niż osoby
z grupy kontrolnej. Podobnie
wygląda kwestia dochodów z
pracy – tutaj osoby z dochodem
gwarantowanym tylko o niecały
1 procent częściej zarabiały pie-

niądze w porównaniu z grupą
kontrolną. Natomiast zgodnie z
sondą telefoniczną przeprowadzoną na koniec eksperymentu,
55 proc. uczestników badania
oceniało swój stan zdrowia jako
dobry lub bardzo dobry.
Jak widzą to Polacy
Okazuje się, że większość Polaków nie słyszała nigdy wcześniej o takim rozwiązaniu. Biorąc
pod uwagę wszystkich respondentów – zarówno tych, którzy
uprzednio słyszeli już o dochodzie gwarantowanym, jak i tych,
którzy nigdy o nim nie słyszeli
– poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje około 51 procent
Polaków, z czego 24 procent to
osoby zdecydowanie popierające takie rozwiązanie. Z kolei jak
podaje portal podatki.biz warto dodać również, że większość
Polaków popiera wprowadzenie

Przeciwko endometriozie

Świdnicka Fundacja EndoMama promuje profilaktykę i buduje świadomość
na temat endometriozy. To
kobieca choroba, której nie
widać prowadzi nawet do
śmierci. Statystycznie może
na nią chorować co dziesiąta kobieta, nawet o tym nie
wiedząc. Właśnie marzec
był miesiącem endometriozy.
Przez cały marzec Fundacja
EndoMama uświadamiała lokalnie o tym, co to jest endometrioza, jak ją diagnozować i gdzie się
udać po pomoc. W Świdnicy na
przystankach pojawiły się plakaty, a działaczki Fundacji rozdawa-

ły ulotki. O tym, jak kobiety powinny prawidłowo się odżywiać
w trakcie walki z chorobą mówiła również dietetyk kliniczny
podczas internetowych warsztatów. Panie starały się edukować
niemal każdą napotkaną osobę,
bo jak się okazuje, wiedza o endometriozie nadal jest znikoma.
Czym jest choroba?
Endometrioza charakteryzuje się nieprzyjemnym bólem w
okolicy miednicy, który często
towarzyszy menstruacji. Okazuje się również, że może czasem
występować niezależnie od fazy
cyklu. Jak podkreślają chore na
endometriozę, ból jest tak uciążliwy, że całkowicie dezorganizuje
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codzienne życie. Wiele chorych
pacjentek uskarża się także na
plamienia międzymiesiączkowe.
Dlatego by zdiagnozować chorobę, nie warto zwlekać tylko
udać się do specjalisty.

www.30minut.pl
tzw. bezwarunkowego dochodu
podstawowego, jeśli nie wiązałoby się to ze wzrostem podatków, zadłużenia czy obniżką
świadczeń socjalnych – wynika z
opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu pn.
„Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?”. Zdecydowana większość ankietowanych (73
proc.) deklaruje jednocześnie, że
nie porzuciłaby pracy po otrzymaniu tego typu świadczenia.
Unia i Polska też rozważają
Głosów w sprawie nie brakuje w Polsce, jak również w Unii
Europejskiej. Niedawno Krajowa
Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” zorganizowała internetową debatę poświęconą temu
zagadnieniu. Wzięli w niej udział
zwolennicy i przeciwnicy tej
koncepcji. Najbardziej sceptyczni temu rozwiązaniu byli przedstawiciele pracodawców, jednak
większość panelistów zauważała, że wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego
pomogłoby w czasie pandemii.
Na oficjalnej stronie Unii Europejskiej możemy znaleźć Europejską Inicjatywę Obywatelską
w sprawie wprowadzenia bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE. Obecnie
trwa zbieranie deklaracji, w której można wyrazić swoje poparcie pod adresem: https://europa.
eu/citizens-initiative/initiatives/
details/2020/000003_pl
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
europa.eu
businessinsider.com.pl
www.forbes.pl
www.money.pl
www.tvp.info
www.senat.gov.pl
www.rp.pl
www.podatki.biz
www.pulshr.pl
biznes.radiozet.pl
O tym, dlaczego zorganizowano kampanię i jak ona przebiegała, opowiadają w Rozmowie Tygodnia Urszula Malawska,
członkini rady Fundacji EndoMama i w Studio Espresso Anna
Gromek, Prezes Fundacji EndoMama.
PAS

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Bitwa – według Słownika
Języka Polskiego leksem ten
oznacza: starcie sił zbrojnych
stron prowadzących wojnę, starcie przeciwnych sobie idei, interesów lub osób
czy też awanturę połączoną z biciem się. Oczywiście
Słownik Języka Polskiego
nie uwzględnia żargonu piłkarskiego, mówiącego o najbardziej klasycznych potyczkach piłkarskich. Niebawem
dojdzie do kolejnej ważnej
bitwy - „Bitwy o Anglię”. I nie
chodzi tu o starcie z czasów
II wojny światowej - pierwszą
kampanię toczoną wyłącznie
za pomocą lotnictwa, ale o to,
co rozegra się na boisku. W bitwie o Anglię walczyły cztery
polskie dywizjony oraz 81 polskich pilotów w dywizjonach
brytyjskich. Teraz nasi ponownie staną naprzeciw synów
Albionu. Do tej pory piłkarze
Anglii grali z Polską 17 razy. Aż
dziesięciokrotnie wygrywali,
sześć razy w spotkaniach obu
zespołów padł remis, a tylko
raz schodzili z boiska pokonani. Bilans bramkowy jest nadal
niekorzystny, ponieważ rywale strzelili nam do tej pory 27
bramek, a stracili zaledwie 10.
Mamy też ważny wątek wałbrzyski. Otóż 5 stycznia 1966
roku na stadionie Goodison
Park w Liverpoolu rozpoczął
się pierwszy w historii mecz
piłkarski pomiędzy reprezentacjami Anglii i Polski. Warto
przypomnieć, że duży wkład
w ten sukces miał bramkarz
Marian Szeja, wówczas grający w Thorezie Wałbrzych,
przemianowanym poźniej na
Zagłębie Wałbrzych. To właśnie świętej pamięci Marian
Szeja został okrzyknięty człowiekiem, który zatrzymał Anglię. Z kolei Jan Tomaszewski
zyskał ten przydomek później.
Teraz Polacy wytoczą największe armaty. Choć przez sytuację nie było wiadomo, czy
na mecz pojadą: Lewandowski i Milik, to już kibice mogą
odetchnąć z ulgą. Pod wodzą
nowego trenera Paulo Sousa
możemy być spokojni. W środę 31 marca 2021 zdobywamy Wembley! Miłego kibicowania!
Redaktor Naczelny
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

O proszę, nie dalej jak w
zeszłym tygodniu pisałam,
że będziemy mamieni bajką o elektrowni jądrowej i
co? Minister Kurtyka ogłosił, że 2 lata zajmie dobór
technologii, a… jeszcze
niedawno miało to zająć jeden rok. Oczywiście wysokiej klasy specjaliści (kolejna możliwość obsadzenia
pociotków) będą za grube
pieniądze latami budować
elektrownię na papierze. I
tak brzydko zabarwia się
słowo „polityka”, kiedy miesza się je z tanią propagandą, a szkoda.
A tak z innej beczki, to
czytający tę rubrykę na
pewno nie mylą pogody z
klimatem, ale śnieg i plucha za oknem mogą zastanawiać co z tą wiosną?
– Piękną i długą zimę zawdzięczamy właśnie zmianom klimatu. W atmosferze
Ziemi występuje bardzo
ważna granica. Tworzą ją
silny wiatr wiejący dookoła globu na dużej wysokości. Jest tym silniejszy im
większa różnica temperatur pomiędzy obszarami
okołobiegunowymi a tropikalnymi. W tym roku wir
polarny, bo o nim mowa,
rozpadł się wyjątkowo
wcześnie (zwykle czyni to
wiosną – stąd zimni ogrodnicy) – wyjaśnia meteorolog Michał Brennek.
Czy możemy oczekiwać,
że chociaż trochę wyhamuje wzrost średniej temperatury na Ziemi? Rok 2020
był drugim, najcieplejszym
w historii pomiarów wynikiem +1,5°C powyżej normy klimatycznej. Grudzień
był wyjątkowo ciepły ze
średnią anomalią +2,36°C.
Pewnie
przypominamy
sobie styczniowe mrozy?
Michał Brennek rozwiewa
wątpliwości – a mówimy
o temperaturze średniej
globalnej – styczeń też wypadł powyżej normy, ale na
szczęście tylko +0,53°C.

Wydarzenia 5

Od 19 lat razem z Wami...

www.30minut.pl

sekund

Region
Jest zarząd

Parlamentarzyści PiS-u pod szpitalem tymczasowym przy ulicy Batorego w Wałbrzychu spotkali się z
dziennikarzami. Senator Aleksander
Szwed i poseł Marcin Gwóźdź starali się wytłumaczyć sens istnienia
i funkcjonowania tymczasowych
szpitali COVID-owych. Wspierali ich
również wałbrzyscy radni. Przypominamy, że w Wałbrzychu szpital tymczasowy powstał w listopadzie 2020
roku. Placówka jest w stanie przyjąć
43 pacjentów. Wyposażono ją w 5
respiratorów.

19 marca we Wrocławiu odbyło się
zebranie założycieli Stowarzyszenia „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa", podczas którego kilkudziesięciu samorządowców z całego
regionu spotkało się, aby formalnie
założyć stowarzyszenie, w tym również uchwalić statut, wybrać zarząd
oraz komisję rewizyjną organizacji. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Jacek Sutryk. Dodatkowo
szesnastoosobowy Zarząd tworzą
między innymi: Roman Szełemej,
Beata Moskal-Słaniewska, Jerzy Łużniak, Tadeusz Krzakowski, Rafael Rokaszewicz, czy Jacek Kowalski.

Wałbrzych
Na budowie obwodnicy

Świdnica
Jechał „na gazie”

Wałbrzych
Bronią szpitala

Budimex, wykonawca budowy obwodnicy Wałbrzycha, stara się na
bieżąco informować o postępach na
placu budowy. Firma przypomina,
że w minionym tygodniu wykonano
wiele prac, w tym między innymi:
betonowano przepust Szczawnika
przy ul. Wyszyńskiego, zamontowano ekrany akustyczne za wiaduktem przy ul. Reja, zbrojono płyty
najazdowe przy estakadzie przy ul.
Wyszyńskiego czy też prowadzono
prace brukarskie na kilku odcinkach
obwodnicy. Ponadto trwały prace
przezbrojeniowe kanalizacji sanitarnej, energetyczne i teletechniczne.

Powiat wałbrzyski
Skuteczny pościg

Do zdarzenia doszło w Walimiu w
sobotę w nocy. Głuszyccy funkcjonariusze zauważyli znanego im
osobiście mężczyznę jadącego samochodem osobowym. Policjanci wiedzieli, że 35-latek nigdy nie
posiadał uprawnień do kierowania
pojazdami, a przy tym mieli podejrzenie, iż porusza się po drodze
publicznej pod wpływem alkoholu.
Podjęli decyzję o zatrzymaniu do
kontroli drogowej. Kiedy mundurowi zbliżyli się do pojazdu, włączyli w
radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Wtedy kierujący przyspieszył i
dalej kontynuował jazdę ulicami Walimia. Po pewnym czasie mężczyzna
zjechał na pobocze, porzucił swój
pojazd i próbował ucieczki pieszej.
Ostatecznie trafił jednak w ręce policjantów z Głuszycy.
Źródło: www.walbrzych.policja.gov.
pl

REKLAMA

17 marca około godziny 18.00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy zatrzymali na gorącym
uczynku przestępstwa 31- letniego
mieszkańca naszego powiatu, który
kierował na terenie gminy Marcinowice samochodem osobowym marki Renault w stanie nietrzeźwości.
Badanie wykazało ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Kierującemu podczas kontroli
mundurowi zatrzymali prawo jazdy.
Pamiętajmy, że za jazdę pojazdem w
stanie nietrzeźwości grożą wysokie
kary. Poza dotkliwą karą finansową
sąd na podstawie Kodeksu karnego
może orzec długotrwały zakaz kierowania pojazdami, a nawet zastosować karę pozbawienia wolności
do lat 2.
Źródło: http://www.swidnica.policja.
gov.pl

Powiat świdnicki
Akcja prędkość

W sobotę 20 marca na terenie powiatu świdnickiego przeprowadzone zostały działania pn. „Prędkość”.
W trakcie działań funkcjonariusze
dokonali 74 kontroli drogowych i
ujawnili 48 wykroczeń, które dotyczyły przekroczenia dozwolonej
prędkości przez kierujących. W tym
dniu policjanci z ruchu wyeliminowali jednego amatora zbyt szybkiej
jazdy, któremu zatrzymano prawo
jazdy na najbliższe 3 miesiące za
brak respektowania obowiązujących
limitów prędkości w obszarze zabudowanym
Źródło: http://www.swidnica.policja.
gov.pl

Wałbrzych
Aplikuj do komisji rewitalizacji

Od poniedziałku 22 marca 2021 roku
rozpoczął się nabór na członków
wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. Komitet ten, to
19-osobowy zespół, który stanowi
forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha. Na Państwa zgłoszenia Urząd Miasta czeka do 6 kwietnia
2021 roku. Więcej informacji na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.
pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze szczegółami naboru oraz
wzorami stosownych dokumentów: http://rewitalizacja.walbrzych.
pl/2021/03/11/do-6-kwietnia-br-trwa-nabor-na-czlonkow-komitetu-rewitalizacji-miasta-walbrzycha/

Boguszów-Gorce
Autobus na drzewie

Rano w poniedziałek 22 marca doszło do niebezpiecznego zdarzenia
w Starym Lesieńcu przy ulicy Kosynierów. Autobus komunikacji miejskiej wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Powodem kolizji drogowej był
fakt, iż kierujący pojazdem mężczyzna zasłabł w czasie jazdy. Na szczęście w autobusie nie było pasażerów
i nikt nie został poszkodowany. Kierujący został przekazany pod opiekę
medyków. Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy: OSP Boguszów, JRG1 Wałbrzych oraz policja i pogotowie
ratunkowe - informują strażacy z
OSP Boguszów.

Region
Pogotowie lotnicze

Coraz częściej z powodu pandemii
zaczyna brakować karetek, wyręcza
ich pogotowie lotnicze. Tylko w mijającym tygodniu na terenie powiatu
świdnickiego helikopter lądował trzy
razy w mieście Świdnicy i Marcinowicach. Lądowanie w Świdnicy miało
na celu pomóc mieszkance jednego z budynków na placu 1000-lecia
Państwa Polskiego. Dlatego helikopter lądował przy Galerii Świdnickiej.
Przypominamy również, że nie tak
dawno śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował
na parkingu hipermarketu Kaufland
na Piaskowej Górze w Wałbrzychu.
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KAROLINA TOMZA

Szlag! Już się rozpędzałam
w zapraszaniu Was do swobodnego, choć bezpiecznego
zwiedzania regionu i aktywnego uczestnictwa w różnej maści
wydarzeniach, które zaczynały
wypełniać wiosenny kalendarz,
ale nim na dobre nabrałam rozpędu, już musiałam zwolnić…
W tych złych wiadomościach,
są oczywiście i te pozytywne
– lasów, parków i tego, co zobaczyć można pod chmurką na
szczęście nam nie zamknęli;). A
że śnieżna aura ma odejść do lamusa i ustąpić miejsca wiośnie
to każda aktywność w plenerze
może być tą zbawienną dla naszego zdrowia fizycznego, jak i
psychicznego.
Co w takim razie polecam?
Budzące się do życia wałbrzyskie cuda natury - Książański
Park Krajobrazowy, Park Rusinowa, Sobieskiego, szczawieńskie
wytchnienia - Słoneczną Polanę, Park Zdrojowy i Szwedzki
czy świdnickie dobrodziejstwa
- Park Centralny, Sikorskiego i
Zawiszowski. Enklawy zieleni i
słońce to najlepsze, co w dobie
zaostrzonych zasad bezpieczeństwa sanitarnego możemy zrobić dla siebie, naszych rodzin.
Każde z wymienionych naprędce miejsc, które uwielbiam, ma
nie tylko bogatą florę, ale i historię. Np. świdnicki Zawiszowski pełnił niegdyś funkcję cmentarza, a dziś przechadzać się tu
możemy alejami pełnymi lip,
kasztanowców, klonów. A np.
w wałbrzyskim Parku Rusinowa
przed laty odbywały się wystawy kwiatów!
Przez wzgląd na rozwój i potrzeby Neli, moimi faworytami
od przeszło roku są: Słoneczna
Polana i Park Centralny, bo tam
z dala od ulicy wyhasa się do
woli na bogato wyposażonych
placach zabaw i co istotne dla
rodzica - w bliskości toalet, co w
naszych okolicach nie jest normą. Przy wigorze mojej córki,
póki co nie skorzystam z ławek
tuż wokół karuzel, huśtawek i
drabinek, ale i ich jest cała masa,
więc tym, którzy szukają pomysłów na rodzinne spędzanie
najbliższych tygodni polecam
książkę w dłoń, kubek z kawą na
wynos i zabawy na świeżym powietrzu. Czas na uzupełnianie
pozimowych niedoborów witaminy D i chwil na pełnym luzie!
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Studio Espresso gościło jako wideorozmowa

z Anną Gromek

Oglądnij pełny wywiad

z prezes Fundacji EndoMama ze Świdnicy rozmawiał Paweł Szpur
Jaka jest geneza Fundacji?
Fundacja EndoMama – najpierw wyjaśnię nazwę. Endo
czyli od endometriozy, a mama
od in vitro. Pomysł zrodził się w
mojej głowie. Starałam się o dofinansowanie do in vitro u nas
w Świdnicy jako mieszkanka
miasta, ponieważ od wielu lat
choruję na endometriozę. Przeszłam dwie operacje finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w naszym świdnickim
szpitalu. Niestety - na niską refundację do kwoty 2400 złotych.
Przy zaawansowanej chorobie
endometriozy, głęboko naciekającej czwartego stopnia nie
ma normalności, aby człowiek
czuł się zdrowy, aby kobieta żyła
normalnie bez żadnych cierpień,
bez żadnego bólu. Musiałam
przejść dokładnie rok temu prywatną operację w Dortmundzie
w klinice Miracolo. Operował
mnie doktor Olek, usunięto mi
jajowody, usunięto mi dziesięć
centymetrów jelita grubego oraz
zrosty, które spowodowały paraliż całego ciała. Niestety choroba
zachowuje się jak złośliwy nowotwór, jak rak szyjki macicy. Takie
miałam objawy, jak typowe objawy przy raku szyjki macicy. DzieREKLAMA

ci nie mogę już mieć siłami natury, ale otwarcie o tym mówię
i jestem bardzo szczęśliwa, że
jest coś takiego jak zapłodnienie
pozaustrojowe in vitro i mogę
się o nie starać. Teraz jestem pod
stałą opieką doktora Filipa Kubiaczyka i po wielu tych moich
przejściach zdrowotnych postanowiłam, że otworzę Fundację
pod nazwą EndoMama, aby móc
pomagać kobietom, które chorują na endometriozę i borykają
się z problemem zajścia w ciążę.
Jakie są cele Fundacji i w
jaki sposób przebiegają wasze działania? Skąd czerpiecie
pomysły dotyczące tego, jak
komunikować się z kobietami?
Celem Fundacji jest niesienie pomocy kobietom chorym
na endometriozę oraz niesienie pomocy w zakresie leczenia
niepłodności. Współdziałanie z
władzami, z samorządami, mające na celu promocję zdrowia,
a w szczególności profilaktykę
niepłodności i profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową oraz profilaktykę w chorobie
endometriozy. Pomysły biorą się
z życia. Na własnym przykładzie
wiem co jest potrzebne, wiem

stycznych jajników. U mężczyzn
- gorsza jakość nasienia. Jak
było w moim przypadku - endometrioza spowodowała to, że nie
mogę mieć dzieci siłami natury.
Ja przeszłam kosztowną prywatną operację, całość wyniosła
mnie pięćdziesiąt tysięcy. Teraz
przeciętnego Polaka nie stać na
sfinansowanie zabiegu in vitro.
Dlatego stwierdziłam, że warto
poruszyć ten temat, żeby w naszym mieście coś się zmieniło. To
bardzo ważna kwestia w Polsce i
także w Świdnicy.
jak tym kobietom pomóc. W
tym miesiącu, w marcu, który
jest miesiącem endometriozy,
zaczęłyśmy szerzyć informacje i
edukować pod kątem endometriozy.
Zanim o tym porozmawiamy, to chciałbym przypomnieć
o skutecznej kampanii na
rzecz in vitro. Dzięki waszemu
działaniu miasto będzie finansować tego typu zabiegi. Jak
to wyglądało?
Event został zorganizowany
21 grudnia 2019 roku i cieszył

się ogromnym zainteresowaniem, ogromnym poparciem ze
strony świdniczan. Udało nam
się uzyskać 842 podpisy. Nigdy
nie zapomnę tej sumy, do końca własnego życia. Niestety w
Polsce problem niepłodności
dotyczy coraz większej ilości par.
Z roku na rok ta liczba jest coraz
wyższa. Powodem takiego stanu w dzisiejszych czasach jest
gonitwa za pieniędzmi, wiek,
stres, brak ruchu i nieodpowiednia dieta oraz choroby - takie jak
endometrioza, czy zaburzenia
jajeczkowania lub zespół policy-

Oprócz zebranych podpisów, sukcesem było również
to, że udało się wymóc na radnych podczas sesji Rady Miasta przyjęcie takiej uchwały.
Tak, to było dla nas sukcesem.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
nasz gość opowiada o tym, jak
kobiety odbierają marcową
kampanię i czy posiadają wiedzę
na temat endometriozy.
R0145/21
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Wałbrzyszanki nagrodzone
Za nami sezon zasadniczy siatkówki kobiet. Swoje zmagania zakończyły grupy młodzieżowe. Rundę zasadniczą rozgrywek mają już za sobą także seniorki Chełmca. Przed ostatnim
meczem w Hali Wałbrzyskich Mistrzów pojawili się specjalni goście, którzy wyróżnionym
zawodniczkom wręczyli okolicznościowe nagrody.
jednak dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.
Po zakończeniu nauki w
szkole średniej w Spale,
podjęła studia we Wrocławiu i wróciła do rodzimego
klubu, gdzie gra na pozycji
przyjmującej.

Nicole Jochym z nagrodą
Nicole Jochym z rąk wiceprezezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej,
Stanisława
Łopacińskiego otrzymała nagrodę za

osiągnięcia w siatkówce
plażowej. Zawodniczka w
I drużynie Chełmca występuje od sierpnia 2020
roku. Ostatnie 3 lata grała

Tortem
nagrodzone
Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca po ostatnim
meczu rundy zasadniczej
obecnego sezonu, zostały
nagrodzone pysznym tortem i życzeniami dalszych
sukcesów w walce o I ligę.
Gośćmi drużyny podczas

ostatniego ligowego spotkania byli wiceprezydent
Wałbrzycha Sylwia Bielawska i wiceprezydent
Dolnośląskiego Związku
Piłki Siatkowej, Stanisław
Łopaciński.

Przed powrotem do
Wałbrzycha, w 2020 roku
Nicole wywalczyła:
II miejsce na „Drugim
Ogólnopolskim
Turnieju
Warsaw Winter Cup”,
I miejsce na Mistrzostwach woj. lubuskiego w
kategorii juniorek,
I miejsce na półfinałach
Mistrzostw Polski Juniorek
w Strzelinie

Stanisław Łopaciński nagrodził również Aleksandrę Machura. Wychowanka
MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych jest zawodniczką grupy młodziczek i gra
na pozycji rozgrywającej.

Dzięki swojej postawie
w rozgrywkach ligowych,
otrzymała powołanie do
reprezentacji Kadry Dolnego Śląska, z którą podczas
tegorocznej
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
wywalczyła srebrny medal.
JZ

Ostatni mecz rundy zasadniczej, siatkarki wałbrzyskiego Chełmca zagrały w nieco zmienionym składzie. Młodsze koleżanki przeszły chrzest bojowy. Pomimo porażki, zagrały dobrze. Zabrakło może systematyczności, w początkowej fazie rywalizacji także pewności siebie, ale zdobyte doświadczenie zaprocentuje na przyszłość.
Spotkanie
zakończyło
się w trzech setach. Zdecydowanie najbliżej rywalek, gospodynie były w
pierwszej partii. Porażka na
przewagi i kilka wygranych
piłek, pokazały jednak, jak

Wałbrzych gościł reprezentacje Polski i Czech, które rozegrały w hali Aqua Zdrój dwa mecze kontrolne. Takie mecze mają budować drużynę. Dzięki nim do kadry trenerzy wprowadzają nowych zawodników, którzy później albo wykorzystują swoją szansę, albo nie.
uważna gra Polek w obronie, co przy wysokim procencie skuteczności dało
biało-czerwonym pewne
prowadzenie.
Przewaga
bramkowa z biegiem czasu
zaczęła topnieć, ale dzięki

I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek w
Lublinie, co dało jej tytuł
Mistrzyni Polski

Porażka z Nysą

Dwumecz na plus
W pierwszym spotkaniu Polki okazały się lepsze od swoich rywalek.
Dobrze
zaprezentowała
się debiutantka Oktawia Płomińska. Pierwsza
część spotkania to bardzo

Aleksandra Machura z nagrodą

doświadczeniu, gospodynie schodziły na przerwę z
przewagą dwóch bramek.
Po zmianie stron mecz
był już nieco bardziej chaotyczny.
Zdecydowanie

duże możliwości drzemią
w młodych zawodniczkach
wałbrzyskiej drużyny. Porażka nie zmieniła sytuacji
Chełmca w tabeli. Podopieczne trenera Marka
Olczyka miały już bowiem

zapewnione miejsce gwarantujące grę w półfinałowym turnieju o awans do I
ligi siatkówki kobiet.

twardsze warunki postawiła drużyna gości. Dobra postawa w obronie i
szybkie kontry pozwoliły
Czeszkom zbliżyć się na
zaledwie jednego gola.
Ostatecznie jednak w końcowych minutach spotkania Polki okazały się
skuteczniejsze, co z kolei
pozwoliło doprowadzić do
pewnego zwycięstwa.

nujący, obfitujący w wiele
zwrotów akcji. Ponownie
bardzo dobre wrażenie
sprawiła Oktawia Płomińska, której debiut śmiało
można uznać za plus na
przyszłość. Wśród nowych
twarzy warto zwrócić także uwagę na występ młodej bramkarki Barbary
Zima. Remis ujmy nikomu
nie przyniósł. Upewnił nas
też w przekonaniu, że drużyna jest w stanie walczyć
o założony cel, którym bę-

Piątkowy mecz w Aqua
Zdroju był równie emocjo-

JZ
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Natalia Gezella o grze w Wałbrzychu
Jest to Twój trzeci sezon w
wałbrzyskim Chełmcu. Czy
zatem można powiedzieć, że
Wałbrzych to dobre miejsce
do kontynuacji siatkarskiej
kariery?
Jak najbardziej! Gdyby tak
nie było na pewno nie spędziłabym tu trzech sezonów. MKS
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
to klub bardzo perspektywiczny, na przestrzeni 3 lat udało
nam się awansować do 2 ligi.
Poprzedni sezon z wiadomych przyczyn zakończył się przedwcześnie, ale myślę, że dla
nas, jak na beniaminka, na dobrym
bezpiecznym 5
miejscu. W tym
sezonie walczymy o awans do
pierwszej ligi.
To duży

sukces! Fajnie, że powoli do zespołu dołączają młodsze zawodniczki, które mogą się uczyć,
a my z
chęcią przekazujemy
nasze doświadczenie.
Jestem
pewna, że o
Wałbrzychu jeszcze będzie

głośno na siatkarskich parkietach.
W sezonie 2018/2019 byłaś
jedną z zawodniczek, która
wywalczyła dla Wałbrzycha
awans do rozgrywek centralnych. Jak wspominasz tamten
sukces?
To był na pewno niezapomniany sezon. Tutaj poziom
ligi dolnośląsko-lubuskiej - nie
oszukujmy się - za wysoki nie
był, wygrałyśmy grupę. Pierwszym meczem na fajnym poziomie oraz większym sprawdzianem był dla nas
mecz z Jastrzębiem,
chociaż do półfinałów awans był już
z a p e w n i o ny,
była wyrównana walka.
Później półfinały w Warsza-

wie, gdzie tracimy tylko jednego
seta. W całym turnieju zajmujemy pierwsze miejsce i otrzymujemy możliwość organizacji
turnieju na własnym parkiecie. I
to myślę najfajniejsze, że razem
ze wspaniałymi kibicami mogłyśmy stworzyć takie widowisko
i wspólnie cieszyć się z awansu
do II Ligi Siatkówki Kobiet.
Teraz wraz z drużyną macie
szanse zrobić kolejny krok –
awans do I Ligi Siatkówki Kobiet. Czujesz, że jesteście w
stanie zrobić ten krok?
Ciężko powiedzieć, wiemy z
kim możemy grać, jednak poziomu, jaki prezentują te zespoły
kompletnie nie znam. Mogę na
pewno obiecać, że będziemy
walczyć i zrobimy wszystko, co
w naszej mocy żeby osiągnąć jak
najlepszy wynik.

Juniorzy młodsi w półfinale!!
Siatkarze wałbrzyskiego Chełmca turniej w Bydgoszczy zapamiętają na długo. Świetny występ pozwolił podopiecznym
trenera Tomasza Botwiny uzyskać awans do półfinału Mistrzostw Polski! Fakt znalezienia się w najlepszej 16 w kraju potwierdza jedynie duże aspiracje naszego zespołu.
Chełmiec zawody rozChełmiec w turnieju
ćwierćfinałowym:
począł od porażki z gospodarzem turnieju. Nie
KPS Chełmiec Wałzostawiło to jednak żadnej rysy na charakterze
brzych – Chemik Bydzespołu, który z każdym
goszcz 0:3 (23:25, 18:25,
kolejnym
spotkaniem
18:25)
grał tylko lepiej. W druKPS Chełmiec Wałgim starciu wałbrzyszabrzych – Astra Nowa Sól
nie okazali się lepsi od
3:0 (25:20, 25:17, 25:21)
rówieśników z Nowej Soli,
MVP Michał Sulanowski
zmietli z boiska rywala z
KPS Chełmiec WałPolic i pewnie ograli zabrzych – SMS Police 3:0
wsze niewygodnego Du(25:18, 25:16, 25:15)
najca Nowy Sącz.
MVP Damian Pietrzykowski
Trzy zwycięstwa dały
KPS Chełmiec Wał2. Chełmiec
WałPietrzykowski, Olaf ChoChełmcowi awans do półbrzych – Dunajec Nowy
brzych – awans
micki, Jan Wiernicki, Olifinałów, które zaplanowaSącz 3:1 (23:25, 25:16,
3. SMS Police
wier Misiak, Oskar Kukie,
ne są w okresie między
25:20, 25:22)
4. Dunajec Nowy Sącz
Bartosz Ćmikiewicz, Grze30 kwietnia a 2 maja. GoMVP Bartłomiej Na5. Volley Rybnik
gorz Tchorowski, Karol
spodarza zawodów wyłockowski
6. Astra Nowa Sól
Kosela, Oskar Bogdański,
ni losowanie w siedzibie
Mikołaj Marzec, Bartosz
Polskiego Związku Piłki
Klasyfikacja generalna:
Skład KPS Chełmiec
Jurga. Trener: Tomasz BoSiatkowej.
1. Chemik Bydgoszcz –
Wałbrzych: Bartłomiej
twina
Nackowski (kapitan), Miawans
chał Sulanowski, Damian
JZ
dzie awans na najbliższe
Mistrzostwa Świata. Los
biało-czerwone skojarzył
z rerezentacją Austrii. Rywal trudny, ale w naszym
zasięgu!
18.03| Polska – Czechy
24:21 (14:12)
19.03| Polska – Czechy
28:28 (11:12).
JZ
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Jakub
Zima
sport na zimno

Bohaterowie mojego
dzieciństwa
Na przestrzeni swojego życia
widziałem wiele sportowych
zmagań, które przeszły do
historii. Widziałem też wiele takich, które w tej historii
znalazły się dlatego, że były
ważne dla mnie. Jedne pamiętam bardziej, inne jak
przez mgłę. Są to jednak wydarzenia, które zostaną ze
mną już do końca. Nawet jeśli
subiektywnie odczuwane i
dla innych zupełnie niezrozumiałe.
Pierwsze takie przebłyski
mam z Igrzysk Olimpijskich w
Seulu. To były w ogóle pierwsze Igrzyska w moim życiu. To
znaczy pierwsze takie, które
oglądałem w telewizji. Medali za dużo nasi sportowcy nie
zdobyli, ale wciąż mam przed
oczami występ naszych kolarzy, którzy w drużynowej jeździe na czas zdobyli srebrny
medal. Taki był mój pierwszy
kontakt z wielkim sportem.
Medalowy. Osiem lat na karku i przekonanie, że jesteśmy najlepsi na świecie. We
wszystkim.
Kapitalne występy Legii i
Lecha przeciwko wielkiej
Barcelonie sprawiły, że nie
mogłem zrozumieć dlaczego
polskich piłkarzy nie było na
mundialu Italia’90! Ale to był
turniej. Idąc do szkoły, kupiłem w sklepie gazetę, a tam
cała strona z tabelami. Dodatek sportowy ze składami,
zdjęciami. Wspaniałe uczucie
i wielka radość 10-latka, który obejrzał wszystkie mecze.
Dosłownie wszystkie. Kibicowałem Holandii.
Później była Barcelona’92 i genialna gra ekipy Janusza Wójcika. Do dziś mam dreszcze
kiedy oglądam bramki strzelane wtedy przez biało-czerwonych. Do dziś nie rozumiem
też jak Dania zdobyła Mistrzostwo Europy i dlaczego moja
Holandia znowu odpadła. Z
tamtego okresu pamiętam
też piękną bramkę Ryszarda
Tarasiewicza przeciwko Szwecji. Potężnie uderzona piłka o
mały włos nie rozerwała siatki. Był też wspaniały triumf
Barcelony w Pucharze Europy
z bramką Ronalda Koemana
w finale przeciwko Sambdorii
Genua i później porażka tej
samej wielkiej Dumy Katalonii z niesamowitym Milanem...
później wcale nie dorosłem
i wciąż jeszcze marzę o wielkich triumfach... hmm... wrócę
do tego jeszcze..
JZ
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Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Wpis sportowo-polityczny
Po odznaczeniu Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w kraju rozpoczęła
się dyskusja czy kapitan naszej reprezentacji powinien to
odznaczenie z rąk prezydenta permanentnie łamiącego
konstytucję przyjąć czy jego
przyjęcia odmówić. Mówi się,
że nawet jak nie interesujesz
się polityką to polityka i tak
w pewnym momencie zainteresuje się tobą. To zdanie
idealnie pasuje do tej sytuacji.
Każda władza uwielbia ogrzewać się w blasku sławy wybitnych sportowców - bohaterów
mas. Jest to zawsze duży zysk
wizerunkowy.
Oczywiście
wybitni sportowcy, którzy
rozsławiają Polskę na świecie powinni być w taki sposób doceniani, ale gdy weźmiemy pod uwagę moment
przyznania Lewandowskiemu
Orderu widać, że jest to zagrywka PR-owa władz wobec
ich wpadek wizerunkowych
spowodowanych
kolejnymi
aferami. Sportowców powinno się odznaczać po zakończeniu kariery za całokształt
ich dokonań lub po triumfie
w którejś z najważniejszych
imprez - jak mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie a
nie dla doraźnych celów politycznych. Zawodnik Bayernu
do polityki został siłą wciągnięty, czego raczej nie chciał.
Nie sądzę, żeby był zwolennikiem obecnej władzy, ale
też z pewnością nie rozważał
odmowy przyjęcia odznaczenia bo choć jest absolutnie
wybitnym sportowcem, to nie
jest aż tak silną osobowością, która zdecydowałaby się
na demonstracyjną odmowę
odebrania odznaczenia. A wyobraźmy sobie na jego miejscu chociażby Zlatana Ibrahimovicia, który zawsze mówi
to, co myśli...
Nie wszyscy sportowcy interesują się polityką, angażują
w nią. Niektórzy mają to po
prostu w nosie, inni z czystego
pragmatyzmu. Kiedyś czytałem dywagacje dlaczego tak
wybitna osoba jak Michael
Jordan, która miałaby wielką
siłę przebicia, praktycznie nie
wypowiada się w kwestiach
politycznych czy społecznych
- odpowiedź była prosta - buty
sygnowane jego nazwiskiem
kupują zarówno zwolennicy
demokratów, jak i republikanów.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Cenna wygrana koszykarzy na wózkach
Koszykarze na wózkach Górnika Toyota Wałbrzych z pierwszym zwycięstwem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym
w kraju. W przedostatniej kolejce rundy zasadniczej zespół Marcina Balcerowskiego wygrał u siebie z zespołem For Heroes
Kraków 70:67 rewanżując się tym samym za grudniową porażkę w Grodzie Kraka.

Mieliśmy prawdziwego sportowego nosa zapowiadając
niedawno
pierwszą ligową wygraną
koszykarzy na wózkach
Górnika Toyota. Po dwóch
wcześniejszych wyrównanych, ale dość pechowo
przegranych spotkaniach
z Salutare Wrocław 48:65,
a przede wszystkim IKS
GTM Konstancin 55:66,
przełamanie nastąpiło w
rywalizacji z sąsiadem w
tabeli, czyli ekipą z Krakowa.

Podobnie jak wspomniane potyczki, również
konfrontacja z For Heroes
miała niezwykle zacięty
przebieg. Dość poinformować, iż na półmetku
potyczki ekipa Balcerowskiego prowadziła różnicą
zaledwie punktu (33:32),
a po 30 minutach bliżej
końcowego triumfu byli
goście, którzy wygrywali
49:48. Na szczęście mimo
krótkiej ławki rezerwowych, która w poprzednich spotkaniach często
decydowała o porażkach

wałbrzyszan,
biało-niebiescy wytrzymali napór
rywala i ostatecznie sięgnęli po pierwszy, jakże
cenny komplet punktów.
Na pochwałę zasłużył
oczywiście cały zespół,
choć trzeba podkreślić
niezwykły wynik strzelecki grającego trenera, niezwykle doświadczonego
i utytułowanego Marcina
Balcerowskiego,
który
zdobył 35 punktów, w tym
sześciokrotnie (!) trafił z
dystansu. Niewiele gorszy
był Bartosz Przełocki, autor 27 „oczek”, który szybkimi kontrami skutecznie
kończył dalekie, ale precyzyjne podania „Balcera”.
Wygrana z krakowską drużyną nastąpiła w
przedostatniej odsłonie
I ligi. Na zakończenie, w
najbliższy weekend, nasi
panowie zmierzą się na
wyjeździe z Mustangiem
Konin. O niespodziankę

będzie w tym wypadku
niezwykle trudno, gdyż
rywal to aktualny lider
rozgrywek z dorobkiem
ośmiu zwycięstw oraz jedną porażką. Po ostatniej
kolejce pierwsza „czwórka” ligi rozpocznie walkę
w I rundzie play-off o Mistrzostwo Polski, a krakowianie oraz Górnicy będą
mogli odpocząć po trudach obecnego sezonu.
I liga koszykówki na
wózkach
IX kolejka
Górnik Toyota Wałbrzych – For Heroes Kraków 70:67 (15:16, 18:16,
15:17, 22:18)
Górnik Toyota: Marcin
Balcerowski 35 (6x3), Bartosz Przełocki 27, Paweł
Nowak 2, Łukasz Łysik 2,
Henryk Fortoński 2, Robert Szarek 2. Trener: Marcin Balcerowski
Bartłomiej Nowak

Najmłodsi świętowali urodziny Górnika
Na początek obecnego tygodnia przypada 75 rocznica powstania Klubu Sportowego Górnik Wałbrzych. W związku z tą
piękną rocznicą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na Piaskowej Górze zorganizowano „tydzień z koszykówką”.
Z inicjatywy trener Ewy obchodów uczniowie obej- piłki koszykowej przybliżył 2021 – 2022. - Jeśli lubicie
Smaglińskiej w „Siódemce” rzeli nasyconą wspomnienia- zaproszony na to spotkanie sport, to serdecznie zapraprzy ulicy Dunikowskiego mi prezentację o historii oraz absolwent szkoły, obecnie szamy, bo u nas zrealizujecie
zorganizowano „tydzień ko- sukcesach jubilata – Górnika zawodnik U-17 Trefla So- swoje sportowe pasje. Naszykówki”, który miał uświet- Trans.eu Wałbrzych. Dużym pot – Patryk Kowalski, które- bór trwa - powiedziała trener
nić przypadającą na 22 mar- zainteresowaniem cieszył się mu towarzyszył brat Łukasz, Smaglińska. Niestety, z powoca 75 rocznicę powstania KS konkurs plastyczny „Górnik uczeń klasy sportowej oraz du obecnych obostrzeń nie
Górnik Wałbrzych. W ramach drużyną sukcesów”, a kulisy przedstawiciel MKS-u Basket doszło do wizyty zawodników
Szczawno-Zdrój. Dla uczniów Górnika Trans.eu z kapitanem
klas trzecich przygotowano Bartłomiejem Ratajczakiem
KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA Skills Challenge, podczas któ- oraz Damianem Durskim na
rego zarówno chłopcy jak i czele. - Wierzymy jednak, iż w
Imię: Gabriel
dziewczynki mogli sprawdzić niedalekiej przyszłości zrealiNazwisko: Wójcicki
swe umiejętności pokonując zujemy wszystkie plany zwiąData urodzenia: 30 września 2005 roku
Pseudonim sportowy: brak
koszykarski tor przeszkód na zane z naszymi obchodami
Klub: KT Szczawno-Zdrój (tenis ziemny)
rocznicy powstania Górnika czas.
Największy dotychczasowy sukces?
podsumowała Smaglińska.
Myślę, że wygranie międzynarodowego turnieju deblowego w Krakowie w kaW najbliższym czasie młotegorii U-16, do którego doszło latem minionego roku. Ten sukces cenię najbardziej, ze względu na międzynarodową i silną obsadę. Co ciekawe, niewiele brafot. użyczone
dzi adepci sportu wezmą
kowało, a w ogóle nie wystartowałbym w Krakowie, gdyż zgłosiłem się niemal w
Bartłomiej
Nowak
udział
w
testach
do
IV
klaostatniej chwili. Ale opłaciło się, ponieważ wygrałem rywalizację debla. Na swym
sy sportowej koszykarskokoncie mam także wiele zwycięstw w ogólnopolskich turniejach wysokiej rangi,
a także kilka razy stawałem na podium w turniejach międzynarodowych. Moje
-siatkarskiej w roku szkolnym
wyniki zostały zauważone przez Polski Związek Tenisowy – zostałem powołany
do Kadry Narodowej U-16 i wczoraj rozpocząłem zgrupowanie w Warszawie.
Kto jest twoim idolem sportowym?
W tenisie podglądam Rafaela Nadala – bardzo podoba mi się jego sposób gry i
wytrwałość na korcie. Jeśli chodzi o inne dyscypliny sportu, to imponuje mi Usain
Bolt. Pamiętam, że gdy byłem małym chłopcem, to oglądałem olimpiadę i bardzo
mi się spodobał jego występ. Mimo upływu lat sentyment pozostał aż do teraz.
Dlaczego tenis ziemny?
Moja przygoda z tenisem ziemnym zaczęła się w wieku 5 lat, gdy tato i dziadek
zabrali mnie na korty w Legnicy. Poszedłem na jedne zajęcia, potem drugie, spodobało mi się i w rezultacie z tenisem związany jestem do tej pory.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim celem i marzeniem jest wygrać Wielkiego Szlema, a najlepiej Wimbledon.
To jest niezwykle prestiżowy i najbardziej rozpoznawalny turniej tenisowy na
świecie. Na naszym podwórku zaś chciałbym sięgnąć po Letnie Mistrzostwo
Polski. Miesiąc temu byłem blisko medalu w Zimowych Mistrzostwach Polski,
ale w ćwierćfinale po zaciętej, bo trzysetowej walce przegrałem z późniejszym
Mistrzem Polski.
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To już 3/4 wieku jak istnieje drużyna, która skupia wokół siebie fanatyków sportu. Biało-niebieskie barwy odcisnęły ślad w życiu bardzo wielu ludzi. Część z tych wydarzeń ma już charakter ikony. Jak to było? Było niesamowicie. Zapewne będzie jeszcze lepiej. Wierzą w to sympatycy
klubu, w ramach którego wciąż prężnie działa kilka sekcji.
W 1946 roku protoplaści
Górnika stworzyli klub wielosekcyjny. Wszystko zaczęło
się więc od piłki nożnej, boksu, tenisa ziemnego, szermierki, tenisa stołowego, szachów,
lekkoatletyki, turystyki i myślistwa sportowego. Utworzono dwie sekcje pływania.
Osobną dla kobiet i mężczyzn.
Powstała też sekcja motocyklowa i golfa. To wystarczyło
żeby reaktywować sport. Zrobili to przedwojenni atleci.
W trakcie okupacji uprawianie sportu było zabronione i
groziła za to kara śmierci, ale
społeczeństwo było tak spragnione tego typu rozrywki, że
utworzone
stowarzyszenie
natychmiast zaskarbiło sobie
sympatię miejscowych mieszkańców.
Wałbrzyska drużyna na
przestrzeni lat osiągnęła wiele, na stałe zapisując się na
kartach historii. Dzisiaj ze
względu na doskonałe wyniki
sportowe bardzo dużo mówi
się o sukcesach koszykarzy,
którzy w elicie spędzili aż 23
sezony. W tym czasie wywalczyli 2 tytuły mistrzowskie.
Trzykrotnie zajmowali 2. miejsce. Sukcesy odnosiły również
drużyny młodzieżowe, którym
w kategorii juniora udało się
wywalczyć 2 mistrzostwa, srebro i brąz. Do dziś niedościgniony zostaje również rekord
Mieczysława
Młynarskiego
(90 punktów w meczu w czasach, kiedy nie obowiązywał

Górnik Mistrzem Polski
Przeżywająca głęboki kryzys sekcja piłki nożnej ma w
swojej historii kilkadziesiąt
spotkań, o których wciąż się
mówi. Wspaniały sezon, w
którym wałbrzyszanie wywalczyli awans do ekstraklasy
(ówczesnej 1 ligi). Bohaterami tamtego wydarzenia do
dzisiaj zostali trenerzy: Horst
Panic i Zenon Zaczyński oraz
piłkarze: Ryszard Walusiak,
Ryszard Zięba, Benedykt Bylicki, Sławomir Majewski,
Michel Nykiel, Jerzy Jowik,
Waldemar Sysiak, Waldemar
Fechner, Leszek Faryna, Ryszard Spaczyński, Grzegorz
Drygalski, Mirosław Gniewek,
Marian Kowalski, Krzysztof
Truszczyński, Mirosław Rusiecki, Leszek Spaczyński,
Andrzej Wójcik, Ryszard Biernacki, Gerard Śpiewak, Leszek Rycek, Mariusz Sobczyk,
Roman Pełka oraz król strzelców II ligi Leszek Kosowski.

Górnik Wałbrzych zimą 1983
przepis o 3 punktach!). Współcześnie największym sukcesem klubu było zdobycie Pucharu Polski i zwycięstwo w
I lidze koszykówki w zeszłym
sezonie. Do dzisiejszych ikon
klubu śmiało można zaliczyć
Rafała Glapińskiego, który
przez wiele lat, dawał drużynie całego siebie. W karierze
zawodnika, zabrakło jedynie
powrotu z Górnikiem do elity.
Być może, gdyby nie pandemia...

Najbardziej pamiętne czasy to przede wszystkim dwa
6 miejsca w elicie. Szczególnie dużo mówi się o sezonie,
w którym Górnik po rundzie
jesiennej przewodził ligowej
tabeli. Poza pamiętnym wynikiem z 1983 roku, biało-niebiescy dwukrotnie dotarli
też do półfinału Pucharu Polski. Do tego dorobku należy
dopisać także dwa tytuły mistrzowskie w kategorii juniora. Warto też wspomnieć o

występie w Pucharze Intertoto, który okazał się miłą letnią
przygodą. Wyniki i wieloletnia
gra w elicie, względnie na jej
zapleczu skończyły się wraz
z transformacją gospodarczą.
Z ówczesnych wartych odnotowania osiągnięć był powrót
do II ligi oraz 1/8 w Pucharze
Polski, kiedy to Górnik odpadł
po dogrywce z Olimpią Grudziądz. Miło jest też wracać do
goli Marcina Orłowskiego i barażowego dwumeczu z Polonią Warszawa. Już po przemianach indywidualnie najwięcej
osiągnął Piotr Włodarczyk.
Poza koszykówką i piłką
nożną należy wspomnieć o
lekkoatletyce, którą na arenie
międzynarodowej uprawiali
między innymi Stanisław Grędziński i Urszula Włodarczyk.
Zderzenie dwóch epok, ale
sukcesy wspaniałe. Biegający
na 400 metrów zawodnik zdobył w 1966 roku 2 złote medale Mistrzostw Europy. Trzy lata
później swój dorobek zwiększył o medal brązowy oraz
srebrny na halowym czempionacie. Stanisław Grędziński
w swoich najlepszych latach
był także najlepszy na krajowym podwórku. Dwukrotnie
wywalczył tytuł mistrza kraju.
Raz wracał do domu z brązowym krążkiem. Był zawodnikiem Górnika Wałbrzych i Śląska Wrocław. Po zakończeniu
kariery został działaczem
sportowym. Postanowieniem
prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego z 14 grudnia
1999 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju sportu, za
osiągnięcia w działalności na
rzecz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Uprawiająca wielobój Urszula Włodarczyk była moją
bohaterką z dzieciństwa.
Występy pani Urszuly pod-

czas turniejów mistrzowskich
miały wyjątkowy charakter.
Nasza multimedalistka specjalizowała się w ekstremalnie trudnej dyscyplinie sportu. Siedmiobój na otwartym
stadionie czy też pięciobój
na hali. Bez względu na konkurencję, emocji podczas
startów nie brakowało. Pani
Urszula w trakcie swojej kariery zdobyła dwa medale Mistrzostw Europy na otwartym
stadionie (srebro, brąz), takie
same dwa krążki na halowych
Mistrzostwach Świata. Na
szyi pani Włodarczyk zawisło
także pięć medali w tym jeden, najcenniejszy, zdobytych
podczas halowych Mistrzostw
Europy. Gdy do tego dodamy
złoto oraz srebro przywiezione z Uniwersjady okaże się, że
w gablocie naszej wspaniałej
sportsmenki znajduje się aż
11 medali zdobytych na międzynarodwych zawodach!
Ponadto medale dla Polski zdobywali również Lesław
Zając, który w 1973 roku w

Rotterdamie wywalczył brązowy medal. Dwa medale Mistrzostw Europy zdobył również Andrzej Kupczyk (2x brąz
w biegu na 800m). Trzecim
wynikiem w historii polskiej
lekkoatletyki w biegu na 3000
metrów z przeszkodami, może
pochwalić się Krzysztof Wesołowski. W 2017 roku halową
mistrzynią kraju w pięciboju została Weronika Grzelak.
Dzisiaj biało-niebieskie barwy
dumnie reprezentują choćby
tacy zawodnicy jak Jakub Kanik. Nasz kulomiot na tegorocznych Mistrzostwach Polski zajął wysoką 5 lokatę.
Oczywiście wałbrzyskich
sportowców, których pamiętać będziemy dłużej, jest
wielu. Nie o wszystkich udało
nam się tu przypomnieć. Nie
zmienia to jednak faktu, że
Górnik w trakcie swoich 75 lat
istnienia doczekał się wielu
gwiazd o międzynarodowym
charakterze.
STO LAT!
JZ

12

P R ZEGL Ą D

Piątek, 26 marca 2021

SPORTOWY
WAŁBRZYCH

www.30minut.pl

Basket powalczy o II ligę
Nie tylko siatkarki Chełmca Wodociągów staną przed historyczną szansą walki o awans do I ligi. Po świetnych występach
w grupie mistrzowskiej, czytaj: sześciu zwycięstwach z rzędu, koszykarze MKS-u Basket Szczawno-Zdrój zakwalifikowali
się do kolejnej odsłony zmagań o II ligę.
W ostatniej kolejce
grupy mistrzowskiej z
udziałem ośmiu najlepszych zespołów III ligi z
województw:
dolnośląskiego oraz lubuskiego,
szczawieńscy koszykarze
pewnie i gładko odprawili
rywali z Zielonej Góry pokonując przyjezdnych różnicą niemal 20 punktów.
Wygrana z Zastalem była
najlepszym podsumowaniem doskonałej passy
podopiecznych
trenera
Bartłomieja Józefowicza,
dla których było to szóste
zwycięstwo z rzędu. Dzięki
wspomnianemu bilansowi
„Mineralni” tę część sezonu zakończyli na 3. miej-

scu zapewniając sobie tym
samym udział w barażach
o awans do II ligi. - Powiem
szczerze, że nie wierzyłem,
iż uda nam się wskoczyć
na miejsca barażowe, tym
bardziej że zimą straciliśmy Mateusza Podejkę
oraz Marcina Jeziorowskiego, a grupę mistrzowską
rozpoczęliśmy od znaczącej porażki z WKK Wrocław
oraz minimalnej na wyjeździe z Basketem Legnica.
Później jednak drużyna
pozytywnie zaskoczyła, co
przełożyło się na serię wygranych. Warto przy tym
podkreślić, iż punktowali
wszyscy ci, którzy wychodzili na parkiet, obrona zo-

stawiała serce na boisku, a
do tego potrafiliśmy przez
cztery kwarty prezentować
tę samą szybką i agresywną grę -, powiedział trener
Józefowicz.
Ta współpraca się opłaca
Oprócz Basketu udział
w kolejnej odsłonie zmagań o II ligę z naszej grupy zapewniły sobie także
Team-Plast KK Oleśnica
(mistrz grupy) oraz KKS
Siechnice (wicemistrz grupy). Na razie jednak próżno na stronie internetowej
Dolnośląskiego Związku
Koszykówki szukać informacji o turnieju półfinałowym. W ubiegłym sezonie

awans do II ligi zapewnili
sobie koszykarze Górnika
Trans.eu II Wałbrzych, jednak z przyczyn ekonomicznych zespół trenera Pawła
Domoradzkiego
zrezygnował z gry na wyższym
szczeblu, z czego w rezultacie skorzystał Basket. Jak
już bowiem informowaliśmy, latem Górnik oraz
szczawieński klub podpisały umowę, na mocy
której rezerwowi wałbrzyskiego zespołu, a więc ci,
którzy nie mają szans na
występy w I lidze, mogli
dołączyć do „Mineralnych”. I to się okazało bardzo dobrym rozwiązaniem,
bo choć w trakcie rozgry-

Komplet medali zapaśników
W 3-osobowym składzie zapaśnicy ZLKS Zagłębie Wałbrzych udali się do Poznania na Mistrzostwa Polski juniorów. W tym
wypadku ilość przełożyła się na jakość, gdyż każdy z naszych reprezentantów stanął na podium imprezy z Mateuszem Ropiakiem, złotym medalistą na czele.

Do stolicy Wielkopolski
trenerzy Michał Jóskowski,
Tomasz Świerk oraz Krzysztof

Szatko zabrali trzech juniorów, którzy pokazali się z jak
najlepszej strony. Na najwyż-

szym stopniu podium znalazł
się Mateusz Ropiak, który wygrał rywalizację w kategorii
55 kg. O fantastycznej formie
„Grubego” najlepiej świadczy
fakt, iż w pierwszej walce pokonał rywala, z którym wcześniej dwukrotnie przegrał, a w
finale nie dał szans przedstawicielowi Unii Racibórz – Kacprowi Karaśkiewiczowi. Nie
można przy tym zapominać, iż
dla naszego zawodnika był to
pierwszy start wśród juniorów
po zmianie kategorii wiekowej.

O krok od powtórzenia sukcesu Ropiaka był drugi z Mateuszów – Kaczor, który jednak
w pojedynku o złoto kategorii
67 kg musiał uznać wyższość
Kamila Czarneckiego z raciborskiej Unii. W jego przypadku możemy również mówić o
sporym postępie, gdyż przed
rokiem wałbrzyszanin wywalczył brąz. Najwięcej obaw
mieliśmy w stosunku do Jakuba Misia (kategoria 55 kg),
który wracał do walk po ciężkim złamaniu ręki. Na szczęście nasze obawy okazały się
mocno na wyrost, gdyż Kuba

wek do Kłodzka odeszli
Podejko oraz Jeziorowski,
to pozostali wspięli się na
wyżyny swych koszykarskich umiejętności, dzięki
czemu są wciąż w grze o
awans do II ligi.
VIII kolejka grupy mistrzowskiej III ligi
MKS Basket Szczawno-Zdrój – SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona
Góra 96:77 (18:18, 20:22,
30:19, 28:18)
MKS Basket: Mateusz
Stankiewicz 25 (1x3),
Adam Adranowicz 22, Łukasz Makarczuk 21 (3),
Michał Kaczuga 11, Łukasz
Kołaczyński 9 (1), Kuba Niziński 5, Bartosz Kosior 3
(1), Aleksander Sulikowski.
Trener: Bartłomiej Józefowicz.
Bartłomiej Nowak

powrócił w świetnym stylu
sięgając po brązowy krążek
Mistrzostw Polski zwyciężając w decydującym pojedynku Kornela Słomkowskiego
z Lubska. Efekt doskonałych
startów naszych zapaśników
to wysokie 8. miejsce w klasyfikacji drużynowej mistrzostw
w gronie 45 klubów z całego
kraju. W powyższym kontekście nie dziwią słowa trenera
Jóskowskiego, który nie krył
zadowolonia z postawy swych
podopiecznych. - Bardzo wysoko oceniam nasz występ
w Poznaniu. Trudno jednak,
aby było inaczej, skoro każdy
z zapaśników wzbogacił się
o medal Mistrzostw Polski -,
podsumował szkoleniowiec
Zagłębia.
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Po raz pierwszy w historii hala Aqua-Zdrój gościła szczypiornistki. W towarzyskim dwumeczu reprezentacja Polski kobiet pokonała 24:21,
a następnie zremisowała 28:28 z ekipą Czech.
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Cukier, a zmarszczki
To co jemy ma znaczenie
i wpływ nie tylko na nasze
zdrowie, ale również wygląd i
kondycję naszej skóry. Już od
dawana mówi się o znaczeniu
diety u osób z różnymi problemami skórnymi. Wskazujemy
produkty, które mają znaczący wpływ na pojawienie się
zmian krostkowych, grudkowych czy grudkowo-krostkowych u osób z trądzikiem
młodzieńczym. Widzimy znaczenie ciepłych i ostrych produktów spożywanych przez
osoby z trądzikiem różowatym i ich wpływ na naczynia
krwionośne. Nikt jednak jeszcze oficjalnie nie mówi o tym
jak cukier działa na proces
starzenia naszej skóry. Gdy
spożywamy go w nadmiarze,
a niestety badania pokazują,
że spożywamy, nasilamy proces tzw. glikacji, prowadzący
do niekorzystnych zmian w
strukturze białek ,,młodości”:
kolagenu i elastyny obniżając
jędrność, sprężystość i elastyczność skóry. Proces glikacji powoduje sieciowanie się
włókien kolagenowych, co
doprowadza do przyspieszonego procesu starzenia. Powstają zmarszczki, a skóra staje się sucha i mało elastyczna.
Możemy jednak temu zaradzić
stosując dietę ubogą w cukry,
a bogatą w witaminy takie jak
A, C, E oraz kwasy tłuszczowe
omega-3. Badania pokazują,
że zdrowa i dobrze zbilansowana dieta potrafi naprawić
uszkodzone DNA, wpływa na
poziom nawilżenia i usuwa
wolne rodniki. Dlatego zwracajmy większą uwagę na to
co jemy. Wybierajmy produkty bogate w antyoksydanty
obniżające skutki wywołane
procesem glikacji tj. szpinak,
pomidory, marchew, czosnek,
cynamon, oregano, brokuły.
Unikajmy cukru, a nasza skóra odwdzięczy się nam zdrowym i pięknym wyglądem.
Ponadto możemy sięgnąć
po produkty kosmetyczne o
działaniu antyoksydacyjnym
zawierajace w swoim składzie
witaminę C, E, resweratrol.

Pod powierzchnią

REKLAMA

R0147/21

Wsiadam do autobusu, staję
twarzą do okna. Niecierpliwe
poranne słonce lśni się natarczywie przez brudne szyby autobusu, muszę zamknąć oczy.
Pod powiekami gra świateł, kalejdoskop światłoczułych prześwieceń igra z rzeczywistym
obrazem za szybą. Jest jak w
Weronice Kieślowskiego, świat
do góry nogami zamknięty w brzuchu gumowej piłki.
Światło też jest Kieślowskie. Z
tej chwili fragmentarycznego
wytchnienia wyrywa mnie coraz głośniejsza kłótnia rodząca
się pośrodku autobusu. Całkowicie się wyłączyłam, więc zamiast słów słyszę na początku
pojedyncze szczeknięcia. Po
chwili jestem już, wbrew własnej woli, wtajemniczona w zarzewie konfliktu. Ktoś ma maseczkę założoną niedbale, pod
nos. Awantura eskaluje, każdy
podróżny chce dodać coś od
siebie. Zawsze jest powód do
użycia noża, śpiewa mi w głowie Lao Che. Dyskusja, jak to w
Polsce, szybko ulega polaryzacji. Kiedy kłócący życzą sobie
nawzajem śmierci pod respiratorem, kierowca pyta w końcu tubalnym głosem, czy ma
zrobić z nami porządek. Stoję
na tyle blisko, aby usłyszeć, jak
obiecuje pod nosem, że zaraz
nas wszystkich z tego autobusu wyp…rosi. Odwracam się
z powrotem w kierunku słońca. Uśmiecham się cichutko.
Jesteśmy najbardziej groteskowym narodem świata. Wyświadczylibyśmy mu wielką
przysługę, gdybyśmy zniknęli.
Potem neurony postcovidowe
ślą mi pod zamknięte powieki
te obrazy 17 dni nieustającej
gorączki, tę niemożność wstania z łóżka, obezwładniający
strach dławiący wczesne poranki. Skąd się biorą ci covidowi chojracy? I nie. Nie życzę im,
żeby zachorowali. Nie życzę
tego nawet swojemu największemu wrogowi, nie chcę myśleć o tym spustoszeniu, które
covid zrobiłby w jego wychudzonym ciele i zatrutym jadem
umyśle. I to wszystko nie dlatego, że umiem w miłosierdzie,
bo nie umiem. Po prostu słońce świeci teraz tak łagodnie,
ogrzewa mi twarz pierwszy raz
po tygodniach ciemności. Gąsienica autobusu pnie się wolno pod górę, czas na chwilę
zatrzymuje się, zaraz zaparzę
sobie kawę, a mózg dowyobrazi mi jej smak. Tylko tyle się
liczy.
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Twórcza wiosna
w Boguszowie-Gorcach

W niedzielę 21 marca rozpoczęliśmy astronomiczną
wiosnę. Pogoda za oknem
co prawda nie dopisuje, jednak seniorki z Boguszowa-Gorc wiosnę w sercu mają
przez cały rok. Wspaniałym
przykładem tego jest sesja
zdjęciowa, którą zrealizowano w ramach projektu
Urzędu Miasta „Twórcza
wiosna w Boguszowie-Gorcach”.
Dlatego warto przypomnieć
krótką historię naszych Pań seniorek i ich działalności w „Klubie Seniora”. Wszystko zaczęło
się od powołania sekcji witrażu
przez Panią Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej - Centrum
Kultury w Boguszowie Gorcach w październiku 2018 roku.
Już wówczas zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród
mieszkanek Boguszowa-Gorc.
Następnie w 2019 przeprowadzono warsztaty pod nazwą
„Witraż jako nowe oblicze recyklingu”. Od tamtej chwili seniorki
mogły spotykać się regularnie
2 razy w tygodniu w Miejskiej
Bibliotece Publicznej - Centrum
Kultury , tworząc przepiękne

witraże: anioły, ptaki, motyle itp.
Warto dodać, że spotkania seniorek w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach były również okazją do
wymieniania się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innych
dziedzin rękodzieła. I tak podczas zajęć powstawały pisanki ze
wstążek, czy koronkowe ozdoby. W 2020 roku wprowadzono
nową ofertę dla seniorów, którą
były warsztaty florystyczne. Odbywały się one od lipca 2020
roku raz w miesiącu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niestety warsztaty zostały zawieszone z uwagi na obostrzenia
związane z pandemią. Stały się
jednak motorem do powstania
"Klubu Seniora", który zawiązał
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej- Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach we wrześniu
2020 roku. Miejmy nadzieję, że
sytuacja w kraju unormuje się
jak najszybciej i seniorzy będą
mogli spotykać się ponownie,
realizując nowe pomysły i inicjatywy.
Red.
foto: GB-G
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DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

PRACA
Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych
w Polsce i w Niemczech. Kontakt
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl
Przyjmę kierowcę (współpracowników)na Taxi. Więcej informacji
pod numerem telefonu 503 995
355, www.TanieTaxiWalbrzych.pl

NIERUCHOMOŚCI
Piaskowa Góra 27m2, mieszkanie
słoneczne, pokój, jasna kuchnia,
przedpokój, łazienka + WC, balkon 5m2, piwnica. Mieszkanie na
4 piętrze z windą. Centrum Piaskowej Góry. Cena: 120 000 zł,
mieszkanie po remoncie. W opcji
możliwy garaż. Tel. 603 115 394 po
17:00.
USŁUGI
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
Remonty łazienek, układanie glazury, instalacje gazowe, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

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

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

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

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.
pobrania w domu pacjenta,

mgr analityki medycznej

Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW
CYFROWYCH
Rok gwarancji na usługę. Czynne
od 9 - 17 w sobotę do 13 793-1010-22 lub 74-660-38-43
PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii Krajowej
47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790
26 04 51

Bogdan Leśniak
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

Remonty mieszkań pod klucz,
centralne ogrzewanie, elektryka,
kafelki, gładzie na mokro, remonty łazienek. Tel. 513 022 801
Usługi budowlane, malowanie,
tynkowanie, panele, płytkowanie,
łazienki itp.Tel.666 201 604.

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

Takie ogłoszenie
W RAMCE
możesz mieć już

399 zł *

za
ZA PÓŁ ROKU
tel. 531 250 173
*plus vat 23%
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