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„Setka” pęknie jesienią?„Setka” pęknie jesienią?
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Nowe mieszkania Nowe mieszkania 
przy Staszicaprzy Staszica
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W czwartek 22 października 
tego roku Trybunał Konstytucyjny 
rozpatrzył w pełnym składzie wnio-
sek w sprawie tak zwanej aborcji 
eugenicznej. Według Konstytucji 
RP orzeczenia Trybunału Konsty-
tucyjnego mają moc powszechnie 
obowiązującą i są ostateczne. Jed-
nak orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego w tej sprawie stało się 
iskrą zapalną, powodującą uliczne 
strajki w większości miast Polski.

Jak to się zaczęło
Aborcja eugeniczna oznacza, że w 

przypadku podejrzenia choroby dziecka 
lub jego upośledzenia dozwolona była-
by aborcja. W 2019 roku do Trybunału 
Konstytucyjnego został złożony wniosek 
dotyczący podważenia tak zwanej abor-
cji eugenicznej. Grupę wnioskodawców 
reprezentowali Bartłomiej Wróblewski i 
Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości, 
a pod wnioskiem podpisało się 119 po-
słów, między innymi z takich partii jak PiS 
czy Konfederacja. Warto również przy-
pomnieć, że obowiązująca od 1993 roku 
ustawa o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży zezwala na 
dokonanie aborcji w trzech przypadkach 
- gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia 
lub zdrowia kobiety, jest duże prawdo-
podobieństwo ciężkiego i nieodwracal-
nego upośledzenia płodu albo nieule-
czalnej choroby zagrażającej jego życiu 
lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego.

Konsekwencje orzeczenia
Najważniejszym skutkiem orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
tak zwanej aborcji eugenicznej jest fakt, 
że żaden lekarz nie będzie ryzykował 
utraty prawa do wykonywania zawodu 
i pozbawienia wolności, aby wykonać 
zabieg przerwania ciąży. Jak podkreśla 
część środowiska prawniczego - pozba-
wiono kobiety prawa do decyzji, czyli do 
samostanowienia w przypadku nawet 
najbardziej dramatycznych przypadków 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledze-
nia płodu.

Nie wszyscy sędziowie zgodni
Mimo orzeczenia TK część sędziów 

składu miało odrębne zdanie. Sędzio-
wie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski w 
swoich zdaniach odrębnych zaznaczali 
iż: „ Państwo nie może dawać prymatu 
jedynie ochronie życia poczętego, bez 
odniesienia się do praw i wolności ko-
biet, do ich godności. Te prawa również 
zasługują na ochronę. Rodzina, a często 
kobieta, nie może być zdana na samotne 
i pozbawione realnej pomocy państwa, 

wychowanie dziecka ciężko upośledzo-
nego".

Wielki Strajk społeczny
Wyrok TK stał się iskrą zapalną dla 

społeczeństwa w Polsce. W wielu mia-
stach odbyły się demonstracje (i to nie 
tylko w tych największych, jak Warszawa, 
Wrocław, Gdańsk czy Kraków, ale także 
w małych miasteczkach). Oficjalnie w 
całej Polsce trwa Strajk Kobiet. 23 paź-
dziernika w Warszawie rozpoczęła się 
demonstracja pod budynkiem Trybuna-
łu Konstytucyjnego, potem manifestanci 
przenieśli się na Nowogrodzką. Według 
różnych szacunków, w marszu mogło 
brać udział około 10 tysięcy osób. Straj-
kowano również na drogach, organizu-
jąc spowolnione przejazdy samochodów 
przez miasta. A wszystko to dzieje się w 
epicentrum II fali pandemii koronawiru-
sa.

Wałbrzych też strajkował
Wałbrzyski strajk przebiegał w róż-

nych fazach i miejscach. Jedną z form 
protestu był spacer dookoła rynku czy 
wolny przejazd oplakatowanych pojaz-
dów z sygnalizacją dźwiękową przez 
Wałbrzych. Jak podkreśla Marta Wosak, 
jedna z organizatorek wałbrzyskiego 
strajku, "Wałbrzych strajkuje od samego 
początku, od 2016 roku. Na ulice wycho-
dzą kobiety, dziewczyny, wspierający je 
mężczyźni, matki z dziećmi, babcie, na-
stolatki i seniorki. Łączy je przekonanie, 
że ich podmiotowość i godność jest waż-
na, i należna im, niepodważalnie i bez-
dyskusyjnie. Sprzeciwiają się dyktaturze 
ekstremalnie prawicowych, katolickich 
rządów, które chcą trzymać ich wolność 
pod butem zakazów i kontroli praw re-
produkcyjnych. Orzeczenie pseudo TK 
rozgrzało ich gniew do czerwoności”. Z 
kolei Anna Stabrowska z Lewicy zazna-
cza: „Wiedziałam, że będzie trzeba za-
protestować i że czekają nas intensywne 
dni. Natomiast po pierwszym proteście 
uświadomiłam sobie, że mamy do czy-
nienia z czymś absolutnie bez preceden-
su w trzydziestoletniej historii naszego 
demokratycznego państwa”. Protestowa-

li również mężczyźni. Roman Ziembicki z 
Lewicy podkreśla: „To, co zobaczyłem w 
pierwszych dniach protestu, energię, z 
jaką się one odbywały, sprawiło, że ani ja, 
ani moje koleżanki i koledzy nie mogli-
śmy pozostać obojętni. Wsparliśmy ich 
naszym doświadczeniem, kontaktami i 
możliwościami logistycznymi”. Strajk po-
piera również Zastępca Prezydenta Mia-
sta dr Sylwia Bielawska, która napisła na 
swoim Twitterze: „Wałbrzyska młodzież 
ma dość :) Napięty biceps spontaniczny 
spacer ulicami @WalbrzychMM #StrajKo-
biet #wyborNIEzakaz ”.

Działacze PiS mają swoje zdanie
Jak podkreśla Jerzy Langer, radny 

Rady Miejskiej Wałbrzycha z Prawa i 
Sprawiedliwości: „Orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, które wg. konstytu-
cjonalistów nie mogło być inne, stało się 
pretekstem do wywołania wojny kultu-
rowej. Trzeba pamiętać, że obecną Kon-
stytucję uchwaliło Zgromadzenie Na-
rodowe, w którym większość stanowiła 
lewica. Od dawna lewicowe środowiska 
podważały zw. kompromis, oczekując li-
beralizacji ustawy „aborcyjnej”. Orzecze-
nie TK stało się pretekstem do działań, 
których celem nie jest nawet obalenie 
obecnego rządu. To wojna z Kościołem 
Katolickim, który w Polsce stanowi osto-
ję tradycji narodowych” - komentuje 
radny. „Nie odbierając nikomu prawa do 
własnych poglądów, nawet ich manife-
stowania, to obecne protesty i ich for-
ma jest obrzydliwa. Angażowanie przez 
nauczycieli uczniów do marszy, podczas 
których w sposób wulgarny i agresywny 
wyraża się oczekiwania lewackich akty-
wistów. Ataki na kościoły podczas nabo-
żeństw, niszczenie pomników i elewacji 
sakralnych obiektów, nie mogą znaleźć 
żadnego uzasadnienia. Te protesty pod-
czas panującej pandemii, podsycane 
przez antyrządową opozycję, w tym 
przez Prezydenta R. Szełemeja i jego za-
stępczynię S. Bielawską, są przykładem 
wyjątkowej hipokryzji. Przecież ci ludzie, 
witani przez księży siadają w pierwszych 
ławkach podczas uroczystości religij-
nych. Owoce tej akcji odczują rodziny jej 
uczestników i to za 10-14 dni”- dodaje 
Jerzy Langer.

Paweł Szpur
foto użyczone 
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Imieniny:
Huberta, Sylwii

Święto
Myśliwych - Hubertus

LISTOPAD

3
WTOREK

Imieniny:
Sławomira, Elżbiety

Dzień Postaci z Bajek

LISTOPAD

5
CZWARTEK

Imieniny:
Edmunda, Przemysława

Dzień
Spódnicy

17:00 Straszny Wieczór w Starej Kopalni:  warszta-
ty ceramiczne, 18.00 – zwiedzanie
18:00   „Pacjent 0” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu (Duża Scena / live on-line)
18:00 „Tribute to Zbigniew Wodecki” - koncert po-
święcony pamięci artysty - Stara Kopalnia - Cen-
trum Nauki i Sztuki · Wałbrzych
18:30 Koncert organowy: V Symfoniczne Organy 
Schlaga - Zuzanna i Maciej Batorowie, Kościół Po-
koju, Świdnica (wstęp wolny)
19:00 Halloween dla rodzin z dziećmi Zamek Książ 
19:00 Filharmonia Sudecka - koncert online: Wie-
sław Prządka - akordeon, bandoneon oraz OSFS 
pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego  
19:00 Zaduszki Jazzowe pamięci Komedy - Step-
ping Stone Quartet: „Myśląc Komeda” - Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych
20:00 Straszne Zwiedzanie Starej Kopalni, Wał-
brzych
20:00 „Iwanow. Człowiek, który śpi” - Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu (Scena Kameralna)

 
Imieniny:
Antonina, Augusty

Halloween
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10:00 – 16:00 Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna 
Śląska - Wszystkiego upiornego – halloweenowa 
- przygoda z Tomkiem i przyjaciółmi (dla dzieci – 
należy pamiętać o stroju)16:00  Muzeum Kolejni-
ctwa, Jaworzyna Śląska – dla dorosłych - przejście 
po mrocznej trasie  historii
18:00 „Kumulacja”- spektakl Teatru Dramatyczne-
go w Wałbrzychu - PWSZ Audytorium Novum
18:00 „Cyrano” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
(Duża Scena)
18:00, 20:00 Nocne Zwiedzanie Zamku Grodno - 
Zamek Grodno, Zagórze Śląskie
20:00 Halloween dla dorosłych - Zamek Książ 
20:00 „Pacjent 0” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu (Duża Scena / live on-line)
20:00 „Iwanow. Człowiek, który śpi” - Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu (Scena Kameralna)
6. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum przenie-
siony do sieci http://spektrumfestiwal.pl/

Imieniny:
Bohdana, Jerzego

ZADUSZKI

LISTOPAD

2
PONIEDZIAŁEK

Imieniny:
Karol, Olgierd

Dzień Taniego Wina

LISTOPAD

4
ŚRODA

Tomasz Zagórski,
religioznawca, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu, przewodnik sudecki.

Imieniny:
Seweryna, Andrzeja

WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH

LISTOPAD

1
NIEDZIELA

18:00 Wieczory z kinem rosyjskim – OSIEŃ Ki-
nofest -2019 – filmy krótkometrażowe
Galeria Fotografii, Rynek 44, Świdnica (wstęp 
wolny)

17:00 Wspomnieniew wałbrzyszan, którzy 
odeszli w mijającym roku - pl. Magistracki, Wał-
brzych  
19:00 „Wielcy Nieobecni” - koncert Krzysztofa 
Kurnyty - „Pod pretekstem’’ Art Cafe, Wałbrzych

19:00 „Kłamstwo” – spektakl - SCK, ul. Paderew-
skiego, Strzegom

11:00 – 14:00 II Dolnośląskie Forum Edukacji 
Kulturowej -  transmisja na fb, na stronie @Bar-
dzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk.
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen •• Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWIDRZWI
już od 950zł już od 950zł 
z montażemz montażem

OKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

„Dla triumfu zła potrzeba tylko,

żeby dobrzy ludzie nic nie robili.” 

 Edmund Burke

W Polsce przyjęła się tra-
dycja odwiedzania grobów 
bliskich 1 listopada. Powinni-
śmy to robić jednak dopiero 
2 listopada, w Zaduszki. Co 
to są Zaduszki?  A czym Dzień 
Wszystkich Świętych?

Zaduszki to święto obcho-
dzone w tradycji katolickiej w 
dniu 2 listopada. Jest poświę-
cone refleksji nad życiem i 
przemijaniem oraz modlitwie 
za cierpiące dusze w czyśćcu, 
czyli za wszystkich nieżyjących, 
co do których nie mamy pew-
ności, że są już w niebie. Dla-
tego Kościół Katolicki tak dużą 
uwagę kieruje na modlitwę za 
zmarłych. Prosimy Boga aby 
nasi nieżyjący bliscy, jak naj-
szybciej znaleźli się w niebie. 
Tradycja tego święta sięga roku 
998, kiedy to św. Odylon, opat 
benedyktyńskiego klasztoru 
w Cluny ustanowił to święto, 
a w wieku XIV wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmar-
łych zostało na trwałe wpro-
wadzone do liturgii rzymskiej, 
rozpowszechniając się w ten 
sposób w całym Kościele. Dzień 
Wszystkich Świętych w odróż-
nieniu od Zaduszek, to dzień 
radosny, w którym większość 
z nas obchodzi po raz drugi 
imieniny. W chrześcijańskiej, a 
szczególnie w polskiej tradycji 
przyjął się zwyczaj nadawania 
dzieciom imion świętych patro-
nów. Moim patronem jest świę-
ty Tomasz Apostoł. A zatem jest 
to święto wszystkich tych nie-
żyjących osób, co do których 
Kościół ma pewność, że są już w 
niebie. My tu na ziemi, modlimy 
się do naszych świętych patro-
nów o wstawiennictwo u Boga, 
a oni tam w niebie wypraszają 
dla nas wszelkie łaski, o które 
prosimy. Kult świętych sięga 
samych początków chrześci-
jaństwa. W katakumbach św. 
Pamfila w Rzymie znajduje się 
pięknie zachowana inskrypcja 
mozaikowa z IV wieku, ze zwro-
tem modlitewnym do świętych 
męczenników.

Myślę, że możemy na pod-
stawie tego krótkiego opisu 
zauważyć czym różnią się te 
dwa święta a w czym łączą.

Koniec października i po-
czątek listopada to czas dość 
ważny w wielu kulturach.

W naszej, polskiej kulturze 
okres ten nie był kultywowany 
ani znany. Związany był raczej z 
kulturą krajów Europy północ-
nej i świąt związanych z koń-
cem jesieni i początkiem zimy. 
To tam poszukuje się genezy 
święta Halloween, które dotar-
ło do nas w latach 90-tych XX 
wieku z Ameryki Północnej.

Od wieków wierzono, że 
w pewnych momentach roku 
dusze zmarłych przybywają 
na ziemię…

Nie jest to na pewno wiara w 
żaden sposób związana z trady-
cją chrześcijańską. Jeżeli już, to 
sięga czasów przedchrześcijań-
skich, czyli kultów pogańskich.

Zapalane na grobach zni-
cze, to symbol światła o kilku 
znaczeniach? 

Na temat symboliki światła 
w samym tylko chrześcijań-
stwie można by napisać nie-
jeden doktorat. Natomiast w 
różnych kulturach, tradycjach 
czy religiach symbolika światła 
może być całkowicie różna od 
siebie. Gdybyśmy mieli jednak 
ograniczyć się do najważniej-
szych znaczeń światła w chrześ-
cijaństwie, to należy zwrócić 
uwagę na Światłość Wiekuistą z 
jaką utożsamiany jest sam Bóg. 
W świątyni jerozolimskiej Jezus 
mówi do faryzeuszy:

„Ja jestem światłością świa-
ta. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz bę-
dzie miał światło życia”. (J 8,12)

Targany wiatrem, wątły 
płomyczek kopcącego znicza, 
stojącego na grobie, to tylko 
marny i ulotny symbol światło-
ści doskonałej i wiecznej, jaka 
czeka na nas w niebie.
Dziękuje bardzo za rozmowę, 

Anna Waligóra - Stupnicka
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
17OC 10OC 9OC 12OC

Sobota Niedziela Poniedziałek
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 sortowanie surowców wtórnych
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ZUS informuje 

Jesteś na kwarantannie? To ważne!
Zostałeś skierowany na 

kwarantannę lub objęty 
jesteś izolacją domową? 
Teraz już nie musisz do-
starczać decyzji Sanepidu 
do ZUS lub pracodawcy. 
ZUS sam uzyska automa-
tycznie te dane z systemu 
informatycznego Centrum 
e-Zdrowia (system EWP), 
w którym zapisywane są 
informacje o obowiązku 
kwarantanny i izolacji.

Potwierdzenie skiero-
wania na kwarantannę było do-
tychczas niezbędne do wypłaty 
zasiłku chorobowego i opiekuń-
czego. - Sytuacja epidemiolo-
giczna jest trudna stąd nasza 
decyzja o tym, żeby pomóc oso-
bom, które zostały skierowane 
na kwarantannę lub do izolacji – 
mówi Iwona Kowalska-Matis, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. Jak zaznacza 
rzeczniczka, chodzi tutaj przede 
wszystkim o wynagrodzenia za 
czas choroby finansowane przez 

pracodawcę i zasiłek chorobowy 
płacony przez ZUS. - Osoby, któ-
re zostały skierowane na kwa-
rantannę lub są objęte izolacją 
domową i ubiegają się o wypłatę 
zasiłku, już nie muszą dostar-
czać decyzji Sanepidu do ZUS 
lub pracodawcy. Nie muszą też 
mieć zwolnienia lekarskiego z 
powodu przebywania w izolacji 
domowej – wyjaśnia Kowalska-
-Matis. Osoby skierowane przez 
jednostkę Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej na kwarantannę 
mają prawo do zasiłku choro-
bowego. - Dotyczy to jednak 
tylko tych osób, które są objęte 
ubezpieczeniem chorobowym, 
które w przypadku zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę 
jest obowiązkowe, ale dla zlece-
niobiorców i dla prowadzących 
działalności gospodarcze jest 
dobrowolne – dodaje rzecznicz-
ka. ZUS dane o kwarantannie i 
izolacji pozyska automatycznie 
z systemu informatycznego Cen-
trum e-Zdrowia (system EWP), w 

którym są one zapisywane. Po 
wejściu w życie odpowiednich 
zmian w przepisach, dane te 
ZUS będzie przekazywać praco-
dawcom i przedsiębiorcom na 
ich profil płatnika na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Na podstawie tych informa-
cji płatnicy składek będą mogli 
wypłacać pracownikom świad-
czenia chorobowe (wynagro-
dzenie za czas choroby i zasiłek 
chorobowy) i zasiłek opiekuń-
czy. Informację o kwarantannie 
lub izolacji otrzyma także sam 
ubezpieczony na swoim profilu 
na PUE ZUS.

Pracownicy skierowani na 
kwarantannę lub  objęci izola-
cją domową powinni pamiętać 
o obowiązku poinformowania 
swojego pracodawcy o przyczy-
nie nieobecności w pracy. In-
formację tę mogą przekazać na 
przykład telefonicznie lub mai-
lowo.

Red./Zus info

Pies zaatakował dziewczynkę
Policjanci z Boguszowa-Gorc 

ustalają pełne okoliczności zda-
rzenia, do którego doszło w 
minioną niedzielę na drodze 
gruntowej prowadzącej na górę 
Chełmiec. Dużych rozmiarów 
pies, prowadzony na smyczy 
przez 18-latkę, zaatakował o 8 lat 
młodszą dziewczynkę. Poszko-
dowana była w tym momencie 
z rodziną na spacerze i pomimo, 
iż natychmiast udzielona została 
jej pierwsza pomoc, z poważny-
mi obrażeniami lewej ręki trafiła 
do szpitala we Wrocławiu.

Do tej niebezpiecznej sytuacji 
doszło w niedzielę po godzinie 
12, kiedy 10-latka wybrała się z 

rodziną na spacer na górę Cheł-
miec. Z przeciwnego kierunku 
wraz z koleżankami schodzi-
ła młoda kobieta prowadząca 
psa. Kiedy obie grupy się mijały 
czworonóg - pomimo iż był pro-
wadzony na smyczy - zaatako-
wał 10-latkę. Pies nie miał jednak 
kagańca i wbił się w ciało mało-
letniej. Po dłuższej chwili najbliż-
szym oraz świadkom udało się 
odciągnąć zwierzę, ale niestety 
poszkodowana dziewczynka 
doznała już w tym momencie 
poważnych obrażeń lewej ręki, 
dlatego też konieczne było we-
zwanie Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, które przetrans-

portowało ją do szpitala we 
Wrocławiu.

W trakcie czynności proceso-
wych 18-latka przyznała się do 
niezachowania należytej staran-
ności przy trzymaniu zwierzęcia, 
a jako że w ten sposób naraziła 
10-latkę na ciężki uszczerbek na 
zdrowiu oraz spowodowała na-
ruszenie rozstroju zdrowia po-
wyżej dni 7 odpowie teraz za po-
pełnienie przestępstwa, za które 
może jej grozić kara nawet 5 lat 
pozbawienia wolności.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ !

Przypominamy właścicielom i posiadaczom czworonogów o 
przepisach porządkowych w związku z posiadaniem psów. I tak 
za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia osoba, która wybrała się na spacer ze 
swoim czworonogiem lub pozostawiła go bez opieki, może zostać 
ukarana grzywną w kwocie do 1 tysiąca złotych. W sytuacji gdy 
zwierze swoim zachowaniem stworzy niebezpieczeństwo dla ży-
cia i zdrowia innej osoby kara może wynieść nawet do 5 tysięcy 
złotych. W obu przypadkach sąd może orzec zamiast kary grzyw-
ny karę ograniczenia wolności.

W sytuacji narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sprawca 
odpowiada już za przestępstwo - tak jak w opisanym powyżej 
przypadku - i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a je-
żeli działanie psa spowoduje dodatkowo np. średni uszczerbek na 
zdrowiu do lat 5.
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Spieramy się i będziemy się spierać. Jak umiejętnie dyskutować.

Wielokrotnie byłem świadkiem dyskusji, pod-
czas której dwie strony, o różnych od siebie poglą-
dach nie mogły dojść do porozumienia. Dyskusje, 
zwłaszcza na tematy polityczne i światopoglą-
dowe, są często nagromadzeniem negatywnych 
emocji i niepotrzebnych nerwów. Jak poprawić 
naszą komunikację?

Mówmy wtedy, kiedy mamy co powiedzieć
Na początku powinniśmy się zastanowić, czy 

mamy coś wartościowego do powiedzenia. W dużej 
grupie osób, znajdą się te, które chcą się wypowie-
dzieć za wszelką cenę, zabrać głos. Nawet jeśli to, co 
mówią nie wzbogaca rozmowy w żaden sposób. Może 
to chęć bycia dostrzeżonym – a może to kwestia włas-
nego ego. Powstrzymywanie się przed mówieniem od 
rzeczy to cenna umiejętność.  Z kolei jeśli już zabiera-
my głos to warto być konkretnym. W ten sposób nie 
tylko ułatwiamy innym poznanie naszej opinii, ale też 
sprawiamy lepsze wrażenie.  Nasz przekaz natomiast 
nie powinien być skomplikowany. Im prościej prze-

kazujemy nasze myśli, tym łatwiej będzie przekonać 
drugą stronę do naszych racji. 

Poznajmy punkt widzenia drugiej strony
Pamiętajmy, że naszemu rozmówcy również bar-

dzo zależy na przedstawieniu swoich racji, a także do 
przekonania nas do nich. Zadajmy sobie pytanie – czy 
bardziej zależy nam na dojściu do sedna problemu, 
czy na postawieniu na swoim? Jeśli na tym pierw-
szym, to jesteśmy dojrzałymi rozmówcami. Wobec 
tego poznajmy zdanie interlokutora. Zadajmy mu 
pytania i aktywnie słuchajmy co ma do powiedzenia. 
Staramy się nie przerywać, ale też nie pozwalajmy na 
odchodzenie od tematu, czy niepotrzebne dygresje.  

Nie stosujmy chwytów poniżej pasa
Długotrwałe spieranie się jest męczące, ale też pro-

wadzi do wybuchu negatywnych emocji, które trud-
no jest ujarzmić. W emocjach natomiast łatwiej nam 
kogoś zaatakować w nieelegancki i nieprzyjemny 
sposób. Przede wszystkim wszelkie uwagi dotyczące 
wyglądu, ubioru, przytyki personalne, nie powinny 
mieć miejsca. Czy brakuje nam argumentów, że mu-
simy stosować takie metody? Podobnie stosowanie 
określeń typu „Ty zawsze..”, „Ty nigdy…”, nie pomoże 
rozwiązać problemu, a wręcz zaogni sprawę. Z dru-
giej strony, w momencie w którym sami padamy ofia-
rą ataku personalnego, natychmiast to przerwijmy i 
asertywnie postawmy granicę. 

Warto dbać o wysokie standardy komunikacji i 
dawać dobry przykład innym. Jak wiele rzeczy w na-
szym życiu byłoby prostszych, jeśli łatwiej nam było 
się wszystkim porozumieć.  

REKLAMA R0522/20

sekundsekund
Zagórze Śl.
Sprzątanie Jeziora
Bystrzyckiego
„Milion powodów, by nie sięgnąć 
dna” - pod takim hasłem w mi-
nioną środę  o godz. 12.00, przy 
hotelu Maria Antonina w Zagó-
rzu Śląskim rozpoczęła się akcja 
sprzątania Jeziora Bystrzyckiego.
Stowarzyszenie Czysty Wał-
brzych  podjęło się pilnej orga-
nizacji i koordynacji wspólne-
go wysiłku różnych instytucji i 
podmiotów, którego celem jest 
sprzątnięcie lub znaczne usunię-
cie śmieci z Jeziora Bystrzyckie-
go.  Największy problem stano-
wią śmieci z usytuowanych, przy 
nurtach cieków wodnych, go-
spodarstw domowych itp. Śmie-
ci te, podczas deszczów i przez 
wzburzone nurty rzeki Bystrzyca 
i potoku Młynówka,  dostają się 
do Jeziora Bystrzyckiego. 
- Prosząc o wsparcie, zwracamy 
ponownie uwagę, że naszym 
celem nie jest szukać odpowie-
dzialnych czy rozsądzać czyim 
obowiązkiem jest uprzątnięcie 
śmieci z jeziora. Pragniemy szyb-
ko pozbyć się palącego prob-
lemu, a organizowaną akcję 
wykorzystać do wypracowania 
rozwiązania czy mechanizmu 
pozwalającego na zminimalizo-
wanie w przyszłości podobnych 
skutków przybranej wody – pisali 
w apelu organizatorzy sprzątania

Jedlina Zdrój
Otwarto Centrum 
W środę 27 października w 
Jedlinie Zdroju uroczyście ot-
warto Centrum Usług Socjal-
nych, jedną z największych 
inwestycji zrealizowanych w 
ostatnich latach w tym mie-
ście br. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Burmistrz Miasta 
Leszek Orpel i Prezydent  Wał-
brzycha Roman Szełemej jako 
Lider Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. W tym XIX-wiecznym 
budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej wymieniono stro-
py, odnowiono elewację, wy-
budowano nową klatkę scho-
dową z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych oraz win-
dę. Powstały m.in. pomiesz-
czenia biurowo-gabinetowe, 
doradczo -terapeutyczne, 
pomieszczenia do zajęć gru-
powych, sale wykładowo-
-szkoleniowe, kuchnia, jadal-
nia, pomieszczenia do zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, re-
habilitacyjno-ruchowych, sala 
wypoczynkowa, pomieszcze-
nia magazynowe oraz ogól-
nodostępna łaźnia. Uporząd-
kowany został teren wokół 
budynku, nasadzono krzewy i 
kwiaty, wykonano dodatkowe 
miejsca postojowe.
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Nowe mieszkania przy Staszica
Można składać wnioski

W Wałbrzychu, przy ul. Staszi-
ca dobiega końca budowa czte-
rosegmentowego budynku, w 
którym powstaną 43 mieszkania: 
jedno -, dwu-, trzy - i czteropo-
kojowe. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz bu-
dynku. Mieszkania dla osób nie-
pełnosprawnych usytuowane 
będą na pierwszej kondygnacji. 
Dostęp do nich będzie możliwy 
dzięki specjalnym platformom 
schodowym.  

W minionym tygodniu uka-
zało się zarządzenie Prezydenta 
Miasta, które mówi o zasadach 
przyznawania nowopowstają-
cych mieszkań. Wnioski można 
już składać w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu.

W zarządzeniu podano bar-
dzo wiele warunków, które trze-
ba spełnić, aby o takie mieszka-
nie się starać. Całość zarządzenia 
dostępna jest w Urzędzie Miej-

skim. Można też zajrzeć na stro-
nę fb naszego tygodnika, tam 
zamieściliśmy treść dokumentu 
przesłanego nam przez Urząd 
Miejski w Wałbrzychu. 

Będzie bezpieczniej
Nowych sześć przejść dla 

pieszych zostanie wyświetlo-
nych na drodze krajowej numer 
35 przebiegającej przez Gminę 
Świdnica. Niebawem ruszą pra-
ce instalacyjne.

Wyłoniony w ramach przetargu 
Zakład Robót Teletechnicznych „TEL-
FA” Wacław Kruk, zajmie się budową 
oświetlenia sześciu przejść dla pie-

szych w miejscowościach: Słotwina i 
Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35. 
Zakres prac w ramach podpisanych 
umów będzie obejmował: roboty 
ziemne, ustawienie słupów oświetle-
nia drogowego, montaż wysięgników 
i opraw oświetleniowych, układanie 
rur ochronnych, wykonanie linii na-
powietrznej i kablowej oraz montaż 
przewodów uziemiających. Również 

w ramach prac zostanie wykonany 
montaż ograniczników przepięć, 
przewierty sterowane pod drogami, 
sprawdzenia i pomiary, jak również 
uporządkowanie terenu i odtworze-
nie nawierzchni po robotach. Termin 
zakończenia prac budowlanych za-
planowano na dzień 30.11.2020 roku. 
Całkowita wartość zadania to 245 
631,00 zł. Środki w całości pochodzą 
z budżetu gminy Świdnica.

Red./JW

REKLAMA R0523/20
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Tarasy Zamku Książ 

Największe epidemie – część 2
Dziś świat walczy z pandemią. My zaś kontynuujemy temat tygodnia, w którym przypomi-

namy historię innych chorób dziesiątkujących ludzkość. W poprzednim wydaniu opisaliśmy 
już dżumę justyńską, zarazę ateńską, a także „czarną śmierć”. W tym - kolejna porcja wiedzy.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Cierpliwy – leksem ten 
według Słownika Języka Pol-
skiego oznacza znoszący 
ze spokojem przeciwności; 
umiejący czekać; wytrzymały; 
wykazujący się uporem i nie-
złomnością. Ale czy faktycznie 
w słownikowy sposób wyczer-
pujemy tą cechę? Okazuje się, 
że cierpliwość jest bardzo sil-
nie związana z typem tempe-
ramentu i proporcją procesów 
pobudzania oraz hamowania 
w układzie nerwowym. Oczy-
wiście, cholerykom trudniej 
będzie pracować nad cierpli-
wością niż chociażby powol-
nym flegmatykom, którzy na 
wszystko mają czas. Warto jed-
nak wiedzieć, że cierpliwość 
może zaowocować w przy-
szłości. Ale najważniejsze, że 
trzeba być konsekwentnym w 
zmierzaniu do celu i nie pod-
dawać się w przedbiegach. 
Przykładem mogą być wielcy 
sportowcy, którzy nie odnoszą 
sukcesów od zaraz, ponieważ 
sukcesu nie będzie bez pracy 
i wysiłku. Są bardzo cierpli-
wi i latami ciężko pracują na 
efekty, takie jak medale czy 
ważne zwycięstwa. Człowiek 
natomiast często poddaje się 
na samym początku – kilka 
prób, niepowodzenie i koniec. 
Pamiętajmy, że kluczem do 
każdego sukcesu jest cierp-
liwość. Niestety widzimy, że 
natychmiastowa przyjemność 
to prym dzisiejszych czasów. 
Podobną sytuację możemy 
zaobserwować u przedszko-
laków. Małe dzieci bowiem 
nie mają zdolności odracza-
nia nagrody w czasie. Wolą 
jednego cukierka od razu niż 
trzy cukierki później. To samo 
obserwujemy dziś w społe-
czeństwie podczas pandemii 
koronawirusa. Ludzie chcie-
liby szybko odczuć poczucie 
bezpieczeństwa, nie stosując 
się do wprowadzanych ob-
ostrzeń. Musimy zrozumieć, że 
zakończenie pandemii jest ści-
śle związane z pracą medyków 
nad szczepionką, a także prze-
strzeganiem wprowadzonych 
obostrzeń. Teraz jak nigdy 
uczymy się cierpliwości, bo 
tylko tak pokonamy wirusa i 
zaczniemy normalne funkcjo-
nowanie w życiu społecznym. 
Uczmy się cierpliwości, bo tyl-
ko ona nas uratuje.

Redaktor Naczelny

Pandemia w Ameryce w XVI 
wieku. Pochłonęła 25 milionów 
ofiar. Dla rdzennych mieszkań-
ców Nowego Świata pojawienie 
się konkwistadorów oznaczało 
śmiertelne zagrożenie, jednak 
nie ze względu na ich dążenie 
do podboju nowych terytoriów, 
a z powodu zawleczonych ze 
Starego Kontynentu zarazków. 
Najprawdopodobniej najwięcej 

ofiar spośród chorób europej-
skich, dziesiątkujących ludność 
Ameryk, zebrała, docierając do 
brzegów karaibskich w 1518 
roku, towarzysząc przybyszom 
z Hiszpanii. Jak podają źródła, 
do Meksyku przeniknęła już w 
lutym 1519 roku – i miała nie-
bagatelny wpływ na osłabienie 
i szybki upadek imperium Azte-
ków. Łącznie epidemia pochło-

nęła nawet 5-8 milionów istnień. 
Ponadto w latach czterdziestych 
XVI wieku tamtejszą ludność do-
tknęła kolejna fala choroby, któ-
rą nazwano cocolitzli. Badacze 
do dzisiaj spierają się, czy może 
chodzić o tyfus, płucną dżumę, 
a może czerwonkę? Jedno jest 
pewne – ze śmiertelnością waha-
jącą się od 60 do 90% dosłownie 
zdziesiątkowała populację kon-

tynentu. Życie straciło około 15 
milionów ludzi.

Epidemia cholery w XIX wie-
ku tak się rozwinęła, że przynio-
sła śmierć około 150 milionom 
osób na całym świecie. Domnie-
ma się, że prawdopodobnie na 
początku XIX wieku pojawiła się 
najpierw w Indiach lub w innym 
państwie środkowo - azjatyckim. 
Według źródeł przyczyną rozwo-
ju choroby było zakażenie bak-
teriami Vibrio cholerae poprzez 
spożycie wody, w której one by-
towały. Następnie przecinkowce 
cholery przenosiły się do ludz-
kiego organizmu, również przez 
spożywany pokarm. Warto za-
znaczyć, że objawami zakażenia 
tym patogenem jest biegunka 
i wymioty, które prowadzą do 
skrajnego odwodnienia. To z 
kolei doprowadzało do śmierci. 
Cholera była przyczyną zgonu 
wielu znanych ludzi na całym 
świecie, w tym m.in. Adama Mi-
ckiewicza. 

Hiszpanka (1918-1919). To 
była najgorsza epidemia grypy w 
dziejach. Ale warto podkreślić, że 
trzydzieści lat wcześniej, w latach 
1889-1890 z powodu tej samej 
choroby zmarł nawet milion lu-
dzi. Pandemia hiszpanki rozpo-
częła się w ostatnim roku I wojny 
światowej i do wiosny 1919 roku 
przyniosła śmierć dziesiątkom 
milionów ludzi. Jedne ze sta-
tystyk historycznych określają 
liczbę jej ofiar na ponad 30 milio-
nów, ale są i takie, które sięgają 
nawet 100 milionów. Okazuje się, 
że nie znano jeszcze wirusów, nie 
wiedziano zatem, co właściwie 
powoduje chorobę. Przypuszcza 
się, że przyczyną tak wysokiej 
śmiertelności było przemieszcza-
nie się dużej ilości wojsk, które 
najczęściej przebywały na fron-
cie w tragicznych warunkach hi-
gienicznych. Wirus z 1918 roku 
był ponadto wyjątkowo złośliwy, 
atakując szczególnie dotkliwie 
młodych ludzi. Jak podają źród-
ła rządy reagowały często zbyt 
późno, długo pozwalając na nie-
skrępowane rozprzestrzenianie 
się zarazków. Hiszpanka miała 
również miejsce w Polsce. Oka-
zuje się, że na południu właśnie 
odzyskującej niepodległość Pol-
ski sytuacja była naprawdę dra-
matyczna. Króciutka wzmianka 
w socjalistycznym „Robotniku” w 
numerze z 20 grudnia 1918 roku 
podała, że „w Nowym Sączu sze-
rzy się w zastraszający sposób 
epidemia hiszpanki, codziennie 
umiera kilkanaście osób”.

Część 3 już za tydzień 

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://portal.abczdrowie.pl/

https://wielkahistoria.pl/
https://www.medonet.pl/

https://mgr.farm/
https://businessinsider.com.pl/

https://historia.org.pl/
https://www.medonet.pl/
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Czerwona strefa
dla gospodarki?
Coraz trudniejsza sytuacja epide-
miologiczna w kraju wymagała 
wprowadzenia czerwonej strefy 
na terenie całej Polski. Obecnie 
dla rządu przeciwdziałanie roz-
powszechniania się epidemii jest 
priorytetem. Czerwona strefa 
oznacza liczne ograniczenia, które 
będą miały wpływ na dalsze funk-
cjonowanie gospodarki, lecz na 
razie pełnego lockdown’u jaki miał 
miejsce na wiosnę nie wprowadzo-
no. Uzależnione jest to od eskalacji 
epidemii na kolejne sektory gospo-
darki. Rząd przygotowuje się do 
różnych scenariuszy na wypadek, 
gdyby dotychczasowe obostrzenia 
nie przyniosły rezultatu i nie uda-
ło się ograniczyć tempa przyrostu 
liczby nowych zakażeń. W między 
czasie trwają prace nad pakietem 
antykryzysowym w ramach Tarczy 

Branżowej. Planowane wsparcie 
przedsiębiorców to zwolnienie 
ze składek ZUS i zniesienie opłaty 
targowej, świadczenie postojowe 
i dotacje. Również trwa budo-
wa szpitali covidowych wraz ze 
zwiększeniem nakładów na finan-
sowanie powszechnych testów 
dla personelu medycznego i jego 
wynagradzania a także nad znie-
sieniem zakazu handlu w niedzielę 
i jednoczesnym zagwarantowaniu 
pracownikom handlu prawa do co 
najmniej dwóch wolnych niedziel 
w ciągu czterech kolejnych tygo-
dni. O przywróceniu tymczasowe-
go handlu w niedzielę przez rząd 
mówił już szef KPRM Michał Dwor-
czyk. Wśród inwestorów, przedsię-
biorców i na rynkach finansowych 
narasta coraz większa niepewność. 
Ma to też odzwierciedlenie w spa-
dających notowaniach giełdowych 
firm działających w sektorach 
odzieżowym i gastronomicznym, 
które odczuwają mniejszy popyt 
konsumencki i czasowe utrud-
nienia. Sektor bankowy zalicza 
spadki. Dla banków jest to jeden z 
najgorszych okresów – niskie sto-
py procentowe, recesja, odpisy na 
straty kredytowe i zdecydowanie 
mniejsza zyskowność. Konsekwen-
cje pełnego lockdown’u dla gospo-
darki będą negatywne i byłby to 
cios dla wielu firm podnoszących 
się z recesji. Mam nadzieję, że uda 
się powstrzymać liczbę nowych 
zakażeń i przestrzegajmy podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego - utrzymania 
odpowiedniego dystansu społecz-
nego, mycia i dezynfekcji rąk oraz 
zakrywania ust i nosa.

Wzruszająca wystawa
 Od ubiegłego piątku 

16 października w czytel-
ni internetowej Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszy-
cy można poznać historie 
bohaterów, którzy stracili 
życie lub zostali poszkodo-
wani na służbie. Wystawa 
Fundacji Dorastaj z Nami 
nosi tytuł „Dla Ciebie zginął 
żołnierz, strażak, policjant, 
a dla mnie tata”.

    Piękna, nostalgiczna eks-
pozycja, która ukazuje uśmiech-
nięte dzieci w objęciach 
uśmiechniętych, kochających ro-
dziców. Wszystko czarno-białe, 
lekko spłowiałe. Przebija ziarno 
jak na starych fotografiach i nie-
samowite światło bijące od ro-
dzicielskiej miłości. Tylko, że tych 
uśmiechniętych, kochających 
rodziców już nie ma. Odeszli. 
Zginęli. Polegli, Zmarli. Rodzice, 
którzy służyli innym. Strażacy, 
żołnierze, policjanci, ratownicy 
górscy. Dzieci, których rodzice 
zginęli bądź zostali poszkodo-
wani na służbie próbują i muszą 
żyć dalej mimo braku rodzica. 
Zdają z klasy do klasy, zaliczają 
kolejne egzaminy, szukają pracy 
i pewnie niejeden raz myślą „co 
powiedziałby tata?”, „czy mama 
byłaby ze mnie dumna?”. Part-
nerzy wystawy to Fundacja PZU, 

Fundacja Dorastaj z Nami, Wał-
brzyski Ośrodek Kultury.

    Fundacja Dorastaj z Nami już 
od 10 lat wspiera dzieci i rodziny 
pracowników służb publicznych: 
strażaków, żołnierzy, policjan-
tów, ratowników górskich, któ-
rzy zginęli, zmarli lub doznali 
uszczerbku na zdrowiu podczas 
służby. Od kwietnia 2020 Funda-
cja rozszerzyła swoją działalność 
i objęła opieką także pracowni-
ków ochrony zdrowia walczą-
cych z COVID-19. Fundacja Dora-
staj z Nami to jedyna organizacja 
pozarządowa w Polsce, która od 
blisko 10 lat inspiruje różne gru-
py społeczne i biznesowe, aby 
działały razem na rzecz pomocy 
dzieciom strażaków, ratowników 
górskich, żołnierzy, policjantów, 
którzy zginęli lub zostali ciężko 
ranni podczas pełnienia służby 
publicznej. Celem działania Fun-
dacji jest długotrwałe wspiera-
nie dzieci w okresie edukacji od 
chwili przyjęcia do Fundacji aż 

do ukończenia przez nie nauki, 
maksymalnie do 25 roku życia. 
Dzięki działalności Fundacji, 
dzieci otrzymują regularną, sze-
roko rozumianą pomoc eduka-
cyjną, psychologiczną, wsparcie 
finansowe oraz przygotowanie 
do podjęcia pracy i rozpoczę-
cia dorosłego życia. Od chwili 
powołania Fundacja Dorastaj z 
Nami objęła opieką 255 dzieci. 

Red./MC
foto: Gmina Głuszyca 

    Organizatorzy zapraszają 
do czytelni internetowej w CK-
-MBP w Głuszycy. Chęć obejrze-
nia wystawy prosimy zgłaszać 
przy okazji wizyty w bibliotece 
lub dzwoniąc pod nr tel. 503 102 
817. Wystawę zobaczyć moż-
na do końca października - od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-16.00.

Więcej o Fundacji Dorastaj z 
Nami: www.dorastajznami.org 
KRS 0000361265

NR KONTA 29 1030 1508 
0000 0008 1545 4006
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Studio Espresso gościło w „Pod Pretekstem” Art Cafe w wałbrzyskim Śródmieściu

z muzykiem, saksofonistą, autorem albumów takich jak Muzyka Filmowa czy Sentimental  
rozmawiał Paweł Szpur 

z Krzysztofem Kurnytą 

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0527/20

Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu. 
Posiadamy zatem ogromne doświadczenie w 
zakresie świadczenia działalności opiekuńczej. Z 
dniem 01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w 
jednej z dzielnic Wałbrzycha - na Podzamczu. 
Placówka czynna jest w godz. 7-17 w dni po-
wszednie. Zapraszamy wszystkie osoby starsze, 
bez bliskich oraz mające trudności z czynnościa-
mi dnia codziennego. Jeżeli jesteś zatem samot-
ny/samotna, potrzebujesz opieki oraz pomocy, a 
przy okazji chcesz miło i kreatywnie spędzić czas 
-  skontaktuj się z nami! Zachęcamy do niewią-
żącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu „Oaza 
Seniora” oraz do zapoznania się z pełną ofertą. 
Nasz personel chętnie odpowie na każde pyta-
nie, pokaże dostępne sprzęty, sale itp.

Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość 
skorzystania z odpłatnego transportu. Dyspo-
nujemy samochodem, który przywiezie Państwa 
do „Oazy Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy 
o punktualność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się 
zajęcia z terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-
-Kaleta, nasz terapeuta zajęciowy, na życzenie 
przybliży ich specyfikę.

Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie 
się Państwem doświadczony rehabilitant, mgr fi-
zjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.

Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt 
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-

ne będą dostosowane do Państwa możliwości i 
chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PURem z oprzyrządowaniem i innym 
sprzętem do  rehabilitacji, w tym materacem do 
masażu ciała.

Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i przerwie 
można skorzystać z obiadu w formie cateringu.

Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Seniora” 
znajduje się też niewielki ogródek (z bezpośred-
nim wyjściem z budynku), pozwalający na spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych 
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz para-
sole ogrodowe, aby podopieczni mogli przeby-
wać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.

Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo 
też korzystać częściowo, w wybrane dni tygo-
dnia

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

Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fun-
dacji - pod numerem telefonu 663 171 113 lub 
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 
który jest dostępny na stronie internetowej Fun-
dacji Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji 
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu po-
twierdzenia zgłoszenia i omówienia warunków 
uczestnictwa.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznawczej wizyty w 
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul. 
Hetmańska 5g na Podzamczu.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Widok ludzkiego serca na 
ekranie ultrasonografu nie jest 
niczym nadzwyczajnym.  Jest 
rozczarowujący. Powiedziała-
bym nawet, że jest to widok 
bizarny, gdyż przymiotnik ten, 
pożyczony bezpośrednio od 
naszych słowackich sąsiadów, 
opisuje dokładnie jego dziwacz-
ność i osobliwość. Serce wyglą-
da na poważne i zapracowane, 
kiedy tak miarowo kurczy się i 
rozkurcza jak gimnastyczka wy-
konująca od dziecka sekwencje 
tych samych nudnych i męczą-
cych ruchów. Wcale nie jest ró-
żowiutkie i w kształcie nie przy-
pomina przekrojonej gruszki.

W widoku tym nie ma krzty 
romantyczności, o którą się 
serce od wieków posądza. Jest 
gniewne i niepohamowane. 
Można za to uwierzy, że skore 
jest, aby w swojej żywiołowości 
pęknąć lub zatrzymać się z sobie 
tylko znanych przyczyn. Lub po 

prostu rozpaść się nagle jak Cze-
chosłowacja. 

Od kilku dni zastanawiam 
się, czego jeszcze oprócz serca 
zabrakło tym bezdusznym lu-
dziom w togach, którym zama-
rzyło się, aby swoją haniebną 
decyzją skazać miliony Polek na 
tortury i cierpienie tak niewyob-
rażalne, że słów na jego opisanie 
nie znajdą w opasłych martwych 
tomach tych swoich kodeksów, 
choćby i przez tygodnie szukali. 
Czego im jeszcze zabrakło, py-
tam siebie, patrząc na miliony 
dzielnych ludzi, kobiet i męż-
czyzn, którzy od ponad tygodnia 
zalewają ulice polskich miast, 
wsi i miasteczek w solidarnym 
proteście przeciwko bestialstwu 
barbarzyńców, którym zachcia-
ło się po raz kolejny majstrować 
przy kobiecych brzuchach. Ma-
cie, czegoście chcieli, zwyrod-
nialcy.

Na koniec badania ultraso-
nografem lekarz rejestruje także 
dźwięk, który wydobywa się z 
klatki piersiowej pacjenta. Nag-
le do uszu zgromadzonych do-
chodzi kaskada mocnych mia-
rowych uderzeń. Nie ma w niej 
miejsca na niepewność, na jakie-
kolwiek zawahanie. Serce wali w 
bębny swoich komór silne i zde-
cydowane. Jakby skandowało 
jakieś hasło. Proszę odejść czym 
prędzej – krzyczy przez ultraso-
nograf. I to już. Pókim dobre.

Zanim zaczniemy rozmawiać 
o Twojej twórczości i o rodzajach 
muzyki, wytłumacz nam proszę, 
jaka jest różnica między saksofo-
nami, na których grasz?

Otóż ja gram na saksofonie al-
towym i sopranowym. Generalnie 
rodzina saksofonów liczy aż sześć 
instrumentów. Od najmniejszego, 
to jest saksofon sopranino, czyli taki 
zakrzywiony jak alt, bardzo malutki. 
Następnie jest saksofon soprano-
wy, długi, często kojarzony z klarne-
tem. Ja mam saksofon sopranowy 
w kolorze czarnym i często mylnie 
mówią, że to jest klarnet. Potem jest 
altowy zakrzywiony średni, kolejny 
to tenorowy, a każdy, o którym mó-
wię, jest coraz większy. Później jest 
barytonowy i jeszcze jest saksofon 
basowy. Jest on bardzo ciężki i ma 
bardzo niski dźwięk, chyba niższy 
od kontrabasu. Ale to jest instru-
ment, na którym można grać tylko 
na siedząco z uwagi na to, że nie 
można go nosić, bo jest tak ciężki. 
Mamy sześć saksofonów. 

Skąd się wzięłą Twoja pasja do 
gry na tym „niełatwym” instru-
mencie?

Moja rodzina jest muzykalna. 
Mój tato był samoukiem, moich 
dwóch starszych braci chodziło do 
szkoły muzycznej, jeden grał na 
trąbce, drugi na klarnecie. Ja, idąc 
w ślady braci, zacząłem naukę w 

Wałbrzychu na klarnecie, potem 
przeniosłem się do szkoły średniej 
muzycznej do Gdańska. Tam zmie-
niłem na drugim roku instrument 
z klarnetu na saksofon. Powiem 
szczerze, że na tym klarnecie szło 
mi tak sobie. Pan dyrektor mnie 
wezwał i powiedział: „A może by 
tak spróbować na saksofonie?”. 
Więc wziąłem saksofon i za pół 
roku na kolejny egzamin miałem 
piątkę, a wcześniej miałem same 
tróje. Wówczas dyrektor powiedział 
mi:„Saksofon, to jest twój instru-
ment”. Wiem, że to była świetna de-
cyzja i dziękuję Panu dyrektorowi 
świętej pamięci, że mnie tak ukie-
runkował. 

Ale oprócz gry również two-
rzysz. Twoja płyta „Sentimental” 
jest niezwykle nastrojowa. Skąd 
pomysł na taki dobór utworów?

Zaczęło się od tego, że jestem 
pasjonatem twórczości Kenny'ego 
G. Genialny amerykański saksofo-
nista. Gra głównie na saksofonie 
sopranowym, mniej na altowym, a 
jeszcze rzadziej na tenorowym. I to 
właśnie był pomysł mojej żony Li-
lianny. Ona mówi: „Skoro tak lubisz 
tą muzykę, a sam jesteś muzykiem, 
to może spróbowałbyś zagrać te 
utwory? Kup sobie sopran i graj!”. 
Przez pierwsze dwa dni myślałem, 
co ona chce? Potem doszedłem do 
wniosku, że właściwie to jest racja. 

Wystarczy kupić instrument i grać 
jak Kenny G. Stąd pojawił się po-
mysł na płytę, która głównie opiera 
się na utworach Kenny G. 

Porozmawiajmy również o 
muzyce filmowej. Stworzyłeś 
pakiet utworów filmowych. Ile z 
nich odrzuciłeś z pierwotnej wer-
sji, a ile zostawiłeś na płycie?

Kiedy pojawił się pomysł, aby 
nagrać muzykę filmową, okazało 
się, że jest wiele genialnych tema-
tów w muzyce filmowej. Na począt-
ku zgromadziłem pięćdziesięciu 
wykonawców i kompozytorów z 
tego gatunku. Na płycie zmieściło 
się czternastu. Naprawdę z bólem 
serca musiałem skreślać kolejnych 
artystów. Wszystkie utwory były 
genialne, końcowo wyselekcjono-
wanych zostało szesnaście. Później 
moja żona zwróciła mi uwagę, że to 
w większości są utwory Oscarowe. I 
taka muzyka, która gra mi w sercu, 
którą zawsze uwielbiałem. Jestem 
dumny z tej płyty, podobnie jak z 
pierwszej. To, co stanowiło moją pa-
sję, mogłem sam nagrać i przekazać 
ludziom. 

Czy to nie jest aby dobry po-
mysł, by stworzyć większy pakiet 
z muzyką filmową? 

Jest to jakiś pomysł, ale poja-
wiły się inne projekty. Pojawił się 
projekt, który gram cyklicznie na 
przełomie października i listopada 

„Wielcy nieobecni”. Są to koncerty 
poświęcone artystom, których nie 
ma. Koncert premierowy gram w 
Art Cafe "Pod Pretekstem" i ruszam 
w Polskę z tymi występami. Następ-
ny projekt to muzyka smooth jazz,  
czyli jazz w lżejszym wykonaniu, dla 
przeciętnego słuchacza. Jest jesz-
cze swing, czyli muzyka bardziej 
żywiołowa – energetyczna. Następ-
nym projektem była muzyka Burta 
Bacharacha, którą gram z moim 
przyjacielem Mieciem Noskowia-
kiem. Kilka projektów stworzyliśmy 
i wprawiamy je w życie. 

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o projekcie blue-
sowym, a także o zdobytym Grand 
Prix na Ogólnopolskim Festiwalu 
Muzyki Bluesowej z zespołem Pa-
ranoja. Krzysztof zdradza dlaczego 
przeprowadził się do Wałbrzycha.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W ostatnim tygodniu było 
o tym, jak ignorancja – tak-
że ta rządów – kieruje nas na 
krawędź przepaści. Analogie 
między pandemią a katastrofą 
klimatyczną, a w zasadzie trak-
towania przez rządzących obu 
tych wyzwań, widoczne są go-
łym okiem.

Do ignorancji należy dodać 
cynizm i wyrachowanie. Pom-
powanie przez media publiczne 
propagandy sukcesu i jakże rze-
komej troski o mieszkających w 
naszym kraju przypomina tę za 
czasów Gierka. Chociaż ziemia 
się pod stopami pali, to rząd 
brnie w zaparte, że wszystko 
jest w najlepszym porządku. 
Dlatego w szpitalach zaczyna 
brakować miejsc, liczba testów 
nijak ma się do zapotrzebowa-
nia na nie i pozostają w sensow-
nym czasie tylko te komercyjne, 
do górnictwa dopłacamy nie-
wyobrażalne sumy z naszych 
podatków i łudzi się społeczeń-
stwo bezpieczeństwem energe-
tycznym z elektrowni jądrowej, 
która nigdy nie powstanie.

A co zrobić, kiedy sytuacja 
wymknęła się spod kontroli? PiS 
wybrał drogę rozpętania domo-
wej wojny. Ta gra jest va banque: 
albo wyjdą z tego obronną ręką 
i winę za niepowodzenia zrzu-
cą na kobiety, albo przejdą do 
historii. Cenę zapłacimy wszy-
scy i wszystkie i to jest okrutne 
oblicze cynizmu partii, która 
totalnie zdewaluowała pojęcia 
prawa i sprawiedliwości, bo nikt 
nie może powiedzieć, ze jeste-
śmy równi i równe wobec prawa 
i nikt nie jest w stanie oczekiwać 
w Polsce sprawiedliwości. 

Wystarczył jeden ruch z Try-
bunałem, który odebrał kobie-
tom prawo do bezpieczeństwa 
i zamienił na inkubatory, które 
– niezależnie czy to bezpieczne 
czy nie – rodzić mają dzieci.

Katastrofa klimatyczna jest 
konsekwencją braku zrozu-
mienia tego, co leży u podstaw 
bezpiecznego życia na ziemi. 
Polityka naszego rządu rujnuje 
wszelkie podstawy i fundamen-
ty. 

Jestem oczywiście ze Straj-
kiem Kobiet i oczywiście widzę 
wszelkie niebezpieczeństwa, ale 
wypowiedziano nam wszystkim 
wojnę, w której tylko klęska 
rządu może zagwarantować, że 
jeszcze możemy mieć odrobinę 
czasu, aby ratować siebie – ludz-
kość, bo z tym rządem możemy 
być pewni i pewne tylko najgor-
szych scenariuszy.
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Pomóżmy Alinie!
10 października u Aliny Opa-

czewskiej z Wojcieszowa zdiag-
nozowano raka trzustki w kli-
nice w Dusseldorfie. Jest już 
po wszystkich badaniach i na 
szczęście nie ma przerzutów. Te-
raz Alina musi przejść bardzo pil-
ną operację. Niestety Polski NFZ 
nie chce pokryć kosztów tej ope-
racji. Dlatego rodzina i znajomi 
zorganizowali akcję na portalu 
zrzutka.pl .Termin na uzbieranie 

całej kwoty kończy się 6 listo-
pada. Całkowity koszt operacji 
(jeżeli nie będzie powikłań) to 
18 000 euro. - Liczę na Was i wie-
rzę że razem damy radę! Pozdra-
wiam Alina – czytamy apel cho-
rej na stronie zbiórki. Obecnie 
zebrano kwotę blisko 60 tysięcy 
złotych, brakuje około drugie 
tyle. Teraz wszystko w rękach lu-
dzi dobrej woli. 

Red.

Zeskanuj kod i wejdź
na stronę wpłat 

zbiórki
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Koszykówka jest JEDNA! Marcin Balcerowski dzisiaj w pierwszym oficjalnym me-
czu Górnik TOYOTA Wałbrzych,  zdobył 21 pkt.   Zagrał z numerem 9, tak jak przed 
laty w barwach Górnika. SILNI RAZEM

64 lata temu władze komunistyczne uwolniły internowanego od września 1953 
roku kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, który powrócił do Warsza-
wy.

Premier @MorawieckiM: O co toczy się spór? Warto zadać sobie podstawowe py-
tanie i niech każdy w sumieniu sobie na to odpowie, czy to spór o danie życia 
osobom z zespołem Downa, czy spór o niczym nieskrępowaną aborcję.

Z dotychczasowego wsparcia dla branży skorzystało: 
ok. 30 200 przedsiębiorstw 
ok. 171 000 pracowników, na łączną kwotę wsparcia 3,5 mld zł oraz 2,9 mld zł z 
tytułu składek ZUS i postojowego.

Piękno koi. Sprawdzaliśmy ;-) Państwa zapraszamy do podziwiania naszej niezwy-
kłej kolekcji, a za te wyjątkowe fotografie dziękujemy Fotoacc Studio Filmowe.
Do zobaczenia w @WalbrzychMM @MuzeumWalbrzych
Czekamy na Państwa.

Rozwijamy nowoczesną onkologię, korzystając ze środków unijnych. Dolnośląskie 
Centrum Onkologii we Wrocławiu uruchamia e-usługi dla pacjentów, które popra-
wią koordynację opieki oraz profilaktyki onkologicznej, co także w czasie pandemii 
pomoże w sprawnej diagnostyce.

Nie rezygnujemy z modernizacji stadionu na Nowym Mieście. Na pierwszy etap 
rewitalizacji przeznaczymy 3 mln z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a na ko-
lejny etap złożyliśmy wniosek o kwotę 27 mln w ramach II Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. .

„Szkoda, że Państwo tego nie widzieli” Po kapitalnym meczu remisujemy z Gór-
nikiem Nowe Miasto 3:3! Było 0:1, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, ostatecznie dzielimy się 
punktami ze zdecydowanym faworytem meczu! Graczem meczu zdobywca 3 
goli Kamil Szarek, ale brawa dla całej drużyny!

10 Co tam w sieci? /Tygodnik30minut www.30minut.pl
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Orzeł czy Reszka?
Piłka nożna to przede 
wszystkim sport. Dla wie-
lu to też pasja. To filozo-
fia życia. W wyjątkowych 
przypadkach wspomniana 
pasja, filozofia przeradza 
się w swoistego rodzaju 
wojnę. Bardzo często nazy-
waną ŚWIĘTĄ.
Kiedy zaczynałem intere-
sować się piłką nożną grali 
tacy piłkarze jak Rudi Voel-
ler, Ruud Gullit, Marco van 
Basten czy Ronald Koeman. 
Zresztą byłem wtedy zako-
chany w Oranje. W pewnym 
sensie nadal jestem, ale… 
czego z całego serca żałuję, 
pomarańczowi nie czarują 
już tak jak kiedyś.
Piękno futbolu. Magia, 
która sprawia, że każdy 
dzisiaj chce zostać Lewan-
dowskim, zaczęła się właś-
nie od tamtych nazwisk. 
W pewnym sensie, to one 
sprawiły, że Barcelona nie 
Real, że Milan nie Inter czy 
nie daj boże Piemonte Cal-
cio ;-) To dzięki nim zaczy-
nałem zauważać, że czarno-
-czerwone pasy są piękne, 
że kolory bordowo-grana-
towe z białymi wstawkami 
są magiczne. 
Z biegiem lat przyszła mi-
łość do Katalonii i fakt, że 
generał Franco to Real (ja-
koś faszystowski przywód-
ca do nazwy Królewskie, 
mi tu nie pasuje). Z czasem 
doczytałem, że Milano In-
ternacionale powstało w 
opozycji do Milanu. Później 
jeszcze Roma górowała nad 
Lazio (tu wystarczy spoj-
rzeć na fanów i ich rzym-
skie pozdrowienia).
Oczywiście w takich sytu-
acjach zawsze wybieramy, 
komu będziemy kibicować. 
Każdy ma swoje pobud-
ki. Każdy swoją wierność 
tłumaczy inaczej. Coś tra-
ci sens, gdy nasi przegry-
wają. Gdy zaś wygrywają 
cieszymy się jakby to była 
6 w totka. Zawsze jednak 
szkoła, praca, dziewczyna, 
rodzina, wszystko to nie 
obchodzi dziś mnie, kiedy 
gra ukochana drużyna, któ-
rej dawno oddałem serce 
swe. Każdy z nas tak ma. 
Tak piękna jest to gra.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

W silnie obsadzonych 
zawodach, w których łącz-
nie wzięło udział 250 za-
wodników z całego kraju, 
12-osobowa reprezentacja 
wałbrzyskiego klubu przy-
wiozła do domu 13 krąż-
ków. Nasi zawodnicy rywa-
lizowali w kata i kumite.

W kategorii +30 kg bar-
dzo dobrze spisała się Bar-
bara Wintoniak, która w 
finałowej walce pokonała 
klubową koleżankę Lenę 

Kukulską. Udany turniej ma 
za sobą również Igor Mar-
ciniak (10 lat), który w ka-
tegorii +30 kg, do samego 
końca walczył o wygraną. O 
porażce przesądziła chwila 
nieuwagi i skuteczna akcja 
rywala, z a którą dostał wa-
zari. 

Pechowo zakończyły się 
zawody dla Julii Obuchow-
skiej (13-14 lat, +50kg), 
która w ostatnim pojedyn-
ku złamała rękę i musiała 

zadowolić się drugim miej-
scem. Drugie lokaty zajęli 
również Szymon Pojman 
(15-16 lat, -60kg) i Wiktoria 
Wacław (13–14 lat, -50kg). 
Pozostali zawodnicy Kac-
per Waszak, Maja Gałusz-
kiewicz, Milena Gałuszkie-
wicz, Livia Stachura, Laura 
Kuźniarz oraz Ada Wołk-Ła-
niewska wywalczyli meda-
le brązowe. 

Bardzo dobrze obsadzo-
na była również kategoria 

Kata, w której doskona-
le spisała się 9 letnia Ada 
Wołk-Łaniewska zajmując 
ostatecznie 3 miejsce. W 
sumie wałbrzyscy karate-
cy wrócili do domu z 13 
medalami. Tradycyjnie już 
w rolę sędziów wcielił się 
Sensei Tomasz Obuchow-
ski. Zawodników na tatami 
wyprowadzali Agnieszka 
Obuchowska i Piotr Gałusz-
kiewicz.

JZ

Faza pucharowa w kate-
gorii U7 rozpoczęła się od 
ćwierćfinału. Na tym etapie, 
o awans do półfinału, gdzie 
już czekała Polska, walczyły 
Jamajka, Anglia, Argentyna, 
Hiszpania, Grecja i Włochy. 
Po pasjonujących pojedyn-
kach w najlepszej czwórce 
turnieju znalazły się Polska, 
Argentyna, Jamajka i Grecja.

Bardzo wyrównany mecz 
Polski z Jamajką i rozstrzyg-
nięcie w rzutach karnych 
dało nam dużo emocji. Spo-
ro też działo się w drugim 
półfinale, gdzie faworyzo-
wana Grecja musiała uznać 
wyższość Argentyny. Później 
jeszcze Jamajka wygrywa z 
Grecją, a Polska w finale po-
konuje Argentynę.

Wyniki:
1/4
Argentyna – Hiszpania 5:0
Grecja – Włochy 5:0
Jamajka – Anglia 2:0
1/2
Argentyna – Grecja 4:1
Jamajka – Polska 0:0 k. 0:2
o 3 miejsce
Grecja – Jamajka 1:2
Finał
Polska – Argentyna 2:0
 1. POLSKA (9 

Wałbrzych – 2013)
 2. ARGENTYNA 

(Górnik Nowe Miasto)
 3. JAMAJKA (AP 

13 Świdnica – 2013)
 4. GRECJA (Gór-

nik Wałbrzych)
 4.7. H I S Z PA N I A 

(Gryf Świdnica), WŁOCHY (FA 

Wałbrzych – 2013), ANGLIA 
(FA Wałbrzych – 2013)

W kategorii U9 zagrało 11 
drużyn. Po fazie eliminacyj-
nej do ćwierć finału awanso-
wało 5 drużyn. Do tego gro-
na dołączyło 3 zwycięzców z 
1/8. Dalej spotkania rozgry-
wane były według sztampo-
wej zasady. Przegrywasz – 
odpadasz.

Wyniki:
1/8
Polska – Anglia 6:1
Jamajka – Argentyna 0:5
Hiszpania – Grecja 2:3
1/4
Meksyk – Irlandia 1:2
Senegal – Polska 3:1
Brazylia – Argentyna 8:0
Grecja – Nigeria 1:7
1/2

Senegal – Irlandia 3:0
Brazylia – Nigeria 0:1
O 3 miejsce
Irlandia – Brazylia 1:1 k. 

2:0
Finał
Senegal – Nigeria  0:1
 1. Nigeria (Po-

lonia Stal Świdnica II – 2011)
 2. Senegal (AP 

13 Świdnica II – 2011)
 3. I r l a n d i a  

(Polonia Stal Świdnica III – 
2011)

 4. Brazylia (Vic-
toria Świebodzice)

 5. Meksyk (Po-
lonia Stal Świdnica – 2011), 
Polska (AP Dzierżoniów), 
Argentyna (Górnik Nowe 
Miasto), Grecja (Górnik Wał-
brzych)

9.    Anglia (Polonia Stal 
Świdnica IV – 2011), Hiszpa-
nia (9 Wałbrzych - 2011), 
Jamajka (AP 13 Świdnica – 
2011)..

JZ

Nasi karatecy błyszczą w Katowicach!
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Karate Shinkyokushinkai OBI ponownie błysnęli formą w turnieju, który odbył się w Kato-

wicach. Tym razem podopieczni Sensei Tomasza Obuchowskiego wzięli udział w VI Turnieju Karate o Puchar Prezydenta Miasta 
Katowice. Impreza rozgrywana była w trzech kategoriach: Kumite, Kata oraz walki bezkontaktowe dla najmłodszych adeptów.

Daichmann rozstrzygnięty!
Zamiast na wiosnę, odbyły się jesienią. Najprawdopodobniej w tegorocznej edy-

cji nie odbędzie się finał ogólnopolski i chyba to najsmutniejszy komunikat, jaki to-
warzyszy ostatniemu dniu rywalizacji.

Trenuj z medalistą Mistrzostw Europy!
Curling to fascynująca zimowa, zespołowa dyscyplina olimpijska, która zdobywa coraz większą popularność, 

także w Polsce. W marcu grupa entuzjastów, która w sezonie 2019/20 spróbowała tej dyscypliny na lodowisku 
świdnickiego OSIRu założyła Dolnośląski Klub Curlingowy “Dzik” Świdnica. Teraz chcą swoją pasją zarażać innych. 

- W curling może grać 
każdy i w zasadzie w każ-
dym wieku. Na turniejach 
towarzyskich rywalizują 
ze sobą mężczyźni, kobie-
ty, dzieci i niepełnospraw-
ni na wózkach. Najstarszy 
medalista Igrzysk Olim-
pijskich miał 59 lat. To 
bardzo towarzyska gra. W 
zawodach przyjęło się, że 
po meczu zwycięzcy zapra-
szają rywali do baru – opo-
wiada Bartosz Łobaza. 

33-latek z Wałbrzycha 
pracuje w Świdnicy, a gra 
w klubie z… Sopotu. Jest 
też reprezentantem Pol-
ski, który ma w swoim do-
robku srebrny i brązowy 
medal Mistrzostw Europy 
Dywizji B. W Polsce warun-
ki do uprawiania curlingu 
są skromne. Istnieje tylko 
jedna profesjonalna hala w 
Łodzi. Mimo trudności dru-
żyn przybywa. Rozgrywki 
ligowe PFKC odbywają się 

na trzech poziomach, a w 
tym sezonie, jeżeli wirus 
nie pokrzyżuje planów w 
3 lidze wystąpi drużyna 
świdnickiego klubu. Na 
świecie największą popu-
larnością curling cieszy się 
w Kanadzie, gdzie zareje-
strowanych jest około 900 
tysięcy zawodników!

– Już po pół godzinie 
instruktażu i nauczeniu 
się podstawowych za-
sad można grać i czerpać 
z tego satysfakcję. Jeżeli 
ktoś uważa, że to nie jest 
sport dla niego, to niech 
najpierw przyjdzie i spró-
buje, bo curling może spo-
dobać się każdemu. Dzięki 
uprzejmości OSIR Świdni-
ca w tym sezonie możemy 
zaoferować wcześniejszą 
godzinę treningów. Mam 
nadzieję, że uda się zainte-
resować dyscypliną, rów-
nież młodzież. Jeżeli będą 
chętne osoby być może 

stworzymy dedykowaną 
grupę treningową tylko 
dla nich. Moja przygoda z 
curlingiem trwa już ponad 
15 lat i mogę tylko żało-
wać, że nie zacząłem grać 
we wcześniejszym wieku 
– podsumowuje Bartosz 
Łobaza. 

Zajęcia będą prowa-
dzone przez Bartosza i 
doświadczonych zawodni-
ków, również medalistów 
Mistrzostw Polski. Każdy 

może przyjść i spróbować 
swoich sił. Wystarczy za-
brać ze sobą buty sportowe 
na zmianę, ciepłe skarpety 
i spodnie, które nie będą 
krępowały ruchów. Ogól-
nodostępne treningi będą 
się odbywać w poniedział-
ki o godzinie 20:00.

JZ
Zdjęcie: Trenuj z meda-

listą Mistrzostw Europy!  
(C) WCF fot. Richard Gray 
Bartosz Łobaza z prawej.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Amelia  
Nazwisko:  Kielar 
Data urodzenia:  9 lipca 2006 roku
Pseudonim sportowy:  brak
Klub: LKS Górnik Wałbrzych (lekkoatletyka)

Największy dotychczasowy sukces?
Największym moim sukcesem jest złoty 
medal Mistrzostw Polski w wieloboju w 
kategorii U-16, który wywalczyłam na 
początku października tego roku w Łodzi. Wcześniej zdobyłam tytuły mi-
strzowskie w skoku w dal oraz w biegu przez płotki na 80 metrów, również 
w kategorii U-16. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Trudno powiedzieć, bo jest ich wielu, ale myślę, że najbardziej podoba mi 
się nasza Ewa Swoboda, jedna z najlepszych na świecie sprinterek. Bo ma 
charakter do walki, łatwo się nie poddaje i jest dla mnie autorytetem jako 
człowiek i sportowiec.
Dlaczego lekkoatletyka?
Od urodzenia mam uzdolnienia w tym kierunku. Wiele osób mówiło mi, 
że sobie radzę na bieżni, dlatego postanowiłam spróbować swych sił w 
lekkoatletyce. Początkowo, już w wieku 6 lat ćwiczyłam u trenera Romana 
Magdziarczyka, potem przeszłam pod skrzydła Mikołaja Grzeszaka, a od 2 
lat trenuję pod okiem Grzegorza Banaszka. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
W przyszłym roku chciałabym się zbliżyć do rekordu Polski w pięcioboju. 
Na tym celu się aktualnie skupiam i liczę, że uda mi się go, jeśli zdrowie 
dopisze, osiągnąć. 
fot. użyczone (facebook.com/LKSGornikWalbrzych) 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Brak wizji przeszkodą w rozwoju
W końcu jakiś polski klub (czy-
li Lech Poznań) awansował do 
fazy grupowej, przynajmniej Ligi 
Europy. W pierwszym meczu ze 
słynną Benfiką Poznaniacy prze-
grali 2:4. Po meczu przeważały 
głosy, że Lech zaprezentował się 
bardzo dobrze na tle tak mocne-
go rywala, choć były też opinie, 
że porażka to zawsze porażka i 
pokazuje miejsce w szeregu na-
szej piłki. Bez względu na opinie 
obu stron, bo nie analizuję tu 
tego konkretnego meczu, chcę 
zadać inne, ale zasadnicze py-
tanie, które poniekąd dałoby 
odpowiedź czy wynik i gra Lechi-
tów były dobre czy nie - pytanie 
o wizję i misję poszczególnych 
klubów. O to, co ich właścicie-
le czy prezesi chcą właściwie 
osiągnąć, działając w futbolu, 
jakie kluby chcą zbudować? Co 
będzie można uznać za sukces 
klubu? Ja właściwie w żadnym 
takiej konkretnej wizji i misji 
nie dostrzegam. A takowymi na 
pewno nie są ogólnikowe hasła 
typu „za trzy lata Liga Mistrzów”, 
„za pięć lat solidny europejski 
klub” itp. Żadnych konkretów. 
Nawet jeżeli jest autentyczna 
wola zbudowania i dążenia do 
czegoś, to ze względu na brak 
jasno zdefiniowanej wizji i misji 
jest to droga donikąd, siłą rzeczy 
działania są chaotyczne i doraź-
ne, brak jest możliwości wery-
fikacji podejmowanych działań 
pod kątem postępów. No bo jeśli 
faktycznie mamy cel - za trzy lata 
Liga Mistrzów, to czy kupujemy 
piłkarzy za duże pieniądze z za-
granicy (i skąd te duże pieniądze 
wziąć) czy sprowadzamy gwiaz-
dy z innych polskich klubów, a 
może mamy takich wychowan-
ków, którzy grając regularnie 
dwa lub trzy sezony, będą sta-
nowić o sile drużyny? A jak już 
w tej Lidze Mistrzów będziemy, 
to gramy o ćwierćfinał, półfinał, 
czy o uciułanie kilku punktów i 
kilku milionów euro przy okazji. 
A co jeśli kilku piłkarzy błyśnie 
w tej Lidze Mistrzów i zgłoszą się 
po nich inne kluby? Czy mamy 
wtedy zabezpieczenie, pomysł 
jak utrzymać stabilność kadry? 
Na wszystkie te zagadnienia i sto 
innych, które muszą się pojawić, 
można odpowiedzieć trafnie tyl-
ko wtedy, gdy ma się określoną 
misję i wizję. I celowo kolejny raz 
używam obu tych pojęć, bo jest 
to kluczowe w każdej organiza-
cji i kilku właścicieli/prezesów 
polskich klubów, którzy osiąg-
nęli czasami wielkie sukcesy w 
biznesie doskonale musi zdawać 
sobie z tego sprawę a, niestety, 
wygląda jakby było dokładnie 
odwrotnie.
Trochę więcej na ten temat na 
moim blogu „Futbol po moje-
mu”, na który zapraszam, jak i do 
dyskusji pod wpisem.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

„Setka” pęknie jesienią?
Po jedenastu odsłonach klasy A na czele klasyfikacji z imponującym bilansem bramkowym 74:5 (!) oraz kompletem punk-

tów plasuje się Górnik Wałbrzych. Do zakończenia jesiennej edycji pozostały jeszcze cztery kolejki, tak więc niewykluczone, 
iż jeszcze w listopadzie podopieczni trenera Marcina Domagały przekroczą barierę 100 goli. 

Wydarzeniem piłkar-
skiego weekendu były 
bez wątpienia derby mia-
sta pomiędzy Górnikiem 
a Zagłębiem. I choć z ra-
cji obostrzeń publiczność 
nie została wpuszczona 
na trybuny stadionu przy 
ulicy Ratuszowej, to duża 
grupa fanów zagrzewała 
biało-niebieskich głośnym 
dopingiem zza muru oka-
lającego górną część sta-
dionu. Kibice Górnika mieli 
zresztą po raz kolejny spo-
re powody do radości, gdyż 
wynik bezbramkowy utrzy-

mał się niewiele ponad 
kwadrans. W 20 minucie 
ładną akcję miejscowych 
skutecznie sfinalizował Da-
mian Chajewski (na zdję-
ciu) i w rezultacie ekipa 
trenera Domagały prowa-
dziła 1:0. To był zaledwie 
początek ostrego strzela-
nia w wykonaniu niepo-
konanego lidera „Serie A”, 
który do przerwy jeszcze 
trzykrotnie trafił do bram-
ki Zagłębia, a hatrrickiem 
popisał się popularny 
„Chajek”. Po zmianie stron 
Filip Fonfara skapitulował 

jeszcze trzy razy i tym sa-
mym Chajewski i spółka 
pewnie zwyciężyli 7:0. Na 
pocieszenie zespołu tre-
nera Łukasza Wojciechow-
skiego należy jednak po-
dać, iż wspomniany wynik 
to nie najwyższa wygrana 
Górnika, który między in-
nymi rozgromił Podgórze 
Wałbrzych 13:1, a Sudety 
Dziećmorowice 12:0. 

Kolejny mecz lider roze-
gra już jutro na wyjeździe 
z Unią Bogaczowice. Po-
czątek o godzinie 14.30. 
I to jedyny mecz, który 
odbędzie się w sobotę. 
Ze względu na niedzielne 
Święto Zmarłych pozostałe 
spotkania XII kolejki zapla-
nowano na 22 listopada. 

Klasa A
XI kolejka
Górnik Wałbrzych – Za-

głębie Wałbrzych 7:0 (4:0)

Bramki: 1:0 Damian Cha-
jewski (20), 2:0 Damian 

Chajewski (28), 3:0 Piotr 
Krawczyk (32), 4:0 Damian 
Chajewski (40), 5:0 Adam 
Niedźwiedzki (70), 6:0 
Adam Niedźwiedzki (75), 
7:0 Mateusz Sobiesierski 
(80)

Górnik: Bińkowski, 
Orzech, M. Smoczyk, Ro-
sicki, Rzeszotko (68 Gru-
dziński), Kobylański (68 
G. Michalak), Sobiesierski, 
Chajewski, Santos (63 Bi-
skup), Krawczyk, Niedź-
wiedzki. Trener: Marcin Do-
magała

Zagłębie: Fonfara, Kost-
ko, Broniek (35 Prusinow-
ski), Górecki (60 Krut), Ja-
niszewski, Mlostek, Prus 
(51 W. Smoczyk), Rałek, 
Wojciechowski, Sabiniarz, 
Fijałkowski (50 O. Micha-
lak). Trener: Łukasz Wojcie-
chowski

 
Bartłomiej Nowak

Choć za oknem wciąż jesień, to najmłodsi tenisiści już rozpoczęli sezon zimowy. W miniony weekend Klub Tenisowy 
Szczawno-Zdrój był organizatorem turnieju Kajtek Cup, który otworzył rozgrywki w ramach programu tenis10.

Pierwsze rozdania Kajtka
Jak przypomina Robert 

Kosiński, pomysłodawca im-
prezy, a zarazem trener KT 
Szczawno-Zdrój, wzorem lat 
ubiegłych takie turnieje odby-
wają się w każdym miesiącu, 

począwszy od października aż 
do marca. 

Jako pierwsi do rywalizacji 
na kortach w uzdrowisku przy-
stąpili uczestnicy kategorii 
„czerwonej”, czyli do 8 lat. W 
tej grupie wiekowej najlep-

si okazali się: Antoni Nowik z 
UKT Wałbrzych Szczawienko 
oraz Jan Bławacki, reprezen-
tujący szczawieński klub. Ko-
lejne zaś miejsca na podium 
przypadły w udziale Ignacemu 
Mataczyńskiemu oraz Szymo-
nowi Wyszowskiemu (obaj KT 
Szczawno-Zdrój), a 3. pozycję 
wywalczyli: Jakub Pilarczyk z 
Lubina i Kamil Muszalski (KT 
Szczawno-Zdrój). 

Po sobotnich meczach 8-lat-
ków w niedzielę przyszedł czas 
na nieco starszych tenisistów. 
W kategorii „żółtej” niemal 
całe podium przypadło pod-
opiecznym trenera Kosińskie-
go. Zwyciężył bowiem Maciej 
Piechowiak przed Amadeu-
szem Gawłowskim, a trzeci był 
Juliusz Konkol z Jeleniej Góry. 
Po chłopcach walkę o turniejo-

we punkty rozpoczęły dziew-
czyny. Tu bezkonkurencyjna 
okazała się co prawda Jagoda 
Bielecka z Jeleniej Góry, ale na 
kolejnym miejscach znalazły 
się przedstawicielki Szczaw-
na-Zdroju, czyli Ola Winsz oraz 
Emilia Michalak. 

Na zakończenie weekendo-
wych zmagań swoje umiejęt-
ności zaprezentowali najlicz-
niej obecni gracze walczący 
w kategorii „zielonej”, czyli 
do lat 10. Triumfatorem tego 
turnieju został Tymon Piątek 
z Wrocławia, który wyprze-
dził młodziutkiego Kajetana 
Kosińskiego z KT Szczawno-
-Zdrój. Trzecie miejsce zaś za-
jęli Kaja Góra z Wrocławia oraz 
Nikodem Borucki ze Złotoryi.

fot. użyczone.
Bartłomiej Nowak 
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„Nierozłączną częścią ob-
cowania ze sztuką jest mo-
ment refleksji i tego momen-
tu dzisiaj wyraźnie brakuje.”

Te słowa wypowiedziane 
zostały przez artystę Piotra 
Nowaka dokładnie półtora 
tygodnia temu. Dziś refleksja 
jest na ulicach. Jaki ma w niej 
udział, najbardziej znienawi-
dzona, wzgardzona, niedo-
płacana przez ministerstwa 
pokoju, twórcza część opozy-
cji?

W czasach obrazków, sieci, 
na szczęście nie siedzi skulo-
na. Mówi mocno grafiką, us-
tami aktorów, tekstami muzy-
ków. Ma mocniejszy głos niż 
pierdy celebrytów.

Nie tak łatwo jest być drę-
czonym chorobą królem. Dziś 
refleksja jest na ulicach. Za-
brano jej wolny wybór.

--- 
W ten weekend zaczyna 

się, wytrwale, jedno z najlep-
szych wydarzeń kulturalnych 
w Wałbrzychu, przeniesione 
jakiś czasem temu do nas z 
Bogatyni. Państwo zauważyli, 
że coś się jednak dzieje? 

Hałda Jazz startuje w tę so-
botę, póki co online. Zadbaj-
cie o dobre nagłośnienie. 

ZESKANUJ KOD
I WEJDŹ NA

WŁADCA SKARPETEK W TEATRZE 
LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Masaż twarzy
Dobry masaż twarzy, a ra-

czej dobrze wykonany masaż 
twarzy to więcej niż relaks i 
odprężenie. To również gim-
nastyka dla naszych mięśni na 
twarzy, szyi, dekolcie, a także 
głowie i karku. Jego celem jest 
wysmuklić i wymodelować 
mięśnie, zwiększyć ukrwienie, 
dotlenić i wreszcie odmłodzić 
wygląd.

Jak wykonać masaż twarzy?
Rodzaj masażu uzależnio-

ny jest od celu jaki chcemy 
uzyskać, wrażliwości pacjenta 
oraz technik, wiedzy, doświad-
czenia i zdolności manualnych 
masażysty. Stosuje się uciski, 
głaskanie, rozcieranie, oklepy-
wanie, drenowanie. Niekiedy 
rozgrzewa się skórę do czer-
woności. Czasem bywa boles-
ny. Możemy masować również 
usta i twarz od wewnętrznej 
strony jamy ustnej. Wśród 
najbardziej popularnych wy-
różniamy masaż limfatyczny, 
kobido czy japoński rytuał ma-
sażu twarzy.

Co daje masaż twarzy?
Jednorazowo wykonany 

masaż twarzy da natychmia-
stowy efekty wygładzenia, 
ujędrnienia. Doda blasku i jest 
idealny na tak zwane ,,wielkie 
wyjście”. Natomiast dzięki serii, 
uzyskamy efekt liftingu na du-
żej. Zabiegi te są świetną alter-
natywną dla osób, które szuka-
ją naturalnych metod poprawy 
wyglądu skóry.

Masaż twarzy w domu
Sami również możemy 

zadbać o swoją skórę w do-
mowym zaciszu. Wykonując 
klasyczne ruchy głaskania i 
oklepywania podczas naszych 
codziennych rytuałów. Na-
kładając na twarz serum lub 
krem, wklepujmy je. Pamię-
tajmy, aby robić to zgodnie z 
przebiegiem mięśni, ruchem 
liftingującym ku górze. Od 
wewnętrznej strony twarzy do 
zewnętrznej, a pierwsze efekty 
zobaczymy już w krótkim cza-
sie.

8 listopada o godz. 
12.30 zapraszamy do 
Teatru Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu na spektakl 
WŁADCA SKARPETEK w 
reż. Jacka Timingeriu, 
przeznaczony dla dzieci w 
wieku 3+.

To opowieść o Jasiu, który w 
poszukiwaniu zagubionej skar-
petki wyrusza nocą w zaczarowa-
ną podróż po swoim domu. Żeby 
dowiedzieć się, gdzie podziała 
się jego zguba, chłopiec wkracza 
w świat ożywionych i rozśpiewa-
nych książek, słoików, zabawek, 
naczyń i innych przedmiotów 
codziennego użytku. Przy okazji 
tej wyjątkowej podróży uczy się 
paru prawd o szacunku do ota-
czających go rzeczy oraz o utrzy-
mywaniu porządku w domu. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się, 
czy Jaś odnalazł swoją zgubę, za-
praszamy do Teatru Lalek. 

UWAGA! W związku z CO-
VID-19 przypominamy, że pod-
czas wszystkich spektakli lub 
innej wizyty w Teatrze widzowie 
zobowiązani są do zakrycia ust i 
nosa. Obowiązek ten nie dotyczy 
dzieci do 4. roku życia. 

BILETY 
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12. 

roku życia)

KASA BILETOWA TEATRU, tel. 
74 666 73 41, czynna w dni:

- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
- czwartki/ godz. 13:00 – 16:00
- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed spek-

taklem
- niedziele/ godz. 11:00 – 14:00

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl  (prefero-
wana forma zakupu)

Cera bez przebarwień

Zadbaj o idealny owal twarzy!

Co daje nam joga twarzy?

Przebarwienia na ogół po-
wstają w wyniku promieniowa-
nia UV. Zazwyczaj walczymy z 
piegami, melasmą, plamami so-
czewicowatymi i pozapalnymi. 
Jeszcze całkiem niedawno pod-
stawą leczenia tego typu scho-
rzeń było złuszczanie naskórka 
(mikrodermabrazja, peeling 
chemiczny). Obecnie stosuje 
się coraz częściej zabiegi lasero-
we. Ważne są tu: rodzaje terapii, 
cierpliwość, pora roku dosto-
sowana do wybranej metody, 
kosmetyki, systematyczność i 
samodyscyplina. Pamiętajmy 
- nie działajmy na własną rękę. 
Udajmy się do specjalisty, który 

pomoże nam rozwiązać prob-
lem, udzieli cennych wskazówek 
odnośnie pielęgnacji itp. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Chcąc zachować idealny owal 
twarzy mimo upływającego 
czasu, warto sięgnąć po serum 
ujędrniająco-liftingujące. Choć 
przeważnie jest to najdroższy 
produkt w naszej kosmetyczce, 

nie rezygnujemy z niego, bo czy-
ni cuda! Polecane marki to: Dr 
Irena Eris (dla kobiet po 40.roku 
życia), Yoskine (lipidy z soi oraz 
puder ryżowy), Sephora (z czar-
ną herbatą i peptydami), Eisen-

berg (modeluje policzki, zawiera 
glaucynę, zapobiega utracie jęd-
rności podbródka).

Zebrała: osa

Stosując jogę twarzy, a więc 
różnego rodzaju ćwiczenia z ma-
sażem, jesteśmy w stanie spły-
cić zmarszczki i pozbyć się tzw. 
drugiego podbródka, zyskać 
promienne i zalotne spojrzenie, 
zredukować stres, zwiększyć 
elastyczność skóry, zmniejszyć 
worki pod oczami, wzmocnić 
cyrkulację krwi, wygładzić bruz-

dy nosowo-wargowe oraz unieść 
policzki. By nauczyć się odpo-
wiednich technik, można udać 
się na kurs, warsztaty czy wziąć 
udział w konsultacjach z eksper-
tem online. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

/nicsieniedziejewalbrzych
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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

WSZYWANIE 

ESPERALU 

TEL.

74 841-54-66 

74 665-66-88

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

REKLAMA R0531/20

KUPIĘ

(1) Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

SPRZEDAM

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

Sprzedam ziemniaki prosto od rolni-
ka, odmiana GALA i VINETA. Tel. 
795 602 683

WYNAJMĘ

Do wynajęcia mieszkanie - kawaler-
ka, Wałbrzych Szczawienko. Tel. 724 
719 433

PRACA

(2) 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

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

(9) ANTENY SATELITARNE – mon-
taż, naprawy i ustawianie w najlep-
szej cenie i najkrótszym czasie. Tel. 
606 937 229

(2) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(2) 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

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

(9) 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

(12) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, ka-
felki, gładzie na mokro, remonty ła-
zienek. Tel. 513 022 801

(1) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW 
tel. 506 206 102

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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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