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Marcin Tatuśko
profesjonalista w swojej branży oraz właściciel Salonu 
Atelier Marcin Tatuśko w Wałbrzychu
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kalendarium

GRUDZIEŃ

18
PIĄTEK

Imieniny:
Honoraty, Judyty 

Dzień Loterii Świątecznej  
(w Hiszpanii)

GRUDZIEŃ

22
WTOREK

Imieniny:
Bogusława, Gracjana

Międzynarodowy Dzień
Migrantów

 
Imieniny:
Dariusza, Urbana

Dzień Wiecznie
Zielonych Roślin

Imieniny:
Piotr, Tomasz

Światowy Dzień
Pozdrawiania Brunetek

GRUDZIEŃ

21
PONIEDZIAŁEK

GRUDZIEŃ

23
ŚRODA

„Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze 
trzeci gatunek – przewidujący.” 

Magdalena Samozwaniec

GRUDZIEŃ

19
SOBOTA

16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Pal-
miarnia, Wałbrzych
19:00 „Niech prawo będzie z wami” (albo co warto 
wiedzieć o konstytucji na wypadek rządów złodziei, 
furiatów i fundamentalistów), p r e m i e r a, Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu, stream on-line

19:00 „Pani Bovary”, p r e m i e r a - Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu, stream on-line 
21:00 „Niech prawo będzie z wami” (albo co warto 
wiedzieć o konstytucji na wypadek rządów złodziei, 
furiatów i fundamentalistów), Teatr Dramatyczny w 
Wałbrzychu, stream on-line
10:00 – 16:00 Prezentacje świątecznych lokomotyw 
spalinowych na otwartej przestrzeni. Muzeum Kolej-
nictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska 
16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Pal-
miarnia, Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
2OC 2OC 2OC 3OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Sławomiry, Wiktorii

Światowy Dzień Snowboardu

REKLAMA R0623/20

Skąd pomysł na taki za-
wód, dlaczego fryzjerstwo?

Zawód ten wybrałem zu-
pełnie przypadkowo. 

Była to sugestia moich 
członków rodziny przy wy-
borze szkoły średniej. Na po-
czątku roku szkolnego, jako 
młody chłopak nie miałem 
żadnych perspektyw związa-
nych z tym zawodem.  

Moje zamiłowanie do fry-
zjerstwa zaczęło się pod ko-
niec pierwszej klasy szkoły 
zawodowej. A w drugiej za-
cząłem już samodzielnie pra-
cować i kształtować swój war-
sztat pracy. 

Fryzjerstwo to jeden z 
zawodów, w którym bez 
szkoleń ciężko jest funkcjo-
nować na rynku (oczywiście 
na odpowiednim pozio-
mie). W jakich szkoleniach 
Pan uczestniczył i czego 
one Pana nauczyły?

To prawda, bez szkoleń 
podnoszenie swoich kwa-
lifikacji na pewno nie było-
by możliwe. Jest to jedyna 
możliwość do rozszerzania 
swoich umiejętności. Miałem 
przyjemność współpracować 
z różnymi mistrzami fryzjer-
stwa, jednak najwięcej dały 
mi szkolenia w Toni&Guy w 
Wiedniu, w Akademii Ba-
bicz w Krakowie, w Aka-
demii Joanny Zaremby – z 
Mistrzynią Świata oraz z 
kilkukrotną Mistrzynią Pol-
ski Alicją Glos-Krawczyk (z 
którą nasz salon miał przy-
jemność ukończyć IV stopnio-
we seminarium). Na swojej 
drodze spotkałem też wielu 
innych artystów. Jednego 
roku wspólnie z załogą salo-
nu uczestniczyliśmy w około  
20 szkoleniach. Dzięki takim 
wyjazdom zawsze nabieram 
mocy, przypominam sobie 
podstawy, które są bardzo 
ważne. Ale również nabywam 
nowych pomysłów, które na-
pędzają mnie i już następ-
nego dnia wykorzystuję je w 
swojej pracy.

Jaki jest Pana ulubiony 
rodzaj fryzury, nad którą  
najchętniej Pan pracuje?

W naszym zawodzie ko-
nieczne jest indywidualne 
podejście do każdego klienta. 
Najważniejsze jest dobieranie 
fryzury do kształtu twarzy, 
głowy, rodzaju włosów a tak-
że osobowości. Za każdym 
razem kiedy mam klientkę 
na fotelu - po rozmowie z nią 
muszę wychwycić wszystkie 
szczegóły, aby móc zapropo-
nować coś najkorzystniejsze-
go dla danej osoby. Jednak 
nie ukrywam, że lubię od-
ważne fryzury i kolory, gdzie 
mogę pokazać swoją twór-
czość. 

Czy w ostatnim czasie po-
jawiły się nowe trendy jeżeli 
chodzi o fryzury?

Obecnie z powrotem mod-
ne są tzw. „rozwiane grzywki”, 
cieniowanie włosów, kolory 
bardziej stonowane i natural-
ne, subtelne pojaśnienia. Ale 
tak jak wspomniałem wcześ-
niej, fryzurę i kolor dobiera 
się indywidualnie do danego 
wizerunku, żeby osoba czuła 
się i wyglądała dobrze. Moda 
to dodatek we fryzjerstwie. 

Czy w związku z ob-
ostrzeniami, daje się za-
uważyć zmniejszony ruch?

Na szczęście ruch mamy 
cały czas i to bez względu 
czy są to święta czy normalny 
miesiąc kalendarzowy. Na-
sze wierne, stałe klientki oraz 
sporo nowych, czują się u nas 
bezpiecznie w tak niesprzyja-
jącym okresie pandemii i re-
gularnie do nas wracają. 

W styczniu obchodzi Pan 
5-lecie swojej działalno-
ści, jak Pan wspomina ten 
okres?

Te pięć lat minęły bardzo 
szybko. Cały czas intensywnie 
pracuję nad rozwojem moje-
go salonu. Niestety pandemia 
pokrzyżowała moje plany i 
nie będę mógł w pełni zreali-
zować ich jeśli chodzi o świę-
towanie rocznicy w większym 
gronie klientów, przyjaciół i 
rodziny. Jednak z pewnością, 
kiedy sytuacja na świecie się 
ustabilizuje, w pierwszej ko-
lejności planuję prestiżowy 
wyjazd szkoleniowy za grani-
cą. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

Elżbieta Marszałek

GRUDZIEŃ

24
CZWARTEK

Imieniny:
Adam, Ewa

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

10:00 – 14:00 Wnętrza Palmiarni, Wałbrzych

Imieniny:
Dominika, Makarego

Dzień Ryby

GRUDZIEŃ

20
NIEDZIELA

12:30 “Władca Skarpetek” - Teatr Laki i Aktora w Wał-
brzychu - stream on-line na stronie:  https://live.tea-
trlalek.walbrzych.pl/
10:00 – 16:00 Prezentacje świątecznych lokomotyw 
spalinowych na otwartej przestrzeni. Muzeum Kolej-
nictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska
16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Pal-
miarnia, Wałbrzych
18:00 „Pani Bovary”, - Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu, stream on-line
20:00 „Poradnik. Jak dobrze poznać Wałbrzych” - p r 
e m i e r a - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, stream 
on-line
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Z nadzieją w nowy rok

To był wyjątkowo trudny dla nas 
wszystkich rok. Praktycznie ten cały czas 
był nieodłącznie powiązany z tematem 
pandemii, która zaburzyła naszą co-
dzienność i pokrzyżowała wiele planów. 
Naszą pracę, zdrowie, styl życia, czas wol-
ny. Mimo to, chciałbym Wam życzyć dużo 
siły, abyście bez względu na przeciwno-
ści, wychodzili zawsze zwycięską ręką.

Nic nie trwa wiecznie
Zastanówmy się, co robiliśmy rok temu o 

tej porze. Zapewne spokojnie przygotowy-
waliśmy się do Świąt, kupowaliśmy prezen-
ty, przyrządzaliśmy domowe potrawy. Nikt 
z nas nie miał wtedy na głowie problemów 
i ograniczeń, które mamy teraz. Co to dla 

mnie oznacza? Że za rok może być zupełnie 
inaczej. Że może być lepiej. W naszym życiu 
bywały lepsze i gorsze okresy, a jeśli w tym 
momencie akurat czujemy się źle, to po-
myślmy o tym, że to tylko przejściowe. Rok 
temu było inaczej i za rok również będzie 
inaczej.

Te Święta
Być może tym razem spędzimy je w in-

nym gronie niż zazwyczaj, być może w róż-
nych nastrojach. Życzę Wam jednak, abyście 
poczuli ich atmosferę, ciepło rodzinnego 
ogniska, smak wigilijnych potraw. Abyście 
zapomnieli o wszelkich troskach i skupili na 
tym, co tu i teraz. Odnaleźli w tych chwilach 
odrobinę szczęścia. A już niedługo nowy 
rok, który – mam nadzieję – będzie nam bar-
dziej sprzyjający.

Tego wszystkiego Wam życzę,
Anatol Szpur

Do zobaczenia w 2021!

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Za jedną napisaną stroną 
tekstu powinno stać dziesięć 
tysięcy stron przeczytanych, 
powiedziała ostatnio jedna z 
moich ukochanych pisarek, w 
której słowa wierzę i które żyją 
sobie we mnie życiem dobrym 
i zwykłym już od bardzo daw-
na. Stąd można by założyć, że 
jeden dobrze przeżyty rok - 
taki, który nie srebrzy naszych 
skroni zuchwale z wyrachowa-
nia lecz z dobrodusznej życz-
liwości, to suma wszystkich 
naszych uśmiechów i łez, słów 
dobrych przyjętych i tych ofia-
rowanych, chwil prawdziwej 
radości, której smak długo roz-
puszcza się na języku i oblepia 
wszystko, czego tylko dotknie, 
jak cukrowa wata z krainy dzie-
ciństwa, jak i cierpienia, o kra-
wędziach ostrych, których nie 
załagodzi nigdy czas. Nie znaj-
duję sensu w corocznych kal-
kulacjach zysków i strat, jak i, 

Panie chroń, w noworocznych 
postanowieniach poprawy, ale 
pierwszy raz czuję, że absur-
dalność i nieprzewidywalność 
tego roku trzeba mi zamknąć 
w jakichś ramach, niczym stary 
obraz o urodzie fascynującej, 
lecz nienachalnej, którego z 
sentymentu nie ściąga się ze 
ściany, choć odpryskująca z 
niego co chwilę farba zdążyła 
już wedrzeć się w dywan. 
Pytań kłębi się we mnie jak za-
wsze wiele, głównie tych bez 
odpowiedzi. Gdzie byłam rok 
temu o tej porze, kim wtedy 
byłam? Czego mnie nauczył 
ten chimeryczny jegomość, 
którego za kilka dni pożegna-
my, mając naiwnie nadzieję, że 
jego następca usposobienie 
będzie miał łagodniejsze i pod-
niebienie nie aż tak czarne? Co 
wtedy wiedziałam o sobie i 
świecie, a co z tych niezaprze-
czalnych prawd zniknęło bez-
powrotnie rozpryskując się z 
hukiem o brzegi nieuniknione-
go? Mogłabym tak bez końca. 
Ty też, prawda?
Zimowe wczesne poranki 
pachną palo santo, jak gdyby 
ktoś rozpalił ognisko w ko-
narze tego świętego drzewa. 
Niech skończy się już ta noc 
pełna czarnych gwiazd, niech 
Nowy zaprzyjaźni się blisko z 
Dobrą Nowiną. 
Czego Państwu i sobie życzę. 
Do zobaczenia za rok.
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Będzie nowy basen
Dwa baseny rekreacyj-

ne, basen sportowy, bro-
dzik dla dzieci, wodny plac 
zabaw i zjeżdżalnie - to 
tylko część atrakcji, które 
zaplanowano w ramach 
modernizacji kompleksu 
basenów letnich w Świdni-
cy. Ogłoszony został prze-
targ unijny na realizację tej 
inwestycji. Jego rozstrzyg-
nięcie planowane jest 
wiosną przyszłego roku. 

Stan techniczny istniejących 
obiektów i infrastruktury ze 
względu na liczne uszkodzenia 
powstałe w wyniku długiego 
okresu eksploatacji wymaga jego 
przebudowy. Inwestycja realizo-
wana będzie w formule „zapro-
jektuj - wybuduj”. Jej zakres obej-
mie opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz przebudowę 
kompleksu, czyli: budowę stalo-
wych niecek basenów o łącznej 
powierzchni ponad 2,5 tysiąca 

m2 wraz z wyposażeniem, zjeż-
dżalni, wodnego placu zabaw, ta-
rasów wraz z żaglami solarnymi, 
trybun, altan wypoczynkowych, 
wieży ratowniczej, przebieralni, 
budynku technologii baseno-
wej wraz z zagospodarowaniem 
terenu, infrastrukturą komuni-
kacyjną, małą architekturą oraz 
nasadzeniem zieleni. Miasto za-
bezpieczyło na jej realizację 35 
mln złotych. Basen będzie udo-
stępniony mieszkańcom po prze-
budowie w 2023 roku.  

Red./MD
foto: UM ŚWIDNICA

Było ich trzech
W ostatnich dniach 

trzech złodziei w wieku 
20, 21 oraz 40 lat wpadło 
w ręce wałbrzyskich poli-
cjantów. Mężczyźni odpo-
wiedzą za kradzieże i wła-
mania, których dokonali 
w drugiej części tego roku 
na terenie Wałbrzycha i 
Szczawna-Zdroju. Funk-
cjonariusze ustalili, że je-
den z nich – najmłodszy 
- był poszukiwany.

W sobotnie przedpołudnie 
policjanci zespołu operacyjno-
-rozpoznawczego pierwszego 
komisariatu udali się na ulicę 
Gajcego w Wałbrzychu, gdzie 
przebywał 40-latek odpowie-
dzialny za dokonanie w ostat-
nim czasie pięciu włamań do 

sklepów i pomieszczeń gospo-
darczych na terenie wałbrzy-
skich dzielnic Piaskowa Góra 
i Podzamcze, a także miejsco-
wości Szczawno-Zdrój. Wartość 
strat przez właścicieli obiektów 
ustalona została łącznie na kilka 
tysięcy złotych. W ręce podej-
rzanego wpadły m.in. artykuły 
spożywcze, kasa sklepowa oraz 
spora ilość gotówki. Natomiast 
w poniedziałek po godzinie 
13:00 funkcjonariusze zespo-
łu wywiadowców wałbrzyskiej 
komendy zatrzymali na ulicy 1 
Maja w dzielnicy Sobięcin po-
szukiwanego 21-latka za podob-
ne przestępstwa. W toku wy-
konanych czynności policjanci 
drugiego komisariatu postawili 
mężczyźnie zarzut kradzieży w 

październiku tego roku z maga-
zynu jednego z przedsiębiorstw 
piły spalinowej o wartości 600 
złotych. Mundurowi z „jedynki” 
ustalili natomiast, że podejrza-
ny w nocy z 12 na 13 września 
tego roku po uszkodzeniu kłód-
ki dostał się do wnętrza garażu 
znajdującego się przy ulicy Ja-
godowej w Wałbrzychu i ukradł 
z niego sprzęt budowlany oraz 
elektronarzędzia o łącznej war-
tości blisko 20 tysięcy złotych. 
Funkcjonariusze odzyskali utra-
cone mienie.

Z kolei trzeci ze sprawców 
wpadł w ręce policjantów pre-
wencji wałbrzyskiej komendy 
na gorącym uczynku przestęp-
stwa we wtorek nad ranem, 
kiedy to z placówki handlowej 
przy ulicy Skarżyskiej w Wał-
brzychu ukradł dwa podgrze-
wacze wody o wartości 560 
złotych. Prowadzący sprawę 
funkcjonariusze drugiego komi-

sariatu ustalili, że 20-letni wał-
brzyszanin jeszcze trzykrotnie w 
ostatnim czasie dokonał w tym 
sklepie kradzieży tego samego 
mienia. Mundurowi pierwszego 
komisariatu natomiast postawi-
li młodemu wałbrzyszaninowi 
zarzut włamania. Mężczyzna 21 
września tego roku wybił szybę 
w drzwiach sklepu znajdują-
cego się w Szczawnie-Zdroju i 
dokonał kradzieży kilkunastu 
głośników bluetooth i kilku 
tabletów, gdzie straty oszaco-
wane zostały na kwotę około 5 
tysięcy złotych. Okazało się, że 
podejrzany był również poszu-
kiwany przez sąd dla nieletnich 
za popełnione wcześniej czyny 
karalne, dlatego pod wykona-
nych czynnościach trafi do Za-
kładu Poprawczego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, a tam spędzi 
następne 8 miesięcy.

Wszyscy sprawcy przyznali 
się do popełnionych czynów i 

złożyli wyjaśnienia. Za kradzieże 
i kradzieże z włamaniami grozi 
im kara pozbawienia wolności 
do lat 10.

Red.
Źródło i foto:

www.walbrzych.policja.gov.pl
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P R O D U C E N T  I N D Y W I D U A L N E G O

SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO
WYKONYWANEGO NA MIARĘ

www.zuor t.pl

SPRZĘT
MEDYCZNY

SPRZĘT
REHABILITACYJNY

SPRZĘT
ORTOPEDYCZNY

74 846 14 27
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Palmiarnia uratowana
Kolejna zabytkowa szklarnia 

w kompleksie wałbrzyskiej Pal-
miarni doczekała się generalne-
go remontu. Tym razem nowe 
oszklenie i pełną renowację ele-
mentów kamiennych i metalo-
wych przeprowadzono w obiek-
cie oznaczonym, jak się okazuje, 
szczęśliwym nr 13. Tym samym 

w ostatnich dwóch latach prze-
prowadzono prace remontowe 
w prawie połowie historycznego 
założenia.

Wybudowana w stylu schyłko-
wej secesji Palmiarnia w Lubiecho-
wie powstała w latach 1911-1913 z 
inicjatywy właściciela pobliskiego 
Zamku Książ, księcia Jana Henryka 

XV Hochberg von Pless. Czasami 
nazywana jest „najpiękniejszym 
bukietem dla Daisy”, jego słynnej 
angielskiej żony, która na przeło-
mie XIX i XX stulecia zawładnęła 
masową wyobraźnią na kilku kon-
tynentach. 

Należącą do Gminy Wałbrzych 
Palmiarnią zarządza od 2012 roku 
spółka Zamek Książ w Wałbrzy-
chu i to ona zlecała i organizowa-
ła trwający w sumie trzy miesiące 

remont. Przetarg wygrała firma 
Potoczni Sp z o.o. z Żarowa, która 
w ubiegłym roku realizowała re-
nowację szklarni, gdzie mieści się 
popularna Kawiarnia pod Palmami. 
Remont pokrycia dachu i ścian z 
użyciem matowego, sprzyjającego 
egzotycznym roślinom szkła, sko-
rodowanej w znacznym stopniu 
konstrukcji nośnej oraz elementów 
żelbetowych i posadzki kosztował 

w sumie 463 995 złotych z gwaran-
cją na na 10 lat. 

Do rosnących w szklarni 134 ro-
ślin dosadzono 48 nowych okazów 
w tym kamelie japońskie. Wykona-
no dodatkowe oświetlenie roślin z 
poziomu grunt. Niebawem do swo-
jej woliery wrócą także mieszkające 
w Palmiarni pawie.

Red./AS-W
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Będą stypendia
Niemal 10 milionów zło-

tych trafi w najbliższych 
trzech latach w ramach Dol-
nośląskiego Programu Pomo-
cy Stypendialnej dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów zawo-
dowych. W obecnym roku 
szkolnym programem obję-
tych jest 602 uczniów.

- Rynek pracy potrzebuje 
dobrze wykwalifikowanych pra-
cowników. Chcemy promować 
kształcenie zawodowe w regionie 
i dodatkowo mobilizować najlep-

szych – dodaje Marszałek Cezary 
Przybylski.

Główne cele programu to roz-
wijanie i realizacja aktywności 
uczniów związanych z kształto-
waniem kompetencji kluczowych 
na rynku pracy, a także wsparcie 
nauki w zakresie przedmiotów 
zawodowych oraz postaw krea-
tywności i przedsiębiorczości oraz 
zwiększenie atrakcyjności i popu-
laryzacji wśród młodzieży kształ-
cenia zawodowego oferowanego 
w szczególności przez dolnoślą-
skie szkoły zawodowe. - Uzyskanie 

stypendium jest dla uczniów nie 
tylko nagrodą za dotychczasową 
pracę i wysokie wyniki w nauce, 
ale również motywacją do dal-
szego rozwoju. Jako samorząd 
województwa dostrzegamy dużą 
potrzebę wspierania szkolnictwa 
zawodowego. Chcemy pokazać 
dolnośląskiej młodzieży, że tech-
nika i szkoły branżowe mogą być 
atrakcyjną ścieżką kariery zawodo-
wej – mówi Wicemarszałek Marcin 
Krzyżanowski

Przypominamy, że projekt pn. 
„Dolnośląski Program Pomocy Sty-
pendialnej dla szczególnie uzdol-
nionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych uczniów dolnoślą-
skich szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych” realizo-

wany będzie w latach szkolnych 
2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 
przez Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego we współpracy z 
Dolnośląskim Centrum Kształce-
nia Ustawicznego i Językowego 
Kadr w Legnicy, Dolnośląskim Ze-
społem Szkół Medyczno - Sporto-
wych w Świdnicy oraz Politechniką 
Wrocławską. Stypendysta jest zo-
bowiązany do uczestnictwa w za-
jęciach pn. „Warsztaty dla stypen-
dystów”, organizowanych przez 
Politechnikę Wrocławską. Program 
skierowany jest do uczniów: bran-
żowych szkół I stopnia i II stopnia, 
techników, szkół policealnych dla 
młodzieży.

Red./UMWD

Mokrzeszów
Tabletowy prezent
Szkoła Podstawowa w Mok-
rzeszowie znalazła się wśród 
placówek, które otrzymały 
od Państwowego Instytutu 
Badawczego NASK – ope-
ratora Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej – 25 tabletów 
wraz z usługą dostępu do In-
ternetu w formie „Szkolnych 
Pakietów Multimedialnych 
OSE”. Sprzęt elektroniczny 
z pewnością będzie służył 
m.in. uczniom korzystają-
cym ze zdalnego nauczania. 
Łączna wartość otrzymane-
go wsparcia opiewa na kwo-
tę blisko 25 tys. zł.

Gmina Świdnica
Dekoracje i nagrody!
UDEKORUJ SWÓJ DOM I 
PRZEŚLIJ ZDJĘCIA! Pod ta-
kim hasłem włodarze Gminy 
Świdnica zachęcają do ude-
korowania swoich domów! 
Na właścicieli najciekawiej 
i najpiękniej udekorowa-
nych nieruchomości czeka 
nagroda! Włodarze proszą 
o przesyłanie zdjęć poprzez 
facebook’a (komunikator 
Messenger). W korespon-
dencji prosimy o zaznacze-
nie w jakiej miejscowości 
znajduje się dom na zdjęciu, 
bez podawania adresu. Zdję-
cia należy wysyłać do środy 
30 grudnia 2020.
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Internetowych zakupów szał 
Sklepy internetowe stały się w ostatnim czasie bardzo popularnym miejscem dokonywania za-

kupów. Niewątpliwie największy wpływ na ten trend wywarła pandemia koronawirusa. Zamknięcie 
stacjonarnych sieciówek, boxów i galerii handlowych w okresie lockdown’u wymusiło przesunięcie 
ruchu klientów do wirtualnego świata. Czas przedświątecznych zakupów wzmógł ten proces. 

REKLAMA R0629/20

Święta Bożego Narodzenia są 
cudowne, ale mogą też być wy-
czerpujące i stresujące - zwłasz-
cza dla osób noszących aparaty 
słuchowe. Spotkania w gronie 
rodziny i znajomych kojarzą się z 
radością, niestety związaną czę-
sto z hałasem. Niektóre cyfrowe 
aparaty słuchowe mogą pomóc w 
redukcji głośnych dźwięków. Oka-
zuje się jednak, że technologia nie 
jest jedynym rozwiązaniem w tak 
trudnych warunkach. Z pomocą 
specjalistki, Pani Doroty Ulatow-
skiej, protetyk słuchu w gabinecie 
"Świdnickie Aparaty Słuchowe" - 
mieszczącego się przy ul. Środko-
wej 9 w Świdnicy, opracowaliśmy 
kilka wskazówek dla niedosły-
szących, w tak trudnym dla nich 
czasie.

Przygotowanie aparatów 
słuchowych na święta:

- odwiedź gabinet protetyki 
słuchu, aby uzyskać komplekso-
wy serwis aparatów;

- używaj regularnie kapsuł 
osuszajacych lub osuszaczy elek-
trycznych, aby pozbyć się z apara-
tów zalegającej wilgoci;

- wymieniaj systematycznie 
wężyk łączący aparat słuchowy 
z wkładką, który w okresie zimo-
wym szybciej twardnieje i żółknie,  
co wpływa na jakość słyszenia;

- pamiętaj o zakupie i wymia-
nie baterii, a jeżeli wychodzisz 
świętować poza domem, zabierz 
ze sobą baterie zapasowe!

Przygotowanie domu na 
święta i zachowanie przy stole:

- unikaj dużych przestrzeni i 
staraj się wykorzystać do spotkań 
pomieszczenie z dywanami, za-
słonami i miękkimi meblami (ta-
picerowanymi) w celu uniknięcia 
pogłosu;

- zaplanuj miejsca siedzące z 
dala od głośników lub dźwięków 
telewizora, które są źródłem hała-
su. Najlepiej byłoby, gdyby telewi-
zor pozostał wyłączony;

- postaraj się tak usadzić gości 
przy stole, aby wszyscy widzieli 
swoje twarze. W takim przypadku 
idealnie sprawdzi się okrągły stół. 
Dzięki temu możliwe będzie czy-
tanie z ruchu warg i podtrzyma-
nie rozmowy;

- w trakcie świątecznej kolacji 
użyj grubszego, bawełnianego 
lub lnianego obrusu, aby zmniej-
szyć odgłos stukających sztućców 
i talerzy podczas posiłku;

- gdy poczujesz się zmęczony/a 
nie bój się odpocząć - wyjdź na 
spacer lub wycofaj się w spokoj-
ne, odosobnione miejsce. Od-
pręż się, zrelaksuj, ciesz się ciszą i 
spokojem, a po krótkiej przerwie 
wróć do bliskich.

Wskazówki dla bliskich osób:

- podczas rozmowy nie zakry-
waj ust, nie mów z ustami pełnymi 
jedzenia - mów wyraźnie, nie za 
szybko, ani nie za wolno, używaj 
naturalnej, mimiki twarzy;

- zwracaj uwagę na wszelkie 
oznaki zmęczenia i wycofania się 
z towarzystwa. Delikatnie i z wy-
czuciem zachęcaj do ponowne-
go przyłączenia się do rozmowy. 
Przede wszystkim bądź wyrozu-
miały.

  Mamy nadzieje, że przedsta-
wione wskazówki pomogą Pań-
stwu spędzić święta we wspania-
łej, rodzinnej atmosferze, pełnej 
miłości, zrozumienia oraz wza-
jemnego szacunku. Jednocześnie 
zachęcamy do zapoznania się z 
opiniami osób, które już zakupiły 
swoje nowe aparaty w „Świdni-
ckich Aparatach Słuchowych”.

 I.SZ. „Bardzo fachowa i rzetel-
na obsługa. Przemiła i pomocna. A 

przede wszystkim uczciwa. Mama 
ma 40-letnie doświadczenie jako 
pacjent noszący aparat słuchowy 
i twierdzi, że to najlepszy gabinet, 
z jakim się spotkała. Z ogromną 
cierpliwością Pani dobierała apa-
rat słuchowy. Bardzo profesjonal-
ne podejście, ogromna wiedza i 
duży wybór wśród różnych mode-
li aparatów. Naprawdę polecam i 
nie jestem jedyna, bo trafiłam tam 
z mamą właśnie z polecenia zna-
jomych”.

 D.S. „Profesjonalna i przemiła 
obsługa. Doradztwo w pełnym za-
kresie. Niezwykle troskliwe zaję-
cie się osobą niesłyszącą. Jestem 
bardzo zadowolona, że wybrałam 
tą firmę, tym bardziej, że mam 
inne doświadczenia ze współpra-
cy z konkurencją. Zdecydowanie 
polecam”.

A. G. „Bardzo miła i profesjonal-
na obsługa, każdy z klientów wyj-
dzie z przekonaniem, że dokonał 
właściwego wyboru. Pani Dorota 
z dużą cierpliwością i doskonałą 
znajomością tematu tlumaczy 
kazdy szczegół".

M.S. „Po raz pierwszy mój tato 
został porządnie przebadany i 
dobrano mu porządne aparaty 
słuchowe, wcale nie najdroższe! 
Słyszy i rozumie.  Polecam wszyst-
kim niedosłyszącym".

Aby umówić się na wizytę 
należy zadzwonić pod nr. tele-
fonu 577 583 033.

Ciesz się Bożym Narodze-
niem i Nowym Rokiem z lep-
szym słuchem. Czekamy na 
Ciebie w Świdnicy przy ul. Środ-
kowej 9. Do zobaczenia.

E-commerce - czyli co?
Jak podają źródła, e-commer-

ce to pojęcie pochodzące z języ-
ka angielskiego, które oznacza 
e-handel - handel elektroniczny. 
Opiera się na zawieraniu trans-
akcji związanych z działalnością 
gospodarczą, które są realizo-
wane za pomocą nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych i 
telekomunikacyjnych. Oczywi-
ście najbardziej spopularyzowa-
ną formą e-commerce są sklepy 
internetowe. Plusem ich funk-
cjonowania jest brak koniecz-
ności wynajmu lub kupna lokalu 
służącego za punkt sprzedaży, 
co znacznie obniża koszty dla 
prowadzącego. Handel elektro-
niczny obejmuje nie tylko samą 
wymianę towarów i usług, ale 
również akcje promocyjne oraz 
marketingowe. Warto przypo-
mnieć, że dynamiczny rozwój 
Internetu, służącego początko-
wo do komunikacji, pozwolił na 
dokonanie pierwszych zakupów 
online już w 1979 roku. Obecnie 
wielu przedsiębiorców prowa-
dzi swoje biznesy wyłącznie za 
pomocą sieci, ale są i takie mar-
ki, które dobrze radzą sobie i w 
realu, i na łączach. Warto rów-

nież podkreślić, że e- commer-
ce obejmuje swym zasięgiem 
pojęciowym także internetowe 
kantory wymiany walut, banko-
wość elektroniczną, interneto-
we zakłady bukmacherskie, e-
-sklepy, ale też portale aukcyjne 
i całą masę innych form handlu 
elektronicznego. E-commerce to 
przede wszystkim handel B2C 
(Business to Customer), ale też 
B2B (Business to Business), C2C 
(Customer to Customer), a na-
wet C2B (Customer to Business).

Gemius zbadał rynek
Firma badania rynku Gemius 

wraz z Izbą Gospodarki Elektro-
nicznej zaprezentowały wyniki 
badania zrealizowanego wśród 
internautów, którzy są e-kon-
sumentami, a także tych, którzy 
nie kupują w sieci. Dane poda-
no w raporcie „E-commerce w 
Polsce 2020”. Okazuje się, że już 
73% internautów robi zakupy 
online. Wynik ten jest lepszy 
od poprzedniej fali badania aż 
o 11 punktów procentowych. 
Według ekspertów znaczenie 
może mieć tu okres pandemii 
i obostrzeń w życiu gospodar-
czym i społecznym, który skłonił 
wiele osób do kupowania przez 

internet. Dziś kupujący online 
to - w porównaniu z niekupu-
jącymi - nieco częściej osoby 
młodsze, z wyższym wykształ-
ceniem oraz dobrze oceniające 
sytuację finansową swojego go-
spodarstwa domowego. Najwię-
cej kupują młodzi. Z kolei naj-
popularniejszym urządzeniem 
wykorzystywanym w procesie 
zakupów online jest laptop, 
według wskazań to 80% bada-
nych. Na dalszych miejscach 
zestawienia plasują się telefon/
smartfon (69%) oraz komputer 
stacjonarny (50%). Co ciekawe, 
w najmłodszej grupie respon-
dentów najczęściej wybieranym 
w kontekście e-commerce’u 
typem urządzenia jest telefon – 
wskazało go aż 92% badanych w 
wieku 15-24 lat.

Jak kupować bezpiecznie?
Według portalu superbiz.pl 

pierwszym krokiem przed zro-
bieniem zakupów online powin-
no być sprawdzenie sprzedaw-
cy. Jak mówi stare przysłowie, 
„strzeżonego Pan Bóg strzeże". 
Warto poszukać zatem informa-
cji o sklepie w internecie. Nie 
zaszkodzi też przeczytać opinie 
klientów. Chociaż aktywność w 

mediach społecznościowych nie 
jest obowiązkiem, to brak profi-
lu dużego sklepu na Facebooku 
może dać do myślenia. Zasta-
nów się nad nazwą domeny, 
która należy do sklepu. Jeżeli nie 
kojarzy się ona z profilem dzia-
łalności danej firmy, albo wręcz 
przeciwnie, sugeruje związek z 
inną branżą, może to stanowić 
dla ciebie pierwsze ostrzeżenie. 
Jeśli masz wątpliwości doty-
czące tożsamości sprzedawcy, 
zacznij od kliknięcia w zakładkę 
„kontakt" i sprawdzenia w sieci 
danych, które tam znajdziesz. 
Jeżeli na stronie internetowej 
sklepu zamieszczono jedynie 
formularz kontaktowy, ale nie 
podano adresu siedziby firmy, 
prawdopodobnie sprzedawca 
ma coś do ukrycia.

Gdzie najczęściej kupuje-
my?

Portal businessinsider.com 
sklasyfikował największych gi-
gantów sprzedaży internetowej 
w Polsce. Na pierwszym miejscu 
uplasowało się Allegro z 53 pro-
centowym udziałem kupujących 
klientów. Allegro na początku 
istnienia było przede wszystkim 
serwisem z aukcjami użytkow-
ników indywidualnych, dziś to 
platforma na której swoje pro-
dukty sprzedaje kilkaset tysięcy 
profesjonalnych sprzedawców. 
Drugi w kolejności to Olx z 13 
procentowym udziałem. Olx to 
z kolei największy w Polsce ser-

wis ogłoszeniowy należący do 
południowoafrykańskiej grupy 
medialno-technologicznej Na-
spers. Trzeci to Rossmann, posia-
dający 12 procentowy udział ku-
pujących klientów. Na czwartym 
miejscu uplasował się AliExpress 
z 9 procentowym udziałem w 
sprzedaży. AliExpress jest chiń-
ską platformą, należącą do Grupy 
Alibaba, oferującą produkty od 
tysięcy sprzedawców. Dostaw-
cy, którzy korzystają z usług 
AliExpress, to przeważnie małe 
lub średnie firmy z Chin. Piąty w 
rankingu jest Empik.com, jedyny 
w zestawieniu specjalizujący się 
w książkach, muzyce, filmach 
czy grach komputerowych. Plat-
forma internetowa działa obok 
sieci sklepów stacjonarnych. Na 
kolejnych miejscach uplasowały 
się takie sklepy internetowe jak: 
Lidl, Media Ekspert, Zalando, Ca-
storama i MediaMarkt. Jednak 
niewątpliwie zapowiadane wej-
ście firmy Amazon do Polski spo-
woduje dalsze zmiany na rynku.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://marketingwsieci.pl

https://komerso.pl
https://www.gemius.pl/

https://superbiz.se.pl/
https://businessinsider.com.pl/

/Swidnickie.Aparaty.Sluchowe/
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Studio Espresso gościło w Imperium Boxing w Wałbrzychu

z Mistrzyniami Polski w boksie kobiet i kadrowiczkami Reprezentacji Polski rozmawiał Paweł Szpur

z Angeliką i Kingą Mięgoć

Oglądnij pełny wywiad

Jak to się stało, że boks jest Wa-
szą pasją, a nie inny sport?

Kinga: Tato jest budowlańcem, 
remontował ten cały klub od pod-
staw z trenerem i przyprowadził nas 
na treningi. Tak już zostało, trenuje-
my pięć lat. Bardzo nam się to spo-
dobało.

Nie próbowałyście innych spor-
tów typu siatkówka, koszykówka?

Angelika: Tutaj się to wszystko 
zaczęło. Boks został naszą pasją.

Macie doświadczenie, a ile zdo-
byłyście już medali?

Angelika: Ja zdobyłam wicemi-
strzostwo Polski juniorów. 

Nie tak dawno zdobyłyście 
złoty i srebrny medal na Mistrzo-
stwach Polski do lat 23. Finałową 
walkę między Wami rozstrzygnął 
rzut monetą...

Angelika: Od początku było to 
ustalone. Myślałyśmy co zrobić, jak 
dojdziemy obie do finału. Ale nie 
skupiłyśmy się na tym, bo każda 
walka jest inna. Ale jak już tak wy-
szło, to uznałyśmy, że nie będziemy 
się razem bić, bo to są jednak inne 
emocje. Jesteśmy siostrami i mama 
też by źle zareagowała. 

Kinga: Sparingi mamy razem, ale 
walka to co innego, inne emocje. To 
by nam nie wyszło na dobre.

A jak to wygląda w klubie? Czy 
faktycznie jest tak, że sparingi 
macie z chłopakami?

Angelika: Tak, to prawda. Bijemy 
się z chłopakami. 

Kinga: Głównie tylko z chłopaka-
mi.

Angelika: Na początku miałyśmy 
fory, ale staramy się, żeby jak najle-
piej nam szło.

Kinga: Są silniejsi fizycznie, ale my 
musimy ich „gonić”. Staramy się bar-
dzo, aby im dorównać poziomem.

Ale czy właśnie to nie przeku-
wa się w Wasz sukces? Dzięki tre-
ningom z chłopakami, wygrywa-
cie z dziewczynami?

Angelika: Właśnie dzięki temu 
jest tak dobrze. 

Jak wyglądają Wasze treningi i 
ile razy trenujecie w tygodniu?

Angelika: Zależy jaki mamy okres 
przygotowawczy. 

Kinga: Trenujemy od poniedział-
ku do soboty. Treningi trwają około 
półtorej godziny i są urozmaicone. 

Angelika: Przed okresem przygo-
towawczym do zawodów odbywa 
się więcej sparingów. Kiedy mamy 
luźniejsze dni, lubimy pobiegać. 
Wzmocnić kondycję i siłę. Ćwiczymy 
w domu pompki i brzuszki. 

Kinga: Mamy treningi od ponie-
działku do soboty, a w niedzielę 
biegamy. Mamy, gdzie biegać, bo 
mieszkamy w Głuszycy. 

Mieszkacie w Głuszycy, a tre-
nujecie w Wałbrzychu. Ile czasu 
musicie poświęcić na to, aby do-
trzeć na trening?

Angelika: Teraz kiedy mamy auto 
i prawo jazdy jest łatwiej. 

Kinga: Kiedyś musiałyśmy do-
jeżdżać autobusem, dojazd trwał 
godzinę. Godzinę w jedną i w drugą 
stronę. 

Wasz trener Krzysztof Sadłoń 
powiedział, że jesteście przykła-
dem, robicie ponad sto procent 
tego, co macie zrobić. Czy czujecie 
się wzorem do naśladowania?

Angelika: Staramy się, jak najbar-
dziej, aby być jak najlepsze. Przycho-
dzimy bardzo często na treningi.

Trochę „wjadę” Wam na szkołę. 
Wiem, że kształcicie się na kierun-
ku technik żywienia. Dlaczego 
wybrałyście taką szkołę i profil?

Kinga: Chodzimy do Zespołu 
Szkół nr 7 w Wałbrzychu na kierunek 
technik żywienia. To nam bardzo 
pomaga, bo dzięki temu trzymamy 
zdrową dietę. Staramy się zdrowo 
odżywiać, bo w sporcie najważniej-
sza jest zdrowa dieta. 

Angelika: Zdrowa dieta sprzyja 
szybszej regeneracji.

Czy ciężko jest pogodzić szkołę 
z praktycznie zawodowym upra-
wianiem sportu?

Angelika: Jest ciężko, ale dajemy 
radę.

Kinga: Nauczyciele nam pomaga-
ją, pozdrawiamy serdecznie nauczy-
cieli z Zespołu Szkół nr 7 i dziękuje-
my bardzo za pomoc. 

Angelika: Nie korzystamy z tego 
aż tak bardzo.

Kinga: Staramy się godzić sport 
ze szkołą.

Oprócz tego, że zdobyłyście 
medale, zostałyście zaproszone 
na Kadrę Polski.  Jak wygląda ta-
kie zgrupowanie?

Angelika: Ja już byłam na kadrze 
juniorek. Jest tam z pewnością cięż-
ka praca. Dużo się uczymy. Mam 
nadzieję, że na tej kadrze wiele po-
każemy. Trenuje się dużo, nawet trzy 
razy dziennie, więc będzie ciężko, 
ale na pewno damy radę. 

Zapytam o pandemię korona-
wirusa. Teraz macie lżej i możecie 
trenować na sali. Jak było przy 
poprzednim "lockdownie"? Jak 
pracowałyście nas to by utrzymać 
formę i kondycję?

Kinga: Mamy to szczęście, że 
obydwie boksujemy i możemy tre-
nować razem w domu, tarczę wysta-
wiać. Dużo biegałyśmy, ćwiczyłyśmy 

brzuszki i wzmocniłyśmy się siłowo. 
Trzymałyśmy również dietę. 

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu siostry 
opowiadają o swojej codziennej die-
cie. Zawodniczki zdradzają również 
swoje plany na przyszłość, a także 
to, czy nie boją się uszczerbków na 
swoje urodzie. Dlatego zeskanuj kod 
QR i oglądaj pełen wywiad.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Świętowanie – definicje 
słownikowe komunikują nam, 
że jest to rzeczownik odczasow-
nikowy od od słowa świętować, 
które określa nazwę czynności. 
Inaczej możemy powiedzieć, że 
jest to obchodzenie jakiegoś 
święta, jubileuszu lub innego 
radosnego wydarzenia po-
przez udział w uroczystościach, 
powstrzymanie się od pracy 
i oddawanie się przyjemnoś-
ciom. Synonimy tego słowa to: 
obrzęd, święto, uroczystość, 
czczenie, celebrowanie, świę-
cenie, fetowanie. Przed nami 
kolejny czas na świętowanie. 
Przed nami Święta Bożego Na-
rodzenia i Nowy Rok. Nie wiem 
jak Wy, ale ja już dawno nie 
czułem tak wielkiej ekscyta-
cji z powodu nadchodzących 
świąt. Nie wiem jak Wy, ale ja 
odczuwam niewyobrażalną 
chęć świętowania i przeżywa-
nia czegoś nadzwyczajnego, 
czegoś co wprowadza do na-

szego życia spokój. Czasu, któ-
ry możemy poświęcić na bycie 
z rodziną - choć nie zawsze z 
tą całą. Wszystko to sprawił 
koronawirusowy rok. Zakazy, 
obostrzenia, zmiany i nakazy 
spowodowały,  że nasze życie 
nabrało stresujących niewia-
domych. Czasem nie wiemy jak 
będą wyglądały najbliższe dni, 
w szczególności pod wzglę-
dem zawodowym. Dla wielu z 
nas przyszłość stoi pod wielkim 
znakiem zapytania. Ale trzeba 
było przetrwać i trzeba będzie 
jeszcze trochę wytrzymać. To 
wszystko razem przyczyniło się 
jednak do tego, że magia Świąt 
Bożego Narodzenia powróciła 
na swoje miejsce. A najwięk-
szą magią tego szczególnego 
czasu jest odczuwanie spoko-
ju i radości, radości, którą dają 
najbliżsi. Nowy Rok z nową 
nadzieją. Chcemy normalnego 
świata, świata bez epidemii, 
bez zakazów, obostrzeń i re-
gulacji. Chcemy roku, w któ-
rym swobodnie pójdziemy do 
pracy, dzieci będą uczyć się w 
szkołach, a służba zdrowia nie 
będzie koncentrować się tylko 
na walce z wirusem. Chcemy 
normalnie zaplanować i poje-
chać na urlop. Chcemy przestać 
nosić maseczki i móc uśmiech-
nąć się do drugiej osoby. Nad-
zwyczajnych świąt i normalne-
go 2021 roku! Tego Wam życzę. 

Redaktor Naczelny
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PO-
RADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW WAŁBRZY-
CHA

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 1. Urząd Miasta  w Wałbrzychu; 

prześlij swoje zapytanie do psychologa na adres 
e-mail psycholog@walbrzych.eu  lub wypełnij: 
Formularz kontaktowy na stronie pomoczaufa-
nie.walbrzych.eu; dostępne 24  godz. przez 7 
dni w tygodniu

 2. NZOZ „Przychodnia Zdrowia 
Psychicznego i Terapii i Uzależnień ANIMA”; 
ul. Broniewskiego 83-85 58-309 Wałbrzych; 
Umówienie wizyty codziennie 8.00-16.00 oso-
biście lub telefonicznie: 74 841 54 66 , 74 841 
53 56 , 74 665 66 88; http://www.pzpanima.pl/ 
; poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych 
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mło-
dzieży

 3. Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna; Matejki 7, 58-300 Wałbrzych;  
Umówienie wizyty od poniedziałku do piątku 
8:00 – 16:00;  tel.: 74 842 22 43 , 74 842 52 63; 
sekretariat@ppp.edu.pl, www.ppp.edu.pl; zabu-
rzenia zachowania,  problemy rodzinne, trud-
ności w kontaktach z rówieśnikami , przemoc 
domowa, uzależnienie , zaburzenia  rozwojowe 
, zaburzenia  odżywiania  się; warunkiem skorzy-
stania z  usług jest wypełnienie karty zgłoszenia  

 4.  Centrum Wsparcia Dla Osób w 
Stanie Kryzysu Psychicznego (zlecenie NFZ); 
Fundacja ITAKA skr. Pocztowa 127                 00-958 
Warszawa 66.; dostępne 24  godz. przez 7 dni w 
tygodniu;  tel.800 70 2222- bezpłatna infolinia; 
www.liniawsparcia.pl; porady@liniawsparcia.pl; 
Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli sa-
mobójcze;

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
 1. Urząd Miasta  w Wałbrzychu; 

prześlij swoje zapytanie do pedagoga na adres 
e-mail pedagog@walbrzych.eu  lub wypełnij: 
Formularz kontaktowy na stronie pomoczaufa-
nie.walbrzych.eu; dostępne 24 godz. przez 7 dni 
w tygodniu; pomoc w rozwiązywaniu proble-
mów wychowawczych, szkolnych;

 2. Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna; Matejki 7, 58-300 Wałbrzych;  
Sekretariat obsługuje klientów w godzinach 
od poniedziałku do piątku 800 – 1600; tel.: 74 
842 22 43 , 74 842 52 63; sekretariat@ppp.edu.
pl, www.ppp.edu.pl; trudności w nauce, dzieci 
szczególnie uzdolnione  doradztwo zawodowe 
(wybór szkoły, zawodu) Warunkiem skorzysta-
nia z  usług jest wypełnienie karty zgłoszenia

PORADNICTWO SPOŁECZNE
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej; ul. Kilińskiego 1 58-300 Wałbrzych; 
Pracownicy socjalni przyjmują klientów  od 
poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1000;  
Wnioski o udzielenie pomocy można składać 
codziennie w godz. od 730 do 1530 w Punkcie 
Obsługi Klienta; tel.:74 665 5362 https://mops.
walbrzych.pl/pl/pomoc-spoleczna/ ; wsparcie  z 
zakresu pomocy społecznej

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHO-
LOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 1.  Centrum Integracji Rodzi-
ny; ul. Grota Roweckiego 3 58-309 Wałbrzych; 
Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci się-
gających po substancje psychoaktywne,  Cen-
trum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26, 
tel.: 74 645 86 55,  74 664 94 71, 74 66 49 470 , 
74 66 49 470; uzależnienia od alkoholu i środ-
ków psychoaktywnych, współuzależnienia,  
przeciwdziałania przemocy, spotkania  indywi-
dualne i grupowe                     

 2. Poradnia Profilaktyczno-Kon-
sultacyjna „MONAR”;  ul. Beethovena 10  58-
300 Wałbrzych; Konsultacje i poradnictwo dla 
młodzieży i rodziców tel.:530 633 334 ; 605 190 
667, http://www.monar.org/ ; pomoc w zakresie 
uzależnień od alkoholu i środków psychoaktyw-
nych, współuzależnienia, terapeutyczne zajęcia 
indywidualne i grupowe;

 3. NZOZ „Przychodnia Zdrowia 
Psychicznego i Terapii i Uzależnień ANIMA”; 
ul. Broniewskiego 83-85  58-309 Wałbrzych; 
Umówienie wizyty codziennie 8.00-16.00 osobi-
ście lub telefonicznie: 74 841 54 66,  74 841 53 
56,  74 665 66 88; http://www.pzpanima.pl/; te-
rapia uzależnień od alkoholu i współuzależnień, 
terapia par i rodzin, grupa terapeutyczna DDA, 
warsztaty zapobiegania nawrotom;

 4. Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych;  ul. Kilińskie-
go 1, 58-300 Wałbrzych pokój 7; wszystkie dni 
robocze w godzinach 730 – 1530; https://mops.
walbrzych.pl/pl/miejska-komisja-rozwiazywa-
nia-problemow-alkoholowych/ ; tel.:74 664 08 
41;   przyjmowanie wniosków dotyczących le-
czenia odwykowego, kierowanie spraw do sądu, 
prokuratury, policji i innych instytucji, prze-
prowadzanie interwencji w stosunku do osób 
nadużywających alkoholu, udzielanie pomocy 
rodzinom nadużywającym alkoholu, diagno-
zowanie w zakresie leczenia odwykowego oraz 
kierowaniem do lekarza biegłego w zakresie 
uzależnienia od alkoholu;

 5. Stowarzyszenie Klub Absty-
nenta „Na Palestynie”; ul. Św. Józefa 1  58-305 
Wałbrzych; tel.:785 803 000; pik@napalestynie.
pl; pomoc w zakresie uzależnień od alkoholu, 
spotkania indywidualne i grupowe;

 6. Infolinia Stowarzyszenia KA-
RAN (problemy narkotykowe); 800 120 289 - 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-
17.00; Anonimowa Policyjna Linia Specjalna 
– 800 120 148 - czynny całą dobę Narkomania 
— Pomoc Rodzinie; Infolinia Towarzystwa Ro-
dzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z 
U” - 800 120 359;

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMO-
WEJ

 1. Centrum Integracji Rodziny; 
ul. Grota Roweckiego 3 58-309 Wałbrzych CAL 
ul. Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych; poradni-
ctwo specjalistyczne psychologiczne, terapeu-
tyczne, grupa wsparcia dla osób doświadczają-
cych przemocy tel.74 645 86 55,  74 664 94 71
, 74 66 49 470 , 74 66 49 470; poradnictwo spe-
cjalistyczne psychologiczne, terapeutyczne 

 2. Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia; ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych; 
przyjęcie do ośrodka odbywa się przez całą 

dobę; tel.: 74 840 82 96, 515 296 109; http://sow.
walbrzych.pl/; zapewnienie schronienia  ofierze 
przemocy w rodzinie  oraz dzieciom pozostają-
cym pod jej opieką; udzielanie natychmiastowej 
pomocy psychologicznej i prawnej;

 3. Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia” 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych; Al. Jerozolimskie 155 
02-326 Warszawa; dostępne pn. – sob. godz. 
08.00–22.00 ndz. I święta godz. 0800–1600; 
800 120 002- Bezpłatna infolinia; www.niebie-
skalinia.info; biuro@niebieskalinia; wsparcie, 
pomoc psychologiczna, informacja o najbliż-
szym miejscu pomocy w problemach przemocy 
domowej; 

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej; ul. 
Ogrodowa 2a 58-306 Wałbrzych; dostępne od 
poniedziałku - piątku 730 - 1530  oraz w soboty 
i niedziele 900 – 2100; tel.:74/ 846 75 58; 74 840 
82 96; www.interwencjakryzysowa.pl; pomoc 
psychologiczna,  pomoc socjalna (praca socjal-
na), pomoc prawna, pomoc medyczna, psy-
choterapia grupy wsparcia; hostel; tryb przyj-
mowania klientów: bez skierowania i decyzji 
administracyjnej, na wniosek osoby potrzebują-
cej pomocy, jej bliskich lub instytucji

 2. Centralne Zarządzanie Kryzy-
sowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; 
Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa; dostępne 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 
Całodobowy dyżur: (22) 785 700 177 e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.p; http://rcb.gov.pl/zarzadza-
nie-kryzysowe/; poczta@rcb.gov.pl ; monito-
rowanie bezpieczeństwa Świadek zagrożenia 
kryzysowego, osoba poszukująca informacji na 
temat zarządzania kryzysowego

POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wał-

brzychu; ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych; 
Dla Klientów: 800-1415; tel.748407300/330; 
www.walbrzych.praca.gov.pl; kancelaria@urza-
dpracy.pl; pośrednictwo pracy; poradnictwo za-
wodowe; podnoszenie kwalifikacji; świadczenia 
pieniężne;

 2. Infolinia Urzędów Pracy - Zie-
lona Infolinia Urząd Pracy; Ciepła 20 . 15-472 
Białystok; dostępna pn.- pt. godz. 0800-1800; 
tel.: 19 524 (z Polski) +48 22 19524 (z zagranicy) 
,koszt zgodnie z taryfą operatora; www.zielona-
linia.gov.pl; biuro@zielonalinia.gov.pl; 

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH 
PRZESTĘPSTWEM

1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Wałbrzychu, Ireny Grabow-
skiej 22,     poniedziałek: 10.00 – 14.00,wtorek: 
08.00 – 14.00, środa: 12.00 – 16.00,czwartek: 
08.00 – 14.00, piątek: 08.00 – 12.00 tel. 517 592 
784; tel. całobowy/7 dni w tygodniu 508 962 
007     Wsparcie informacyjne, psychologiczne, 
prawne i finansowe;

2. Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 
222 309 900 lub e-mail info@numersos.pl. 
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PRAWO KONSUMENCKIE
 1. Powiatowy Rzecznik Praw 

Konsumentów; Al. Wyzwolenia 24 (pokój 
26) 58-300 Wałbrzych; dostępne w  ponie-
działek, środę, czwartek 730 – 1530; wtorek 
730-1630 piątek 730-1430; tel. 74 846 05 22; 
http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl/
dokument,iddok,37,idmp,33,r,r pomoc w indy-
widualnych sprawach konsumenckich;

 2. Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów; UOKiK Pl. Powstańców Warsza-
wy 1 00-950 Warszawa; dostępne: pn.- pt. Godz. 
0800-1800; Infolinia konsumencka (prowadzo-
na przez Federację Konsumentów) 801 440 220, 
22 290 89 16,  Koszt połączenia zgodnie z taryfą 
operatora; https://www.uokik.gov.pl/; porady@
dlakonsumentow.pl; Ochrona praw konsumen-
ckich;

PRAWA PACJENTA
 1. Rzecznik Praw Pacjenta Biuro 

RPP; ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; tel.800 
190 590; pn. - pt. godz. 0800-2000; Bezpłatna in-
folinia, Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@
rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43; https://www.bpp.
gov.pl kancelaria@rpp.gov.pl; Ochrona praw pa-
cjenta;

 2. Narodowy Fundusz Zdrowia- 
Centrala Narodowy Fundusz Zdrowia; Gróje-
cka 186,  02-390 Warszawa; pn.- pt. Godz. 0800-
1600; Infolinia Centralna: 800 392 976, (*) 22 572 
60 42 (**) (*)  połączenia bezpłatne (**) koszt 
zgodnie z taryfą operatora; http://www.nfz.gov.
pl; infolinia@nfz.gov.pl; Uprawnienia ubezpie-
czenia zdrowotnego: - prawa pacjenta -leczenie 
w kraju i poza granicami -kolejki do świadczeń;

 3. Narodowy Fundusz Zdrowia 
Delegatura w Wałbrzychu; Al. Wyzwolenia 20, 
58-300 Wałbrzych; pn.- pt. Godz. 0800-1600; 
tel.74 66 43 111, 74 66 43 112; wniosek_wb@
nfz-wroclaw.pl; Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego: prawa pacjenta-leczenie w kraju 
i poza granicami-kolejki do świadczeń;

 4. Rzecznik Praw Osób Niepełno-
sprawnych; ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa; 
KORESPONDENCJA: Nowogrodzka 1/3/5 00-513 
Warszawa; dostępne: pn.-pt. Godz. 0800-1700; 
tel.: 801 801 015, Koszt połączenia zgodnie z 
taryfą operatora; http://www.niepelnosprawni.
gov.pl sekretariat.bon@mrpips.gov.pl ; Z porad 
mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich ro-
dziny oraz organizacje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych;

 5. Rzecznik Praw Dziecka – dzie-
cięcy telefon zaufania; Biuro RPD Przemysłowa 
30/32 00-450 Warszawa tel.: (22) 583 66 00 . fax.: 
(22) 583 66 96; dostępne:  pn.-pt. Godz.0815-
1615;; pn.- pt. Godz. 0815-2000; (dzwoniąc po 
godzinach i w dni wolne można opisać problem 
i  zostawić kontakt do siebie,                      a doradcy 
oddzwonią), tel.: 800 121 212 Bezpłatna infoli-
nia https://brpd.gov.pl rpd@brpd.gov.pl

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 1. Centrum Obsługi Telefonicznej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Klien-
ci mogą skorzystać z pomocy pracowników 
w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas 
wizyty osobistej w placówce. Nr centrali :(22) 
667 10 00; dostępne: pn. – pt. Godz. 0700 – 1800 
; (22) 560 16 00, Koszt połączenia zgodnie z tary-
fą operatora; http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/

centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl; 
Zakres informacji: pomoc techniczna – składki – 
renty – emerytury

 2. Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych oddział w Wałbrzychu – ul. Kasztanowa 1, 
Godziny obsługi klientów Poniedziałek - Piątek: 
8.00-15.00

PRAWO PRACY
 1. Państwowa Inspekcja Pracy. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 
oddział w Wałbrzychu;  Andersa 136, 58-304 
Wałbrzych; dostępne: pn. – pt. Godz. 0730 – 
1530; tel.:  74 887 11 00, 74 -887-11-12; https://
wroclaw.pip.gov.pl/pl; Porady z zakresu prawa 
pracy;

 2. Centrum Poradnictwa Pań-
stwowej Inspekcji Pracy; ul. Barska 28/30 02-
315 Warszawa; tel.22 391 82 15 fax. 22 391 82 
14 801 002 006 (dla  tel. stacj.), 459 599 000 (dla 
tel. kom.), 22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy 
zatrudnionych na terenie RP), Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane 
są koszty za czas oczekiwania na połączenie; 
www.bip.pip.gov.pl; kancelaria@gip.pip.gov.pl; 
Porady z zakresu prawa pracy;

PRAWO PODATKOWE 
 1. Krajowa Informacja Skarbo-

wa; ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała; 
dostępne: pn.- pt. godz. 0700-1800; tel.: 801 
055 055 ( z tel. stacjonarnych. ( (22) 330  03 30 
Z  z tel. Komórkowych. + 48 (22 )330 03 30 (z tel. 
zagranicznych); Koszt zgodnie z taryfą opera-
tora www.kis.gov.pl; https://poradnikprzedsie-
biorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podat-
kowa. Inf. podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki 
lokalne, akcyza itp.

 2. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, 
ul. Uczniowska 21,  Na wizytę w Urzędzie Skar-
bowym możesz umówić się korzystając z jedne-
go z trzech możliwych sposobów:

 3. elektronicznie – link https://www.
dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-
-skarbowej-we-wroclawiu/zalatwianie-spraw/
umow-wizyte-w-urzedzie-skarbowym

 4. telefonicznie- pod numerem tele-
fonu: 784 330 349, 784 330 613, 784 330 415 

 5. podczas osobistej wizyty w urzę-
dzie w punkcie rezerwacji wizyt poniedziałek w 
godzinach 8:00 - 18:00 wtorek-piątek w godzi-
nach 8:00 -15:00 

POMOC DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE 
Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

 1. Rzecznik Finansowy. (Ubez-
pieczonych) Biuro Rzecznika Finansowego; 
Al. Jerozolimskie 87 02 001 Warszawa; Ubez-
pieczenia gospodarcze: (22) 333 73 28 pn.-pt. 
Godz. 0800-1800; Ubezpieczenia Społeczne, 
OFE ZUS: (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27 pn.-
-pt. Godz.1100-1500; Ubezpieczenia bankowe                 
i rynku kapitałowego: (22) 333 73 25 pn.-pt. 
Godz. 0800-1600; Porady e-mail: porady@rf.gov.
pl (czas oczekiwania na odpowiedz e-mailową 
ok.2 tygodni); https://rf.gov.pl/kontakt biuro@
rf.gov.pl

INNE
www.obywatel.gov.pl:  Informacje i usługi 

przyjazne obywatelom, portal Ministerstwa Cy-
fryzacji;

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro RPO; Pl. Magistracki 1  58-300 Wałbrzycha 
Ratusz II piętro,  p. 25; Dostępny co miesiąc w 
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 1000-1400; 
Infolinia obywatelska: 800 676 676; Ochrona 
praw obywatelskich

 2. Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro RPO; Al. Solidarności 77. 00-090 Warsza-
wa; dostępne w: pon. godz. 1000-1800 wt.- pt. 
Godz. 0800-1600; 800 676 676, Połączenia bez-
płatne z tel. stacjonarnych i komórkowych; 
https://www.rpo.gov.pl biurorzecznika@brpo.
gov.pl; Ochrona praw obywatelskich;

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEOD-
PŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 
74 66 55 197

Z porad może skorzystać każda osoba, 
której nie stać na odpłatną pomoc prawną i 
która złoży stosowne oświadczenie.

Osoby, które ze względu na niepełnospraw-
ność ruchową nie są w stanie przybyć do punk-
tu lub doświadczają trudności w komunikowa-
ni, mogą otrzymać poradę przez telefon lub 
przez internet a także skorzystać z usług tłuma-
cza języka migowego Zgłoszenie to może być 
dokonane w następującej formie: e-mail: e.zak@
um.walbrzych.pl; fax: 74/ 6488506; tel. (korzy-
stając z osoby przybranej: 74/6655197; podanie 
złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Wałbrzychu 

1. Adwokaci i Radcowie Prawni ze Sto-
warzyszenia Niezależne Forum Doradczo 
Szkoleniowe -  Wałbrzych, Kopernika 2;  ponie-
działek godz. 1300-1800 wtorek- piątek godz. 
1300-1700 tel.74 665 52 53 -  Nieodpłatna po-
moc prawna oraz nieodpłatne mediacje;

 1. 2. Radcowie prawni, Wałbrzych, 
Kopernika 2 poniedziałek- piątek godz.900-
1300 ; tel.74 665 52 53 -  nieodpłatna pomoc 
prawna oraz nieodpłatne mediacje;

 2. 3. Adwokaci - Wałbrzych, Lima-
nowskiego 9; poniedziałek- piątek godz.1000-
1400 ; tel. 74 666 63 99 - nieodpłatna pomoc 
prawna oraz nieodpłatne mediacje;

 3. 4. Adwokaci i Radcowie Praw-
ni ze Stowarzyszenia Niezależne Forum Do-
radczo Szkoleniowe -  Wałbrzych, Hirszfelda 4, 
poniedziałek- godz. 1200-1700 , od wtorku do  
piątku.1200-1600;  tel.74 666 10 21 - nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne 
mediacje;

 4. 5. Wsparcie w zakresie poradni-
ctwa prawnego 24 godz. przez 7 dni w tygo-
dniu Urząd Miejski w Wałbrzychu; zapytanie 
do prawnika na adres prawnik@walbrzych.eu 

 PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW WAŁBRZYCHA
REKLAMA R0633/20
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Tarcza Branżowa
wchodzi w życie
Sejm przegłosował senackie po-
prawki do Tarczy Antykryzysowej 
6.0, czyli noweli ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. Ustawa zo-
stała już podpisana przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę i będzie mogła wejść 
w życie z końcem grudnia b.r. W osta-
tecznej wersji ustawy rozszerzono do 
około 40 katalog branż przewidzia-
nych wsparciem a najistotniejsze re-
gulacje dla przedsiębiorców to:
• zwolnienie z obowiązku opłacania 
należnych składek ZUS za listopad z 
możliwością przedłużenia na kolejne 
miesiące i o kolejne branże,
• ustanowienie jednorazowego 
świadczenia postojowego w kwocie 
2080 zł dla osób, które na 30.09.2020 
r. prowadziły jeden z określonych ro-
dzajów działalności, z możliwością 

przedłużenia na kolejne miesiące i o 
kolejne branże,
• dotację do kwoty 5000 zł dla mikro i 
małych przedsiębiorstw,
• dopłatę do każdego miejsca pracy, 
w tym do umów cywilnoprawnych 
dla pracowników w kwocie 2000 zł 
przez 3 miesiące,
• zawieszenie pobierania od przed-
siębiorców opłaty targowej w 2021 r.
O pomoc mogą ubiegać się firmy 
reprezentujące następujące bran-
że: gastronomiczną, kulturalno-
-rozrywkową (estradową, targową, 
fotograficzną, filmową, muzealną), 
sportową (fitness, siłownie, rekrea-
cja, baseny, aqua-parki, uzdrowiska), 
sprzedaży detalicznej (targowiska, 
bazary),turystyczną (organizatorzy 
turystyki, hotele i podobne obiekty 
zakwaterowania, przewodnicy gór-
scy, piloci wycieczek i przewodnicy 
turystyczni, rezerwacja biletów), 
transportową (firmy autokarowe, 
taksówkarze), edukacyjną, caterin-
gową i usług pralniczych. Wspar-
cie dotacjami obejmie działalności 
gospodarcze z 43 klasyfikacji PKD. 
Firmy, które wcześniej nie spełniły 
warunków i nie skorzystały z Tarczy 
mogą starać się o dofinasowanie 
do wynagrodzeń, mikropożyczek 
i świadczenia postojowego do 
30.06.2021 r. Rząd zakłada wydłu-
żenie wsparcia do 3 następnych 
miesięcy i ewentualne rozszerzenie 
na kolejne sektory w zależności od 
sytuacji w kraju w 2021 r. Z obecnej 
formy pomocy skorzysta ponad 270 
tys. firm i około 1 mln pracowników. 
O szczegóły Tarczy, niezbędne do-
kumenty oraz wnioski można już 
składać zapytania do oddziałów ZUS, 
wojewódzkich i powiatowych urzę-
dów pracy oraz gmin - w zakresie 
opłaty targowej.

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Pisałam o próbie zobra-
zowania jakości powietrza w 
Wałbrzychu, jakiej podjął się 
Dolnośląski Alarm Smogo-
wy. 10 grudnia podsumowa-
no działanie instalacji, której 
sztuczne płuca poszarzały po 
13 dniach działania. Nie było 
to dokładnie 13 dni, bo jacyś 
nieznani sprawcy wyłączyli in-
stalację na 2, akurat w czasie, 
kiedy jakość powietrza była 
fatalna. Koniec końców i tak 
instalację pokrył poszarzały 
brudny pył. Tego można było 
się spodziewać.

To ostatni tekst w tej rubry-
ce, jaki mają Państwo okazję 
czytać w tym roku. 2020 żeg-
namy raczej bez żalu. Magia 
liczb nie działa i dopatrywanie 
się symbolicznego zakończe-
nia tego trudnego roku jest 
swego rodzaju magicznym 
myśleniem, ale może warto 
pocieszać się odrobiną na-

dziei, jakiej upatrujemy w ko-
lejnym roku.

Epidemia koronawiru-
sa była jednym z wielu dra-
stycznych wydarzeń, w mojej 
ocenie związana jest ściśle z 
naszym traktowaniem plane-
ty, która odpłaca się pięknym 
za nadobne. Były tez pożary 
w Australii, na innych kon-
tynentach, były bezpowrot-
nie utracone gatunki fauny i 
flory, kolejne podwyższanie 
się średniej temperatury na 
świecie i topniejące lodowce, 
wieczna zmarzlina… i żad-
nych realnych działań ze stro-
ny rządzących światem, aby tę 
destrukcję powstrzymać.

W nadchodzącym roku 
życzę władzom lokalnym i 
tym międzynarodowym, aby 
poczuły odpowiedzialność, 
jaka na nich ciąży, skorzysta-
ły z narzędzi, jakie daje im 
władza i żeby zaczęły podej-
mować ambitne, zielone de-
cyzje. Nam wszystkich życzę 
zielonych wyborów – tych 
codziennych na zakupach, ku-
linarnych, generalnie minima-
lizujących konsumpcję oraz 
wyborów zielonych w chwi-
lach, kiedy władze wybiera-
my. Wszystkim życzę świado-
mości czasów i wyzwań jakie 
przed nami i odwagi w ich 
podejmowaniu. Do czytania 
w 2021 roku!

Głuszyca
Bus dla niepełnosprawnych
Gmina Głuszyca otrzymała do-
finansowanie w wysokości 148 
tys. zł na kupno busa przystoso-
wanego do przewozu osób z nie-
pełnosprawnościami. Samochód 
wyposażony będzie w ergono-
miczne siedzenia, z zamontowa-
nymi pasami bezpieczeństwa, 
klimatyzacją. W pojeździe będzie 
można, w bezpieczny sposób, za-
mocować wózek inwalidzki wraz 
z pasem biodrowym. Całkowita 
kwota dofinansowania, która wy-
nosi ponad 385 tys. zł obejmuje 
dodatkowo dofinansowanie m.in. 
kosztów ubezpieczenia pojazdu, 
zakup paliwa, wynagrodzenie 
pracy kierowcy, asystenta osób z 
niepełnosprawnościami oraz oso-
by do kontaktów z klientami.

Mieroszów
„ Nic dwa razy się
nie zdarza…”
Z inicjatywy autorki festiwalu 
„Nie tylko gospel” Elżbiety Szo-
mańskiej powstał album obra-
zujący wszystkie mieroszowskie 
festiwale. Projekt został zreali-
zowany m. in. dzięki współpracy 
Powiatu Wałbrzyskiego z Gminą 
Mieroszów. Album to nie tylko 
promocja powiatu i regionu wał-
brzyskiego, to także swoista 
kapsuła czasu, która na swoich 
kartach utrwaliła ulotne chwile 
spędzone wspólnie z artystami, 
wspaniała muzyką i niesamowitą 
publicznością.

sekund
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To kolejna pula środków 
na sport od Wałbrzyskiej 
Strefy. 25 tysięcy złotych 
przekazała klubom spor-
towym Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”. Wsparcie 
otrzymało pięć podmio-
tów działających w Wał-
brzychu, Świdnicy i powie-
cie jaworskim.

- Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
wspiera ważne dla polskich ki-
biców oraz polskiego sportu 
regionalne organizacje, kluby 
i wydarzenia – podkreśla Artur 
Siennicki, prezes zarządu WSSE. 
- Sport jest doskonałym sposo-
bem na przekazanie poprzez 

treningi i współzawodnictwo 
takich wartości, jak uczciwość, 
cierpliwość, konsekwencja, umie-
jętność pracy w zespole czy sza-
cunek do innych ludzi – wymie-
nia.

Dofinansowanie w wysokości 
po 5 tysięcy złotych otrzymały: 
Stowarzyszenie Football Aca-
demy Wałbrzych, Zapaśniczy 
Ludowy Klub Sportowy "Zagłę-
bie" Wałbrzych, Uczniowski Klub 
Sportowy "Dziewiątka", Miej-
ski Klub Sportowy Polonia Stal 
Świdnica oraz Klub Tenisa Stoło-
wego Wolbromek. Symboliczne 
czeki zostały wręczone  w siedzi-
bie Wałbrzyskiej Strefy.

- Dla nas to przede wszystkim 
inwestycja w młodzież oraz pro-

mowanie aktywności fizycznej 
wśród młodego pokolenia. Ich 
sukcesy i uśmiech to dla nas naj-
większa nagroda – przyznaje Ka-
mil Zieliński, wiceprezes WSSE.

- Wielki sport rodzi się w ma-
łych klubach, dlatego tak ważne 
jest wsparcie dla lokalnych pod-
miotów, które angażują się w 
wychowanie młodych polskich 
talentów - dodaje Paweł Kurtasz, 
wiceprezes Strefy.  

W uroczystości wręczenia cze-
ków wziął udział wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego 
Grzegorz Macko, który pogra-
tulował klubom otrzymanych 
środków.

- Cieszę się, że wsparcie dla 
lokalnych podmiotów płynie nie 

tylko z funduszy rządowych i re-
gionalnych, ale również ze spó-
łek skarbu państwa. Ważne, aby 
podmioty z regionu o tak bo-
gatych tradycjach sportowych 
angażowały się w rozwój tej 
dziedziny – mówi wicemarszałek 
Grzegorz Macko.

To kolejna, tegoroczna pula 
jaką spółka przekazała dla lo-
kalnych klubów sportowych. 
W czerwcu tego roku wsparcie 
otrzymali: Uczniowski Klub Nar-
ciarski Melafir Czarny Bór, Lekko-
atletyczny Klub Sportowy Gór-
nik Wałbrzych, Szkółka Piłkarska 
„Szczyt” Boguszów-Gorce, Ucz-
niowski Klub Sportowy Baszta 
Wałbrzych oraz Klub Sportowy 
Imperium Boxing.

- Warto podkreślić, że anga-
żujemy się nie tylko we wsparcie 
klubów i stowarzyszeń, ale rów-
nież w imprezy i wydarzenia o 
charakterze sportowo-rekreacyj-
nym. Od początku roku naszymi 
beneficjentami w tym obszarze 
działań były 33 podmioty, na 
łączną  kwotę ponad 160 tys. 
złotych – podsumowuje Mariusz 
Piejko, dyrektor Departamentu 
Komunikacji i Marketingu Wał-
brzyskiej Strefy.

Red./WSSE
foto:WSSE

STREFA WSPIERA SPORT!
Ponad 160 tysięcy złotych na 33 inicjatywy 
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Turniej o Puchar Aglomeracji rozstrzygnięty
W Hali Sportowej w 

Szczawnie Zdroju zakoń-
czyła się pierwsza edycja 
cyklu turniejów minisiat-
kówki dziewcząt o Puchar 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
W sumie w trzech turnie-
jach Pucharu Aglomera-
cji wzięło udział kilkaset 
najmłodszych zawodni-
czek – w poszczególnych 
turniejach około 120 siat-
karek. Łącznie rozegrano 
ponad 300 meczów.

Siatkarski Turniej Aglomera-
cji był okazją do podniesienia 
jakości wyszkolenia, ale przede 
wszystkim znakomitą zabawą 
dla najmłodszych adeptek vol-
leya z Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Dodatkową motywacją dla ry-
walizujących najmłodszych siat-
karek było też spotkanie przy 
siatce seniorek drugoligowego 
Chełmca Wodociągi.

- W naszym klubie stawiamy 
w tym sezonie zdecydowanie na 
rozwój grup minisiatkówki. We 
wrześniu ruszyliśmy z projek-
tem "Akademia Siatkówki MKS 

Chełmiec Wodociągi Wałbrzych", 
który przyjął się fantastycznie. 
Młodych siatkarek przybywa a 
grupy treningowe powiększają 
się. Turnieje o Puchar Aglome-
racji Wałbrzyskiej były dla więk-
szości naszych podopiecznych 
pierwszymi rozgrywkami w ich 
siatkarskiej przygodzie. Chcemy 
w przyszłości stworzyć silny siat-
karski ośrodek szkolenia dziew-
cząt i liczyć się w walce o medale 
w rozgrywkach młodzieżowych, 
w naszym województwie - po-
wiedział Kacper Jesiołowski, 
trener koordynator w MKS 
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych.

Do rywalizacji przystąpiło 7 
klubów: MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych, MKS IgnerHo-
me Volley Świdnica, Uczniow-
ski KLUB Sportowy "wieża" 
Radków, UMKS Volley Głogów, 
UKS Kinder Volleyball, Akade-
mia Młodego Siatkarza "Mini 
Volley", UKS Koral Wrocław. W 
związku z tym, że zawody zapla-
nowano jako turniej Aglomeracji 
zorganizowano je w trzech miej-

scowościach. Pierwsze rozegra-
no 22-go listopada w Świdnicy. 
Kolejne odbyły się tydzień póź-
niej w wałbrzyskiej hali Aqua 
Zdrój. Ostateczne rozstrzygnię-
cia zapadły 13-go grudnia w 
Szczawnie Zdroju.

W turnieju rywalizowały 
drużyny w trzech kategoriach 
wiekowych. Siatkarki z rocznika 
2010 wystartowały w kategorii 
„dwójek”. Dziewczęta z rocznika 
2009 zmagały się w rozgrywkach 
„trójek”. Najstarszy rocznik 2008 
grał w zespołach czteroosobo-
wych. Każda z zawodniczek oraz 
zespoły, które reprezentowały, 
nagradzane były za indywidu-
alne osiągnięcia w poszczegól-
nych turniejach. Suma ich wyni-
ków decydowała o ostatecznych 
rozstrzygnięciach. Wyniki końco-
wej rywalizacji wyglądały nastę-
pująco:

Kategoria „siatkarskich 
dwójek”
1. AMS "Mini Volley" Kamien-

na Góra 1 - Chmielewska Inez, 
Lema Magdalena

2. UKS Kinder Volleyball 1 - 
Mazur Kaja, Sobota Natasza

3. AMS "Mini Volley" Ka-
mienna Góra 1 - Biel Anastazja, 
Bogdziewicz Maria

Kategoria „siatkarskich trój-
ek”

1. UKS Kinder Volleyball 1 - Pa-
terek Gabrysia, Tomczyk Nadia, 
Hiszpańska Nikola, Chuchro Ma-
rysia

2. UKS "Wieża" Radków- Bed-
narczyk Milena, Warchał Nikola, 
Sikora Julia, Pałubiak Amelia

3. MKS IgnerHome Volley 
Świdnica 1 -  Kanecka Patrycja, 
Jasińska Lena, Długołęcka Maja

Kategoria „siatkarskich 
czwórek”
1. UKS "Wieża" Radków 1 - 

Gorczuca Sara, Dankowska Wik-
toria, Salamon Jagoda, Ćwikła 
Liwia

2. UKS "Wieża" Radków 2 - Ko-
łodziej Alicja, Pietrasz Maja, Se-
kuła Zośka, Cieślak Natalia

3. MKS IgnerHome Volley 
Świdnica 1 - Gładysz Ania, Gro-
dowska Hania, Ligierko Wiktoria, 
Fitrzyk

Młode siatkarki otrzymały 
medale z rąk Wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
– Grzegorza Macko, Burmistrza 
Uzdrowiskowa Gmina Szczaw-
no-Zdrój  - Marka Fedoruka, 
Wiceprezesa Dolnośląskiego 
Związku Piłki Siatkowej - Stani-
sława Łopacińskego, Członka Za-
rządu MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych - Mariusza Gawlika, 
Prezesa MKS IgnerHome Volley 
Świdnica – Damiana Dąbrow-
skiego.

Organizatorem rozgrywek 
był MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych. Środki finansowe na 
organizację turnieju pozyskano 
w ramach projektu od Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.
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Nie (za) Brzęczało
Rzadko zdarza się, żeby stwier-
dzenia byłego bramkarza re-
prezentacji Polski, Jana To-
maszewskiego, zgadzały się z 
moimi. Zazwyczaj, słuchając 
jego argumentów, uśmiecha-
łem się i przełączałem telewi-
zor na inny kanał. Tym razem 
jednak wydaje się, że może to 
właśnie Jan Tomaszewski ma 
rację. O czym mowa? O posa-
dzie selekcjonera reprezenta-
cji Polski w piłce nożnej.
Gra naszej drużyny narodowej 
w meczu z Holandią wyglądała 
jakoś. Jak? Słabo. Mecz z druży-
ną Italii też wyglądał jakoś… no 
dobrze, pożartowaliśmy sobie, 
ale warto byłoby jednak po-
ważnie zastanowić się nad tym, 
co dalej z zespołem, który ma 
wielki potencjał. Niestety pod 
wodzą Jerzego Brzęczka gra po-
niżej oczekiwań. Wierzę też, że 
gra poniżej swoich możliwości.
Przed nami eliminacje do Mi-
strzostw Świata w Katarze. W 
czerwcu Mistrzostwa Europy. 
Przed nami mecze z prawdzi-
wymi potęgami i choć uważam, 
że w optymalnej formie Anglia 
jest do pokonania, to niestety 
nie wierzę w dobre rezultaty 
w potyczkach ze Słowacją, Hi-
szpanią czy Szwecją. Dlaczego?
Anglia jest reprezentacją, z 
którą dawniej mierzyliśmy się 
regularnie. Zdarzały nam się 
mecze, w których byliśmy bli-
sko zwycięstwa. Bolały oczy-
wiście porażki i wyczyny Line-
kera, ale bez względu na to czy 
Anglia jest silna, czy też nie, 
przy odpowiednim nastawieniu 
możemy ich pokonać. Tu ktoś 
mógłby powiedzieć, że idąc 
tym tropem, można wygrać z 
każdym. Tak, ale prawdopodo-
bieństwo wygranej z Hiszpanią, 
to tak...1:10. Jeden mecz na 10 
wygramy. Ze Szwecją czy Sło-
wacją mamy większe szanse, 
ale… Znowu to „ale”. Nie dość, 
że nie umiemy z tymi reprezen-
tacjami grać, to jeszcze w końcu 
MUSIMY zacząć GRAĆ! Samo 
bieganie nie wystarczy.
Mamy świetnych piłkarzy, któ-
rzy grają w najlepszych klubach 
w Europie. Są tam ważnymi, jak 
nie kluczowymi elementami ze-
społu. Często to od nich układa 
się wyjściowy skład. Mają jed-
nak też trenerów. Systemy gry, 
w których doskonale funkcjo-
nują. W klubach są pewni sie-
bie. W reprezentacji często nie 
wiedzą jak poruszać się po boi-
sku. Czas zmienić selekcjonera. 
W marcu po przegranych elimi-
nacjach będzie już za późno i 
polska piłka ponownie wpadnie 
na dno studni beznadzieja.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

- Jestem bardzo zado-
wolona z walki i zaangażo-
wania, które było widocz-
ne u każdej z dziewczyn. 
Niewątpliwie ten mecz 
był przełomem dla naszej 
drużyny, a fakt, że uda-
ło się wygrać 3:0, jeszcze 
bardziej cieszy. Zagrywka 
oraz obrona były dzisiaj 
na wysokim poziomie, co 
skutkowało uzyskanym 
wynikiem. Mam nadzieję, 
że utrzymamy taką grę, a 
każde kolejne mecze będą 
z takim samym wynikiem i 
jeszcze lepszą grą każdej z 
nas – cieszyła się Julia Ur-
banowicz

Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – KS Olimpia 
Jawor 3:0 (25:23, 25:10, 
25:14)

***
Swoją grupę, pomimo 

średnio udanego startu w 
ostatnim turnieju, wygrały 
młodziczki, które rywalizo-
wały w grupie I Dolnoślą-
skiej Ligi Młodziczek.

- Z Oławy wracamy z 
jednym zwycięstwem. Nie-
stety w dniu dzisiejszym 
musimy uznać wyższość 
zespołu z Miękini. Mimo 
porażki wygrywamy grupę. 
Zwycięstwa usypiają, a po-
rażki uczą - powiedział po 
zawodach trener drużyny 
Grzegorz Będziński.

Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – UKS Gmi-
ny Miękinia 1:2 (14:25, 
25:20, 12:15)

Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – MGLKS So-

bieski Oława 2:0 (25:15, 
25:14)

Porażką też zakończy-
ły się zmagania kadetek, 
które uległy po tie-break’u 

drużynie UMKS Volley Gło-
gów. 

JZ

Wielu ekspertów nie 
dawało wałbrzyszanom 
zbyt dużych szans w halo-
wych zmaganiach. Potwier-
dzeniem tych słów było 
pierwsze spotkanie, które 
podopieczni trenera Łuka-
sza Wojciechowskiego ro-
zegrali przeciwko drużynie 
GOKSiR Dobromierz. Go-
ście od samego początku 
dyktowali warunki na boi-
sku. Szybka kombinacyjna 
gra sprawiła, że przyjezdni 
w stosunkowo krótkim cza-
sie zdobyli kilka bramek i 
do przerwy goście prowa-
dzili aż 8:0.

Po zmianie stron gra Za-
głębia nieco się poprawiła. 
Swoją postawą na dobrą 
ocenę zapracował Jakub 

Fijałkowski, który starał się 
brać ciężar odpowiedzial-
ności za akcje ofensyw-
ne na swoje barki. Dobre 
wyszkolenie techniczne 
napastnika wałbrzyskiej 
drużyny, pozwoliło pod-
opiecznym trenera Wojcie-
chowskiego stworzyć kilka 
groźnych sytuacji bramko-
wych. Trzy z nich zakończy-
ły się celnymi trafieniami.

GOKSIR Dobromierz do-
rzucił jednak kolejnych 7 
goli, zwyciężając w całym 
spotkaniu 15:3. Postawa 
miejscowej drużyny mogła 
kibiców rozczarować. Bio-
rąc jednak pod uwagę do-
świadczenie oraz różnice, 
jakie występują podczas 
rywalizacji na trawie i hali, 

trzeba cieszyć się z tego, 
że piłkarze Zagłębia już w 
tym pierwszym meczu po-
trafili stworzyć wrażenie, 
że w kolejnych spotkaniach 
może być lepiej.

Zagłębie Wałbrzych - 
GOKSiR Dobromierz 3:15 
(0:8) 

JZ
Zdjęcie: Zagłębie uczy się 

futsalu (fot. Bartek Nowak).

Przełamanie juniorek
Rywalizacja na halach sportowych trwa. W ostatniej kolejce ligowej juniorki wałbrzyskiego Chełmca, przełamały złą passę 

i zwyciężyły w pojedynku z Klubem Sportowym Olimpia Jawor.

Zagłębie uczy się futsalu
Po zakończonych rozgrywkach trawiastych, drużyna GKS Zagłębie Wałbrzych przystąpiła do rywalizacji w II Lidze Futsalu. 

W utworzonych na poziomie województwa dolnośląskiego oficjalnych rozgrywkach ligowych, wystartuje 5 zespołów. Poza 
reprezentantem Wałbrzycha w lidze zagrają również drużyny z Chocianowa, Wrocławia, Kobierzyc i Dobromierza.

Mineralni w ePucharze Polski
Po zakończeniu rozgrywek piłkarskich, bardzo dużo emocji zaczynają wzbudzać turnieje rozgrywane w sieci. W 

ostatnim czasie do oficjalnych rozgrywek ePucharu Polski, zgłosiła się drużyna Mineralnych Szczawno-Zdrój, która 
pod szyldem MKS-u, będzie rywalizować w regionalnych eliminacjach o prawo gry na szczeblu centralnym.

Zespół z uzdrowiska 
wystartuje w dwóch 
równoległe odbywają-

cych się rozgrywkach. 
Drużyny, składające się 
z dwóch zawodników, ry-
walizować będą w dwóch 
różnych grach kompute-
rowych. Pierwsza para 
wystartuje w FIFA 21, 
drugi duet przystąpi do 
rywalizacji w Pro Evolu-
tion Soccer 2021. 

Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze sukcesy 
drużyny uzdrowiska, li-
czymy na to, że i tym ra-
zem nasi reprezentanci 
okażą się rewelacją tych 
rozgrywek. W pierwszej 

rundzie turnieju FIFA21, 
MKS Szczawno Zdrój 
zmierzy się z Kobiecym 
Klubem Sportowym z Za-
brza.

- Naszym przeciwni-
kiem będzie KKS Zabrze. 
Zobaczymy jak nam 
pójdzie, zważywszy, że 
zmieni się skład na ten 
turniej. Nie zobaczymy 
w nim Bartosza Chłoda, 
jednak szukamy zastęp-
stwa, które gwarantować 
nam będzie równie tyle 
jakości, ile dawał nam 
Bartek. Zagrać zagramy, 

teraz robimy wszystko, 
aby Adrian Bogucki miał 
godnego partnera – mó-
wią przedstawiciele klu-
bu z Uzdrowiska.

W rozgrywkach ePu-
charu Polski w Pro Evo-
lution Soccer 2021, 
pierwszym rywalem Mi-
neralnych będzie LZS 
Avia Siedlnica.

JZ
Zdjęcie:

Mineralni w ePucharze Polski 
(użyczone Łączy nas piłka)
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Bartosz  
Nazwisko: Siodła 
Data urodzenia: 20 lutego 1981 roku 
Pseudonim sportowy (trenerski): brak
Klub: Stowarzyszenie Global Sport Wrocław
            (rajdy samochodowe)

Największy dotychczasowy sukces?
Mistrzostwo Polski w klasie A5 w roku 1999 jako 
pilot Piotra Starczukowskiego. Wicemistrz Polski 
w klasie A5 wywalczony w 2001 roku również w 
parze z Piotrkiem Starczukowskim. Na swoim koncie mam także wiele wy-
granych w kategorii samochodów napędzanych na przednią oś oraz star-
ty w najlepszych przed kilkunastoma laty teamach sportowych naszego 
kraju. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Carlos Sainz oraz Leszek Kuzaj. To ikony sportów motorowych, którzy ce-
chowali się ogromną walecznością oraz nietuzinkowym stylem i jakością 
jazdy. 
Dlaczego rajdy samochodowe?
Zaczęło się od mojej szkoły, czyli Zespołu Szkół Technicznych, obecnie 
Zespół Szkół Nr 5 przy ulicy Ogrodowej, gdzie poznałem smak rajdów. W 
międzyczasie spotkałem się z Piotrkiem Starczukowskim i tak zaczęliśmy 
wspólną rajdową historię. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Razem z Arturem Długoszem, młodym i nowym kierowcą, który również 
pochodzi z Wałbrzycha, chcemy w nowym sezonie 2021 wywalczyć Mi-
strzostwo Dolnego Śląska oraz zadebiutować nowym samochodem w Mi-
strzostwach Polski. Moją wiedzą i doświadczeniem chcę wesprzeć Artura 
w walce o najwyższe miejsca w klasyfikacjach generalnych i dalej podtrzy-
mywać doskonałe tradycje wałbrzyskiego motorsportu. 
Fot. użyczone

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

FIFA zaKATARzona
Po informacji, iż reprezenta-
cja Kataru ma grać w meczach 
eliminacyjnych do mistrzostw 
świata (przez ten kraj orga-
nizowanych), w strefie euro-
pejskiej, w grupie A, i że będą 
to dla niej mecze sparingo-
we, napisałem na facebook’u 
czy to już wszystkie dziwadła 
związane z tym turniejem czy 
wydarzy się coś jeszcze? W 
krótkiej dyskusji w komenta-
rzach pod wpisem doszliśmy 
do wniosków, że może tak jak 
w piłce ręcznej FIFA zgodzi się 
nagle na masową naturalizację 
piłkarzy? No bo FIFA dla swoich 
sponsorów jest w stanie zrobić 
bardzo dużo. I dobrze, bo o 
sponsorów trzeba oczywiście 
dbać ale ...po co tak bardzo 
wchodzić im w cztery litery?! 
A cały ten cyrk związany z or-
ganizacją mundialu właśnie 
w Katarze czymś takim jest! 
Niech logo katarskich sponso-
rów będzie 100 razy bardziej 
eksponowane, niech FIFA robi 
im odpowiedni marketing i PR, 
ale żeby od razu przyznawać 
najważniejszy piłkarski turniej 
na świecie?! Krajowi, w którym 
nomen omen, klimatu dla piłki 
nie ma i nie będzie. Futbol jest 
tam zabawką szejków i takim 
pozostanie. Próby popularyza-
cji różnych dyscyplin poprzez 
przyznawanie turniejów, w 
tym przypadku na niewiele się 
zdają - przykład piłki ręcznej 
dobitnie to pokazuje. Repre-
zentacja Kataru z 90% natu-
ralizowanych zawodników (i 
pomocą sędziów) w 2015 zdo-
była wicemistrzostwo świata 
...i co z tego? Gdzie jest dzi-
siaj? Co innego takie kraje jak 
Japonia czy USA, którym też 
przyznawano prawo do orga-
nizacji mistrzostw świata, aby 
w nich futbol popularyzować. 
Jednak tam była wielka wola 
miejscowych do rozwijania 
piłki nożnej ale na zdrowych 
zasadach, nie na skróty, tylko 
tak, aby stworzyć profesjonal-
ną bazę - zadbać o szkolenie, 
o stworzenie profesjonalnej 
ligi itp. I jakie to przyniosło 
efekty, wszyscy wiedzą. Tamte 
decyzje FIFA były bardzo słusz-
ne, tym samym ta organizacja 
wywiązała się ze swojego za-
dania - rozwoju piłki nożnej ale 
teraz zanadto chciała się Katar-
czykom odwdzięczyć i przez to 
zmusiła piłkarzy do gry w grud-
niu na mistrzostwach świata i 
rozgrywania z tą reprezentacją 
sparingów w trakcie elimina-
cji do nich, wywracając futbol 
do góry nogami nie mniej niż 
trwająca pandemia.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Spokojne święta siatkarek
To było bardzo udane pożegnanie z Wałbrzychem w wykonaniu siatkarek Chełmca Wodociągów. W środowym, ostatnim w tym 

roku spotkaniu przed lokalną publicznością nasze panie pewnie odprawiły Łaskovię Łask 3:1. 
Na zakończenie tego-

rocznych występów w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów 
podopieczne trenera Mar-
ka Olczyka w świetnym 
stylu pokonały przyjezd-
ne z Łaska. O dominacji 
Aleksandry Małodobrej 
i jej koleżenek najlepiej 
świadczy fakt, iż gospody-
nie potrzebowały zaledwie 
trzech kwadransów, aby 
wyjść na prowadzenie w 
setach 2:0. W pierwszych 
dwóch partiach naszym pa-
niom wychodziło dosłow-
nie wszystko, a ręce same 
regularnie składały się do 
oklasków, gdyż miejscowe 

wyraźnie dominowały nad 
przedostatnią ekipą II ligi. 

W trzeciej odsłonie gra 
się nieco wyrównała, co 
można tłumaczyć zejściem 
z parkietu Małodobrej, 
Karoliny Olczyk, Natalii 
Gezelli oraz Agaty Olejni-
czak. W ich miejsce weszły 
rezerwowe, który w końco-
wej części seta troszkę się 
pogubiły, co wykorzystały 
rywalki dość nieoczekiwa-
nie wychodząc na prowa-
dzenie 20:19, a następ-
nie zwyciężając do 23. Na 
szczęście to był jedynie 
pojedynczy zryw siatkarek 

Łaskovii, które w czwartej, 
ostatniej partii musiały po-
nownie uznać zdecydowa-
ną wyższość skutecznych 
wałbrzyszanek. Miejscowe 
wygrały 25:14, całe spot-
kanie 3:1, a MVP meczu 
uznano, choć to nie był ła-
twy wybór, Oliwię Łuszyń-
ską. 

Ostatnim akcentem 
grudnia będzie jutrzejszy 
mecz w Siewierzu, gdzie 
wicelider z Wałbrzycha 
zmierzy się z miejscową 
Jedynką. Potem nasze pa-
nie udadzą się na jakże za-
służony odpoczynek, aby 
do walki o ligowe punkty 

powrócić 9 stycznia, gdy 
gościć będą Energę MKS II 
Kalisz. 

II liga siatkarek
XIII kolejka
MKS Chełmiec Wodocią-

gi Wałbrzych – ŁMKS Łasko-
via Łask 3:1 (25:12, 25:10, 
23:25, 25:14)

MKS Chełmiec Wodo-
ciągi: Gezella, Łuszczyń-
ska, Łuszyńska, Małodobra, 
Olczyk, Julia Rzeczycka, 
Olejniczak (l) oraz Liwuś, 
Jochym, Judyta Rzeczycka, 
E. Pawelska. Trener: Marek 
Olczyk  

Bartłomiej Nowak 

Zapowiada się iście koszykarski weekend. Już jutro w Hali Wałbrzyskich Mistrzów rozegrany zostanie turniej 12-latków, 
a dzień później czekają nas potyczki, których gospodarzami będą nasi I oraz III-ligowcy, a więc Górnik Trans.eu Wałbrzych i 
MKS Basket Szczawno-Zdrój. 

Zwycięsko pożegnać koszykarski rok 

Zapowiedź zbliżających się 
wydarzeń zaczynamy oczy-
wiście od rewelacyjnie spisu-
jącego się Górnika Trans.eu, 
który w minionym tygodniu 
w doskonałym stylu odprawił 
beniaminka z Pelplina zwycię-
żając na parkiecie przeciwnika 
95:72. Dla biało-niebieskich, 
którzy wraz z Czarnymi Słupsk 
przewodzą ligowej stawce, 
była to dwunasta w sezonie, 
a ósma z rzędu wygrana. Po 
meczu trener Łukasz Grud-
niewski (na zdjęciu) nie krył 
radości z kolejnego triumfu, 
ale również zadowolenia z po-
stawy swych podopiecznych. 
- Bardzo się cieszę, że mogę 
pracować z tymi ludźmi, bo 

pokazują w każdym meczu, 
nieważne z kim gramy, jaki 
mamy bilans, że mają charak-
ter, cieszą się grą, i w grudniu, 
ciężkim miesiącu zimowym, 
jest to dla mnie najważniejsze 
- powiedział na konferencji 
prasowej opiekun wałbrzy-
szan. 

Przed naszymi bohaterami 
ostatni w tym roku, a także 
przed przerwą świąteczno-
-noworoczną pojedynek. W 
niedzielę Górnicy zmierzą się 
z Dzikami Warszawa. Choć 
Dziki to beniaminek rozgry-
wek, to jednak rywal spra-
wuje się naprawdę nieźle, o 
czym świadczy wysoka, bo 5. 
pozycja drużyny ze stolicy. 

Zapowiada się zatem cieka-
wa konfrontacja, która będzie 
transmitowana przez portal 
tvcom.pl. W roli komentato-
rów wystąpią: Dominik Hoł-
da oraz współredaktor działu 
sportowego „30 minut” i szef 
portalu sportowy-walbrzych.
com.pl – Jakub Zima. Do obu 
dziennikarzy wrócimy za 
chwilę informując zarazem, iż 
spotkanie rozpocznie się o go-
dzinie 16, ale przed telewizo-
ry lub komputery zapraszamy 
pół godziny wcześniej, gdyż 
na 15.30 zaplanowano począ-
tek studia przedmeczowego.

Na szczycie III ligi 
Emocji nie zabraknie w ry-

walizacji w Aqua-Zdroju, ale 
również i pobliskim Szczaw-
nie-Zdroju, gdzie w niedzielę 
miejscowy MKS Basket podej-
mie lidera III ligi – Team-Plast 
KK Oleśnica. Po niedawnej, 
dość zaskakującej porażce na 
wyjeździe z Orłem Ziębice 
76:79, która „zaowocowała” 
spadkiem na 3. miejsce, dla 
podopiecznych Bartłomieja 
Józefowicza będzie to zna-
komita okazja, aby wrócić na 
właściwe koszykarskie tory. 
Nie wolno jednak zapominać, 
iż przeciwnik to aktualny lider 
klasyfikacji, do którego „Mi-

neralni” tracą 2 „oczka”. Do 
potyczki na szczycie dojdzie 
w samo południe, a nasza za-
powiedź to świetny moment, 
aby ponownie wspomnieć 
duet spikerów Hołda – Zima, 
którzy poprowadzą transmi-
sję w internecie. Szczegóły na 
portalu sportowy-walbrzych.
com.pl. 

Młodzież na pierwszym 
planie

Koszykarski weekend za-
inaugurują jednak najmłodsi, 
a więc 12-latkowie. Już jutro 
bowiem w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów rozegrany zostanie 
towarzyski turniej, w którym 
oprócz gospodarzy, czyli mło-
dych Górników, zaprezentują 
się również ich rówieśnicy z 
Turowa Zgorzelec oraz Green 
Star Bricomarche BC Zielonej 
Góry. 

Plan spotkań
godz. 10.45: Górnik Trans.

eu Wałbrzych – PGE Turów 
Zgorzelec

godz. 12.30: PGE Turów 
Zgorzelec – Green Star Brico-
marche BC Zielona Góra

godz. 14.15: Górnik Trans.
eu Wałbrzych – Green Star Bri-
comarche BC Zielona Góra 

Bartłomiej Nowak 



18 Kultura / Uroda
www.30minut.pl/Tygodnik30minut

Piątek, 18 grudnia 2020

To ostatni tekst.
W tym roku.
Wypadałoby wylać świą-

teczny, gruby lukier, jak śnieg 
w czasach reżimu i ogrzewa-
nia dłoni przy koksownikach. 
W czasach mroźnych, białych 
zim. Kiedyś to było, tak się 
mówi.

Wypadałoby życzyć żeby 
przyszły rok był lepszy i żeby 
się skończyło, żeby się żyło.

Ale po co?

Ile ciekawych rzeczy o so-
bie, innych, naturze, słabości 
systemu, słomianej trwałości 
naszego bystrego, iskrzącego 
siłą witalną świata, tego roku 
się dowiedzieliśmy?

Na rachunki, podsumo-
wania, wycenę strat niepie-
niężnych, będzie jeszcze czas, 
jeszcze nie koniec.

Siadamy nieraz na burzę 
mózgów, próbując wywróżyć 
przyszłość z żadnych danych. 
„Ludzie będą przychodzić, bo 
dawno nie chodzili”, „ludzie 
przyzwyczaili się, że wszyst-
ko do domu i już nie pójdą 
nigdzie”, „na wiosnę”, „w sezo-
nie”.

Podziemny świat imprez, 
koncertów, projekcji, wyda-
rzeń kulturalnych, znajomych 
znajomych i cichych wejść 
nadal ma się dobrze. Jak za 
czasów ogrzewania dłoni przy 
koksownikach.

Bo „ludzie” to my, decyzje, a 
wolność to coś więcej niż seria 
teorii spiskowych z Youtube.

Niech przyszły będzie lep-
szy, a święta nie z paździerzu. 
W trudniejszym czasie, bez 
rozpusty luksusu, to bardziej 
możliwe. 

---

Jeśli szukają Państwo ak-
tualnych informacji o życiu 
kulturalnym okolicy, to zapra-
szam na facebookowy profil 
„Wałbrzych - tu #nicsięnie-
dzieje”.

Tam m.in. rozmowa z Karo-
liną Jefmańską, pomysłodaw-
czynią projektu Wibracje, zre-
alizowanego przez Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury oraz kilka ka-
drów z jego finału.

WŁADCA SKARPETEK – TRANSMISJA NA ŻYWO Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Co dzieje się
z Twoją skórą nocą?
Mówi się, że sen jest dobry 

na wszystko. Jednak tempo w 
jakim żyjemy oraz ilość obo-
wiązków jakie mamy sprawia, 
że bywamy niewyspani, a nasz 
rytm dobowy zostaje zaburzo-
ny. Jak na to wszystko reaguje 
nasza skóra? Jak sen wpływa 
na jej regenerację i odnowę?

Funkcjonowanie naszej 
skóry zmienia się w zależności 
od pór roku, czynników atmo-
sferycznych oraz cyklu dnia i 
nocy. Świadomość tych zmian 
daje nam możliwość dobrania 
odpowiedniej i trafionej pie-
lęgnacji.

Jak wygląda cykl dobowy 
skóry?

W ciagu dnia skóra przybie-
ra tzw. tryb obrony. Chroni nas 
przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi, drobnoustroja-
mi, promieniowaniem UV. Jed-
nak od dnia ważniejsza dla niej 
jest noc. To w tym czasie zaczy-
na się proces pełnej regenera-
cji oraz odnowy uszkodzonych 
komórek. Rozpoczyna się on 
już wieczorem około godziny 
18.00. Badania pokazują, że od 
północy do 4 rano skóra rege-
neruje się nawet dziesięć razy 
szybciej. Zwiększa się produk-
cja kolagenu, usprawnia się 
mikrokrążenie, oczyszcza się z 
toksyn. Tworzą się idealne wa-
runki do wchłaniania substan-
cji odżywczych zawartych w 
kremach lub maskach.

Po nocnej i intensywnej pra-
cy, około godziny 5 skóra wra-
ca do dziennego trybu obron-
nego.

Wieczorna pielęgnacja? Jak 
przygotować skórę do nocnej 
regeneracji?

Podstawa do dokładny de-
makijaż, dzięki któremu po-
zbędziesz się z jej powierzchni 
resztek makijażu, sebum oraz 
zanieczyszczeń z całego dnia. 
Najlepiej wykonaj go zaraz po 
powrocie do domu. Następnie 
nałóż krem bogaty w składniki 
odżywcze i regenerujące. Do 
takich należą: witamina E, kwas 
hialuronowy, peptydy, witami-
na A.

REKLAMA R0636/20

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.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu 20 grudnia o godz. 12:30 za-
prasza widzów od 3. roku życia 
na spektakl „Władca Skarpetek” 
w reż. Jacka Timingeriu – trans-
mitowany na żywo za pośredni-
ctwem platformy live.teatrlalek.
walbrzych.pl. 

To opowieść o Jasiu, który w 
poszukiwaniu zagubionej skar-

petki wyrusza nocą w zaczaro-
waną podróż po swoim domu. 
Żeby dowiedzieć się, gdzie po-
działa się jego zguba, chłopiec 
wkracza w świat ożywionych i 
rozśpiewanych książek, słoików, 
zabawek, naczyń i innych przed-
miotów codziennego użytku. 
Przy okazji tej wyjątkowej po-
dróży uczy się paru prawd o sza-

cunku do otaczających go rzeczy 
oraz o utrzymywaniu porządku 
w domu. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się, 
czy Jaś odnalazł swoją zgubę, 
zapraszamy do obejrzenia spek-
taklu on-line. 

Start 20 grudnia o godz. 
12:30. Dostęp do spektaklu jest 
płatny – 15 zł.

Cotton Masks - nowy wymiar pielęgnacji 

Świąteczne boxy 

Maseczki błyskawicznie po-
prawiają stan naszej cery i - w za-
leżności od potrzeb - nawilżają 
ją, wygładzają, odżywiają, dotle-
niają, napinają czy rozświetlają. 
Na rynku dostępne są ich różne 
postaci i warianty - zamknięte 
w tubkach czy słoiczkach, kre-
mowe bądź żelowe, do użytku 
jednorazowego bądź wielokrot-
nego. My przedstawiamy wam 
dziś Cotton Masks - w pełni na-
turalne i doskonale przylegają-
ce do skóry maseczki na płacie 
bawełnianym, które w swym 
składzie mają m.in. takie "pereł-
ki" jak: wyciąg z alg brunatnych, 

aktywny biologicznie kolagen, 
kwas hialuronowy, argirelinę - 
peptyd posiadający właściwości 
rozluźniające i odprężające. Wy-
starczy stosować je raz w tygo-
dniu na około 15-20 minut, by 
skóra znów cieszyła się dobrą 
kondycją. W ofercie znajdziecie 
m.in. maski poprawiające owal 
twarzy, maski silnie regenerują-
ce, antystarzeniowe, liftingujące 
i łagodzące. Cena za 1 sztukę wy-
nosi od 18 do 21 złotych.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Zastanawiasz się, co kupić 
najbliższym pod choinkę? Idealnym 
prezentem świątecznym będą boxy 
kosmetyczne, czyli zestawy produk-
tów do pielęgnacji ciała, twarzy czy 

włosów. Nie dość, że taki upominek 
będzie pięknie zapakowany, to jesz-
cze spełni swą najważniejszą funk-
cję  - ucieszy każdego bez wyjątku, 
kto dba o swój wygląd. W ofertach 

marek znajdziecie przeróżne kom-
binacje i pary: kremy pod oczy i do 
rąk, żele, płyny micelarne, balsamy, 
serum, koncentraty, szampony i 
odżywki, a nawet witaminy, olejki 
zapachowe lub świece. Wesołych, 
pachnących, zdrowych i pięknych 
świat! .

Zebrała: osa
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO 
TEL. 692 123 981

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

(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM TEL. 
607 218 533
(7) Naprawa TELEWIZORÓW LCD i in-
nych, 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

(7) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PAN-
CERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

(8) HYDRAULIK, ELEKTRYK, DROB-
NE SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

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

(12) Remonty mieszkań pod klucz, cen-
tralne ogrzewanie, elektryka, kafelki, 
gładzie na mokro, remonty łazienek. Tel. 
513 022 801

(9) HYDRAULIK, ELEKTRYK – DO-
KŁADNIE. TEL. 577 670 837

(4) Usługi budowlane: malowanie, tynko-
wanie, panele, płytki, łazienki, remonty 
mieszkań. Działalność jednoosobowa. Tel. 
660 948 158

PRACA

(7) Firma Serene zatrudni pracowników do 
opieki osób starszych w Polsce i w Niem-
czech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ

(7) Kupię Starocie: odznaczenia, medale, 
zegarki, figurki i patery z lat 50 i 60, zabaw-
ki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. 
Tel: 500834769

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

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
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Znany od lat mieszkańcom 
Wałbrzycha, Szczawna-Zdrój i 
okolic sklep papierniczy z artyku-
łami biurowymi i imprezowymi 
od ponad roku funkcjonuje w 
nowym miejscu - ostatni lokal na 
pasażu marketu Kaufland.

Nowe miejsce sklepu ma wie-
le zalet dla kupujących: dostęp-
ny jest duży, wygodny parking, 
obok są inne ciekawe sklepy np. 
zoologiczny, poczta, i nowo ot-

warta kwiaciarnia, co ważne udo-
stępniamy klientom WI-FI i inter-
net. Nasz sklep jest otwarty w 
poniedziałki i pracujące niedziele 
do godz. 15:00, a od wtorku i na-
wet w sobotę jesteśmy czynni do 
godziny 18:15.

Towary świąteczno-pakun-
kowe PapierniczKram.pl 

668 163 968

W ofercie świątecznej jak co 
roku są:

• woreczki świąteczne
• witraże na okna i szyby drzwi
• śnieg i brokat w sprayu
• naklejki świąteczne
• zawieszki do prezentów
• kartki i torebki
Na prezent świąteczny pro-

ponujemy:
• Eurobussiness, ten znany od 

lat, ten najlepszy
• Zestaw do pokera
• farby akrylowe i sztalugi
• balony z helem
• album zapełniony odbitkami 

Waszych zdjęć
• dekorację balonową
Artykuły imprezowe
To nowy duży asortyment w 

ofercie sklepu:
• banery i girlandy
• świeczki urodzinowe
• toppery i pikery do ciast
• akcesoria do fotobudki
 
• strzelające konfetti
• zimne ognie
• fontanny tortowe

nowa usługa
BALONY i HEL -  Balonium.pl 

- tel. 730 037 996
Balony z helem  - K upisz u nas 

balony i napełnisz je helem lub 

napompujesz helem swoje balo-
ny. Kupisz także hel do balonów 
w butlach jednorazowych. Każda 
domowa impreza, nawet w nie-
wielkim gronie będzie uroczyście 
udekorowana. Balony są świet-
nym motywem do zdjęć, dzięki 
temu pamiątkowe zdjęcia będą 
wyglądać wspaniale.

• balony z postaciami z bajek, 
cyfry i litery

• gumowe, foliowe, duże i 
małe w różnych kolorach

• balony na sylwestra, cyfry 
2021, gwiazdy, szampan i kielisz-
ki

• balony świąteczne, mikołaje, 
choinki

• a także wiele innych kszta-
łów, kolorów i wzorów balono-
wych.

DOSTAWA BALONÓW POD 
ADRES

Dowozimy niespodzianki ba-
lonowe, warto sprawić komuś ra-
dość zamawiając balony prezent 
z dostawą pod drzwi.

Po świętach zrób odbitki zdjęć 
u nas, czyli tam, gdzie kupiłeś ba-
lony na pasażu w Kauflandzie - 
dzięki temu będziesz miał rabat.

Zapraszamy :)
Pasaż marketu Kaufland na 

Piaskowej Górze kontkat
tel. 668 163 968

PapierniczyKram zaprasza klientów
na  pasaż marketu Kaufland w Wałbrzychu 

Mamy nowe usługi i towary.
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