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Stop elektrośmieciom!13 LISTOPADA 2020, NR 822
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/ŚWIEBODZICE

POMÓŻMYPOMÓŻMY
SIEDMIOLETNIEJ NADII !!!SIEDMIOLETNIEJ NADII !!!

wydarzenia str. 5

W 2020 roku na świecie wy-
produkowano 53 miliony ton 
elektrośmieci, a naukowcy są 
zgodni, że za kolejne 10 lat ta 
liczba wzrośnie aż do 74 milio-
nów. Dlatego Wałbrzych jako 
odpowiedzialny samorząd rów-
nież będzie działał w zakresie 
odpowiedzialnego recyklingu 
elektrośmieci.

Jesteśmy pierwszą gminą w regio-
nie, która stawia charakterystyczne 
czerwone pojemniki na elektryczne 
śmieci. Będzie ich szesnaście. Dzieje 
się to na mocy umowy zawartej przez 
Urząd Miasta. Warto podkreślić, że 
Wałbrzych dołączył do projektu „Elek-
tryczne Śmieci” realizowanego wspól-
nie przez MB Recycling, Fundację 
Odzyskaj Środowisko oraz organiza-
cję odzysku AURAEKO. Teraz „Zielone 
Miasto” stało się pionierem wdrażania 
idei "smart city" w dziedzinie ekologii 
w całym regionie. Udział w projekcie 
pozwoli mieszkańcom Wałbrzycha 
bezpłatnie i bezproblemowo zutylizo-
wać elektryczne śmieci, które „wrócą” 
do nich już na wiosnę w postaci eko-
logicznych uli. Miejska pasieka oraz 
dostęp do nowoczesnej platformy 
edukacyjnej to wartości dodane pro-
jektu. „Zagadnienia związane z upo-
rządkowaniem gospodarki odpadami 
są dla nas priorytetem od wielu lat. 
Cieszymy się z faktu, że od teraz nasi 
mieszkańcy zyskają możliwość eko-
logicznego i szybkiego pozbycia się 

zalegających w ich domach elektrycz-
nych śmieci, które często zawierają 
w sobie substancje niebezpieczne 
dla naszego zdrowia” – mówi Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzycha. 
Do czerwonych kontenerów można 
wrzucać sprzęt elektryczny i elektro-
niczny nieprzekraczający 50 cm np. 
małe AGD, telefony komórkowe, zuży-
te baterie i akumulatory. „Szacuje się, 
że w naszych domach przetrzymu-
jemy aż 100 milionów ton zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go. Wrzucając je do specjalistycznych 
pojemników, dajemy im drugie życie. 
Wiele materiałów, substancji czy pier-
wiastków jesteśmy w stanie odzyskać 
i ponownie wykorzystać, czego świet-
nym przykładem są tworzone z mate-
riałów z recyklingu czerwone ule. Już 
na wiosnę będą kolejną atrakcją Wał-
brzycha, która – mam nadzieję – bę-
dzie cieszyć oczy samych mieszkań-
ców, ale i turystów odwiedzających 
Miasto Zielonego Dębu” – tłumaczy 
Gabriela Leszczyńska, Prezes Zarządu 
AURAEKO. Ponadto o idei zakładania 
miejskich pasiek, zwyczajach pszczół 
i ich języku będzie można przeczy-
tać w Laboratorium Pszczół, które 
stanowi jeden z wielu elementów 
nowoczesnej platformy edukacyjnej: 
Szkolnego Centrum Recyklingu. „Po-
dzieliliśmy go na segmenty dedyko-
wane uczniom oraz nauczycielom. Na 
przedszkolaków i uczniów czekają gry 
online, bajki, filmiki, rebusy, quizy, ale 
także artykuły z zakresu ekologii. Dla 

nauczycieli przygotowaliśmy scena-
riusze lekcji i materiały dydaktyczne, 
które mogą wykorzystać podczas lek-
cji, warsztatów czy zajęć terenowych. 
Nie zapomnieliśmy także o konkur-
sach. Już wkrótce ogłosimy zasady 
uczestnictwa oraz nagrody, a szkołom 
zaproponujemy specjalne programy 
partnerskie” – podkreśla Krzysztof 
Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Śro-
dowisko.

Red./PAS
foto: Gmina W-ch

Zeskanuj kod QR i wejdź na Szkolne 
Centrum Recyklingu
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„Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż je może rozpoznać?” 
Ernest Hemingway
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):
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Sobota Niedziela Poniedziałek

Czego nauczył Państwa se-
zon minionej wiosny?

Wiemy już np., że chyba 
prawdziwe jest powiedzenie, iż 
jeżeli coś precyzyjnie sobie na-
rysujemy to rozśmieszamy Pana 
Boga. Więc lepiej tego nie robić. 
Ale to z jednej strony. Z drugiej 
natomiast wygląda to tak, że 
w teatrze nie da się pracować 
bez rysowania mapy drogowej 
na cały przyszły sezon. Przy-
najmniej. A my pracujemy w 
rytmie przygotowania nawet 
dwóch sezonów. Wiosną wyko-
naliśmy  precyzyjny rysunek, i to 
nauczyło nas, że w życiu jednak 
trzeba liczyć się z pewnymi re-
zygnacjami, że trzeba nastawić 
się na improwizację i dopuścić 
ją. Budując obecny sezon – je-
sienny, znowu powtórzyliśmy 
ten „błąd”, bo czegoś się trzeba 
trzymać, ale poza tym nauczeni 
poprzednim sezonem, stworzy-
liśmy dodatkowy już wariant 
- na niepogodę. Tego wiosną 
zabrakło. Na szczęście nie pod-
daliśmy się z Sebastianem Ma-
jewskim, czyli moim zastępcą, 
szybko znaleźliśmy drogi wyj-
ścia.

Jakie to były drogi?
Wiosną, wszystkimi sposo-

bami, także dzięki kontaktom 
i współpracy z organizatorem, 
czyli z Urzędem Marszałkow-
skim - to jest bardzo ważne 
- mimo szerokich trudności 
finansowych, trudności któ-
re to dotknęły wszystkich, nie 
dopuszczono do destabilizacji 
finansowej teatru.  Samorząd 
Województwa, pozwolił nam 
na stabilizację finansową, czyli 
nie uciął naszych dotacji. Trze-
ba przy tym pamiętać, że na-
sze przychody, które stanowią 
jednak ważny element całego 
budżetu, od 12 marca do końca 
wakacji były zerowe. Postano-
wiliśmy wykorzystać wszystkie 
możliwości, jakie tylko się po-
jawiły, łącznie ze specustawą 
ministerialną, mówię tu o Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, która pozwoliła 

wynagradzać artystów za przy-
gotowanie działań online. Przy-
gotowaliśmy radio internetowe 
i spektakl, który we wrześniu 
pokazaliśmy też na scenie. Sko-
rzystaliśmy z prawa do przyzna-
nia nagrody z okazji Dnia Teatru. 
Wykorzystaliśmy wszystkie re-
gulacje wewnętrzne, zapomo-
gowe w sytuacjach trudnych, 
bo ludzie zaczęli chorować. Nie 
pozostawiliśmy kogokolwiek z 
tych, z którymi pracujemy, bez 
pomocy. 

Zabrakło jednak widzów.
Ta praca w internecie, kiedy 

nie widzi się partnera, człowie-
ka w rzędzie, jest dojmująco 
trudna dla aktorów. Czuliśmy 
olbrzymi niedosyt, sprawdzania 
swojej siły np. w prezentacjach 
konkursowych, festiwalowych. 
Brakowało nam  możliwości 
spotkania się, bo w naszym ze-
spole artystycznym na 17 ak-
torów tylko dwóch mieszka w 
Wałbrzychu. Ale zespół sobie z 
tym poradził. Nauczyliśmy się 
programów, dzięki którym mo-
gliśmy spotykać się wirtualnie. 
Do tej pory ich nie wykorzysty-
waliśmy. Po prostu zoom stał się 
jednym z naszych partnerów.

Czyli wariant „b” przyjęty 
na jesień to jest internet, to 
jest radio – to jest ta ścieżka, 
której nie mieliście opanowa-
nej wiosną?

Plus procedury covidove, od-
stępy, dystanse, lampy bakterio-
bójcze – teraz jest to już norma. 
I co najważniejsze - wybór re-
pertuaru, co zostało oczywiście 
świadomie przekonsultowa-
ne z zespołem. Wybraliśmy na 
najbliższy czas spektakle mało-
obsadowe. Z ponad dwudziestu 
tytułów wybraliśmy te, w któ-
rych maksymalnie spotykają się 
na scenie cztery osoby i to oso-
by, które nie mają w sytuacjach 
scenicznych konieczności doty-
kania się. To jest przekonwerto-
wanie naszego repertuaru na 
wypowiedzi monodramowe. 
Postanowiliśmy w tym sezonie 
zagrać 17 monodramów.

Dziękuję za pierwszą część 
rozmowy. W kolejnej będzie-
my rozmawiać m.in. o tych 
monodramach i o tym, jak 
oglądać spektakle wałbrzy-
skiego Teatru Dramatycznego 
w okresie pandemii.

Anna Waligóra - Stupnicka

Pomnik dla Ayrtona Senny
W hołdzie dla najlep-

szego kierowcy wyścigo-
wego wszech czasów, a 
przede wszystkim czło-
wieka, który pomagał po-
trzebującym, zwłaszcza 
tym najbardziej, tj. dzie-
ciom. Przekazał (w czę-
ści anonimowo) kilkaset 
milionów dolarów na po-
lepszenie ich warunków 
życia i opieki medycznej. 
Założył wraz z siostrą 
Senna Foundation, która 
wyedukowała wiele mi-
lionów dzieci w Ameryce 
Południowej.

Pomnik z brązu tworzony jest 
od dwóch lat przez znakomi-
tego projektanta, artystę sztu-
ki rzeźbiarskiej i znakomitych 
odlewników. Ma być i będzie 
wyjątkowy. Stanie w Wałbrzy-
chu przy ulicy Jego imienia (od 
pięciu lat o statusie miejskim), 
w otoczeniu Muzeum Sportów 
Motorowych. Odsłonięcie po-
mnika nastąpi 1 maja 2021 r. w 
27 rocznicę ostatniego wyści-
gu Ayrtona Senny, gdzie zginął 
podczas Grand Prix San Marino. 

Jeżeli możesz, chcesz pomóc 
oraz mieć swoją „cegiełkę” w 
przykładzie, że: „można zdo-
bywać sławę, kolejne tytuły, 

ale dostrzegać innych to rzecz 
niezwykła” - przekaż dowolny 
datek pn. „wpłata na pomnik A. 
Senny” na konto:
Fundacja Naszej Przyszłości 
ul. Inżynierska 4, 81-512 Gdynia
Nr konta: 82 1600 1462 1885 
2387 0000 0001

Założyciel i Kustosz Muzeum
Jerzy Mazur
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Co jest teraz najważniejsze? 

Ostatnie wydarzenia nie nastrajają opty-
mizmem. Coś, co jeszcze parę miesięcy temu, 
wydawało się być odległe, znane tylko z te-
lewizji i nie dotyczące bezpośrednio nikogo 
z naszego otoczenia jest tu i teraz. Zagraża 
nam i naszym bliskim. 

Na wiosnę, kiedy pisałem o pandemii, nie 
czułem tego, co czuję teraz. Realnego niebez-
pieczeństwa i lęku. Oczywiście mimo szczerych 
chęci, które wtedy miałem, aby podzielić się z 
Wami swoją opinią o wirusie, żadna z osób, które 
znam realnie nie miała tego problemu. Po pro-
stu nie dotyczyło to mnie i moich bliskich. Nie 
słyszałem również o przypadkach zachorowań 
wśród znajomych. A jak jest dzisiaj? Staje się to 
powszechne. Dowiaduje się, że coraz to nowe 
osoby, padają ofiarą wirusa. Dowiaduję się o 
ludzkich tragediach, nawet o tym, że odchodzą. 

Parę dni temu, na jednym z portali społecz-
nościowych, przeczytałem wiadomość od męż-
czyzny, który stracił żonę. To, na co zwróciłem 
szczególną uwagę to słowa, które chciał prze-
kazać w krótkim i bolesnym wpisie. Napisał, aby 
czerpać radość z każdej chwili z bycia z bliską 
osobą, aby doceniać każdą minutę razem. Pisał 
to z perspektywy osoby, która to wszystko stra-
ciła. Pomyślałem wtedy o mojej rodzinie. O tym, 
jak wielkie szczęście mam wciąż będąc z nimi. 

Wielką wartość nadajemy temu, co utracili-
śmy. Szkoda, jeśli dociera to do nas za późno. Je-
śli mamy przy sobie bliską osobę, którą kochamy 
– czerpmy z tego całymi garściami. Cieszmy się 
tym, bądźmy razem w tych chwilach. Szukajmy 
kontaktu, wspólnego czasu. Tym bardziej teraz, 
kiedy potrzebujemy siebie nawzajem.

Zastanawiając się nad odpowiedzią na pyta-
nie „jak przetrwać pandemię?”, jeszcze jakiś czas 
temu napisałbym o bezpieczeństwie, odpowie-
dzialności, zdrowym stylu życia, aktywności i 
pomaganiu sobie wzajemnie. Oczywiście nadal 
się z tym zgadzam. Jednak dziś, na pierwszym 
miejscu postawiłbym coś innego - BYCIE Z BLI-
SKĄ OSOBĄ I DOCENIANIE TEGO. To jest teraz 
najważniejsze. 

sekund sekund
Mieroszów
Historyczna wystawa
Mieroszowskie Centrum Kul-
tury, Stowarzyszenie Pasjona-
tów Historii Ziemi Mieroszow-
skiej zapraszają wszystkich 
miłośników ciekawych historii 
na wystawę online “Szli na Za-
chód osadnicy…. Mieroszów 
1945 – 1950”. Wernisaż wysta-
wy odbył się 11 Listopada w 
Święto Niepodległości. Link 
do wystawy znajduje się na 
stronie Mieroszowskiego Cen-
trum Kultury: mck.pl

Czarny Bór – Witków
Remont drogi
Dobiegają końca prace re-
montowe na drodze powiato-
wej w Witkowie. Wykonawca 
zapewnia, że jeśli warunki 
pogodowe na to pozwolą, re-
mont zakończy się do końca 
miesiąca. Jest to kolejna inwe-
stycja Starostwa Powiatowe-
go w Wałbrzychu wykonana 
na terenie gminy Czarny Bór. 
Starostwo realizuje inwestycję 
przy wsparciu środków z bu-
dżetu państwa w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Wartość prac wyniesie ponad 
1,5 mln zł przy dofinansowa-
niu na poziomie 70%.

Dobromierz
Nowa szatnia
Dobiegły końca prace związa-
ne z modernizacją (przebudo-
wą) budynku zaplecza boiska 
sportowego w Roztoce. Prze-
budowie został poddany bu-
dynek szatniowo - sanitarny, 
z którego korzystają głównie 
sportowcy z klubu Granit Roz-
toka. Zmieniono też położe-
nie części ścianek działowych. 
Obiekt został pomalowany, 
położono płytki podłogowe 
oraz ścienne, osadzono drzwi, 
okna oraz zamontowano in-
stalację sanitarną.

Strzegom – Stanowice
Pracownia internetowa
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Stanowicach została 
wyposażona w nowoczesną 
terminalową pracownię in-
formatyczną. Składa się ona 
z 12 stanowisk dla uczniów 
i jednego dla nauczyciela. 
Każdy uczeń ma monitor, kla-
wiaturę i myszkę. Komputer 
główny jest wspólny. Dzięki 
technologii vCloudPoint, któ-
ra pozwala dzielić zasoby jed-
nego centralnego komputera 
pomiędzy wielu uczniów, do 
jednego komputera (serwera) 
może zostać podłączonych 
do trzydziestu jednoczesnych 
użytkowników.

Świdnica
Renowacja latarni
Rozpoczęła się renowacja 
czterech ozdobnych lamp 
na Rynku w Świdnicy. Uzu-
pełnione będą brakujące, 
uszkodzone i zużyte elemen-
ty latarń oraz ich elektryka. 
Przewidziano także odnowie-
nie połączeń gwintowanych 
i oczyszczenie miejsc moco-
wania szyb. Usunięte zostaną 
rdza oraz fragmenty starej 
farby, następnie całość będzie 
kilkakrotnie pomalowana far-
bą podkładową i nawierzch-
niową. Cokoły kandelabrów 
zostaną oczyszczone i odgrzy-
bione, m.in. metodami che-
micznymi z doczyszczeniem 
mechanicznym. Przewidziano 
również uzupełnienie ubyt-
ków i wypełnienie wykruszo-
nych połączeń kamienia. Pra-
ce powinny zakończyć się w 
połowie grudnia.

Ze względu na pandemię oraz 
obostrzenia z nią związane mia-
sto Wałbrzych nie zorganizowało 
obchodów Święta Niepodległo-
ści. Natomiast o godzinie 11:00 
rozpoczęła się msza święta w Ko-
legiacie Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w 
Wałbrzychu, upamiętniająca to 
historyczne wydarzenie. Dodat-
kowo, o godzinie 13.00 na rondzie 
100-lecia Niepodległości, wciąg-
nięto także flagę Polski na maszt.

Red.
foto:JZ

Pamiętali o święciePamiętali o święcie
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Sean Connery - legenda kina
Tydzień temu w wieku 90 lat zmarł Sean Connery. Był niezapomnianym pierwszym odtwórcą roli 

Jamesa Bonda, a także jednym z najpopularniejszych aktorów w historii wielkiego ekranu. Wybitne-
go gwiazdora pożegnał z uznaniem cały świat.

Uczymy się tej innej rze-
czywistości. Niesamowita 
zdolność adaptacji działa jak 
należy. Ludzie nadal cierpią 
na różne sposoby, choć teraz 
intensywniej i niekoniecznie z 
powodu medialnej choroby.

Udaje się jednak podtrzy-
mać część tej aktywności, któ-
ra czyni nas ludźmi rozumny-
mi i zagaduje duszę różnymi 
kolorami. Że łatwiej idzie to 
nieubłagalne przejście.

Patrzyłem w zeszłym ty-
godniu na „moją” kawiarnię. 
Pełną jeszcze nieskończonych 
planów i marzeń, ale wtedy 
dobrze oświetloną, udźwię-

kowioną, pełną specjalistów i 
skąpą w - podyktowaną prze-
pisami - publiczność. Jeden 
z epizodów festiwalu Hałda 
Jazz udał się w tej innej rze-
czywistości. I to jest przypadek 
pierwszy.

W ostatniej dzielnicy, któ-
rą żegna się we wstecznym 
lusterku przy każdej próbie 
ucieczki z miasta, wzdłuż do-
pasowanego do standardów 
miasta 21 wieku sznurka ulicy 
Wrocławskiej, powstaje siecio-
wy market.

Wciśnięty między stare ka-
mienice, a osiedle domków z 
początku nowej Polski.

Obok, od niepamiętnych 
czasów, stoi sklep spółdzielni 
Społem. 

Po drugiej stronie ulicy, 
na cmentarzu młodego pol-
skiego kapitalizmu, włościach 
Marka Kubali, nieco młodszy 
spożywczak. W obydwu zna 
się klientów po imieniu. Gdy 
nie starcza 10 groszy, mówi się 
„przy okazji”. I to jest przypa-
dek drugi.

W obydwu przypadkach 
kończy się pewien rodzaj spo-
łeczności.

Jak to się zaczęło
Urodził się jako Thomas Sean 

Connery w 1930 roku w Edynbur-
gu. Pochodził z robotniczej rodzi-
ny. Wcześnie porzucił szkołę, aby 
zarabiać na życie i dorzucić trochę 
grosza do domowego budżetu. W 
wieku 16 lat wstąpił do marynarki 
wojennej, jednak w niedługim cza-
sie przez przewlekłe problemy z 
żołądkiem musiał wrócić do rodzin-
nego Edynburga. Warto przypo-
mnieć fakt, że po nieudanej próbie 
zrobienia kariery w wojsku imał się 
różnych zajęć, w tym m.in. modela, 
pomocnika rzeźnika, roznosiciela 
mleka, ochroniarza i ratownika na 
basenie. Natomiast w wolnym cza-
sie dbał o kondycję fizyczną oraz 
muskulaturę. Chcąc to wykorzystać 
i trochę zarobić, brał udział w kon-
kursach Mr. Uniwersum i w edycji z 
1953 roku udało mu się nawet zdo-
być 3 miejsce. Wśród różnych zajęć 
była też praca w lokalnym teatrze. 
Pracując w nim, zrozumiał, że zna-
lazł swoje miejsce na świecie. Po 
raz pierwszy wystąpił w filmie jako 
statysta na początku lat pięćdzie-
siątych. W 1957 roku zagrał pierw-
szą główną rolę w telewizyjnym 
filmie „Brudna forsa”.

Pierwszy James Bond
W 1961 roku, po kilku latach spę-

dzonych w teatrze oraz kilku rolach 

na małym i dużym ekranie, udało 
mu się dostać rolę Jamesa Bonda 
w filmie „Doktor No”. Dodajmy, że 
w castingu pokonał m.in. Rogera 
Moore’a. Projekt miał mały budżet 
i nie wróżono mu dużego sukcesu. 
Produkcja okazała się jednak hitem 
komercyjnym, a Connery z miejsca 
stał się gwiazdą światowego for-
matu. Jako szpieg w tajnej służbie 
Jej Królewskiej Mości wystąpił w 
sumie w 7 odsłonach serii. Na po-
czątku kręcenia pierwszego "obra-
zu" o Bondzie, niestety, po bliższym 
poznaniu aktora, wyszło na jaw, że 
Connery ma bardzo prostackie 
maniery. Reżyser Terence Young 
za punkt honoru postawił sobie 
zmianę jego wizerunku. – Będziesz 
elegancki, kiedy nauczysz się spać 
garniturze – instruował go służbo-
wo po zakupach w ekskluzywnym 
londyńskim butiku. – Rano, gdy się 
obudzisz i zobaczysz, że garnitur 
jest niewymięty, możesz zagrać 
Bonda. Zalecenia pomogły i Sean 
Connery stał się symbolem dobre-
go smaku. Warto dodać, że wszyst-
kie filmy o Bondzie gwiazdor zagrał 
w peruce, gdyż od 17 roku życia 
przedwcześnie zaczął łysieć.

Życie po Bondzie
Kontynuował karierę filmową 

w latach 70 - tych, pojawiał się w 
bardziej ambitnych produkcjach. 

Wystąpił w adaptacji „Morderstwa 
w Orient Expressie” i sztuki „Agre-
sja” w reżyserii Sidneya Lumeta. 
Wielkie uznanie przyniosły mu też 
takie filmy jak "Imię róży", "Niety-
kalni" czy "Polowanie na Czerwony 
Październik". W 1990 r. za rolę w 
"Indiana Jones i ostatnia krucjata" 
otrzymał nominację do Złotego 
Globu w kategorii "najlepszy aktor 
drugoplanowy". Ma na swoim kon-
cie role królów, więźniów, szaleń-
ców i złodziei. W 2000 roku zagrał 
rolę pisarza-odludka, który został 
mentorem uzdolnionego afroame-
rykańskiego chłopca w filmie "Od-
naleźć siebie". Kolejnym projektem 
była "Liga niezwykłych dżentelme-
nów". W 2005 roku użyczył swo-
jego głosu Jamesowi Bondowi w 
grze wideo "James Bond 007: From 
Russia with Love". Od 2003 r. był na 
aktorskiej emeryturze.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://plejada.pl/

https://www.filmweb.pl/
https://kultura.onet.pl/

https://www.gosc.pl/
https://www.rp.pl/Film/

https://biografia24.pl/
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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.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Dyscyplina – leksem ten 
Słownik Języka Polskiego 
opisuje w czterech różnych 
znaczeniach. Po pierwsze są 
to zasady regulujące sposób 
zachowania, postępowanie 
w określonym środowisku, w 
danej grupie ludzkiej; porzą-
dek, posłuszeństwo, posłuch, 
subordynacja. Po drugie de-
finiuje ją jako stan uporząd-
kowania czyjegoś sposobu 
postępowania, systemu war-
tości; rygor moralny, samo-
kontrola. Słowo to znane jest 
również jako określona dzie-
dzina wiedzy, nauki, techniki 
itp.; gałąź, obszar, zakres, a 
także - po czwarte - używa 
się go na określenie rodzaju 
rózgi zakończonej kilkoma 
pasami rzemiennymi, stoso-
wanej do wymierzania kar 
cielesnych, zwłaszcza w szko-
le; batog, kańczug. Pokoleniu 
wychowanemu na  przygo-
dach Profesora Kleksa na myśl 
przychodzi piosenka, z której 
dowiadujemy się, że „Dyscy-
plina to podstawa wycho-
wania”. W czasach pandemii 
koronawirusa mamy do czy-
nienia z zachowaniem „dyscy-
pliny narodowej”, czyli prze-
strzeganiem wprowadzonych 
zasad celem ograniczenia 
transmisji choroby. Ale jak wi-
dać po ostatnich statystykach 
zakażeń, tej dyscypliny brak. 
Wśród naszych znajomych 
znajdziemy wielu pyszałków, 
którzy lekceważą zagrożenie, 
nie stosując się do wytycz-
nych. Inaczej jest w Japonii, 
gdzie mimo zatłoczonych 
miast, takich jak Tokio, oraz 
bliskości Chin – pandemia 
miała mocno ograniczony za-
kres. Rezultatem jest samody-
scyplina Japończyków, której 
przejawem była skuteczność 
pozostawania w domu i za-
chowywania dystansu. Innym 
dobrym przykładem jest Au-
stralia, gdzie w stanie Wikto-
ria, który znalazł się w epicen-
trum, w sierpniu ogłoszono 
„stan katastrofy”. Tymczasem 
ostatnio liczba nowych za-
każeń w tym miejscu wynio-
sła zero. Wszystko za sprawą 
przestrzegania zasady opusz-
czania domów. Warto zatem 
wziąć sobie do serca motto, 
że narodową walkę z wirusem 
zaczynamy od siebie.

Redaktor Naczelny

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W ostatnim tygodniu uwa-
ga mediów skupiała się na 
wyborach prezydenckich w 
Stanach Zjednoczonych. Geo-
graficznie USA dzieli z Polską 
ogromna odległość, jednak 
globalnie, to co dzieje się ze 
Stanami Zjednoczonymi ma 
niebagatelny wpływ na sytu-
ację reszty świata, w tym Eu-
ropy i Polski. Nie trzeba pod-
kreślać, że także wybór drogi 
gospodarczej USA w znacznej 
mierze decyduje czy wyścig 
z katastrofą klimatyczną uda 
nam się wygrać czy może nie.

Znamy już wyniki wybo-
rów, ale trzeba przyznać, że 
nie były one oczywiste i trze-
ba było wiele cierpliwości, aby 
poznać ostateczny efekt gło-
sowania Amerykanek i Ame-
rykanów. Populizmy Donalda 
Trumpa nie „kupiły” wystar-
czającej ilości głosów. Koro-
nawirus nie powstrzymał tak-
że frekwencji wyborczej, bo 
była najwyższa od 1908 roku 
– prawdziwe święto demokra-
cji. Warto podkreślić, że na sa-
modzielny start zdecydowali 
się amerykańscy Zieloni: Ho-
wie Hawkins i Angela Walker. 
Kampania dla tych osób miała 
na celu przede wszystkim po-
kazać wyborczyniom i wybor-
com w USA ambitną zieloną 
alternatywę polityczną.

Większość zdecydowała, 
że wybiera Joe Bidena i wraz 
z nim Kamilę Haris – pierw-
szą kobietę, wiceprezydentkę 
USA. Jeśli nie są Wam obo-
jętne losy ludzkości na Zie-
mi, to jest chwila na to, aby 
odetchnąć z ulgą. Prezydent 
– elekt, w przeciwieństwie do 
Donalda Trumpa, nie poddaje 
w wątpliwość katastrofy kli-
matycznej. Po pierwsze po-
stanowił na nowo podpisać 
porozumienie paryskie, z któ-
rego wyszedł Trump. Po wtó-
re, jasno określa zielone cele 
polityczne, a to między innymi 
neutralność klimatyczna do 
2050 roku, inwestycje publicz-
ne w zieloną energię oraz in-
kluzywność społeczna. Jedna 
z najważniejszych gospodarek 
ma szansę na zieloną drogę 
i niech to będzie dobra wia-
domość, zwłaszcza w czasie, 
kiedy ogrom negatywnych in-
formacji płynie szerokim stru-
mieniem.
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

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

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

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

OKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

POMÓŻMY
SIEDMIOLETNIEJ 

NADII !!!
U NADII MAKARCZUK Z WAŁBRZY-
CHA ZDIAGNOZOWANO OSTRĄ 
BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ 
TYPU B. NADIA PILNIE POTRZEBUJE 
WSPARCIA, JEDYNĄ SZANSĄ JEST 
BARDZO NOWOCZESNA TERAPIA 
CAR-T, KTÓREJ KOSZT TO 1,4 MLN 
ZŁOTYCH! CHOROBA POSTĘPUJE, A 
NADII NIE ZOSTAŁO JUŻ WIELE CZA-
SU…
CHOĆ NADIA CHODZI DOPIERO 
DO ZERÓWKI, JEJ ŻYCIE GAŚNIE. 
DZIEWCZYNKA ZMAGA SIĘ Z OSTRĄ 
BIAŁACZKĄ, A W WALCE Z PRZECIW-
NIKIEM PRZESZKADZA JEJ RZADKI 
GEN. ABY RAZ NA ZAWSZE ROZPRA-
WIĆ SIĘ Z CHOROBĄ, POTRZEBUJE 
TERAPII RODEM Z FILMU SCIENCE 
FICTION. CAR-T MOŻE URATOWAĆ 
JEJ ŻYCIE, ALE NIESTETY KOSZTUJE 
ASTRONOMICZNE PIENIĄDZE.
NADIA POTRZEBUJE NASZEJ POMO-
CY!!!

Pieniądze można wpłacać online
https://www.siepomaga.pl/nadia-
-makarczuk
Przelewem tradycyjnym
Odbiorca
Fundacja Siepomaga
Pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań
Numer w Alior Banku
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
IBAN: 
PL89249000050000453062407892
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Tytułem
25069 Nadia Makarczuk darowizna
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Studio Espresso premierowo gościło jako wideorozmowa

z Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu rozmawiał Paweł Szpur

 z dr Agnieszką Mroczek-Czetwertyńską

Z powodu pandemii uczelnia 
musiała zmienić system i spo-
sób nauczania. Jak to obecnie 
wygląda?

Z dnia na dzień zostaliśmy 
postawieni przed koniecznością 
zmiany sposobu nauczania ze 
stacjonarnej – kontaktowej ze 
studentem na formę zdalną on-
-line. W miarę szybko poradzili-
śmy sobie z platformą wymiany 
informacji, chwilę później pojawi-
ła się platforma, przez którą rów-
nież dziś się spotykamy, do pra-
cy bezpośredniej ze studentem. 
Na dzień dzisiejszy również te 
platformy są przez nas używane. 
Używają ich studenci stacjonarni, 

niestacjonarni, a nawet Uniwersy-
tet III wieku, który wykłady oraz 
część zajęć językowych ma rów-
nież w formie on-line. Myślę, że 
przy tej drugiej fali pandemii byli-
śmy bardziej przygotowani niż na 
początku.

Wszystkich zajęć nie da się 
prowadzić poprzez system on-
-line, jednak potrzebne są zaję-
cia praktyczne, które Państwo 
prowadzicie w siedzibie uczel-
ni. Jakie zajęcia odbywają się 
jako praktyczne i na jakich kie-
runkach?

Ministerstwo dało nam tą 
furtkę, która umożliwia nam pro-

wadzenie zajęć w uczelni, lecz 
nie nadużywamy tej możliwości. 
Wszystko, co konieczne odbywa 
się w uczelni. W uczelni może-
my spotkać studentów technik 
dentystycznych, którzy pracują 
w ramach zajęć z protetyki czy 
ortodoncji. Można też spotkać 
kosmetolożki i pielęgniarki, które 
pracują w swoich pracowniach. 
Realizowane są zajęcia w pra-
cowniach chemicznych, z chemii, 
biochemii czy z receptury kos-
metycznej. Ponadto pracujemy 
w pracowniach komputerowych, 
które wykorzystywane są chociaż-
by przez logistyków czy architek-
tów wnętrz, ponieważ niezbędne 

oprogramowanie jest dostępne 
tylko w murach uczelni. Nie ma 
co ukrywać, że studenci docenia-
ją to, że mogą przyjść na uczelnię 
chociaż raz w tygodniu i spotkać 
się ze sobą i z prowadzącym, po-
czuć tą atmosferę studiowania. 
Nawet na takich kierunkach jak 
filologia, administracja, pedago-
gika czy bhp odbywają się takie 
pojedyncze godziny kontaktowe, 
gdzie - mimo wszystko - student 
przyjeżdża i pracuje z prowadzą-
cym.

W jakim czasie odbywają się 
zajęcia on-line? Czy są one na-
grywane i każdy student może 

je otworzyć w dowolnej chwili? 
Czy prowadzone są zgodnie z 
harmonogramem zajęć w cza-
sie rzeczywistym?

Przyjęliśmy dwa rozwiązania. 
Rozwiązanie dla strefy żółtej, w 
której Wałbrzych był i tym planem 
posługiwaliśmy się przez chwilę. 
Oraz został stworzony plan dla 
strefy czerwonej. Ten plan zakłada 
tą minimalizację zajęć w uczelni, a 
większość zajęć zdalnych. Zajęcia 
odbywają się zgodnie z harmo-
nogramem. Tak jak jest w planie, 
studenci logują się do poszcze-
gólnych pokoi prowadzących i 
prowadzący przy włączonej ka-
merze mają obowiązek przepro-
wadzić zajęcia zgodnie z planem. 
Oczywiście są przesunięcia, bo 
tego nie da się uniknąć, ale raczej 
staramy się, aby to wszystko „szło” 
tak jak mamy to zaplanowane w 
roku akademickim.

Czy wykładowcy mają moż-
liwość bycia w salach uczelni i 
z nich prowadzenia tych zajęć 
on-line?

Tak, mamy taką możliwość. 
Większość wykładowców nie 
przyjeżdża do uczelni tylko pracu-
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Patriotyzm gospodarczy
W środę obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości. W tym roku 
organizacyjnie w mniejszym za-
kresie, z ograniczeniami czerwonej 
strefy i walką z koronawirusem w 
tle. Oficjalne uroczystości zostały 
odwołane bądź przeniesione do 
strefy internetowej i indywidual-
nej. Lecz niezależnie od formy ce-
lebracji, Święto Niepodległości to 
podniosłe wydarzenie patriotycz-
ne. Patriotyzm według definicji to 
„miłowanie miejsca swojego po-
chodzenia i/lub zamieszkania” oraz 
„postawa osoby, która kocha swoją 
ojczyznę, czuje się jej częścią, dzia-
ła dla jej dobra i gotowa jest wiele 
dla niej poświęcić”. A patriotyzm 
gospodarczy? To rozbudowanie 
przytoczonych definicji i przyjęcie 
w praktyce założenia przez oby-
wateli – konsumentów, iż kupując 
produkty i usługi z Polski wspie-

ramy polski biznes, polską gospo-
darkę, polskich przedsiębiorców. 
Ja pokusiłbym się jeszcze o roz-
szerzenie pojęcia patriotyzmu go-
spodarczego o promocję i ochronę 
waluty narodowej - polskiego zło-
tego, promocję polskiej własności i 
ochronę kapitału narodowego oraz 
„dobre, bo polskie” - czyli zakup 
dobrych jakościowo produktów i 
usług od polskich producentów i 
usługodawców. Zatem świadomie 
wybierając rodzimy produkt (naj-
pierw dokładnie sprawdzając kraj 
pochodzenia/produkcji) zwiększa-
my popyt i zapotrzebowanie na 
jego produkcję. Większa produk-
cja wymaga zatrudnienia więk-
szej liczby pracowników. Większa 
liczba pracowników to większe 
dochody społeczeństwa i budżetu 
państwa. Przykładami patriotyzmu 
gospodarczego są m.in. zakupy 
żywności u rolnika lub w lokalnym 
sklepie, tankowanie na stacji Or-
len, zakup ubrań 4F lub butów w 
CCC, korzystanie z usług polskich 
instytucji finansowych – PKO, PZU. 
Oczywiście mamy gospodarkę 
wolnorynkową, jeżeli w podobnej 
cenie mam do wyboru produkt 
polski gorszej jakości i produkt 
zagraniczny lepszej jakości to, 
zaspokajając potrzeby gospodar-
stwa domowego, wybiorę produkt 
zagraniczny. Stara szkoła ekonomii 
mówi, iż „kapitał nie ma narodowo-
ści” lecz śmiem twierdzić, że jednak 
ma, patrząc przez pryzmat protek-
cjonizmu gospodarczego państw 
Europy Zachodniej, którego celem 
jest ochrona własnego rynku, pro-
dukcji i handlu krajowego przed 
zagraniczną konkurencją.

Oglądnij pełny wywiad

Wolontariusze Grupy PFR
wspierają nasze hospicjum

Wolontariusze Polskiego Funduszu Roz-
woju po raz kolejny pokazali, że pomagać 
można na wiele sposobów. W ramach 
akcji „Aktywny Wolontariat”, poprzez swo-
ją aktywność fi zyczną, pracownicy Grupy 
PFR przez wakacje zebrali 30 tysięcy zło-
tych, które Fundacja Polskiego Funduszu 
Rozwoju przekazała nam.

Poprzez „Aktywny Wolontariat” pracow-
nicy Grupy PFR włączają się w pomoc 
fi nansową dla wybranej organizacji po-
mocowej. Akcja po raz kolejny przycią-

gnęła wielu pracowników spółek PFR SA, 
PFR Nieruchomości, PFR TFI, PFR Ventures 
oraz Fundacji PFR. Każdy z wolontariuszy 
dzień w dzień dokładał kolejne złotówki 
do wspólnej puli, którą następnie mogli 
przekazać na wybrany cel. W tym roku 
wolontariusze zdecydowali się całą kwotę 
przekazać do naszego Hospicjum. 

Od Pani Magdaleny Grzankowskiej, Preze-
ski Fundacji PFR, otrzymaliśmy życzenia 
i słowa wsparcia: - Żałujemy, że nie mogli-
śmy odwiedzić obdarowanego przez nas 

hospicjum by poznać jego mieszkańców i 
porozmawiać z personelem. Pozostajemy 
jednak w stałym kontakcie z placówką i 
życzymy każdemu dużo zdrowia.

Za zgromadzone fundusze zakupimy 
ultrasonograf, który szczególnie teraz w 
czasie epidemii, jest nam bardzo potrzeb-
ny. Bardzo dziękujemy za to wsparcie!

Pracownicy , Pacjenci, Zarząd Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział 
w Wałbrzychu

je z domów. Mimo to przygotowa-
liśmy sale, które są wyposażone w 
sprzęt komputerowy umożliwia-
jący wykładowcy prowadzenie w 
pełni zajęć on-line i kontaktowa-
nie się ze studentami.

Z poprzedniego lockdown'u 
posiadacie Państwo już do-
świadczenie. Jak wyglądała se-
sja egzaminacyjna?

Sesja egzaminacyjna mogła 
być przeprowadzona częściowo w 
murach uczelni. Pod koniec maja 
Ministerstwo dało nam możliwość 
powrotu do uczelni i wykonania 
tego, co odkładaliśmy przez cały 
czas, gdy byliśmy zamknięci i nie 
mogliśmy realizować zajęć prak-
tycznych. Te zajęcia staraliśmy się 
nadrobić przez trzy – cztery ko-
lejne tygodnie. Część egzaminów 
mogliśmy realizować w uczelni. 
Postawiliśmy szczególnie na to, 
aby egzaminy dyplomowe odbyły 
się w uczelni - oczywiście w od-
powiednim reżimie sanitarnym. 
Jednak to pożegnanie studenta to 
taka fajna sprawa, kiedy mógł on 
ostatni raz przyjść i porozmawiać, 
ze swoim, promotorem, recenzen-
tem i całą komisją.

Przeprowadziliście również 
Państwo badanie wśród studen-
tów po pierwszym lockdownie 
dotyczące zdalnego nauczania. 
Co przedstawiają wyniki? Na co 
studenci zwracali uwagę?

Oceniono około 25 procent 
nauczycieli. Nie postawiliśmy na 
konkretną ocenę danego nauczy-
ciela tylko zostawiliśmy wolną 
rękę studentom. Co pocieszające, 
studenci w ponad 90 procentach 
stwierdzili, że zajęcia odbywały 
się zgodnie z planem. Mimo tego, 
że to był czas kiedy uczyliśmy się 
jak realizować zajęcia zdalnie, że 
wszystko było dla nas nowe, to tu 
możemy się pochwalić, że zajęcia 
odbywały się zgodnie z planem. 
Co podkreślali studenci dobre-
go? Z tych dobrych elementów to 
oczywiście to, że nie trzeba było 
dojeżdżać, studentom odpadały 
wydatki związane z dojazdami, a 
także to, że można było doświad-
czyć tej nauki w inny sposób. Po-
dobało im się również to, że te 
zajęcia odbywały się zgodnie z 
harmonogramem. Co nam dało 
do myślenia i jest to refleksja na 
przyszłość, to to, że podkreślali 
bardzo dużą ilość materiału, którą 
musieli samodzielnie przyswoić. 
To chyba też jest bolączka nie tyl-
ko wyższych uczelni, ale też szkół 
średnich czy podstawówek. Zwra-
cali uwagę, że materiał był „przeła-
dowany”, że nie mieli możliwości 
przyswojenia go na swój sposób. 
Oczywiście brakowało im zajęć 
praktycznych czyli w pracowniach 
specjalistycznych czy laborato-
riach komputerowych. To jest coś, 
co jest ważnym elementem na-
uczania zawodowego.

Czy studenci nie zwracali 
uwagi na fakt budowania więk-
szej w sobie samodyscypliny w 
nauce? Chyba jednak uczenie 
się w domu, a nie w murach 
szkoły,  jest bardziej rozprasza-
jące?

Na pewno, choć studia charak-
teryzują się tym, że trzeba trochę 
samodzielności do tej nauki wło-
żyć. Ale te spotkania z prowa-
dzącym, możliwość zapytania o 
pewne sprawy jest o tyle cenne, 
że rozwiewa pewne wątpliwości. 
Przy ograniczonej możliwości wy-
pożyczania książek, bo biblioteki 
były zamknięte, i otrzymywaniu 
tylko suchych materiałów trzeba 
było pracować więcej niż normal-
nie.

Dziękuję za rozmowę.

Zapraszam również na dni 
kariery on-line, które będą się 
odbywały u nas 7 grudnia 2020 
roku. Oferujemy różne spotka-
nia z ekspertami dla młodzieży 
i studentów. Gama do wyboru 
będzie szeroka.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Sposoby na cienie
pod oczami
Wyróżniamy kilka powodów 

występowania cieni oraz wor-
ków pod oczami. Najczęściej 
są to zastoje limfy, które mogą 
być wynikiem zmęczenia, nie-
wsypania czy ciągłej pracy 
przed monitorem. Do innych 
zaliczamy uwarunkowania ge-
netyczne, płytko unaczynioną 
skórę, niewłaściwą dietę oraz 
choroby. Znamy jednak spo-
soby, dzięki którym możemy 
uporać się z tym estetycznym 
problemem zarówno w domu 
jak i w gabinecie kosmetycz-
nym. Wśród domowych spo-
sobów warto postawić na zimy 
kompres aplikowany na oczy. 
Obkurcza naczynia krwio-

nośne, likwidując cienie oraz 
obrzęki pod oczami. Może być 
w formie maseczki, płatków że-
lowych czy żelowych okularów. 
Następnie dobierzmy odpo-
wiednią pielęgnację. Sprawdzą 
się tu wszystkie kremy o lekkiej 
formule, które w swoim skła-
dzie zawierać będą witaminę 
C, K, wyciąg z miłorzębu japoń-
skiego, retinol, wyciąg z arniki. 
Ważne, aby podczas aplikacji 
kosmetyku wykonywać deli-
katny masaż. Pomocna w wal-
ce z cieniami pod oczami może 
też być dieta, a raczej zmiana 
nawyków żywieniowych. Wy-
bierajmy produkty pobudzają-
ce metabolizm komórkowy tj. 
zieloną herbatę, cytrusy, imbir, 
kurkumę. Jeżeli domowe spo-
soby nie dają zadowalających 
rezultatów, warto wybrać się 
po pomoc do specjalisty. W 
gabinetach kosmetologicz-
nych można wykonać szereg 
zabiegów, które zniwelują cie-
nie pod oczami oraz poprawią 
kondycję skóry w tym miejscu. 
Do najbardziej sprawdzonych 
i popularnych należą: mezote-
rapia igłowa oraz karboksyte-
rapia. Dla osób, które boją się 
igły, alternatywą może okazać 
się masaż limfatyczny okolicy 
oczu, który zmniejsza obrzęk i 
poprawia mikrokrążenie.

Nieodpowiedzialni kierowcy
W ciągu 24 godzin wał-

brzyscy policjanci zatrzyma-
li dwóch mężczyzn, którzy 
wsiedli „za kółko” swoich 
samochodów pomimo orze-
czonych przez sąd zakazów 
kierowania pojazdami. W po-
niedziałek wieczorem w ręce 
mundurowych wpadł rów-
nież kierujący znajdujący się 
pod wpływem alkoholu.

Wałbrzyscy policjanci wyelimi-
nowali kolejnych nieodpowiedzial-
nych uczestników ruchu drogowe-
go, którzy za kierownice swoich 
pojazdów wsiedli, nie mając prawa 
jazdy. Pierwszego z nich funkcjona-
riusze ruchu drogowego zatrzyma-
li w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja 
w niedzielę przed godziną 21:00. 

22-letni mieszkaniec Wałbrzycha 
miał orzeczony przez Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu zakaz prowadzenia 
pojazdów do lutego 2021 roku. W 
poniedziałek wieczorem - w ręce 
tym razem policjantów prewen-
cji wałbrzyskiej komendy - wpadł 
21-letni wałbrzyszanin. Mężczyzna 
jechał samochodem osobowym po-
mimo wydanych przez ten sam sąd 
dwóch zakazów kierowania pojaz-
dami mechanicznymi - w tym przy-
padku łącznie do grudnia 2022 roku. 
Przestępca drogowy był również po-
szukiwany przez Prokuraturę Rejo-
nową w Wałbrzychu celem ustalenia 
miejsca pobytu. Natomiast tego sa-
mego dnia po godzinie 20:00 funk-
cjonariusze ruchu drogowego na 
ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu 

sprawdzili stan trzeźwości 47-latka. 
Wałbrzyszanin jadący samochodem 
osobowym miał blisko 0,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Funkcjonariusze kierowany przez 
niego pojazd zabezpieczyli na par-
kingu strzeżonym. Dwaj kierujący 
zatrzymani przez policjantów z obo-
wiązującymi zakazami do kierowa-
nia pojazdami mogą teraz trafić za 
kraty więzienia na 5 lat. Wałbrzysza-
ninowi znajdującemu się pod wpły-
wem alkoholu grozi kara aresztu, 
wysoka grzywna oraz długotrwały 
zakaz prowadzenia pojazdów.

Red.
Źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl

Złapali złodziejaszków
Dwie osoby mające zwią-

zek z przestępstwami prze-
ciwko mieniu wpadły w ręce 
policjantów pierwszego 
komisariatu. To 34-latek po-
dejrzany o kradzieże z wła-
maniami do pomieszczeń 
piwnicznych oraz 23-latka 
odpowiedzialna za ukrywa-
nie mienia pochodzącego z 
czynów zabronionych. Funk-
cjonariusze podczas prowa-
dzonych działań operacyj-
nych odzyskali większą część 
utraconych przedmiotów.

Realizując informacje własne, 
policjanci Komisariatu Policji I w 
Wałbrzychu zatrzymali w niedzielę 
nad ranem 23-letnią wałbrzyszan-
kę. W piwnicy, którą dysponowała w 
jednym z budynków przy ulicy Mal-
czewskiego, funkcjonariusze znaleź-
li skradzione w ciągu ostatnich dni 
przedmioty. Były to między innymi 
kafelki, różnego rodzaju walizki i 
kurtki oraz elektronarzędzia. Zatrzy-
manie pasera nie oznaczało jednak 
końca pracy nad sprawą. Dzięki 
działaniom operacyjnym przepro-
wadzonym przez policjantów krymi-
nalnych tej jednostki ustalony został 
sam główny podejrzany. Natomiast 

34-letni wałbrzyszanin wpadł w po-
niedziałek przed południem. Męż-
czyzna odpowie za włamania do 
pomieszczeń piwnicznych w tym sa-
mym budynku i kradzież wyżej wy-
mienionego mienia oraz dodatkowo 
roweru. Wartość strat oszacowana 
została łącznie na około 2 tysiące 
złotych.  Wałbrzyszanie zostali już 
przesłuchani i przyznali się do po-
pełnienia przestępstw. Kobiecie gro-
zi teraz kara pozbawienia wolności 
do lat 5. Mężczyzna natomiast może 
spędzić za kratami więzienia 10 lat.

Red.
Źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl



Informacje 9
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 13 listopada 2020

REKLAMA R0556/20

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kiedy mijam go późnym 
popołudniem, stoi w otwar-
tych drzwiach swojego buti-
ku second hand i z maseczką 
opuszczoną pod brodę za-
ciąga się swoim pierwszym 
tego dnia lub może ostatnim 
już papierosem. Stoi zawsze 
wyprostowany na tle wystro-
jonych w używane ciuchy 
manekinów podświetlonych 
wnętrzem sklepu, w którym 
zapalone są jeszcze wszystkie 
światła. Ogromna poniemie-
cka witryna jego butiku nadal 
stawia dumnie czoła ulicznym 
ciemnościom, jak jej przezna-
czono. Jest w tym obrazku 
coś bardzo kojącego, lubię 
patrzeć na to zadowolenie na 
twarzy zupełnie obcego mi 
człowieka, który papierosem 
celebruje kolejne zamknię-
cie dnia w swoim sklepie, na 
przekór dziwności zastanego 
świata.  Albo ta pani, która 
zawsze wczesnym rankiem 
karmi gołębie na jednej z 
głównych ulic miasta wy-
chylając się z okna swojego 
mieszkania na parterze. Za-
wsze w towarzystwie siedzą-
cego obok niej na parapecie 
białego kocura, który głod-
nym wzrokiem liczy przycho-
dzące jak na wezwanie szare 
ciałka ptaków nic nierobiące 
sobie z kroczących obok prze-
chodniów. Zawsze schodzę 
z chodnika na ulicę, aby nie 
przerywać tej chwili, w której 
o brzasku poranka zatrzymuje 
się na moment ten pędzący 
na oślep świat. Macham na 
przywitanie do obcej pani w 
oknie, a ona odwzajemnia się 
uśmiechem pełnym zadowo-
lenia. Czasem nawet spojrzy 
na mnie jej kot przeciągający 
się na parapecie, z różowym 
języczkiem wystającym z jego 
białego pyszczka, którym li-
czy gołębie. Ci pożyczeni na 
chwilkę bohaterowie mojej 
codziennej egzystencji to ko-
twice przytwierdzające mnie 
do skalistego dna listopado-
wej matni. 

Gdyby Wam ktoś rok temu 
powiedział, że przyjdzie nam 
wkrótce zmagać się z jakimś 
wirusem, dla jednych śmiesz-
nym, dla drugich całkiem se-
rio, jednak dla wszystkich tak 
samo groźnym, który zburzy 
doszczętnie porządek oswo-
jonego przez nas świata, 
uwierzylibyście?

Pomogli chłopcu
Kiedy zagrożone jest zdro-

wie lub życie ludzkie policjan-
ci zawsze udzielą niezbęd-
nej pomocy. Tym razem taka 
potrzebna była w minioną 
niedzielę trzyletniemu miesz-
kańcowi Wałbrzycha. Funkcjo-
nariusze ogniwa wywiadow-
czego wałbrzyskiej komendy, 
widząc poważne obrażenia 
ucha u chłopca, podjęli na-

tychmiastową decyzję o prze-
wiezieniu go wraz z opiekują-
ca się nim matką do szpitala, 
gdzie poszkodowanym mło-
dym wałbrzyszaninem zaopie-
kowali się lekarze specjaliści.

Do zdarzenia doszło w mi-
nioną niedzielę po godzinie 
17:00 w rejonie ulicy Gdyńskiej. 
Wałbrzyszanka była z trzyletnim 

synem na spacerze. W pewnym 
momencie podczas zabawy 
chłopiec rozdarł sobie skórę na 
głowie i poważnie ranił ucho. 
Trudno było na miejscu zatamo-
wać krwawienie. Jako że nie było 
wolnego zespołu ratownictwa 
medycznego, na miejsce nie-
zwłocznie przyjechali policjanci 
zespołu wywiadowczego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu. Od początku wiedzieli, 
że cenna jest każda sekunda, 
dlatego w porozumieniu z dy-

żurnym - w wyniku stanu wyż-
szej konieczności - uruchomili 
w radiowozie sygnały pojazdu 
uprzywilejowanego i przewieźli 
trzylatka i jego matkę do szpita-
la. Tam lekarze zajęli się już mło-
dym mieszkańcem Wałbrzycha, 
któremu życzymy teraz szybkie-
go powrotu do pełni zdrowia.

Red.
Źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Tomasz 
Nazwisko:  Resel 
Data urodzenia:  22 stycznia 1965 roku
Pseudonim sportowy: Cichy (w Zagłębiu Wał-
brzych), Żyłka (w Lechii Dzierżoniowie)
Klub:  Górnik Wałbrzych (trener orlików)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik wywalczyłem dwa awanse do dawnej 
II ligi, czyli obecnej I ligi. Najpierw z Lechią Dzierżo-
niów, w której grałem przez 5 najpiękniejszych lat w 
historii klubu, w tym przez 3 sezony we wspomnia-
nej II lidze. Po powrocie do domu dołączyłem do KP Wałbrzych, z którym również 
awansowałem do II ligi. Jako junior wraz z Zagłębiem wygraliśmy Międzywoje-
wódzką Ligę Juniorów Starszych, ale choć w kolejnej fazie nie przegraliśmy meczu 
i nie straciliśmy bramki, to do rundy finałowej Mistrzostw Polski awansował Śląsk 
Wrocław. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Kiedyś, jako młody chłopak, podobała mi się ambitna gra Grzegorza Laty. Szcze-
gólnie wtedy, gdy został królem strzelców Mistrzostw Świata w Niemczech w 1974 
roku. 
Dlaczego piłka nożna?
Po pierwszym poważniejszym sukcesie Polaków w 1974 wiele dzieci zaintereso-
wało się piłka nożną. Ja również, choć podczas jednych z pierwszych badań lekar-
skich lekarz sugerował zmianę dyscypliny z powodu wady kręgosłupa. W końcu 
jednak dał się namówić, podbił książeczkę i tak zostałem piłkarzem Zagłębia Wał-
brzych. 
Jaki cel chcesz jako trener osiągnąć?
Zajmuję się młodzieżą, dlatego chciałbym, aby któryś z nich wybił się jak najwyżej, 
bo kiedyś chłopaki z Wałbrzycha osiągali wysokie cele, włącznie z reprezentacją 
Polski. Z drugiej strony cieszę się, gdy oni się cieszą, dlatego nie mam specjalnym 
ambicji pod kątem wyników, choć nie ukrywam, że dużą radość sprawiło mi tego-
roczne zwycięstwo moich podopiecznych w rozgrywkach młodzika młodszego. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Wpływ pandemii
na rozwój młodych piłkarzy
Jak bardzo pandemia wpłynęła 
na futbol widzi każdy, choć-
by przeciętnie interesujący 
się tym sportem. Nie odbyły 
się mistrzostwa Europy, Ligę 
Mistrzów dograno w lecie w 
formie turnieju finałowego, w 
ligowych zmaganiach wiosną 
była dłuższa przerwa, mecze 
rozgrywane są bez publiczno-
ści itd. Cała sytuacja ma także 
wpływ na finansową kondycję 
klubów, czasami pośrednio też 
piłkarzy. Ja zauważyłem jesz-
cze inny problem, dla kibiców 
niedostrzegalny, a związany z 
moją działalnością scoutingo-
wo-managerską. Dotyczy on 
niższych szczebli rozgrywko-
wych - A klasy, ligi okręgowej. 
Wiadomo jak wygląda futbol 
na tym poziomie pod wzglę-
dem organizacyjnym i sporto-
wym. Znaczna część piłkarzy 
traktuje to jako zabawę, hobby, 
ale jest też duża grupa młodych 
zawodników, dla których gra na 
tym poziomie jest wstępem do 
większej, profesjonalnej karie-
ry bo nie każdy zaczyna od tre-
ningów w akademiach dużych, 
profesjonalnych klubów. Tym-
czasem przez pandemię odwo-
łana została runda wiosenna 
rozgrywek, przez długi czas nie 
można było nawet trenować. 
Runda jesienna też raczej nie 
zostanie dokończona. W nie-
których podokręgach odwoły-
wano dużą liczbę meczów. Nie 
wiadomo też co będzie wiosną 
- czy rozgrywki ruszą zgodnie 
z planem. Wszystko było i jest 
„szarpane”, nieregularne, brak 
jest stabilizacji, ciągłości tre-
ningowej i meczowej. To jest 
rok (a może i dłużej) praktycz-
nie wyrwany z piłkarskiego 
życiorysu. Rok, który dla mło-
dych zawodników myślących o 
poważnej karierze, i to nawet 
nie na szczeblu Ekstraklasy czy 
pierwszej ligi, może okazać się 
prawdziwym nieszczęściem. 
Sam widzę jak w przypadku 
kilku piłkarzy, którym poma-
gam, minione miesiące miały 
być dla niektórych być może 
nawet ostatnią szansą na po-
kazanie się i angaż w klubie już 
ze znacznie wyższego szczebla. 
Pandemia może więc dla wielu 
młodych zawodników oznaczać 
koniec marzeń o zawodowym 
uprawianiu futbolu. Czasu się 
nie zatrzyma. Brak regularnej 
gry w tym wieku to brak mozli-
wości zdobywania bezcennego 
doświadczenia. A tego już się 
nadrobić nie da.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Błyskawica
Symbol błyskawicy na 
protestach kobiet, to 
przede wszystkim symbol 
walki z reżimem. Ma dłu-
gą etymologię i jest bar-
dzo sugestywny. Dzisiaj 
jednak przez wielu ogra-
niczonych historycznie 
ludzi, odbierany jest jako 
symbol nazistowskich 
bojówek SS. Głupie i przy-
kre. Oberwało się siat-
karkom za to, że wyraziły 
swoje zdanie. Oberwało 
się wielu innym. Komen-
tarze na portalach, profi-
lach społecznościowych 
świadczą, że świadomość 
społeczna jest niska, a 
propaganda skutecznie 
podsyca niebezpieczne 
nurty.
BŁYSKAWICA – pomijając 
SS – Polskie Siły Zbrojne 
dumne są z ORP Błyska-
wicy. Polski niszczyciel 
dzielnie walczył podczas 
II Wojny Swiatowej. Póź-
niej błyskawica tchnęła 
innych Polaków do używa-
nia tego właśnie symbolu. 
Dlaczego? Proszę spojrzeć 
na symbol Grup Szturmo-
wych Szarych Szeregów 
– Polskich partyzantów, 
walczących o wolność! 

Czasami, kiedy widzę ko-
mentarze, że ta konkretna 
błyskawica, której używa-
ją protestujący, jest ko-
pią tej z mundurów SS, to 
mam wrażenie, że ci, któ-
rzy je piszą są ślepi i to nie 
tylko na oczy… Tu bardziej 
już chyba chodzi o stan 
umysłu.

Jak można było tak po-
traktować, drużynę, która 
dumnie z podniesionym 
czołem reprezentuje na-
sze miasto. Drużynę, która 
ma tylu fanów. Dlaczego 
tak mało z nich wzięło je 
w obronę, bo przecież one 
nie zrobiły nic złego. Wal-
czą o swoje. Walczą zgod-
nie z własnymi przekona-
niami. Rzekomo żyjemy w 
demokratycznym kraju i 
mamy do tego prawo. Czy 
może już nie?

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Po sześciu z rzędach zwycięstwach GKS Tychy znalazł swego pogromcę. Okazał się nim 
Górnik Trans.eu Wałbrzych, który w środowe popołudnie dość gładko rozprawił się z przy-
jezdnymi 84:68.

Pogromcy liderów, czyli Górnik dzieli i rządzi

Po Czarnych Słupsk, którzy 
pod Chełmiec przyjechali z bi-
lansem 4-0, koszykarze Górnika 
Trans przerwali zwycięską passę 
kolejnej świetnie spisującej się 
jak dotąd ekipy. Mowa o tyskim 
GKS-ie, który przed środowym 
meczu szczycił się kompletem 
sześciu wygranych. Do kolejne-

go triumfu biało-niebieskich po-
prowadził Krzysztof Jakóbczyk, 
który był nie do zatrzymania 
dla rywali. Już do przerwy lider 
Górnika miał na swym koncie 14 
punktów, aby po zmianie stron 
dołożyć 15 „oczek”. 

Spotkanie rozpoczęło się od 
odśpiewania Mazurka Dąbrow-

skiego oraz krótkiego przemó-
wienia prezydenta Romana Sze-
łemeja, który przypomniał, iż 
mecz rozgrywany jest w Święto 
Niepodległości. Sam pojedy-
nek miał wyrównany przebieg 
i toczył się pod znakiem lekkiej 
przewagi rywali tylko przez pół-
torej kwarty. Od stanu 26:27 w 
15 minucie do głosu bowiem do-
szli miejscowi, którzy odskoczyli 
na kilka punktów i mimo prób 
tyszan na półmetku rywalizacji 
prowadzili 37:33. 

W drugiej części dominacja 
chłopców Grudniewskiego nie 
podlegała już dyskusji. W 26 
minucie nasi wygrywali 52:42, 
aby po 30 minutach odjechać na 
12 punktów (62:50). Gdy na po-
czątku ostatniej ćwiartki nasza 
przewaga osiągnęła 20 „oczek”, 
szkoleniowiec wałbrzyszan zde-
cydował się wpuścić na parkiet 
narybek Górnika w osobach 
Mateusza Podejko oraz 18-let-
niego Mateusza Stankiewicza i 
zaledwie 16-letniego Kuby Ni-
zińskiego, którzy również wpisali 
się do statystyk spotkania, a tym 
samym dołożyli swą skromną ce-
giełkę do szóstego zwycięstwa 
naszej drużyny. 

W kolejnym meczu Bartło-
mieja Ratajczaka i spółkę czeka 
pojedynek z Zetkamą Doralem 
Nysą Kłodzko. Do derbowej kon-
frontacji dojdzie jutro o godzinie 
17 na parkiecie przeciwnika. 

Suzuki I liga
IX kolejka
Górnik Trans.eu Wałbrzych – 

GKS Tychy 84:68 (14:19, 23:14, 
25:17, 22:18)

Górnik Trans.eu: Krzysztof 
Jakóbczyk 29 (4x3), Maciej Boja-
nowski 13 (1), Damian Cechniak 
8, Bartłomiej Ratajczak 7 (1), Jan 
Malesa 6, Damian Durski 5 (1), 
Marcin Wróbel 4, Mateusz Podej-
ko 4, Maciej Koperski 3 (1), Kamil 
Zywert 3, Mateusz Stankiewicz 
2, Kuba Niziński. Trener: Łukasz 
Grudniewski

Bartłomiej Nowak 

Mineralni na 5
MKS Szczawno Zdrój zmierzył się z grającym nieszablo-

nowo Zagłębiem Wałbrzych. Pierwsze 30 minut gry poka-
zało, że gospodarze będą musieli wznieść się na wyżyny 
swoich umiejętności. 

Po kilku akcjach z obu 
stron, pierwszego gola w 
meczu gospodarze zdobyli 
po uderzeniu Marcina Ły-
sakowskiego w 36 minucie. 
Wałbrzyszanie starali się 
szybko odrobić straty. Na 
drodze podopiecznych tre-
nera Łukasza Wojciechow-
skiego, stała jednak dobrze 
zorganizowana obrona Mi-
neralnych. To sprawiło, że 
wynik meczu do przerwy 
się nie zmienił.

Druga połowa zaczęła 
się od kilku nieźle zorgani-

zowanych akcji gości, które 
jednak wyniku nie zmieni-
ły. Zmienił go jednak Mar-
cin Łysakowski, który w 
64 minucie podwyższył na 
2:0. Od tego momentu go-
spodarze grali już zdecydo-
wanie bardziej swobodnie, 
co przełożyło się na kolej-
ne trafienia. Ostatecznie 
MKS wygrał mecz różnicą 
5 goli.

– Jestem zadowolony, że 
zagraliśmy na zero z tyłu, 
takie było założenie. Dłu-

go dzisiaj nie mogliśmy 
się przebić przez obronę 
Zagłębia, ale byłem prze-
konany, że to kwestia cza-
su. Wynik byłby dzisiaj 
znacznie wyższy ale bar-
dzo dobrze bronił golkiper 
Zagłębia. Bramki dzisiaj 
strzelali Łysakowski-3, Le-
wandowski oraz Maliszew-
ski. Na uwagę zasługują też 
trzy asysty Filipa Brzeziń-
skiego – mówił po meczu 
Rafał Siczek, trener MKSu 
Szczawno Zdrój.

MKS Szczawno Zdrój – 
Zagłębie Wałbrzych 5:0 
(1:0)

36’ 64’ 78’ Łysakowski, 
75’  Lewandowski, 86’  Ma-
liszewski

 
JZ



Ogłoszenia drobne 11
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 13 listopada 2020

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

WSZYWANIE 

ESPERALU 

TEL.

74 841-54-66 

74 665-66-88

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0558/20

KUPIĘ

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

PRACA

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

USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE 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, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(7) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

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

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

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

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

(9) HYDRAULIK, ELEKTRYK – 
DOKŁADNIE. TEL. 577 670 837

(4) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płyt-
ki, łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
660 948 158
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