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Spór o Urząd Pracy 
Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... pieniądze. Nie jest inaczej w 

przypadku sporu, jaki toczy się pomiędzy Starostą Powiatu Wałbrzyskiego 
Krzysztofem Kwiatkowskim, a Prezydentem Miasta Wałbrzycha Romanem 
Szełemejem. Sprawą sporną jest finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu.

Przypominamy, że kiedy Wałbrzych od-
zyskał prawa grodzkie, również otrzymał 
zadanie, jakie powinien realizować powiat. 
Na wstępie warto nadmienić, że w związ-
ku z powyższym faktem Wałbrzych miasto 
na prawach powiatu otrzymuje subwen-
cję równoważącą na realizowanie „powia-
towych” zadań. Powiatowy Urząd Pracy 
pozostał jako jedna jednostka realizująca  
wspólnie zadania zarówno z miasta, jak i 
z powiatu w ramach porozumienia. 22-go 
kwietnia Starosta Powiatu Wałbrzyskiego 

wystąpił z prośbą do Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha o zwiększenie dotacji o 256 
973 złote, gdyż jego zdaniem właśnie o 
tyle została zaniżona wysokość dotacji. 
Powołał się on na zawiadomienie Ministra 
Finansów i Rozwoju, w którym zawarta jest 
kwota subwencji równoważącej. Starosta 
w piśmie zaznacza również, że miasto nie 
asygnuje dodatkowych środków włas-
nych, które w poprzednich latach były w 
porozumieniu uwzględniane. Urząd Mia-
sta Wałbrzycha argumentuje sprawę ina-

czej. Jak informuje naszą redakcję rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta Wałbrzycha 
Edward Szewczak: - Gmina Wałbrzych nie 
może zwiększyć kwoty finansowania Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i 
nie „dopłaci kwoty ok. 260 tysięcy złotych”. 
Stanowisko to wynika z informacji przeka-
zanej przez Pana Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego w dniu 18 marca 2020 roku, 
a konkretnie z zapowiedzi, że w czerwcu, 
lipcu, sierpniu, czyli drugiej połowie roku 
może nastąpić korekta budżetu państwa. 
Zatem może też okazać się, że zaplano-
wane dochody mogą zostać nie zrealizo-
wane w zaplanowanych kwotach, w tym 
subwencja równoważąca - komentuje 
rzecznik. Prezydent Miasta Wałbrzycha w 
piśmie zwrotnym zauważa, że stopa bez-
robocia wynosi 5% dla Wałbrzycha, a 13% 
dla Powiatu Wałbrzyskiego. Także stosu-
nek zarejstrowanej liczby bezrobotnych 
1,3 powinien właśnie wyznaczać stosunek 
finansowania tej jednostki. Wałbrzych na 
utrzymanie PUP-u przeznaczył 3 381 944 
złotych jak rok wcześniej. Starosta Kwiat-
kowski podkreśla, że 25 pracowników 
zajmuje się sprawami Wałbrzycha, a 11 
powiatu. Sporne środki finansowe, o któ-
rych mowa, dotyczą właśnie wypłacania 
wynagrodzeń, których wysokość wzrosła. 
Ich brak może skutkować redukcją etatów, 
a co za tym idzie -  negatywnie wpłynie na 
obsługę mieszkańców Wałbrzycha – czy-
tamy w piśmie Starosty. Warto zaznaczyć, 
że w obecnych czasach pandemii koro-
nawirusa PUP jest jednostką wspierającą 
przedsiębiorców, a niebawem zgłoszą się 
do niej nowe rzesze bezrobotnych. 

 
PAS

Senior w formie
W okresie trwania stanu epidemicznego seniorzy powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicz-

nych aby uniknąć zakażenia koronawirusem. Jednak warto zadbać o kondycję fizyczną w domu. Wykonywanie 
ćwiczeń wzmacnia naturalną odporność i sprawność. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby seniorzy po-
święcali co najmniej 150 minut tygodniowo na umiarkowaną aktywność rekreacyjną. Zachęcamy do wykony-
wania ćwiczeń co najmniej 3 razy w tygodniu. 

Ćwiczenie MARSZ NA KANAPIE 
Wykonanie: Usiądź na brzegu kanapy. Wyprostuj się i wy-

ciągnij głowę. Ręce połóż wzdłuż tułowia i oprzyj o kanapę. 
Naprzemiennie unoś zgięte nogi, odrywając stopy od podłoża. 
Oddychaj równomiernie.

Powtórzenia: 2 x 10 powtórzeń, odpocznij między seriami

Ćwiczenie ODWODZENIE NOGI DO BOKU
Wykonanie: Stań za stabilnym krzesłem i lekko chwyć za 

jego oparcie. Podnieś wyprostowaną nogę w bok i opuść ją z 
powrotem. Palce stopy pozostają wyciągnięte do przodu. 

Powtórzenia: 2 x 10 powtórzeń na nogę 

Ćwiczenie RĘCE W GÓRĘ
Wykonanie: Stań w rozkroku na szerokość bioder. Wypro-

stuj się. Wciągnij brzuch i ściągnij łopatki. Unieś ręce i wyciągnij 
je jak najmocniej w górę, nie odrywając pięt od podłogi. Przy 
podnoszeniu rąk pamiętaj o wykonaniu wdechu. Wytrzymaj w 
takiej pozycji 5 sekund. Opuść powoli ręce wykonując jedno-
cześnie wydech.

Powtórzenia: 5 razy

Ćwiczenie POMPKI NA ŚCIANIE
Wykonanie: Stań przy ścianie w odległości odpowiadającej 

długości ramion. Następnie oprzyj się obiema dłońmi o ścianę 
i powoli uginaj ramiona. W tej pozycji wytrzymaj 5 sekund. Na-
stępnie wyprostuj ramiona, tym samym odsuwając tułów od 
ściany. Pamiętaj, żeby łopatki były ściągnięte.

Powtórzenia: 5 do 10 powtórzeń

Część I
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rozmowa tygodnia
Filip Mecner
manager gwiazd i specjalista od budowania marki 
osobistej - rozmawiał Paweł Szpur
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Sobota Niedziela Poniedziałek

„Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu
 domownik bez naprzykrzenia.” - Ignacy Krasicki
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Kilkanaście lat temu wyje-
chał Pan z Wałbrzycha, by rozwi-
jać się zawodowo.

Czy Wałbrzych Pana młodo-
ści, a ten który Pan teraz czasem 
odwiedza, różni się?

Bardzo lubię Wałbrzych i mam 
do niego olbrzymi sentyment. 
Wyjeżdżałem z miasta w końcu lat 
90-tych. Wtedy to było szare, bure 
i smutne miejsce bez perspektyw. 
Do tego miasto, które absolutnie 
nie miało pomysłu, jak podnieść 
się po zapaści, w którą wpadło po 
89 roku. Dziś - mam takie wrażenie 
- to zupełnie inne miejsce: zmieni-
ło się wizualnie, jest bardzo dobrze 
zarządzane, działają w nim fanta-
styczne instytucje (Stara Kopalnia, 
Teatr Dramatyczny, Zamek Książ), 
o których mówi się w całej Polsce. 
Panuje w nim zupełnie inna atmo-
sfera. No i te okolice, jak z filmu. 
Oczywiście jest jeszcze sporo do 
zrobienia, ale widać, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku, żeby za 
parę lat Wałbrzych był naprawdę 
dobrym miejscem do życia.

Kiedy i dlaczego postanowił 
Pan porzucić pracę dziennikarza 
i profesjonalnie zająć się pracą 
managera asystenta gwiazd?

Dziennikarzem byłem przez 7 
lat. Najpierw radio, potem gazeta. 
To było genialne doświadczenie 
i szkoła życia. W 2003 roku wyje-
chałem do Londynu zbierać ma-
teriały do pracy doktorskiej oraz 
żeby podszkolić język. W Gazecie 
Wyborczej, w której wtedy praco-
wałem, wziąłem urlop bezpłatny. 
W Wielkiej Brytanii miałem zostać 
3 miesiące, wróciłem po dwóch 
latach… Dostałem tam pracę w 
agencji PR, stwierdziłem, że to nie-
powtarzalna szansa i postanowi-
łem z niej skorzystać. Po powrocie 
do Polski uznałem, że chciałbym 
spróbować czegoś nowego. Od 
zawsze pasjonował mnie film, te-
atr, sztuka. Jednocześnie chciałem 
mieć swoją firmę, prowadzić swój 
biznes. Po analizach, badaniach 
rynku i solidnych przygotowa-
niach (i rownież dzięki odrobinie 
szczęścia) rozpocząłem działal-
ność, którą prowadzę do dziś. To 
już prawie 15 lat.

Czy praca z polskimi gwiaz-
dami show-biznesu sprawia 
wiele satysfakcji? Z kim współ-
pracowało lub współpracuje się 
Panu najlepiej?

W pracy poznałem fantastycz-
nych ludzi, których wcześniej zna-
łem tylko z ekranu kinowego albo 
desek teatru. Miałem i mam okazję 

z bliska oglądać ich pracę, prze-
bywać w środowisku, które bar-
dzo lubię i cenię. To rzeczywiście 
sprawia satysfakcję. Oczywiście, 
jak w każdej pracy, zdarzają się 
chwile stresu, ale tych dobrych 
momentów jest zdecydowanie 
więcej. Najlepiej pracuje mi się 
z profesjonalistami, którzy rozu-
mieją moją rolę i szanują moją 
pracę. Miałem to szczęście, że 
trafiłem na wiele takich osób w 
tym m.in. Dorotę Wellman, Anię 
Muchę, fotografa Marka Stra-
szewskiego.

Jest Pan również wykła-
dowcą akademickim. Łącząc 
praktykę z teorią, z pewnoś-
cią zaciekawia Pan swoimi wy-
kładami studentów. A z jakimi 
pytaniami najczęściej zwraca-
ją się do Pana studenci?

Początkowo zajęcia ze stu-
dentami traktowałem jako uroz-
maicenie codziennej pracy i oka-
zję do częstych wizyt na Dolnym 
Śląsku (wykładam głównie we 
Wrocławiu). Teraz to praca, której 
poświęcam naprawdę dużo uwagi 
i czasu. No i znowu mogę mówić 
o szczęściu, bo bardzo lubię pracę 
akademicką i uwielbiam moich 
studentów. Dają mi niesamowicie 
dużo energii i czuję się przy nich 
młodziej niż to wynika z cyferek 
w PESELU ;). Ale przede wszystkim 
są świetni merytorycznie, ciekawi 
wszystkiego i chłoną wiedzę, jak 
gąbka wodę. Oczekują ode mnie 
konkretnej, branżowej wiedzy, 
wielu przykładów, pracy warszta-
towej. Robię, co mogę, żeby byli 
zadowoleni. I mam nadzieje, że są 
;).

Dzięki swojemu doświadcze-
niu zawodowemu podjął pan 
kolejny krok - personal bran-
ding, czyli budowanie marki 
osobistej. Na czym polega ta 
profesja i kto może skorzystać z 
Pana usług?

Jakiś czas temu stwierdziłem, 
że w końcu przyszedł czas, żeby 
wykorzystać wieloletnie doświad-
czenie w pracy z gwiazdami oraz 
pracy akademickiej i zapropo-
nować coś dla szerszego grona 
odbiorców. Personal branding 
to tworzenie marki własnej, czy-
li budowanie rozpoznawalności, 
wiarygodności i reputacji zawodo-
wej. To sposób na wyróżnienie się 
w tłumie innych profesjonalistów 
oraz zbudowanie solidnej pozycji 
zawodowej, której nie naruszy ża-
den kryzys. Dobra marka osobista 
daje zatem poczucie bezpieczeń-
stwa, dlatego warto zacząć o nią 
dbać. Moim Klientem może być 
każdy: bez względu na to z jakiej 
jest branży i w jakim miejscu życia 
zawodowego się znajduje. Nie-
ważne, czy jest właścicielem firmy, 
czy pracownikiem, menedżerem, 
który całe życie pracował dla swo-
jej organizacji, ale nie miał czasu 
albo możliwości, żeby zainwesto-
wać w siebie.

Dziękuję za rozmowę.
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sekund
Głuszyca
Orlik otwarty 
Uruchomiony został także kompleks Orlik w Głuszycy. W dni powsze-
dnie obiekt czynny jest od godz. 16.00 do 19.00, w weekendy zgodnie 
z aktualnym grafikiem. Regulamin obiektu oraz inne szczegółowe infor-
macje znajdują się stronie internetowej Centrum Kultury-MBP w zakład-
ce ORLIK oraz pod numerem tel. 503 102 817.
Walim
Można poćwiczyć 
Hala sportowa w Walimiu została otwarta. Czynna jest od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 16.00 – 21.00 przy zachowaniu odpowiednich 
warunków. Na hali w jednym czasie może przebywać 16 osób. Obo-
wiązuje dezynfekcja rąk. Szatnie, fitness i siłownia nadal pozostają za-
mknięte.
Głuszyca 
Otwarty dla interesantów
Urząd w Głuszycy czynny jest już od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30 – 15:30. Obsługa interesantów odbywać się jednak będzie tylko 
w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności.
Jedlina Zdrój
Żłobek otwarty
Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju został ponownie otwarty. Zgodnie z 
obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi w żłobku może prze-
bywać 12 dzieci. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przyjmo-
wane są tylko dzieci rodziców pracujących. W szatni natomiast może 
znajdować się tylko 1 dziecko z rodzicem i opiekunką, która mierzy 
dziecku temperaturę przed przyjęciem. Z sali zabaw zostały wyniesione 
wszystkie zabawki i dywany, które są trudne do dezynfekcji. Opiekunki 
przebywające z dziećmi nie komunikują się bezpośrednio z pozostałym 
personelem żłobka.
Świebodzice – Ciernie
Zamknięto przejazd 
W związku ze złym stanem technicznym budynków, zamknięty został 
przejazd i możliwość przejścia przez bramę w budynku gospodarczym 
w okolicach zabudowań Ciernie 39 a, b, c. Objazd zamkniętej drogi moż-
liwy jest jezdnią przy szkole lub ul. Olszańską.
Czarny Bór
Gmina dofinansuje
W poniedziałek, Adam Górecki - wójt Gminy Czarny Bór oraz ks. Piotr Sa-
łaga - proboszcz Parafii p. w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w 
Witkowie, podpisali umowę dotacji na dofinansowanie prac konserwa-
torsko -restauratorskich ołtarza w kaplicy Św. Anny w Witkowie. Wartość 
dofinansowania wyniesie 25.000,00 zł. Jest to kolejne zadanie finanso-
wane przez gminę w ramach Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

 Bilet na 5 minut przed odjazdem!
Pasażerowie Kolei Dolnośląskich zyskali możliwość zakupu biletu 
na przejazd w Internetowym Systemie Sprzedaży eKD do 5 minut 
przed planowym odjazdem pociągu. To kolejne udogodnienie dla 
podróżnych po wprowadzeniu w kwietniu terminali do płatności 
bezgotówkowej.

 Dzięki nowemu rozwiązaniu 
od 12 maja pasażerowie zyskali 
dodatkową możliwość bezpiecz-
nego zakupu biletu, nawet na 
chwilę przed odjazdem pociągu. 
Takie rozwiązanie można nazwać 
istną rewolucją. – Dotychczas sy-
stem umożliwiał zakup biletu do 
30 minut przed rozpoczęciem 
podróży. Było to mało praktycz-
ne i na tę niedogodność zwracali 
nam uwagę nasi pasażerowie – 
mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik 
Kolei Dolnośląskich. – Dlatego 
zaraz po wdrożeniu w pociągach 
płatności bezgotówkowych, 
przystąpiliśmy do zmian w na-
szym systemie sprzedaży online. 
Przypominamy, że internetowy 
system sprzedaży umożliwia za-
kup biletów według taryfy pod-
stawowej na bilety jednorazowe, 
tygodniowe i miesięczne oraz 
według obowiązujących ofert 
specjalnych: „Taryfy Aglomera-
cyjnej”, „Biletu Sowiogórskiego”, 

„Weekend z KD”, „Razem z KD”, 
„Legitymacja KD 50%”, „Senior 
60+”. Natomiast dodatkowo, 
za pośrednictwem platformy, 
można kupić bilety na przewóz 
roweru, bagażu oraz zwierząt 
domowych. Warto nadmienić, 
że pasażerowie Kolei Dolnoślą-
skich już wcześniej mieli kilka 
możliwości bezgotówkowego 
zakupu biletów. Pełna oferta 
dolnośląskiego przewoźnika jest 
bowiem dostępna również w 
aplikacji mobilnej SkyCash oraz 
na platformie KOLEO. Od kwiet-
nia podróżni mają szansę bez-
gotówkowego zakupu biletów 
w każdym pociągu Kolei Dolno-
śląskich. Wszystkie drużyny kon-
duktorskie zostały wyposażone 
w mobilne terminale płatnicze, 
które umożliwią płatność kartą 
lub telefonem.

RED./KD
foto: KD

Wałbrzyska strefa wspiera młodych sportowców
„Trenuj z Mistrzem” - to organizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sportowe spotkania dla dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych z powiatu wałbrzyskiego. Cykl rozpocznie się 25 maja 2020 r. i potrwa do 26 czerwca 2020 r. - 3 spot-
kania w tygodniu, - w sumie 15 zajęć z lekkoatletyki, piłki nożnej, koszykówki oraz zajęcia ogólnorozwojowe.

Ćwiczenia poprowadzą zna-
ni wałbrzyscy sportowcy: Justyna 
Oleksy (lekkoatletka, halowa mi-
strzyni Polski, organizatorka imprez 
sportowych), Michał Borzemski (były 
zawodnik Górnika Wałbrzych, trener 
i popularyzator koszykówki, orga-
nizator imprez koszykarskich), Mie-
czysław Młynarski (były zawodnik 
koszykarskiego Górnika Wałbrzych, 
wielokrotny reprezentant kraju i 
olimpijczyk) oraz Włodzimierz Cio-
łek (były zawodnik piłkarskiego Gór-
nika Wałbrzych, reprezentant Polski, 
uczestnik mundialu). Współorgani-
zatorem wydarzenia jest Uzdrowi-
skowa Gmina Szczawno-Zdrój, która 
udostępni obiekt sportowy przy ul. 
Słonecznej (boisko, bieżnia, zaple-
cze techniczne i socjalne). Patronat 
honorowy nad projektem objęli 
Grzegorz Macko, wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego i Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdro-
ju. Za realizację projektu „Trenuj z 

Mistrzem” ze strony WSSE odpowie-
dzialny został Mariusz Piejko.

- Cieszę się, że na Dolnym Śląsku 
podejmowane są inicjatywy pozwa-

lające rozwijać się najmłodszym spor-
towcom, co szczególnie cenne jest w 
okresie wychodzenia kraju z kryzysu 
spowodowanego koronawirusem – 

powiedział Grzegorz Macko wice-
marszałek województwa dolnoślą-
skiego.

- Mamy nadzieję, że dzięki naszej 

inicjatywie młodzież będzie mogła 
rozwijać swoje sportowe umiejętności 
i wyrosną nowi mistrzowie.  Nada-
rza się znakomita okazja, aby młodzi 

mieszkańcy Wałbrzycha i okolic mogli 
zetknąć się z żywą historią wałbrzy-
skiego sportu, który niegdyś był praw-
dziwą potęgą. Zaproszeni przez nas 
do projektu obecni działacze sportowi 
to gwiazdy, które reprezentowały nie 
tylko lokalny sport, ale odnosiły sukce-
sy na wielkich międzynarodowych za-
wodach najwyższej rangi. Wierzymy, 
że zaszczepią oni w młodych ludziach 
chęć uprawiania różnych dyscyplin i 
dążenie do sportowego mistrzostwa - 
powiedział Kamil Zieliński, wicepre-
zes WSSE.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK” kierując się 
zasadą odpowiedzialności społecz-
nej, wspiera finansowo lokalne klu-
by sportowe i promuje aktywny tryb 
życia poprzez wsparcie sponsorskie 
licznych wydarzeń sportowych.

Red./WSSE
foto WSSE

Tarcza Antykryzysowa 3.0
Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał nowelizację ustawy o tarczy 
antykryzysowej. Tarcza Anty-
kryzysowa 3.0 to pakiet rozwią-
zań prawnych mający na celu 
przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom gospodarczym i spo-
łecznym wynikających z epide-
mii. Nowela wprowadziła m.in. 
kilka zmian w sposobie udzie-
lania pomocy przedsiębiorcom. 
Poniżej krótkie podsumowanie 
obowiązujących przepisów do-
tyczących zwolnienia ze składek 
ZUS, świadczenia postojowego i 
bezzwrotnej pożyczki:
1. zwolnienia ze składek na ubez-
pieczenia społeczne samoza-
trudnionych, których miesięczny 
przychód jest wyższy niż 15 681 
zł, ale miesięczny dochód nie 
przekracza 7 000 zł. Na potrzeby 
limitu dochodowego uwzględ-
niany będzie dochód uzyskany 
w pierwszym miesiącu, za który 
jest składany wniosek. Będzie to 
więc ten sam miesiąc, dla które-
go liczymy limit przychodowy.
2. zwolnienia ze składek na 
ubezpieczenia społeczne sa-
mozatrudnionych, których mie-
sięczny przychód jest niższy niż 
15 681 zł. Na potrzeby limitu 
przychodowego uwzględniany 
będzie przychód w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany 
wniosek. Będzie to ten sam mie-
siąc.
3. zwolnienia ze składki na ubez-
pieczenie zdrowotne dla samo-
zatrudnionych korzystających z 
tzw. ulgi na start.
4. powyższe zwolnienia dotyczą 
tylko składek ZUS za kwiecień i 
maj oraz ich zwrotu, jeśli zostały 
opłacone.
5. świadczenie postojowe - brak 
limitu przychodowego upraw-
niającego do wnioskowania, 
przedsiębiorca oświadcza je-
dynie spadek przychodów o co 
najmniej 15 % oraz prowadzona 
działalność gospodarcza musi 
być założona przed 1 kwietnia 
2020 r.
6. bezzwrotna pożyczka - roz-
szerzenie grupy uprawnionych 
podmiotów (samozatrudnio-
nych i mikro-przedsiębiorców) o 
przedsiębiorców którzy działal-
ność gospodarczą założyli przed 
1 kwietnia 2020 r.
7. w obu przypadkach data 
01.04. umożliwia wnioskowa-
nie osobom, które prowadzenie 
działalności gospodarczej rozpo-
częły w trakcie trwania epidemii.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Pewnie niektórzy i niektó-
re mogli/mogłe zapoznać się 
ze statystykami, które infor-
mują nas, że liczba zgonów w 
pierwszym kwartale 2020 roku 
jest mniejsza niż w pierwszym 
kwartale 2019 roku. Może to za-
skakiwać, gdy pomyślimy o ko-
ronawirusie, ale… akcja zostań 
w domu oznacza też mniej wy-
padków samochodowych (ko-
munikacyjnych), mniej zgonów 
związanych na przykład z gry-
pą (chronimy się przed innymi 
wirusami, nie tylko COVID 19). 
Mamy nieco lepszej jakości po-
wietrze, ale tylko odrobinę. Po-
mogły też na pewno silne wiatry 
i ciepła zima.

Przypomnę, że rocznie w 
Polsce umiera w wyniku złej ja-
kości powietrza około 40 tysię-
cy osób. Jesteśmy też krajem, 
który nie podejmuje rzeczywi-
stych działań i skutecznej walki 
ze smogiem. W poprzednim 
tygodniu zajęła się tą sprawą 
Komisja Europejska. KE wszczęła 
wobec Polski procedury prze-
ciwnaruszeniowe ze względu na 
brak przepisów, na podstawie 
których władze mogłyby być 
skarżone do sądów w związku 
z niską jakością powietrza. KE 
podjęła też działania w tym kie-
runku wobec Bułgarii.

– Żaden z tych dwóch krajów 
nie zapewnił możliwości, by oso-
by fizyczne czy prawne, których 
bezpośrednio dotyczy przekro-
czenie limitów zanieczyszcze-
nia powietrza (...) mogły wnieść 
skargi do sądów krajowych – in-
formuje KE na swoich stronach.

Co to oznacza? Jesteśmy 
niechlubnym wyjątkiem, w któ-
rym obywatele i obywatelki nie 
mogą zaskarżyć braku przeciw-
działania złej jakości powietrza 
drogą sądową. Pamiętajmy, że 
pyły PM 10 i PM 2,5 oraz wiele 
innych substancji, które stale 
wdychamy - przede wszystkim 
w okresie grzewczym - są de-
strukcyjne dla naszego zdrowia. 
Gdybyśmy zachorowali na no-
wotwór w wyniku stosowania 
na przykład mydła, zapewne po-
stanowilibyśmy pozwać produ-
centa i żądać odszkodowania? 
Tak samo ta zasada powinna 
działać wobec państwa/samo-
rządów, które ignorują koniecz-
ność przeprowadzenia zmian w 
polityce energetycznej Polski.

Po działaniach KE, to od pol-
skich władz zależy, czy nabę-
dziemy to prawo.

REKLAMA R0235/20

Woda źródłem życia – co jeśli jej zabraknie? Część 2 – przyczyny suszy.

Czy zauważyliście, że w ostatnich miesiącach 
prawie wcale nie pada, a zimą praktycznie nie 
było śniegu? Niestety przyczyniło się to do po-
ważnego zagrożenia w postaci katastrofalnej w 
skutkach suszy. Dziś chciałbym poruszyć temat 
przyczyn tego zjawiska.

Jest coraz cieplej
O zmianach klimatu mogliśmy słyszeć już od 

dobrych paru lat. Na pewno niektórzy z nas mogli 
bagatelizować ten problem i kojarzyć go wyłącznie 
z łagodniejszymi zimami i bardziej upalnym latem. 
Sprawa jest o wiele bardziej złożona. W kontekście 
suszy kluczową role odgrywa po prostu brak śnie-
gu. Dlaczego? Otóż śnieg jest naturalną pokrywą, 
która zalegając na gruncie stopniowo oddaje mu 
wilgoć. Stanowi część systemu nawadniania stwo-
rzonego przez naturę. 

Za mało pada 
Kolejną sprawą jest brak deszczu, który niestety 

odczuwamy od paru miesięcy. Muszę przyznać, że 
nic ostatnio nie cieszy mnie bardziej niż gdy widzę 
jak pada. Niestety aby odwrócić obecne skutki su-
szy, musiałoby padać dobre 3 miesiące, a deszcze 
które nas nawiedzają są po prostu krótkotrwałe.  
Zmiana charakteru opadów na bardziej gwałtowne 
i nie trwające długo sprawia, że woda nie zdąży po-
rządnie wsiąknąć w ziemię i szybciej spływa. 

Wpływ człowieka
Działania, które prowadziliśmy do tej pory były 

niewystarczające w obszarze ochrony wody, a 
wręcz działały na niekorzyść. Zacznijmy od rzek, 
które kształtowane przez człowieka traciły swo-
je naturalne koryta i meandry, doprowadzając do 
szybkiego spływu wody do morza. Tam, gdzie są 
jeszcze zachowane naturalne zakola, woda utrzy-
muje się dłużej, a korzysta na tym szczególnie 
otaczająca ją fauna i flora. W miejscach ingerencji 
ludzkiej zabrakło też wystarczającego tworze-
nia retencji, czyli gromadzenia wód w postaci np. 
zbiorników. Tereny miejskie natomiast, budowane 
na utwardzanej i nieprzepuszczalnej powierzchni 
również przyczyniają się do szybkiego odpływania 
wody. 

Wszystkie te czynniki spowodowały to z czym 
borykamy się dzisiaj – z kryzysem wodnym i nie-
spotykaną jak dotąd suszą. Jakie będą jej konse-
kwencje? O tym w kolejnej części. 

Już teraz apeluję do wszystkich o oszczędza-
nie wody w tych trudnych czasach. Róbmy co 
w naszej mocy, aby tracić jak najmniej wody, a 
przede wszystkim jej nie marnować. Zacznijmy 
od siebie i swojego najbliższego otoczenia. 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Znamy ją wszyscy. Od tej 
reguły nie ma wyjątku. Oso-
bę X, o strukturze wyplute-
go przez Czarnobyl uranu. 
Zatruwającą każdą komórkę 
każdego napotkanego ciała. 
X żywi się plugastwem i od 
plugastwa umrze. Najbar-
dziej odrażające śmieciowi-
sko brudów? Tam właśnie ją 
znajdziesz. X interesuje się 
wszystkim, co będzie mo-
gła wykorzystać przeciwko 
tobie. Masz mieszkanie na 
parterze? Och, niedobrze. X 
zatrzymuje się pod twoimi 
oknami wieczorami i zagląda 
w sam środek twojego życia. 
Wtedy najlepiej widać. Rano, 
o tym, co tam zobaczyła, 
rozprawiać będzie połowa 
miasta. Jeśli X w kolejnej z 
prac ma dostęp do wrażli-
wych danych dowie się, z 
kim śpisz, gdzie mieszkasz 
i z kim Twoja matka tańczy-
ła na dancingu w Sudetach 
w ’75. A jeśli zobaczy cię ze 
znajomym, dowie się, czym 
zajmował się jego ojciec, 
choć nie żyje już od dekady. 
Podsłucha twoje rozmowy, 
przyjrzy się wszystkiemu, co 
zostawisz w roztargnieniu i 
doniesie, komu trzeba. Sta-
re ubeckie metody mają się 
świetnie. Wyssane z przykła-
du, który zawsze idzie z góry. 
Gdy X opowiada, jak w cier-
pieniu na najstraszniejszą z 
chorób umiera wasz wspól-
ny znajomy, nie drgnie jej 
nawet powieka. W didaska-
liach dopowie, że sobie na to 
zasłużył.

X myśli, że wszystko 
może. Że nikt wokół nie czu-
je smrodu z jej ust. Nie widzi 
jej ohydztwa.

Zło wyrządzone przez X 
staje się zwielokrotnionym. 
Nie wybacza się go nigdy.

Więc kiedy słyszysz, jak 
wojuje na mieście i jak jej 
się od tego wojowania co-
raz bardziej głowa chybocze, 
rozsiadasz się wygodnie w 
fotelu, kawę słodzisz bar-
dziej niż zwykle i smakujesz 
tę rozkosz małymi łyczkami.

A ciebie? Czego nauczyły 
spotkane w życiu potwory?
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Wałbrzychu Tak głosowali nasi

 czytelnicy w ankiecie 
internetowej:

Czy nauczanie zdalne
sprawdziło się?   

Wyniki na dzień 20.05.2020 

TAK
21%

NIE
79%

Z reala do wirtuala, czyli nauczanie zdalne w PSP nr 5
Informacja o nowych regulacjach w szkolnictwie pojawiła się 20 marca, w piątek. Przepisy, wcho-

dzące w życie kilka dni później, bo 25 marca, miały umożliwić kształcenie na odległość w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

W praktyce oznaczało to 
jedno: całkowite przeorganizo-
wanie pracy, przejście na tryb 
"zdalny" i nauczanie online, z 
wykorzystaniem materiałów 
cyfrowych, platform edukacyj-
nych i wirtualnych pomocy dy-
daktycznych, w tym - i szkoleń 
dla nauczycieli.

Oni dali radę 
W Wałbrzychu wzorowo 

sprostała temu zadaniu kadra 
pedagogiczna z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5, zlo-
kalizowanej przy ulicy Poznań-
skiej 8, w dzielnicy Podgórze. 
Dzięki współpracy ze specjali-
stami z branży IT i szybkiej reak-
cji dyrektora, pani Arletty Len-
kiewicz (informatyk!) oraz w-ce 
dyrektorów, pań: Anety Oko-
nowskiej (matematyk) i Renaty 
Gibes (wuefistka), nauczyciele 
mogli rozpocząć realizację wy-
tycznych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej nie tylko poprzez 
Mobidziennik, ale i nowoczes-
ne oprogramowania.

Przede wszystkim dobro 
dziecka 

Z wprowadzonych zmian i 
sposobu przekazywania wie-
dzy w "piątce" najbardziej za-
dowoleni są rodzice oraz sami 
zainteresowani, czyli dzieci - ta-
kie głosy dochodzą do naszej 
redakcji.

W momencie ogłoszenia 
pandemii, PSP nr 5, podobnie 
jak pozostałe szkoły, znalazła się 
w zupełnie innej rzeczywistości, 
do której trzeba było rozsądnie, 
mądrze i zgodnie z prawem, 
dostosować warunki i metody 
pracy, biorąc "pod lupę" każdy 
aspekt: dostęp do sprzętu, ilość 
osób, korzystających w domu z 
danego urządzenia i wreszcie 
- najważniejsze - programy na-
uczania, liczbę uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, z orzeczeniami i opiniami 
z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej.

Krok po kroku 
Plan układano w taki sposób, 

by mogły z niego skorzystać 
również klasy z przypisanymi 
zajęciami rozwijającymi, mając 
na uwadze m.in. dobro ucznia 
zdolnego i siatkę godzin prze-
znaczonych na Podstawę Pro-
gramową, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu psychofizycz-
nych warunków dzieci i zacho-
waniu tzw. "równowagi obcią-
żenia" w jednym dniu, czyli tych 
wszystkich zasad, o których 
mówił Pan Minister Edukacji, 
Dariusz Piontkowski.

Innowacyjne rozwiązania 
Udało się wszystko osiągnąć 

za sprawą wprowadzonych in-
nowacyjnych rozwiązań, takich 
jak panel G Suite. Jest to narzę-
dzie oferujące szeroką gamę 
przydatnych funkcji, za pomocą 
których nauczyciel jest w stanie 
zorganizować lekcję z kamerką 
i mikrofonem (tzw. "meety" - z 
ang. "spotkania"), opublikować 
filmik, pobrać materiały z You-
Tube, udostępnić pliki w forma-

cie MP 3 do słuchania, co jest 
szczególnie przydatne w nauce 
języków obcych, czy stworzyć 
prezentację multimedialną.

Powodzeniem cieszy się tak-
że Jamboard - specjalna tablica. 
Można na nią wstawiać grafiki 
i zdjęcia, dopisywać notatki w 
formie kolorowych "przypinek"- 
karteczek.  - Tak przygotowany 
materiał wyświetlamy na bie-
żąco, podczas łączenia online, 
albo wysyłamy w pdf-ach do 
uczniów, bądź udostępniamy 
w classroomach - wirtualnych 
klasach - wyjaśniają w "piątce". 

Nie tylko walor edukacyjny 
- Podkreślmy, że G Suite pełni 

nie tylko rolę edukacyjną, ale i 
społeczną. W momencie, kiedy 
z powodu obostrzeń, nie je-
steśmy w stanie spotkać się ze 
sobą "na żywo", "w realu", taka 
forma komunikacji wywołuje 
łzy wzruszenia, jest traktowa-
na jako "łącznik" między kole-
gami z klasy, wychowawcą a 
uczniem. W ten sposób pod-
trzymujemy więzi, wzajemnie 
się wspieramy - opowiadają w 
PSP nr 5.  - Tak organizujemy 
też Rady Pedagogiczne, jedna 
z naszych koleżanek stworzyła 
wirtualny pokój nauczycielski, 
inna - bibliotekę - wymieniają w 
placówce. 

Szkolne czaty i komunika-
tory

Ponadto uczniowie pod każ-
dym "postem" w classroomie 
mogą zostawić swój komen-
tarz, podzielić się własnymi spo-
strzeżeniami. Dla wszystkich 
administratorzy wygenerowali 
konta na poczcie, wiadomości 
kierowane są do całych zespo-
łów, jak i indywidualnie - w za-
leżności od potrzeb. Na gmailu 
działa również Hangouts chat - 
komunikator, a zasoby automa-
tycznie są zapisywane na dys-
ku. To znacznie ułatwia pracę.

Oby tak dalej 
My - jako redakcja - życzymy 

"piątce"  dalszych sukcesów, 
spokoju i wytrwałości! A także - 
gratulujemy pomysłowości!

osa
Foto: osa

Tematyczne jamboardy na lekcję języka angielskiego przygotowane przez nauczycielkę z PSP nr 5

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Zmiana –  Słownik Języka 
Polskiego definiuje ten lek-
sem na kilka sposobów. Za-
tem zmiana to: fakt, że ktoś 
staje się inny lub coś staje się 
inne niż dotychczas, zastąpie-
nie czegoś czymś, komplet 
bielizny, pościeli, pokrowców 
itp., czas pracy jednej grupy 
ludzi, po którym podejmuje 
pracę inna grupa, a także pra-
cownicy takiej grupy. Zmiana 
ma szczególne znaczenie w 
zarządzaniu. Ale jak podają 
źródła nie ma jednej, ściśle 
określonej definicji zarządza-
nia zmianą. Dlatego termin 
ten dotyczy każdej sytuacji, 
w której obecna organizacja 
przedsiębiorstwa wymaga 
wdrożenia rozwiązań innych 
niż dotychczasowe. Jak twier-
dzą eksperci, zmiana może 
dotyczyć różnych aspektów 
- kadry zarządzającej, pod-
władnych, poszczególnych 
procedur czy kultury orga-
nizacyjnej. Warto podkreślić, 
że zmiana może być prze-
prowadzana zarówno pod 
względem ilościowym, takich 
jak zatrudnienie dodatkowe-
go personelu, czy też jakoś-
ciowym, jak zmiana założeń 
działalności, metodyki pracy. 
Po czasie epidemii koronawi-
rusa niemalże cała gospodar-
ka i przedsiębiorstwa muszą 
wdrożyć zmiany. Dostosować 
się do sytuacji, by przetrwać 
na rynku. Przedsiębiorcami są 
również wydawnictwa. Nie-
stety wiele z nich likwiduje 
tytuły prasowe i zwalnia lu-
dzi. Niemalże wszyscy szukają 
rozwiązań, by przetrwać trud-
ny czas, nie tracąc na jakości. 
Zespół Tygodnika 30 minut 
również stara się poszukiwać 
nowych rozwiązań, jedno-
cześnie nie tracąc na jakości 
czytelniczej. Dlatego wpro-
wadzamy zmiany, by urozma-
icić Wam - drodzy czytelnicy 
- przyjemność czytania. Za-
tem teraz to, co lekkie i przy-
jemne, czyli Temat Tygodnia 
trafia na stronę 6. Natomiast 
Wasze ulubione, czyli Studio 
Espresso na stronę 7 lub za 
ewentualny dodatek. Od teraz 
w pierwszej kolejności zaser-
wujemy informacje z regionu. 
Miłej lektury. 

Redaktor Naczelny



Rozmowa 7
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 22 maja 2020

Studio Espresso gościło na żywo podczas Nocy Muzeów w Kościele Zbawiciela w Wałbrzychu

z proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu
z księdzem Waldemarem Szczugieł

Oglądnij pełny wywiad

Jak to się stało, że ksiądz trafił 
do wałbrzyskiej parafii?

To było dosyć dawno temu, po 
mojej praktyce, którą odbywałem w 
części na Mazurach, w części na Ślą-
sku Cieszyńskim. Zostałem wezwany 
do szefa – biskupa kościoła w Warsza-
wie. Zaproponował mi dwa miejsca 
dalszej praktyki: Siemianowice Śląskie 
i Wałbrzych. Ponieważ pochodzę z 
Bielska Białej, Siemianowice były mi 
bardziej znane – oczywiście od takiej 
nie najlepszej strony. Natomiast w 
Świdnicy bywałem wcześniej, bardzo 
mi się tu podobało. Stąd wybrałem 
Wałbrzych i tak pozostało. To już trzy-
dziesty szósty rok.

Skąd pomysł, by Noc Muzeów 
zorganizować w formie wywiadu 
na żywo w internecie?

Wszyscy wiemy, że obecnie ży-
jemy w bardzo trudnych czasach. 
Chętniej widziałbym tutaj tłumy, jak 
przez ostatnie dwa lata, ale ponieważ 
nie można inaczej ze względów sa-
nitarnych, to pomyśleliśmy, że warto 
troszkę atmosfery tego wnętrza mimo 
wszystko "łyknąć". Zaprosiłem Was 
więc tutaj, razem z Panem, abyśmy 
mogli porozmawiać -  w tej ciemności 
i ciszy.

I na końcu posłuchać koncertu 
organowego.

Właśnie - na końcu posłuchać na-
szych organów.

Kościół Zbawiciela to zarów-
no miejsce spotkań, jak i zabytek. 
Czym dla księdza jest to miejsce?

Mogę powiedzieć, że to dla mnie 
druga czy trzecia miłość. Poza tymi 
najważniejszymi. Spędziłem tutaj 
dużo czasu. Kiedy tu wchodzę, urzeka 
mnie o każdej możliwej porze. Czy to 
będzie poranek, czy to w ciągu dnia, 
czy też właśnie nocą. Urzekła mnie ta 
cisza, ta atmosfera, to, co tutaj przeży-
wały te dziesiątki tysięcy ludzi przez 
te 232 lata od czasu kiedy kościół zo-
stał poświęcony. Tutaj czuje się wiarę, 
wiarę tych ludzi, którzy ten budynek, 
to miejsce wznosili, ale potem przez 
te wszystkie lata - raz ciekawsze, raz 
trudne, innym razem napełnione cier-
pieniem - tu przychodzili i tu otrzymy-
wali pociechę. To zapewnienie, że nie 
są sami.

Jaką ksiądz miał wizję "pracy" w 
kościele, kiedy pierwszy raz tu tra-
fił, a jaką ma teraz?

Oczywiście każdy młody człowiek 
po studiach ma pewne wyobrażenie i 
pewne idee. Oczywiście te idee zmie-
niają się nie tyle bardziej z czasem, ile 
te idee trzeba dopasować do miejsca, 
gdzie się służy, w którym człowiek 
żyje i jest. Inaczej te idee można rea-
lizować w dużych parafiach, gdzie jest 
wiele różnych kręgów, a inaczej w ta-
kiej małej parafii jak nasza, gdzie pew-
ne możliwości nie występują. Ale trze-
ba znaleźć taki sposób pracy, który 
będzie odpowiedni dla tego miejsca.

Czym charakteryzuje się wał-
brzyska parafia?

To jest bardzo dobre pytanie. Po-
nieważ ja wywodzę się z Bielska Bia-
łej, więc mogę powiedzieć tak, że moi 
dziadowie i pradziadowie budowali 
ten kościół do którego chodziliśmy. 
Jako członek parafii stale byłem z tym 
kościołem związany, ponieważ to była 
moja parafia. Natomiast tutaj jest tro-
szeczkę inaczej. Współcześni członko-
wie parafii też odczuwają tu związek z 
parafią i budynkami, tym budynkiem 
Kościoła Zbawiciela. Natomiast za-
chodzi tu pewna różnica, ponieważ 
dziś 99% tych, którzy należą do na-
szej parafii, to osoby, które po wojnie 
przywędrowały do Wałbrzycha i tutaj 
się zaaklimatyzowały i miały swoje 
rodziny – to jest trzecie lub czwarte 
pokolenie. Połowa parafian to osoby, 
które w ostatnich dwudziestu, trzy-
dziestu latach wstąpiły do parafii. W 
związku z tym, trudno jest tak od razu 
z tym miejscem, z tą materią się iden-
tyfikować – nie dziwię się temu. To 
następuje powoli przy zmianach po-
koleniowych, to nie idzie tak szybko.

Jest epidemia koronawirusa. 
Jak ksiądz odnajduje się w tych 
czasach, zarówno prywatnie jak i 
zawodowo?

Dla mnie ten czas częściowo jesz-
cze był i jest bardzo trudny. Jestem 
człowiekiem, który bardziej jest na ze-
wnątrz niż wyłącznie siedzi w domu, 
stąd to zamknięcie bardzo źle znosi-

łem. Dziś jest troszeczkę lepiej. Można 
wyjść chociażby do lasu. Natomiast, 
jeśli chodzi o życie parafialne, to jest 
to bolesne, bo prowadzę lekcje po-
przez skype. Oczywiście inaczej ta 
lekcja musi wyglądać niż kiedy spoty-
kamy się z uczniami twarzą w twarz. 
Boleśnie przeżywam to, iż nie mogę 
składać wizyt, nie tyle bojąc się o sa-
mego siebie, ale że komuś, w szcze-
gólności osobie starszej, mogę do 
domu przynieść „coś”, czego bym nie 
chciał.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu ksiądz 
proboszcz opowiada czym jest wiara 
w obecnych czasach, jakie jest miej-
sce parafii w społeczności wałbrzy-
skiej oraz o najzabawniejszym zdarze-
niu z z życia parafii. Zeskanuj kod QR, 
zobacz pełen wywiad.
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Kancelaria Premiera

Cezary Przybylski

Rafał Trzaskowski

Andrzej Duda

Zamek Książ

Wałbrzyska SSE

Koleje Dolnośląskie

@WalbrzychMM

@PremierRP

@PrzybylskiCez

@trzaskowski_

@AndrzejDuda

@Zamek_Ksiaz

@WalbrzyskaSSE

@KolejeD

12:13 PM · 15 maj 2020

10:00 PM · 19 maj 2020

12:47 PM · 18 maj 2020

1:13 PM · 13 maj 2020

3:34 PM · 20 maj 2020

11:31 AM · 20 maj 2020

1:43 PM · 18 maj 2020

4:29 PM · 18 maj 2020

41 laptopów o wartości 97990 zł dla wałbrzyskich uczniów! Zakup sfinansowano 
w ramach projektu “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego” współfinan. ze środków EFRR w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

„Głęboko wierzę, że Polska i polska gospodarka będzie się umacniać, a polskie 
społeczeństwo i polscy pracownicy wyjdą z tego kryzysu  wzmocnieni” - premier 
@MorawieckiM.
Całe wystąpienie: https://bit.ly/ForumPFR

Podsumowałem pierwszy miesiąc działania Dolnośląskiego Pakietu Gospodarcze-
go. Duże zainteresowanie przedsiębiorców naszym wsparciem oznacza, że sku-
tecznie wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Już w pierwszych tygodniach 
pomogliśmy kilku tysiącom firm! https://tiny.pl/777ld

W związku z moim startem w wyborach prezydenckich powtarza się pytanie: a co z 
Warszawą? Uspokajam - jeśli wygram wybory prezydenckie, nasza Warszawa nadal 
będzie bezpieczna!

W trudnych chwilach kryzysu, kiedy pandemia koronawirusa zbiegła się w cza-
sie z suszą, polscy Rolnicy kolejny raz pokazują swój charakter. Dziś rozmawia-
łem o tym z Panem Janem Kamińskim w Jego gospodarstwie na Mazowszu. 
Szacunek dla Rolników za Ich ciężką pracę!

Get to know #KsiążCastle:
Today, the Princess’s rooms host an exhibition of photographs by a former cook, 
#LouisHardouin ,entitled „A gourmet’s View of Książ”. The exhibition depicting life 
at the Pless’s residences in Książ at the beginning of the 20th century.

Prezes @piotr_sosinski  i wiceprezes  @KrzysztofDrynda podpisali dziś z Wałbrzy-
skim Przed. Wodociągów i Kanalizacji porozumienie, którego efektem będzie 
uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Villardczyków w #Wałbrzych. #Inwesty-
cjeStymulująceGospodarkę są teraz szczególnie ważne

Przypominamy, że od 18.05. obowiązują nowe zasady podróżowania transpor-
tem zbiorowym. Maksymalna liczba osób w pociągu nie może przekroczyć 30% 
ogólnej liczby miejsc siedzących i stojących, przy czym zajęte może być co dru-
gie miejsce siedzące.

8 Co tam w sieci? /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 22 maja 2020
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Światło młodości

Redukcja zmarszczek, 
leczenie trądziku czy od-
budowa skóry. To tylko nie-
liczne z efektów jakie daje 
nam terapia światłem LED. 
Dlatego w ostatnim czasie 
staje się tak popularnym 
zabiegiem w klinikach me-
dycyny estetycznej, ale nie 
tylko. Światło LED znalazło 
szerokie zastosowanie za-
równo w kosmetologii, jak i 
dermatologii. Jego działanie 
poprawia funkcjonowanie 
komórek skóry oraz zwięk-
sza ukrwienie. Zabiegi te są 
nieinwazyjne, bezpieczne 
i nie wymagają odpowied-
niego przygotowania. Co 
ważne, mają również małą 
listę przeciwwskazań. Dzięki 
temu z powodzeniem wy-
korzystuje się je do leczenia 
zmian dermatologicznych, 
takich jak łuszczyca, ato-
powe zapalenie skóry czy 
trądzik. W kosmetologii i 
medycynie estetycznej ich 
działanie zwiększa stymu-
lację produkcji kolagenu, 
poprawia stan uszkodzonej 
skóry po terapii laserowej, 
wspomaga porost wło-
sów. Najnowsze publikacje 
potwierdzają, że zabiegi z 
użyciem światła LED ideal-
nie nadają się również do 
leczenia opryszczki, półpaś-
ca, wyciszania zmian zapal-
nych, szybszego gojenia ran, 
zmniejszenia opuchlizny, 
redukcji siniaków. Dobre 
efekty stwierdzono również 
w przypadku przewlekłych 
owrzodzeń nóg oraz tocznia 
rumieniowatego.

Terapia opiera się na na-
świetlaniu skóry odpowied-
nim kolorem światła, które 
w zależności od długości fali, 
ma swoje działanie terapeu-
tyczne. Im dłuższe fale świat-
ła, tym głębiej docierają do 
tkanek. Standardowo czas 
zabiegu wynosi od 5 do 15 
minut, a rekomendowana 
ilośc powtórzeń to 10. 

Skorzystaj z promocji 

Oczywiście mogę się mylić, 
mogę nie wiedzieć, nie zauwa-
żyć i w całej krasie tego „nie-
wiedzenia” pisać w autorskiej 
rubryce w gazecie, że jedno z 
bardziej rozpoznawalnych wy-
darzeń popularyzujących ofer-
tę kulturalną - Noc Muzeów - 
podjęto tylko w jednej miejskiej 
instytucji.

Film zamykający tegoroczną 
edycję znanego festiwalu fil-
mów dokumentalnych, trans-
mitowany za darmo, bez kosz-
tów dojazdu, popcornu w cenie 
kinowej i to jeszcze na najprost-
szym, oczywistym medium 
społecznościowym, oglądało ze 
mną osiemdziesiąt osób.

Napisy czytała już połowa 
mniej.

Sceny jak z serialu „Rojst” 
(tak, trochę wybaczam czasem 
polskiej szkole filmowej; zwłasz-
cza, gdy obraz nie zaczyna się 
od żenującej sceny w łóżku, a 
później twórca sam nie wie co 
z tym zrobić), którego akcja to-
czy się w odwilżonej Polsce lat 
osiemdziesiątych. Dziennikarza 
działu kultury, na odprawie w 
redakcji, szef pyta o tematy do 
jego działu. Ten milczy, wzrusza 
bezradnie ramionami. Z sali od-
powiada kolega: „kultura padła”. 
Padła, pada?

Sceny jak z czasów masowej 
emigracji Polaków na Wyspy 
Brytyjskie, czy w krainę mły-
nów, kiedy uciekano do życia 
lepszego, bo z większym poten-
cjałem finansowym.

Okazywało się, że problem 
to nie pieniądze, ale jakość my-
ślenia o sobie, innych, świecie. 
Standardy.

Chodzą plotki, że do końca 
roku możemy zapomnieć o gro-
madzeniu się. Tym bardziej eu-
forycznie przywitamy, z należ-
ną wdzięcznością dyktowaną 
przez syndrom sztokholmski, 
każdą kolejną formę uwalnia-
nia. Ale my plotkami się nie zaj-
mujemy, prawda?

Wielki powrót sektora „beauty”
Trzeci etap odmrażania gospodarki stał się faktem. 18 maja otwarto gabinety kosmetyczne i zakła-

dy fryzjerskie. Nareszcie branża „beauty” ma szansę się „odkuć”, a my - Panie wyglądać pięknie.

Fit gofry
Gofry kojarzą nam się z latem, wakacjami i dzieciństwem. By 

przywołać słodkie wspomnienia, przygotowaliśmy dla Was prze-
pis na ten przysmak.

Ale uwaga! Chcąc umówić 
się na zabieg, musimy zrobić 
to zdalnie. W trakcie wizyty jest 
zakaz używania telefonów ko-
mórkowych i picia kawy. Obo-
wiązują też inne procedury, np. 
gdy przyjdziemy za wcześnie, 

nie skorzystamy z poczekalni. 
Dlatego warto być punktualnie, 
o umówionej wcześniej porze.

Najwięcej kontrowersji po 
ogłoszeniu przez rząd nowych 
wytycznych, wzbudził jednak 

pomysł mierzenia temperatury 
klientom. Głosy sprzeciwu po-
jawiły się z każdej strony. W sie-
ci zawrzało również z powodu 
przepisów dotyczących zacho-
wania odpowiedniej odległości. 
Przy oczyszczaniu twarzy czy 
hennie, wydaje się to po prostu 
niewykonalne. 

Bo to, że w takich miejscach, 
jak salony urody powinno dbać 
się o higienę i zachować najwyż-
sze standardy bezpieczeństwa 
(maseczki, rękawiczki, fartu-
chy, dezynfekcja powierzchni 
użytkowych i sprzętu, używa-
nie jednorazowych zestawów 
ochronnych), jest oczywiste i nie 
wymaga komentarza.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Potrzebujemy: 

2 jajka
150 g mąki jaglanej
250 ml mleka migdałowego
1 łyżeczka oleju rzepakowego 

lub innego zdrowego tłuszczu
szczypta soli
pół łyżeczki proszku do pie-

czenia
opcjonalnie: 1 łyżka ksylitolu 

(jeśli lubimy słodkie gofry)
Wszystko razem mieszamy i 

wlewamy do gofrownicy. Cyk i 
gotowe! Podajemy z owocami, 
cukrem pudrem, nutellą - jak kto 
lubi :).

Palce lizać!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Popularne sieciówki, mając na uwadze dobro klienta i swoje, oferują coraz więcej korzystnych 
promocji. I tym razem oferty rabatowe takowymi naprawdę są.

Wystarczy przejrzeć asor-
tyment takich marek jak 
choćby Sinsay, CCC, Martes 
Sport, 5.10.15, czy Coccodril-
lo, by przekonać się, że w tych 
miejscach dostaniemy towar 
wysokiej jakości za niewielkie 
pieniądze - dla siebie lub dzie-
cka. Ruszamy na shopping! 

Uwaga! Zapisując się na 
newsletter bądź rejestrując 
się na stronie danego sklepu, 
istnieje spore prawdopodo-
bieństwo, że otrzymasz bo-
nus w postaci dodatkowej, 
powitalnej zniżki (zazwyczaj 
5 lub 10%). W ten sposób fir-
my chcą zachęcić potencjal-

nych nabywców do zakupów. 
I trzeba przyznać, że robią to 
skutecznie.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Robert   
Nazwisko: Kosiński 
Data urodzenia: 10 sierpnia 1978 roku 
Pseudonim sportowy:    Kosa 
Klub: KT Szczawno-Zdrój (tenis ziemny)

Największy dotychczasowy sukces?
Myślę, że ten najważniejszy jest wciąż 
przede mną (śmiech). Patrząc jednak w 
przeszłość to zdobycie przez wielu moich podopiecznych medali Mi-
strzostw Polski. Nie chciałbym wymieniać pojedynczych nazwisk, bo 
pewnie bym kogoś skrzywdził, tym bardziej że sukcesów było naprawdę 
bez liku. Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć także o zbudowaniu 
szczawieńskiego klubu i wprowadzeniu unikatowego systemu szkolenio-
wego. Nazywam to piramidą, w której lepsi zawodnicy wspierają tych nie-
co młodszych, może ciut słabszych graczy. A ci na samej górze piramidy 
otrzymują zaś odpowiednią atencję ze strony kadry trenerskiej. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Mogę śmiało powiedzieć, że moim idolem jest Rafael Nadal, którego mia-
łem przyjemności poznać osobiście. Jest dla mnie wzorem do naśladowa-
nia, zarówno po względem sportowym jak i w życiu osobistym. 
Dlaczego tenis ziemny?
Wszystko zaczęło się przez zupełny przypadek w szkole podstawowej. 
Kolega z klasy uprawiał tenis ziemny i tak znalazłem się na kortach. Mu-
szę jednak podkreślić, że nie miałem rozterek, gdyż tenis spodobał mi się 
od pierwszych zajęć. Dzisiaj mogę otwarcie przyznać, że moja miłość do 
tenisa to prawdziwie odwzajemnione uczucie. 
Jaki cel jako trener lub prezes klubu chcesz osiągnąć?
Zdecydowanie ważniejsze dla mnie są cele sportowe aniżeli organizacyj-
ne. Nie ukrywam, że chciałbym, aby któryś z moich zawodników zagrał w 
przyszłości na prawdziwych, światowych arenach ATP. 

Chełmiec - to brzmi dumnie
MKS Aqua Zdrój znika z siatkarskiej mapy Polski! Wydaje się, że z perspektywy czasu jest 

to naturalna decyzja. Wielu z nas uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wrócić do ko-
rzeni. Chełmiec dawał poczucie przynależności do czegoś wielkiego. Dziś tego wielkiego w 
naszym mieście, bardzo nam brakuje.

Spokojne utrzymanie akademiczek
Przerwane po I kolejce rundy wiosennej rozgrywki Ekstraligi pań w piłce nożnej właśnie 

dobiegły końca. AZS PWSZ Wałbrzych ukończył sezon 2019/2020 na 7. miejscu, a Mistrzem 
Polski po raz trzeci z rzędu został Górnik Łęczna. Największym przegranym okazał się AZS UJ 
Kraków, który nieoczekiwanie znalazł się poza podium. 

Koło ratunkowe, jakie w 
pewnym momencie rzu-
ciło Aqua Zdrój, musiało 
w końcu pęknąć. Epide-
mia przyspieszyła tempo 
zmian. Dzisiaj sprawą nad-
rzędną jest zapewnienie 
drużynie prawa gry na po-
ziomie II ligi.

– W obecnej sytuacji 
sporo zespołów – oko-
ło 1/3 – nie przystąpi do 
rozgrywek II ligi, zatem 
wszystko w gestii PZPS, 
aby umożliwił start na 
tym szczeblu KPS Chełmiec 
Wałbrzych. Przepisy po-
zwalają na taki manewr, 
jeżeli więcej niż 75% za-
wodników przechodzi do 

innego klubu – mówi Fa-
bian Kurzawiński.

KPS Chełmiec Wał-
brzych to brzmi dumnie, 
szczególnie. Pod tym 
sztandarem rodziły się 
takie perełki jak choćby 
Krzysztof Ignaczak. Dzisiaj 
wspominamy Mistrzostwa 
Polski, puchary, czy suk-
cesy grup młodzieżowych. 
Marzymy o samym topie.

– Na dzień dzisiejszy 
możemy tylko pomarzyć 
o ekstraklasie w Wałbrzy-
chu. O I lidze również. W 
pierwszych sezonach no-
wej rzeczywistości sku-
pimy się na pracy z mło-
dzieżą, z której zawsze 

siatkarski Wałbrzych sły-
nął oraz stabilizacji struk-
tur klubu tak, aby nawią-
zać do historii i tradycji 
Chełmca Wałbrzych, któ-
rego w 1956 roku współ-
tworzył mój dziadek Mie-
czysław – tłumaczy Fabian 
Kurzawiński.

Ostatni zauważalny suk-
ces wałbrzyskiej siatków-
ki to mistrzostwo kraju w 
rozgrywkach I ligi w 2015 
roku. Było też jednak szó-
ste miejsce czy gra w pół-
finałach naszej młodzieży. 
Teraz należałoby przełożyć 
jej wyniki na rozgrywki se-
niorskie.

JZ

We wtorek Polski Związek Piłki 
Nożnej przeprowadził telekonferen-
cję z udziałem przedstawicieli Eks-
traligi oraz między innymi prezesa 
Zbigniewa Bońka. Celem spotkania 
na łączach internetowych było pod-
jęcie ostatecznej decyzji w sprawie 
kobiecych rozgrywek. Zgodnie z 
postanowieniem centrali Mistrzem 
Polski został Górnik Łęczna, który 
z dużą przewagą nad rywalami za-
kończył przerwany w połowie marca 
sezon na 1. miejscu. PZPN zdecydo-
wał również, iż w najbliższym czasie 
dograny zostanie Puchar Polski. 

Znacznie ciekawiej było jednak 
na niższych miejscach podium. Na 

2. pozycji sklasyfikowano bowiem 
ex aequo Medyka Konin oraz Czar-
nych Sosnowiec, które wywalczyły 
identyczną liczbę punktów – 25. W 
bezpośredniej rywalizacji lepszy był 
Medyk, który wygrał 2:0, jednak za 
sosnowiczankami przemawiał lep-
szy bilans bramkowy 40:8 do 43:13. 
W związku z tym PZPN zdecydował, 
iż wspomnianym ekipom należy się 
tytuł wicemistrza kraju i nagroda 
finansowa w wysokości 100 tysięcy 
złotych. 

Równi i równiejsi
Niestety, choć wszystko wydaje 

się w porządku, to powyższą decy-
zję należy uznać jako sporego ka-

libru skandal. Po rundzie jesiennej 
bowiem AZS UJ Kraków plasował się 
na 3. miejscu w tabeli ze stratą punk-
tu do wicelidera z Konina. Wiosną 
udało się rozegrać zaledwie jedną i 
to niepełną kolejkę. Niepełną, gdyż 
z racji występów w lidze futsalu aka-
demiczki z Krakowa przełożyły swój 
pojedynek z ostatnim w tabeli Rol-
nikiem Głogówek (zerowy dorobek) 
na późniejszy termin. Co prawda w 
lutowej odsłonie Medyk przegrał z 
AZS-em PWSZ 0:2, ale Czarni poko-
nali GKS Katowice 4:0, dzięki czemu 
zrównali się punktami z Medykiem. 
Niestety, piłkarki z Małopolski nie 
dostały szansy wyrównania zaległo-
ści, a w rezultacie zdobycia pewne-
go kompletu punktów, gdyż z racji 
pandemii koronawirusa do potyczki 
z Głogówkiem nie doszło. W tych 
okolicznościach wydaje się, że naj-
bardziej sprawiedliwe byłoby sklasy-
fikowanie zespołów zgodnie z tabe-
lą końcową rundy jesiennej, jednak 
PZPN uznał inaczej. Tym samym, za-
miast srebrnego krążka oraz nagro-
dy finansowej w wysokości 100 ty-
sięcy złotych, AZS UJ Kraków musiał 
pogodzić się, i to nie ze swojej winy, 
z pozycją tuż za podium. Po stronie 
przegranych należy również wspo-
mnieć o KP Bydgoszcz oraz Rolniku, 
które po roku występów żegnają się 
z najwyższym szczeblem w kraju.

Jeśli chodzi o AZS PWSZ Wał-
brzych, to podopieczne trenera 
Kamila Jasińskiego zostały sklasyfi-
kowane na 7. miejscu. Na razie nie 
wiadomo, kiedy rozpoczną się ko-
lejne rozgrywki Ekstraligi. Według 
jednej opcji inauguracja sezonu 
2020/2021 nastąpi nieco wcześniej 
niż zwykle, czyli być może jeszcze 
w lipcu. Z drugiej zaś strony wciąż 
wstrzymane są rozgrywki w Holan-
dii oraz Belgii, dlatego niewykluczo-
ny jest późniejszy start naszej ligi. 

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

EURO ...1992
W miniony weekend red. Ja-
kub Zima ze Sportowego Wał-
brzycha przeprowadził ze mną 
wywiad online, w którym m.in. 
opowiadałem o swoich planach 
związanych z biciem kolejne-
go rekordu w żonglerce a także 
wspominaliśmy dawne piłkar-
skie czasy, początki naszego 
zainteresowania piłką nożną. 
Red. Zima zasugerował, żebym 
w kolejnym felietonie krótko 
zastanowił się czy reprezenta-
cja Jugosławii, gdyby nie zo-
stała wykluczona z EURO ‚92, 
zostałaby na tym turnieju mi-
strzem Europy? Odpowiadając 
koledze Redaktorowi powiem 
- miałaby na to ogromne szan-
se! Reprezentacja Danii, która 
ostatecznie zastąpiła Jugosła-
wię, zapisała jedną z najbardziej 
romantycznych kart w historii 
futbolu, ale gdyby nie polityka, 
która doprowadziła do krwawej 
wojny na Bałkanach, Jugosła-
wia mogłaby napisać w latach 
90-tych również niesamowitą 
historię, okraszoną medalami 
mistrzostw naszego kontynentu 
jak i świata. Wielu ekspertów 
uważa (z czym ja się zgadzam), 
że apogeum możliwości tej dru-
żyny przypadłoby na mundial w 
USA w 1994. Szwedzkie EURO 
byłoby tylko wstępem, które i 
tak mogło zakończyć się złotym 
medalem. Tamta Jugosławia 
była niezwykle silna, składała 
się z kilku bardzo doświadczo-
nych zawodników: Hadżibegi-
cia, Susicia, Bażdarevicia, będą-
cych w sile piłkarskiego wieku 
- lidera Stojkovicia, Savicevicia 
oraz Panceva i młodych: Jugo-
vicia czy Mihajlovicia. Kilku za-
wodników ze składu, który miał 
pojechać na tamto EURO zdoby-
ło rok wcześniej Puchar Europy 
z Crveną Zvezdą Belgrad. Jugo-
sławia trafiła do grupy z Gospo-
darzami, Francją oraz Anglią. 
Patrząc dodatkowo na turniejo-
wą dyspozycję dwóch ostatnich 
reprezentacji, piłkarze Ivicy Osi-
ma mieli szanse z nimi wygrać, 
jak również z solidną Szwecją 
(ostatecznie z grupy awansowa-
li właśnie Szwedzi i Duńczycy 
a „papierowi” faworyci pożeg-
nali się z imprezą). W półfinale 
czekaliby na nich Niemcy (już 
jako zjednoczone) lub Holen-
drzy a obie te drużyny również 
w Szwecji nie zachwycały. Tak 
więc wszystko dla Jugosłowian 
było możliwe.... Oczywiście to 
tylko teoria, ale fajnie czasami 
tak się pobawić i powspominać, 
zwłaszcza, że uwielbiam futbol 
bałkański.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Wałbrzyski mit o potędze 
czy „Dziady” Mickiewicza?
Zimno wszędzie. Ciemno 
wszędzie! Co to będzie? Co 
to będzie? Wiedzieć może 
to chyba wyłącznie sam 
Mistrz Gry. COViD-19 zadał 
pierwsze ciosy. Wystarczy-
ło razów kilka, by długie i 
głębokie rany sączyły z nas 
krew. Kap. Kap. Na razie 
tylko kap. Jeszcze się trzy-
mamy. Zaciskamy dłońmi 
dziurę, ale bandaż zmienia 
barwę z dnia na dzień, coraz 
szybciej.
Z takim scenariuszem bory-
kamy się od kilku tygodni. 
Dziurawa jak ser szwajcarski 
tarcza nie chroni przed natar-
ciem kryzysu gospodarcze-
go, a sport w mieście umie-
ra. Bez zastrzyku gotówki 
z zewnątrz, trudno będzie 
utrzymać się na powierzchni 
klubom, których zawodnicy 
tak dumnie promowali swo-
je miasto, eksponując hasła 
na białych tabliczkach. One 
miały być drogowskazem. 
Wskazywały drogę ekspreso-
wą, którą wyłącznie wybrani 
trafili do celu.
Dzisiaj nawet najwierniejsi 
z wiernych otrzymali cios 
w plecy. Ktoś lub może coś 
próbuje wymazać z mapy 
ich arenę zmagań. Koman-
dosi od zadań specjalnych 
już raz zbudowali swoją po-
tęgę. Wtedy ktoś pomachał 
zamkniętą walizką, w której 
powietrze robiło za kruszec 
i bańka mydlana pękła. Na 
szczęście Rademenes zrobił 
swoje i zrodziła się armia 
bohaterów. Zainspirowani 
talentem swojego wodza, 
wdrapali się na szczyt. Wbili 
chorągiew. Zasłużyli na laur. 
Zamiast tego w barze „Pod 
Syreną” zrobili z nich cioł-
ka. Osamotnieni, trzymali 
się dzielnie, ale siła ciążenia 
wyrywała puzzle z doskona-
le przygotowanej układanki.
Semper Fi! Czy w pałacu, 
ktoś sobie o tym przypomni? 
Zawołał. Zjawili się. Wier-
nie służyli. Teraz należy im 
się pomoc. Trzeba ratować 
dobro grodu spod Chełmca! 
Nikt przecież nie chce obu-
dzić się, zastanawiając czy 
to była jawa czy sen!? O mój 
Górniku, rozwijaj się!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
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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

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Drogie Panie kosmetyczki i stylistki 

paznokci mam do podnajęcia  gabinety 

w pełni nowocześnie  wyposażone  na  

waszą działalność w Wałbrzychu

tel. 791 894 799

lub inną formę współpracy

Takie ogłoszenie 
drobne

W RAMCE

 399zł +vat
NA PÓŁ ROKU

531 250 173

SZUKAMY
KOLPORTERÓW 

GAZET
WAŁBRZYCH 

ŚWIDNICA
TEL 531 407 736  

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

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

PRACA

(6) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

USŁUGI

(6) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEB-
LE KUCHENNE I INNE STOLAR-
SKIE. TANIO TEL. 692 123 981

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

(6) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! 
W W W. M E B L E - I B G . W E E B LY. 
COM TEL. 607 218 533

(6) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 

Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 
17 w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 
74-660-38-43

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

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

(18) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, pro-
fesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackie-
go 5,www.speed24h.info

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

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

(1) Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysłowe. 
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47, 
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 
51

Hydraulik – instalacje  wodno-ka-
nalizacyjne centralnego ogrzewania, 
kotły co, montaż kominów, instalacje 
gazowe, usuwanie awarii tel. 506 754 
379 .

(13) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remonty 
łazienek. Tel. 513 022 801

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Sprzedam duże ilości płyt winylo-
wych, starodruki, rzeźby, obrazy i 
inne antyki w przystępnych cenach. 
Tel. 536 450 782

KREDYTY
gotówkowy, fi rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

REMONTY
mieszkań i domów

szybkie terminy

SZYBKO

I SOLIDNIE

504 175 028
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