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Nie zabraknie stref animacji dla dzieci i wydarzeń na scenie.

Kopalnia otwiera sezon!
Stara Kopalnia - Centrum Nauki 

i Sztuki będzie gospodarzem 
Otwarcia Sezonu Turystycznego 
na Dolnym Śląsku w dniach 22-23 
kwietnia. Impreza w Wałbrzychu 
odbywa się dzięki współpracy 
Dolnośląskiej Organizacji Tury-
stycznej ze Starą Kopalnią oraz 
partnerstwu z Lokalną Organi-
zacją Turystyczną Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, Miastem Wałbrzych 
i Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. 
Patronat nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego - Cezary Przybylski.

W konferencji prasowej zapowiada-
jącej to wspaniałe wydarzenie udział 
wzięli: Krzysztof Maj - Członek Zarzą-
du Województwa Dolnośląskiego, dr 
Roman Szełemej - Prezydent Miasta 
Wałbrzycha, Mateusz Jellin – Burmistrz 
Miasta Polanica Zdrój i Wiceprezes Za-
rządu Dolnośląskiej Organizacji Tury-
stycznej, Roman Głód - Burmistrz Miasta 
Głuszycy i Wiceprezes Zarządu Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, Jakub Feiga - Dyrektor 
Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej oraz Jan Jędrasik - Dyrektor 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Kto szuka inspiracji na wakacyjne 
podróże, weekendowe atrakcje i krajo-
znawcze wycieczki będzie miał okazję 
odnaleźć je w wałbrzyskiej Starej Kopal-
ni. To będzie weekend pełen atrakcji dla 
rodzin, turystów, przewodników i kra-

joznawców. I to dosłownie. Swój udział 
w dwudniowej imprezie na terenie ple-
nerowym Starej Kopalni zapowiedziało 
już kilkadziesiąt instytucji i atrakcji tu-
rystycznych. Wałbrzych na te dwa dni 
stanie się turystycznym przewodnikiem 
po Dolnym Śląsku, gdzie zawitają przed-
stawiciele największych atrakcji nasze-
go województwa. Wśród kilkudziesięciu 
rozlokowanych na terenie zewnętrznym 
Kopalni stoisk znajdziemy zamki, pod-
ziemia, muzea, szlaki a nawet produkty 
regionalne. Nie zabraknie stref anima-
cji dla dzieci i wydarzeń na scenie. To 
pierwsza taka turystyczna impreza, któ-
ra zawitała do Wałbrzycha i już spotkała 
się z entuzjazmem wystawców, których 
lista wciąż się powiększa. Każdy kto za-
wita do wałbrzyskiej Starej Kopalni bę-
dzie mógł sprawdzić aktualną ofertę tu-
rystyczną województwa, wziąć udział w 

warsztatach, animacjach i konkursach. 
Wystawcy i organizatorzy szykują wie-
le niespodzianek. Wśród nich ciekawą 
propozycją dla mieszkańców spoza Wał-
brzycha jest zaplanowanie wycieczki do 
Starej Kopalni z Kolejami Dolnośląskimi. 
Dzięki współpracy tych dwóch instytucji 
z biletem na zwiedzanie wałbrzyskiego 
obiektu powrót kolejami jest bezpłatny. 
Ze strefą warsztatów pojawi się Hydro-
polis, a wycieczki po regionie będzie 
można zaplanować między innymi z Ko-
palnią w Złotym Stoku, Twierdzą w Srebr-
nej Górze, Szklarską Porębą czy Stawami 
Milickimi. Dla szukających inspiracji nie 
zabraknie miejsc z okolicy Wałbrzycha. 
Wystawcy czekają na Państwa w piątek 
22-go kwietnia od godz. 12.00 do 18.00 
oraz w sobotę 23-go od godz. 10.00 do 
17.00. Aktualną listę wystawców znaleźć 
można na stronie: https://dolnyslask.
travel/otwarcie-sezonu-turystyczne-
go-2022-na-dolnym-slasku/

Red./SK
Fot. Stara Kopalnia
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z Mateuszem Rosiak
prezesem Stowarzyszenia Cyklistów Ziemi Wał-
brzyskiej o Lidze MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej

1
kalendarium

KWIECIEŃ

22
PIĄTEK

Imieniny:
Marcelin, Marzena
oraz  Artemon

Światowy Dzień Własności 
Intelektualnej

KWIECIEŃ

26
WTOREK

Imieniny:
Kaja, Wanesa  oraz  Agapit

Dzień Ziemi

 
Imieniny:
Jerzy, Wojciech  oraz  Achilles

Dzień Geografa KWIECIEŃ

27
ŚRODA

KWIECIEŃ

28
CZWARTEK

„Ignorancja nasza (ludzka) jest oceanem 
ogólnoświatowym, zaś wiedza pewna – 

pojedynczymi wysepkami na tym oceanie.” -  
Stanisław Lem

KWIECIEŃ

23
SOBOTA

Imieniny:
Teofil, Zyta  oraz  Anastazy

Światowy Dzień Grafika

Imieniny:
Paweł, Waleria  oraz  Achacjusz

Dzień Sera Camembert

Imieniny:
Grzegorz, Horacy  oraz  Alek-
sander

Europejski Dzień Śniadania 
Czytaj więcej w Temacie Tygodnia
na www.30minut.pl 

KWIECIEŃ

24
NIEDZIELA

11:00 Piknik rowerowy: Single Tracki Jedlina - Cen-
trum Kultury w Jedlinie-Zdroju
18:00 KUMULACJA - Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu
19:00 PRAWDA / SAJGON / The STUPIDS Papug Pub 
Wałbrzych
19:00 ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR - Teatr Dramatycz-
ny w Wałbrzychu
20:00 DANCING przy muzyce z lat 60, 70 i 80-tych // 
A’PROPOS

12:00 Otwarcie Sezonu Turystycznego na Dolnym 
Śląsku - Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki
18:00 50 Rajd Świdnicki Krause 2022, Rynek Świd-
nica
18:00 Wieczór z poezją i fotografią Michał Barański 
– Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w 
Boguszowie Gorcach
19:00 ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR - Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu
20:00 JAN BŁĘDOWSKI & JOEY TENUTO (USA) feat. 
THE BW PROJECT (D) / koncert // A’PROPOS

12:30 ATLAS NIEBA | 6+ Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu
17:00 Triathlon Story czyli Chłopaki z Żelaza – Filhar-
monia Sudecka
18:00 KUMULACJA - Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu
19:00 SOLIDARNI Z UKRAINĄ | „Wolność: Kocham i 
Rozumiem”  – Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniaw-
skiego w Szczawnie-Zdroju
19:00 ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR - Teatr Dramatycz-
ny w Wałbrzychu

Imieniny:
Jarosław, Marek  oraz  Anian

Dzień Sekretarki

KWIECIEŃ

25
PONIEDZIAŁEK

17:00 Klub Przedsiębiorczych Mam - Wałbrzych – A 
PROPOS

REKLAMA R0212/22

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
14OC 15OC 13OC 16OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Ruszyła tegoroczna liga 
MTB Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. W jakich kategoriach 
wiekowych?

Tegoroczna liga ruszyła w ka-
tegoriach wiekowych od 2 do 16 
lat z podziałem na dziewczynki i 
chłopców. Najmłodsi uczestnicy 
startują na rowerkach biegusio-
wych z asekuracją rodzica bądź 
opiekuna, z którym przyjedzie. 
Najstarsza kategoria w naszej Li-
dze to kategoria junior młodszy.

Za nami pierwszy start w 
Starych Bogaczowicach. Jak 
przebiegały zmagania?

Tegoroczna inauguracja VII 
edycji Ligi MTB XC Aglomeracji 
Wałbrzyskiej odbyła się już tra-
dycyjnie nad zalewem w Starych 
Bogaczowicach 10-go kwietnia. 
Cały wyścig odbył się w typowo 
kwietniowej przeplatanej pogo-
dzie - raz słońce a raz deszcz. Nie 
przeszkadzało to jednak w spor-
towej rywalizacji i uczestnicy spi-
sali się na początek sezonu bar-
dzo dobrze. Nikt nie odpuszczał, 
a każdy zawodnik chciał się po-
kazać z jak najlepszej strony po 
ciężko przeprowadzanej zimie 
do kolejnego sezonu. W pierw-
szym wyścigu wzięło udział pra-
wie190 zawodniczek i zawodni-
ków we wszystkich kategoriach.

Jak wygląda obecnie kalen-
darz startów i w jakich miej-
scowościach?

W tegorocznym kalendarzu 
mamy zaplanowane 8 wyścigów 
w różnych gminach. Start już 
był w Starych Bogaczowicach, 
a następny wyścig 30.04 jest w 
Wałbrzychu. Kolejne wyścigi są 
w maju w Jaworzynie Śląskiej i 
w Świebodzicach, w czerwcu w 
Walimiu, 2-go lipca w Grzędach 
w gminie Czarny Bór, a po prze-
rwie wakacyjnej w Dobromie-
rzu i na zakończenie sezonu w 
Szczawnie-Zdroju.

Jakiego stopnia trudności 
mogą spodziewać się zawodni-
cy na trasach?

Każda trasa jest uwarunko-
wana położeniem danej gminy, 
gdzie startują dzieciaki. Trasy są 
planowane pod każdą kategorię, 
tak aby sprawiały im przyjem-
ność z jazdy, a w starszych kate-
goriach nie zapominamy o ocze-
kiwaniach naszych zawodników 
i trasy są bardziej wymagające. 
Trenerzy z poszczególnych klu-
bów są zawsze pozytywnie za-
skoczeni przygotowaniem tras. 
Krótko mówiąc, staramy się, aby 
trasy były zarówno techniczne, 
jak i z pełnym wachlarzem w jeź-
dzie MTB.

Czy Liga MTB XC Aglomera-
cji Wałbrzyskiej to zawody dla 
dzieci i młodzieży z okolic?

Od trzech sezonów pracuje-
my systematycznie nad tym, aby 
zachęcać do udziału kluby ko-
larskie z całego regionu i muszę 
powiedzieć, że udał nam się ten 
cel, gdyż systematycznie przyjeż-
dżają do nas na zawody zawod-
nicy z klubów z Polkowic, Kalisza, 
Warszawy, Wrocławia, Głuchołaz, 
Jeleniej Góry, czy bliżej nas, jak 
Nowa Ruda. Warto wspomnieć, 
iż w zeszłej edycji debiutowali u 
nas zawodnicy z dwóch klubów 
z Czech. Naszym nadrzędnym 
celem jako organizatorów jest 
przygotowanie takich zawodów, 
aby z roku na rok frekwencja była 
systematycznie większa, a same 
zawody były atrakcyjne dla każ-
dego biorącego udział.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał Paweł Szpur

Pełen wywiad na stronie 
www.30minut.pl
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REKLAMA R0214/22

REKLAMA R0213/22 Lubiechów w kleszczach 
dwóch tras kolejowych

Temat jest kontrower-
syjny - przyznał Krzysztof 
Smardzewski z poznańskiej 
firmy BBF, wykonawcy 
studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego, 
czyli dokumentacji przed-
projektowej dotyczącej prze-
biegu nowej linii szybkiej 
kolei.

Zaproponowano 3 warianty 
przebiegu nowej trasy, 2 przebie-
gające blisko zabudowań w dziel-
nicy Lubiechów, które na pewno 
skutkowały będą wywłaszczenia-
mi i znaczną przebudową tej uni-
kalnej części Wałbrzycha. 

Dlaczego unikalnej? To nie 
dzielnica lepszych lub gorszych 
mieszkań na wynajem, z których 
z łatwością można przenieść się 
gdzie indziej, gdzie jest lepiej. To 
spokojna, wiejska okolica, peł-
na zieleni, bliskości natury, gdzie 
mieszka się i ceni to miejsce od 
pokoleń.

Na spotkaniu konsultacyjnym, 
dotyczącym przebiegu linii na 
terenie Wałbrzycha, w szkole na 
ulicy Hirszfelda, pojawiło się oko-
ło 100 osób. Głównie zdetermino-
wanych mieszkańców wspomnia-
nych wyżej, wiejskich okolic.

Dla skrócenia czasu przejazdu, 
dzięki szybkiej linii kolejowej, na 
trasie Wałbrzych-Wrocław o 10 mi-
nut (zakładany przez inżynierów 
czas przejazdu: 36 minut), lubie-
chowianie prawdopodobnie stra-
cą możliwość korzystania w pełni 
z dobrodziejstw miejsca zamiesz-
kania, nie mówiąc o bezpieczeń-
stwie, hałasie, utracie też świeżo 
wybudowanych domów, wielo-
pokoleniowych gospodarstw. Oli-
wy do ognia dolał fakt, że zawiódł, 
obrany przez organizatorów i sa-
morząd spotkania, sposób komu-
nikacji - prawie każda z obecnych 
osób dowiedziała się o nim od są-
siada, dwa dni przed.

Nie dziwi więc fakt braku zaufa-
nia od początku projektu.

To wstępne konsultacje, uwa-
gi mieszkańców były notowane, 
wątpliwości co do przebiegu trasy 
złożyły też inne gminy przez które 
planuje się trasę. To jeszcze długa 
droga zbierania opinii, która tyl-
ko trochę odwlecze nieubłaganie 
kroczącą stalowym krokiem przy-
szłość.

Więcej informacji i przebieg 
trasy można zobaczyć na stronie 
cpk.pl, w zakładce “dla mieszkań-
ców”. 

tekst: PeeL
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Wielkanocny piknik dla uchodźców z Ukrainy
Sanatoria Dolnośląskie jako 

jedne z pierwszych przyjęły ukra-
ińskich uchodźców tuż po wybu-
chu wojny. Obecnie w naszym 
ośrodku „Odrodzenie” w Soko-
łowsku mieszka blisko 50 kobiet z 
dziećmi. Dla nich tuż przed Wiel-
kanocą przygotowaliśmy piknik 
przedświąteczny. Było wspólne 
malowanie pisanek, śpiewanie i 
tradycyjny świąteczny żurek.

 
Oprócz gości z Ukrainy w wy-

darzeniu udział wzięli przedstawi-
ciele lokalnej społeczności, dzieci 
z miejscowej szkoły i seniorzy z 
naszego Dziennego Domu Opieki 
Medycznej.

Piknik odwiedzili także Wice-
marszałek Województwa Dol-
nośląskiego - Grzegorz Macko, 
Starosta Wałbrzyski – Krzysztof 
Kwiatkowski i Burmistrz Mieroszo-
wa – Andrzej Lipiński.

- Jesteśmy gotowi nieść pomoc 
tak długo jak będzie trzeba. Mamy 

nadzieję, że ten trudny czas w 
końcu się skończy i wszyscy będą 
mogli szczęśliwie wrócić do swo-
ich domów – mówił do zgroma-
dzonych gospodarz pikniku – To-
masz Maciejowski, Prezes Zarządu 
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

 

Podczas pikniku nie zabrakło 
tradycyjnego „zajączka”. Oprócz 
czekoladowych jajeczek, dzieci 
otrzymały 2 komputery z dostę-
pem do internetu, które będą 
wykorzystywały w nauce. Spon-
sorem zakupu komputerów była 
spółka Wałbrzyski Rynek Hurtowy.

Warto również zaznaczyć, że 
wszystkie dzieci w wieku szkol-
nym trafiły już do szkół w Soko-
łowsku oraz w Mieroszowie, a 5 
kobiet znalazło pracę w Sanato-
riach Dolnośląskich.

sanatoria-dolnoslaskie.pl
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” podpisała
kolejną umowę na budowę centrum biznesowego w Ząbkowicach Śląskich.

WSSE „INVEST-PARK” wspiera aktywizację zawodową uchodźców z Ukrainy 

Dziś w siedzibie 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” została 
podpisana umowa z ge-
neralnym wykonawcą na 
budowę centrum bizne-
sowego w Ząbkowicach 
Śląskich. W podpisaniu 
umowy wzięli udział 
Zarząd WSSE „INVEST-
-PARK”, przedstawiciele 
generalnego wykonawcy 
oraz Poseł na Sejm Mar-
cin Gwóźdź.
Centrum biznesowe w Ząb-

kowicach Śląskich powiększy 
ofertę inwestycyjną Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, która dedykowana 
jest pod wynajem głównie 
dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców. 

„14 kwietnia podpisaliśmy 
umowę z generalnym wyko-
nawcą na budowę hali w Ząb-
kowicach Śląskich. Cieszymy 
się, że podjął się tego zadania 
w kontekście tego co dzieje się 
na Ukrainie i jesteśmy spokoj-
ni, że maksymalnie w drugiej 
połowie 2023 roku hala będzie 
generować i stymulować roz-
wój przedsiębiorczości w regio-

nie” – mówi Piotr Wojtyczka, 
prezes zarządu Wałbrzy-
skiej Strefy. 

Planowana infrastruktura 
posiada zaplecze socjalne i 
bogatą infrastrukturę towa-
rzyszącą. Dzięki tej inicjatywie 
powstaną nowe miejsca pra-
cy dla mieszkańców regionu i 
będą generowane kolejne in-
westycje. Podpisanie umowy 
to niezwykle istotny kamień 
milowy, który przybliża do 
powstania kolejnej hali, jed-
nej z czterech, w subregionie 
wałbrzyskim. Wartość inwe-
stycji to blisko 23 000 000 zł.

„Otworzyliśmy na począt-
ku tego roku pierwszą halę w 
Wałbrzychu. Mamy podpisa-
ne umowy z inwestorami za-
stępczymi w sprawie budowy 
kolejnych hal w Nysie i Brzegu. 
Ostatnie formalności są rea-
lizowane w zakresie budowy 
pozostałych trzech hal w Jawo-
rzynie Śląskiej, Chociczy Małej 
oraz drugiej hali w Wałbrzychu. 
Mam nadzieję, że nowopo-
wstała infrastruktura wpłynie 
znacząco na rozwój całego re-
gionu” – mówi dr inż. Paweł 
Kurtasz,  wiceprezes zarzą-
du Wałbrzyskiej Strefy.

 W wydarzeniu uczestni-
czył Marcin Gwóźdź, Poseł na 
Sejm RP, pochodzący z Ząbko-
wic Śląskich, który zabiegał o 
powstanie hali w tej właśnie 
gminie. 

„To jest wielka radość dla 
mnie ze względu na ulokowa-
nie hali w Ząbkowicach Ślą-
skich. Inwestycja ma  duże zna-
czenie ponieważ, takie miejsca 
są potrzebne w subregionie 
wałbrzyskim do prowadze-
nia biznesu. Głęboko wierzę, 
że przyszli inwestorzy, którzy 
zdecydują się prowadzić swoją 

działalność w nowobudowa-
nych halach to będą firmy in-
westujące w nowe technologie 
i stworzą wysokopłatne oraz 
wyspecjalizowane miejsca pra-
cy” – Marcin Gwóźdź, Poseł 
na Sejm RP.

Konsorcjum, które wyko-
na halę reprezentowali Pan 
Marek Zychla (PBO Śląsk Sp. z 
o.o. – Lider Konsorcjum) i Pan 
Marek Pasek (PW Pasek Sp. j. – 
Członek Konsorcjum.

„Przed nami faza projekto-
wania i późnym latem planu-
jemy rozpocząć prace na bu-

dowie i wbić „pierwszą łopatę”. 
Budowa hal produkcyjnych 
to pewien system i jesteśmy 
do tego przygotowani. Już 
zajmujemy się zamawianiem 
odpowiednich materiałów, a 
przynajmniej ich zagwaranto-
waniem na czas budowy. Pomi-
mo obecnej sytuacji za naszą 
wschodnią granicą, wierzymy, 
że hala powstanie w planowa-
nym terminie” – Marek Zychla 
reprezentujący firmę PBO 
Śląsk sp. z o.o. – Lider Kon-
sorcjum.

19 kwietnia w siedzi-
bie Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” odbyła się 
konferencja prasowa doty-
czącą aktywizacji zawodo-
wej uchodźców z Ukrainy. 
Wzięli w niej udział: Piotr 
Wojtyczka - Prezes Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”, 
Jarosław Obremski - Woje-
woda Dolnośląski, Grzegorz 
Macko - Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskie-
go oraz Krzysztof Kwiat-
kowski - Starosta Powiatu 
Wałbrzyskiego. Podczas 
konferencji zaprezentowano 
efekty wdrożenia pakietu 5 
filarów pomocy dla Ukrai-
ny przygotowanego przez 
Zarząd Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”.
Tematem konferencji była ak-

tywizacja zawodowa uchodźców 
z Ukrainy. Jest to obecnie obszar 
niezwykle istotny, który polega 
nie tylko na doraźnej pomocy, 
ale również systemowym wspar-
ciu.  Konferencję otworzył Prezes 
Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-
-PARK”, Piotr Wojtyczka, który 
przedstawił bezpośrednie efekty 

wdrożenia pakietu 5 filarów po-
mocy dla Ukrainy. Wicewojewoda 
Dolnośląski Jarosław Obremski 
jako przedstawiciel terenowej ad-
ministracji rządowej nawiązał do 
konieczności niesienia aktywnej 
pomocy dla uchodźców.

- „Mamy pierwszy tydzień, w 
którym w punktach prowadzo-
nych przez samorządy zmniej-
szyła się ilość uchodźców. Ma to 
związek z dwoma czynnikami. 
Pierwszy, to część osób postano-
wiła wrócić na terytorium wschod-
niej Ukrainy, a drugi aspekt jest 
związany z usamodzielnianiem 
się części osób, które podjęły pra-
cę. Mówię o tym, ponieważ jest to 
bardzo istotny element ze wzglę-
du na bezproblemową integracje 
w naszym społeczeństwie, dzięki 
działaniom na rzecz aktywizacji 
zawodowej”. O działaniach prowa-
dzonych przez władze samorzą-
dowe, opowiedział Wicemarsza-
łek Województwa Dolnośląskiego 
– Grzegorz Macko. -„Jako Samo-
rząd Województwa Dolnośląskie-
go podejmujemy różne działania 
korzystając z tych narzędzi, któ-
re pozostają w rękach Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
Przeznaczono bardzo duże środki 
- ponad 5 mln złotych, które zo-
stały przesunięte w budżecie nie 
tylko na pomoc doraźną, ale rów-

nież na zakup sprzętu, organizację  
transportu międzynarodowego, 
bezpłatne bilety dla uchodźców 
czy wszelkiego rodzaju zbiórki. 
Dodatkowo prowadzone są dzia-
łania przez spółki podległe np. 
spółki uzdrowiskowe, które ofe-
rują miejsca noclegowe dla osób 
z Ukrainy”. W dalszej kolejności 
głos zabrał Starosta Powiatu Wał-
brzyskiego Krzysztof Kwiatkowski: 

-„Tak jak wspominał Pan Wojewo-
da od samego początku aktywnie 
działaliśmy na rzez przyjmowania 
i zabezpieczenia uchodźców, ale 
również podjęliśmy od razu próby 
ich aktywizacji. Dodatkowo mając 
wiedzę, że nasze pensjonaty czy 
gospodarstwa agroturystyczne 
oraz restauracje mają wolne miej-
sca pracy wiele osób z Ukrainy 
znalazło tam zatrudnienie. Podję-

to decyzję, że w ramach budżetu 
Powiatowego Urzędu Pracy doko-
na się przesunięć aby zwiększyć 
pulę o 1,5 mln złotych przezna-
czoną na aktywizację osób bezro-
botnych”.

Red./WSSE
fot WSSE

więcej na www.30minut.pl
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Studio Espresso gościło w restauracji, klubie muzycznym i hotelu Apropo’s

z piłkarzem wałbrzyskiego klubu Górnik Nowe Miasto rozmawiał Paweł Szpur

z Mariuszem Fedyckim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Trakt spacerowy w ciągu ul. Ogrodowej w Szczawnie-Zdroju gotowy!

Jesteś wychowankiem Górni-
ka Wałbrzych, ale jak zaczęła się 
twoja przygoda z piłką nożną?

Tak - Górnik Wałbrzych to był 
pierwszy klub na drodze przygo-
dy z piłką nożną. Klub dał poczuć 
czym jest piłka nożna, wspomi-
nam jak będąc sześciolatkiem, 
wybrałem się na trening drużyny 
KP Wałbrzych. Było to raczej w for-
mie zabawy. Chciałem zobaczyć 
jak to wygląda. Wtedy nie my-
ślałem, że piłka nożna stanie się 
częścią mojego życia i zagości w 
znacznym stopniu w tym życiu aż 
do teraz.

Mimo wszystko łączysz pracę 
zawodową z grą w piłkę. Ale za-
nim do tego przejdziemy, opo-
wiedz jak z Górnika Wałbrzych 
trafiłeś do kolejnego klubu.

Niestety w czasach kiedy ja 
przechodziłem z zespołu junior-
skiego do seniorskiego, klub Gór-
nik przeżywał pewien kryzys. Róż-
ne problemy, które doprowadziły 
do zawirowań, sprawiły, że rezer-
wy, w których w tamtym czasie 
miałem przyjemność grać zostały 
rozwiązane. W tym momencie za-
brakło kogoś kto by wskazał drogę 
i podpowiedział, co można robić 
dalej. Można powiedzieć, że rów-
nież z uwagi na delikatne proble-
my z ocenami w szkole (śmiech) 

byłem zmuszony zrobić przerwę. 
Ta przerwa się trochę wydłużyła 
przez brak tej podpowiedzi: „idź 
tu czy tu, klub nie będzie cię trzy-
mał, masz prawo, klub ci pomoże".

Masz przerwę w grze i po 
przerwie trafiasz do...?

Wtedy do Grodno Zagórze Ślą-
skie. Była to drużyna na którą na-
mówili mnie koledzy z podwórka, 
którzy w tamtym czasie grali tam i 
można powiedzieć, że odwiesiłem 
buty z kołka i do tej pory aktywnie 
uczestniczę w tym sporcie.

W swoim życiu masz taką 
przygodę, że trafiasz do klubu, 
który kończy swoją działalność 
i musisz szukać kolejnego.

Tak. Trafiam do Juventuru, 
który po sezonie zakończył swo-
ją działalność, znowu był epizod 
w Zagórzu. Wówczas trafiła się 
okazja - powstał klub w Starych 
Bogaczowicach. Koledzy, którzy 
wówczas „byli na czasie”, nama-
wiali mnie do gry tam. Poszliśmy 
na pierwszy trening i myślę, że ze 
trzy, cztery sezony takie przyjem-
ne spędziłem w tamtym klubie.

Warunki były świetne jak na 
klub, który dopiero co powstał.

Tak - oczywiście. Tutaj muszę 
pochwalić działanie na rzecz klu-
bu obecnego wójta Mirosława Le-
cha, który naprawdę razem z Bog-

danem Stochajem i społecznością 
lokalną wspierali ten klub. Zało-
żyli, wspierali, rozwijali ten klub. 
Sukcesem w tamtych czasach, jaki 
dało się osiągnąć, był awans do A 
klasy. Ale, że jestem wychowany 
na Nowym Mieście …

Właśnie chciałem Cię o to za-
pytać, bo wróciłeś do korzeni.

Tak. Stwierdziłem, że na dłuższą 
metę dojazdy samemu do Starych 
Bogaczowic niestety nie kalkulo-
wały mi się. Poszedłem na pierw-
szy trening na Nowe Miasto i od 
razu "złapałem bakcyla". Stwier-
dziłem, że muszę tam przyjść, 
wszyscy mnie chcieli, przygarnęli 
i wręcz wspierali w tym, żebym do 
nich dołączył.

Koledzy z zespołu mówią, że 
jesteś inteligentnym zawodni-
kiem, potrafisz zagrać dobrze 
piłkę do przodu, mimo że grasz 
na obronie. To twoja ulubiona 
pozycja?

Przygodę na obronie jako sto-
per to mi zafundował mój obecny 
trener, bo nie ukrywam, że całe 
życie grałem do przodu, choć za-
czynałem przygodę jako pomoc-
nik - skrzydłowy. Potem, u trenera 
Ciołka grałem jako napastnik, ale 
wiadomo - z wiekiem zostałem 
testowany na różnych pozycjach.

Jak Łukasz Piszczek.
Jak dobrze pamiętam dwa se-

zony temu ze względu na pewne 
braki kadrowe na jakimś meczu 

zostałem sprawdzony na tej pozy-
cji i tak już zostało.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o meczach, które 
najbardziej zapamiętał oraz o tym 
jaka jest sytuacja w lidze w Górni-
ku Nowe Miasto. Zeskanuj kod QR 
i oglądaj pełen wywiad.

W zielonych pasach rozdziału 
zostały nasadzone jarzęby mącz-
ne, cisy, pęcherznice i trawuły. 

Pozostały odbiory inwestorskie i 
decyzja o dopuszczeniu do użyt-
kowania.

W ramach zadania inwestycyj-
nego wykonano m.in.:

– wymianę ulicznej nawierzch-
ni bitumicznej na nawierzchnię z 
kostki granitowej,

– nowe wjazdy i zjazdy oraz 
przyuliczne miejsca postojowe,

– nowe ciągi piesze.

Inwestycja, której wartość wy-
nosi 1,036 mln zł jest współfinan-
sowana ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– 0,55 mln zł.

Źródło i fot. Szczawno-Zdrój
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Od 20 lat razem z Wami...

Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce 
– bezpłatne szkolenie organizowane przez WSSE „INVEST-PARK”

Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” wspólnie 
z Ministerstwem Rozwoju 
i Technologii przeprowa-
dzi bezpłatne szkolenie z 
zakresu „Zamówień wojsk 
amerykańskich stacjonu-
jących w Polsce”. Odbędzie 
się 26 kwietnia 2022 r. w 
godz. 9:30 – 14:00 w Hotelu 
Haston City we Wrocławiu i 
dotyczyć będzie m.in. udzie-
lania zagranicznych zamó-
wień publicznych. Warsztaty 
poprowadzi Adam Nowicki, 
ekspert w organizacji o glo-
balnym zasięgu ATLANTIC 
CONTRACT.

W ostatnich latach Polska sta-
ła się jednym z głównych filarów 
strategicznych Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. W odpowiedzi 
na rosyjską agresję na Ukrainie 
od 2014 roku trwa wzmacnianie 
wschodniej flanki NATO oraz – po 
raz pierwszy w historii – Polsce i 
krajom bałtyckim udało się zbu-
dować partnerski system stałej, 
rotacyjnej obecności armii ame-
rykańskiej w Europie Środkowej i 
Wschodniej. Aktualnie funkcjonu-
je w Polsce 9 baz wojskowych, w 
których stacjonuje armia amery-
kańska, oraz 5, w których stacjo-
nują wojska państw – członków 
NATO, w tym także amerykańskie. 
Bazy te stanowią pewien wydzie-
lony obszar, zamieszkały przez 

setki osób potrzebujących stałych 
dostaw towarów i usług. 

Pobyt wojsk amerykańskich 
finansowany jest ze środków 
publicznych USA, dlatego też w 
bazach obowiązują amerykań-
skie przepisy dotyczące zamó-
wień publicznych. Aby przybliżyć 
zasady udzielania zagranicznych 
zamówień publicznych oraz 
wprowadzania firm wraz z ich to-
warami i usługami na największe 
rynki międzynarodowe Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” wspólnie z Mini-
sterstwem Rozwoju i Technologii 
zorganizowała szkolenie z zakre-
su: „Zamówień wojsk amerykań-
skich stacjonujących w Polsce”. 

Szkolenie poprowadzi Pan 
Adam Nowicki, V-ce Prezes At-
lantic Contract. - To doświadczo-
ny kierownik projektów z ponad 
25-letnim stażem (ponad 80 pro-
jektów komercyjnych o wartości 
$60 mln oraz 15 dla US Army & 
NATO). Jest również ekspertem 
metodologii PMI (Project Mana-
gement International), Prince2 
i wojskowych wg. standardów 
amerykańskich i NATO. Prowadzą-
cy szkolenie zarejestrował ponad 
30 polskich firm jako dostawców 
dla US Army, agend ONZ i instytu-
cji NATO - mówią przedstawiciele 
WSSE „INVEST-PARK”.

Podczas szkolenia przekaza-
ne zostaną informacje nt. prze-
wodnika Ministerstwa Rozwoju 

i Technologii „Zostań dostawcą 
wojsk amerykańskich stacjonują-
cych w Polsce”, przygotowanego 
w celu promowania know-how 
amerykańskich procedur prze-
targowych, który ma za zadanie 
przedstawić kroki, jakie należy 
wykonać, aby zarejestrować się 
jako dostawca rządu USA.

Udział w szkoleniu jest 
bezpłatny. Zgłoszenia 
przyjmowane są do dnia 
25.04.2022 r. na adres 
mailowy: p.cichon@in-
vest-park.com.pl. Więcej 
informacji można uzyskać 
pod numerem tel. (+48) 
609 050 118.

20 lat fabryki TOYOTY!
10 kwietnia 2002 r. Toy-

ota Motor Manufacturing 
Poland (TMMP) uruchomiła 
montaż pięciobiegowej 
przekładni manualnej 
do Toyoty Yaris. Od tego 
momentu rozpoczęła się 
produkcja Toyoty w Polsce. 
Obecnie całkowite zatrud-
nienie w obu zakładach 
wynosi ponad 3300 pracow-
ników, zaś poziom inwestycji 
6 miliardów złotych. Możli-
wości produkcyjne sięgają 
1,8 miliona podzespołów 
rocznie.

To wydarzenie zbiegło się w 
czasie z ogłoszeniem informacji o 
planach budowy drugiego zakła-
du Toyoty w Polsce –Toyota Motor 
Industries Poland w Jelczu-Lasko-
wicach wytwarzającego silniki 
Diesla. Przełomem dla obu fabryk 
było ich połączenie w jedną spół-
kę, które nastąpiło w 2017 roku „W 
ciągu dwudziestu lat funkcjono-
wania przeszliśmy długą drogę od 
producenta napędów konwen-
cjonalnych, w tym silników spa-
linowych i Diesla w europejskie 
centrum napędów hybrydowych 
Toyoty. Inwestycje w zakłady w 
Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach 

wzrosły 20-krotnie a zatrudnienie 
11-krotnie.” – podkreśla prezes 
fabryk Toyoty Dariusz Mikołaj-
czak. Polskie zakłady to pierwsze 
miejsce poza Azją, gdzie Toyota 
ulokowała produkcję elektrycz-
nych napędów hybrydowych, w 
tym produkcję silników elektrycz-
nych. We wrześniu 2018 roku w 
Wałbrzychu Toyota rozpoczęła 
produkcję pierwszego kompo-
nentu hybrydowego – elektrycz-
nej przekładni hybrydowej do 
silników o pojemności 1,8 litra. To 
był pierwszy z sześciu projektów 
wprowadzających polskie fabryki 
Toyoty na drogę elektromobilno-

ści. Od tego czasu Toyota w obu 
zakładach uruchomiła trzy linie 
elektrycznych przekładni hybry-
dowych, w tym produkcję silnika 
elektrycznego MG1, stanowią-
cego integralną część przekład-
ni, oraz trzy linie silników TNGA. 
Dodatkowo w TMMP funkcjonuje 
Dział Testów i Oceny Napędów 

Hybrydowych, którego celem jest 
przyspieszenie procesu testowa-
nia napędów oraz lokalizacji pro-
dukcji komponentów hybrydo-
wych w Europie.

Red.
źródło i fot. /www.toyotapl.

com/news
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Pozazdrościć skuteczności
Mowa o zapaśnikach ZLKS Zagłębia Wałbrzych, którzy z rozegranych w Raciborzu Mistrzostw Pol-

ski U-20 przywieźli dwa medale. Jakub Miś sięgnął po srebro, a Mateusz Kaczor stanął na najniższym 
stopniu podium. 

Za nami tak owocne dla 
podopiecznych trenera Micha-
ła Jóskowskiego Mistrzostwa 

Polski U-20, które tuż przed 
świętami przeprowadzono w 
Raciborzu. Na starcie zawodów 

stanęło ponad 120 zapaśni-
ków reprezentujących 43 kluby 
z całego kraju, w tym dwóch 
przedstawicieli ZLKS Zagłębia 
Wałbrzych. W ich przypadku 
możemy mówić o stuprocen-
towej skuteczności medalowej, 
gdyż jak wspomnieliśmy, Jakub 
Miś zakończył zmagania ze sre-
brem w kategorii wagowej do 
55 kg, a Mateusz Kaczor uplaso-
wał się na 3. miejscu kategorii 
do 63 kg. - Mimo braku złotego 
medalu mistrzostwa należy za-
liczyć do udanych. Warto przy 
tym dodać, iż obaj zawodnicy 
zamienili się miejscami, gdyż 

przed rokiem Miś był trzeci, a 
Kaczor dla odmiany drugi -, po-
informował trener Jóskowski. 

W najbliższym czasie wał-
brzyszan czeka start w trzech 
imprezach o najwyższej krajo-
wej randze. Trójka: Miś, Kaczor 
oraz Adam Mróz, wyjedzie na 
Mistrzostwa Polski w Chełmie, 
a Robert Szoma (45 kg), Domi-
nik Przybylski (60 kg), Dawid 
Pietruszka (60 kg) oraz Mikołaj 
Dereń (92 kg) powalczą o me-
dale w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Suwałkach. 
Ponadto przed najmłodszymi, 
czyli podopiecznymi trenera 
Krzysztofa Szatko występ w Mi-
strzostwach Polski młodzików. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Optymistycznie!
Tak jak zaznaczałem ostat-
nio, odniosę się do awansu 
reprezentacji Polski na ka-
tarskie mistrzostwa i do sa-
mego meczu ze Szwecją. Co 
po spotkaniu z ekipą Trzech 
Koron wiemy o naszej dru-
żynie narodowej? Wiemy tak 
naprawdę mało bo naturalną 
rzeczą jest brak możliwości 
wyciągnięcia szczegółowych 
wniosków po jednym spot-
kaniu (nie licząc potyczki ze 
Szkocją) i jednym zgrupo-
waniu, ale są symptomy, że 
może być dobrze.  Jesteśmy 
na mundialu i to jest w tej 
chwili najważniejsze. Klimat 
wokół kadry zrobił sie mo-
mentalnie świetny a o poje-
dynku na stadionie Śląskim 
już mówi się, że przejdzie do 
legendy. Czy tak się stanie 
zależy od postawy naszych 
piłkarzy w Katarze bo w 
przypadku klapy zostaniemy 
z tym meczem jak ...”Himils-
bach z angielskim”. Pamiętać 
też trzeba w jaki sposób zna-
leźliśmy się w finale barażu. 
I nie twierdzę jak niektórzy, 
że brak gry z Rosją był jakimś 
ułatwieniem bo w praktyce 
to tak nie musi działać, że 
zawodnicy wypoczęci itp., 
ale drogę na pewno mieli-
śmy mocno skróconą. Ale 
właśnie chwała drużynie i 
trenerowi, że przygotowali 
się na ten mecz jak na typo-
wy finał, potrafili się wyłą-
czyć od różnych czynników 
zewnętrznych i maksymalnie 
skoncentrować na tym jed-
nym zadaniu. Postawa choć-
by Kamila Glika grającego jak 
sam powiedział, od pierw-
szej minuty z potwornym bó-
lem stopy ale też wszystkich 
pozostałych, u których było 
widać niesamowite zaanga-
żowanie i przede wszystkim 
pewność siebie, brak stra-
chu przed wymianą ciosów 
z rywalem, brak cofania się, 
zachowawczej gry, daje na-
dzieję, że skoro selekcjoner 
potrafił dotrzeć do zawodni-
ków przed tak ważnym me-
czem, może to zrobić w każ-
dym następnym....
czytaj więcej
na www.30minut.pl
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Małpi gaj, czyli Toyota wspiera Gwarka
Niemal z miesiąca na miesiąc zmienia się obiekt Gwarka Wałbrzych przy ulicy Jagiellońskiej. Tylko w minionym tygodniu do 

dyspozycji dzieci przekazano małpi gaj, który sfinansowano ze środków Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”.

Zakończył się kolejny etap 
renowacji przeżywającego 
drugą młodość obiektu przy 
ulicy Jagiellońskiej. Tym ra-
zem do dyspozycji młodych 
reprezentantów Gwarka 
oraz Diamentu Wałbrzych 
oddano małpi gaj. W imie-
niu sponsora, czyli Fundu-
szu Toyoty „Dobre pomy-
sły zmieniają nasz świat”, 
uroczystego otwarcia placu 
zabaw dokonał Grzegorz 
Kruszyński, prezes Fundacji 
Edukacji Europejskiej.

- Wykonaliśmy kolejny mi-
lowy krok, który pozwoli 
nam wejść na wyższy po-
ziom naszej działalności 
i na pewno pozytywnie 
wpłynie na koordynację 

ruchową dzieci. Czas reali-
zacji projektu nie był może 
zbyt imponujący, ale warto 
było czekać, bo naszym zda-

niem efekt jest piorunujący. 
Mimo pandemii czy galopu-
jących cen postawiliśmy na 
swoim, dzięki czemu nasze 

najmłodsze Orły mogą śmia-
ło i bezpiecznie korzystać z 
nowoczesnego i bezpiecz-
nego placu zabaw -, poinfor-
mował Łukasz Prugar, prezes 
Gwarka. Jak dodał, pomysł 
udało się zrealizować dzię-
ki Toyocie, ale również dar-
czyńcom, którzy przekazali 
niemal 50 ton piasku, czy 
zawodnikom z drużyn mło-
dzika, trampkarza i juniorzy, 
którzy włożyli ogrom pracy 
w budowę małpiego gaju 
oraz boiska do beach socce-
ra, czyli piłki plażowej.
 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Sebastian   
Nazwisko: Raciniewski
Data urodzenia: 2 grudnia 1977 roku      
Pseudonim sportowy: brak 
Klub: KS Górnik Nowe Miasto (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces: Moim najwięk-
szym sukcesem jest to, że klub dobrze funkcjonuje 
od 2004 roku i co istotne, w naszym klubie trenuje 
największa liczba dzieci, a mianowicie około 200 chłopców, którzy regularnie biorą 
udział w zajęciach piłki nożnej. Osobiście zaliczyłem setki lokalnych biegów, a pierw-
szym był wygrany Wałbrzyski Półmaraton w 1995 roku. Wspominam ten bieg, gdyż 2. 
miejsce zajął Roman Magdziarczyk. Do tego muszę wspomnieć o biegach narciarskich 
w całej Polsce, w których dwukrotnie zająłem 5. miejsce podczas Mistrzostw Polski 
Amatorów. W 2015 roku w ostatnim rozegranym w Andrzejówce Biegu Gwarków by-
łem najlepszym wałbrzyszaninem, zająłem wówczas 6. miejsce w kategorii „open” 
oraz 3. miejsce w kategorii 30-40 lat. Jestem również wielokrotnym zdobywcą tak 
zwanego Wielkiego Szlema Jakuszyckiego. A wszystko po to, aby zarażać młodych 
ludzi sportem i pokazywać im, że sport to sposób na życie. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Było ich kilku, ale chciałbym wspomnieć o dwóch - 
to Marco van Basten i Raul Gonzalez. A dlatego, iż również grałem na ich pozycji i jako 
młody zawodnik z właśnie z nimi się utoższamiałem. 
Dlaczego piłka nożna: Piłka nożna zawsze była obecna w moim życiu, bo swoją przy-
godę ze sportem zaczynałem od gry w Górniku Wałbrzych. Ale oprócz piłki była rów-
nież lekkoatletyka i kolarstwo w Górniku Wałbrzych, czy sporty walki, choć piłka noż-
na była zawsze na 1. miejscu.  
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Chciałbym, abym w Wałbrzychu funkcjonował klub, który 
nie tylko wyróżniałby się w kontekście sportowym, ale również pod względem infra-
struktury. Marzy mi się, aby powstało w naszym mieście miejsce, gdzie młodzi ludzie 
mogliby poznać wspaniałą historię Górnika czy Zagłębia Wałbrzych. Niestety, młodzi 
sportowcy często nie mają pojęcia, jakie wyniki osiągali lokalni piłkarze, koszykarze, 
zapaśnicy czy kolarze. Oczywiście, byłoby wspaniale, gdyby wychowankowie Górnika 
Nowe Miasto zdołali się wybić i w rezultacie mogli wystąpić na poziomie Ekstraklasy. 
Dla mnie jednak każdy awans jest cenny, dlatego promocja seniorów Górnika Nowe 
Miasto do klasy okręgowej ma również dla mnie duże znaczenie. 
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Obronili fotel lidera
Po wygranej Zdroju, Górnik Nowe Miasto, chcąc utrzymać 1 miejsce w tabeli, również musiał wygrać.

Dobry start w rundzie wio-
sennej dawał Zielonym spore 
szanse na sukces. Pierwsze 45 
minut rywalizacji zdawało się 
potwierdzać nasze przypusz-
czenia. Bezbramkowy remis 
sprawiał, że dużo wrażeń cze-
kało nas już po przerwie.

Na gole przyszło nam jed-
nak czekać ponad godzinę gry. 
Gospodarze zostali nagrodzeni 
za cierpliwość i konsekwencję 
w swoich staraniach. Wygrana 
pozwoliła podopiecznym tre-
nera Wojciecha Błażyńskiego 
zachować fotel lidera.

-Mecz był ciężki do pierwszej 
bramki, w pierwszej połowie 
nie mieliśmy pomysłu jak za-

skoczyć rywala. Do szatni scho-
dziliśmy z remisem bezbramko-
wym. W drugiej części już nieco 
więcej mieliśmy szczęścia, gdy 
w końcu otworzył się worek z 
bramkami i mecz zakończył się 
wynikiem takim jakim się za-
kończył, najbardziej cieszy fakt 
że na zero z tyłu – mówił po 
spotkaniu Tomasz Szydłowski.

Swoją ambitną postawą dru-
żyna Zielonych skradła serca 
kibiców. Do wywalczenia cen-
nego punktu zabrakło jednak 
sił. Pomimo porażki z postawy 
swoich zawodników zadowolo-
ny może być sztab szkoleniowy 
gości.

- Przed spotkaniem wiedzie-
liśmy, że mecz będzie bardzo 

trudny. Drużyna z Wałbrzycha 
skutecznie punktuje i prezentu-
je wysoką jakość na tle innych 
zespołów z ligi. Planem było 
zabezpieczenie naszej bramki 
i wyprowadzanie kontrataków. 

Jak wiadomo plan to jedno, 
a rzeczywistość bywa różna i 
po 60 minutach gospodarzom 
udało się nas przełamać. Póź-
niej zmęczenie połączone z 
frustracją doprowadziło do 
tego, że rywal śmielej atakował 
naszą bramkę, co przełożyło się 
na końcowy wynik.

Górnik Nowe Miasto – Zielo-
ni Mokrzeszów 5:0 (0:0)

JZ 

Przecież zaprosili AGH
na wycieczkę...!
Przed meczem, większość 
kibiców zastanawiała się 
nad wysokością wygranej 
Górnika. Na profilach spo-
łecznościowych dochodziło 
nawet do słownych zacze-
pek drugiej strony. Mówiło 
się nawet, że AGH przyjeż-
dża do Wałbrzycha na wy-
cieczkę krajoznawczą!
Okazało się jednak, że słaba 
obecnie forma biało-niebie-
skich nie jest dziełem przy-
padku, aspiracje do awansu, 
nie wystarczają do wygry-
wania na parkiecie. Górnik 
w 6 ostatnich spotkaniach 
wygrał tylko 2 razy. Wczo-
rajsza porażka jest też 3 po-
rażką w lidze z rzędu.
Był to wieczór strachu, czy 
motywacji? Na efekty przyj-
dzie nam poczekać do wie-
czora, ale jeśli podobnie jak 
w pierwszym meczu, wał-
brzyszanie przegrają walkę 
na tablicach, będą niesku-
teczni pod koszem rywala, 
ale przede wszystkim, nie 
wytrzymają meczu kondy-
cyjnie, to może się okazać, 
że to Górnik już za tydzień 
pojedzie na wycieczkę kra-
joznawczą do stolicy Mało-
polski.
Coś w drużynie Łukasza 
Grudniewskiego się zacięło 
i trudno teraz przewidzieć 
kiedy się zmieni. Kibice boją 
się problemów finanso-
wych. W kuluarach słychać, 
że nadchodzą ciężkie cza-
sy i projekt „Energa Basket 
Liga” może upaść. Niektó-
rzy sugerują nawet, że jeśli 
zespół nie wygra play-off, 
padnie na pewno.
Po wygraniu drugiego me-
czu, biało-niebieska druży-
na powalczy pod Wawelem 
o awans do kolejnej rundy 
rozgrywek. Zwykle smok 
dobrze radzi sobie z pilno-
waniem grodu Kraka, ale 
tym razem musi ulec. Żeby 
go pokonać, Górnicy będą 
musieli fedrować, fedrować 
i jeszcze raz fedrować. Cze-
ka nas więc twarda walka do 
samego końca i oby nie było 
tu wybuchu metanu, który 
zniweczy wysiłek całego ze-
społu.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
Górnik spokojnie w Bystrzycy

Podopieczni trenera Marcina Domagały w Wielką Sobotę stoczyli pojedynek z LKS Bystrzycą Górną. Początek spotkania należał 
do gości, którzy potrafili wykorzystać już pierwszą sytuację bramkową.

Zdrój gromi w hicie
Starcie pomiędzy KS Walim a Zdrojem Jedlina Zdrój zapowiadane było jako hit kolejki. Po 

pierwsze był to mecz 2 drużyny z 3 w ligowej stawce. Po drugie KS Walim nie przegrał meczu od 
kilku miesięcy.

-To był dla nas bardzo trud-
ny mecz, na ciężkim terenie. 
Nasz rywal nie przegrał u 
siebie w tym sezonie, ale na 
szczęście dobrze weszliśmy 

w to spotkanie, strzelając 
bramkę już w 3 minucie. W 
pierwszej połowie mielismy 
też sytuację na 2:0, której 
nie wykorzystaliśmy. Do-

datkowo w 35 minucie kon-
tuzji doznał Michał Bartko-
wiak i musieliśmy dokonać 
wymuszonej zmiany –mó-
wił po meczu Marcin Doma-
gała.
W pierwszych 45 minutach 
rywalizacji więcej bramek 
już nie zobaczyliśmy. Wał-
brzyszanie do drugiej części 
meczu przystąpili, chowając 
się za podwójną gardą. Gra 
z kontrataku okazała się 
jednak bardzo skuteczna.
-W drugiej połowie rywal 
dążył do wyrównania, ale 
mądrze się broniliśmy i 

wyszliśmy z kontrami, któ-
re wykończył na 2:0 i 3:0 
Damian Chajewski. Jestem 
bardzo zadowolony z ze-
społu, bo takie mecze trze-
ba umieć wygrywać i dru-
żyna to zrobiła. Teraz mamy 
spokojne święta, a po nich 
przygotowania do następ-
nego meczu – cieszył się 
trener Górnika.
LKS Bystrzyca Górna – Gór-
nik Wałbrzych 0:3 (0:1)
0:1 – Piotr Krawczyk
0:2 – Damian Chajewski
0:3 – Damian Chajewski

JZ

Mit o niepokonanej druży-
nie pękł już po golu Barto-
sza Rzeszóta w 5 minucie 
spotkania. Od tego momen-
tu można było odnieść wra-
żenie, że gościom grało się 
dużo swobodniej. Kolejne 
bramki okazały się być tylko 
kwestią czasu. Zdrój gromi 
rywala, dopisując komplet 
punktów do swojego dorob-
ku.

-Wielkie zwycięstwo w 
Wielką Sobotę. Pokonujemy 
miejscowy Klub Sportowy 
aż 8:2. Po dwie bramki dla 
Zielono-Czerwonych zdoby-
li Bartosz Rzeszót i Konrad 
Zwolenik, a po jednej do-

łożyli Mateusz Kałwak, Łu-
kasz Samiec, Paweł Sajdak i 
Piotr Kmera. Dwie asysty w 
tym spotkaniu zaliczył Piotr 
Kmera, a po jednej Konrad 
Zwolenik, Bartosz Rzeszót, 
Mateusz Kałwak, Rafał Li-
piński i Mateusz Przymeń-
ski – piszą na swoim profilu 
społecznościowym przed-
stawiciele klubu z Jedliny 
Zdrój.

-Mecz z pozoru tych trud-
nych, graliśmy z trzecią 
drużyną w tabeli, która 
punktowała systematycznie 
ostatnio, wygraliśmy zde-
cydowanie choć przeciwnik 
nie sprawiał wrażenia, iż ła-

two go będzie pokonać, do-
pisujemy kolejne trzy punk-
ty i czekamy już na kolejne 
spotkanie – dodał Dominik 
Woźniak.

-Niestety ulegliśmy dziś ze-
społowi gości. Jest to pierw-
sza utrata punktów pod-
opiecznych trenera Piotra 
Borka od października 2021 
roku. Naszym kibicom dzię-
kujemy za doping i wspar-
cie – komentują mecz go-
spodarze.

KS Walim – Zdrój Jedlina-
-Zdrój 2:8 (1:4)

JZ
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Posiłek - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
oznacza pożywienie jedzone 
dla zaspokojenia głodu, lub 
też jedzenie czegoś. Z ko-
lei w liczbie mnogiej może 
również oznaczać posiłki 
czyli grupę ludzi, wojska itp. 
przesłaną komuś na pomoc. 
My skupmy się na jedzeniu. 
Okazuje się, że bardzo waż-
ne jest jedzenie regularnych 
posiłków. Fachowa literatura 
wskazuje, że organizm czło-
wieka wymaga regularnego 
dostarczania energii, któ-
rą wydatkuje się przez cały 
dzień. Nieregularne jedze-
nie sprzyja gromadzeniu się 
tkanki tłuszczowej. Podczas 
zbyt długich przerw pomię-
dzy posiłkami dochodzi do 
obniżenia tempa przemiany 
materii, co skutkuje tym, że z 
kolejnych posiłków organizm 
gromadzi na zapas potrzebną 
mu energię. Nieregularność 
posiłków może stanowić 
również ryzyko zmniejszenia 
wydatków energetycznych, 
co w rezultacie może przy-
czynić się do wzrostu masy 
ciała. Nieregularne spożywa-
nie posiłków wywołuje także 
momenty głodu, wówczas or-
ganizm chce jak najszybciej 
wyrównać niedobory ener-
getyczne i pojawia się wzmo-
żone łaknienie. Jednak to 
nie wszystko. Aby zachować 
zdrowie i prawidłową masę 
ciała powinniśmy spożywać 
4 do 5 posiłków w ciągu dnia, 
wówczas organizm racjonal-
nie gospodaruje dostarczoną 
mu energią, nie musi nasta-
wiać się na dłuższe okresy 
głodu i nadmiernie groma-
dzić zapasów. Na domiar złe-
go, nie tylko ważne jest jak 
często jemy i ile, ale najważ-
niejsze to to, co znajduje się 
na naszych talerzach. Pełno-
wartościowe i zbilansowane 
posiłki sprawią, że codzienna 
dieta jest odżywcza i bogata 
w niezbędne składniki. My w 
Temacie Tygodnia przyglą-
damy się śniadaniu, wszak to 
najważniejszy posiłek dnia. 
Może warto zastanowić się 
nad zmianą menu? Miłego 
czytania i smacznego!

Redaktor Naczelny

Kumulacja i Złoty Pociąg w DramatycznymPod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Na początku mówimy do 
siebie drukowanymi literami. 
Jest jak w parafrazie  kiepskie-
go żartu - nie wiem, jak mnie 
słyszysz, więc będę mówiła 
wyraźnie i powoli. Jak gdyby 
każde zaakcentowane przeze 
mnie ą czy ę miało nas zbli-
żyć do porozumienia. Po kilku 
minutach orientujemy się, że 
rozumiemy się aż nadto, choć 
jej polski jest taki sam jak mój 
ukraiński, czyli żaden. Wymie-
niamy się najważniejszymi 
słowami: kot-kit, pies-pes. Żoł-
nierz-soldat wkrada się w to 
towarzystwo sam, nieproszo-
ny. Uśmiechamy się do siebie, 
w moich oczach jeszcze nadal 
iskry, w jej pustka i cisza, od 
której pęka głowa. Nie mogę 
zbyt długo w nie patrzeć. Jesz-
cze nie. W mapach googla szu-
kamy miejscowości, z której 
pochodzi. Jej twarz na krótko 
łagodnieje. Po kilku dniach 
przestaje się w ogóle uśmie-
chać. Nie umiem tego odcza-
rować. Czego potrzebujesz 
dla swojej malutkiej córeczki, 
pytam. Nic, dziękuję bardzo, 
odpowiada po polsku. To nic 
prześladuje mnie od dwóch 
tygodni.

 W Staruszeczku na 
warsztatach ukraińskie dzie-
ci. Opowiadam im o słoniach 
z porcelany i sukienkach ba-
letnic. Spędzamy miło czas, 
malujemy gipsowe figurki, co 
chwilę sprawdzając, kto bar-
dziej umorusał się farbą. Trzy 
zwyczajne godziny z dziesię-
ciu lat ich życia. Mogłoby się 
wydawać, że zupełnie bez 
znaczenia, ale kiedy po kilku 
dniach spotykamy się przy-
padkowo w sklepie, prześci-
gają się w uśmiechach, oczy 
im błyszczą od samego dzień 
dobry. Pokazują mnie mamie, 
mama macha. I tak machamy 
do siebie, okulary mi parują, 
trzymane w ręce marchewki 
wilgotnieją, elektryczna waga 
staje się nagle zbyt skompliko-
wana.  

 Róbmy, co możemy. 
Zanim nam te czerwone paski 
u dołu ekranów spowszednie-
ją. Zanim nas znuży słuchanie 
o wojnie. Róbmy cokolwiek. 
To nie wróci życia zamordo-
wanym pod takim samym nie-
bem, jak nasze, ale da nadzieję 
tym, którzy żyją tuż obok. Co-
kolwiek. 

REKLAMA R0216/22

W najbliższą sobotę i 
niedzielę Teatr Dramatyczny 
zaprasza na dwa spektakle: 
"Kumulacja" i "Złoty Pociąg 
Superstar". Akcja pierwsze-
go rozgrywa się m.in. na pla-
nie filmowym piątej części 
„Indiany Jonesa”. Natomiast 
drugi spektakl jest o na-
ukowcu, który rozszyfrował 
światowy spisek.
"Złoty Pociąg Superstar" to 

ostatnia część tryptyku SUPER-
STAR. Aneta Groszyńska i Jan 
Czapliński wracają do Wałbrzycha 
i tym razem zajmą się tematem 
"złotego pociągu". Przypomnijmy, 
że poprzednie części rekonstruo-
wały (bądź konstruowały) biogra-
fie Gabrieli Zapolskiej i Henryka 
Sienkiewicza. Wałbrzyskie SUPER-
STARY były wielkimi sukcesami. A 
co nas czeka w trzecim odcinku? 
Tym razem bohaterem jest "złoty 
pociąg". Czyli historia a nie czło-
wiek, czyli fantazja a nie historia, 
a na końcu społeczność, która 
wokół tej historii się zawiązuje. 
Artyści rekonstruując opowieść 
o złotym pociągu przyglądają się 
wszystkim tym, którzy próbują 
tę opowieść okiełznać i uczynić 
swoją, zmonetyzować, zapisać 
lub przerobić na własną. Jedno-
cześnie sami dalecy są od uka-
zywania tylko prawdy i powagi. 
Akcja rozgrywa się m.in. na planie 
filmowym piątej części „Indiany 

Jonesa”. Spielberg i Harrison Ford 
pragną jeszcze raz nakręcić histo-
rię o niepokornym archeologu, 
który ratuje świat. Tym razem ak-
cja filmu rozgrywa się pod koniec 
wojny w mrocznych lasach w oko-
licach Wałbrzycha. Ale poszukiwa-
nie skarbów okazuje się przygodą 
zgoła inną niż zaplanowali auto-
rzy "Indiany". Próby kręcenia kolej-
nych scen są jak odsłanianie kolej-
nych warstw historii, kompleksów, 
lęków, aspiracji, ran i marzeń jakie 
kryją w sobie te rejony.

Z kolei "KUMULACJA" to nic 
innego jak nagroda, za którą mo-
żesz wykupić indywidualny pa-
kiet, który uratuje ciebie i twoich 
bliskich przed globalną katastro-
fą. Dr Jakub Szelestowski – wybit-
nej sławy naukowiec –  rozszyfro-
wał światowy spisek i nie boi się 
mówić o nim głośno. To szansa dla 
Was, żeby nie dać sobie wmówić 
totalnej manipulacji, która osta-

tecznie odbierze wam godność i 
odczłowieczy. To szansa dla Nas 
wszystkich, żeby uniknąć między-
narodowego zagrożenia. Śledźcie 
kalendarz spotkań dra Szelestow-
skiego, wykupujcie karty uczest-
nictwa, informujcie się nawzajem 
– póki istnieje jeszcze taka moż-
liwość! Zaprasza Dr Jakub Szele-
stowski. Spektakl powstał dzięki 
wsparciu ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19

Red./TD
Źródło i fot. teatr.walbrzych.pl

KUMULACJA
Tekst: Anonim, reżyseria: Jacek 

Jabrzyk
23.04 24. 04 18:00 Scena Kame-

ralna 45 min
ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR
Tekst: Jan Czapliński, reżyseria: 

Aneta Groszyńska
23.04 24.04 19:00 Duża Scena 

120 min
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Oczy są zwierciadłem duszy. To 
po nich widać kiedy nie prze-
spaliśmy całej nocy, czy jeste-
śmy weseli lub smutni. Skóra 
wokół oczu jest cienka i deli-
katna, praktycznie brak tam 
gruczołów wydzielniczych, 
dlatego jest dużo bardziej na-
rażona na powstawanie zmar-
szczek i podrażnień. 
Czy w codziennej pielęgnacji 
powinnyśmy mieć dedykowa-
ny kosmetyk do skóry wokół 
oczu? Według mnie tak, ponie-
waż będzie działał kierunkowo 
na problem zasinień, opuch-
nięć, zmarszczek, przesusze-
nia.
Osoby ze skórą suchą powinny 
wybierać produkty z bogatszą 
konsystencją w których znaj-
dzie się np. witamina E, allanto-
ina, fosfolipidy, ceramidy, kwas 
hialuronowy.
Jeżeli zależy nam na liftingu 
i likwidacji drobnych zmar-
szczek powinnyśmy wybierać 
produkty z witaminą C, pepty-
dami ( np. Argirelina, Matrixyl), 
roślinnymi komórkami macie-
rzystymi i antyoksydantami 
(resveratrol, koenzym Q10).
Z problemem zasinień i opuch-
nięć doskonale poradzą sobie 
takie substancje jak hespery-
dyna, arbutyna, witamina C, 
ekstrakty roślinne np. z morwy 
białej lub z mącznicy lekarskiej.
Bardzo ważne jest aby na stre-
fę oka również aplikować kre-
my z filtrami UV. Wybierajmy 
do tego celu kremy z filtrami 
mineralnymi. Naszym przyja-
cielem szczególnie gdy świeci 
słońce powinny stać się okula-
ry przeciwsłoneczne z filtrem o 
dobrej jakości. 
Zabiegiami, które bardzo do-
brze będą kondycjonować 
okolicę oczu, dostarczą cen-
nych substancji aktywnych, 
zmobilizują komórki skóry do 
produkcji włókien kolageno-
wych będą:
-mezoterapia igłowa
-mezoterapia mikroigłowa
-fala radiowa.

Eko i uroda

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. 

Kto pokocha olbrzyma? Kto 
będzie cierpliwie zdobywał jego 
zaufanie? Flop nie jest mistrzem 
pierwszego wrażenia - nie ufa, po-
kazuje zęby, warczy. Nie lubi ob-
cych. Na jego uśmiech trzeba zasłu-
żyć, czasami trzeba je „wychodzić”, 
a znamy dobrze tych wytrwałych 
pielgrzymów oswajających ze sobą 
psy całymi tygodniami. Ale gdy już 
zaufa, to jest olbrzymim miziakiem. 

Przeszedł operację usunięcia potęż-
nego guza. I teraz jest już dobrze. Po 
guzie nie ma śladu i Flopik też odżył, 
rozpogodził się. I czeka na Ciebie. 

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 Schronisko / PeeL

REKLAMA R0217/22

Kupując akcesoria zwią-
zane z kosmetyką i higieną 
zwracajmy uwagę na to z 
czego są wykonane. W ten 
sposób pomożemy środowi-
sku.

Przede wszystkim unikajmy 
jak ognia plastiku. Polecamy np. 
szczotkę do masażu ciała z buko-
wego drewna, z bawełny (uchwyt) 
i z włókien agawy (włosie).

Płatki kosmetyczne wcale nie 
muszą być jednorazowe. Wystar-
czą te szyte ręcznie z froty bam-

busowej. Po użyciu, pierzemy je 
oczywiście w ciepłej wodzie z 
mydłem.

Jeśli szampon - to w kostce w 
papierowym opakowaniu bądź w 
metalowym pudełeczku, do któ-
rego dokupuje się tylko wkład.

Gąbki. Tu sprawdzi się albo na-
turalna, morska Hhuumm lub pe-
elingująca konjac.

Warto zaopatrzyć się też w rę-
kawicę z lnu do kąpieli. Produkcja 

tej tkaniny pochłania mniej ener-
gii.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

KAROLINA TOMZA 

Dlaczego Dni Wałbrzycha są 
w ogóle w Wałbrzychu? Może 
by je tak przenieść do gmin 
ościennych, a może najlepiej do 
Wrocławia? Inne budżety, może 
nam ktoś zasponsoruje gwiaz-
dy przez duże „G” (i darmowy 
transport;), a nie jakieś tam lody 
Bambino czy tę, co już nie wie, 
co ze sobą zrobić i jak śpiewała, 
tak jeszcze pisze książki. Pewnie 
dla kolejnych walizek hajsu! Co 
ona z nimi zrobi? Głodnym dzie-
ciom by oddała, a nie cuduje z 
wizerunkiem… Przerysowałam? 
A ile razy spotykacie się z takimi 
komentarzami pod wieloma in-
formacjami z bliskiego i dalsze-
go świata?

Nie, nie w takim tonie miałam 
zacząć poświąteczny felieton, 
tym bardziej, że mój entuzjazm 
na wieść o powrocie Dni Wał-
brzycha, po dwóch covidowych 
latach, nadal jest ogromny. I te 
dziwne komentarze na różnych 
portalach nie są w stanie go 
zgasić. Co faktu nie zmienia, że 
narzekać to my lubimy. Napa-
wamy się tym, że komuś dowa-
limy, obśmiejemy. No jara nas 
to okrutnie. Zamiast tę energię 
spożytkować choćby na to, by 
posłuchać twórczości gości, 
których do Wałbrzycha zaprosi-
liśmy. Albo cokolwiek innego, co 
sprawia nam przyjemność.

Jestem fanką Vito Bambino, 
a Nosowską za jej charyzmę 
kocham. I tę sprzed lat, Kaśkę z 
Hey, i tę, której teksty z felieto-
nów czytam na pogodę i niepo-
godę. Małgorzata Ostrowska to 
nie moje klimaty, ale pokuszę 
się o tezę, że tak właściwie to 
trio zaspokaja każde pokole-
nie. W naszym domu muzyka 
ma duże znaczenie, słuchamy 
głównie polskich artystów, ku-
pujemy płyty i radujemy się na 
każde spotkanie na żywo. I jako 
nieznawca muzyki, a jej prze-
ciętny odbiorca cieszę się, gdy 
wychodzi ona do ludzi, gdy ktoś 
się narobi i podsuwa nam to za 
darmo pod nos. Bo tak, organi-
zacja wydarzeń to nie jakaś tam 
zabawa....

czytaj więcej
na www.30minut.pl
zeskanuj kod QR i czytaj pe-

łen tekst  



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, 
GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

Remonty łazienek, układanie glazury, instala-
cje gazowe, centralnego ogrzewania i wodno-
-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABU-
DOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STO-
LARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981

Usługi budowlane: malowanie, tynkowanie, 
panele, płytkowanie, łazienki itp. Tel. 660 201 
604

PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE 
MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. TRANS-

PORT KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 308 
696

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

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

PRACA

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

Sprzątanie w obiekcie hotelowo – gastrono-
micznym. Praca w niepełnym wymiarze cza-
sowym. Wymagania: umiejętność, rzetelność 
w wykonywaniu pracy. Osoby z Ukrainy rów-
nież. Tel. 721 680 251

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. Również 
osoby z niepełnosprawnością. Wałbrzych. 
734 108 163

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 
ul. Mieszka I 34/8, 51m2, 3 pokoje z kuchnią. 
Bez pośredników. Tel. 600 851 189

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

KUPIĘ KAŻDE 

MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ

tel.

723 453 276

REKLAMA R0218/22 REKLAMA R0219/22

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

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