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WSSE  INVEST - PARK
wspiera lokalną społeczność

WSSE „INVEST-PARK” od 
początku 2021 roku w ra-
mach Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu  wspiera 
lokalne przedsięwzięcia, 
udzielając ogromnego 
wsparcia finansowego pod-
miotom działającym w ob-
szarach: sportu, turystyki, 
kultury i bezpieczeństwa.

Pomocą finansową zostały ob-
jęte stowarzyszenia sportowe jak 
również  indywidualni sportowcy, 
Ochotnicze Straże Pożarne oraz 
szereg imprez kulturalnych i tury-
stycznych. Na wsparcie finansowe 
mogło również liczyć wałbrzy-
skie Hospicjum im. Jana Pawła II 
w Wałbrzychu oraz Rodzina Pań-
stwa Szulińskich, która otrzyma-
ła środki finansowe niezbędne 
do leczenia mukowiscydozy ich  
sześcioletniej córki Nikoli.

- Z wielką konsekwencją re-
alizujemy przyjęte przez Spółkę 
założenia z obszaru CSR, zakła-
dające współpracę z lokalnymi 
środowiskami  w celu budowania 
wzajemnych pozytywnych relacji 
społecznych - powiedział Ma-
riusz Piejko, Dyrektor Departa-
mentu Komunikacji i Marketin-
gu WSSE. 

Wdrożony program sponsorin-
gowy oraz darowizn wałbrzyskiej 
strefy,  w swojej koncepcji zakłada 

prowadzenie dialogu społeczne-
go na poziomie lokalnym i przy-
czynia się do wzrostu atrakcyj-
ności Spółki na rynku krajowym,  
jak również kształtuje warunki dla 
zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno- ekonomicznego.

- Czujemy wielką satysfakcję, 
że nasze działania są zauważa-
ne przez mieszkańców a niesiona 
pomoc przynosi sporo radości na-
szym beneficjentom - podkreśla 
Mariusz Piejko.
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O mieście wieluO mieście wielu
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z dr Sylwią Bielawską
Wiceprezydent Wałbrzycha odpowiedzialną
za edukację i sprawy społeczne.
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22
PIĄTEK

Imieniny:
Lucjana, Ewarysta

Światowy Dzień Donacji
i Transplantacji

PAŹDZIERNIK

26
WTOREK

Imieniny:
Filipa, Donata, Salomei 

Dzień CAPS LOCKA

 Imieniny:
Teodora, Seweryna

Międzynarodowy Dzień 
Pantery Śnieżnej

PAŹDZIERNIK

27
ŚRODA

PAŹDZIERNIK

28
CZWARTEK

,,To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie 
rozsądni tacy pełni wątpliwości”.

Bertrand Russel
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SOBOTA

Imieniny:
Sabiny, Iwony

Święto Terenowych Organów 
Administracji Wojskowej

Imieniny:
Szymona, Tadeusza

Dzień Odpoczynku dla 
Zszarganych Nerwów

Imieniny:
Rafała, Marcina

Dzień Bez Maila

PAŹDZIERNIK
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NIEDZIELA

11:00 Półmaraton i Górska Dycha z flagą na Trój-
garbie
15:00-21:00 Dworzyskowy Oktober Fest (Dworzy-
sko Szczawno Zdrój).
18:00 Spektakl ,,NIECH PRAWO BĘDZIE Z WAMI” 
(albo co warto wiedzieć o konstytucji na wypadek 
rządów złodziei, furiatów i fundamentalistów), (Te-
atr Dramatyczny Wałbrzych).
19:00-21:00 Fisz Emade Tworzywo (Stara Kopalnia 
Wałbrzych).
19:30 Spektakl ,,BABA DZIWO” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

10:00 Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sporto-
wej (Aqua Zdrój Wałbrzych).
19:00 Koncert symfoniczny- Dni muzyki filmowej III 
(Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
19:00 „Ballady rosyjskie i ukraińskie” - Aleksander 
Evseev (Teatr Zdrojowy Szczawno Zdrój).
19:30 Nocne Zwiedzanie - Jesień Średniowiecza

10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:30-21:30 7. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEK-
TRUM.
17:30-18:30 Spotkanie z autorem książki „Buntow-
nik. Jak oszukiwałem służby specjalne PRL” (Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w 
Szczawnie-Zdroju).
18:00 PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ Nowa Sól, Żary, Bo-
lesławiec, Krapkowice, Tarnowskie Góry (Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:30-20:30 7. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEK-
TRUM.

9:00 - 18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
12:30-24:00 7. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEK-
TRUM.
19:00 Patrycja Wywrot-Nowicka - recital fortepiano-
wy (Teatr Zdrojowy Szczawno Zdrój).

9:30-22:00 7. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM.
10:00-17:00 Warsztaty ,,dyniowa niedziela” (CORT 
AKWARIUM w Zagórzu Śląskim).
11:00-16:00 Targi Natury #EKO (Dworzysko Szczawno 
Zdrój).
12:30 Spektakl ,,Szewczyk Dratewka” (Teatr Lalki i Ak-
tora Wałbrzych).
16:00 Boguszowscy Artyści Seniorom-Wystawa Foto-
grafii CYKLO Studio Fotograficzne- Kamila Citak
19:00 Koncert „Między Polską i Niemcami” (Zamek 
Książ Wałbrzych).
19:30 Spektakl ,,BABA DZIWO” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

Imieniny:
Kryspina, Ingi

Dzień Kundelka

PAŹDZIERNIK
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PONIEDZIAŁEK
9:00 - 18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.
12:30-21:00 7. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEK-
TRUM.
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
17:00 Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem 
(Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleń-
skiego w Szczawnie-Zdroju).

część 1

REKLAMA R0504/21

Ilu nauczycieli i dyrek-
torów wałbrzyskich szkół 
zostało w tym roku wytypo-
wanych do nagrody Prezy-
denta za swą pracę?

W tym roku nagrody Pre-
zydenta Miasta z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej otrzy-
mało 38 nauczycieli i 8 dyrek-
torów. Ogółem wpłynęło 49 
wniosków z placówek eduka-
cyjnych.

Co decyduje o tym, że 
dana osoba otrzymuje takie 
wyróżnienie? Doświadcze-
nie, innowacje pedagogicz-
ne, inne osiągnięcia?

Nagroda może być przy-
znana nauczycielowi lub 
dyrektorowi posiadającemu 
wyróżniającą ocenę pracy 
oraz znaczące osiągnięcia dy-
daktyczne i wychowawcze, o 
których mowa w paragrafie 
8 Uchwały Nr XIV/121/19 RM 
Wałbrzycha z dnia 8 sierpnia 
2019 r. w sprawie wprowadze-
nia regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli przedszkoli, 
szkół i placówek oświatowych, 
dla których Gmina Wałbrzych 
jest organem prowadzącym. 
Wśród kryteriów są m.in. dzia-
łania innowacyjne w zakresie 
wdrażania innowatorskich 
metod nauczania.

Jak ocenia Pani kondycję 
wałbrzyskich szkół po na-
uczaniu zdalnym?

Trwający czas epidemii 
COVID-19 i związany z nim 
reżim sanitarny, a zwłaszcza 
konieczność izolacji społecz-
nej i nauki zdalnej, dopro-
wadziły do znaczącego osła-
bienia kondycji psychicznej 
uczniów, a także zjawiska 
przemęczenia i wypalenia 
zawodowego u nauczycieli. 
Zjawiska te mogą się nadal 
pogłębiać zatem palącą po-
trzebą jest objęcie tych grup 
wsparciem profilaktycznym 
i pomocowym w różnorod-
nych formach i na jak najszer-
szą skalę.

Jakie propozycje gmina 
Wałbrzych przygotowała 
dla najmłodszych uczniów 
zakresie edukacji?

Gmina Wałbrzych od wielu 
lat aktywnie wspomaga roz-
wój i talenty najmłodszych 
wałbrzyszan, korzystając z 
własnych środków budżeto-
wych bądź unijnych. W tym 
roku dla szkół podstawowych 
nowością jest program „Spójrz 
inaczej” dla uczniów klas I–III. 
Jest to program profilaktyki 
uniwersalnej, która obejmu-
je cały proces powstawania 
negatywnych zachowań u 
dzieci i młodzieży, uczący roz-
poznawania i zaspokajania 
własnych potrzeb i wyraża-
nia emocji w konstruktywny 
dla nich sposób. Celem zajęć 
jest nauczenie dzieci rozu-
mienia siebie i innych, lepsze-
go radzenia sobie z różnymi 
problemami, umiejętności 
dobrego współżycia z innymi 
i znajdowania w sobie oparcia 
w trudnych sytuacjach, tak, 
aby w przyszłości nie sięgały 
w tym celu po środki uzależ-
niające.

A jakie programy i pomy-
sły dla dzieci z pionu 4-8?

W szkołach podstawowych 
kolejny rok kontynuujemy 
projekt pt. „Szczęśliwa Trzy-
nastka – nauczanie ekspe-
rymentalne w 13 szkołach 
podstawowych”, w ramach 
którego odbywają się zajęcia 
pozalekcyjne w nowoczes-
nych pracowniach przed-
miotowych (przyrodniczych i 
matematycznych), a ucznio-
wie i nauczyciele nabierają 
nowych umiejętności z za-
kresu nauczania eksperymen-
talnego oraz czytania foto-
graficznego. Rozpoczynamy 
też kolejną edycję programu 
treningowo-doradczego dla 
uczniów Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii oraz 
członków ich rodzin pt. „Mło-
dzi gniewni”. Kolejny rok bę-
dziemy też wraz z Politech-
niką Warszawską prowadzić 
dodatkowe zajęcia z matema-
tyki dla uczniów klas IV szkół 
podstawowych w ramach 
programu „Matematyka - 
wstęp do kariery wynalazcy” 
oraz lekcje obywatelskie dla 
klas VIII pt. „Piątki z prezyden-
tem”. 

Koniec części pierwszej. 
Za tydzień część druga.
Rozmawiał Paweł Szpur
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PiS Wałbrzych reaktywacja

Kilka miesięcy temu za-
trzęsło nie tylko wałbrzyską 
sceną polityczną. W związ-
ku z tzw. aferą taśmową Ja-
rosław Kaczyński rozwiązał 
struktury Prawa i Sprawied-
liwości w regionie wałbrzy-
skim. Wszystko po to, aby 
do szpiku kości oczyścić 
szeregi partii w regionie, a 
następnie zbudować je od 
nowa. Misję tą powierzono 
nie tak dawno młodemu Wi-
cemarszałkowi Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grze-
gorzowi Macko. 

Na początku października 
opublikowaliśmy rozmowę ty-
godnia z Wicemarszałkiem, w 
której opowiadał, w jaki sposób 
będzie wyglądał proces odbu-
dowy struktur Prawa i Sprawied-
liwości w regionie wałbrzyskim, 
a także jakie cele w działalności 
samorządowej będą realizować 
nowe struktury. W miniony pią-
tek Grzegorz Macko z udziałem 
radnych miejskich Beaty Muchy 
i Renaty Wierzbickiej zapowie-
dział nowy początek w wałbrzy-
skim PiS-ie. Najważniejszym 
przesłaniem konferencji praso-
wej było to, żeby wałbrzyszanie, 
którzy chcą działać i mają prawi-

cowe poglądy, składali deklara-
cje członkowskie. Jednak to nie 
wszystko. Podczas konferencji 
Grzegorz Macko zaznaczył, że 
najważniejsze są nie tylko nowe 
struktury, ale również fakt po co 
i dlaczego chcą działać w regio-
nie. - Chcemy zabiegać wspólnie 
w rządzie, aby powstały strate-
giczne inwestycje dla naszego 
miasta i powiatu. Przede wszyst-
kim droga ekspresowa S5, któ-
ra będzie komunikowała nasze 
miasto z Wrocławiem - tłumaczył 
Wicemarszałek. - Budowa ob-
wodnicy Boguszowa-Gorc jako 
drogi wojewódzkiej jest również 
mi bardzo bliska - dadał. Macko 
wspomniał również o rozwoju 
sieci kolejowej i skomuniko-
wania regionu z budowanym z 
Centralnym Portem Komunika-
cyjnym. Podczas konferencji nie 
zabrakło mowy o wsparciu dla 
wałbrzyskich szpitali czy roz-
budowy koncepcji cyklostrady 
dolnośląskiej. Mówiono również 
o środkach na renowacje zabyt-
ków. Radna Mucha zadeklarowa-
ła pracę radnych PiS-u na rzecz 
rozwoju miasta, a także rozwią-
zywania problemów, z którymi 
zwracają się do nich mieszkańcy. 

PAS
Fot. JZ
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Green City, czyli zielone miasto
Wałbrzych ma stać się iście 

zielonym miastem i nie ozna-
cza to, że wszędzie będzie 
dominował kolor zielony - od 
budynków poprzez ekrany 
akustyczne na obwodnicy. 
Bo jak zacytował klasyk w fil-
mie: "zielone jest passe". Ale 
passe nie jest bycie "eko", a 
Wałbrzych ma być właśnie 
miastem ekologicznym. 
W praktyce oznacza to, że 

Wałbrzych oraz Warszawa będą 
dwoma miastami w Polsce, które 
jako pierwsze zaczęły tworzenie 
tak zwanego Green City Action 
Planu. To jest niecodzienna sytua-
cja, gdyż eksperci z całego świata 
będą podpowiadać samorządow-

com, jak zmieniać oba miasta 
jednocześnie, działając na rzecz 
ochrony środowiska. Ta specjalna 
analiza powinna być gotowa za 
około półtora roku. Właśnie o tym 
19 października dyskutowano w 
wałbrzyskiej Starej Kopalni. Warto 
nadmienić, że o takiej współpracy 
rozmawiali między innymi wspól-
nie przedstawiciele Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju, wła-
dze Wałbrzycha, rządu Tajwanu, a 
także Arup – biura projektowego 
wspierającego przedsięwzięcie. 
Okazuje się również, że Wałbrzch 
będzie pięćdziesiątym pierwszym 
miastem na świecie, które przystą-
pi do tego projektu. Projekty, które 
miasto "zielonego dębu" chciało-

by realizować w ramach planu to 
między innymi budowa fabryki 
wody czy nowe autobusy komuni-
kacji miejskiej zasilane wodorem. 
Taki usystematyzowany plan po-
zwoli skorzystać z możliwości ofe-
rowanych przez Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju - EBOiR 
Green Cities. Jego najważniejszym 
celem jest zrównoważony rozwój. 
Ważną informacją jest również 
to, że Wałbrzych ma skorzystać z 
pożyczki w wysokości około 135 
milionów złotych. Czy przyszłość 
Wałbrzycha będzie mienić się w 
zielonych barwach? Dowiemy się 
za około półtorej roku jak powsta-
nie plan.

PAS 
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Zdjęcie tygodnia Plac Kościelny w Wałbrzychu 

Jesienne przesilenie
Już opadają liście, dzień zaczyna ewidentnie być krótszy, a pogoda nie rozpieszcza. Tak - 

nastała jesień, a wraz z nią pojawił się szok dla naszego organizmu. Powszechnie wiadomo, 
że jesienna obniżka nastroju w połączeniu ze stresem może przynieść przykre konsekwencje 
i prowadzić do sezonowej depresji. W medycynie mówi się o sezonowych zaburzeniach afek-
tywnych - SAD, z języka angielskiego „Seasonal Affective Disorder”.

REKLAMA R0507/21

Jesienna chandra, czyli?
SAD jako określenie pochodzi 

od angielskiego terminu „seaso-
nal affective disorder”, co w skró-
cie w języku angielskim oznacza 
„smutny”. Wśród przyczyn wy-
mienia się przede wszystkim po-
jawiający się jesienią niedobór 
światła słonecznego. To w kon-
sekwencji prowadzi do rozstro-
jenia zegara biologicznego oraz 
zakłócenia naturalnego rytmu 
snu i czuwania. Wówczas nasz 
organizm zmniejsza produkcję 
serotoniny odpowiadającej za 
dobry nastrój, a dominować za-
czyna melatonina potęgująca 
apatię. Jesienna chandra wystę-
puje wyłącznie sezonowo, jak 
nazwa wskazuje, rozpoczyna 
się jesienią. Związana jest ściśle 
ze zmianą pory roku, mniejszą 
ekspozycją na promieniowanie 
słoneczne, obniżoną produkcją 
witaminy D, a zwiększoną pro-

dukcją melatoniny - hormonu, 
którego sekrecja wzrasta, gdy 
jest ciemno.

Jakie są objawy jesiennej 
depresji?

Uczucie ciągłego zmęczenia, 
spadek sił witalnych, brak chęci 
do działania czy przeciągają-
ce się przygnębienie, to często 
skutki właśnie jesiennego SAD-u. 
Do tego może pojawić się rów-
nież poczucie bezwartościowo-
ści i beznadziei, a nawet utrata 
zainteresowania aktywnościa-
mi, które dotychczas sprawiały 
przyjemność. Osoby, którym do-
skwiera jesienna chandra, często 
wycofują się również z interakcji 
z innymi ludźmi. Objawy prze-
silenia jesiennego do złudzenia 
przypominają więc depresję. 
Reasumując, możemy rozpoznać 
takie objawy jak: problemy ze 
snem - zarówno bezsenność, jak 
i ciągłe uczucie senności, zmę-

czenie, zwiększony apetyt, roz-
drażnienie, apatia, wahania na-
stroju, trudności z koncentracją i 
podejmowaniem decyzji.

Jak sobie radzić?
Najlepszy jest wysiłek fizycz-

ny. Otóż szybsze i lepsze krąże-

nie krwi pobudza wydzielanie 
endorfin, a działają one także 
przeciwbólowo, przynoszą uczu-
cie zadowolenia, odprężenia. 
Warto więc pobiegać, albo cho-
dzić szybkim krokiem na długie 
spacery, korzystając z każdej 
wolnej chwili, by jak najwięcej 
przebywać na świeżym powie-
trzu. Ważne jest również to, żeby 
jak najwięcej chwytać światła 
dziennego. Ciekawostką może 
być także to, że możemy sycić 
wzrok barwami późnych owo-
ców na bazarach, możemy spra-
wić sobie coś z garderoby w na-
syconym kolorze czerwieni czy 
oranżu – jest to tak zwana psy-
chologia kolorów. Sprawiamy 
przyjemność naszemu węchowi, 
wdychając aromat zapachowych 
świec, olejków eterycznych czy 
korzennych orientalnych przy-
praw, słuchając Mozarta i Vival-
diego. Ponadto można też wy-
pić filiżankę gorącej czekolady 
(czekolada zawiera prekursor 
fenyloetyloaminy), a potem po-
przytulać się do kogoś bliskiego 
i całować (także wydzielanie en-
dorfin), obejrzeć dobrą komedię 
i zdrowo się pośmiać (istnieje 
terapia śmiechem). Istotne jest 
także unikanie zbędnego stresu, 
bo to właśnie uczucie napięcia i 
nasze zdenerwowanie wzmaga-
ją podatność na jesienne i zimo-
we chandry oraz depresje. Nie-
stety, jak wskazują badania, stres 

coraz częściej staje się naszym 
niechcianym towarzyszem.

Zioła też dobre
Jednym ze sprawdzonych 

sposobów na jesienną chandrę 
jest dziurawiec zwyczajny. Jego 
działanie zostało potwierdzone 
klinicznie. Wiadomo, że reguluje 
w organizmie poziom serotoni-
ny, czyli tzw. hormonu szczęścia. 
Dzięki temu nasz nastrój się po-
prawia. Dziurawiec można sto-
sować w postaci tabletek albo 
naparu. Stosując dziurawiec, 
należy jednak unikać ekspozycji 
słonecznej, ponieważ zioło to 
zwiększa wrażliwość skóry na 
promieniowanie i może powo-
dować jej przebarwienia.

Dobre jedzenie
Warto pamiętać o spoży-

waniu niektórych produktów, 
takich jak: orzechy brazylijskie, 
gorzka czekolada, ryby morskie 
i chude mięso, a także produkty 
zbożowe z pełnego przemiału.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
pap.pl
enel.pl

upacjenta.pl
www.wapteka.pl
stylzycia.polki.pl
aptekazawiszy.pl

Czas na zmianę opon 
– zaczynają się kolejki

Zgodnie z zasadą „od 
października do Wielkano-
cy” lub średnią temperaturą 
utrzymującą się poniżej 70C, 
wystartował sezon wymiany 
opon na zimowe, co skut-
kuje wzmożonym ruchem 
w punktach wymiany, a na-
wet koniecznością „odstania 
swojego” w kolejce. Sytu-
acja zmieni się na pewno z 
pierwszym śniegiem – wtedy 
punkty przeżyją tradycyjne 
oblężenie.
Oczywiście powyższa zasa-

da jest wielkim uogólnieniem i 
wszystko zależy od rejonu tempe-
raturowego, w którym się mieszka 

oraz ciężaru nogi, jaki się posiada, 
a także tego, co sprawdza się za-
wsze jeśli chodzi o bezpieczeń-
stwo – umiejętności analityczne-
go myślenia.

W ubiegły weekend, jak infor-
muje KMP w Wałbrzychu, mieli-
śmy kilka poważnie wyglądają-
cych zdarzeń w okolicy osiedla 
Podzamcze.

Na szczęście uczestnicy doznali 
tylko niegroźnych dla życia obra-
żeń ciała. Wałbrzyscy policjanci po 
raz kolejny apelują o ostrożność 
na drogach, szczególnie teraz, kie-
dy w okresie jesienno-zimowym 
może być bardzo ślisko.

PL/Red.
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z wiceprezesem Szkoły Akrobatyki Sportowej „Dziewiątka” rozmawiał Paweł Szpur

z Tomaszem Porosem

Oglądnij pełen wywiad

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o weekendowym wyda-
rzeniu, chciałbym najpierw 
zapytać, jak to się stało, że ty 
- jako człowiek ze świata piłki 
nożnej - zająłeś się gimnasty-
ką sportową?

Jak to bywa w życiu - troszkę 
przypadku, troszkę szukania no-
wej drogi. Kiedyś, po zakończe-
niu współpracy z Górnikiem Wał-
brzych, mojej i mojego partnera 
- Tomasza Wepy, stwierdziliśmy, 
że będziemy robić coś wspól-
nie, razem. To "wspólnie" miało 
nie być powielaniem tego, co 
już jest. W związku z tym, że od 
czegoś musieliśmy zacząć, natu-
ralnym naszym pierwszym kro-
kiem było stworzenie Szkoły Pił-
ki Nożnej "Dziewiątka". Mieliśmy 
w głowie i wciąż mamy kolejne 
projekty, które chcemy realizo-
wać. Po testach, które przepro-
wadziliśmy z Pawłem Zimoniem, 
testach FMS, stwierdziliśmy, że 
chcemy iść w dyscypliny takie, 
żeby dzieci były bardziej spraw-
ne. Żeby ta dyscyplina mogła 
nas połączyć taką ścieżką typo-
wo amatorsko- zabawową, ale 
też żeby miała charakter rywa-
lizacji ogólnopolskiej - może 
później coś dalej. I tak powstała 
szkoła akrobatyki sportowej. 
Zdobyliśmy licencje Polskiego 
Związku Gimnastycznego. Jak 
Państwo wiecie lub nie wiecie, 
akrobatyka sportowa składa się 
z trzech elementów, trzech dy-
scyplin. Pierwsza dyscyplina to 
występy na planszy – choreo-
grafia plus taniec, plus piramidy 
akrobatyczne, są skoki na ścieżce 
i skoki na trampolinie. My dzisiaj 
zajmujemy się tylko i wyłącznie 
planszą, ponieważ nie mamy 
technicznej możliwości ćwicze-
nia na ścieżce, chociaż takową 
posiadamy. Powolutku zaczęli-
śmy trenować dzieci w kierunku 
akrobatyki sportowej. 

Tu chciałbym Ci przerwać. 
Zainteresowanie jest dość 
duże i widać to w social me-
diach. Ile trenuje dzieci i ile 
jest sekcji?

Obecnie jest to prawie 240 
dzieci. Zaraz… muszę policzyć, 
bo lokalizacji jest dużo. Jeste-
śmy w sześciu lokalizacjach, pię-
ciu miastach, i dzieci cały czas 
przybywa. W tym roku po raz 
pierwszy zdecydowaliśmy się, 
że zejdziemy najniżej, jeżeli cho-
dzi o wiek. Czyli tak naprawdę 
przyjmujemy wszystkie dzieci, 
które potrafią chodzić, przyjdą i 

będą zainteresowane zajęciami. 
Nie jest ważne czy będą na zaję-
ciach robić przewroty, czy będą 
się turlały. Istotą przyjęcia dzieci 
jest to, żeby nie przeszkadzały w 
treningu. Turla się super, kładzie 
się, próbuje coś robić - to jest 
super. Za dwa miesiące dziecko 
będzie chciało coś więcej, za trzy 
jeszcze coś więcej. Dziś niestety 
poziom ogólnorozwojowy dzie-
ci jest naprawdę bardzo niski. 
Podam przykład z tego roku. By-
liśmy na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzika, gdzie 
spotkałem naszego olimpijczyka 
Rafała Kubackiego, który też ma 
taki klub we Wrocławiu. Mówi do 
mnie Tomek: "Ty też tak masz, że 
marzysz o kimś, kto umie robić 
przewrót w przód?" I to tak nie-
stety dziś wygląda. To przykre, 
ale trzeba zaczynać szybko. 

Dzięki Wam to się zmienia. 
Jak rodzice z dziećmi mogą do 
was trafić? 

Generalnie, w związku z tym, 
że tych grup mamy dużo, należa-
łoby do nas po prostu zadzwo-
nić. Do Tomka Wepy, czy do 
mnie. My powiemy, gdzie mamy 
ewentualnie miejsca, kiedy jest 
trening. Jeżeli dziecko uważa, że 
to jest to, co chce robić, wtedy 
dokonujemy zapisu i udostęp-
niamy naszą aplikację klubową. 
Reszta to tylko chęci do trenin-
gu. 

"Wyginam śmiało ciało" - to 
powinno być hasło waszej aka-
demii. Czego uczą się dzieciaki 
na zajęciach?

Na początku, bez względu 
na to, jaki to jest wiek, są tak 
zwane grupy naborowe. W tych 
grupach naborowych każda 
nowa osoba przychodzi i robi 
podstawowe rzeczy. Uczymy się 
chodzić, podskakiwać, wyskaki-
wać, przeskakiwać, robić prze-
wrót w przód. Przewrotu w tył 
też próbujemy, chociaż jest to 
ciężkie na początku. Pozwalamy 
wyszaleć się dzieciom w sposób 
sportowy. Jest duża dyscyplina 
treningu, jeżeli chodzi o rozmo-
wy. Natomiast przyglądamy się, 
kto chce, kto bardziej może, nie 
patrzymy przez pryzmat umie-
jętności sportowych. Przede 
wszystkim patrzymy kto prze-
trwa. Jak dzieci przetrwają okres 
dwóch, trzech, czterech miesię-
cy, to później sprawdzamy, jaki 
jest poziom ich zaangażowania 
w to wszystko, przychodzi natu-
ralna selekcja. 

Pokusiliście się o organiza-
cję własnej imprezy, która bę-
dzie miała miejsce w ten week-
end w Wałbrzychu. 

W piątek zaczynamy zawody, 
które nazywają się Mando Spot-
kania Akrobatyczne Wałbrzych. 
Są to jedne z największych za-
wodów w Akrobatyce Sporto-
wej w Polsce. Zawody zostaną 
rozegrane w hali Aqua-Zdroju w 
trzech konkurencjach, w pierw-

szym kroku sportowym, tak zwa-
nej trzeciej klasie - dziewczynki 
7-11 lat. W młodych talentach, w 
tzw. klasie II -  dziewczynki 7-16 
lat i ogólnopolski turniej EGE, 
zawodniczki 10-16 lat. Zaprasza-
my wszystkich, wstęp jest wolny, 
maseczki są obowiązkowe. Im-
preza trwa cały weekend. 

Dziękuję za rozmowę.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Dzisiaj będzie „ogłoszenio-
wo”. Nic tak nie układa myśli, 
nie wycisza umysłu i nie wy-
równuje ciśnienia krwi jak 
spacer po lesie. Moim zda-
niem, i potwierdzam to włas-
nym doświadczeniem, las jest 
najlepszym antidotum na 
szarą, przytłaczającą i często 
smutna rzeczywistość. Dlate-
go piszę z zaproszeniem.

Wszystkim tym, którym 
umknęła informacja o sobot-
niej wycieczce na Chełmiec, 
przypominam jeszcze na 
ostatni moment. Nie będzie 
to taka standardowa wyciecz-
ka. Najważniejsze – w sobotę 
23 października o godzinie 
9.30 spotykamy się na parkin-
gu Aqua-Zdroju. W trakcie wy-
cieczki rozmawiamy, wymie-
niamy się spostrzeżeniami z 
uczestnikami o przyrodzie, 
faunie i florze jaką obserwu-
jemy na trasie, korzystamy 
także z tablic edukacyjnych 
szlaku, które doskonale obra-
zują wyjątkowe bogactwo 
tego terenu. Po powrocie z 
wycieczki przenosimy się do 
wynajętej sali w Aqua-Zdroju, 
gdzie będą warsztaty. Trochę 
na poważnie, a trochę przez 
zabawę, ale na pewno o spra-
wach ważnych i interesują-
cych – o klimacie, jak zmienia 
się nasze otoczenie, dlaczego 
i co to oznacza. Będzie też 
poczęstunek, drobne niespo-
dzianki i świetna atmosfera - 
niezależnie od pogody. Trasa 
łatwa, zachęcam do udziału 
niezależnie od wieku, dziecia-
ki też będą miały zajęcie, więc 
można zrobić sobie rodzinną 
wycieczkę. Szczegóły na Fa-
cebooku Leśna Akademia, 
można też tam się zapisać do 
wydarzenia. Druga wyciecz-
ka, analogiczny program, bę-
dzie na Trójgarb 30 paździer-
nika (sobota). Zaczynamy 
na stacji PKP Witków Śląski 
o 9.30 (stacja na trasie Wał-
brzych – Jelenia Góra).

Zapraszam czytających tę 
rubrykę, będzie to też okazja 
do poznania się, rozmowy, 
bo też biorę w tym przedsię-
wzięciu udział. Z zielonymi 
pozdrowieniami i do zoba-
czenia.

sekund
Boguszów-Gorce
Nowy wóz
Na terenie Centrum Kultural-
no–Kongresowego „Witold” w 
Boguszowie–Gorcach odbyło 
się uroczyste przekazanie stra-
żakom nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego MAN 
zakupionego dla OSP Gorce. 
Zakup samochodu został sfi-
nansowany ze środków: Po-
wiatu Wałbrzyskiego, Gminy 
Boguszów-Gorce, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej – Kra-
jowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego, Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Wałbrzych
Karta równości
Europejska Karta Równości 
Kobiet i Mężczyzn uznana 
przez Wałbrzych. Kierując się 
tą ideą 11 października pod-
czas Europejskiego Forum Sa-
morządowego Local Trends w 
Poznaniu, Prezydent Roman 
Szełemej podpisał Europejską 
Kartę Równości Kobiet i Męż-
czyzn w Życiu Lokalnym. Wał-
brzych jest miastem otwar-
tym, tolerancyjnym, dlatego 
też podejmuje liczne działa-
nia, w których priorytetem jest 
walka o prawa człowieka. Od 
momentu opracowania karty 
podpisało ją 1816 miast w 36 
krajach.

Jaworzyna Śląska
Kiermasz porcelany
Szykuje się nie lada gratka dla 
miłośników porcelany. Otóż 
kiermasz swoich wyjątkowych 
wyrobów porcelanowych zor-
ganizuje jaworzyńska fabryka. 
Będzie to doskonała okazja, 
by w atrakcyjnych cenach ku-
pić zarówno dekorowaną, jak 
i niedekorowaną porcelanę. 
W ofercie znajdą się końcówki 
serii eksportowych, zestawy 
standardowe oraz pojedyncze 
wyroby, takie jak kubki, fili-
żanki czy też talerze. Kiermasz 
odbędzie się 23 października 
2021 roku (sobota) w godzi-
nach od 9:00 do 15:00 na tere-
nie ZPS Karolina w Jaworzynie 
Śląskiej.

Świdnica
Sprzątają cmentarz
Do pomocy w porządkowa-
niu cmentarza przy Kościele 
Pokoju z grabiami stawili się 
osadzeni z Aresztu Śledczego. 
Okazuje się jednak, że rąk do 
pracy może być więcej. Przez 
najbliższe tygodnie cmentarz 
wpisany wspólnie z Kościo-
łem Pokoju w Świdnicy na li-
stę światowego dziedzictwa 
UNESCO musi zostać wysprzą-
tany z liści. Powodem general-
nych porządków jest fakt, że 
humus z kolejnych warstw liści 
na nagrobki ma niszczycielski 
wpływ i piękny żółto-czerwo-
ny dywan musi być co roku 
zgrabiony i wywożony. 

Stadion Piaskowa od nowa

REKLAMA R0510/21

Stadion przy ulicy Kuso-
cińskiego w dzielnicy Pia-
skowa Góra to niemal kul-
towe miejsce. Mimo, iż nie 
posiadał wielkich trybun, 
pełnowymiarowego boiska, 
to wałbrzyszanom zawsze 
kojarzył się z dużymi impre-
zami, w większości społecz-
no-rozrywkowymi. Ale na co 
dzień to miejsce do spacero-
wania i biegania.
Mimo swojej archaicznej archi-

tektury rodem z PRL-u przyciągał 
mieszkańców dzielnicy, a także 
sportowców, zarówno amatorów, 
jak i profesjonalistów. Ale dzisiej-
sze czasy wymusiły wręcz jego 
modernizację i dostosowanie do 
potrzeb mieszkańców. W miniony 
weekend uroczyście otwarto to 

miejsce po rewitalizacji. Otwarcia 
dokonał gospodarz Wałbrzycha, 

dr Roman Szełemej. Jak pod-
kreślał w swoim przemówieniu: 
„jest to obiekt intensywnie użyt-
kowany przez mieszkańców”.  
Budżet partycypacyjny zakładał 
wymianę bieżni szutrowej, ale 

również asfaltu dla rolkarzy. Są 
również nowe urządzenia do ćwi-
czeń – zaznaczył prezydent. Pod-
czas prac rewitalizacyjnych zro-
biono rzeczy, których nie widać 
gołym okiem, a wymagały napra-
wy po 40 latach użytkowania. Za-
instalowano również nowe ławki 
na trybunie. Ale to nie wszystko, 
stadion będzie nadal modernizo-
wany. Przybędzie nowych przy-
rządów do ćwiczeń, a także ma 
zostać poprawiona infrastruktura 
boiska trawiastego i do siatkówki. 
Na koniec prezydent podzięko-
wał inicjatorom tego projektu dla 
Budżetu Obywatelskiego, a także 
wykonawcy za realizację inwesty-
cji. Koszt wykonanych dotychczas 
prac to około 700 tysięcy złotych.

PAS
Fot. JZ 
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Paulo Sousa a Ekstraklasa
Duża część dyżurnych komenta-
torów piłkarskich oraz mediów 
krytykuje od pewnego czasu 
selekcjonera Paulo Sousę za to, 
że nie ogląda on spotkań Eks-
traklasy. Również w niedawnym 
wywiadzie były opiekun naszej 
kadry narodowej Holender Leo 
Beenhakker powiedział, że nie 
wyobraża sobie aby trener nie 
tyle nie oglądał meczy ligo-
wych co w ogóle w danym kra-
ju podczas swojej kadencji nie 
mieszkał. Ja natomiast w tym 
względzie nie jestem totalnym 
krytykiem Portugalczyka. Nie 
stoję na stanowisku, że zagra-
niczny selekcjoner powinien w 
Polsce mieszkać czy oglądać 
określoną liczbę spotkań naszej 
ligi. Sousa swoją nieobecność 
na meczach ligowych tłumaczy 
tym, że nie widzi w tych zma-
ganiach żadnego potencjału, 
który mógłby poprawić jakość 
gry drużyny narodowej. Ma to 
zresztą odbicie w jego powo-
łaniach. A jaka jest nasza liga 
każdy wie. Raz na jakiś czas trafi 
się taki Kozłowski ale ja sam nie 
widzę aktualnie nikogo z naszej 
ligi, kto byłby lepszy na jakiejś 
pozycji w kadrze od zawodnika 
z klubu zagranicznego. Ponadto 
z Sousą można się w tym tema-
cie zgadzać lub nie ale obrał on 
taki kierunek budowy drużyny 
- oparty na zawodnikach z lig 
zagranicznych - i póki będzie 
osiągał zakładane rezultaty, ra-
cja będzie po jego stronie. Jego 
zadaniem jest zdobywać punk-
ty i awanse do mistrzostw a 
nie za wszelką cenę promować 
bardziej lub mniej utalentowa-
nych polskich ligowców. Oczy-
wiście, że Ekstraklasa nie jest 
pozostawiona zupełnie poza 
monitoringiem selekcjonera - 
ludzie z jego sztabu obserwują 
wiele spotkań i zawodników i 
jeżeli ktoś zwróciłby na siebie 
ich uwagę z pewnością i Por-
tugalczyk by się nim zaintere-
sował. Tyle ze sportowo-orga-
nizacyjnego punktu widzenia. 
Jednakże dzisiaj prawie w każ-
dej dziedzinie życia mamy do 
czynienia z czymś takim jak PR. 
I patrząc pod tym kątem, Por-
tugalczyk trochę strzela sobie 
w stopę. Lekceważąc totalnie 
Ekstraklasę, naraża się z pew-
nością sporej części kibiców, 
komentatorów i dziennikarzy, 
prowokując niepotrzebne dys-
kusje, które mogą wpływać nie-
korzystnie na atmosferę wokół 
kadry. Dlatego z tego względu 
od czasu do czasu np. na takim 
meczu jak Legia - Lech mógłby 
się pojawić.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Przedstawiciele Imperium Boxing Wałbrzych przyzwyczaili nas do doskonałych występów na arenie ogólnopolskiej. Na 
potwierdzenie powyższych słów wystarczy podać, iż podopieczni trenerów Sadłonia oraz Burzyńskiego wywalczyli 3 meda-
le podczas niedawnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Wałczu.

Medalowy łup Imperium Boxing

Na najwyższym stopniu po-
dium kategorii 48 kg stanęła 
Angelika Mięgoć, która tym 
samym obroniła złoty medal 
sprzed roku. Jej siostra Kinga 
dla odmiany wystąpiła w ka-

tegorii 51 kg, w której bliska 
była mistrzowskiego tytułu, 
jednak ostatecznie po dobrej 
walce uległa w finale Wikto-
rii Rogalińskiej z BKS-u Skor-
pion Szczecin. - Tradycyjnie 

dziewczyny dały z siebie 100 
procent, co przełożyło się na 
świetne wyniki i kolejne me-
dale do ich kolekcji - powie-
dział trener Krzysztof Sadłoń.

Szkoleniowiec wałbrzy-
szan ciepło wypowiadał się 
jednak nie tylko o naszych 
paniach, ale również panach, 
spośród których Bartłomiej 
Siwiński sięgnął po brązowy 
medal. - Co ciekawe, „Siwy” 
pojechał przede wszystkim 
po doświadczenie, bo za sobą 
ma może 6 walk, a tymcza-
sem niewiele brakowało, a 
znalazłby się w finale swojej 
kategorii -, tłumaczył Sad-
łoń. Niewiele, gdyż I rundę 
półfinału Bartek wygrał 3:2, 
kolejną przegrał 2:3, aby w 
decydującej odsłonie ulec w 

takim samym stosunku punk-
towym. Warto dodać, iż w tej 
samej wadze, 91 kg, startował 
kolejny przedstawiciel Im-
perium Boxing, a mianowicie 
Jakub Stępiński. Niestety, los 
zdecydował o bratobójczym 
pojedynku wałbrzyszan w 
ćwierćfinale imprezy, w któ-
rym już po minucie sędzia 
zmuszony był przerwać walkę, 
gdyż nasi pięściarze zderzyli 
się głowami, co skutkowało 
bolesną kontuzją Kuby. Osta-
tecznie Stępiński został skla-
syfikowany na 5. miejscu, a 
piąty z wałbrzyszan – Patryk 
Sojer – zakończył zmagania na 
9. pozycji. 

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Przed szczytem w uzdrowisku 
Wydarzeniem weekendowej odsłony klasy okręgowej jest bez wątpienia pojedynek beniaminków, w którym MKS Szczawno-

-Zdrój podejmie w sobotę Górnika Wałbrzych. Początek derbowego spotkania o godzinie 15.  
Do zbliżającego się meczu 
biało-niebiescy przystąpią 
podbudowani niedzielną 
wygraną nad Zamkiem Ka-
mieniec Ząbkowicki 3:1. 
Wygraną tym cenniejszą, 
iż uzyskaną po wcześniej-
szej wpadce w Żarowie. Co 
prawda już w pierwszych 
fragmentach niżej notowa-
ny rywal dwukrotnie zagro-
ził bramce Szymona Steca, 
ale wałbrzyszenie zdołali 
wyjść z opresji obronną 
ręką, aby po nieco więcej 
niż kwadransie uzyskać 
prowadzenie. Do dośrod-
kowania z prawej strony 
wyskoczył Mateusz Sobie-
sierski, który celną główką 
przy słupku otworzył wynik 
potyczki. 

Na kolejne trafienia cze-
kaliśmy do pierwszych 
minut drugiej części. Tuż 
po wznowieniu gry wszę-
dobylski Damian Chajew-
ski uwolnił się spod opieki 
obrońców Zamka, a następ-
nie uderzeniem pod rękami 
golkipera gości podwyższył 
prowadzenie miejscowych. 
To jednak nie był koniec 
emocji, gdyż mimo prze-

wagi w polu nasi nie unik-
nęli błędu, który skutkował 
rzutem karnym, a w rezul-
tacie kontaktowym golem 
Krzysztofa Czachora. Na 
szczęście do nerwowej 
końcówki nie doszło, bo-
wiem wprowadzony w 70 
minucie na boisko Patryk 
Rzeszotko skutecznie sfina-
lizował podanie Mateusza 
Kopernickiego i tym samym 
Górnicy zwyciężyli 3:1. 

Pech „Mineralnych”
W znacznie gorszych na-
strojach X kolejkę kończyli 
tymczasem szczawieńscy 
piłkarze. Co prawda po golu 
Tomasza Czechury „Mine-
ralni” wygrywali do prze-
rwy w Jaworzynie Śląskiej 
1:0, ale w drugiej stronie 
role się odwróciły. W 68 
minucie do remisu dopro-
wadził Mateusza Salamon, 
a już w doliczonym cza-
sie meczu 3 punkty miej-
scowym zapewnił Bartosz 
Adamowicz. Być może pod-
opiecznym trenera Siczka 
udałoby się sięgnąć po cen-
ny remis, gdyby nie decyzje 
sędziego, który w ostatnim 
kwadransie meczu ukarał 

czerwonymi kartkami aż 
trzech zawodników MKS-u 
(!), a tylko jednego piłkarza 
Karoliny.  

X kolejka klasy okręgowej
Górnik Wałbrzych – Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki 3:1 
(1:0)
Bramki: 1:0 Mateusz So-
biesierski (19), 2:0 Damian 
Chajewski (50), 2:1 Krzysz-
tof Czachor (63), 3:1 Patryk 
Rzeszotko (72)
Górnik: Stec, D. Michalak, 
Grudziński, Smoczyk, So-
biesierski (88 Valencia Ro-
driguez), Kobylański (82 
Gorczyca), Krawczyk (88 
Biskup), Chajewski, Koper-

nicki (76 Niedźwiedzki), 
Korba (70 Rzeszotko), Ro-
sicki (84 Nowacki). Trener: 
Marcin Domagała

Karolina Jaworzyna Śląska 
– MKS Szczawno-Zdrój 2:1 
(0:1)
Bramki: 0:1 Tomasz Cze-
chura (33), 1:1 Mateusz 
Salamon (68), 2:1 Bartosz 
Adamowicz (90+3)
MKS: Gratkowski, Zawadzki, 
Kumor, Pyda, Grzelak, Koro-
ścik, Choiński, Starczukow-
ski, Czechura (78 Domi-
niak), Tobiasz, Brzeziński. 
Trener: Rafał Siczek 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Krzysztof  
Nazwisko: Jakóbczyk
Data urodzenia: 3 grudnia 1986 roku
Pseudonim sportowy: Mały
Klub: Górnik Trans.eu Wałbrzych
(koszykówka)
Największy dotychczasowy sukces: Na swoim koncie mam kilka meda-
li zdobytych w I lidze. To 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe wywalczone z 
różnymi drużynami. Ponadto zaliczyłem kilka sezonów w Ekstraklasie, 
myślę, że to około 100 meczów na najwyższym szczeblu w kraju. 

Kto jest twoim idolem sportowym: Jednego idola nie miałem, ale od 
wielu starałem się czerpać inspirację. Począwszy od Michaela Jordana, 
przez Stephena Curry, na Argentyńczyku Manu Ginóbili kończąc. 

Dlaczego koszykówka: Ze względu na tradycje rodzinne, bo mama była 
wieloletnim kapitanem Ślęzy Wrocław, z którą zdobyła worek medali w 
Ekstraklasie kobiet. Co więcej, jej brat – Tomasz Garliński - był nawet 
kapitanem w latach 80 reprezentacji Polski. A poza tym w czasach mo-
jej młodości, czyli w latach 90, za sprawą wspomnianego Jordana oraz 
NBA koszykówka była w naszym kraju bardzo popularna. 

Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Bardzo chciałbym wrócić i sprawdzić się 
w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że tego uda mi się dokonać w barwach 
Górnika Trans.eu Wałbrzych. I nie tylko zagrać, ale i zamieszać wśród 
najlepszych zespołów naszego kraku. To jednak plan na dalszą przy-
szłość, celem na najbliższy sezon jest awans. 
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Ile warta jest nasza praca
Zastanawiałem się ostat-
nio nad tym jak odbierana 
i oceniana jest nasza praca. 
Często jesteśmy zaprasza-
ni na różnego rodzaju kon-
ferencje prasowe. Organi-
zatorom bardzo zależy na 
tym, żeby być na ważnych 
dla nich wydarzeniach. Ro-
zumiem to doskonale, bo 
każdy z nich oddaje swojej 
pracy całego siebie i chce 
dobrze wypaść.
Osobiście lubię bywać na 
tych konferencjach doty-
czących imprez sporto-
wych, pojedynczych me-
czy. Lubię też spotkania ze 
sportowcami. Zdarza się, 
że w ich trakcie dowiadu-
jemy się zdecydowanie 
więcej niż w trakcie samej 
imprezy. Zdarza się. Doce-
niam wysiłek i cieszę się, 
kiedy ktoś docenia mój.
Gorzej w sytuacji wyda-
rzeń, za które organiza-
tor musi zapłacić. Bardzo 
rzadko bowiem zdarza 
się, żeby między dzienni-
karzem a zleceniodawcą 
była taka bezinteresowna 
zgoda. Nad tego typu rela-
cją często trzeba pracować 
dłużej. Sam kilka już takich 
stworzyłem i bardzo je so-
bie cenię. Co jednak, jeśli 
dochodzimy do momentu, 
kiedy występują zgrzyty? 
Pozwolę sobie przytoczyć 
moment ze swojego ży-
cia. Podczas jednej z wizyt 
na stadionie piłkarskim, 
jeden z prezesów klubu 
grającego wtedy w Wał-
brzyskiej Serie A zapropo-
nował przeprowadzenie 
transmisji LIVE z meczu 
jego drużyny.
Kiedy jednak usłyszał cenę 
(nie była wygórowana, 
większość klientów wie o 
czym mowa) stwierdził, że 
nie ma na to pieniędzy, ale 
da butelkę piwa. Obraził 
się kiedy usłyszał moją od-
powiedź, cytuję: „Za butel-
kę piwa dzieciom jeść nie 
kupię. Jeśli jednak zapłaci 
mi pan [tu padła propono-
wana suma] będzie stać 
mnie i na jedzenie i na 
wspomniane piwo”.
To miał być żart, ale taki, 
który da do myślenia. Nie-
stety nie rozmawiamy do 
dzisiaj. To w takim razie ile 
dla was warta jest nasza 
praca?

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Kochają tie-breaki
Po dwóch domowych potyczkach, siatkarze wałbrzyskiego Chełmca swoje spotkania roz-

grywali poza domem. Zarówno w III jak i II lidze o losach spotkania decydował piąty set. Oba 
przyniosły też różne rozstrzygnięcia.

Samo spotkanie od począt-
ku mogło się podobać. Szyb-
kie tempo meczu sprawiło, że 
nikt kto zdecydował się obej-
rzeć spotkanie na żywo, nie 
czuł się zawiedziony. Trady-
cyjnie już kluczem do sukcesu 
było opanowanie w środkowej 
strefie boiska i w tym przy-
padku momentami, zarówno 
jedna jak i druga drużyna, po-
trafiła zrealizować swoje za-
łożenia przedmiotowe, które 
ułatwiały konstruowanie akcji 
pod bramką rywala.

Wszystko zaczęło się od 
rzutu karnego dla gości. Szyb-
ko strzelona bramka ułatwiła 
grę Herbapolowi, który starał 
się pójść za ciosem. Na gole 
czekaliśmy jednak do 40 mi-
nuty. Najpierw kolejne trafie-
nie zaliczył Bartosz Ogrodnik. 
Zaledwie 60 sekund później 
na listę strzelców wpisał się 
Marcin Stolarz. Długo też nie 
musieliśmy czekać na gola 
numer trzy. Swoje w polu kar-
nym gospodarzy zrobił Kuszaj. 

Bramka kontaktowa Radosła-
wa Łatki okazała się jedynie 
trafieniem na otarcie łez.

 
Iskra Witków Śląski – Her-

bapol Stanowice 2:3 (1:2)
40’ B. Ogrodnik, 85’ Łatka 

- 7’ Lesiński, 41’ Stolarz, 55’ 
Kuszaj

 
Pozostałe wyniki:
 
Czarni Wałbrzych - Zieloni 

Mrowiny 5:1

KS Walim - Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych 0:3

Górnik Boguszów-Gorce - 
Zieloni Mokrzeszów 0:0

MKS II Szczawno Zdrój - Su-
dety Dziećmorowice  1-1

Unia Bogaczowice - Zdrój 
Jedlina Zdrój  1-5

AKS II Strzegom - Zagłębie 
Wałbrzych  3-1

Błękitni Owiesno - Włók-
niarz Głuszyca  0-4 

JZ 

Mecz z beniaminkiem z 
Chrząstowic okazał się spot-
kaniem, które przez większość 
czasu toczyło się pod pełną 
kontrolą miejscowej drużyny. 
Wałbrzyszanki dość szybko 
odskakiwały od rywalek na 

kilka punktów. W pewnym 
zwycięstwie nie przeszka-
dzały chwilowe przestoje, w 
trakcie których goście starali 
się gonić wynik. Ostatecznie 
pewna wygrana stała się fak-
tem.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - Volley Chrząstowice 
3:0 (25:18, 25:20, 25:18)

Ze zmiennym szczęściem 
zakończyły zmagania siatkarki 
młodzieżowych drużyn wał-
brzyskiego Chełmca, którym 
udało się dwukrotnie zwycię-
żyć. Niestety młode zawod-
niczki zanotowały też cztery 
porażki.

Podsumowanie weekendu 
rozgrywek:

Dolnośląska Liga Juniorek 
Młodszych

Chełmiec - MKS IgnerHome 
Volley Świdnica 0:3 (21:25, 
21:25, 23:25)

Dolnośląska Liga Młodzi-
czek: Młodziczka I

Chełmiec - Klub Spor-
towy „Olimpia” w Jaworze 
2:0 (25:16, 25:17)

Chełmiec - Uczniowski 
KLUB Sportowy „wieża” Rad-
ków 0:2 (21:25, 13:25)

Dolnośląska Liga Młodzi-
czek: Młodziczka II

Chełmiec - UKS Gminy Mię-
kinia I 0:2 (18:25, 14:25)

Chełmiec - UKS Koral Wroc-
ław 0:2 (17:25, 20:25)

Dolnośląska Liga Juniorek
Chełmiec - KS Olimpia Ja-

wor 3:0 (25:20, 25:20, 29:27)

JZ 

Przebudzenie Herbapolu

Seniorki bez straty seta

Po kilku nieudanych występach Herbapol Stanowice pojechał na trudne spotkanie do Witkowa Śląskiego, gdzie musiał 
zmierzyć się z fenomenalnym beniaminkiem - miejscową Iskrą. Mecz wzbudził duże zainteresowanie kibiców, którzy spa-
leni zjawili się na trybunach.

Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca zagrały kolejny mecz ligowy w Hali Wałbrzyskich Mistrzów, która ponownie okazała 
się dla podopiecznych trenera Marka Olczyka, szczęśliwa.

Grający w Skalmierzycach II-li-
gowy zespół rozpoczął bardzo 

udanie. Później jednak gospo-
darze podnieśli poprzeczkę i 

zaczęli przejmować kontrolę 
nad meczem. Zacięta rywali-
zacja rozłożyła się na pięć nie-
samowicie emocjonujących 
setów, a walka o zwycięstwo 
trwała do ostatniej piłki. Pró-
bę nerwów lepiej wytrzymali 
siatkarze Legionu i to oni mo-
gli cieszyć się z 2 punktów.
Drugi zespół o ligowe punk-
ty walczył w Kudowie-Zdrój. 
Tam również było niesamo-
wicie gorąco. Dwa z pięciu 
rozegranych setów kończyły 
się grą na przewagi. Szczegól-
nie ważna w ogólnym rozra-
chunku okazała się wygrana 
w pierwszej partii, w którą 
Chełmiec zakończył na 33 
punkcie. Później podrażnieni 

gospodarze w poszczególnych 
setach zagrali lepsze końców-
ki i o losach całego spotkania 
miał zadecydować tie-break. 
Ten lepiej wypadł wałbrzy-
skiej ekipie. Zwycięstwo dało 
Chełmcowi 1 miejsce w tabeli 
rozgrywek.
Obie drużyny najbliższą ko-
lejkę zagrają w sobotę w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. Naj-
pierw do boju wyjdą III-ligow-
cy, którzy zmierzą się w Ty-
grysami Strzelin. Tuż po nich 
zobaczymy mecz II ligi, gdzie 
rywalem Chełmca będzie WKS 
Wieluń.

II liga siatkówki gr. 3
Legion Skalmierzyce – Cheł-
miec Wałbrzych 3:2 (18:25| 
25:19| 26:24| 24:26| 15:13)

III liga siatkówki
Kudowianka Kudowa Zdrój 
– Chełmiec Wałbrzych 2:3 
(31:33 |25:22| 25:17| 25:27| 
10:15)

JZ 
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Po raz drugi czeka nas siatkarski dwumecz w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. Młodzież podejmie Tygrysy 
Strzelin, seniorzy niepokonany WKS Wieluń.

Na parkiecie Hali Mistrzów w najbliższą sobotę za-
prezentują się obie drużyny seniorskie. Mecze rozpo-
czną się o godz. 13:00 i 16:00.

Jako pierwsi do gry wejdą nasi III-ligowcy. Pod-
opieczni trenerów Dariusza Ratajczaka i Mariusza 
Jerzyka podejmą Tygrysy Strzelin Początek meczu 
o godz. 13:00.

Po zakończeniu tego meczu czekają na kibiców 
ponownie siatkarskie emocje. W meczu 5 kolejki II 
ligi mężczyzn ekipa Fabiana Kurzawińskiego i Janu-
sza Ignaczaka podejmie niepokonany dotąd WKS 
Wieluń. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:00.

Wstęp bezpłatny, dla kibiców przygotowane są 
konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne 
upominki.

W weekend nasze drużyny młodzieżowe czekają 
wyjazdy, Juniorzy młodsi (trener Tomasz Botwina) 
w sobotę o godz. 12:00 zagrają z Gwardią Wrocław, 
dzień później w Bielawie drużyna młodzików prowa-
dzona przez Radosława Ostrowskiego zagra ostatni 
turniej rundy eliminacyjnej z Gwardią Wrocław III 
i Bielawianką Bielawa (godz. 11:15, 12:30). W niedzie-
lę 24 października Juniorów czeka również mecz wy-
jazdowy o godz. 12:15, ponownie z Gwardią Wroc-
ław (tym razem z pierwszym zespołem). Trzymamy 
kciuki.

sekund sekund
Stara Kopalnia 
na weekend 
Najbliższy piątek w Starej Ko-
palni to uroczysta gala obcho-
dów 70-lecia wałbrzyskiego 
oddziału PTTK, polsko-czeska 
konferencja w ramach Euro-
pejskiej Współpracy Teryto-
rialnej. Natomiast w sobotę 
długo oczekiwany w Wałbrzy-
chu koncert FISZ EMADE. 
Niewielka pula biletów jest 
jeszcze dostępna. Początek 
najbliższego weekendu to 
również Inauguracja Festi-
walu Smaków Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Na kulinarnym 
szlaku gastronomicznych 
obiektów z produktami re-
gionalnymi naszego obszaru 
nie zabraknie kawiarni Szty-
garówka. Będzie tu specjalnie 
serwowana czarna bułka gór-
nika oraz Gorąca Barbara – 
przygotowywana wg specjal-
nej receptury gorąca herbata. 
Festiwal w całej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej potrwa do koń-
ca października. W weekend 
w Wałbrzychu Ogólnopolskie 
Mando Spotkania Akroba-
tyczne w Aqua-Zdroju. W hali 
sportowej pojawi się prawie 
500 uczestników z całej Pol-
ski, a Stara Kopalnia została 
partnerem tego wydarzenia. 

Walim
Inwentaryzacja ciepła
Wójt Gminy Walim przypomina 
o obowiązku złożenia ankiet, 
dotyczących wykazania źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych. Pierwszy cel wy-
nika z podjętych przez Gminę 
Walim działań na rzecz pozyska-
nia dla mieszkańców funduszy 
na nowe instalacje grzewcze w 
ich domach i mieszkaniach oraz 
poprawę stanu budynków. Dru-
gim celem jest inwentaryzacja 
sposobu ogrzewania wszyst-
kich budynków. Termin złoże-
nia dokumentów do 30 listo-
pada 2021 r. do Urzędu Gminy 
Walim.

Czarny Bór
Będą biegać 
Już w sobotę - 23 października 
miłośnicy biegów górskich, po-
czątkujący amatorzy sportowej 
aktywności i wreszcie profesjo-
nalni zawodnicy, dla których 
bieganie to podstawa egzy-
stencji,  pojawią się na starcie w 
Witkowie. Półmaraton „Z flagą 
na Trójgarbie” i „Górska Dycha” 
dostarczą Wam niezapomnia-
nych sportowych emocji...do 
zobaczenia na trasie. Zapisy 
trwają - kliknij w link: https://
zapisy.ultimasport.pl/710

Walimskie bieganie
W sobotę 16 paździer-

nika 2021 odbyła się naj-
większa impreza biegowa 
w Gminie Walim.To już szó-
sta edycja tego wydarze-
nia. Na starcie zawodów 
stanęło prawie 200 uczest-
ników, na których czekały 
dwie trasy – trasa półma-
ratonu o długości 22 km 
oraz dla zainteresowanych 
– trasa o dystansie 51 km. 
Całość zawodów przepro-
wadzona była w masywie 
Wielkiej Sowy. 

Warto podkreślić, że były to 
bardzo trudne zmagania na 
typowo górskiej trasie. Spor-
towego smaczku imprezie do-
dawały mordercze podbiegi i 
niebezpieczne, strome zbiegi. 
Ogromna ilość wody, błota 
i śliskich kamieni to kolejne 
przeszkody, które nie ułatwiały 
zadania zawodnikom. Jednak 
trud pokonania trasy rekom-
pensowała świetna atmosfera 
wśród uczestników i doskonała 
organizacja zawodów, o czym 

świadczą pozytywne opinie 
uczestników imprezy. Pierwszy 
na mecie dystansu 51 km za-
meldował się zawodnik z Czech 
Ondřej Penc Meziměstí z wyni-
kiem 04:34:42, natomiast Wa-
limski Półmaraton wygrał Prze-
mysław Marciniak NOA, Prudnik 
w czasie 01:37:14. Czasy po-
zostałych uczestników można 
śledzić na stronie https://www.
zmierzymyczas.pl/wyniki.html. 
Warto wspomnieć, że w za-
wodach udział wziął również 
mieszkaniec Gminy Walim Szy-
mon Juchniewicz. Gratulujemy 
ukończenia tak trudnego biegu. 
W trakcie zawodów można było 

też wesprzeć zbiórkę środków 
na leczenie maleńkiego Huber-
ta – mieszkańca Gminy Walim. 
Organizatorami imprezy byli 
Stowarzyszenie Walim na Żąda-
nie oraz Centrum Sportu i Re-
kreacji w Walimiu. Wydarzenie 
wspierane było również przez 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu oraz ze środków Gmi-
ny Walim w ramach otwartego 
konkursu ofert dla Organizacji 
Pożytku Publicznego na 2021 
r. oraz przez wielu sponsorów i 
wolontariuszy, którym bardzo 
gorąco dziękujemy.

Red./GW
Fot. GW
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Od 20 lat razem z Wami...

sekund

100 000 złotych dla Szczawna-Zdroju100 000 złotych dla Szczawna-Zdroju

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Jesień - zanim zacznę opi-
sywać definicję tego słowa, 
muszę przyznać, że przeży-
łem szok. Otóż według Słow-
nika Języka Polskiego jest 
to pora roku między latem 
a zimą. I trudno się nie zgo-
dzić, choć ogromny niedosyt 
pozostaje. Tworzący definicję 
w Słowniku Języka Polskie-
go nie wspięli się na wyżyny 
możliwości. Mimo, iż skoń-
czyło się lato, to dzięki bar-
wom matki natury możemy 
przyznać, że jest to niespoty-
kanie piękna pora roku. Oczy-
wiście, jak zwykle w takim 
przypadku, trzeba wypłynąć 
nieco dalej na przestwór in-
ternetowego oceanu, żeby 
znaleźć informacje dotyczące 
jesieni. I tu możemy czerpać 
garściami. Okazuje się, że 
okres jesieni wyróżniamy na 
podstawie danych klimatycz-
nych lub astronomicznych. 
W Europie Środkowej jesień 
dzielona jest na dwie feno-
logiczne pory roku: wczesną 
jesień, czyli tak zwane pole-
cie i pełną jesień lub po pro-
stu jesień. Wczesna jesień to 
pora, w której dojrzewa wiele 
owoców, przy czym za wskaź-
nikowe uważane są owoce 
kasztanowca zwyczajnego, 
derenia świdwy i ligustru po-
spolitego. Można dowiedzieć 
się również, że dla półkuli 
południowej naszego globu 
wszystkie opisane daty i zja-
wiska są przesunięte o pół 
roku. Za miesiące jesienne 
na półkuli północnej uzna-
je się wrzesień, październik 
i listopad, a na południowej 
marzec, kwiecień i maj. Oczy-
wiście informacja najbardziej 
pesymistyczna to ta, że pod-
czas jesieni astronomicznej 
dzienna pora dnia jest krót-
sza od pory nocnej, a ponad-
to z każdą kolejną dobą dnia 
ubywa, a nocy przybywa. I tu 
właśnie zaczyna się problem, 
który dopada wielu z nas – 
czyli jesienna chandra. Wielu 
z nas nie wie jak sobie z nią 
radzić. Rozwiązania podsu-
wamy w Temacie Tygodnia. 
Miłej lektury, oby do wiosny!

Redaktor Naczelny
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Świdnica
Nowy mammograf
Przypominamy, że w świdni-
ckim szpitalu istnieje możli-
wość wykonania bezpłatnych 
badań mammograficznych w 
ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi. Wiąże się również 
z tym faktem dobra infor-
macja. Otóż szpital ma nowy 
mammograf, wyposażony w 
technologię cyfrową. Aparat 
daje wiele nowych możliwości 
diagnostycznych, pozwala na 
obsługę większej liczby pacjen-
tek oraz zapewnia wyższą sku-
teczność przeprowadzanych 
badań przesiewowych. Koszt 
zakupu wyniósł 613.790,70 zło-
tych, z czego dofinansowanie z 
Ministerstwa Zdrowia wyniosło 
548.557,65 złotych.

Wałbrzych
WBO rozstrzygnięty
Za nami rozstrzygnięcie tego-
rocznej edycji Wałbrzyskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Ze 
smutkiem informujemy, że fre-
kwencja to najsłabszy wynik od 
początku istnienia Wałbrzyskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
Ponieważ zagłosowało zale-
dwie około 5 tysięcy osób z po-
nad 88 tysięcy uprawnionych. 
Najwięcej głosów uzyskała ini-
cjatywa „Wspólne podwórko”, 
czyli rewitalizacja rekreacyjne-
go placu zabaw i budowa boi-
ska wielofunkcyjnego na tere-
nie PSP nr 6 dla mieszkańców 
Wałbrzycha.

Powiat Wałbrzyski
Nowa droga
Otwarta została droga Grzmią-
ca – Rybnica Leśna. Całkowita 
długość przebudowanego od-
cinka to 2,6 km. Zakres wykona-
nych prac obejmował: wykona-
nie dokumentacji projektowej, 
ułożenie nowych warstw bi-
tumicznych jezdni, ułożenie 
warstwy ścieralnej z miesza-
nek bitumicznych na zjazdach, 
umocnienie poboczy mieszan-
ką kamienną. Droga to inicja-
tywa Powiatu Wałbrzyskiego, 
gmin Głuszyca i Mieroszów, 
a także Urzędu Marszałkow-
skiego. Wykonawcą robót było 
Konsorcjum firm - Przedsiębior-
stwo Usługowo-Produkcyjne i 
Handlowe COM-D Sp. z o.o. i Je-
leniogórskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o.

Region
Nietrzeźwi kierowcy
Wałbrzyscy funkcjonariusze w 
miniony weekend zatrzymali 
na ulicach naszego miasta oraz 
powiatu trzech nietrzeźwych 
kierujących. Rekordzista, który 
kompletnie pijany poruszał się 
samochodem osobowym po 
Wałbrzychu, miał ponad 3 pro-
mile alkoholu w organizmie. 
To właśnie on wpadł na ul. Ar-
mii Krajowej. 29-latek jechał od 
lewej do prawej strony drogi 
kompletnie pijany. Wynik bada-
nia to 3,22 promila alkoholu w 
organizmie. Mężczyzna dodat-
kowo nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdami.

REKLAMA R0511/21

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został 
wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia  
nr  616/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 15.10.2021 r.

O mieście wielu kultur, Wałbrzychu
W Prywatnym Liceum 

Ogólnokształcącym Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP na Sobięcinie, w ubie-
głą środę, z doktorem Kazi-
mierzem Niemierką, hono-
rowym obywatelem miasta, 
pasjonatem i znawcą tema-
tu jego wielokulturowości, 
rozmawiała Alicja Przepiór-
ska z Fundacji Via Salutis.

To kolejne z bogatej oferty 
integrujących, aktywizujących 
i edukujących wydarzeń, przy-
gotowanych przez Fundację, 
sfinansowanych przez Program 

Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.

Dr Kazimierz Niemierka prze-
niósł uczestników do czasów 
Wałbrzycha będącego między-
kulturową mozaiką. Jako dziecko 
zesłany przez władze komuni-
styczne do górniczego miasta, by 
zapomnieć o korzeniach i swoim 
Podlasiu. Dzielił los z innymi tu-
tejszymi osadnikami i repatrian-
tami, na "ziemiach odzyskanych", 
rozumiejąc też wygnanych stąd 
Niemców. Z większością do dziś 
jest zaprzyjaźniony.

Nieprzypadkowe jest również 
miejsce spotkania. Siostry, w cza-

sach powojennych, zapisały się 
bohatersko na patriotycznych 
kartach wałbrzyskiej historii, da-
jąc schronienie m.in. dyplomacie 
z czasów II RP.

W niedzielę 24 października, o 
godz. 14.00, odbędzie się spacer 
po wielokulturowym Wałbrzy-
chu, który poprowadzi dr Monika 
Bisek-Grąz. Spacer będzie zakoń-
czeniem warsztatów o wielokul-
turowości i wprowadzeniem do 
tworzenia gry planszowej o Wał-
brzychu.

PL

Uzdrowiskowa Gmina Szczaw-Uzdrowiskowa Gmina Szczaw-
no-Zdrój otrzymała wsparcie w no-Zdrój otrzymała wsparcie w 
ramach projektu Cyfrowa Gmina ramach projektu Cyfrowa Gmina 
w wysokości 100,000.00 złotych w wysokości 100,000.00 złotych 
na rozwój cyfrowy instytucji oraz na rozwój cyfrowy instytucji oraz 
zwiększenie cyberbezpieczeństwa.zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Pandemia COVID-19 pokazała, Pandemia COVID-19 pokazała, 
że sprawne wykorzystywanie tech-że sprawne wykorzystywanie tech-
nologii cyfrowych przez samorzą-nologii cyfrowych przez samorzą-
dy ma kluczowe znaczenie dla za-dy ma kluczowe znaczenie dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców. spokojenia potrzeb mieszkańców. 

Wiele urzędów szybko i sprawnie Wiele urzędów szybko i sprawnie 
przeniosło swoje działanie do sieci. przeniosło swoje działanie do sieci. 
Dofinansowanie w ramach progra-Dofinansowanie w ramach progra-
mu można było otrzymać na zada-mu można było otrzymać na zada-
nia związane z cyfryzacją urzędów nia związane z cyfryzacją urzędów 
JST i jednostek im podległych oraz JST i jednostek im podległych oraz 
nadzorowanych poprzez nabycie nadzorowanych poprzez nabycie 
sprzętu IT i oprogramowania, li-sprzętu IT i oprogramowania, li-
cencji niezbędnych do realizacji cencji niezbędnych do realizacji 
e-usług, pracy i edukacji zdalnej. e-usług, pracy i edukacji zdalnej. 
Również program obejmuje eduka-Również program obejmuje eduka-

cję cyfrową dla JST w zakresie ob-cję cyfrową dla JST w zakresie ob-
sługi nabytego sprzętu oraz opro-sługi nabytego sprzętu oraz opro-
gramowania i licencji oraz analizę gramowania i licencji oraz analizę 
stanu cyberbezpieczeństwa JST, a stanu cyberbezpieczeństwa JST, a 
także zapewnienie cyberbezpie-także zapewnienie cyberbezpie-
czeństwa samorządowym syste-czeństwa samorządowym syste-
mom informatycznym.mom informatycznym.

PASPAS
Fot. UG Sz-ZFot. UG Sz-Z
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nic rozplenia się w korowo-
dach umarłych liści, znajduje 
schronienie w szczelinach 
popękanej, ubłoconej skó-
ry rozdeptanych kasztanów, 
króluje w chłodnych podmu-
chach wieczornego wiatru, 
który nuci coraz śmielej zi-
mowe kołysanki. Zakrada 
się bezlitośnie w niezapięte 
poły przejściowych płaszczy 
z domieszką wełny, szydząc 
z naiwnych, którzy uwierzy-
li w jej kojące właściwości. 
Nic wie wszystko najlepiej. 
Na skórze dłoni zostawia już 
suche pomarszczone ślady, 
pieści lodowatym jęzorem 
nieosłonięte szyje. Z umar-
łym zimnym światłem chodzi 
na długie spacery po parku. 
Przychodzi nocą jak złodziej, 
kradnąc resztki letnich snów. 
Bawi się świetnie. Nie poma-
ga już mantryczny powrót do 
wczesnowtorkowych myśli o 
tym samolocie o 6.10, który w 
blasku wschodzącego słońca 
co tydzień odlatuje z wroc-
ławskiego lotniska do Rzymu. 
O tej porze roku tak łatwo 
uwierzyć w Nic. 

Czy da się gdzieś przed 
nim ukryć? Za długo już żyję, 
żeby tak bez walki zalec na tej 
jego tarczy, spuścić głowę. Z 
pokorą mi od zawsze nie do 
twarzy. Jest kilka kryjówek, 
do których Nic ze strachu nie 
zagląda. Odrobiłam te lek-
cje za Państwa. To przestrzeń 
Kasztanowego Tarasu nasze-
go zamczyska, w której zako-
chani w swojej pracy dobrzy  
piękni ludzie splatają pyszną 
kawę z jeszcze pyszniejszymi 
opowieściami. To kawiarnia 
Dobra Nowina w pobliskiej 
Nowej, pięknej jak baśń, Ru-
dzie, kojąca wszystkie zmysły 
swoją łagodnością i determi-
nacją, niczym postać stworzo-
na przez Tokarczuk, od której 
wzięła swoje imię. To poranne 
spacery po czarodziejskich 
wnętrzach Sokołowska. To 
samotny stolik pod wielkim 
świętym drzewem w ogro-
dach szczawieńskiego Dworu 
Idy, który ja i kobiety chmurki, 
otulające cię swoją mądrością 
i dobrocią, odczarowujemy z 
jego samotności. W ich żyłach 
płynie moja krew. Zdradzę 
Państwu jeszcze jeden sekret. 
To wszystko dlatego, że Nic to 
też część scenariusza. 

Muzyczny wieczór z agen-
tem 007 w Filharmonii Sude-
ckiej

"Wieczność - jak pisał w Mał-
żeństwie Nieba i Piekła słynny 
angielski mistyk, William Blake 
- kocha dzieła czasu". Mogliśmy 
się o tym przekonać podczas 
bondowskiego wieczoru w Fil-
harmonii Sudeckiej, zorganizo-
wanego 15 października 2021 
roku.

Tak się tworzy historię
Koncert rozpoczęła ścieżka 

dźwiękowa z "Doktora No" z 
1962 pt. "James Bond Theme". 
Pierwotnie ten charakterystycz-
ny motyw autorstwa Monty 
Normana wykonywany był 
przez James'a Barry'ego z or-
kiestrą. Wówczas ani odtwarza-
jący główną rolę Sean Connery, 
ani scenarzyści czy producenci 
filmu, nie spodziewali się, że 
osiągną tak wielki sukces. Nie 
przypuszczali też, że przysło-
wiowe "5 minut sławy" w ich 
przypadku oznaczać będzie 
lata, dając rację bytu czemuś 
wielkiemu, że za ich sprawą 
"zrodzi się" opus magnum.

Rosja nie taka zła
W kolejnej części przygód o 

słynnym agencie 007 piosenką 
przewodnią, która uplasowała 
się w historii muzyki filmowej 
na dość wysokiej pozycji (z racji 
nominacji do Złotego Globu), 

był tytułowy numer "From Rus-
sia with Love" ("Pozdrowienia 
z Rosji"), zaprezentowany wał-
brzyskiej publiczności również 
jako drugi (1963). Słowa do 
niego napisał Lionel Bart zaś 
samo wykonanie zawdzięcza-
my Matt'owi Monro. W Filhar-
monii Sudeckiej usłyszeliśmy je, 
podobnie jak pozostałe hity, z 
ust kobiecych - Katarzyny Wo-
łoszyn i Katarzyny Dacków.

Sukces ma wielu ojców
Podczas piątkowego wie-

czoru hołd oddano także trze-
ciej odsłonie Bonda - obrazowi 
"Goldfinger". Warto wspomnieć, 
iż tytuł ten za sprawą Shirley 
Bassey utrzymywał się na szczy-
cie listy przebojów przez prawie 
siedemdziesiąt tygodni! Dodaj-
my również, że w jego nagraniu 
uczestniczył Jimmy Page! (Led 
Zeppelin). Na popularność tej-
że kompozycji niemały wpływ 
miał zapewne też i George Mar-
tin, znany ze współpracy z gru-
pą The Beatles.

Kobiety "na zabój" kochają 
diamenty i Bonda

Bez wątpienia muzycznym 
"majstersztykiem", zarówno 
wtedy - w 1971 roku - jak i kil-
ka dni temu - w naszej lokalnej, 
acz pięknej sali koncertowej, 
okazał się utwór "Diamonds 
Are Forever" ("Diamenty są 
wieczne"). Tekst wyszedł spod 

pióra Dona Black'a, a wyśpie-
wała go po raz kolejny Shirley 
Bassey. W 1973 roku bondow-
ski soundtrack, tym razem 
"Live and Let Die" ("Żyj i po-
zwól umrzeć"),postanowiono 
powierzyć męskiemu głosowi 
- i to niebylejakiemu - bo na-
leżącemu do samego Paula 
McCartney’a. Wybór okazał 
się trafny - statuetkę Grammy 
wspomniana piosenka otrzy-
mała aż dwukrotnie: pierwszy 
raz w roku 1974 i drugi - w 1993 
(cover Guns N'Roses). Młodsi 
słuchacze powinni kojarzyć ją 
nie z Bonda a ze... "Shreka"!

Na fali
Bond zawsze szedł z duchem 

czasu. Nigdy się nie ociągał, nie 
zwalniał, nie przystawał. Tak 
było też z muzyką - w produk-
cji z 1895 roku  zatytułowanej 
"A View To A Kill" postawiono 
na grupę z nurtu tzw. Nowej 
Fali. Duran Duran, bo o tym 
zespole mowa, dokonał rzeczy 
fenomenalnej - zdobył pierw-
sze miejsce na amerykańskiej 
liście Billboard Hot 100! Sudec-
cy filharmonicy nie byli w ni-
czym gorsi - i chwała im za to! 
Mocne, rockowe brzmienie w 
symfonicznej oprawie, sprawiło 
iż każdy, bez wyjątku, zaprag-
nął w tym jednym, konkretnym 
momencie "zatańczyć w ogniu" 

("dance into the fire" - przyp.
red).

Złote oko patrzy
Rok 1995, do którego w mu-

zyczną podróż udaliśmy się 
(znów!) owego pamiętnego 
wieczoru, należał do Tiny Turner 
i "GoldenEye". Muzykę skompo-
nował Eric Serra, tekst popełnili: 
Bono i The Edge z U2. Podczas 
piątkowego koncertu na nowo 
odżyły zatem wspomnienia o 
charyzmatycznym i łamiącym 
niewieście serca agencie z MI6, 
granym przez  Pierce'a Brosna-
na. Dwa lata później, w 1997 
roku, widzowie mogli podzi-
wiać aktora w "Tomorrow Never 
Dies" ("Jutro nie umiera nigdy), 
wsłuchując się jednocześnie w 
urzekającą kompozycję Davida 
Arnolda, Mitchella Froom i She-
ryl Crow, którą wałbrzyscy fani 
Bonda mieli okazję "delektować 
się" na występie w Filharmonii 
Sudeckiej.

Historia zatacza koło
Nie zabrakło też i innych mu-

zycznych "smaczków" w rodzaju 
monumentalnego "Skyfall" z 2012 
(Adele) czy delikatnego "Writing's 
on the wall" (rok 2015, "Spectre", 
wykonanie - Sam Smith). Obydwa 
przeboje zdobyły prestiżowe na-
grody, łącznie z Oscarem i Złotym 
Globem zaś Daniel Craig - szósty 
odtwórca kultowej roli - przeszedł 
dzięki tym tytułom do historii.

Działalność prowadzonej pod 
dyrekcją Maćka Banachowskiego 
orkiestry Filharmonii Sudeckiej 
również zapisze się w kronice 
najważniejszych wałbrzyskich 
wydarzeń muzycznych. O to ar-
tyści mogą być spokojni, zwłasz-
cza po otrzymanych na stojąco 
owacjach i po bisie, podczas któ-
rego zgromadzeni w tym jakże 
urzekającym miejscu melomani, 
zaśpiewali wspólnie z muzykami 
"(I've Had) Time of My Life" - naj-
bardziej rozpoznawalny utwór z 
filmu "Dirty Dancing" (1987).

Zebrała: osa
Fot. PAS

My name is Bond. James Bond...My name is Bond. James Bond...

Debata w Teatrze Dramatycznym
O konstytucji, jej histo-

rii i znaczeniu, strajkach 
w jej obronie i ogólnie o 
strajkach – to bardzo ak-
tualne tematy pomysłu 
Teatru Dramatycznego w 
Wałbrzychu. Spotkanie 
23 października, w sobo-
tę, po spektaklu "NIECH 
PRAWO BĘDZIE Z WAMI". 

Przemówią kobiety silnie 
zaangażowane w obronę 
praw kobiet: Marta Lempart 
(jedna z głównych liderek 
Ogólnopolskiego Strajku Ko-
biet), Stanisława Kuzio-Podru-

cka (Zgorzelec), Marta Wosak 
(Wałbrzych).

Będzie o tym, czym różni 
się organizacja tych strajków, 
kto na nie przychodzi, w jakiej 
atmosferze przebiegają oraz 
o ważnym dziś pytaniu: „czy 
wciąż warto strajkować?”. 

Spotkanie w formie dysku-
sji, z możliwością zadawania 
pytań, moderowane przez 
Martę Wosak i pedagożkę Te-
atru, Nikolę Olszak.

W sezonie 2021-22, pod 
hasłem NIESZCZĘŚLIWY KRAJ 
– KTÓRY POTRZEBUJE BO-
HATERÓW, Teatr zaprasza na 

serię debat pod tym samym 
hasłem. Zajmie się angażują-
cymi tematami społecznymi, 
a punktem wyjścia zawsze 

będzie spektakl z naszego re-
pertuaru.

PL
Fot. Tobiasz Papuczys
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(nie) Modna replika?

KAROLINA TOMZA 

Pisząc ten tekst kończę 32 lata. Wy 
go czytając będziecie mieli do czynie-
nia z Karolą, która ma 32 lata i 3 dni 
;). Pokuszę się o trochę podsumowań, 
dając dziś na luz lokalnej turystyce 
i wydarzeniom. Z biegiem czasu, a 
może dzięki Neli na pokładzie, czy 
też z natłoku zadań każdego dnia 
zaczęłam uczyć się odpuszczać, choć 
nadal asertywność nie jest moją naj-
mocniejszą stroną. Nadal moją wadą 
jest branie na własne barki więcej 
niż mogą udźwignąć, dlatego ma-
giczne wydarzenia takie jak urodzi-
ny, święta czy wejście w nowy rok są 
dla mnie idealną okazją do rozliczeń 
z samą sobą. Czemu nie zrobić tego 
na łamach lokalnej gazety, własnego 
bloga z konkretną grupą odbiorców 
jednego i drugiego i przypomnieć to 
sobie za rok, by sprawdzić czy coś się 
zmieniło? A może i w Was zasiać egzy-
stencjonalne rozmyślania, które mogą 
Was, nas, świat zmienić na lepsze?

Jestem osobą bardzo wrażliwą, 
czasem za bardzo się wszystkim 
przejmuję, nawet tym, na co nie mam 
wpływu, ale się hamuję, by nie zwa-
riować. Ostatnie miesiące w biegu 
nauczyły mnie, że brudne buty to 
oznaka tego, że chodzę, zwiedzam, 
doświadczam ;), brak makijażu, na 
który często nie mam czasu to prze-
cież samoświadomość i wychodzenie 
naprzeciw trendom „no make up”, a 
niezdarny kok na środku głowy to 
tylko artystyczny wyraz. Do niedaw-
na bardzo bym się tym stresowała, 
że buty nie są wypolerowane, a twarz 
jakaś taka jakby po wstaniu, ale wiem, 
że są rzeczy ważniejsze niż… rzeczy :). 
A tego uczy mnie własne dziecko i z 
pewnością przemijająca młodzieńcza 
głupota. Dziś na wszystko, co było złe 
nie patrzę jak na błędy, a doświad-
czenia, które mocno edukują. Sta-
wiając na szali złamany paznokieć i 
niepomalowaną rzęsę wyżej stawiam 
radość, bezpieczeństwo i czas z dzie-
ckiem, bo o tym pierwszym nie będę 
pamiętać, a drugie dobrze wspomi-
nać. Mając 32 lata bardziej zaczęłam 
dbać o własne zdrowie, choć wpadki 
z wysokoprzetworzoną żywnością, 
wyniszczającym stresem wciąż się 
zdarzają. Niemniej nie szczędzę na 
profilaktyce, płatnych badaniach i 
czerpaniu wiedzy tylko z wiarygod-
nych źródeł. W końcu mam dla kogo 
być zdrową, w pełni sił kobietą. Braku-
je mi fizycznych aktywności i książki 
na wieczór, więc mam nadzieję, że w 
wieku 33 lat nie będę musiała o tym 
ponownie pisać, że się zmotywuję i 
znajdę na to czas, np. kosztem mniej 
czystego domu, bo wypolerowane 
podłogi nie odwdzięczą się miłością, 
za to własne ciało i dusza – z pew-
nością tak! Po 30. przestałam udawać 
twardzielkę, choć oczywiście staram 
się wszystkiemu sprostać bez pomocy 
wokół. Ale w końcu głośno mówię, że 
sobie z czymś nie radzę, a dotychczas 
sprawiało mi to trudność i nie chcia-
łam być dla nikogo balastem.

Dziś życzę Wam więcej czasu dla 
siebie, równowagi, uśmiechu, który 
rozpromienia i łez, które dla oczysz-
czenia są również potrzebne.

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Poranny demakijaż
Czy wykonujesz demakijaż 

po przebudzeniu? To ciekawe 
pytanie, na które większość 
z nas z pewnością odpowie 
przecząco. Co więcej zasta-
nawiacie się pewnie po co 
myć twarz po przebudze-
niu jak jest czysta po nocy. 
Jednak nie do końca jest to 
prawdą. Dlaczego? Demaki-
jaż zazwyczaj kojarzy nam 
się z wieczorną pielęgnacją 
skóry. Kiedy po całym dniu 
pracy wracamy do domu i 
zmywamy z twarzy resztki 
makijażu, oczyszczamy skó-
rę z zanieczyszczeń, sebum, 
potu. Jednak, aby nasza skóra 
była dobrze zaopiekowana 
i prawidłowo pielęgnowa-
na, demakijaż powinniśmy 
robić również rano, po prze-
budzeniu. Dlaczego to takie 
istotne? Nasza skóra właśnie 
w nocy pracuje najbardziej 
aktywnie, intensywnie. Re-
generuje się, złuszcza zrogo-
waciałe komórki naskórka, 
odbudowuje się. Przez noc 
gruczoły potowe i łojowe pra-
cują aktywnie, wytwarzając 
duże ilości sebum i potu. Ale 
to nie wszystko. Na naszych 
poduszkach znajdują się roz-
tocza, nasz naskórek, pot i 
sebum ze skóry twarzy oraz 
włosów. To wszystko sprawia, 
że nasza skóra po nocy jest 
zanieczyszczona. Dlatego, 
aby móc nakładać na nią pre-
paraty pielęgnacyjne, takie 
jak serum, krem czy podkład 
powinnyśmy najpierw odpo-
wiednio ją oczyścić. Do tego 
najlepiej wykorzystać żel lub 
piankę do mycia twarzy. Na-
stępnie osuszyć i zastosować 
tonik. Dopiero na tak przy-
gotowaną skórę możemy na-
kładać nasze pielęgnacyjne 
produkty, tak jak to robimy 
dotychczas. Dzięki takiej pie-
lęgnacji dłużej zachowamy 
młody i świeży wygląd. Skóra 
będzie bardziej promienna, 
nie beda tworzyć się na niej 
zaskórniki, nie będzie się tak 
przetłuszczać. Pierwsze efek-
ty takiej pielęgnacji zauwa-
żymy już w bardzo krótkim 
czasie.

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 
ich opiekunów w pary. Nie gwaran-
tujemy pełnego sukcesu, wszak mi-

łość jest ślepa, ale zawsze to dobry 
początek. 

W trakcie stosunkowo krótkiego 
pobytu w schronisku dał się szybko 
poznać, i nie bez powodu, jako Czort. 
Ale ile takich historii znamy?! Każdy 
wie, że liczy się odpowiednia ilość 
kiełbasy, która to ma wartość niezwy-
kle mocno magicznie przekonującą. I 
nie wiadomo jaka sama historia Czor-
ta. Może ktoś jeść nie dawał, a przecież 
jedzenie i bieganie, to najlepsze rze-
czy na świecie, miskę zabierał, droczył 
się, może i bił... Zwierzęta mają tę moc 
przyjmowania naszych codziennych 

trosk, jednak czasem oddaje się je im 
za bardzo. Tak czy inaczej Czort czeka 
na odpowiednią osobę, cierpliwą lu-
biącą zwierzęta, a przede wszystkim 
Czorta i jego humorek. W schronisku 
powiedzieli, że jak zaufa, to nie ten 
Czorcik. I imię można zmienić.

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

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

PL
Fot z materiałów schroniska 

Ostatnio w internecie furorę 
robi pojęcie "replika", dotyczas 
zarezerwowane dla przedmio-
tów o wartości historycznej 
(obraz, model samochodu, bro-
ni). Zdefiniujmy zatem znaczenie 
tego terminu dokładniej:  "Repli-
ka – powtórne wykonanie dane-
go przedmiotu na wzór oryginału 
(np. dzieła sztuki, pojazdu, broni, 
ubioru itp.). W tworzeniu repli-
ki istotne jest jak najwierniej-
sze odtworzenie oryginalnego 
przedmiotu, często wykorzystu-
jąc te same materiały i techniki 
jakie posłużyły do wykonania 
oryginału i przy zachowaniu jego 
pierwotnej funkcjonalności. Zda-
rza się jednak, że odwzorowywa-
ny jest jedynie wygląd lub mo-
tyw pierwowzoru" (Wikipedia). 

Obecnie zakres semantyczny 
tego słowa, za sprawą mody, ule-
ga rozszerzeniu. Mamy bowiem 
repliki torebek, butów, kurtek, 
bluz, a nawet skarpetek i bieli-
zny znanych marek. Najczęściej 
kopiowanymi logotypami są: LV 
(torebki i paski), Guess (torebki, 
zegarki), Chanel (torebki, bluzy, 

perfumy), Dior (torebki, bluzy), 
Moncler (kurtki), Philipp Plein 
(kurtki), Pinko (torebki), Michael 
Kors (torebki, zegarki), Tommy 
Hilfiger (torebki, portfele, bluzy, 
spodnie dresowe).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com



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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PRACA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam ładne, słoneczne 
mieszkanie 57 m2 w Świebodzi-
cach, po remoncie. Bez pośredni-
ków. Tel. 721 397 188

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM

SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLAR-
SKIE. TANIO TEL. 692 123 981

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klien-
ta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SO-
LIDNY,  TEL. 577 670 837

JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CER-
TYFIKATÓW, ZAJĘCIA ONLI-
NE. TEL. 515-949-954

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, re-
monty łazienek, kładzenie papy 
na dachy. Tel. 513 022 801

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

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

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

KUPIĘ 
MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ DO 
REMONTU LUB 

ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

Wystarczy, że w piątek 22.10.2021 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA R0516/21

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

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

Ogłoszenia 15
www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami...
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