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WAŁBRZYCH WICEMISTRZEM POLSKI!!!
Tydzień temu na łamach Ty-

godnika 30 minut poprosiliśmy 
czytelników, aby trzymali kciuki 
za naszych retro piłkarzy. Opła-
ciło się bo właśnie nasi chłopcy 
z wałbrzyskiej drużyny Czarni 
Lwów wywalczyli wicemistrzo-
stwo Polski!

Rozgrywana na boiskach gościn-
nych Siewierza oraz Żelisławic ostat-
nia kolejka ważyła losy wicemistrzo-
stwa Polski w Retro Lidze. Mistrza 
znaliśmy już od poprzedniej kolejki 
spotkań. Była nim pierwsza z nowych 
drużyn rodziny Retro Ligi - Strzelec 
Białystok. To właśnie z nią w ostat-
nim meczu zmierzyli się wałbrzyscy 
retro piłkarze. Po trudnych bojach na 
boisku wałbrzyszanie wygrali 7:4 i za-
pewnili sobie srebrny medal. Brawo 
Panowie, czapki z głów! Wałbrzych 
jest z Was dumny!

Przypominamy, że Retro Liga jest 
ogólnopolskim stowarzyszeniem 
sportowo-historycznym skupiającym 
zespoły odtwarzające polskie kluby 

sportowe działające w II RP i nieistnie-
jące po 1939 roku. Głównym założe-
niem tego projektu jest wskrzeszenie 
rozgrywek piłki nożnej opartych na 
przedwojennych przepisach, strojach 
i klimacie. Więcej o naszej drużynie 
przeczytacie na https://www.facebo-
ok.com/czarnilwowretro.

PAS
Fot. CZL

Zeskanuj kod QR i przeczytaj
o ostatniej kolejce na stronie Czarnych! 

Nowy ład krajobrazowy
Czeka nas rewolucja krajobra-

zowa. I wcale nie oznacza to, że za 
naszymi oknami zmieni się pięk-
ny pejzaż miasta Wałbrzycha. 
Mówiąc potocznie, celem nowej 
uchwały Urzędu Miasta Wałbrzy-
cha jest uporządkowanie prze-
strzeni reklamowej, ogrodzeń i 
małej architektury. Między inny-
mi w ciągu dwóch lat właściciele 
i przedsiębiorcy będą mieli czas 
dostosować swoje szyldy wzglę-
dem nowego prawa miejscowe-
go. Do 22 października wszyscy 
zainteresowani mogą wnosić 
uwagi do projektu uchwały.

W projekcie uchwały przewidzia-
no podział miasta Wałbrzych na sześć 
stref, w których to określone zostały 
zasady dla: tablic reklamowych, urzą-
dzeń reklamowych, obiektów małej 
architektury i ogrodzeń, a także zróżni-
cowane zasady i warunki sytuowania, 
gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z 
jakich mogą być wykonane. Tyczy się 
to również szyldów (zróżnicowane za-
sady i warunki ich sytuowania, gaba-
ryty oraz liczba szyldów, które mogą 
być umieszczone na danej nierucho-
mości przez podmiot prowadzący na 

niej działalność). - Celem uchwały jest 
wprowadzenie takich rozwiązań, któ-
re powstrzymają degradację krajobra-
zu oraz zapewnią jego zachowanie, a 
także ochronę przestrzeni publicznej 
przed dysharmonią, przez co wpły-
ną na poprawę estetyki miasta. Aby 
osiągnąć te cele niezbędne jest nie 
tylko realizowanie nowych inwestycji 
zgodne z uchwałą, ale również upo-
rządkowanie już istniejących obiek-
tów w przestrzeni - tłumaczy Robert 
Szymala, urbanista miejski z Biura Re-
witalizacji i Planowania Przestrzenne-
go Miasta Wałbrzycha.

- Obowiązek dostosowania tablic 
reklamowych i urządzeń reklamo-
wych po wejściu w życie uchwały 
będzie spoczywał po stronie właści-

cieli tych obiektów. Zgodnie z ustawą 
realizują go na własny koszt - dodaje 
urbanista miejski. 

Projekt uchwały był wyłożony do 
publicznego wglądu i można było 
się z nim zapoznać do dnia 7 paź-
dziernika w Biurze Rewitalizacji i Pla-
nowania Przestrzennego (Rynek 23, 
pok. 208) oraz na stronie BIP Urzędu 
Miasta - http://bip.um.walbrzych.pl/
artykuly/2296/projekt-uchwaly-kra-
jobrazowej . Do dnia 22 października 
można składać pisemne uwagi do 
tego projektu na adres Urzędu Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58-300 
Wałbrzych lub elektronicznie na adres 
e-mail: um@um.walbrzych.pl. Więcej 
o sprawie piszemy na www.30minut.
pl. 

PAS 
Fot. PAS

wydarzenia str. 3

Gaudeamus Igitur w PU ASGaudeamus Igitur w PU AS

zeskanuj kod
i czytaj pełen tekst 
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z Piotrem Jonkiem
Specjalistą Działu Marketingu Filharmonii Sude-
ckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu 
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kalendarium
PAŹDZIERNIK

8
PIĄTEK

Imieniny:
Eustachego, Maksymiliana

Dzień Bezpiecznego 
Komputera

PAŹDZIERNIK

12
WTOREK

Imieniny:
Pelagii, Brygidy

Światowy Dzień Jaja

 Imieniny:
Ludwika, Dionizego

Światowy Dzień Poczty
i Znaczka Pocztowego

PAŹDZIERNIK

13
ŚRODA

PAŹDZIERNIK

14
CZWARTEK

,,Bądź tak dobry, by nie mogli Cię dłużej ignorować”.
Steve Martin

PAŹDZIERNIK

9
SOBOTA

Imieniny:
Edwarda, Teofila

Dzień Bez Stanika

Imieniny:
Bernarda, Fortunaty

Światowy Dzień Wzroku

Imieniny:
Pauliny, Franciszka

Światowy Dzień Drzewa

PAŹDZIERNIK

10
NIEDZIELA

8:00-20:00 Festiwal Roślin (Aqua Zdrój Wałbrzych).
13:00-17:00 Dzika Trzynastka bieg górski pod Dzi-
kowcem.
17:00 Spektakl ,,Iwanow.Człowiek, który śpi.” (Teatr 
Dramatyczny Wałbrzych).
19:00 Spektakl ,,TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZ-
POSPOLITĄ / z trzema wykrzyknikami” (Dworzec 
Kolejowy Wałbrzych Szczawienko).
19:00 KONCERT ZEWNĘTRZNY - ANITA LIPNICKA 
INTYMNIE (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
19:00 GOŁA BABA - spektakl Joanny Szczepkow-
skiej (Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju)

18:00 Premiera ,,TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZ-
POSPOLITĄ / z trzema wykrzyknikami” (Dworzec Ko-
lejowy Wałbrzych Szczawienko)
18:00-20:00 Świebodzice | Cleo - SuperNOVA
19:00 KONCERT KAMERALNY - DNI MUZYKI FILMO-
WEJ I: KUBA STANKIEWICZ GRA KILARA (Filharmonia 
Sudecka Wałbrzych).
19:30 Nocne Zwiedzanie - Jesień Średniowiecza (Za-
mek Książ Wałbrzych).
20:30 Spektakl ,,Iwanow. Człowiek, który śpi.” (Teatr 
Dramatyczny Wałbrzych).

10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

9:00 - 18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.

10:00-18:00 Festiwal Roślin (Aqua Zdrój Wałbrzych).
11:00-14:00 zRęcznie Zrobione - Jarmark zdrowej żyw-
ności i rękodzieła (Targowisko Miejskie Dzierżoniów).
12:30 Spektakl ,,Atlas nieba” (Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu).
16:00,19:00 SPEKTAKL TEATRALNY - BEREK, CZYLI 
UPIÓR W MOHERZE (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
17:00 Spektakl ,,Iwanow.Człowiek, który śpi.” (Teatr 
Dramatyczny Wałbrzych).
19:00 Spektakl ,,TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZPO-
SPOLITĄ / z trzema wykrzyknikami” (Dworzec Kolejo-
wy Wałbrzych Szczawienko).

Imieniny:
Emila, Aldony

Dzień Wychodzenia
z Szafy

PAŹDZIERNIK

11
PONIEDZIAŁEK
9:00 - 18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.
10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.

REKLAMA R0475/21

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
11OC 10OC 10OC 12OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

część 1

Filharmonia Sudecka im. 
Józefa Wiłkomirskiego w 
Wałbrzychu co roku propo-
nuje koncerty związane z 
tematem muzyki filmowej. 
Dlaczego tak chętnie sięga 
się do tego rodzaju muzy-
ki?

Czujemy się komfortowo, 
gdy na widowni jest komplet 
publiczności. To dają nam co 
roku właśnie koncerty z mu-
zyką filmową. Wielu filmom 
towarzyszy muzyka, która 
w symfonicznym brzmieniu 
znakomicie sprawdza się na 
sali koncertowej. Gramy tzw. 
filmówkę, bo to bardzo czę-
sto jest znakomita muzyka.

Przed nami "DNI MUZYKI 
FILMOWEJ" w Filharmonii 
Sudeckiej. Jakie koncerty i 
w które dni odbędą się?

Na koncerty do Filharmo-
nii zapraszamy tradycyjnie 
w piątek o 19-tej. Jeden z 
czterech przygotowanych 
koncertów na Dni Muzyki Fil-
mowej to kameralny recital 
fortepianowy, usłyszymy go 
już 8.10.2021. Dwa kolejne 
koncerty, 15 i 22 października 
rozbrzmiewać będą wielki-
mi składami symfonicznymi. 
Ostatni, czwarty – 29.10.2021 
będzie wyjątkowym połą-
czeniem brzmienia orkiestry 
symfonicznej i chóru.

Już 8 października I 
dzień z Muzyką Filmową. 
Słuchacze poznają kompo-
zycje Wojciecha Kilara w 
opracowaniu Kuby Stankie-
wicza. Jakie utwory usłyszą 
goście?

Pianista wykona kompozy-
cje Wojciecha Kilara z bardzo 
dobrze znanych filmów ta-
kich jak „Trędowata”, „Ziemia 
obiecana”, „Rodzina Połaniec-
kiech” czy „Przygody Pana Mi-
chała”. Kuba Stankiewicz jest 
także niestrudzonym poszu-
kiwaczem polskich śladów w 
muzyce światowej. To dzię-

ki jego płytom i koncertom 
przypomnieliśmy sobie, że 
Victor Young to kompozytor 
polskiego pochodzenia, któ-
ry całą edukację muzyczną 
odbył w latach dwudziestych 
dwudziestego wieku w War-
szawie. Związał się z kinem 
po wyjeździe do Ameryki i 
stał się klasykiem muzyki fil-
mowej za sprawą ilustracji 
muzycznej do takich produk-
cji filmowych jak: „Jeździec 
znikąd”, „Komu bije dzwon”, 
„Podróże Guliwera” czy „W 
osiemdziesiąt dni dookoła 
świata”. Warto wiedzieć, że je-
den z najczęściej wykonywa-
nych standardów jazzowych, 
ulubiona przez Milesa Davisa 
„Stella by starlight” pochodzi 
z filmu „The Uninvited” z 1944 
i jest autorstwa Younga. W 
trakcie koncertu Kuba Stan-
kiewicz z pewnością nawiąże 
także do tej twórczości. Pole-
camy ten koncert szczegól-
nie jako nastrojowe, zupeł-
nie intymne wprowadzenie 
w świat własnej wyobraźni. 
Piękno tematów muzycznych 
zarówno Wojciech Kilara jak i 
Victora Younga pozwoli Pań-
stwu na przeżycie magii kina 
wyczarowanej dźwiękami 
fortepianu. Tak jak to kiedyś 
w kinie bywało...

Z kolei 15 październi-
ka to koncert pod tytułem 
"BOND. MY NAME IS...". Cze-
go mogą spodziewać się 
uczestnicy koncertu?

Bond z pewnością nie za-
wiedzie. Tak jak zwycięsko 
wychodził z opresji w „Doc-
torze No”, „From Russia with 
love”, w „Goldfinger”, „Live 
and let die”, „Goldeneye”, 
„Skyfall” czy „Spectre”. Własne 
aranżacje utworów z szes-
nastu bondowskich filmów 
przygotował Maciej Bana-
chowski, dyrygent, gitarzysta 
i właśnie aranżer ze Słupska. 
Solistkami koncertu będą 
śpiewające Katarzyna Wo-
łoszyn i Katarzyna Dacków. 
Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Sudeckiej pod dyrek-
cją Banachowskiego wykona 
także piosenki filmowe z lat 
70-tych i 80-tych. Nie zabrak-
nie także słynnego „Dirty 
dancing”.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Część 2 już za dwa tygo-
dnie. 
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Od 20 lat razem z Wami...

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Muzyka - w Słowniku 
Języka Polskiego leksem 
ten wyjaśniony jest w róż-
ny sposób. Otóż muzyka to 
po pierwsze ciąg dźwięków 
śpiewanych lub granych na 
instrumentach, tworzących 
pewną kompozycyjną całość; 
też: sztuka układania i wyko-
nywania takich kompozycji. 
Po drugie to brzmienie cze-
goś, zwłaszcza melodyjne lub 
przyjemne. Ale również w po-
tocznym znaczeniu to orkie-
stra, kapela, a także nauka gry, 
śpiewu itp. jako przedmiot w 
szkole; też: lekcja tego przed-
miotu. Zgodnie z definicją 
słowo „muzyka” pochodzi od 
greckiego wyrazu „mousike” 
oznaczającego wszelką czyn-
ność, której patronują Muzy. 
W starożytnej Grecji nie od-
nosiło się ono tylko do sztuki 
dźwięków, ale obejmowało 
też takie artystyczne dziedzi-
ny jak taniec, poezja czy archi-
tektura. Grecy nie posługiwali 
się pojęciami jak my dzisiaj. 
Tak więc, przeczesując inter-
net i portale tematyczne, oka-
zało się, że termin „muzyka” 
nie jest pojęciem uniwersal-
nym. Okazuje się również, że 
intuicyjnie wiemy, co to jest 
muzyka, ale pytania o nią są 
trudne i nie ma na nie jedno-
znacznej odpowiedzi. Każdy 
z nas muzyki doświadcza na 
różny sposób. Ponadto każdy 
inaczej ją określa, w różnych 
kulturach zupełnie odmiennie 
się ją definiuje lub nie definiu-
je się wcale. Bywa również, 
że mówiąc o niej - często po-
sługujemy się metaforami. Ja 
od pewnego wieku mojego 
życia uwielbiam muzykę fil-
mową. Nie tylko dlatego, że 
lubię dobre kino, ale przede 
wszystkim dlatego, że po za-
mknięciu oczu melodia po-
trafi przenieść mnie w świat 
fantazji. Po obejrzeniu filmu, 
słuchając muzyki filmowej, 
potrafię go również odtwo-
rzyć. Wałbrzyska Filharmonia 
Sudecka im. Józefa Wiłko-
mirskiego przygotowała w 
październiku serię koncertów 
muzyki filmowej. Gorąco po-
lecam, w szczególności tym, 
którzy jeszcze na takim kon-
cercie nie byli. To naprawdę 
coś wyjątkowego.

Redaktor Naczelny

sekund
Świebodzice
25 lat
W dniach 1-3 października w 
mieście partnerskim Waldbröl 
odbył się piękny jubileusz 25 
- lecia wspaniałej przyjaźni 
Miasta Waldbröl oraz Miasta 
Świebodzice, a także jubileusz 
30 - lecia partnerstwa Miasta 
Waldbröl z Miastem Jüterbog 
(Niemcy) oraz 35 - lecia z Mia-
stem Witham (Anglia). W trzy-
dniowych obchodach uczest-
niczył Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, Sekretarz Miasta Sabina 
Cebula, Wioletta Rybarczyk - 
Wydział Promocji oraz Klaudia 
Wysoczańska, uzdolniona wo-
kalnie świebodziczanka.

Mieroszów 
Posterunek Policji
Przekazano symboliczne klu-
cze do nowego Posterunku 
Policji w Mieroszowie. Poste-
runek wyposażony jest w no-
woczesną serwerownię, cało-
dobowy monitoring i pełne 
zaplecze, niezbędne dla peł-
niących tam służbę funkcjo-
nariuszy. Pracę na Posterunku 
rozpocznie docelowo 9 poli-
cjantów. W uroczystości ot-
warcia placówki udział wzięli 
gospodarze uroczystości: 
zastępca Komendanta Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu 
Robert Frąckowiak, Komen-
dant Miejski Policji w Wałbrzy-
chu nadkomisarz Krzysztof 
Lewandowski. 

Wierzbna
Święto dyni
Nie tak dawno pisaliśmy o 
zbliżającym się święcie dyni, 
a jest już po. Przypominamy, 
że już po raz piąty Wierzbna 
zorganizowała na pomarań-
czowo Święto Dyni. Podczas 
niego nie zabrakło konkurso-
wej rywalizacji na najcięższą 
dynię. Wygrała dynia ważąca 
35 kilogramów, którą wyho-
dował Patryk Kulik. Natomiast 
najlepszy chleb dyniowy 
upiekła Katarzyna Synówka. Z 
kolei najlepsze przebranie dy-
niowe zaprezentował Patryk 
Synówka wśród dzieci, nato-
miast wśród dorosłych Marta 
Bryk. 

Świdnica 
Starocie w modzie
Za nami kolejna udana Giełda 
Staroci na świdnickim ryn-
ku. Co można znaleźć wśród 
oferowanych przedmiotów? 
Otóż nie brakuje tabliczek ze 
starymi nazwami ulic , numiz-
matów, rzeźb, obrazów czy 
archiwalnych gazet, a także 
malowanej porcelany czy 
mebli. Warto wspomnieć, że 
stałe spotkania mają w Świd-
nicy kolekcjonerzy chociażby 
pocztówek, birofiliści i filate-
liści. Kolekcjonerów ucieszą 
również numizmaty czy nietu-
zinkowe dodatki do wnętrz. I 
pomyśleć że to wszystko trwa 
blisko 50 lat.

Gaudeamus Igitur w PU AS

Studencka pieśń hym-
niczna ponownie roz-
brzmiała w auli Auditorium 
Novum Państwowej Uczelni 
Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu. 1 października 
rozpoczął się rok akademi-
cki w wałbrzyskiej uczelni. 
Warto wspomnieć, że Pań-
stwowa Uczelnia Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu to 
nowa nazwa Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej, 
o czym pisaliśmy na łamach 
tygodnika 30 minut. 
Była to 23 inauguracja roku 

akademickiego w mieście zie-

lonego dębu. - Mamy nową na-
zwę, ale dotychczasową tradycję 
– podkreślał w czasie inauguracji 
prof. Robert Wiszniowski, rektor 
wałbrzyskiej uczelni. Podczas 
uroczystości zaznaczono, że od 
przyszłego roku uczelnia chce 
ruszyć z nowym kierunkiem – 
grafika użytkowa z reklamą. Mają 
już na to zgodę Ministra Eduka-
cji i Nauki. O tym również rektor 
wspominał w obszernym wywia-
dzie Studio Espresso na łamach 
tygodnika 30 minut. Obecnie 
została otwarta dietetyka i zarzą-
dzanie. Warto dodać, że najbar-
dziej oblegane kierunki to pie-

lęgniarstwo, jak również techniki 
dentystyczne czy też kosmetolo-
gia. - Otwieramy nowe kierunki 
w oparciu o analizy rynku pracy. 
Powinny gwarantować naszym 
studentom możliwość zdobycia 
dobrego zajęcia – podkreślał 
również Artur Mazurkiewicz, 
przewodniczący Rady Uczelni. 
Nowi studenci stanowią około 
400 osób, ale łącznie w roku aka-
demickim 2021/2022 naukę w 
PU AS rozpoczęło przeszło 1000 
studentów.

PAS
Fot. JZ
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Historia muzyki filmowej
Do kina idziemy dla filmu, ale czym byłaby X Muza bez muzyki? Największe hity srebr-

nego ekranu nie zapadłyby być może nigdy w pamięć, gdyby nie ścieżka dźwiękowa. „Mis-
sion Impossible”, „Piraci z Karaibów”, wszystkie części kultowego Jamesa Bonda czy „Oj-
ciec Chrzestny”, to tylko przykłady tytułów, po których usłyszeniu w naszych głowach od 
razu rozbrzmiewa charakterystyczna i oryginalna melodia. Również za muzykę do filmu 
przyznawana jest statuetka Oscara.

Zdjęcie tygodnia Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego - wejście główne wieczorem 
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Jak powstała muzyka fil-
mowa

Warto wspomnieć, że zanim 
w filmie pojawił się dźwięk, 
przez ponad 30 lat kino było 
nieme. Wówczas aktorzy odgry-
wali sceny w ciszy, zaś ich wypo-
wiedzi ukazywały się w postaci 
napisów. Należy też zaznaczyć, 
że projekcje pozbawione były 
w ogóle muzyki. Otóż ta była 
tworzona na żywo przez tzw. 
taperów, którzy na pianinie, 
bądź innych instrumentach, 
przygrywali do akcji na ekranie. 
Sytuacja zmieniła się wraz z wy-
nalezieniem filmu dźwiękowe-
go. Pierwszym z nich był "Śpie-
wak jazzbandu" – obraz będący 
prekursorem tak popularnych 
później musicali. Najprawdo-
podobniej historia muzyki w 
filmie powinna rozpocząć się 
właśnie od tego momentu. 
Miało to miejsce w 1927 roku, 
w szczytowym okresie gospo-
darczego rozwoju w Stanach 
Zjednoczonych. Nadmieńmy, 
że rozwijany przez korporację 
Western Electric Company sy-
stem dźwiękowy zainteresował 
szefów wytwórni Warner Bros, 
którzy latem 1926 roku wypuś-
cili pierwszy film zrealizowany 
w systemie Vitaphone – "Don 
Juan" w reżyserii Alana Croslan-
da. Obraz nie posiadał partii 
dialogowych, ale zawierały się 
w nim efekty dźwiękowe, jak na 
przykład bicie dzwonów. Była 
to zapowiedź nowej epoki, któ-
ra na zawsze zrewolucjonizowa-
ła oblicze kinematografii. Bracia 
Warner przewidywali finanso-

we powodzenie nowej formy 
wyrazu – nawiązali współpracę 
z Metropolitan Opera czy orkie-
strą Filharmonii Nowojorskiej, a 
także utworzyli dział muzyczny 
i dźwiękowy we własnej wy-
twórni. 

Rola muzyki filmowej
"Publiczność może słuchać w 

ciszy, ale nie da rady patrzeć w 
ciszy” - tak napisał teoretyk kina 
- Kurt London, który wyodręb-
nił dwie funkcje muzyki filmo-
wej: techniczną i fizjologiczną. 
Jego zdaniem muzyka miała 
eliminować hałas mający swe 
źródło w otoczeniu lub (prze-
ciwnie) zagłuszać kłopotliwą 
ciszę. Jak widzimy, London nie 
ujmował jej więc w kategoriach 
estetycznych, szybko zyskując 
zwolenników własnej, bądź co 
bądź naiwnej, teorii. Jednak 
w większości nikt nie wątpi 
w estetyczną funkcję muzyki 
filmowej. Jeszcze za czasów 
niemej epoki kina podstawo-
wą rolą taperów była ilustracja 
ekranowych wydarzeń. Obok 
funkcji użytkowej, nie sposób 
więc pominąć podłoża este-
tycznego i dramaturgicznego 
muzyki w filmie, która przede 
wszystkim potęguje emocje wi-
dza – wyznaczane przez obraz i 
fabułę – a także buduje nastrój 
dzieła. 

Najwięksi twórcy 
Hans Zimmer stworzył kom-

pozycje do ponad 120 filmów. 
Zaskoczeni? Jeśli wzruszyliście 
się na "Gladiatorze" to może-

cie podziękować właśnie temu 
Panu. Zimmerowi zawdzięcza-
my także muzykę do "Piratów z 
Karaibów", "Króla Lwa", "Batma-
na" (trzech części stworzonych 
przez Christophera Nolana), czy 

najnowszego filmu o Jamesie 
Bondzie. Kolejnymi rozchwyty-
wanymi artystami są: Thomas 
Newman (jego ojcem z kolei 
był Alfred Newman, jeden z bar-
dziej uznanych kompozytorów 
filmowych w Hollywood) i John 
Williams. Ten drugi uraczył nas 
takimi perełkami jak "Gwiezdne 
wojny", „Indiana Jones”, "Park Ju-
rajski" czy trzy pierwsze części 
"Harry’ego Pottera". Wśród mi-
strzów soundtrack'ów nie może 
również zabraknąć Ennino Mor-
ricone, włoskiego kompozyto-
ra, dyrygenta, autora muzyki do 
ponad 500 filmów. Jego kariera 
trwa już ponad sześć dekad, a 
płyty sprzedają się w nakładzie 
70 milionów egzemplarzy. 

Grzechem byłoby nie wspo-
mnieć o Wojciechu Kilarze. "Pan 
Tadeusz", "Dziewiąte Wrota", 
"Pianista", "Drakula" - to tylko 
nieliczne z tytułów, do których 
kompozytor napisał muzykę fil-
mową. 

Muzyka filmowa w Wał-
brzychu 

Filharmonia Sudecka im. 
Józefa Wiłkomirskiego w Wał-
brzychu przygotowała w paź-
dzierniku „Dni Muzyki Filmo-
wej”. Oznacza to, że czekają nas 
fantastyczne cztery weekendy 

z różnymi niepowtarzalnymi 
koncertami. Już 8 października 
pierwszy z nich, czyli KONCERT 
KAMERALNY - DNI MUZYKI FIL-
MOWEJ I: KUBA STANKIEWICZ 
GRA KILARA. Z kolei 15 paź-
dziernika czeka Was KONCERT 
SYMFONICZNY - DNI MUZYKI 
FILMOWEJ II "BOND. MY NAME 
IS...". Natomiast 22 października 
KONCERT SYMFONICZNY - DNI 
MUZYKI FILMOWEJ III w wyko-
naniu ORKIESTRY SYMFONICZ-
NEJ FILHARMONII SUDECKIEJ. 
Wisienką na torcie będzie 29 
października KONCERT SYMFO-
NICZNY - DNI MUZYKI FILMO-
WEJ IV w wykonaniu CHÓRU 
FILHARMONII SUDECKIEJ. Dla-
tego warto już teraz kupić bite-
ty na filharmonia-sudecka.bile-
ty24.pl/lub w kasie filharmonii. 

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur 

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
www.antyradio.pl

lo15poznan.pl
resfactanova.pl

oldcamera.pl
filharmonia.krakow.pl

filharmonia-sudecka.pl
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Made in Dolny Śląsk – Festiwal Produktów 
Regionalnych już w najbliższą sobotę

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Dolny Śląsk posiada kil-
kadziesiąt certyfikowanych 
produktów tradycyjnych, 
z których każdy stanowi 
świadectwo zachowania 
wieloletniej tradycji produk-
cji, jest elementem tożsa-
mości lokalnej oraz należy 
do dziedzictwa kulturowego 
regionu. Część z nich poznać 
będzie można podczas 
kiermaszu pod nazwą „Made 
in Dolny Śląsk – Festiwal Pro-
duktów Regionalnych” już 
w najbliższą sobotę w wał-
brzyskiej Galerii Victoria.
Lokalne dolnośląskie produk-

ty słyną w całej Polsce ze swojej 
doskonałej jakości, jednak często 
sami mieszkańcy Dolnego Śląska 
nie zdają sobie sprawy, że w ich 
sąsiedztwie funkcjonują uznani 
w skali kraju producenci wyro-
bów spożywczych czy rękodzieła. 
Wsparcie produkcji lokalnej jest 
przejawem patriotyzmu gospo-
darczego, dzięki któremu rodzinne 
przedsiębiorstwa „z sąsiedztwa” 
mogą rozwijać swoją działalność 
i powiększać swój wkład w rozwój 
Dolnego Śląska i Polski.

W związku z promocją produk-
cji lokalnej Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego we współpra-
cy z Galerią Victoria w Wałbrzychu 
zaprasza wszystkie zainteresowa-
ne osoby do uczestnictwa w Kier-
maszu „Made in Dolny Śląsk – Fe-
stiwal Produktów Regionalnych”. 

- W najbliższą sobotę zapraszam 
serdecznie do Galerii Victoria w Wał-
brzychu, gdzie odbędzie się festiwal 
produktów regionalnych „Made 
in Dolny Śląsk”. Lokalni wytwórcy 
będą prezentowali oraz sprzedawa-
li produkty spożywcze i rękodzieło, 
które powstały na naszej dolnoślą-
skiej ziemi. Warto wspierać małe, 
rodzinne gospodarstwa, zwłaszcza, 
że oferują one produkty ekologicz-
ne, zdrowe i wysokiej jakości, nie-
zwykle cenione także poza granica-
mi naszego województwa – mówi 
Grzegorz Macko, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

Podczas festiwalu swoje pro-
dukty prezentować i sprzedawać 
będą:

Winnica Świdnicka (wina gro-
nowe). Uprawy winorośli usytu-
owane są na czterech działkach, 
z których każda charakteryzuje się 
innym nachyleniem stoków i właś-
ciwościami gleby. Dzięki zróżni-
cowanym warunkom możliwe 
było zasadzenie pokaźnej liczby 
różnych odmian. Obecnie rośnie 
tam przeszło sto odmian, zarówno 
przerobowych, jak i deserowych. 
W winnicy produkowane są wina 
typu Chardonnay, Pinot Blanch, 

Pinot Gris, Pinot Noir, Oporto, 
Gewϋrztraminer, Rondo, Muskat, 
Regent i wiele innych.

Pasieka w Miłosnej (miody 
oraz octy owocowe i warzyw-
ne z dodatkiem ziół). Istnieje od 
1983 roku, specjalizuje się w wy-
twarzaniu miodów odmianowych, 
octów owocowo-warzywnych czy 
też z płatków róży, kwiatów dzikie-
go bzu, czy ziela skrzypu polnego. 
Surowce do produkcji octów po-
chodzą z własnego gospodarstwa.

Pasieka „Miód od Turka” 
(miody gatunkowe nektaro-
we i spadziowe). Położona jest 
w malowniczej okolicy pośród pól 
uprawnych łąk i lasów. Korzystny 
mikroklimat pozytywnie wpływa 
na bioróżnorodność, w tym boga-
ctwo gatunków kwitnących, z któ-
rych pszczoły zbierają nektar.

Piekarnia Vitafit (pieczywo 
pszenne, żytnie i gryczane oraz 
kwas chlebowy). Piekarnia wy-
pieka pieczywo wyłącznie na za-
kwasie 100% z mąki żytniej i gry-
czanej, w oparciu o tradycyjne 
metody z dużą dbałością o jakość 
pieczywa. Charakteryzuje się ono 
podwyższoną zawartością błon-
nika oraz 7-krotnie większą za-
wartością witamin B1, B2 oraz PP. 
Zawiera także dużo składników 
mineralnych: fosfor, wapń, żela-
zo, potas, magnez i fluor. Vitafit 
wytwarza na bazie własnego pie-
czywa naturalne, zdrowe boga-
te w witaminy kwasy chlebowe 
o różnym stopniu wytrawności.

Manufaktura „Pierniki Wroc-
ławskie” (różne gatunki pierni-
ka). W Manufakturze tradycyjne 
pierniki wytwarza się wykorzystu-
jąc stare rodzinne receptury nale-
żące do właścicielek firmy. W pro-
dukcji używane są regionalne 
produkty. Wśród wytwarzanych 
rodzajów produktów są np. pier-
nik przekładany powidłami śliw-
kowymi, piernik litewski, piernik 
staropolski dojrzewający, czy pier-
nik po żydowsku.

 „Magia lawendy” Małgorza-
ta Masternak (rękodzieło oraz 
produkty spożywcze z lawen-
dy). To przede wszystkim wyroby 
rękodzielnicze, których tematem 
przewodnim jest lawenda (sa-
szetki z lawendą, poduszki, koł-
dry itd.) oraz produkty spożywcze 
z lawendy, np. syrop lawendo-
wy – produkt w 100% naturalny 
(składający się z kwiatów lawendy 
kulinarnej, soku z cytryny, cukru 
oraz  wody), mający wiele właści-
wości leczniczych. Ponadto ofero-
wane do sprzedaży są przepyszne 
i zdrowe musy owocowe z nutką 
lawendy.

Zielone Marzenie Kuchnia 
Rycerska (przetwory owocowo-
-warzywne, w tym kwas chlebo-
wy). Kuchnia Rycerska specjalizu-

je się w staropolskich potrawach 
i przetworach, których korzenie 
wytwarzania sięgają czasów śred-
niowiecznych. Oprócz działalności 
restauracyjnej, organizowane są 
również warsztaty kulinarne i zie-
larskie, które przybliżają uczestni-
kom dawne sposoby wytwarzania 
żywności, ale również jej przecho-
wywania. Dodatkowo Kuchnia 
Rycerska specjalizuje się w prze-
tworach owocowo-warzywnych, 
wizytówką restauracji są m.in. 
kwas chlebowy; musztarda jab-
łkowa, gruszkowa, dyniowa, mar-
chewkowa; jabłka z migdałami; 
czy pikantne jabłka z jarzębiną.

Manufaktura DG Paweł Pate-
rek (Dolnośląski grzaniec bezal-
koholowy oraz wypieki i słodko-
ści). Firma zajmuje się produkcją 

wysokiej jakości przetworów owo-
cowych i owocowo-warzywnych. 
Flagowym produktem firmy jest 
nagradzany Dolnośląski Grzaniec 
(bezalkoholowy). Osoby unikają-
ce glutenu oraz laktozy doceniają 
musy Dżemster produkowane na 
bazie jabłek, które serwowane na 
gorąco idealnie imitują szarlotkę.

BM Bio Jablko (ekologiczne 
soki naturalne). Producent na-
turalnego ekologicznego soku 
jabłkowego z dodatkiem innych 
owoców. Jabłka do produkcji soku 
pochodzą z Wolanki na terenie 
Parku Krajobrazowego w Dolinie 
Baryczy, są to jabłka starych od-
mian, owoce zrywane z drzew, nie 
zbierane. Ochrona upraw odbywa 
się tylko przy użyciu metod do-
puszczonych dla produkcji ekolo-

gicznej. Soki tłoczone są na zimno 
w tradycyjnej tłoczni przy wyko-
rzystaniu przekładek wiklinowych 
wyściełanych tkaniną bawełnianą.

Gospodarstwo Rolne Elżbieta 
Malinowska (przetwory owoco-
wo – warzywne). Firma specjali-
zuje się w wytwarzaniu miodów 
odmianowych, produktów do 
przetworów owocowo – warzyw-
nych. Produkty pochodzą z oko-
licznych lasów, pól oraz z włas-
nego gospodarstwa. W ofercie 
znajdują się także jadalne kasz-
tany tzw. Marony oraz konfitura 
z płatków róż czy płatki ucierane 
w cukrze.

Wydarzenie odbędzie się
9 października 2021 roku w go-
dzinach od 10.00 do 18.00 w Ga-
lerii Victoria w Wałbrzychu.
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z muzykiem, kompozytorem, gitarzystą i wokalistą rozmawiał Paweł Szpur

z Marcelem Kambr

Oglądnij pełen wywiad
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Zanim zaczniemy rozmawiać 
o tym, co tworzysz - wróćmy do 
czasów dzieciństwa. Skąd mi-
łość do gitary? 

Dziadkowie ze strony mojego 
taty przyjechali z Francji jako re-
patrianci. Klimaty muzyczne były. 
Natomiast gitara pojawiła się oko-
ło 8 roku życia, a to zasługa głów-
nie wujka, który przyniósł tę gita-
rę do nas do domu. Zawsze mi się 
to podobało i chciałem wówczas 
grać na gitarze. To jednak nie było 
takie proste, gitara była duża, a 
dziecko było małe, ale gitara nie 
rosła, a dziecko tak. Po jakimś cza-
sie zacząłem dawać sobie radę. 

Przejdźmy zatem do twoich 
utworów. Komponujesz, two-
rzysz, piszesz teksty. Skąd czer-
piesz inspiracje i co przekazu-
jesz w swoich tekstach? 

Ja się przyznam, że nie piszę 
ich dla słuchaczy, ja je piszę dla 
siebie, bo taką mam wewnętrzną 
potrzebę. To jest troszeczkę jak 
zawór bezpieczeństwa. Jak mam 
ciśnienie zewnętrzne to uchodzi 
ze mnie w postaci tekstów, tu-
dzież piosenki, jakiegoś riffu. Tak 
to wygląda w praktyce. 

Często czytelnicy mają ocho-
tę dowiedzieć się, jak to u twór-
cy wygląda – łączenie tekstu 
i melodii. Jak to jest w twoim 
przypadku? 

Harmonię utworu chwytam 
intuicyjnie, czyli zgodność fra-
zy muzycznej i kawałka tekstu. 
Troszkę praktyki, przede wszyst-
kim praktyka i praca nad tekstem, 
nad muzyką nad harmoniami. To 
daje efekt. Oczywiście wieczne 
poprawianie. Przyznam się, że 
żadnej piosenki nie uważam na-
dal za skończoną. Chociaż wielu 
płyt CD dawno już nie ma, one 

są poza mną, wracam czasami do 
nich przypadkiem, ale to napraw-
dę przypadkiem. Dzisiaj każdą z 
tych piosenek, która powstała kil-
kanaście lat temu, kilka lat temu 
czy nawet dwa lata temu, napisał-
bym inaczej. 

Wspomniałeś o płytach, wy-
dałeś ich kilka, między innymi: 
Dotyk, Ronin. Czym one się róż-
nią? 

Według mnie niewiele się róż-
nią względem siebie. Ponieważ 
wciąż piszę w ten sam sposób. 
Nie szukam i nie eksperymentu-
ję w jakiś sposób szczególny. Nie 
szukam nowych rozwiązań, bo te 
rozwiązania, które wypracowa-
łem przez lata generalnie mnie 
zadowalają i powodują moją 
rozpoznawalność. Rozmawiamy 
o tworzeniu płyt, ale artysta dziś 
jest w social mediach. 

Czy bycie w social mediach 
pomaga artyście w kontakcie z 
publicznością? 

Nie przeszkadza. Przede 
wszystkim nie przeszkadza. Jest 
nas tak wielu - i w mediach jest 
nas taki ogrom, ogrom materiału 
muzyki i tekstu, że to nie jest na-
rzędzie, które decyduje o czym-
kolwiek. Ale z drugiej strony jeżeli 
kogoś nie ma w social mediach - 
to nie ma go w ogóle. 

To jak powstają płyty? Czy 
dziś konieczne jest studio? Czy 
kompozytor i autor może pora-
dzić sobie bez wielkich pienię-
dzy i studia? 

To jest wielkie szczęście, że roz-
wój technologii internetowych, 
komputerowych spowodował, 
że praktycznie każdy z nas może 
produkować muzykę, jeżeli bę-
dzie miał taką wewnętrzną po-
trzebę. Nie jest to też kosztowne, 

poza samym już aktem produkcji 
płyty przez firmę fonograficzną. 
Natomiast samo zarejestrowanie 
i obróbka, mastering - można 
się tego nauczyć i naprawdę po 
dwóch latach praktyki każdy jest 
w stanie opanować tą sztukę. Ja 
naprawdę widziałem przypad-
ki, gdzie osoby, które całkowicie 
uważały siebie za niezdolne do 
takich czynności w tej chwili osią-
gają znakomite wyniki. 

Z kim najlepiej ci się tworzy? 
Z muzykami, poetami? 

Zdarza się, że popełniam mu-
zykę do tekstów wałbrzyskiej 

poetki i malarki Barbary Malinow-
skiej, którą przed laty spotkałem 
w galerii na piętrze katolickiego 
stowarzyszenia Civitas Christia-
na w wałbrzyskim Rynku. Tam 
trafiłem na jej wernisaż, potem 
okazało się, że Basia pisze i tak 
zaczęliśmy się spotykać. Później 
zupełnym przypadkiem kilka 
tekstów zamieniło się w piosenki 
i tak zostało nam do dnia dzisiej-
szego. Najwięcej oczywiście robi-
łem muzyki dla niej, ale również 
dla Zbyszka Szczubła, to satyryk 
będący obecnie poza granicami. 

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada również o instru-
mentach, a także o tym po któ-
rych autorów muzycznych sięga 
najchętniej. Zeskanuj kod KQ i 
oglądaj pełen wywiad. 
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Matty Cash’owi powiedz-
my zdecydowane NIE!
Część 1
Ostatnimi tygodniami me-
dia szeroko rozpisują się 
o rzekomym rozpoczęciu 
przez PZPN procedury - 
prawnej i faktycznej, celem 
„pozyskania” do gry w re-
prezentacji Polski zawodni-
ka Aston Villi Matty Cash’a. 
Zagadnienie bardzo kontro-
wersyjne po doświadcze-
niach z okresu EURO 2012. 
Za kadencji Zbigniewa Boń-
ka nie było tematu „farbo-
wanych lisów”, ponieważ 
Boniek był takim prakty-
kom zdecydowanie prze-
ciwny. Uważam również, 
że także opinia publiczna, 
kiedyś entuzjastycznie na-
stawiona do Olisadebe czy 
początkowo - Obraniaka, po 
wspomnianych doświad-
czeniach z naszego EURO, 
w większości jest przeciw-
na podobnym pomysłom. 
I moim zdaniem całkowi-
cie słusznie! Choć przy-
znaję, że dziesięć lat temu 
„zatrudnienie” Oraniaka, 
Perquis’a czy Polańskie-
go odbierałem jako dobre 
posunięcie w kontekście 
zbudowania silnej drużyny 
na najważniejszy turniej w 
historii polskiej kadry naro-
dowej. No bo w trzy lata po-
kolenia piłkarzy nie da się 
wyszkolić a kimś na takiej 
imprezie grać trzeba było. 
Jednak czy było to napraw-
dę konieczne? Po latach 
też trochę zweryfikowałem 
pogląd na ten temat ale to 
opowieść na osobny tekst. 
Obecnie w ogóle kwestio-
nuję sens utrzymywania 
przez PZPN skautów, mają-
cych jeździć po świecie wy-
szukując dzieci, nie mówiąc 
już o wnukach czy prawnu-
kach polskich emigrantów 
i namawiać ich do gry w 
reprezentacji Polski. Jeżeli 
ktoś czuje się z Polską zwią-
zany i faktycznie chce ją re-
prezentować jako piłkarz, 
nawet mimo możliwego 
powołania do reprezentacji 
kraju, w którym aktualnie 
mieszka, z pewnością sam 
się do PZPN-u zgłosi! 
Już za tydzień część 2.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

W tym roku Klub Sportowy Czarni Wałbrzych obchodzi 75 rocznicę powstania. Z tego względu tuż przed niedzielnym 
spotkaniem z Górnikiem Nowe Miasto ekipę trenera Leszka Dereweckiego odwiedzili znamienici goście z Mariuszem Piejko 
z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” oraz Grzegorzem Macko, wicemarszałkiem województwa dol-
nośląskiego, na czele. 

Piękny jubileusz Czarnych

Wspomniani goście nie 
przybyli z pustymi rękoma, 
gdyż Mariusz Piejko przeka-

zał czek na 15 tysięcy złotych, 
a marszałek Macko gadżety 
związane z Dolnym Śląskiem. 

Jak przyznał Tomasz Stasiński, 
prezes Czarnych, otrzymane 
środki zostaną przeznaczone 
na bieżącą działalność oraz 
zakup okolicznościowych 
strojów z okazji 75-lecia klu-
bu. Ponadto w przerwie uho-
norowano osiem zasłużonych 
dla Czarnych osób. Chodzi o 
Leszka Nurkiewicza, Marka 
Żamojcina, Ryszarda Iwana, 
Zdzisława Jarmułkowicza, 
Henryka Chrąchola, Zbignie-
wa Kuleszo, Patryka Konse-
wicza oraz Mirosława Cicho-
nia. - Zasłużonych osób jest 
oczywiście znaczniej więcej, 
ale i one w najbliższym czasie 
otrzymają okolicznościowe 
podziękowania ze strony klu-
bu - wyjaśnił Stasiński. 

Z dziennikarskiego obo-
wiązku musimy poinformo-
wać, iż derbowy pojedynek 
Czarnych z Górnikiem Nowe 
Miasto zakończył się wygra-
ną przyjezdnych 4:2. Niech 
jednak nikogo nie zwiedzie 
wynik końcowy potyczki. 
Choć bowiem do przerwy 
podopieczni trenera Wojcie-
cha Błażyńskiego prowadzili 
na stadionie przy ulicy Dą-
browskiego 2:0, to ambitnie 
walczący gospodarze zdołali 
w drugiej odsłonie wyrównać 
stan meczu, a decydujące o 
końcowym zwycięstwie gole 
dla zespołu z Nowego Miasta 
padły już w doliczonym czasie 
spotkania. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Podgórze nie zwalnia tempa 
Trwa świetna passa Podgórza Wałbrzych, które na półmetku rundy jesiennej może się poszczycić kompletem wygranych w kla-

sie B. Podobnie jak KP MCK Mieroszów, który tylko gorszym bilansem bramkowym ustępuje drużynie trenera Pawła Majewskiego.

Tegoroczne zmagania w 
klasie B toczą się jak do-
tąd pod dyktando dwóch 
zespołów, wśród których, 
co musi cieszyć, jest Pod-
górze. Bilans jesiennych 
spotkań naszej drużyny to 
komplet sześciu zwycięstw 
i prowadzenie, wraz z KP 
MCK Mieroszów, w tabe-
li rozgrywek. W minionej 
odsłonie nasi zmierzyli 
się z Huraganem Olszany 

i choć przeciwnik to jedna 
z najsłabszych ekip roz-
grywek, to jednak napsuli 
sporo krwi wałbrzyszanom. 
Dość napisać, iż po godzi-
nie gry rywale prowadzili 
2:1. Na szczęście w zespole 
gości po raz kolejny świet-
ną strzelecką formę zapre-
zentował Rafał Koszyka, 
którego dwa trafienia wraz 
z golem Grzegorza Bosz-

czyka dały liderowi zwy-
cięstwo 3:2. 

Potwierdzić dobrą dyspo-
zycję
Przed wałbrzyszana-
mi trudna przeprawa. W 
najbliższej bowiem odsło-
nie Damian Sysiak i spół-
ka podejmą Nysę Kłaczy-
na, która z dorobkiem 15 
„oczek” ustępuje jedynie 
Podgórzu oraz wicelidero-
wi z Mieroszowa. Na cie-
kawie zapowiadający się 
pojedynek obu czołowych 
ekip popularnej „Bundesli-
gi” zapraszamy w nadcho-
dzącą niedzielę na stadion 
przy ulicy Nowy Dom 151. 
Początek tradycyjnie o go-
dzinie 11. Warto w tym 
miejscu również poinfor-
mować, iż do rywalizacji na 
szczycie, a więc konfronta-
cji Podgórza z MCK, dojdzie 

w przedostatniej kolejce 
jesieni, a mianowicie 31 
października, również na 
boisku wałbrzyskiej druży-
ny. 

VI kolejka klasy B
Huragan Olszany – Podgó-
rze Wałbrzych 2:3 (1:1)
Bramki: 1:0 Marcin Lub-
czyński (10), 1:1 Rafał 
Koszyka (15), 2:1 Hubert 
Pączek (56), 2:2 Grzegorz 
Boszczyk (63), 2:3 Rafał 
Koszyka (70)
Podgórze: Łuszczyk, Ajchel 
(43 Boruszewski), Urba-
niak, Hertmanowicz, Piątek, 
Klara, Grobarczyk, Paprota 
(75 Tews), Gawrylewski, P. 
Koszyka (62 Boszczyk), R. 
Koszyka (90+5 Ostrowski). 
Trener: Paweł Majewski

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Paweł   
Nazwisko: Danielak 
Data urodzenia: 2 marca 1983 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: MKS Szczawno-Zdrój (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces: Jako działacz spor-
towy udzielam się od niedawna, więc tych sukcesów nie 
ma na razie zbyt wielu, choć każdy ma inną definicję tego 
słowa. Funkcję Prezesa MKS-u Szczawno-Zdrój objąłem dopiero na początku 2021 
roku i jest to dla mnie pierwsze, oficjalne stanowisko w klubie sportowym. Za suk-
ces na pewno można uznać tegoroczny, podwójny awans drużyn seniorów do Klasy 
Okręgowej oraz rezerw do A-klasy. Awans do wyższej ligi uzyskali w tym roku nasi 
zawodnicy e-sportowi, co również jest sporym sukcesem zarówno dla klubu, jak i 
mojej osoby, która powołała do życia sekcję e-sportową Mineralni E-sports Team. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Jeśli chodzi o idola sportowego, to nigdy nie 
miałem tego jednego, na którym mógłbym się wzorować lub którego plakaty wi-
siałyby za dziecka w moim pokoju. Oczywiście, jak chyba każdy, kto interesował 
się sportem, lubiłem oglądać poczynania Michaela Jordana na parkietach NBA, ale 
również Marco Van Bastena, który strzelał bramki dla reprezentacji Holandii oraz 
Ajaxu Amsterdam i AC Milan. 
Dlaczego MKS: Przygodę z MKS-em rozpocząłem od sekcji koszykówki kilka sezo-
nów temu. Wtedy z poziomu rodzica syna trenującego koszykówkę, zajmowałem 
się wyłącznie promocją sekcji i jej jak najlepszym wizerunkiem. W 2019 roku posta-
nowiłem wspomóc marketingowo piłkarzy, którzy „kuleli” w tym temacie. Okazało 
się, że piłkarze to jedna wielka rodzina, która przyjęła mnie z otwartymi rękoma i 
pozwoliła działać na rzecz promocji szczawieńskiej piłki. Po kilku miesiącach ak-
tywnej pracy PR-owej byliśmy już zauważalni przede wszystkim w mediach, czego 
brakowało MKS-owi od kilku dobrych lat. W tym roku sytuacja uległa zmianie, po-
nieważ z powodów osobistych z funkcji prezesa klubu zrezygnował Krzysiek Twar-
dijewicz, a zarząd zaproponował moją osobę na stanowisko prezesa. Propozycję 
przyjąłem na początku 2021 roku i od tego momentu wraz z pozostałymi człon-
kami zarządu odpowiadam za funkcjonowanie całego klubu, a nie tylko działań 
marketingowych. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moja przygoda z MKS-em tak naprawdę dopiero się roz-
poczęła, więc z pewnością chciałbym zrobić jeszcze sporo dobrych rzeczy dla klubu 
i zostawić po sobie trwały ślad, tak ja Dionizy Niemczyk, jeden z wcześniejszych 
prezesów i osoba, która zrobiła sporo dobrego dla klubu. Dionizy wspominany 
jest przez zawodników, zarówno w aspekcie gry MKS-u w 4 lidze, jak i w związku 
ze sprawami organizacyjnymi. Ja przede wszystkim chciałbym sprawić, aby MKS 
był stabilnym klubem zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, 
który walczy o najwyższe cele, a przede wszystkim szkoli nowe pokolenia piłkarzy, 
którzy w przyszłości będą stanowić o sile tego zespołu. Jeśli uda się to osiągnąć, 
to będę z tego powodu bardzo zadowolony, bowiem Szczawno-Zdrój zasługuje na 
solidny klub, który jest wizytówką miasta i regionu. 
fot. użyczone
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Kiedy wygrywamy – za-
wsze 1:0!!!

Orłem z języka polskiego 
nigdy nie byłem. Czasem 
szybciej myślę niż napiszę 
i wychodzi bełkot, ale… 
trafia mnie kiedy widzę za-
pis w tekście, że ktoś wy-
grał 0:1. Pytam i co z tego, 
że na wyjeździe!! Kiedy 
wygrywamy, to zawsze 
1:0.

Wynik jest oczywiście tylko 
przykładową składową cyfr, 
ale prawdą jest, że nawet 
jeżeli zespół gra na wyjeź-
dzie, to jedynym prawid-
łowym zapisem jest okre-
ślenie, że prowadzimy 1:0, 
że wygraliśmy 1:0. Zapis w 
formie prowadzimy 0:1 jest 
totalnie sprzeczny i powo-
duje palpitacje serca. No bo 
prowadzimy czy przegry-
wamy. Prawidłowym okre-
śleniem byłoby napisanie 
np. FRA – POL 0:1, ale pro-
wadzimy 1:0, nie prowadzi 
się przecież w meczu jeśli 
ktoś ma więcej goli. Samo 
słowo zaś mówi nam o tym, 
który z zespołów jest w da-
nym momencie lepszy.

Wydaje się to proste, a jed-
nak wciąż czytam w profi-
lach społecznościowych, że 
to przecież na wyjeździe. 
Kiedyś nawet zapytałem. I 
co? Dostałem odpowiedź, 
że na wyjeździe! Ku..a to 
jak dotrzeć do tych wszyst-
kich, którym wydaje się, że 
pozjadali wszystkie rozu-
my? Ciągle na wyjeździe 
i na wyjeździe. Robi nam 
się z tego mikser, masło 
maślane. Razi coś, co jest 
zupełnie nielogiczne. Skrót 
myślowy został wymyślony 
po to, żeby pomagać. Ma po 
prostu przyspieszyć wyra-
żenie myśli i tylko żal, że 
nie dość, że jest wykorzy-
stywany, to jeszcze w spo-
sób zupełnie odmienny od 
przeznaczenia.

Da się to zmienić? I tak i 
nie. Można jednak z tym 
walczyć..

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Trójka siedziała
Dziwny to był mecz. W pierwszej połowie zawodnicy do-

stosowali się do przekazu live. W przerwie jednak trener 
Łukasz Grudniewski machnął czarodziejską różdżką i jego 
chłopcy zostawili szklane oko daleko w tyle. 

Biało-niebieski czar trwał 
w najlepsze w trzeciej 
kwarcie, którą wałbrzysza-
nie wygrali 14 punktami. 
Punkt zwrotny w meczu 
pozwolił gospodarzom 
wznieść się na wyższy po-
ziom, ale pomimo wygra-
nej wciąż mamy więcej py-
tań niż odpowiedzi. 

Górnik grał w kratkę. W 
swym najlepszym momen-
cie prowadził z Kotwicą 21 
punktami. Świetne zawody 
rozegrał Marcin Dymała, 
który rzucił rywalowi 16 
punktów, a swą zdobycz 
poprawił 7 zbiórkami i 5 
asystami. Do poziomu ko-
legi z zespołu dołączył Jan 
Malesa, który do 19 punk-
tów dołożył też 5 zbiórek. 

W Kotwicy double-double 
skompletował Damian Pie-
loch (15 punktów i 10 zbió-
rek).

- Bardzo dokładnie prze-
analizowaliśmy naszą po-
rażkę z WKK. Mieliśmy być 
bardziej agresywni, zale-
żało nam także na wzmoc-
nieniu deski. Te założenia 
spełniliśmy. Udało nam się 
także zniwelować straty. Na 
inaugurację popełniliśmy 
aż 22, tym razem tylko 10. 
Szczerze mówiąc, nie czuję, 
że moje trafienia w trzeciej 
kwarcie były przełomowe 
dla losów spotkania. Na-
szym celem jest przede 
wszystkim dobrze bronić. 
Z udanej obrony powstaje 
dobry atak. Przełamaliśmy 
Kotwicę w trzeciej kwarcie, 
która zadecydowała o koń-
cowym wyniku – mówił po 
meczu Hubert Kruszczyń-
ski.

Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że obie drużyny 
rzuciły w meczu po 11 trój-

ek, z czego po 8 wpadło po 
zmianie stron. Jak zwykle 
nie zawiedli też wałbrzyscy 
kibice, którzy nie żałowali 
gardeł, dopingując swój ze-
spół. Trudne zadanie zosta-
ło wykonane i choć polotu 
w grze brakowało, to jest 
się z czego cieszyć. Górnik 
wygrał bez kontuzjowane-
go Damiana Cechniaka i to 
w tej chwili wydaje się być 
najważniejsze.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Kotwica Koło-
brzeg 88:77 (19:21, 8:10, 
33:19, 28:27)
Górnik: Malesa 19, Dymała 
16, Jakóbczyk 15, Krusz-
czyński 14, Pabian 11, Dur-
ski 6, Ratajczak 5, Pawlak 2, 
Jeziorowski 0, Zywert 0.
Kotwica: Kurpisz 17, Nel-
son 15, Pieloch 15, Śmi-
gielski 14, Jakubiak 7, Wie-
czorek 6, Długosz 3, Itrich 
0, Wyszkowski 0.

JZ 

Dobra passa Chełmca za-
częła się od drugiej partii, w 
której zagrali niemal koncer-
towe rozdanie. Wygrana do 16 
pokazała, że drużyna posiada 
duży potencjał, który został 
potwierdzony w dalszej fa-
zie spotkania. Wałbrzyszanie 
wracają do domu z cennym 
doświadczeniem i kompletem 
punktów.

-Zadowolony jestem z po-
ziomu. Fajnie chłopcy pograli. 
To pierwszy mecz w trzeciej 
lidze z moimi chłopakami, ju-
niorami. Zawsze cieszy każda 
wygrana. Do pracy też mamy 
jakieś wnioski. Miło było tu 

przyjechać – mówił po meczu 
trener Chełmca.

W następnej kolejce KPS 
Chełmiec zagra z Chemeko 
System Gwardią Wrocław. 
Mecz zaplanowano na 9 paź-
dziernika. Początek rywaliza-
cji o godzinie 15:00. Będzie to 
pierwszy mecz wrocławskiej 
drużyny, która zaczęła sezon 
od pauzy.

NKS Start Namysłów – KPS 
Chełmiec II Wałbrzych 1:3 
(25:19|16:25|21:25|21:25)

JZ 

W pierwszych dwóch se-
tach spotkanie toczyło się 
pod dyktando gospodyń, któ-
rym szybko udało się osiąg-
nąć przewagę kilku punktów. 

Dobrze w tym czasie na siat-
ce radziły sobie Małodobra i 
Olczyk. Przyzwoicie na roze-
graniu wyglądała Aleksandra 
Druciak. Trudne piłki wycią-

gała grająca na libero Olejni-
czak.

Trzeci set przyniósł nieco 
więcej emocji. Siatkarki z Żor 
szybko wyszły na prowadze-
nie i przez niemal połowę par-
tii skutecznie odpierały ataki 
Chełmca. Nie były jednak w 
stanie utrzymać tempa i w sa-
mej końcówce kilka świetnych 
zagrań Gezelli oraz Małodo-
brej, która dodatkowo została 
wybraną najlepszą zawod-
niczką meczu, dały wałbrzy-
szankom zwycięstwo w trzech 
setach.

-Zagraliśmy bardzo dobre 
zawody. Prawie idealne. Cie-
szymy się ze zwycięstwa, ale 
było też kilka rzeczy, które 
musimy poprawić przed na-
stępnymi potyczkami – mówił 
po zawodach trener Marek 
Olczyk.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – MUKS Sari Żory 3:0 
(25:18|25:21|25:22).

JZ 

Start na plus

Pokazały moc

Siatkarze trzecioligowych rezerw KPS Chełmca Wał-
brzych w swoim pierwszym spotkaniu zmierzyli się z NKS 
Start Namysłów. Wyjazdowa batalia zaczęła się od straty 
seta, ale to co stało się później, sprawiło, że wałbrzyscy 
kibice doznali ekstazy.

Doskonały początek sezonu zaliczyły siatkarki wałbrzy-
skiego Chełmca. Podopiecznym trenera Marka Olczyka 
przyszło zmierzyć się z beniaminkiem z Żor. Rywal okazał 
się trudnym do pokonania przeciwnikiem, ale jak to bywa 
w takich przypadkach, zdobyte doświadczenie i adrenali-
na podsycana gorącym dopingiem kibiców, pozwoliła dru-
żynie osiągnąć zamierzony cel.
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www.jmmazur.comNISSAN J.M. MAZUR
Wałbrzych ul.Noworudzka 4a - Tel.: 74 887 81 03, 74 887 81 04
Godziny otwarcia:  Pon.-Piątek 8.00-17.00,  Sobota 10.00-14.00
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 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2,
w dniu 04.10.2021 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 167 – obręb 29 Sobięcin, przeznaczona na  dwa ogródki,

2/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 118/18 – obręb 13 Piaskowa Góra, przeznaczona na ogródek,

3/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 97/1– obręb 14 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek,

4/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 106 – obręb 14 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek,

5/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 19/2 – obręb 17 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek,

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 
07.10.2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 80 w obrębie nr 47 Podzamcze o powierzchni 6,8306 ha, 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 131/1 w obrębie nr 13 Piaskowa Góra o 
powierzchni 0,0020 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie istniejącego 
garażu, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

Droga 379 Wałbrzych 
– Świdnica otwarta

Dostępna jest już dla kie-
rowców droga wojewódz-
ka nr 379, która wchodzi w 
skład projektu Trasy Sude-
ckiej. Łączy ona Wałbrzych, 
w Starym Julianowie i Świd-
nicę. Wzdłuż niej przy Świd-
nicy biegnie trasa rowerowa.
- Remont tego odcinka był dla 

nas bardzo ważny przede wszyst-
kim ze względu na poprawę bez-
pieczeństwa jego użytkowników. 
Trasa ta komunikuje również 
mieszkańców Modliszowa ze 
Świdnicą i Wałbrzychem. War-
tość całej inwestycji wyniosła po-
nad 32 mln zł, z czego większość 
pochodziła z funduszy unijnych 
– mówi marszałek Cezary Przy-
bylski. W ramach zadania zostały 
wykonane dwa ronda w miejscu 
istniejących skrzyżowań z droga-
mi powiatowymi: rondo w Modli-
szowie (skrzyżowanie DW nr 379 z 

drogą powiatową nr 2912D) oraz 
rondo na skrzyżowaniu DW nr 379 
z drogą powiatową nr 2911D kie-
runek Witoszów Górny – Bystrzyca 
Dolna. Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 379 od ronda przy ul. 
Uczniowskiej w Starym Juliano-
wie do ronda przy ul. Wałbrzyskiej 
w Świdnicy została zrealizowana 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
przez firmę Polbud-Pomorze Sp. z 
o.o. 11-kilometrowy odcinek dro-
gi zaprojektowano dla klasy G, po-
nadto poszerzona została jezdnia, 
a także wybudowano ścieżki pie-
szo-rowerowe i chodnik. Wartość 
umowy to ponad 32 mln zł brutto, 
z czego 85% zostało sfinansowa-
ne z RPO Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020, a 15% 
to wkład Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu.

UMWD./Red
Fot. UMWD
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Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Nowej Rudzie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie ul. Wojska Polskiego 8A działając na podstawie Statutu Spółdzielni § 138 ust.1 
pkt.13 oraz § 144 ust. 1 i 2 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie

I  WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA
1. Wykształcenie wyższe.
2. Staż pracy minimum 10 lat w tym 7 lat na stanowiskach samodzielnych.
3.W pełni korzystanie z praw publicznych.
4. Niekaralność.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych.

II WYMAGANIA POŻĄDANE
 1. Znajomość podstaw funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 2. Preferowane wykształcenie wyższe:  ekonomiczne,  prawnicze, 
  techniczne. 
3. Umiejętności organizatorskie.
4. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz
    wiedza z zakresu prawa pracy,
 5.Umiejętność mediacji,

III WYMAGANE DOKUMENTY
1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie 
   kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-
   mail), 
2. Kopie dokumentów: potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy
     zawodowej,(oryginały do wglądu na konkursie),
3.Oświadczenie o niekaralności lub aktualna informacja z Krajowego Rejestru 
    Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą 
    upływu składania ofert), 
4.Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania 
    prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą, 
5.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do 
   czynności prawnych, 
6.Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady 
   Nadzorczej

7.Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania 
   konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni, 
8.Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia 
    konkursu i ich akceptacji. 
9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 
   potrzeb konkursu zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
   1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 13.06. 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.).

Oferty zamknięte w kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „GÓR-

NIK” W Nowej Rudzie” należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Nowej Rudzie przy ul. Wojska Polskiego 8A do dnia 18.10.2021 roku do 
godz. 1400.

- Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek 
   innych danych lub znaków.
-  Po weryfikacji dokumentów Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o terminie
   przeprowadzenia rozmów.
- Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  zastrzega sobie 
  prawo unieważnienia „Konkursu  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni 
  Mieszkaniowej „Górnik ” w Nowej Rudzie.

REKLAMA R0484/21
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sekund
Świebodzice
Zasadzono drzewka
W sobotę 2 października Straż 
Ochrony Przyrody (oddział w 
Świebodzicach) przeprowa-
dziła rodzinną akcję Zielone 
Płuca Polski. Generał Straży 
Piotr Zwierzyniecki zaprosił do 
udziału mieszkańców miasta, 
uczniów świebodzickich szkół, 
Leśnictwo Świebodzice, przed-
stawicieli lokalnych mediów. 
Celem ekologicznej inicjaty-
wy było posadzenie pięciuset 
buków na terenie Doliny Ró-
żaneczników w Książańskim 
Parku Krajobrazowym. Akcja 
spotkała się z dużym odzewem 
i na miejscu zbiórki pojawiło się 
wielu ochotników. 

Stare Bogaczowice
Historyczne spotkanie
W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej – Centrum Kultury w Bogu-
szowie–Gorcach gościł Łukasz 
Kazek – dziennikarz, historyk, 
popularyzator historii, autor 
książek i programów telewi-
zyjnych o treści historycznej, 
laureat nagród dziennikarskich 
i filmowych. Gość opowiedział 
uczniom o dr Jacku E. Wilczurze, 
filmie „Ludzie z klisz” i o kulisach 
powstawania tych dokumen-
tów. Dodatkowo, młodzież mo-
gła zobaczyć, a także dotknąć, 
kilku historycznych artefaktów.

Głuszyca 
Kulinarny konkurs
Lokalna Grupa Działania „Part-
nerstwo Sowiogórskie”, jako 
lider projektu współpracy infor-
muje o rozpoczęciu „FESTIWA-
LU KULINARNEGO: Tradycje wsi 
polskiej i czeskiej”. W ramach 
festiwalu organizatorzy zapra-
szają do udziału w konkursie 
kulinarnym: „SMAKI Z PRZE-
SZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZE-
PIS REGIONU”. Do wygrania 
atrakcyjne nagrody rzeczowe! 
Termin nadsyłania prac do 25 
października 2021 roku. Szcze-
gółowe informacje o projekcie 
oraz regulamin konkursu do-
stępny na stronie www.partner-
stwo-sowiogorskie.pl.

Wałbrzych
Kierowca na gazie
W Wałbrzychu doszło do po-
ważnie wyglądającego zda-
rzenia drogowego. 48-latek 
kierowanym przez siebie samo-
chodem osobowym na prostej 
drodze wjechał na chodnik i 
uderzył w betonowe słupki. Na 
szczęście samemu sprawcy, ani 
nikomu postronnemu, nic się 
nie stało. Policjanci potwierdzi-
li, że mężczyzna znajdował się 
pod wpływem alkoholu. Miał 
ponad półtora promila tej sub-
stancji w organizmie. O losie 
mieszkańca powiatu wałbrzy-
skiego zadecyduje teraz sąd.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Piękna złota polska jesień. 
Kolorami mienią się drzewa 
i krzewy. Srebrzyste nitki pa-
jęczyn mienią się w słońcu, 
łapiąc jego ostatnie tak ciepłe 
promienie. W czasie powsta-
wania tego tekstu taka właśnie 
za oknem panuje aura. Wraż-
liwość na obrazy jakie dostar-
cza natura to chyba wstęp do 
wrażliwości na jej stan.

Myślę jednak, że oszukuje-
my się, że jesteśmy wrażliwi. 
Pomoc, przyjście na ratunek 
zwierzętom, drzewom, ro-
ślinom ciągle traktowanym 
przedmiotowo to stan nie-
osiągalny, jeśli nie potrafimy 
wskrzesić wrażliwości wobec 
drugiego człowieka, bezbron-
nego dziecka.

Słoneczna pogoda, zalew in-
formacji o wadze takiej jak „nie 
działa Facebook”, kontrastuje 
z tym, co dzieje się na naszej 
wschodniej granicy. Bezdusz-
nie pozostawieni na pewną 
śmierć tkwią w okowach zim-
nego systemu, którego wyko-
nawcą są zwykli ludzie… Cze-
sław Miłosz zamknął to trafnie 
w wierszu „Campo di Fiori”, 
zwłaszcza we fragmencie:

„Ja jednak wtedy myślałem

O samotności ginących.

O tym, że kiedy Giordano

Wstępował na rusztowanie,

Nie znalazł w ludzkim języku

Ani jednego wyrazu,

Aby nim ludzkość pożegnać,

Tę ludzkość, która zostaje.”

I z tą refleksją Państwa pozo-
stawię.

REKLAMA R0487/21
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Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

REYNALDO LITAWEN  jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Chri-
stian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi 
się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są w 
całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także 
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięż-
szych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywna koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach 
oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żół-
ciowych, chorobach prostaty, wrzodach  żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach 

kobiecych i innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowa-
ny organizm, udrażniając kanały energetyczne. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, które-
mu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył 

się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, że dzięki 
wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 

co potwierdziły badania usg. Pan Andrzej z Gdańska - po 
trzech wizytach, zdjęcie usg potwierdziło pozbycie się kamieni 
w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u 
uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do 
operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

784 609 208 | 693 788 894

15 października - WAŁBRZYCH 

16 października - BOLESŁAWIEC

17 października  - WROCŁAW 

18 października - LUBIN i GŁOGÓW



14 Kultura 
www.30minut.pl/Tygodnik30minut

Piątek, 8 października 2021

sekund30 minut w kinie: „Czarny młyn”
Wałbrzych
Finał „ Wałbrzych ma Talent”
Takiego finału konkursu „Wał-
brzych ma Talent” jeszcze nie 
było. W niedzielę 10 paździer-
nika na scenie Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury na terenie 
Starej Kopalni zaprezentuje 
się ponad dwudziestu uta-
lentowanych mieszkańców 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. To 
finaliści dwóch edycji konkur-
su. Uczestnicy będą walczyć 
o główną nagrodę – 3 tysią-
ce złotych. To jubileuszowa, 
dziesiąta edycja konkursu! 
Trzy castingi wyłoniły grupę 
dwudziestu czterech finali-
stów konkursu „Wałbrzych 
ma Talent”. To ich zobaczymy 
w czasie niedzielnego finału, 
który o godzinie siedemnastej 
rozpocznie się na scenie WOK 
w Starej Kopalni.

Wałbrzych
Filmowa Filharmonia
Filharmonia Sudecka im. Józe-
fa Wiłkomirskiego w Wałbrzy-
chu przygotowała w paździer-
niku „Dni Muzyki Filmowej”. 
Już 8 października pierwszy z 
nich, czyli KONCERT KAMERAL-
NY - DNI MUZYKI FILMOWEJ I: 
KUBA STANKIEWICZ GRA KILA-
RA. 15 października KONCERT 
SYMFONICZNY - DNI MUZYKI 
FILMOWEJ II „BOND. MY NAME 
IS...”. 22 października KONCERT 
SYMFONICZNY - DNI MUZYKI 
FILMOWEJ III. 29 października 
KONCERT SYMFONICZNY - DNI 
MUZYKI FILMOWEJ IV w wyko-
naniu CHÓRU FILHARMONII 
SUDECKIEJ. Bilety na filharmo-
nia-sudecka.bilety24.pl/lub w 
kasie filharmonii.

Wałbrzych
Czas na Lema
Z okazji „Roku Lema” wyda-
rzeń związanych z twórczością 
i życiem pisarza nie zabraknie 
również w Wałbrzychu. Już w 
najbliższą sobotę – 9 paździer-
nika Kawiarnia Sztygarówka 
działająca na terenie Starej 
Kopalni w Wałbrzychu zamie-
ni się w miejsce pełne wy-
darzeń poświęconych twór-
czości pisarza. Organizatorzy 
wydarzenia zapraszają już od 
godziny 12:00, gdzie na spe-
cjalnie przygotowanej scenie 
odbędzie się m.in. spotkanie 
z dziennikarzem i pisarzem – 
autorem biografii - „Lem – ży-
cie nie z tej ziemi” Wojciechem 
Orlińskim oraz poetą, kryty-
kiem autorem wywiadu rzeki 
ze Stanisławem Lemem „Tako 
rzecze Lem” - Stanisławem 
Beresiem. Na festiwalu będzie 
można zobaczyć również pra-
ce oraz samego wykonawcę 
modeli satelity LEM – nauczy-
ciela, projektanta – Stanisława 
Zawadzkiego. 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Miałam ostatnio niebywałą 
przyjemność oprowadzić po 
Wałbrzychu brytyjskiego pi-
sarza i dziennikarza piszącego 
dla The Times i The Guardian, 
zakochanego w pograniczu 
polsko-czeskim, któremu po-
święca swoją kolejną książkę. 
Po spacerze pośród śródmiej-
skich kamienic i kościołów wy-
braliśmy się do wałbrzyskiego 
mauzoleum, a fakt, że znala-
złam do niego drogę gubiąc 
nas w lesie przy włączonym 
GPS-ie tylko dwa razy, napawa 
mnie nieustannie od kilka dni 
ogromną dumą, bo ja z tych, 
którym wszelkie mapy raczej 
przeszkadzają w wędrowa-
niu (po dziś dzień potrafię się 
zgubić w podzamczańskiej 
betonozie). Po złowrogich 
mrokach poniemieckiej histo-
rii przyszedł czas na jej pięk-
niejsze oblicze, bo wędrując 
Wzgórzami Goethego i Schil-
lera, zaprowadziłam mojego 
gościa do Harcówki. Oboje 
natychmiast zgodziliśmy się, 
że z tamtejszego punktu wi-
dokowego Wałbrzych spowi-
ty mgłą (akurat zaczęło pa-
dać) wygląda równie pięknie 
jak praska Malá Strana. Jak 
się oczywiście troszkę do tej 
mgły jeszcze zmruży oczy. 
I choć od ponad trzech lat 
przeżywam wielki renesans 
swojej miłości do Wałbrzy-
cha, możliwość spojrzenia na 
niego oczami mojego goś-
cia była dla mnie wyjątko-
wym doświadczeniem. Nasze 
miasto na każdym kroku ma 
swoim turystom tyle do za-
oferowania, że potrzeba kilku 
dobrych dni, aby przyjrzeć się 
jego zakamarkom z należytą 
uwagą i zachwytem. Pękałam 
z dumy. Każda podróż czegoś 
nas uczy, ja z tej dowiedzia-
łam się, że choć dotychczas 
Polska nie była dla wyspiarzy 
kierunkiem turystycznych wo-
jaży kojarzonym z miejscami 
godnymi odwiedzenia, tak jej 
obraz w ostatnich latach uległ 
w ich oczach ogromnej zmia-
nie, a jeśli na dodatek ktoś, jak 
mój towarzysz, interesuje się 
jeszcze historią, wielokultu-
rowością i przenikaniem się 
meandrów ludzkich losów, to 
takie miasta jak nasze, są urze-
czywistnieniem wszystkich 
marzeń. Niech tak już będzie 
zawsze. Niech tak zostanie. 

Fantastyczno -pr z y-
godowa powieść "Czar-
ny młyn", za którą Mar-
cin Szczygielski zdobył  
Grand Prix w II edycji 
Konkursu Literackiego 
im. Astrid Lindgren do-
czekała się w końcu ekra-
nizacji. W rolach głów-
nych możemy zobaczyć 
utalentowanych aktorów 
najmłodszego pokole-
nia: Mateusza Winka (Ka-
rol), Iwa (Iwo) i Borysa 
Wicińskich (Piotrek), Polę 
Galicę-Galoch (Mela) i 
Oliwię Ogorzelską (Na-
talka), którym towarzy-
szą m.in. Marcin Doro-
ciński (Andrzej, ojciec 
Iwa i Meli), Jagoda Pie-
truszkówna (mama Karo-
la) oraz Magdalena Nieć 
(Iwona, mama Iwa i Meli). 
Za kamerą tego niezwy-
kłego obrazu stanął zaś 
Mariusz Palej, znany z 
pracy na planie filmu "Za 
niebieskimi drzwiami" 
(2016 r.), będącego rów-
nież adaptacją powieści 
Szczygielskiego.

A historia zaczyna się tak...
Kiedy w tytułowym młynie 

wybucha pożar, na ratunek 
uwięzionym w nim pracowni-
kom biegnie ojciec Iwa i Mel-
ki... Jak zapewne się domyśla-
cie, dzieci tracą ukochanego 
tatę i odtąd ich życie diame-
tralnie się zmienia. Zarówno 
matka, jak i chłopiec muszą 
dołożyć wszelkich starań, by 
przetrwać ten ciężki okres. 
Nie jest to jednak łatwe - w 
niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach znika bowiem kuchen-
ka - główne narzędzie pracy. 
Bez sprzętu do pieczenia ciast 
- ani Iwo, ani jego rodzina, nie 
są w stanie się utrzymać. A 
wydatków jest sporo. Mela z 
racji swej niepełnosprawno-
ści potrzebuje bardzo drogich 

lekarstw, jedzenie też kosztu-
je. Matka Iwa ostatecznie de-
cyduje się poszukać zatrud-
nienia w innej miejscowości. 
W konsekwencji cała opieka 
nad chorą siostrą spada na 
nastolatka. Iwo ze względu 
na natłok obowiązków nie 
może spędzać czasu z przyja-
ciółmi, którzy i tak zresztą nie 
akceptują dziewczynki, obar-
czając ją za każde dziwactwo 
i niepowodzenie. Taki stan 
będzie trwał jednak niedługo, 
do momentu, w którym oka-
że się, że jedynie Mela może 
uratować swych bliskich od 
zła, jakie czai się w osławio-
nym, budzącym grozę Czar-
nym Młynie. Nieczynny od 
lat kombinat skrywa bowiem 
mroczną tajemnicę...Jaką? Za-

praszamy do kin, by się tego 
dowiedzieć.

Konkurs Literacki im. Astrid 
Lindgren jest organizowany 
przez Fundację ABCXXI Cała 
Polska Czyta Dzieciom co 
trzy lata, od 2006 roku. Ce-
lem imprezy – w nawiązaniu 
do twórczości jej patronki – 
jest wyznaczanie wysokich 
standardów literackich oraz 
wzbogacanie oferty dla mło-
dych czytelników o znako-
mite książki poruszające cie-
kawe i ważne tematy, pisane 
piękną polszczyzną, wskazu-
jące właściwe wzorce postaw 
i zachowań.

Żródło zdjęcia: bstok.pl
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Uroda wg sieci

KAROLINA TOMZA 

Jak wielką mocą i jakim orę-
żem dysponują media – wie-
my. W dość spolaryzowanym 
świecie mają inne zadania niż 
niegdyś, są opiniotwórcze, na-
cechowane na lewo czy prawo 
nie tylko politycznie, ale dość 
dużo i skrajnie mówią o kwe-
stiach dotyczących zdrowia, 
wychowania, edukacji... W 
czasach podziału cieszą mnie 
jednak takie treści, które są 
ponad tym, które dają pozy-
tywny ładunek, bez zbędnego 
jazgotu, który nas wszechota-
cza. Dlatego też moim głów-
nym źródłem informacji o Dol-
nym Śląsku są… dolnośląscy 
blogerzy. Ich pasja motywuje 
mnie do działania, dalszych 
podróży i odkrywania. Z dumą 
i zapartym tchem czytam tre-
ści opatrzone pięknymi zdję-
ciami AHOJ Przygodo, Matki 
w mieście, Dolnego Śląska dla 
Uli, Zbieraj się czy Bartka w 
podróży. Chętnie tracę z nimi 
czas ;), omijając komunikację, 
jaką serwują nam pudelki i 
inne pandemiczne straszaki. 
I Wam polecam zatracić się w 
takich opowieściach, podczas 
których sami macie ochotę 
wsiąść w auto i ruszyć przed 
siebie z dawką energii, jaką 
fundują nam powyżsi. Lu-
bię takich ludzi, bo nie mają 
tendencji do marudzenia, w 
błahostkach i drobiazgach 
widzą sens i swoją pasją w 
optymistyczny sposób zara-
żają innych. Cieszę się, że tak 
prowadzona komunikacja 
ma swoich fanów, bo to daje 
wiarę w to, że nie każdy kar-
mi się złem tego świata. Jeśli 
obcy jest Wam hejt, szydera 
i niezadowolenie – czytajcie 
ich! Bez zakładania różowych 
okularów dostrzeżecie w na-
szym najbliższym otoczeniu 
mały raj. Pamiętajcie, że sami 
go budujemy. Im więcej bu-
downiczych z kielnią bez rdzy, 
tym lepiej ;).

Po pełnię barw zapraszam 
oczywiście także do siebie :).

Internet jest prawdziwą ko-
palnią wiedzy - także dla rynku 
beauty. Najnowsze badania prze-
prowadzone przez firmę Nutri-
dome wskazują, iż „w ostatnich 
miesiącach na znaczeniu zyskały 
oleje do twarzy, maseczki i kremy 
z filtrem. W centrum zaintereso-
wania znalazł się również temat 
golenia i rolowania twarzy. Z 
kolei dbanie o ciało przejawia-
ło się częstszymi pytaniami o 
peelingi, masaże i opalanie – aż 
dziewięciokrotny skok popular-
ności zanotowały samoopalacze 
w piance. W przypadku włosów 
bardziej niż stylizacja interesowa-
ła Polaków świadoma, codzienna 
pielęgnacja, np. mycie metodą 
OMO”. Jesteśmy ponadto otwarci 
na trendy związane ze stylizacją 
paznokci. Na popularności zyska-

ły takie hasła jak: „czarny french”, 
„paznokcie baby boomer koloro-
we” oraz te dotyczące samodziel-
nego robienia lub ściągania hy-
bryd. Raport wykazał przy okazji, 
iż „setki tysięcy, a nawet miliony 
Polaków śledzą influencerów z 
branży beauty, którzy publikują 
swoje tutoriale, testy i lookbooki. 
Obecnie największą popularnoś-
cią cieszy się aktywność Oli No-
wak, Marcysi Ryskali i Agnieszki 
Grzelak. Coraz ważniejszym me-
dium staje się TikTok, gdzie kró-
luje Maria Jeleniewska, śledzona 
przez 13 milionów osób. Dłuższe 
filmy na temat makijażu i pielęg-
nacji można znaleźć w serwisie 
YouTube – tam podium należy 
do kanałów Weroniki Sowy (Wer-
sow), Agnieszki Grzelak oraz Ewy 
Grzelakowskiej-Kostoglu (Lip-

stick Monster)”. Wśród hashtagów 
prym wiodą: #makeup (aż w 14 z 
20 największych polskich miast 
#makeup znajduje się wśród 30 
najczęściej używanych oznaczeń 
na Instagramie), #beauty, #beau-
tiful i #style”.

Źródło informacji i cytatów:
lifestyle.newseria.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy 

psy i ich opiekunów w pary. Nie 
gwarantujemy pełnego sukcesu, 
wszak miłość jest ślepa, ale za-
wsze to dobry początek. 

Mikro suczka, jak określono jej ga-
baryt w schronisku. Trafiła do niego 
bardzo otyła, jej zdrówko było rów-
nież w złym stanie, efekt nadmiernej 
może miłości, przez żołądek.

Nie za bardzo pasuje jej schro-
niskowe życie, jak na emerytkę 
przystało. Bo za dużo dźwięków, 
za ciasno może, zbyt hałaśliwie. 
Broni swego jestestwa, potrafi „wy-
skoczyć” do innego psa, więc woli 

mieszkać z Tobą w pojedynkę, wy-
leżeć się na sofie, zobaczyć co w te-
lewizji. Ten pies jest dla Ciebie, jeśli 
lubisz spokój i trochę samotności 
we dwójkę.

Jeśli coś drgnęło, nie należy 
zwlekać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schro-
nisko dla zwierząt, Łokietka 7, 
Wałbrzych-Podgórze, tel. 74 84-
24-223

PL
Fot z materiałów schroniska 

sekund
Jesienne trendy
Złota polska jesień może być 
piękna, ale w październiku i w 
listopadzie nie obejdziemy się 
bez długiego swetra i ciepłej 
kurtki w czasie spacerów czy 
drogi do pracy. Polecamy kar-
digany i wierzchnie okrycia w 
barwach butelkowej zieleni, 
kawy z mlekiem, wrzosu, musz-
tardy, słonecznej żółci bądź 
burgundu. W pochmurne dni 
sprawdzą się fasony typu over-
size, wzory delikatne, ażurowe, 
ale też i mocne sploty. Taka 
góra pasuje zarówno do jean-
sów, jak i do spódniczek mini. 
Wciąż też prym wiodą żakiety 
- zwłaszcza w kratkę, sprawia-
jące wrażenie za dużych. Zesta-
wiamy je z rurkami, spódnicami 
do kostek, sneakersami, ewen-
tualnie botkami. Tak ubrane 
idziemy do biura i na spotkanie 
z przyjaciółką. Zwróćmy rów-
nież uwagę na skórzane ramo-
neski i "motocyklówki", które 
idealnie współgrają z kozakami 
i zwiewnymi, romantycznymi 
sukienkami. Przywołają nam 
lato. Poza tym na topie będą: 
krótkie kożuszki w barwach 
wanilii, karmelu i ecru oraz pi-
kowane, połyskujące, sięgające 
do kostek bezrękawniki. I nie 
zapomnijmy o jesiennych ak-
cesoriach: chustach na głowę, 
okularach, szalach pod szyję, 
asymetrycznych torebkach i 
tradycyjnych shopperkach. 
Królują lata 50-te i 60-te z Au-
drey Hepburn i Grace Kelly na 
czele jako ikonami ponadcza-
sowej elegancji. Najnowsze 
trendy wyznaczają m.in. marki: 
Gucci, Karl Lagerfeld, Christop-
her Kane,  nieśmiertelny Dior. I 
oczywiście dom mody Chanel.
Zebrała: osa

Zabieg na jesień
Peeling chemiczny pomoże 
na wszystkie problemy skórne 
- niedoskonałości, przesusze-
nie, rumień, trądzik, łojotok, 
zmarszczki, plamy posłoneczne 
i przebarwienia. Najlepiej jest 
wykonać ten zabieg jesienią i 
zimą, gdy nie jesteśmy nara-
żone na działanie promieni UV. 
Na czym polega? Za pomocą 
odpowiednio dobranych sub-
stancji chemicznych - kwasów 
złuszczamy naskórek. Powinno 
się to zrobić w gabinecie me-
dycyny estetycznej bądź u der-
matologa. Peeling chemiczny 
ponadto odświeży, rozjaśni i 
doda blasku naszej cerze.
Pierwszy jego etap to oczysz-
czenie. Potem wacikiem lub 
specjalnym pędzelkiem spe-
cjalista nałoży nam dobrany 
do potrzeb preparat w formie 
maski, żelu lub gęstego pły-
nu. Niektóre kwasy, jak np. 
kwas glikolowy wymagają 
dodatkowego złagodzenia/
neutralizacji specjalnym pro-
duktem. Wizyta kończy się za-
bezpieczeniem skóry kojącym 
kremem.
Zebrała: osa
Źródło informacji: polki.pl
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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
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USŁUGI

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

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, 
ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE 
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SOLID-
NY,  TEL. 577 670 837
JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGOTO-
WANIE DO MATURY, CERTYFIKA-
TÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL. 515-
949-954

Remonty mieszkań pod klucz, central-
ne ogrzewanie, elektryka, kafelki, gła-
dzie na mokro, remonty łazienek, kła-
dzenie papy na dachy. Tel. 513 022 801

Naprawa maszyn do szycia wszelkich 
typów, domowe i przemysłowe. Wał-

brzych ul. Armii Krajowej 47, czynne w 
godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

Naprawa TELEWIZORÓW LCD i in-
nych, również w domu klienta. Napra-
wa FOTOGRAFICZNYCH APARA-
TÓW CYFROWYCH Rok gwarancji 
na usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-43

PRZEPROWADZKI KOMPLEKSO-
WE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 
841 66 66; 502 308 696

PRACA

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

Dodatkowa praca dla kelnerki,kelnera. 
Obsługa przyjęć okolicznościowych. 
Kontakt 790542123

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Sprzedam mercedesa C180 kompresor 
coupe 2002/ 151 tyś. km, zarejestrowa-
ny, ubezpieczony. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 603 115 394 po 17-tej.

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

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

ANGIELSKI
PROFESJONALNIE
DOŚWIADCZONY

LEKTOR

TELEFON
607 583 907
601 473 993

GARAŻ
MAGAZYN

DO  WYNAJĘCIA

PIASKOWA  GÓRA

TEL  607  655  545

REKLAMA R0489/21

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.C. OBRĘB PRACY 
DOLNY ŚLĄSK CAŁY ETAT, PRACA OD PN-PT.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
788 577 334 / DZWONIĆ PO GODZ. 16:00


