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W listopadzie 2021 roku 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest – Park mo-
gła pochwalić się blisko 30 de-
cyzjami inwestycyjnymi wyda-
nymi w ciągu całego 2021 roku, 
w tym aż ośmioma przyznany-
mi w ciągu zaledwie jednego 
miesiąca. Kolejne pozytywne 
informacje władze spółki prze-
kazały na koniec ostatniego 
kwartału 2021 r. Tym samym 
pod koniec roku licznik tego-
rocznych �rm, które zrealizują 
inwestycje w WSSE osiągnął 
historyczną liczbę 60.

- To niezaprzeczalny dowód 
na to, że Wałbrzyska Strefa 
cieszy się wyjątkowym zaufa-
niem przedsiębiorców, którzy 
wspólnie z nami chcą realizo-
wać swoje przedsięwzięcia biz-
nesowe. To niezwykle ważne 
inwestycje, które wzmacniają 
rozwój nie tylko Dolnego Ślą-
ska, ale i całego kraju. Życzymy 
pomyślnej realizacji inwestycji i 
zapraszamy do kontaktu �rmy 
zainteresowane wsparciem dla 
swoich planów inwestycyjnych 
w ramach rządowego progra-
mu Polskiej Strefy Inwestycji 
- mówił podczas podsumowa-
nia ubiegłego roku Piotr Woj-
tyczka, prezes zarządu WSSE 
Invest-Park.

Niestety, ostatnie miesiące 
to nie tylko sukcesy w pozyski-
waniu nowych inwestycji. Co 

jakiś czas do redakcji lokalnych 
oraz ogólnopolskich środków 
masowego przekazu docie-
rają anonimowe informacje, 
których celem jest „przedsta-
wienie rzeczywistej sytuacji w 
WSSE Invest-Park”. Kilka dni 
temu do redakcji Tygodnika 
DB 2010 dotarł kolejny e-ma-
il. Na zarzuty kierowane przez 
anonimowych autorów listu 
odpowiedziała redakcji Tygo-
dnika DB 2010 wicedyrektor 
Departamentu Komunikacji i 
CSR WSSE Invest-Park w Wał-
brzychu.

- W imieniu koleżanek i 
kolegów z Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
Invest-Park z ubolewaniem 
stwierdzam, że w kłamliwy i 
obrzydliwy sposób opisuje się 
funkcjonowanie nasze, zarzą-
du spółki i atmosferę panującą 
w naszej �rmie. Zdecydowanie 
zaprzeczam, że którykolwiek z 
pracowników został zmuszony 
do udziału w wyjeździe szko-
leniowym i zrobienia zdjęcia 
z okazji zarejestrowania 25 lat 
temu spółki w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. Nieprawdą 
jest również, że dyrektor zarzą-
dzający i wicedyrektorzy otrzy-
mali nowe iPhone’y 13 pro 
oraz karty kredytowe. Wszel-
kie zakupy realizowane przez 
spółkę opierają się na zasadach 
uczciwej konkurencji, efektyw-

Kto chce wywołać 
chaos w WSSE?
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest - Park w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia. 

Od momentu powstania jest miejscem przyciągającym inwestorów z całego świata i zajmuje 
czołowe lokaty pośród wszystkich polskich stref ekonomicznych. Jest to zasługa zespołu 

specjalistów, którzy zajmują się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów. Ostatnio jednak więcej 
mówi się nie o sukcesach Invest – Parku, a o próbach wywołania wewnętrznego chaosu 

w spółce zarządzającej wałbrzyską strefą.
ności, jawności i przejrzystości. 
W przypadku dalszego roz-
powszechniania szkalujących 
WSSE Invest-Park i jej pracow-
ników informacji zarząd spółki 
będzie zmuszony do podjęcia 
stanowczych kroków praw-
nych. Apeluję jednocześnie 
do autora lub autorów listów 
o ujawienie się i pokazanie 
dowodów potwierdzających 
zawarte w liście stwierdzenia 
– napisała Małgorzata Mikołaj-
czyk.

Szeregowi pracownicy 
WSSE Invest-Park w Wałbrzy-
chu mówią o sytuacji w spółce 
z dużym niepokojem.

- Po takich publikacjach at-
mosfera robi się napięta i nie 
jest łatwo pracować w takich 
warunkach – powiedział Ty-
godnikowi DB 2010 jeden z 
pracowników z wieloletnim 
stażem w WSSE (imię i nazwi-
sko do wiadomości redakcji). 
– Kiedy wydawało się, że już 
wszystko wróciło do normy, 
ktoś znów rozkręca awanturę 
wokół spółki. Nie wiem komu 
zależy na tym, by zaszkodzić 
wizerunkowi �rmy, której dzia-
łalność opiera się na zdoby-
waniu zaufania potencjalnych 
inwestorów. Nie mam pojęcia, 
czy są to osoby wciąż u nas 
pracujące, czy osoby, które 
musiały odejść z pracy… A w 
naszej branży niezbędny jest 
spokój i mam nadzieję, że w 
końcu przestaniemy być „strefą 
zamieszania”. Działamy global-
nie, a na całym świecie konku-
rencja w walce o inwestorów 
jest ogromna i o sukcesie decy-
dują detale. Chyba nikomu nie 
trzeba tłumaczyć co się stanie, 
gdy zabraknie inwestorów…

Robert Radczak
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Często zdarza się, że pod-
pisujemy umowy i wpłacamy 
zaliczkę albo zadatek. Czę-
sto także nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jakie różnice 
wynikają między nimi.

Zarówno zaliczka, jak i zada-
tek, stanowią zwyczajowy spo-
sób zabezpieczenia dokony-
wanych transakcji. Która z tych 
form jednak lepiej, bo prawnie, 
zabezpiecza wykonanie umo-
wy i dlaczego?

Zaliczka stanowi najpopu-
larniejszy, na co dzień stoso-
wany sposób zabezpieczania 
zawieranych umów. Nie wy-
stępuje ona jednak w prze-
pisach, jako forma instytucji 
prawa cywilnego. W związku 
z tym wpłacenie zaliczki nie 
daje gwarancji dojścia umo-
wy do skutku. Zaliczka stano-
wi bardziej formę rezerwacji 
umowy. Najczęściej każda 
strona umowy, może się z niej 
wycofać, nie ponosząc przy 
tym konsekwencji finanso-
wych. Zaliczka, co do zasady, 
podlega zwrotowi, w przy-
padku niewykonania umowy. 
Postanowienia w tym zakre-
sie mogą być jednak odmien-
ne. Jeżeli zaś umowa dojdzie 
do skutku, to wpłaconą za-
liczkę zalicza się na poczet 
wynagrodzenia za towar czy 
usługę.

Zadatek z kolei jest ujęty w 
przepisach prawa, stanowiąc 
instytucję prawa cywilnego. 
Wpłacenie zadatku ma na 
celu prawne zabezpieczenie 
realizacji zawieranej umowy. 
Z uwagi na swoją strukturę, 
wpłacony zadatek, chroni 
obie strony umowy. Stro-
na, która otrzymała zadatek, 
może go zatrzymać, jeżeli do 
zawarcia umowy nie dojdzie 
z winy drugiej strony. Gdy 
zaś do zawarcia umowy nie 
dojdzie z winy strony, która 
zadatek otrzymała, to strona, 
która zadatek wpłaciła, może 
żądać jego zwrotu w podwój-
nej wysokości. Warunkiem w 
tym przypadku jest uprzed-
nie odstąpienie od umowy. 
Wpłacenia zadatku, w zdecy-
dowanie większym stopniu, 
dyscyplinuje obie strony w 
dotrzymaniu warunków za-
wartej umowy.

Należy także pamiętać, że 
zadatek jest ujęty w przepi-
sach, jako forma zabezpiecze-
nia umów. W związku z tym 
każda dokonana przedpłata 
będzie stanowiła zadatek, 
o ile nie zostanie ona przez 
strony umowy określona jako 
zaliczka.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

wsparcia uczestni-
ków obrotu gospo-
darczego poszko-
dowanych wskutek 
pandemii COVID-19. 
Te wnioski mogą 
być składane do 23 
lipca 2022 r. Dotyczy 
to takich branż jak: 
sprzedaż detalicz-
na, transportowa, 
g a s t r o n o m i c z n a , 
kulturalno-rozryw-
kowa, sportowa, turystyczna, 
edukacyjna, cateringowa, usłu-
gowa, hotelowa, lecznictwo i 
�zjoterapia, fryzjerstwo i pozo-
stałe zabiegi kosmetyczne, wy-
pożyczanie i dzierżawa, targi, 
wyroby futrzarskie i pralnictwo, 
dyskoteki, pokoje zagadek.

Świadczenie postojowe 
przeznaczone jest dla przedsię-
biorców i osób wykonujących 
umowy cywilnoprawne, którzy 
negatywnie odczuli skutki wy-
stępowania w Polsce Covid-19. 
Aby otrzymać środki należy 
spełnić kilka warunków. Infor-
macje w tej sprawie znajdują 
się na stronie internetowej 
ZUS. 

- Przypominam, że co do 
zasady świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości 80 
proc. kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę (ustala-
nego na podstawie przepisów 

Prawo w pigułce: 
zadatek a zaliczka

Zniesienie stanu epidemii 
a postojowe

Tylko do 16 sierpnia 2022 
r. przedsiębiorcy i wykonu-
jący umowy cywilnoprawne, 
którzy odczuli negatywne 
skutki występowania w Pol-
sce Covid-19, mają czas na 
złożenie wniosku o wypła-
tę tzw. postojowego. Do tej 
port, w ramach tarczy an-
tykryzysowej ZUS wypłacił 
świadczenia postojowe na 
kwotę 6,5 mld zł.

- 16 maja 2022 r. został znie-
siony stan epidemii. Zgodnie 
z przepisami, wnioski o świad-
czenie postojowe przedsię-
biorcy oraz osoby wykonujące 
umowy cywilnoprawne mogą 
złożyć najpóźniej w ciągu 3 
miesięcy od miesiąca, w któ-
rym zostanie zniesiony stan 
epidemii, czyli do 16 sierpnia 
2022 roku - wyjaśnia Iwona Ko-
walska-Matis, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

Rzeczniczka precyzuje, że 
termin 16 sierpnia dotyczy 
wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-
-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, 
RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Inaczej jest w przypadku 
wniosków o świadczenie po-
stojowe lub ponowne świad-
czenie postojowe (RSP-DD7), 
które jest przyznawane na pod-
stawie przepisów rozporządze-
nia z 26 lutego 2021 r. w sprawie 

o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę), obowiązujące-
go w 2020 roku czyli 2080 zł 
– mówi Iwona Kowalska-Ma-
tis. – Inaczej jest w przypadku 
przedsiębiorcy, który rozlicza 
podatki w formie karty podat-
kowej i jest osobą zwolnioną 
z opłacania podatku VAT. Taki 
przedsiębiorca może liczyć na 
postojowe w wysokości 1300 
zł – dodaje.

Bez zmian pozostaje kwe-
stia rozkładania na raty albo 
odraczanie terminu płatności 
bez naliczania opłaty prolon-
gacyjnej oraz możliwość wnio-
skowania o odstąpienie od po-
bierania odsetek za zwłokę.

- A to oznacza to, że przed-
siębiorcy nadal mogą skorzy-
stać z tych ulg i o nie do nas 
wnioskować - podkreśla rzecz-
niczka ZUS.

(IKM)

Zielone 
laboratorium
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 w Wałbrzy-
chu znalazł się w grupie 4 
wyróżnionych placówek 
edukacyjnych w ramach 
programu Zielone Labo-
ratoria �nansowanego 
przez Tauron.
- Zostaliśmy jednym z czte-
rech laureatów z grona 
140 szkół z południa Polski, 
które ubiegały się o grant 
z Taurona. Otrzymamy 100 
tysięcy złotych na remont 
i wyposażenie do nauki 
przedmiotów przyrodni-
czych. Cieszymy się bardzo, 
bo już we wrześniu ucznio-
wie będą mieli nowoczesną 
pracownię – podkreśla Le-
onard Górski, dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w wałbrzyskiej 
dzielnicy Sobięcin.

(RED)

Wałbrzyska 
Giełda Staroci
W każdą sobotę w wał-
brzyskim Rynku istnieje 
możliwość wystawienia 
się ze swoimi produktami 
podczas giełdy staroci, 
produktów regionalnych i 
rękodzieła.
Dlaczego warto:
- zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej Wałbrzycha w 
czasie trwania giełdy czyli 
każdą sobotę w godzinach 
6.00-14.00 nie będą pobie-
rane opłaty targowe od wy-
stawców,
- każdy wystawca na czas 
montażu i demontażu swo-
jego stoiska ma możliwość 
podjechania samochodem 
do miejsca docelowego ze 
swoimi produktami,
- samochód na czas trwania 
giełdy można zaparkować 
na pobliskim parkingu przy 
ul. Rycerskiej, który w sobo-
tę jest bezpłatny,
- promocja lokalnych arty-
stów i produktów regional-
nych
- możliwość poznania lokal-
nej oferty Wałbrzycha.
Ważne informacje:
- wystawca organizuje sto-
isko we własnym zakresie 
w sposób nie blokujący 
ciągów komunikacyjnych w 
Rynku.

(RED)
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Gabinet INDYGO – zdrowie z natury
Przy Gabinecie Indygo 
na Piaskowej Górze dzia-
ła jedyny w Wałbrzychu 
sklep z ziołami, w którym 
pracownicy posiadający 
uprawnienia do sprzeda-
ży ziół, sprawdzają zgod-
ność dopasowania ziół do 
danego organizmu waha-
dłami radiestezyjnymi.

W sklepie zatrudnio-
ne są wyłącznie osoby 
posiadające uprawnienia 
radiestezyjne. Może się 
bowiem zdarzyć tak, że 
pokrzywa, która ma bar-
dzo wiele dobroczynnych 
właściwości dla organi-
zmu, nie będzie dobra dla 
osoby, która bierze leki na 
rozrzedzenie krwi, gdyż 
pokrzywa również rozrze-
dza krew.

Pan Łukasz - właściciel 
gabinetu - sam chorował 
na nowotwór złośliwy. 
Po drugiej dawce chemii 
posłuszeństwa odmówi-
ły mu wątroba i żołądek. 

Lekarze wstrzymali poda-
wanie chemii, a leki, które 
miały za zadanie regulo-
wać procesy trawienne, 
nie działały. Wówczas z 
pomocą przyszli zielarze 
i bioenergoterapeuta. W 
ciągu tygodnia wyniki 
wróciły do normy i można 
było podać dwie kolejne 
dawki chemii. Choroba 
wycofała się całkowicie, 
a Pan Łukasz zajął się 
medycyną naturalną na 
poważnie, rezygnując z 
poprzedniego zawodu.

W Gabinecie Indygo, 
który znajduje się naprze-
ciwko hipermarketu Bi1 
w ciągu lokali użytkowych 
w tak zwanym mrówkow-
cu, przyjmuje naturote-
rapeuta z uprawnieniami 
państwowymi (które zo-
stały wydane przez Cech 
Rzemiosł Różnych we 
Wrocławiu), będący jed-
nocześnie doradcą diete-
tycznym. Jest oczywiście 

także bioenergoterapeuta 
i radiesteta. Można tu 
znaleźć szereg usług 
związanych z medycyną 
naturalną, jak ziołolecz-
nictwo, czy masaż bańką 
chińską.

- Należy jednak pa-
miętać, że usługi parame-
dyczne nigdy nie zastą-
pią konsultacji lekarskiej. 
Medycyna naturalna ma 
wspomagać takie leczenie 
– podkreśla Pan Łukasz, 
który jest najlepszym 
przykładem skuteczności 
takiego współdziałania.

Pierwsze badanie 
przez naturoterapeutę 
jest zawsze bezpłatne. 
Należy jednak pamiętać, 
że badania są przeprowa-
dzane poprzez urządzenia 
radiestezyjne. 

- Podkreślamy ten fakt, 
żeby uniknąć nieporozu-
mień. Klient nie jest ba-
dany słuchawką lekarską, 
ani nie są pobierane od 

niego materiały do badań. 
Ale wyniki badań są bar-
dzo dokładne, bo urzą-
dzenia radiestezyjne mają 
takie właściwości, jakich 
nie ma żaden przyrząd 
medycyny konwencjonal-
nej. Pozwala to niejedno-
krotnie wcześniej wykryć 
chorobę i szybko podjąć 
odpowiednie działania.

- Osoby, u których 
wykryte zostaną na 
przykład choroby serca, 
kierowane są pilnie do 
kardiologa, osoby z za-
stojami w żyłach do chi-
rurga naczyniowego i tak 
dalej. Gabinet ma w swo-
jej ofercie także zabiegi 
z zakresu kinezjologii 
stosowanej, czyli masażu 
połączonego z medycyną 
chińską i prostymi ćwi-
czeniami. Jest to cało-
ściowe podejście do or-
ganizmu człowieka i tutaj 
wraz z dolegliwościami 
związanymi z przemia-

ną materii (biegunki, za-
parcia) mają pracownicy 
gabinetu się czym po-
chwalić. Połączenie ziół z 
kuracją odchudzającą to 
również sporo sukcesów 
gabinetu. Zapraszam na 
nasza stronę internetową 
htt ps://gabineti ndygo.pl/ 

oraz do kontaktu telefo-
nicznego pod numerem: 
695 250 129 oraz za 
pośrednictwem poczty 
elektronicznej: kontakt@
gabineti ndygo.pl  – do-
daje właściciel Gabinetu 
Indygo przy ul. Broniew-
skiego 77 w Wałbrzychu.

W czym możemy pomóc?
• bóle kostno - stawowe
• rehabilitacja po urazach
• problemy z układem oddechowym, 

pokarmowym i odpornościowym

nr 000011

htt ps://gabineti ndygo.pl/ • 695 250 129
kontakt@gabineti ndygo.pl

ul. Broniewskiego 77 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku

 w godzinach 10.00 - 18.00, 
a w sobotę w godz. 9.00 - 15.00

R E K L A M A

W gminach Aglomeracji Wał-
brzyskiej organizowane są spotka-
nia dotyczące tworzenia Lokalnej 
Strategii Rozwoju obszaru Lokalna 
Grupa Działania Kwiat Lnu na lata 
2021-2027.

- W związku z trwającymi pracami 
nad przygotowaniem nowej Lokalnej 
Strategii Rozwoju obszaru Lokalna 
Grupa Działania Kwiat Lnu, serdecznie 
zapraszamy do włączenia się w proces 
budowy i opracowywania głównych 
założeń tego dokumentu. Lokalna 
Grupa Działania Kwiat Lnu zaprasza 
do wspólnej oceny naszego potencja-
łu, diagnozy potrzeb, przedstawiania 
swoich opinii, pomysłów, określania 
kierunków rozwoju obszaru. Każdy 
głos jest niezwykle istotny i ma realny 
wpływ na kierunki i cele działań w no-
wym, kolejnym okresie programowa-
nia. Zapraszamy przedstawicieli sa-
morządu, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców oraz mieszkańców 
na spotkania warsztatowe, które od-
będą się w każdej z gmin z terenu LGD 
Kwiat Lnu - Bożena Pełdiak, prezes 
Stowarzyszeniea LGD Kwiat Lnu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 
24.05.2022 r. w Mieroszowie, a tak 
przedstawia się harmonogram spo-
tkań w pozostałych gminach:
Szczawno Zdrój – 26.05.2022 r., 
godz. 9.30-13.00 – Teatr Zdrojowy 

im. H. Wieniawskiego,  ul. T. Kościusz-
ki 19, Sala Kameralna Teatru Zdrojo-
wego;
Stare Bogaczowice – 30.05.2022 r., 
godz. 9.30-13.00 – Gminne Centrum 
Biblioteczno – Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach, ul. Główna 148, sala 
konferencyjna (I piętro);
Kamienna Góra – 31.05.2022 r., godz. 
9.30-13.00 – Urząd Miasta Kamienna 
Góra, plac Grunwaldzki 1, sala witra-
żowa (I pietro);
Gmina Kamienna Góra – 31.05.2022 
r., godz. 13.30-17.00 – Inkubator 
Przedsiębiorczości Gminy Kamienna 
Góra, Czadrów 26, sala konferencyjna 
(parter);
Marciszów – 01.06.2022 r., godz. 9.30-
13.00 – Urząd Gminy Marciszów, ul. 
Szkolna 6, sala posiedzeń;
Czarny Bór – 02.06.2022 r., godz. 
9.30-13.00 – Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, ul. Sporto-
wa 43, sala konferencyjna;
Boguszów-Gorce – 02.06.2022 r., 
godz. 13.30-17.00 – Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury w Bogu-
szowie – Gorcach, plac Odrodzenia 4, 
Galeria Barbórka (I piętro);
Lubawka - 03.06.2022 r., godz. 9.30-
13.00 – Miejsko - Gminny Ośrodek Kul-
tury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 
19, sala widowiskowa.

(RED)

Tworzą lokalną strategię 
rozwoju

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Śpiąca Królewna - przed-
stawienie baletowe, 01.06 
o godz. 19.00, bilety: 50 zł i 
40 zł.
Ballady, romanse i dumki - 
Aleksander Evseev - 08.06 o 
godz. 19.00,|bilety: 40 zł.
Koncert Inauguracyjny 57. 
Międzynarodowego Festi-
walu H. Wieniawskiego - 
16.06 o godz. 19.00 - wstęp 
wolny.
Koncert Kameralny 57. Mię-
dzynarodowego Festi-
walu H. Wieniawskiego 
- 17.06 o godz. 19.00, wstęp 
wolny.
Wykład Marka Dyżew-
skiego – „Jedyny co tak 
poloneza wodził” - 18.06 
o godz. 15.00, wstęp wolny.
Koncert Kameralny 57. 
Międzynarodowego Fe-
stiwalu H. Wieniawskiego 
- 18.06 o godz. 19.00, wstęp 
wolny.
Koncert Finałowy 57. 
Międzynarodowego Fe-
stiwalu H. Wieniawskiego 
- 19.06 o godz. 19.00, wstęp 
wolny.

(RED)
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R E K L A M A

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka 

do Pragi lub Skalnego Miasta

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja 

+ wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

     WAKACJE 
09 - 16.07   I   16 - 23.07

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

PROMOCJA

949 zł/os I w pokoju standard

1049 zł/os I w pokoju de - lux

Willa Alfa 

ZAPRASZA

Trwa Międzynarodowy 
Festiwal „Maj z Muzyką 
Dawną”. To jedyne wy-
darzenie kulturalne w za-
chodniej Polsce, którego 
głównym celem jest pro-
mocja muzyki dawnej – od 
średniowiecza do baroku – 
wykonywanej według ory-
ginalnych tabulatur i party-
tur na oryginalnych, bądź 
na kopiach instrumentów 
pochodzących z epoki.

Festiwal, podczas które-
go prezentują się zarówno 
profesjonalni artyści z Pol-
ski i zagranicy, jak i zespoły 
dziecięco-młodzieżowe, or-
ganizowany jest z powodze-
niem nieprzerwanie od 1992 
r. Koncerty odbywają się w 
miejscach związanych kultu-
rowo z wykonywaną muzy-
ką, dzięki czemu melomani 
mają możliwość odkrywania 
piękna dawnych kompozycji 
w przestrzeniach z epoki oraz 
przeżycia swoistej podróży w 
czasie.

Głównym nurtem mu-
zycznym tegorocznej edycji 
„Maja z Muzyką Dawną” są 
prezentacje artystów z Gru-
zji (Narodowy Chór Adżarii), 
którzy przybliżą słuchaczom 
kulturę, sztukę muzyczną 

oraz taniec swojego kraju. W 
programie festiwalu znajdą 
się również prawdziwe grat-
ki dla wysmakowanych me-
lomanów, m.in.: Nieszpory 
Maryjne Monteverdiego w 
wykonaniu Wrocław Baroque 
Ensemble z Narodowego 
Forum Muzyki pod dyrek-
cją Andrzeja Kosendiaka czy 
barokowe i klasyczne arie 
operowe w wykonaniu arty-
stów z Czech. Festiwalowa 
publiczność usłyszy także 
Laureatów Konkursu Zespo-
łów Muzyki Dawnej Schola 
Cantorum, Jacka Kowalskie-
go i Klubu Świętego Ludwika, 
wykonującego francuską  po-
ezję z XIII oraz Zespół Muzyki 
Dawnej Rocal Fuza.

Festiwal „Maj z Muzyką 
Dawną” jest ważnym przed-
sięwzięciem w kontekście 
kultury całego regionu dol-
nośląskiego, otwartym dla 
szerokiego grona odbiorców. 
Koncerty odbywają się nie 
tylko w różnych miejscowo-
ściach na Dolnym Śląsku, ale 
również w sposób szczegól-
ny promują lokalnych arty-
stów oraz prawdziwe perły 
regionalnej architektury.

Szczegółowy program do-
stępny jest na stronie www.

okis.pl i na stronie festiwalu 
na Facebooku.

Organizatorami XXXI Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Maj z Muzyką Dawną są: 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultu-
ry Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego oraz Akade-
mickie Stowarzyszenie Kultu-
ry „Wagant”.

Patronat honorowy nad 
festiwalem objęli: Wicemi-
nister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Wanda Zwino-
grodzka, Senator Rzeczpo-
spolitej Polskiej Aleksander 
Szwed, Poseł na Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej Michał 
Dworczyk, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski.

Festiwal został do�nan-
sowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury 
– państwowego funduszu 
celowego, w ramach progra-
mu „Muzyka”, realizowanego 
przez Narodowy Instytut Mu-
zyki i Tańca.

Projekt jest współ�nanso-
wany z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

XXXI Międzynarodowy Festiwal 
Maj z Muzyką Dawną
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W ramach konkursu ekologiczne-
go Fundacji PKO Banku Polskie-
go pod hasłem „Pozwólmy ziemi 
oddychać” Fundacja Wałbrzych 
2000 otrzymała grant na realizację 
projektu proekologicznego #Wał-

brzyskieOgrody, co umożliwi jego 
wdrożenie w praktyce.

Celem konkursu jest edukacja 
ekologiczna, podniesienie wiedzy 
na temat klimatu i czystości powie-
trza wśród dzieci, młodzieży oraz 

społeczności lokalnych. Dlatego 
Fundacja Wałbrzych 2000 wraz z 
partnerami Stowarzyszeniem Dzie-
ci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej Specjalnej i Wałbrzyskim 
Towarzystwem Budownictwa Spo-

Pozwólmy ziemi oddychać

Nieużytek przy ul. Wrocławskiej zamieniony w ogród (fot. archiwum Fundacji Wałbrzych 2000)

W ogrodzie ćwiczą uczestnicy Klubu Seniora (fot. archiwum Fundacji Wałbrzych 2000).

łecznego zaplanowała warsztaty 
ekologiczne dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami oraz nasa-
dzenia drzew i krzewów w ogrodzie 
Klubu Seniora w Wałbrzychu przy ul. 
Wrocławskiej 55.

Rośliny sadzić będą wspólnie 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych w Wałbrzychu, mieszkań-
cy budynku przy ul. Wrocławskiej 55, 
członkinie Klubu Seniora, pracownicy 
i wolontariusze Fundacji Wałbrzych 
2000, zaproszeni goście – wszyscy, któ-
rzy wezmą udział w Pikniku Sąsiedz-
kim w sobotę 28 maja 2022 r.

- Zaplanowaliśmy wielopo-
koleniowe spotkanie – zaprasza 
Agnieszka Chlipała, wiceprezeska 
Fundacji Wałbrzych 2000 – i dużo 
dobrej zabawy. Będziemy sadzić 
drzewa i krzewy, ale także grać w 
bule, podziwiać rękodzieło naszych 
seniorek, zajadać się kiełbaskami – 
jednym słowem dobrze się bawić i 
wzajemnie poznawać.

Patronami medialnymi projektu 
#WałbrzyskieOgrody są Tygodniki 
DB2010 i WieszCo oraz portale Wał-
brzyszek i WałbrzychDlaWas.

R E K L A M A

Oddział Udarowy Specja-
listycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w 
Wałbrzychu otrzymał Dia-
mentowy Certy�kat przyzna-
wany przez Angels Initiative, 
najważniejszą europejską 
organizację leczenia udarów 
mózgu. Nagrodę odebrała na 
gali w Lyonie doktor Patrycja 
Marciniak.

Organizacja Angels Initia-
tive powstała, aby podnosić 
świadomość społeczną do-
tyczącą udaru mózgu i uczyć 
odpowiedniego reagowania 
w sytuacji, gdy u pacjenta wy-
stępują objawy świadczące o 
uszkodzeniu centralnego ukła-
du nerwowego. Działalność 
stowarzyszenia obejmuje nie 
tylko edukowanie społeczeń-
stwa, ale również wsparcie dla 
pracowników opieki zdrowot-
nej. W tym środowisku organi-
zacja skupia się na promowa-
niu najlepszych standardów 
leczenia i utrzymywaniu jego 
najwyższej jakości. Jednym ze 
sposobów osiągnięcia tego 
celu jest przyznawanie nagród 
ESO Angels Award.

- Zależy nam, aby w każ-
dym kraju i regionie pacjent 
z udarem mózgu jak najszyb-

ciej otrzymał pomoc i opie-
kę – mówi Katarzyna Putyło, 
konsultant z Angels Initiative. 
– Tym bardziej, że czas jest w 
tym przypadku niezwykle istot-
ny. Jako organizacja działamy 
w dwóch zakresach. W krajach, 
gdzie nie ma odpowiedniej 
liczby oddziałów udarowych, 
pomagamy je tworzyć, zapew-
niając specjalistów i odpowied-
ni sprzęt. A tam, gdzie oddziały 
istnieją, między innymi w Pol-
sce, skupiamy się na poprawie 
jakości leczenia i utrzymaniu 
jego wysokiego poziomu.

Aby otrzymać nagrodę w 
jednym z trzech statusów (zło-
ty, platynowy lub diamentowy) 
szpital musi spełnić określone 
kryteria. Liczy się przede wszyst-
kim czas, w którym pacjent 
otrzymał leczenie przyczynowe, 
ale też dopasowanie dalszej te-
rapii do konkretnego przypadku, 
wykonanie odpowiedniej dia-
gnostyki oraz przebieg dalszego 
leczenia w konkretnym oddziale 
udarowym. Jednak nagrody nie 
są przyznawane tylko za opiekę 
medyczną nad pacjentem w 
ostrej fazie udaru, równie istotne 
są inne działania prowadzone na 
oddziale takie jak diagnostyka, 
opieka pielęgniarska i jej jakość 

czy �zjoterapia. Personel musi 
również włożyć konkretną pra-
cę, żeby się danymi podzielić. Ich 
wprowadzanie do rejestru jest 
czasochłonne, ale należy pod-
kreślić, że wszystkie dane są w 
pełni bezpieczne.

- Pierwszy diament zdobyli-
śmy w pierwszym kwartale 2020 
roku – mówi ordynator Oddziału 
Neurologicznego, doktor Kata-
rzyna Krawczyk-Rojek. – Na Dol-
nym Śląsku jesteśmy jedynym 
oddziałem, który bierze udział 
w tej certy�kacji. W skali całej 
Polski, gdzie działa ponad 200 
oddziałów udarowych, osiągnię-
ta przez nas jakość i standardy 
klasy�kują nas w pierwszej piąt-
ce. To pokazuje skalę naszego 
sukcesu.

Od 2020 roku wałbrzyski 
Oddział Udarowy otrzymał już 
4 platynowe statusy i 5 dia-
mentowych.

- Warto podkreślić, że ta 
nagroda przyznawana jest za 
pracę całego zespołu – mówi 
doktor Patrycja Marciniak. – To 
suma pracy lekarzy, pielęgnia-
rek, logopedów, �zjoterapeu-
tów działających w zgranym 
zespole. Niezwykle istotna jest 
też współpraca z innymi od-
działami: pogotowiem ratun-

Wśród najlepszych w Europie

kowym, SOR-em, pracownią 
tomogra�i komputerowej i re-
zonansu magnetycznego.

Oddział neurologiczny wał-
brzyskiego szpitala, w którego 
ramach działa oddział udaro-
wy, posiada 35 łóżek. Personel 
tworzy 5 lekarzy specjalistów, 
2 lekarzy rezydentów, 18 pie-
lęgniarek zmianowych, 5 pie-
lęgniarek jednozmianowych i 
stażyści.

- Cały czas powiększamy i 
odmładzamy zespół, bo pracy 
u nas nie brakuje – mówi od-

działowa Danuta Jurczewska. 
– Ale mamy świadomość, że 
działamy sprawnie i skutecz-
nie. Miernikiem tego sukcesu 
są pacjenci, którzy przyjeż-
dżają do szpitala w tzw. oknie 
terapeutycznym, czyli czasie, 
w którym wdrożenie leczenia 
daje najlepsze rezultaty.  Dzię-
ki temu wielu z nich ma szanse 
na normalne życie bez niepeł-
nosprawności.

Szybkość to kluczowa kwe-
stia, decydująca o wzorowym 
funkcjonowaniu Oddziału 

Udarowego w Wałbrzychu. 
Działanie zaczyna się już w mo-
mencie, kiedy pacjent jedzie 
karetką. Ratownicy dzwonią 
na SOR i podają dane pacjenta, 
które są sprawdzane, a następ-
nie wypisywane jest skiero-
wanie i rejestruje się chorego. 
Tak funkcjonuje tzw. system 
prenoty�kacji. Statystycznie, 
jeśli nie ma odchyleń, od mo-
mentu, gdy pacjent przekroczy 
próg szpitala do rozpoczęcia 
leczenia mija ok. 25-30 minut.

(SAS)
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SEZON DLA AKTYWNYCH

NAPISZ DO NAS:
kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY

ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI

CZARODZIEJSKA GÓRA
od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00-19.00
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne 
(grupy zorganizowane) 
ZAPRASZAMY CODZIENNIE!

• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa 

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.

R E K L A M A

Już tylko kilka dni dzieli 
nas od wielkiej, kolorowej 
imprezy dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Czarny 
Bór. Tegoroczne obchody 
Dnia Dziecka, pod hasłem 
Fabryka Kreatywnej Zabawy, 
odbędą się już w najbliższą 
niedzielę - 29 maja 2022 r. na 
boisku sportowym w Grzę-
dach - start o godz. 15.00.

Organizatorzy (Wójt Gminy 
Czarny Bór oraz Biblioteka+-
Centrum Kultury) zapowia-
dają moc atrakcji dla dzieci 
w tym: karuzele, dmuchańce, 
eurobungee, samochodziki 
elektryczne. Będzie też pełna 
animacji wioska zabaw dziecię-

cych, malowanie buziek, kon-
kurencje przygotowane przez 
OSP Grzędy oraz konkurencje 
łucznicze. Nowością, która za-
pewne przypadnie do gustu 
nieco starszym dzieciom, jest 
„Bublle Football”, czyli balono-
wa piłka nożna, a specjalnie dla 
łasuchów będą słodkości i sto-
iska gastronomiczne.

Dzieci z Gminy Czarny Bór 
z atrakcji na imprezie (5 wy-
branych + lód + soczek) ko-
rzystać będą bezpłatnie na 
podstawie specjalnych opasek, 
wydawanych w Gminnym Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
(uczniowie szkoły oraz przed-
szkolaki) oraz B+CK (dzieci 

Fabryka kreatywnej zabawy
nieuczęszczające 
do przedszkola). 
Dzieci spoza Gmi-
ny Czarny Bór - 
koszt opaski 20 zł 
(opaski dostępne 
do wyczerpania 
zapasów również 
w dniu imprezy).

O r g a n i z a t o -
rami imprezy są: 
Wójt Gminy Czar-
ny Bór, Bibliote-
ka+Centrum Kul-
tury w Czarnym 
Borze, partnerem 
s t r a t e g i c z n y m 
jest Wałbrzyska 
Specjalna Strefa 

Ekonomiczna „INVEST-PARK”, 
a wydarzenie wspierają: GZSP 
w Czarnym Borze, OSP Grzę-
dy, przewodnicząca rady oraz 
radni Gminy Czarny Bór, So-
łectwo Grzędy i Grzędy Górne, 

Bank Spółdzielczy z Kamiennej 
Góry, Sanikom Lubawka, DEX 
Trans Piotrowscy oraz Damian 
Romanik.

(KB)

Warsztaty z psycholo-
giem, biblioterapeutą, spe-
cjalistą od ruchu rozwijające-
go oraz zdrowego żywienia 
- to tylko niektóre z propo-
zycji zajęć animacyjno-edu-
kacyjnych, które od czerw-
ca do października 2022 r. 
będą organizowane w Bi-
bliotece +Centrum Kultury 
w Czarnym Borze w ramach 
projektu „Basiowe czytanki – 
rodzinne warsztaty w biblio-
tece”.

Projekt został do�nansowa-
ny ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury w ramach 
programu „Partnerstwo dla 
książki”.

- „Basiowe czytanki” to pro-
jekt mający na celu rozszerze-
nie zakresu usług biblioteki i 
dostosowanie ich do potrzeb 
najmłodszej grupy czytelników 
oraz ich rodziców. Zadanie re-
alizowane będzie na kanwie 
serii wydawniczej „Basia” Zo�i 
Staneckiej, przez cykl warsz-
tatów dla rodziców i dzieci w 
wieku przedszkolnym. Spotka-
nia, związane tematycznie z 
konkretnymi problemami za-
wartymi w poszczególnych to-
mach książek o Basi, będą pro-
wadzone w formie zabaw dla 
dzieci i kreatywnych warszta-
tów dla rodziców. Dorośli, dzię-
ki spotkaniom ze specjalistami 
z zakresu rozwoju psychiczne-
go i �zycznego dziecka, nauczą 

się wykorzystywać literaturę 
dla najmłodszych w procesie 
wychowawczym. Dzieci nato-
miast, podczas zajęć anima-
cyjno – edukacyjnych, poznają 
przygody tytułowej Basi oraz 
wykształcą w sobie potrzebę 
obcowania z książką i kontaktu 
z biblioteką. Podsumowaniem 
zadania będzie spotkanie z Zo-
�ą Stanecką - autorką bijącej 
rekordy popularności wśród 
najmłodszych czytelników - se-
rii książeczek o Basi - mówi Ka-
tarzyna Bernaś, dyrektor B+CK 
w Czarnym Borze.

Inauguracja projektu oraz 
pierwsze warsztaty odbędą 
się już 2 czerwca o godz.17:00 
na sali widowiskowej B+CK. Z 
rodzicami o psychologicznych 
aspektach rozwoju dzieci w 
wieku przedszkolnym, o szan-
sach oraz zagrożeniach jakie 
niosą ze sobą nowoczesne 
technologie, porozmawia psy-
cholog Agata Kolska -Mazan, a 
w tym czasie z dziećmi w teatr 
bawić się będzie Bożena Olesz-
kiewicz - aktorka Teatru Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu.

- Zapraszamy serdecznie 
rodziców i dzieci w wieku 
przedszkolnym. Informacje 
oraz zapisy na zajęcia w B+CK 
w Czarnym Borze przy ul. Spor-
towej 43 lub telefonicznie pod 
numerem 74 84 50 242. Liczba 
miejsc na warsztaty jest ogra-
niczona – dodaje Katarzyna 
Bernaś.

(KB)

Rodzinne warsztaty 
w bibliotece
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R E K L A M A

Jest wiele sposobów na 
to, by uczcić Dzień Matki. 
Niezwykłym prezentem, jaki 
możemy o�arować swoim 
mamom jest wspólne spę-
dzenie czasu. 

Dlatego Filharmonia Sudec-
ka im. Józefa Wiłkomirskiego w 

Wałbrzychu proponuje: zaproś 
mamę do �lharmonii. Każdy, 
kto skorzysta z tej propozycji 
i razem z mamą przyjdzie na 
koncert do wałbrzyskiej �lhar-
monii 27 maja, będzie mógł na-
być bilety w promocyjnej cenie 
– zapłaci pełną kwotę tylko za 

swój bilet (40 zł bilet normalny, 
30 zł bilet ulgowy, 10 zł bilet 
szkolny) oraz złotówkę za spe-
cjalne zaproszenie dla swojej 
mamy. 27.05.22 r. godz. 19.00 
odbędzie się koncert symfo-
niczny, podczas którego Rok-
sana Kwaśnikowska (skrzypce) 

i Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Sudeckiej pod batutą 
Pawła Kotli wykonają: Antonín 
Dvořák „Koncert skrzypcowy 
a-moll” op. 53 oraz Felix Men-
delssohn „III Symfonia a-moll” 
op. 56.

(AF)

• Festyn dla Huberta
Zapraszamy na festyn chary-
tatywny „Razem dla Huberta”, 
który zostanie zorganizowany 
28 maja 2022 r. o godz. 12.00 
na stadionie przy ul. Dolne w 
Głuszycy.- U Huberta już w 
pierwszych dniach życia zdia-
gnozowano nowotwór zło-
śliwy neuroblastomę. Hubert 
przeszedł szereg chemioterapii 
i wycięcie guzów. Po zakończe-
niu leczenia w Polsce trzeba jak 
najszybciej podać szczepionkę 
przeciwko wznowie, która 
kosztuje ponad milion złotych. 
Podczas festynu będzie wiele 
atrakcji, pyszne jedzenie na 
ciepło z kuchni polowej, atrak-
cje dla dzieci: dmuchańce i 
zabawy, a także coś pysznego 
do zjedzenia - od kręconych 
ziemniaków poczynając, a na 
popcornie i sorbetach kończąc. 
Będą z nami policjanci na mo-
tocyklach, strażacy z OSP Głu-
szyca Górna, zespoły taneczne 
i wiele innych atrakcji. Wspa-
niała muzyka między innymi 
OYA i Silver Heads 18. Bądźcie z 
nami. Bądźmy razem – apelują 
organizatorzy festynu charyta-
tywnego „Razem dla Huberta” 
w Głuszycy.

• Koncert gramy 
dla mamy
Z okazji Dnia Matki zaprasza-
my na koncert uczestników 
zajęć organizowanych przy 
Centrum Kultury Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy. W sobotę - 28 maja 
o godz. 16.00 w sali wido-
wiskowej CK-MBP wystąpią 
uczestnicy zajęć wokalnych, 
gitarowych i tanecznych, czy-
li podopieczni prowadzących 
głuszyckie warsztaty, a są to: 

Radosław Zychal, Marcin Za-
leś i Jadwiga Schwebs-Kost-
kiewicz oraz Szkoła Tańca 
Cordex. Gościnnie na scenie 
pojawi się także zespół Baby-
-Jagi Stowarzyszenie „Nowe 
Życie” ze Szczawna- Zdroju. 
Wstęp wolny.

• Łańcuch nowych 
czytelników
- Zachęćcie przyjaciół, znajo-
mych, rodzinę do zapisania 
się do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy. Każ-
dy kto przyprowadzi ze sobą 
osobę, która zapisze się do 
biblioteki, dostanie drobny 
gadżet. Akcja trwa do 31 maja 
2022 r. Może właśnie w maju 
zakochacie się w książce? I 
tra�cie na taką, która zapad-
nie Wam na długo w pamię-
ci… Zapraszamy! – zachęcają 
organizatorzy akcji.

• Małżeńskie 
jubileusze
Burmistrz Głuszycy zaprasza 
pary małżeńskie świętujące 
w 2022 roku 25, 30, 35, 40, 
45, 55, 60, 65 i 70 rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego 
o zgłaszanie się do udziału 
w uroczystości „Jubileuszy 
Małżeństw 2022 w Głuszycy”. 
Zgłaszać można wszystkich 
chętnych jubilatów mających 
miejsce zamedowania na po-
byt stały na terenie Gminy 
Głuszyca. Zgłoszenia przyj-
mowane będą do 15 czerwca 
br. u kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Głuszycy Anny 
Kabat (pokój nr 5 - Urząd Miej-
ski w Głuszycy). Więcej infor-
macji można uzyskać pod nu-
merem telefonu 74 660 46 71.

(AGM)

26 maja (czwartek) to wy-
jątkowe święto - Dzień Matki 
i z pewnością będzie wyjąt-
kowo oraz wzruszająco pod-
czas organizowanego przez 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w 
Świebodzicach koncertu 
„Nie ma jak u Mamy”, który 
odbędzie się o godz. 17.00 
w świebodzickim Miejskim 
Domu Kultury. 

Wstęp na koncert jest bez-
płatny. Tego samego dnia o 
godz. 16.00 w siedzibie Mie-
jskiej Biblioteki Publicznej MBP, 
podczas „Dnia samolotów 

z papieru”, będzie można 
poznać historię samolotów w 
pigułce, przygotować modele 
małe i duże oraz wziąć udział 
w wyścigach samolotowych. A 
27 maja (piątek), o godz. 18:15 
zapraszamy do Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej na spotkanie 
z polskimi weteranami misji w 
Afganistanie i Iraku. Podczas 
spotkania będzie możliwość 
porozmawiania z weteranami 
oraz z Przemysławem Wójto-
wiczem, działającym w Fun-
dacji Startpoints wspierającej 
weteranów Wojska Polskiego.

(WPK)

Dzień Matki w �lharmonii 

Koncert i spotkanie 
z weteranami

Raport z Gminy 
Głuszyca
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• Górski Dzień Dziecka
- 28 maja 2022 r. przełęcz przy 
Schronisku PTTK Andrzejówka 
w Rybnicy Leśnej zamieni się 
na chwilę w wielki plac zabaw. 
Wspólnie z Fundacją GOPR i 
Grupą Sudecką GOPR zapra-
szamy na górski dzień dziecka 
na łąkę przy schronisku. Będą 
dmuchańce i ścianka wspinacz-
kowa, pyszne jedzenie i mnó-
stwo dobrej zabawy. Będziemy 
także prowadzić zbiórkę na 
rzecz podopiecznych fundacji 
GOPR: https://www.siepoma-
ga.pl/FundacjaGOPR. Wstęp 
oczywiście jest bezpłatny – in-
formują gestorzy schroniska. 
Więcej informacji na stronie 
Schroniska PTTK Andrzejówka 
na Facebooku.

• Irysy śpiewają
Grupa Nieformalna pod nazwą 
Irysy - dzięki wsparciu �nanso-
wemu w kwocie 5 000 zł z Dol-
nośląskich Małych Grantów bę-
dzie realizowała projekt „Irysy 
śpiewają Kalinę”. Zakończenie 
realizacji projektu zaplanowa-
no na wrzesień 2022 r.
- Tegoroczny konkurs wspiera 
działania na rzecz integracji 
społeczności Uchodźców z 
Ukrainy, dlatego dziewczyny 
zaaranżują i zaśpiewają ukra-
ińską „Kalinę” - piosenkę, która 
stała się jednym z symboli walki 
naszych sąsiadów z agresją Fe-
deracji Rosyjskiej. Dodatkowo 

marzeniem Irysów jest nagra-
nie płyty ze swoim dorobkiem 
oraz odrestaurowanie instru-
mentu. Dziękujemy za wspar-
cie w tworzeniu projektu se-
kretarz Gminy Mieroszów Ewie 
Kisztelińskiej, a za wsparcie 
Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Dolnośląskiego 
– mówi burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

• Turniej oldboyów
Mieroszowskie Centrum Kul-
tury, wraz z Burmistrzem Mie-
roszowa oraz Klubem Piłkar-
skim MCK Mieroszów, zaprasza 
wszystkich miłośników piłki 
nożnej na turniej oldboyów, 
który zostanie rozegrany 4 
czerwca na stadionie miejskim 
przy ul. Sportowej w Miero-
szowie. W rozgrywkach mogą 
wziąć udział osoby, które ukoń-
czyły 35 lat. Zgłoszenia drużyn 
(7 zawodników: 6 w polu + 
bramkarz) przyjmowane są do 
końca maja na adres e-mail: 
mckmieroszowsport@gmail.
com. Wpisowe wynosi 100 zł 
od drużyny i należy je wpłacić 
na numer konta 75 8395 0001 
0024 3696 2000 0001 (tytuł 
przelewu - turniej oldbojów). 
Więcej informacji pod numera-
mi telefonów: 669 518 115 oraz 
530 314 806. Regulamin jest 
dostępny na stronie: https://
tiny.pl/968qn.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

- Tegoroczna „Żonkilo-
wa Kwesta” zapisuje się w 
historii zebraną kwotą aż 
125.531,70 zł – mówi Renata 
Wierzbicka z Polskiego To-
warzystwa Opieki Paliatyw-
nej w Wałbrzychu.

- Ale nie kwota uczyniła 
ją wyjątkową. To Wasz trud i 

zaangażowanie, za które je-
steśmy ogromnie wdzięczni 
oraz cel, jaki nam wszystkim 
przyświecał. Udało nam się 
przywrócić „niebo błękitne 
nad Ukrainą, nadzieję w ser-
cach”… W tym roku nieśliśmy 
nadzieję nie tylko podopiecz-
nym Hospicjum im. św. Jana 

Pawła II w Wałbrzychu, ale 
też podopiecznym Miejskiego 
Hospicjum we Lwowie. Dzię-
ki Wam nadzieja nie zgaśnie, 
a niezbędne potrzeby tych, 
którzy na to czekają, zosta-
ną zaspokojone. Dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom 
oraz mieszkańcom naszego 

Rekordowa Żonkilowa Kwesta
regionu, wszystkim, którzy 
wsparli „Żonkilową Kwestę” 
obecnością, datkiem, myślą – 
podkreśla Renata Wierzbicka, 
która w nocy z 23 na 24 maja 
wyjechała z konwojem humani-
tarnym do hospicjum we Lwo-
wie. - Dzięki Państwa wsparciu 
mogę powiedzieć, że mamy 

wszystko to, czego potrzebu-
je hospicjum. Dziękuje z całe-
go wolontariuszom, �rmom: 
Toyota, Pap-Trans,  Fanlogic, 
a szczególne podziękowania 
kieruję do pana, który dokonał 

cudu żeby wszystko znalazło 
się na samochodzie. I kierowcy 
Markowi Rapie, który spędzi ze 
mną kilka dni w podróży. Trzy-
majcie za nas kciuki!

(RED)
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- Dzięki staraniom Gminy 
Stare Bogaczowice, o kwotę 
2 437 131,89 zł zwiększyła 
się pula środków, dzięki któ-
rym mieszkańcy będą mogli 
otrzymać do�nansowanie 
na wymianę źródeł ciepła na 
ekologiczne – mówi wójt Mi-
rosław Lech.

Gmina Stare Bogaczowice 
jest liderem projektu „Wymia-

na dotychczasowych wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych i 
mieszkaniach w domach wielo-
rodzinnych na obszarze Gminy 
Czarny Bór, Gminy Miejskiej Ka-
mienna Góra, Gminy Kamienna 
Góra, Gminy Stare Bogaczowi-
ce oraz Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój”. 
Instytucja Pośrednicząca Aglo-

Lepsze powietrze meracji Wałbrzyskiej pozytyw-
nie rozpatrzyła jej wniosek o 
zwiększenie do�nansowania 
EFRR dla projektu o kwotę 2 
437 131,89 zł.

- Decyzja Instytucji Pośred-
niczącej Aglomeracji Wałbrzy-
skiej umożliwiła podpisanie 
aneksu do umowy o do�nan-
sowanie oraz aktualizację list 
rankingowych o dodatkowych 
grantobiorców. Informacje 
dotyczące procedury podpisy-
wania umów z właścicielami 
nieruchomości mieszkalnych 

oraz kolejnych etapów reali-
zacji projektu zostaną przeka-
zane odrębnym komunikatem 
oraz drogą pocztową. Schemat 
postępowania dotyczącego 
realizacji projektu oraz pismo 
dotyczące wymiany wysoko-
emisyjnych źródeł ciepła w do-
mach jednorodzinnych są do-
stępne na stronie internetowej 
Gminy Stare Bogaczowice ht-
tps://www.starebogaczowice.
ug.gov.pl/ - dodaje Mirosław 
Lech.

(IL)

Dobra wiadomość dla 
wszystkich, którzy lubią 
patrzeć na świat z góry. 
Znów można korzystać 
z tarasu widokowego na 
wieży zamku Grodno w 
Zagórzu Śląskim.

- Smutny to był widok, 
gdy na zamkowej wież 
nie było widać turystów – 
przyznaje Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Walimiu. 
- Nie było łatwo znaleźć 
fachowca, który zgodziłby 
się przeprowadzić prace 
niezbędne do jej ponow-
nego otwarcia, ale w koń-
cu – po długich miesiącach 
starań – udało się. Znalazł 
się prawdziwy superboha-
ter, któremu zawdzięcza-
my to, co wydarzyło się w 
sobotę. Podczas organizo-
wanego wraz z Bractwem 
Zamku Grodno, zorgani-
zowaliśmy dwudniowy 
festiwal muzyki średniowiecz-
nej i dokonaliśmy ponownego 
otwarcia zamkowej wieży dla 
naszych gości. Jeśli brakuje 
wam widoków z jej szczytu, to 
musicie znów odwiedzić za-
mek Grodno! Przypominam, 
że remontowana wieża na 
Wielkiej Sowie przez cały sezon 

Zamkowa wieża znów 
otwarta

Gmina Walim organizuje 
wiosenną akcję zbierania od-
padów wielkogabarytowych 
z nieruchomości.

Odpady będą odbierane w 
terminach: 4 czerwca – sobota: 
Dziećmorowice, Stary i Nowy 
Julianów, Nowa Wieś, Walim,  
Rzeczka, Niedźwiedzica, Olszy-
niec, Podlesie; 6 czerwca – po-
niedziałek: Zagórze Śląskie, Ju-
gowice, Michałkowa i Glinno.

- Odpady należy wystawić 
przed nieruchomością w miej-
scu widocznym dla podmiotu 
odbierającego odpady, w dniu 

poprzedzającym termin zbiór-
ki. Odpady podczas akcji będą 
zbierane tylko w wyznaczo-
nym terminie. Zbiórką nie są 
objęte takie odpady jak: odpa-
dy budowlane (np. okna, gruz, 
papa, eternit), zużyte rozpusz-
czalniki, smary i inne substan-
cje niebezpieczne, zderzaki 
samochodowe i inne części 
motoryzacyjne, zużyte opony 
od pojazdów ciężarowych i 
ciągnikowych – przypomina-
ją pracownicy Urzędu Gminy 
Walim.

(RED)

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

będzie zamknięta, a najlepszą 
alternatywą jest nasz zamek. 
Wejście na wieżę zapewniamy 
w ramach biletu na zwiedzanie 
zamku Grodno. Maksymalna 
liczba zwiedzających, którzy 
mogą jednocześnie przebywać 
na wieży, to 10 osób.

(RED)
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Koszykarze Górnika Wał-
brzych przegrali w hali Aqua-
-Zdrój dwa mecze �nału play 
o� I ligi z Sokołem Łańcut. W 
rywalizacji do 3 zwycięstw 
drużyna z Podkarpacia wy-
grała 3:1, zapewniając sobie 
zwycięstwo w rozgrywkach i 
prawo gry w ekstraklasie.

Po dwóch spotkaniach w 
Łańcucie był remis 1:1 i wał-
brzyszanie stanęli przed szansą 
zapewnienia sobie zwycięstwa 
w całych rozgrywkach we wła-
snej hali. Do tego były potrzeb-
ne dwie wygrane z Sokołem. 
Bilety na mecze �nałowe ro-
zeszły się błyskawicznie i oba 
spotkania w hali Aqua-Zdrój 
oglądał komplet widzów, w 

tym ok. 30-osobowa grupa ki-
biców z Łańcuta. W sobotnim 
meczu katem Górnika okazał 
się rozgrywający Sokoła Marcin 
Nowakowski, który w końców-
ce zdobył decydujące punkty, 
zapewniając gościom zwycię-
stwo 75:73. W niedzielę, posta-
wieni pod ścianą gospodarze 
nie byli w stanie przełamać 
rywala, który prowadził przez 
całe spotkanie. Choć zaciekle 
walczyli o przedłużenie tej serii 
i kilka razy różnica topniała do 
2 punktów, to jednak za każ-
dym razem Sokół odskakiwał, 
dzięki czemu zapewnił sobie 
decydujące zwycięstwo i histo-
ryczny awans.

(RED)

Górnik Wałbrzych - Sokół Łańcut 73:75 
(20:21, 11:23, 27:17, 15:14)
Górnik: Dymała 16, Niedźwiedzki 14, 
Jakóbczyk 10, Durski 9, Cechniak 8, 
Malesa 7, Zywert 7, Kruszczyński 2, 
Ratajczak 0.
Sokół: Nowakowski 15, Wrona 13, Bręk 
11, Załucki 11, Pisarczyk 10, Szczypiński 
6, Lis 5, Struski 4.
Górnik Wałbrzych - Sokół Łańcut 86:94 
(18:27, 27:23, 23:23, 18:21)
Górnik: Jakóbczyk 29, Niedźwiedzki 
19, Dymała 13, Malesa 12, Ratajczak 
6, Durski 4, Zywert 3, Cechniak 0, 
Kruszczyński 0.
Sokół: Szczypiński 23, Nowakowski 14, 
Struski 14, Załucki 13, Pisarczyk 12, 
Wrona 10, Bręk 6, Lis 2.

W Turnieju Rankin-
gowym Petanque Oła-
wa Cup, który został ro-
zegrany 21 maja 2022 r., 
gdzie siła zawodników 
wyniosła aż 91,263, Be-
ata i Kazimierz Urbaniak 
z SRS Dęby Wałbrzych 
zajęli II miejsce, wygry-
wając w pół�nałach z 
Tomaszem Korniłowi-
czem i Mateuszem Mar-
kiewiczem. 

W meczu o I miejsce 
przegrali z Jerzym Szwał-
kiem i Robertem Kozioł 
tylko jednym punktem. 
Do play-off zakwalifi-
kowali się też Kazimierz 
Jacak i Lukasz Kastelik 
z SRS Dęby Wałbrzych, 
którzy zajęli VIII miejsce. 
To kolejny sukces Dę-
bów Wałbrzych w tym 
sezonie.

(BU)

mistrzostw Polski wraz z Justy-
ną Adamczewską. 

Skład MKS Victoria Świebo-
dzice: Justyna Adamczewska, 
Patrycja Barna, Valeria Beliak, 
Natalia Borowiec, Elżbieta Chle-
bowska, Wiktoria Fundakow-
ska, Maja Gredes, Lena Kalafut, 

Gabiela Leśniańska, Natalia 
Łasińska, Wiktoria Nadrowska, 
Natalia Nowak, Marika Szulc, 
Martyna Szczepanik, Natalia 
Wąs, Julia Wlazło, Dominika 
Daszkiewicz – Kwadrans, Marty-
na Wołoch, Agata Kalafut.

(RED, fot. MKS)

Dziewczyny lubią brąz

Dęby znów na podium

Juniorki młodsze MKS Vic-
toria Świebodzice wywalczy-
ły brązowy medal mistrzostw 
Polski.

W hali Pogoni w Zabrzu 
świebodziczanki przegrały w 
pół�nale ze Zgodą Ruda Ślą-
ska 27:30 i w meczu o brązowy 
medal spotkały się z Pogonią II 
Zabrze. Dziewczęta ze Świebo-
dzic wygrały to starcie 34:27 i 
zapewniły sobie trzecie miej-
sce w kraju, a mistrzem Polski 
został MKS PR Gniezno. Tytuł 
najlepszej strzelczyni turnieju 
zdobyła Martyna Szczepanik z 
Victorii, która została wybrana 
do najlepszej siódemki �nałów 

Ekstraklasa nie dla Górnika
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Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

(1) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

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

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i 
maszyn parowych, a także syreny 
strażackie. Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

(18) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY

ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875

www.facebook.com/maximus.walbrzych

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE MIESZKAŃ
PO REMONTACH, CODZIENNE

ORAZ KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BIUR
ŚWIADCZYMY RÓWNIEŻ POMOC W CODZIENNYCH OBOWIĄZKACH

JAK ZAKUPY, ODBIÓR LEKÓW Z APTEKI I WIELE INNYCH..

WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT

KONTAKT DO NAS 882045509 • 609569074
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Porozumienie WSSE & Toyoty
17 maja 2022 r. zostało podpi-
sane porozumienie pomiędzy 
Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Invest-Park a 
Toyotą Motor Manufacturing 
Poland. Obie spółki, mając na 
względzie kryzys humanitarny, 
który został wywołany atakiem 
Rosji na Ukrainę, w ramach spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu, postanowiły współdziałać 
w celu aktywizacji zawodowej 
uchodźców deklarujących wolę 
podjęcia pracy w sektorze prze-
mysłowym.

Na terenie centrum szko-
leniowego Toyota Motor Ma-
nufacturing Poland w Wałbrzy-
chu już od 23 maja odbywają się 
specjalne szkolenia z zakresu 
podstawowych kompetencji, 

Edyta Wojewoda z koniem 
Hypatia oraz Lechia Dzierżo-
niów dołączyły do Invest Park 
Team. Od początku 2022 roku 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park inten-
sywnie realizuje program spon-
sorski i darowizn i do tej pory 
wsparcie otrzymało już 37 pod-
miotów na łączną kwotę blisko 
230 tys. zł.

Sukces w Europie
Decyzją Zarządu Wałbrzy-

skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Invest-Park: prezesa 
Piotra Wojtyczki i wiceprezesa 
Pawła Kurtasza, do Invest Park 
Team dołączyła pochodząca z 
Boguszowa-Gorc Edyta Woje-
woda z koniem Hypatia. Edyta 
Wojewoda startuje w zawodach 
Western i Rodeo w konkuren-
cjach szybkościowych Barrel 
Racing oraz Pole Bending. Jest 
wielokrotną championką na 
arenach czeskich w obu konku-
rencjach. Zdobyła w Czechach 
tytuł Rookie of the Year 2020. 
Ponadto jest zdobywczynią ty-
tułów: High Point Champion 4D 
w Barrel Racing 2021, Champion 
1D Pole Bending Novice w Mi-
strzostwach Czech 2021, Cham-
pion 3D w Pole Bending Open 

niezbędnych na stanowisku pra-
cownika produkcyjnego. Oso-
by z Ukrainy, które w ramach 
działań podejmowanych przez 
WSSE Invest-Park, a także w 

punkcie informacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu, wy-
pełniły ankietę i zgłosiły się do 
uczestnictwa w szkoleniach im 
dedykowanych, w tym w szko-

leniu przygotowanym przez 
TMMP, zostaną przydzielone do 
jednej z dwóch ścieżek szkole-
niowych. Jest to dla tych osób 
nie tylko okazja na zdobycie 
konkretnych umiejętności, ale 
także na uzyskanie doświad-
czenia w rozmowach rekruta-
cyjnych i „dotknięcia” procesu 
produkcji.

Porozumienie podpisali 
Piotr Wojtyczka, prezes zarzą-
du WSSE Invest-Park i Dariusz 
Mikołajczak, prezes zarządu 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland.

 - Podpisane porozumienie 
to kolejny element pomocy 
dla uchodźców z Ukrainy, re-
alizowany przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 

Invest-Park. Do tej pory, w ra-
mach pięciofi larowego pakietu 
pomocowego, nasza spółka zre-
alizowała już szereg działań na 
rzecz pomocy Ukraińcom, prze-
kazała m.in. 300 tys. zł na pomoc 
humanitarną, zorganizowała 
wśród pracowników zbiórkę 
rzeczową oraz zapewniła bazę 
mieszkaniową. Uruchomiliśmy 
także specjalny portal rekruta-
cyjny, który umożliwia osobom 
z Ukrainy wprowadzenie swoich 
danych i - dzięki temu - otrzy-
manie korzystnej dla nich oferty 
pracy – wylicza prezes Piotr Woj-
tyczka.

Invest Park Team rośnie w siłę

2021. Dzięki wsparciu fi nanso-
wemu, przekazanemu przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną Invest-Park, Edy-
ta Wojewoda reprezentowała 
Polskę w Mistrzostwach Europy 
we Włoszech, które odbyły się w 
dniach 19 - 22 maja.

- Wspaniałe zakończenie Mi-
strzostw Europy w Cremonie! Po 
ostatnich startach w Barrel Ra-
cing, zwanych Wyścigiem Naro-
dów, jako Team Poland zajęliśmy 
razem z Darkiem Rogalą w tej 
konkurencji 4 miejsce! Dzięku-
jemy za wsparcie i kibicowanie. 
Ogromne podziękowania kie-
rujemy do sponsora strategicz-
nego, jakiem jest Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Invest-Park. Dzięki Invest Park 
Team mogłam uczestniczyć w 
tym wydarzeniu i godnie repre-
zentować nasz kraj – podkreśla 
Edyta Wojewoda.

Kuźnia piłkarskich talentów
Piotr Wojtyczka, prezes za-

rządu Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Invest-
-Park, otrzymał od Pawła Sibika 
- wiceprezesa zarządu Klubu Pił-
karskiego Lechia Dzierżoniów 
podziękowania w postaci me-
czowej koszulki za przyznane 
przez spółkę wsparcie fi nanso-
we. Zarząd Lechii za otrzymane 
środki w ramach programu spon-
sorskiego WSSE Invest-Park, 
kupi dla zawodników stroje me-

czowe i treningowe. W spotka-
niu uczestniczył również wice-
wojewoda dolnośląski Jarosław 
Kresa. Przypomnijmy, że Paweł 
Sibik to były piłkarz grający na 
pozycji pomocnika, reprezen-
tant Polski, obecnie trener. Jako 
piłkarz Odry Wodzisław Śląski 
wystąpił w mistrzostwach świa-
ta w Japonii i Korei Południowej 
w 2002 roku. Z klubem z Dzierżo-
niowa związany jest także obec-
ny reprezentant Polski Krzysz-
tof Piątek, który w Lechii stawiał 
swoje pierwsze kroki w karierze 
seniorskiej. Z orłem na piersi 
grali także inni piłkarze klubu z 
Dzierżoniowa: Michał Masłow-
ski i Jarosław Jach (obecnie w 
londyńskim Crystal Palace FC). 

Z Lechii do ekstraklasy trafi li 
także: Mateusz Piątkowski (Ja-
giellonia Białystok, Wisła Płock 
i Miedź Legnica), Jarosław Lato 
(Śląsk Wrocław, Dyskobolia Gro-
dzisk Wielkopolski, Polonia War-
szawa, Jagiellonia Białystok), Ja-
rosław Krzyżanowski (Zagłębie 
Lubin – strzelił gola AC Milan w 
Pucharze UEFA), Józef Kostek 
(Śląsk Wrocław) i Patryk Klimala 
(Jagielonia Białystok, potem w 
Celtic Glasgow, a obecnie w New 
York Red Bulls).

- Witamy w Invest Park Team 
Klub Piłkarski Lechia Dzierżo-
niów! Dziękujemy za ciekawą 
rozmowę i wizytę w siedzibie 
Wałbrzyskiej Strefy. Razem mo-
żemy więcej dla rozwoju sportu.


