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Na swoje ósme urodziny 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
znacznie poszerzyła swoją co-
dzienną ofertę dla odwiedza-
jących. Do trasy turystycznej 
Muzeum Przemysłu i Techniki, 
bogatej oferty zajęć eduka-
cyjnych i warsztatowych oraz 
propozycji funkcjonujących tu 
prężnie instytucji Wałbrzyskie-
go Ośrodka Kultury, Wałbrzy-
skiej Galerii Sztuki BWA, czy 
KidsTEch dołącza SOWA.

- SOWA to Strefa Odkrywa-
nia, Wyobraźni i Aktywności 
przygotowana dzięki projek-
towi i budżetowi Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, o której zlo-
kalizowanie w Wałbrzychu 
pracownicy Starej Kopalni za-

SOWA w Starej Kopalni
W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu zostało otwarte mini centrum nauki 

SOWA, które na stałe wzbogaci ofertę instytucji dla mieszkańców i turystów.

biegali w konkursie. Udało się 
i po ponad roku od ogłoszenia 
decyzji od dziś możemy zoba-
czyć efekty i skorzystać z zupeł-
nie nowej propozycji na mapie 
miasta. To 18 lokalizacja tego 
pilotażowego projektu w Pol-
sce i druga na Dolnym Śląsku. 
Łącznie wybrano 32 wnioski 
konkursowe, w których lokali-
zacjach powstaje minicentrum 
nauki. Łącznie Ministerstwo 
Edukacji i Nauki przeznaczyło 
na projekt 44 mln zł, a wszyst-
kie 32 lokalizacje mają powstać 
do końca 2023 roku. Wałbrzych 
może cieszyć się już dziś – 
mówi Jan Jędrasik, dyrektor 
Parku Wielokulturowego Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu.

Czym jest SOWA? To mini-
centrum nauki, doświadczeń i 
majsterkowania, gdzie na po-
wierzchni ponad 500 m2 zain-
stalowano 18 interaktywnych 
stanowisk ekspozycyjnych do 
samodzielnej pracy polega-
jącej na odkrywaniu, logicz-
nym myśleniu i samodzielnym 
rozwiązywaniu zagadek. To 
najlepsze doświadczenia prze-
niesione z Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie, które jest 
partnerem merytorycznym 
projektu. SOWA będzie działać 
również w oparciu i doświad-
czenia zajęć edukacyjnych mu-
zeum górnictwa działającego 
w strukturach Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia. Na 90 
minut zajęć w ramach wstępu 

do strefy składa się samodziel-
ne przejście przez poszczegól-
ne interaktywne stanowiska, 
a także miejsce do samodziel-
nego majsterkowania. Propo-
zycję oferty Strefy Odkrywania 
Wyobraźni i Aktywności SOWA 
uzupełni również oferta zajęć i 
warsztatów edukacyjnych. Wi-
zytę będzie można łączyć i do-
pasowywać do dotychczaso-
wych propozycji Starej Kopalni 
co może złoży się na propozy-
cję całodziennego zagospoda-
rowania czasu na terenie byłe-
go zrewitalizowanego zakładu 
pogórniczego w Wałbrzychu. 

SOWA w Starej Kopalni 
otwarta jest dla zwiedzających 
na stałe od wtoku do niedzieli 
w godzinach 8.30  - 15.30. Po-
niedziałek będzie dniem za-
mkniętym przeznaczonym na 
konserwację urządzeń. Wstęp 
jest biletowany, ceny ustalono 
jednak na przystępnym pozio-
mie. 15 zł normalny, 12 zł ulgo-
wy i 10 zł bilet grupowy. Warto 
jednak nadmienić że do końca 
listopada z okazji otwarcia i 
urodzin kopalni wejściówki dla 
wałbrzyszan ustalono w pro-
mocyjnej cenie - 8 zł.

Ze względu na ograniczoną 
maksymalną liczbę zwiedza-
jących, którą ustalono na 60 
osób, wejścia do strefy będą 
odbywać się 4 razy dziennie. 
Pierwsze o godz. 8.30, następ-
ne o 10.20, 12.10 i ostatnie o 
godzinie 14.00. Grupy zorga-

nizowane obowiązuje wcze-
śniejsza awizacja, a odwiedza-
jących indywidualnych prosi 
się o wcześniejsze upewnienie 
się czy w interesujących ich 
terminie są dostępne jeszcze 
miejsca. 

Po wejściu na strefę od-
wiedzający będzie miał do 
dyspozycji około 90 minut na 
rozwiązanie naukowych zaga-
dek, doświadczeń, obserwację, 
kreatywność i majsterkowa-
nie. Pobudzi wyobraźnię przy 
stanowiskach, o których pra-
cownicy centrum nie chcą za 
wiele opowiadać, bo jak sama 
nazwa wskazuje wchodzimy 
do strefy odkrywania. Każde z 
poszczególnych stanowisk ma 
być odkryte przez każdego z 
odwiedzających. Wszystkie 
eksponaty dedykowane są od 7 
roku życia, jednak świetnie ba-
wić się tu będą również dorośli. 
To świetna strefa dla całych 
rodzin. Z tej nauki skorzystają 
nie tylko dzieci i młodzież, o 
naukowych prawidłowościach 
przypomną sobie również do-
rośli. Interaktywne eksponaty 
bawią, uczą i zaskakują.

- To niewątpliwie kolejny 
milowy kamień w statutowej 
działalności Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia w Wał-
brzychu. Ośmiolatek na kul-
turalnej i turystycznej mapie 
miasta już dziś, mimo krótkie-
go okresu działalności może 
poszczycić się bardzo ciekawą 
i bogatą kompleksową ofertę 
przygotowaną dla odwiedza-
jących industrialną przestrzeń 
kopalni, a działalność Starej 
Kopalni wciąż jest dostrzega-
na i doceniona w konkursach i 
plebiscytach takich jak Najlep-
szy Produkt Turystyczny Dol-
nego Śląska. Przekłada się to 
również we frekwencji. Z roku 
na rok wałbrzyska kopalnia zy-
skuje na popularności, a tylko 
w tym roku wzrost odwiedzają-
cych sięgnął niemal 35%. Teraz 
– po otwarciu centrum SOWA 
liczymy na kolejny wzrost 
popularności i w pierwszych 
miesiącach przyszłego roku 
spodziewamy się milionowego 
turysty w Starej Kopalni – pod-
kreśla Jan Jędrasik.

(SK)
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Z klasyką przez Polskę - 
Polish Violin Duo 
w Głuszycy

- Wybitny duet skrzypcowy- 
Polish Violin Duo wystąpi w sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy w ramach pro-
jektu „Z klasyką przez Polskę”. 
Na wyjątkowy koncert, w cza-
sie którego usłyszymy utwory 
wiolinistyki światowej, ser-
decznie zapraszamy w sobotę 
19 listopada 2022 roku o godz. 
18.00. Wstęp wolny, jednak ze 
względu na ograniczoną ilość 
miejsc prosimy o wcześniejszą 
rezerwację pod nr tel. 503 102 
817 i odbiór wejściówek w sie-
dzibie CK-MBP – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy.

Dzień wcześniej - 18 listopa-
da 2022 r. o godz. 18.00 Polish 
Violin Duo wystąpi w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Bibliotece 
przy ul. Piastowskiej 40 w Piła-
wie Górnej.

Festiwal Hałda 
Jazz 2022

Jubileuszowa edycja Festi-
walu Hałda Jazz to prawdziwa 
gratka dla miłośników dobrej 
muzyki w dobrym wykonaniu! 
Po raz kolejny na festiwalowych 
scenach zabrzmią te bardziej 
i mniej znane utwory różnych 
autorów, w wykonaniu znako-
mitych artystów z całej Polski.

Już 23 listopada 2022 r. o 
godz. 19.30 we wrocławskim 
Teatrze Muzycznym Capitol, 
znakomici muzycy zaprezentu-
ją jazzowe aranżacje utworów 
Czesława Niemena. W reper-
tuarze Koncertu „Dziwny Jest 
Ten Świat” znajdą się zarówno 
te genialne i wciąż aktualne 
utwory Czesława Niemena, jak 
i te, które być może usłyszycie 
Państwo po raz pierwszy! Przed 

OKiS zaprasza na koncerty

publicznością wystąpi wokalista 
Joachim Perlik – artysta, który 
zasłynął z niezwykle wiernego 
wykonawstwa kompozycji Nie-
mena. Artyście akompaniować 
będzie kwintet w składzie: Mar-
cin Fic – trębacz jazzowy, autor 
aranżacji m.in. utworów do 
koncertów: „Tribute to Aretha 
Franklin”; Wojciech Pruszyński 
– pianista, od 2012 roku pracu-
je jako wykładowca na kierun-
ku Jazz i Muzyka Estradowa na 
Uniwersytecie Zielonogrórskim; 
Marek Popów – gitarzysta re-
prezentujący wrocławskie śro-
dowisko muzyczne, na co dzień 
związany z bluesem, jeden z 
najbardziej cenionych muzy-

ków wrocławskiego środowiska 
bluesowego; Krzysztof Witkow-
ski – twórca i reżyser spektaklu 
„Nim Wstanie Dzień”, założyciel 
i menadżer polsko- angielskie-
go projektu „Roy Bennet Gro-
up”, osoba zasłużona dla kul-
tury polskiej, twórca festiwalu 
Hałda Jazz; Damian Szajkowski 
– perkusista, ukończył Akade-
mię Muzyczną w Katowicach 
na Wydziale Kompozycji, Inter-
pretacji, Edukacji i Jazzu na kie-
runku Jazz i Muzyka Estradowa. 
Od 10 roku życia nie rozstaje się 
z perkusją.

Bilety na koncert dostępne: 
https://bit.ly/3NVx61P oraz w 
kasie Teatru Capitol.

W atrium budynku głów-
nego Biblioteki pod Atlan-
tami w Wałbrzychu została 
otwarta wystawa „Sybir 
Utrwalone w kadrze, zapa-
miętane w obrazach. Losy 
Janiny Wagner-Rachel i Ireny 
Pisek”.

Wydarzenie swoją obec-
nością uświetnili zaproszeni 
goście i mecenasi wystawy, 
m.in. posłanka Izabela Kata-
rzyna Mrzygłocka, wicepre-
zydent Wałbrzycha dr Sylwia 
Bielawska, burmistrz Boguszo-
wa-Gorc Sylwia Dąbrowska, 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński, radny Rady Miasta 
Wałbrzycha Piotr Kraczkowski, 
wiceprezes Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków w 
Warszawie Adam Mitelsztet, a 
także dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 Marta 
Prześlewicz-Chruszcz, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 37 Ewa Gratzke oraz 
uczniowie z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2.

Zebranych przywitali prezes 
wałbrzyskiego koła Związku 
Sybiraków Joanna Baniukie-
wicz, jego sekretarz Wacław 
Kwieciński oraz dyrektor Bi-
blioteki pod Atlantami Renata 
Nowicka. Wręczono podzięko-
wania za pomoc przy organiza-

cji wystawy, a następnie zapro-
szono do jej obejrzenia.

Wystawa „Sybir. Utrwalone 
w kadrze, zapamiętane w ob-
razach” została przygotowana 
przez Centrum Dokumentacji 
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Poprzez fotogra�e 
i obrazy przedstawiony został 
los zesłanych. Bohaterkami 
opowieści są dwie krakowian-
ki: Janina Wagner-Rachel i Ire-
na Pisek, które doświadczyły 
deportacji w głąb Związku 
Radzieckiego w czasie II woj-
ny światowej. Pierwsza z nich 
uchroniła od zapomnienia 
fotogra�e z zesłania w Ka-
zachstanie, które wykonywała 
zaprzyjaźniona rodzina Witu-
szyńskich. Na zdjęciach utrwa-
lone zostało życie codzienne 
deportowanych.  Druga bo-
haterka, Ireny Pisek, stworzyła 
obrazy, które opowiadają o lo-
sie jej rodziny w czasie II wojny 
światowej. Pastelowe ilustracje 
powstały już po powrocie z ze-
słania, w latach 60-tych XX wie-
ku w Izraelu.

Dwa bardzo osobiste spoj-
rzenia na deportacje: czarno-
-białe fotogra�e rejestrujące 
minione chwile i pastelowe ob-
razy, które odbijają wspomnie-
nia, można oglądać codziennie 

Sybir utrwalony w kadrze

w godzinach otwarcia Bibliote-
ki pod Atlantami do 9 grudnia.

Drugą częścią spotkania 
była prelekcja „Źródła ikono-
gra�czne w zbiorach Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypę-
dzeń i Przesiedleń Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krako-
wie”, która wygłosiła dr Anna 
Hejczyk – historyk, pracownik 
Centrum Dokumentacji Zsy-
łek, Wypędzeń i Przesiedleń 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Autorka książki  
„Sybiracy pod Kilimandżaro. 
Tengeru. Polskie osiedle w 
Afryce Wschodniej we wspo-
mnieniach jego mieszkańców” 
oraz innych publikacji na temat 
losów polskich uchodźców ze 
Związku Sowieckiego.

(AŁ)
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Komunikat: ogłoszenie o zbyciu prawa własności nieruchomości 
użytkowej (garaż w zabudowie zwartej) położone przy 
ul. Wrocławskiej 43 w Wałbrzychu nr działki 945, obręb ewidencyjny 
Piaskowa Góra Nr 6. Nieruchomość stanowi własność Wałbrzyskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu.

Data obowiązywania: Od 10 listopada do 29 listopada 2022 r.  

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PISEMNY OGRANICZONY 
(do właścicieli i najemców WM Wrocławska 43) PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWEJ (GARAŻ NR 3 W ZABUDOWIE 
ZWARTEJ) POŁOŻONEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 43 NR DZIAŁKI 945, 

OBRĘB EWIDENCYJNY PIASKOWA GÓRA Nr 6 W WAŁBRZYCHU.
Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż

do dnia 28 listopada 2022 r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 29.11.2022 r. o godz. 10:30 

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 
w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu:https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

Komunikat: ogłoszenie o zbyciu prawa własności nieruchomości 
użytkowej (garaż w zabudowie zwartej) położone przy 
ul. Wrocławskiej 43 w Wałbrzychu nr działki 946, obręb ewidencyjny 
Piaskowa Góra Nr 6. Nieruchomość stanowi własność Wałbrzyskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu.

Data obowiązywania: Od 10 listopada do 29 listopada 2022 r.  

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PISEMNY OGRANICZONY 
(do właścicieli i najemców WM Wrocławska 43) PRZETARG OFERTOWY NA 
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWEJ (GARAŻ NR 2 W ZABUDOWIE 
ZWARTEJ) POŁOŻONEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 43 NR DZIAŁKI 946, 

OBRĘB EWIDENCYJNY PIASKOWA GÓRA Nr 6 W WAŁBRZYCHU.
Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż 

do dnia 28 listopada 2022r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 29.11.2022 r. o godz. 10:00 

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 
w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu:https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/
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Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej w Wał-
brzychu, jak co roku, podzię-
kowało osobom, �rmom oraz 
instytucjom za wsparcie Ho-
spicjum im. św. Jana Pawła II 
w Wałbrzychu. Pomagający 
wałbrzyskiemu hospicjum 
otrzymali statuetki Anioła 
Hospicjum.

– Nadzieja bierze mnie w 
ramiona i trzyma w swoich 
objęciach, ociera łzy i mówi, że 
dziś, jutro, za dwa dni wszystko 
będzie dobrze, a ja jestem na 
tyle szalona, że ośmielam się w 
to wierzyć – napisała Tahereh 
Ma�. Nadzieja to nieodłączny 
element życia każdego czło-
wieka, szczególnie człowieka, 
któremu życie dostarcza tylu 
trosk i zmartwień, że funkcjo-
nowanie bez niej byłoby po 
prostu niemożliwe. Dla wszyst-
kich podopiecznych naszego 
wyjątkowego hospicjum na-
dzieja to lek i siła do trwania 
pomimo wszystko. Nadzieja 
to lek, którego działanie jest 
możliwe tylko dzięki otwartym, 
empatycznym i życzliwym oso-
bom, które – pomimo trudnych 
dla wszystkich warunków, w 
jakich wszyscy funkcjonujemy 
– dzielą się tym, co posiadają 
najlepszego z innymi – mówi 
Renata Wierzbicka, prezes Pol-

Wałbrzyski zamek Książ 
został nagrodzony w kate-
gorii specjalnej właściwego 
użytkowania i stałej opieki 
nad zabytkiem. Prestiżową 
nagrodę w dorocznym kon-
kursie przyznają wspólnie 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz 
Generalny Konserwator Za-
bytków.

Celem konkursu jest promo-
cja postaw właściwej opieki nad 
zabytkami oraz propagowanie 
najlepszych wzorów konser-
wacji, utrzymania i zagospoda-
rowania zabytków. - To sukces 
całego naszego zespołu, a także 
naszych poprzedników, którzy 
pracowali w zamku Książ przez 
ostanie 10 lat – wyjaśnia prezes 
Anna Żabska, która kieruje Ksią-
żem od 2017 roku.

W 2022 roku zgłoszono 100 
zabytków, z których jury, po 
ocenie formalnej, zakwali�ko-
wało do konkursu 88 obiektów 
z 12 województw. Laureatami 
w kategorii specjalnej wła-
ściwego użytkowania i stałej 
opieki nad zabytkiem zostały: 
kamienica modernistyczna 
przy Al. Kościuszki 14 w Czę-
stochowie oraz zamek Książ w 
Wałbrzychu.

- Bardzo cieszy, że nagro-
dę specjalną otrzymał zamek 

Pamięci Elżbiety 
Kwiatkowskiej-
Wyrwisz

18 listopada 2022 r. o 
godz. 17. 00 w Bibliotece 
pod Atlantami w Wałbrzychu 
odbędzie się spotkanie upa-
miętniające Elżbietę Kwiat-
kowską-Wyrwisz. - Spotkanie 
będzie poświęcone zmarłej 
niedawno Elżbiecie Kwiatkow-
skiej-Wyrwisz - wałbrzyskiej 
działacze kulturalnej, inicja-
torce wydania 8 tomów „No-
wej Kroniki Wałbrzyskiej”. Na 
spotkaniu redaktor naczelny 
tomów 8 i 9 opowie o dotych-
czasowym dorobku „Nowej 
Kroniki Wałbrzyskiej” i perspek-
tywach na przyszłość. Będzie 
także możliwość nabycia eg-
zemplarzy „Nowej Kroniki Wał-
brzyskiej” – informuje Fundacja 
Museion, z którą związana była 
zmarła 27 października 2022 r. 
działaczka. Zaledwie dwa dni 
przed śmiercią Elżbieta Kwiat-
kowska-Wyrwisz została uho-
norowana Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. 
Wcześniej, za działalność opo-
zycyjną została odznaczona 
medalem Zawsze Solidarni 
(2005) oraz Krzyżem Wolności 
i Solidarności (2015).

(RED)

Anioły Hospicjum

skiego Towarzystwa Opieki Pa-
liatywnej w Wałbrzychu.

Tradycyjnym podziękowa-
niem dla wszystkich osób o 
otwartych sercach i umysłach, 
wszystkich �rm i instytucji ist-
niejących nie tylko dla siebie, 
stały się – wręczane każdego 
roku podczas uroczystej gali 
– Anioły Hospicjum. - W tym 
roku w Teatrze Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie Zdroju upamiętnili-
śmy niezwykłe czyny zwykłych 
ludzi, którzy stali się dla wielu 
źródłem nieśmiertelnej nadziei 
– dodaje Renata Wierzbicka.

Wśród wyróżnionych Anio-
łami Hospicjum w tym roku są 

między innymi gminy: Bogu-
szów - Gorce, Czarny Bór, Głu-
szyca, Mieroszów i Stare Boga-
czowice.

- Za nami wyjątkowa uro-
czystość w podziękowaniu za 
wspieranie Hospicjum w Wał-
brzychu i statuetka Anioła Ho-
spicjum 2022 odebrana przez 
Burmistrza Mieroszowa An-
drzeja Lipińskiego. To zaszczyt 
i wielka odpowiedzialność 
pomagać bliskim w potrzebie. 
Dziękujemy za współpracę, 
zaangażowanie i wielkie serce 
Renacie Wierzbickiej – podkre-
śla Ewa Kisztelińska, sekretarz 
Gminy Mieroszów.

(RED)

Zadbany zabytek

Książ, który został przed laty 
odważnie przejęty przez lokal-
ny samorząd. Od trzech dekad 
jest systematycznie remonto-
wany, konserwowany i wzoro-
wo zarządzany. Stanowi pod 
tym względem ważny przy-
kład w regionie, ale i w całym 
kraju. Nie zagospodarujemy 
zabytków bez udziału samo-
rządów, a zarządzany przez 
miejską spółkę Książ pokazuje, 
że obiekt można z sukcesem 
poddawać systematycznej 
konserwacji, promować miasto 
przy jego udziale oraz genero-
wać przychody kompensujące 
koszty utrzymania, pracow-
ników, a nawet częściowo re-
montów i adaptacji – wyjaśnia 
wieloletnia wojewódzka kon-
serwator zabytków Barbara 
Nowak-Obelinda.

(MM)
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Wariacje 
enigmatyczne
Piotr Dąbrowski i Piotr Cy-
rwus koncertowo grają bo-
haterów sztuki Erica-Emma-
nuela Schmitta, którym w tle 
towarzyszy znamienny utwór 
– „Wariacje enigmatyczne” 
Edwarda Elgara. A emocje nie 
opadają ani na moment. W willi 
na wyspie Rosvannoy położo-
nej na Morzu Norweskim, pod 
kręgiem polarnym, tuż przed 
nastaniem sześciomiesięcznej 
pory nocnej, spotykają się dwaj 
mężczyźni: Abel Znorko – wy-
bitny pisarz, noblista oraz Erik 
Larssen – dziennikarz. Widzo-
wie będą świadkami wspaniałej 
gry aktorskiej, emocjonującego 
pojedynku dwóch twardzieli, 
którzy okazują się jednak wraż-
liwcami, kiedy między nich 
wkracza kobieta. Zaskakujące 
zwroty akcji, napięcie grani-
czące z przemocą powodują, 
że nad sztuką unosi się wątek 
sensacyjny. Spektakl zostanie 
wystawiony 18.11.2022 r. o 
godz. 19.00 w Teatrze Zdrojo-
wym w Szczawnie – Zdroju. Bi-
lety w cenie 60 zł dostępne są 
w Teatrze Zdrojowym (w godz. 
9.00-14.00), w Kawiarni Bohema 
(12.00-21.00), w recepcji Domu 
Zdrojowego (24h) oraz na ku-
pbilecik.pl.

(RED)

Dobiegają końca prace 
związane z przebudową ulicy 
Miłej w Mieroszowie, które 
objęły także budowę kolek-
tora sanitarnego i kanalizacji 
deszczowej.

- Rozdzielona została kana-
lizacja ogólnospławna z nieru-
chomości pomiędzy ul. Dolną, 
a ul. Przelotną. Po wykonaniu 
tych robót przystąpiliśmy do 

wymiany nawierzchni ulicy. 
Wartość robót wynosi 2 205 
390 zł, w tym 915 635 zł do-
�nansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, a po-
zostałe w wysokości 1 289 755 
zł to środki �nansowe z budże-
tu Gminy Mieroszów – wylicza 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Miła wyładniała Figurki świętego 
Mikołaja
Trwa konkurs plastyczny na 
wykonanie �gurki św. Mi-
kołaja zorganizowany przez 
Bibliotekę Publiczną w Mie-
roszowie. W konkursie mogą 
brać udział uczniowie przed-
szkoli i szkół podstawowych z 
Gminy Mieroszów. Uczestnicy 
mają za zadanie wykonanie �-
gurki św. Mikołaja (wysokość �-
gurki maksymalnie 50 cm), bez 
użycia gotowych elementów, 
z zastosowaniem np. kartonu, 
papieru, kawałków drewna, 
szyszek, bawełny, waty, drutu, 
bibuł itp. Jury będzie oceniało 
prace w 4 kategoriach wieko-
wych: I kat. 3-4 lata, II kat. 5-6 
lat, III kat. 7-8 lat, IV kat. 9-10 lat. 
Prace będą przyjmowane do 
30 listopada 2022 r. w godzi-
nach 8.00 – 15.00 w Bibliotece 
Publicznej przy ul. Żeromskie-
go 28 w Mieroszowie. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 6 
grudnia na stronie www.mck.
pl. Zdobywcy nagród otrzy-
mają dyplomy i nagrody - 7 
grudnia 2022 r. o godz. 15.00 
w Bibliotece Publicznej w Mie-
roszowie. Prace konkursowe 
przechodzą na własność orga-
nizatora i zostaną wystawione 
w holu biblioteki.

(RED)

W ramach akcji „Polska 
Zobacz Więcej” ceny biletów 
na zwiedzanie Podziemnego 
Miasta Osówka zostaną obni-
żone o połowę.

Akcja „Polska Zobacz Wię-
cej – Weekend za pół ceny” 
to kampania skierowana do 
branży turystycznej, jak i tu-
rystów. Dzięki niej każdy Po-
lak może odkrywać piękno 
naszego kraju w korzystnych 
cenach. W tym roku powraca 
ona w nowej odsłonie i – po 
raz pierwszy w historii – w 
trakcie dwóch listopadowych 
weekendów.

- Zapraszamy wszystkich od 
18 do 20 oraz od 25 do 27 listo-
pada 2022 r. A na 26 listopada 
2022 r. przygotowaliśmy wyjąt-
kową ofertę dla mieszkańców 
Głuszycy: bilet na trasę histo-
ryczną w cenie 5 zł! To niepo-
wtarzalna okazja do poznania 
niesamowitej historii obiektu i 
II wojny światowej. Wystarczy 
okazać dokument tożsamości 
wydany przez Burmistrza Głu-
szycy. Czekamy na Was w go-
dzinach od 10.00 do 15.00 – za-
chęca Roman Głód, Burmistrz 
Głuszycy.

(RED)

Zwiedzanie za pół ceny
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Wiatrówka to potoczne okre-
ślenie broni pneumatycznej, o 
wyglądzie pistoletu lub karabinu. 
Wiatrówki używane są zarówno 
do rekreacji, jak i do wyczynowe-
go strzelectwa, które jest jedną z 
dyscyplin olimpijskich. Broń pneu-
matyczna działa na sprężone po-
wietrze lub dwutlenek węgla. Dziś 
sprawdzimy co o jej używaniu mó-
wią przepisy prawa.

Istnieje kilka rodzajów wiatrówek, 
różniących się sposobem sprężania 
powietrza: 1) tłokowe, w których po-
wietrze sprężane przez tłok napędza-
ny sprężyną metalową lub gazową, 
2) PCA, w których powietrze sprę-
żane jest przed każdym strzałem w 
komorze sprężania oraz 3) PCP – za-
sobnikowe, zasilane z jedno lub wie-
lorazowego zbiornika ze sprężonym 
powietrzem lub dwutlenkiem węgla.

Pocisk, którym strzela się z wiatrów-
ki, nazywa się śrutem. Do wiatrówek 
z gładką lufą stosuje się prosty śrut 
kulisty typu BB - tzw. kulki. W broni o 
lu�e gwintowanej zastosowanie znaj-
duje śrut diabolo, który posiada kilka 
typów, z których najpopularniejszymi 
są płaski (match) oraz ostry (pointed). 
Najczęściej spotkać można wiatrówki 
o kalibrze 4,5 oraz 5,5 mm, chociaż w 
sprzedaży znajduje się sprzęt także o 
innych kalibrach.

Według aktualnie obowiązujących 
przepisów, posiadanie i korzystanie 

z wiatrówki o mocy wylotowej 
śrutu do 17 J nie wymaga po-
siadania zezwolenia, przecho-
dzenia kursów kwali�kacyjnych 
lub zdawania egzaminów. Taką 
wiatrówkę może kupić każda 
osoba pełnoletnia. Wiatrówka 
o mocy przekraczającej 17 J 
klasy�kowana jest już jako broń 
pneumatyczna. Co prawda 
nie jest wymagane posiadanie 
zezwolenia na taką broń, jed-
nak zakup wiatrówki o mocy 
większej niż 17 J wiąże się już 
z koniecznością dokonania jej 
rejestracji. Rejestracji należy 
dokonać w jednostce policji 
w ciągu 5 dni od dnia zakupu. 
Do wniosku rejestracyjnego 
należy załączyć zaświadczenie 
z badań psychologiczno-lekar-
skich, zaświadczenie o niekaral-
ności, dowód zakupu broni lub 
dowód jej wytworzenia przez 
rusznikarza, a także dowód 
ukończenia 18 lat (wystarczy 
kopia dowodu osobistego) oraz 
dwa aktualne zdjęcia. Należy 
także uiścić opłatę skarbową w 
wysokości 84 zł.

Z wiatrówek o mocy powyżej 17 J 
można strzelać wyłącznie na strzelni-
cach. Wiatrówki o mniejszej mocy wy-
magają jedynie wyboru miejsca takie-
go, by strzelanie było bezpieczne dla 
strzelca, osób postronnych oraz zwie-

Zadbani �nansowo
Gminne Centrum Biblioteczno -Kul-
turalne w Starych Bogaczowicach 
zaprasza na spotkanie z Katarzyną 
Budzis, która jest autorką książki 
„Zadbani �nansowo”. - Autorka w 
przystępny sposób przedstawia jak 
gospodarować domowym budżetem 
oraz zdradzi nam sposoby jak zmniej-
szyć codzienne wydatki. Po spotka-
niu będzie możliwość zakupu książki 
„Zadbani �nansowo”. Zapraszamy 25 
listopada o godzinie 17:30 – mówi 
Ilona Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno -Kulturalnego 
w Starych Bogaczowicach.

(IL)

Warsztaty �orystyczne
Wieniec adwentowy stanowi ele-
ment dekoracyjny w okresie świą-
tecznym, ale jednocześnie ma też 
głęboką symbolikę, jest oznaką 
nadchodzących świąt Bożego Na-
rodzenia. Wieniec można położyć na 
stole, wieszać pod su�tem, na ścia-
nie. I taką właśnie ozdobę wykonają 
uczestnicy warsztatów �orystycznych, 
które odbędą się 22 listopada o godz. 
17.00 w Gminnym Centrum Biblio-
teczno -Kulturalnym w Starych Bo-
gaczowicach. Natomiast 16 grudnia 
o godz. 16.00 uczestnicy warsztatów 
wykonają świąteczny stroik.

(IL)

Prawo w pigułce: strzelanie z wiatrówki

rząt. Za strzelanie do zwierząt, nawet 
jeżeli są to szkodniki, grozi kara do 3 
lat pozbawienia wolności. Należy rów-
nież pamiętać, że celny zasięg śrutu 
wystrzelonego z karabinka wiatrów-
kowego może przekraczać 100 m, zaś 

sam zasięg wystrzelonego śru-
tu może być jeszcze większy.

Najczęstszym miejscem 
używania wiatrówek jest wła-
sny teren, np. pole lub ogród. 
Możemy także skorzystać z 
otwartego terenu dostępnego 
w okolicy. W takiej sytuacji na-
leży najpierw uzyskać pozwole-
nie właściciela danego terenu, 
na korzystanie z niego. Strzelać 
należy wyłącznie w takich miej-
scach, by mieć pewność, że śrut 
nie doleci do żadnego zabu-
dowania, drogi czy chodnika. 
Strzelanie do butelek czy pu-
szek zwykle wiąże się z dość du-
żym bałaganem, dlatego warto 
zainwestować w kulochwyt – 
metalowe urządzenie zbierają-
ce celnie wystrzelony śrut. Bez-
pieczne używanie broni wiąże 
się z przestrzeganiem kilku fun-
damentalnych zasad. Naczelną 
zasadą jest traktowanie każdej 
broni tak, jakby była załadowa-
na. Broń należy odbezpieczyć 
dopiero tuż przed oddaniem 
strzału i zabezpieczyć po jego 
wykonaniu. Lufę broni należy 

kierować wyłącznie w stronę obranego 
celu, a przenosząc broń, lufę należy kie-
rować w stronę ziemi.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

R E K L AMA

Strefa Aktywności 
Gospodarczej 
w Głuszycy
Trwają przygotowania do oddania do użytku Strefy Aktywności Gospo-
darczej w Głuszycy. Wkrótce do dyspozycji przedsiębiorców będą około 
3 hektary gruntu przygotowanego do prowadzenia inwestycji na po-
graniczu Głuszycy i wsi Grzmiąca, niedaleko stacji kolejowej w Głuszycy.

Działka o powierzchni około trzech hektarów została podzielona na dwa-
naście mniejszych, przeznaczonych na potrzeby przedsiębiorców zatrud-
niających do 10 osób. Na obszarze strefy powstały między innymi: drogi 
dojazdowe, miejsca parkingowe oraz cała niezbędna infrastruktura, czyli 
sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna oraz oczyszczalnia 
ścieków.

Całkowity koszt inwestycji wynosi około 2,4 miliona złotych. Gmina Głu-
szyca, dostała do� nansowanie w wysokości 1,6 mln zł na ten cel ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglome-
racji Wałbrzyskiej.
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Europejski Zielony Ład 
ma pomóc przekształcić 
Unie Europejską w nowocze-
sną, zasobooszczędną i kon-
kurencyjną gospodarkę. W 
dekarbonizacji, czyli odej-
ściu od gospodarki opartej 
na paliwach kopalnych (wę-
giel, gaz i ropa na� owa), ma 
pomóc Fundusz na Rzecz 
Sprawiedliwej Transforma-
cji. Dzięki niemu, regiony 
najbardziej dotknięte skut-
kami transformacji w dąże-
niu do neutralności klima-
tycznej dostaną pieniądze, 
które pozwolą przeprowa-
dzić konieczne zmiany. Tak-
że w przemyśle.

Jednym z regionów obję-
tych wsparciem jest subregion 
wałbrzyski, który przez około 
500 lat był jednym z najważ-
niejszych okręgów węglowych 
w tej części Europy. Upadek 
górnictwa węgla kamiennego 
w Wałbrzychu, Boguszowie-
-Gorcach, Jedlinie-Zdroju i No-
wej Rudzie pociągnął za sobą 
upadek innych zakładów zwią-
zanych z przemysłem wydo-
bywczym. Tylko Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze Vic-
toria S.A. oparły się tym dra-
stycznym zmianom na nowo 

Czysta produkcja

Grzegorz Macko
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Jako samorząd Województwa Dolnośląskiego wyszliśmy 
z założenia, że jednym z priorytetów na najbliższe lata 
są sprawy związane z ekologią. Między innymi dlatego 
w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Dol-
nego Śląska 2021 – 2027, z którego będą dystrybuowane 
fundusze europejskie, duża część środków będzie prze-
znaczana na działania związane z obniżeniem uciążliwo-
ści przemysłu dla środowiska. Przykładowo, planujemy 
wspierać projekty na rzecz zmniejszania poboru energii 
w fazie produkcji czy oszczędności energii cieplnej przez 
termomodernizację obiektów przemysłowych.

Enitra – jedna z najbardziej znanych wałbrzyskich � rm, która zajmuje się produkcją elementów 
napędu i transportu, znana jest także z działalności na rzecz środowiska naturalnego

de� niując swoje cele. Jednym 
z ważniejszych jest zrównowa-
żone korzystanie ze środowiska 
naturalnego i troska o dobro lo-
kalnej społeczności. 

Projekty WZK „Victoria” 
mając na uwadze zminimalizo-
wanie ujemnego oddziaływa-
nia na środowisko naturalne 
konsekwentnie realizują zada-
nia inwestycyjne i moderni-
zacyjne. Nowe instalacje nie 
będą emitować do powietrza 
żadnych substancji szkodli-
wych, dzięki pełnej hermety-
zacji układu technologicznego. 
Przez zastosowanie odpowied-
nio dobranych urządzeń tech-
nicznych i zabezpieczeń do-
puszczalny poziom hałasu w 
środowisku jest utrzymany 
na poziomie normatywnym. 
Instalacje chłodzenia i oczysz-
czania gazu nie wytwarzają 
szkodliwych oddziaływań � -
zycznych, takich jak: wibracje, 
promieniowanie jonizujące 
bądź elektromagnetyczne. Za-
stosowanie pomp z odpowied-
nimi uszczelnieniami – zapo-
biegnie emisji pompowanych 
cieczy technologicznych prak-
tycznie w 100%. Wprowadze-
nie automatyzacji, sterowania 
procesami i monitorowania 

przez odpowiednio zaprogra-
mowane algorytmy i układy 
wykonawcze ograniczy do mi-
nimum ryzyko awarii techno-
logicznych, a przez to możli-
wość skażenia środowiska. Dla 
zabezpieczenia gruntu przed 
skażeniem i zabezpieczenia 
wód podziemnych przed in� l-
tracją zanieczyszczeń, aparaty i 
urządzenia posadowione są na 
tacach z zabezpieczeniem che-
moodpornym, posiadających 
kontrolowane zamknięcia 
odpływów wód deszczowych. 
Ewentualne awaryjne prze-
cieki technologiczne mediów 
procesowych zawracane są do 
obiegu technologicznego w in-
stalacji. Zapewniony jest także 
bezpieczny i wymagany prze-
pisami sposób zagospodaro-
wania i utylizacji odpadów na 
etapie budowy i modernizacji.

Czystsza produkcja
Kolejnym etapem dekar-

bonizacji obszaru Dolnoślą-
skiego Zagłębia Węglowego 
jest podejmowanie działań 
mających na celu zmniejsze-
nie uciążliwości przemysłu dla 
środowiska, a także urucha-
mianie fabryk zgodnie ze stra-
tegią czystszej produkcji.

Czym jest czystsza pro-
dukcja? Jest to – zgodnie z 
de� nicją Programu Ochrony 
Środowiska Narodów Zjed-
noczonych – strategia ochro-
ny środowiska, polegającą 
na ciągłym, zintegrowanym, 
zapobiegawczym działaniu w 
odniesieniu do procesów, pro-
duktów i usług, zmierzającym 
do zwiększenia efektywności 
produkcji i usług oraz redukcji 
ryzyka dla ludzi i środowiska 
przyrodniczego.

W subregionie wałbrzy-
skim działa coraz więcej przed-
siębiorstw, których celem 
jest czystsza produkcja. Przy-
kładem jest Enitra – jedna z 
najbardziej znanych wałbrzy-
skich � rm, która zajmuje się 
produkcją elementów napędu 
i transportu, znana jest także 
z działalności na rzecz środo-
wiska naturalnego. W ciągu 
26 lat działalności czterokrot-
nie zwiększyła powierzchnię 
produkcyjną, magazynową i 
biurową.

– W miejscu, w którym 
wcześniej było wysypisko śmie-
ci, powstała � rma w pełni eko-
logiczna. Na naszych dachach 
działa elektrownia słoneczna, 
wytwarzająca prąd z paneli fo-
towoltaicznych, którego zużywa-
my mniej niż produkujemy. Poza 
tym jest u nas właściwa gospo-
darka wodna, działają pompy 
ciepła i ekologiczna kotłownia 
gazowa, a budynek jest energo-
oszczędny i otoczony zielenią w 
postaci trawników, drzew, krze-
wów oraz kwiatów. Chcemy w 
każdym aspekcie naszej działal-
ności pozytywnie oddziaływać 
na otaczające nas środowisko – 
podkreśla Tadeusz Ratajczyk, 
twórca i prezes Enitra sp. z o.o.

Innym przykładem, ale już 
o zasięgu światowym, jest wał-
brzyska fabryka Toyoty, która 
bierze udział w ogłoszonym 
w 2015 r. „Wyzwaniu Eko-
logicznym 2050”. Obejmuje 
ono sześć osobnych wyzwań, 
które dotyczą każdego obsza-
ru działalności biznesowej, 
poszukiwań nowych produk-
tów i technologii, a także roli 
koncernu jako edukatora, w 

ramach której może zachęcać 
zarówno pojedyncze osoby, 
jak i całe społeczności, by le-
piej poznawały otaczające je 
środowisko naturalne i działa-
ły na jego rzecz. Ich celem jest 
zerowa emisja CO2: w nowych 
pojazdach; całkowite wyeli-
minowanie emisji związków 
węgla podczas produkcji wy-
korzystywanych materiałów 
i części, w działalności logi-
stycznej oraz metod utylizacji i 
przetwarzania odpadów, które 

stosuje się na koniec cyklu 
życia pojazdu; w zakładach 
produkcyjnych w myśl zasady: 
samochody są źródłem emi-
sji CO2 nie tylko wtedy, gdy 
znajdują się w ruchu, ponie-
waż zanieczyszczenia powstają 
także podczas ich produkcji. 
W wałbrzyskich zakładach 
produkcyjnych rozpoczęto 
także zbieranie deszczówki, 
aby zmniejszyć zużycie wody 
pochodzącej z zasobów grun-
towych i wodociągów. Do-
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Jolanta Suława – prezes DZT Service

Wałbrzyska fabryka Toyoty minimalizuje emisję CO2 
i ogranicza zużycie wody.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria dążą 
do zminimalizowania ujemnego oddziaływania na środowisko 
naturalne realizując zadania inwestycyjne i modernizacyjne.

datkowo opracowane zostały 
metody oczyszczania, dzięki 
którym można ponownie użyć 
wykorzystaną wcześniej wodę 
lub bezpiecznie odprowadzić 
ją do lokalnej sieci.

- Dla wielu osób takie działa-
nia mogą się wydawać przesad-
ne, ale to jest właściwy kierunek. 
My też, planując działania mo-
dernizacyjne instalacji ogrze-
wania dla zakładów przemysło-
wych, staramy się proponować 
jak najwięcej działań proeko-
logicznych, włącznie z wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł 
energii i termomodernizacją 
obiektów – podkreśla Jolanta 
Suława, prezes DZT Service.

Zielone kompetencje
Zielona transformacja od-

działuje przede wszystkim na 
energetykę (przyspieszając 
wzrost sektora OZE i równo-
cześnie zmniejszając znaczenie 
energetyki konwencjonalnej), 
transport, produkcję pojaz-
dów, budownictwo – w tym 
termomodernizację budyn-
ków. Wzrost liczby zielonych 
miejsc pracy następuje głów-
nie w tych branżach, chociaż w 
pozostałych również widoczne 
są zmiany w popycie na zie-
lone zawody i kompetencje 
– wynika z raportu „Zielone 
kompetencje i miejsca pra-
cy w Polsce w perspektywie 
2030 roku”, przygotowanego 
przez Konfederację Lewiatan.

- Nie ulega wątpliwości, że 
coraz więcej zawodów wymaga 
posiadania zielonych kompeten-
cji: poczynając od zielonej świa-
domości czy zielonych postaw i 
zachowań, kończąc na konkret-
nych zielonych umiejętnościach 
zawodowych. Na inwestycjach 
w zielone kompetencje – a w 
rezultacie w osiągnięcie neutral-
ności klimatycznej – nie wolno 
oszczędzać – mówi Roksana 
Kozłowska, koordynatorka 
Rady ds. Zielonej Transforma-
cji w Konfederacji Lewiatan.

Wsparcie dla przemysłu 
energochłonnego

Zmiany w tym zakresie 
wspierane są także przez pań-
stwo. Na przykład Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej prowa-
dzi nabór wniosków o do� nan-
sowanie w ramach programu 
priorytetowego „Wsparcie dla 
przemysłu energochłonnego”. 
Celem programu jest zmniej-
szenie emisyjności energo-
chłonnych branż polskiego 
przemysłu. Nabór wniosków 
dotyczy następujących rodza-
jów inwestycji oraz właści-
wych dla nich bene� cjentów:

- Dekarbonizacja przemy-
słu energochłonnego poprzez 
realizację niskoemisyjnych 
technologii wytwarzania pro-
duktów. Do wsparcia kwali� -
kują się przedsięwzięcia ma-
jące na celu przekształcenie 

procesów technologicznych, a 
także jednostek wytwórczych 
w oparciu o niskoemisyjne 
źródła energii;

- Przedsięwzięcia służące po-
prawie efektywności energetycz-
nej zgodne z „Obwieszczeniem 
Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 22 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego wykazu 
przedsięwzięć służących popra-
wie efektywności energetycznej”, 
z wyłączeniem przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych i re-
montowych w rozumieniu usta-
wy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz z wyłączeniem 
pkt 3. ppkt 5 i 6 załącznika do ww. 
obwieszczenia;

- Przedsięwzięcia polega-
jące na zmniejszeniu zużycia 
zasobów surowców pierwot-
nych wykorzystywanych do 
produkcji, poprawiające go-
spodarowanie zasobami;

- Przedsięwzięcia dotyczące 
budowy lub przebudowy jedno-
stek wytwórczych z odnawialnych 
źródeł energii wraz z magazynem 
energii, bądź podłączeniem ich do 
sieci zakładowej i/lub dystrybu-
cyjnej/przesyłowej.

Wnioski można składać do 
22.12.2023 r. lub do wyczerpa-
nia alokacji środków – infor-
muje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu.
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LODOWISKO (czynne od 11 listopada)
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny 
„Active Jedlina” • ul. Kłodzka/Sportowa
Czynne codziennie:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK godz. 12.00 - 21.00
Ostatnie wejście o godzinie 20.15
Przerwa techniczna godz. 14.30 - 15.30

SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA godz. 10.00 - 21.00
Ostatnie wejście o godzinie 20.15
Przerwa techniczna godz. 14.30 - 15.30

Wypożyczalnia łyżew, kasków i miśków/pchaczy

MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA JAZDY NOCNEJ!

PARK AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
ul. Poznańska
Czynne WTOREK – NIEDZIELA godz. 10.00 - 17.00
• wieża wspinaczkowa • trasy linowe • strzelnica
• wyciąg orczykowy • tor pontonowy
Atrakcje dostępne w zależności od pogody

Szczegóły na ckjedlina.pl
ZNIŻKI dla grup zorganizowanych i wycieczek!

W sprzedaży bony upominkowe (20, 25 i 50 zł)

BĄDŹ AKTYWNY
w JEDLINIE-ZDROJU

R E K L AMA

Blisko 4300 złotych na 
każdego mieszkańca - tyle 
pozyskała Gmina Walim w 
ostatnim okresie programo-
wania środków unijnych. 
Pismo Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota” właśnie 
ogłosiło ranking najskutecz-
niejszych samorządów.

Zgodnie z opublikowa-
nym zestawieniem „Samo-
rządowi liderzy pozyskiwania 

środków Unii Europejskiej 
w latach 2014–2021” Gmina 
Walim znalazła się na 60 miej-
scu spośród wszystkich gmin 
wiejskich. Walimski samorząd 
uzyskał najwyższą kwotę do-
tacji na każdego mieszkańca 
spośród gmin powiatu wał-
brzyskiego, a nawet Wałbrzy-
cha.

- Bardzo dziękuję wszyst-
kim osobom zaangażowa-

nym w proces pozyskiwania 
środków unijnych, dzięku-
ję również za cierpliwość 
mieszkańcom, którzy często 
napotykali różne trudności 
komunikacyjne w związku z 
prowadzonymi inwestycjami 
- mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

Jedną z największych inwe-
stycji s�nansowanych z fun-
duszy unijnych w gminie było 

Skutecznie pozyskują pieniądze
stworzenie infrastruktury tu-
rystycznej w Zagórzu Śląskim 
- najdłuższa w Europie kładka 
wstęgowa, Centrum Obsłu-
gi Ruchu Turystycznego oraz 
prace remontowe w zamku 
Grodno. Sporą dotację udało 
się także uzyskać na stworzenie 
sieci internetowej, która kilka 
lat temu pokryła niemal cały 
obszar gminy.

(AM)

W Parku Zdrojowym w Jedlinie Zdroju zostały zamontowane cztery 
rzeźby parkowe. Są to bryły przestrzenne w kształcie: ostrosłupa, 
prostopadłościanu, kuli oraz elipsy. Bryły wykonane są ze stali 
nierdzewnej polerowanej na lustro. Tworzą one tzw. kalejdoskop 
przewidziany w projekcie rewitalizacji Parku Zdrojowego.  Autorem 
rzeźb jest krakowski architekt Marek Solarz i jego firma M-AR.

(KS)

Figury w parku

Rok 2022 został ogłoszo-
ny w Gminie Walim Rokiem 
Sowy. Walimska biblioteka 
szkolna włączyła się w pro-
mocję tego przedsięwzięcia.

W październiku, który jest 
Miesiącem Bibliotek Szkolnych, 
odbyły się spotkania z czytelni-
kami, podczas których czytane 
były baśnie i legendy związane 
z Górami Sowimi.

- Między innymi uczniowie 
klas czwartych Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Walimiu, w ramach 

współpracy z Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Walimiu, zostali 
do niej zaproszeni i wysłuchali 
legend o Górach Sowich, czy-
tanych przez kierownika biblio-
teki Renatę Machelską. Z kolei 
klasy I – III odwiedziły bibliotekę 
szkolną i wysłuchały baśni i le-
gend związanych z Górami So-
wimi. Po tych spotkaniach pra-
wie wszyscy uczniowie naszej 
szkoły wiedzą skąd się wzięła 
nazwa Góry Sowie – podkreśla-
ją organizatorzy spotkań.

(AM)

Promują sowy
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W Boguszowie-Gorcach, 
z udziałem Wicemarszałka 
Województwa Dolnoślą-
skiego Grzegorza Macko i 
burmistrz Boguszowa-Gorc 
Sylwii Dąbrowskiej dokona-
no symbolicznego odbioru 
wiaduktu na ul. Krakowskiej.

- Remont wiaduktu na 
ul. Krakowskiej w Bogu-

szowie-Gorcach umożliwił 
udrożnienie tego ciągu ko-
munikacyjnego łączącego 
gminę Boguszów-Gorce z Wał-
brzychem i resztą powiatu 
wałbrzyskiego. Jest to bardzo 
ważne w kontekście planowa-
nych inwestycji drogowych w 
związku z czym cieszę się, że ta 
inwestycja pomyślnie dobiegła 

Wiadukt jak nowy końca  – podkreślił wicemar-
szałek Grzegorz Macko.

Inwestycja została do�nan-
sowana z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg kwotą ponad 
550 tys. zł, a całkowity koszt tej 
inwestycji wyniósł 1,1 mln zł. - 
Cieszę się, że po latach starań 
budowa została zakończona. 
Przeprowadziliśmy gruntowną 
modernizację tego obiektu i 
dzisiaj o�cjalnie oddajemy bez-
pieczny, efektownie wykonany 
wiadukt – powiedziała burmistrz 

Sylwia Dąbrowska. Wiadukt jest 
bardzo istotnym ciągiem komu-
nikacyjnym łączącym Gminę Bo-
guszów-Gorce z Wałbrzychem, 
który wymagał remontu ze 
względu na zły stan konstrukcji.   
- To  jeden z głównych ciągów 
komunikacji drogowej w gmi-
nie Boguszów-Gorce, który dziś 
zapewnia przejazd na trasie Wał-
brzych - Boguszów-Gorce - Ka-
mienna Góra – podkreśla Sylwia 
Dąbrowska.

(TZ)

• Dla rodziców
Gmina Boguszów-Gorce, we 
współpracy z Fundacją Fa-
milylab Polska, organizuje w 
Szybie Witold cykl seminariów 
inspirujących dla rodziców. 
Spotkania będą odbywały się 
w poniedziałki w godz. 17.00 
- 19.00. Tematem seminarium 
21.11.2022 r. będzie: jak dzieci 
rozwijają zdrowe poczucie wła-
snej wartości? Więcej szcze-
gółów na stronach: https://
katarzynakubiczek.pl/ i http://
www.family-lab.pl/.

• Radość 
najpiękniejszych lat
- 20 listopada w sali widowi-
skowej Szybu Witold odbędą 
się dwa wyjątkowe wydarze-
nia: rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Senior Oczami 
Dziecka” oraz recital zespołu 
SQDO „Radość najpiękniej-
szych lat”. Zapraszamy już od 

godz. 17.00 – mówi Katarzyna 
Gotowała, kierownik MBP-CK 
Filia nr 4 „Witold”.

• Piosenką pożegnają 
sezon
17 Konkurs “Piosenką Turystycz-
ną Żegnamy Sezon” odbędzie 
się 24 listopada 2022 r. na tere-
nie Filii nr 4 „Witold” Miejskiej 
Biblioteki Publicznej-Centrum 
Kultury w Boguszowie-Gorcach 
o godz. 9.00. W konkursie mogą 
wziąć udział dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych, reprezen-
tujące m.in. szkoły, koła i ogni-
ska muzyczne, koła turystyczne 
czy grupy harcerskie. Termin 
nadsyłania zgłoszeń do kon-
kursu mija 21 listopada 2022 r. 
Regulamin konkursu oraz kar-
ta zgłoszeń są do pobrania ze 
strony internetowej OSiR Bogu-
szów – Gorce.

(RED)

Raport z Boguszowa- Gorc

- Osoby zainteresowane 
s�nansowaniem likwida-
cji wyrobów zawierających 
azbest, zapraszam do skła-
dania wniosków w Urzędzie 
Gminy w Czarnym Borze – 
mówi wójt Adam Górecki.

- Wnioski będą przyjmowa-
ne do 28 lutego 2023 r. Komplet 
druków można pobrać ze stro-
ny Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Czarny Bór 
lub osobiście w siedzibie urzę-
du przy ul. Głównej 18: w po-
niedziałek w godz. 7.00 – 15.00, 

we wtorek w godz. 7.00 – 16.00, 
we środę i czwartek w godz. 
7.00 – 15.30, a w piątek w godz. 
7.00 – 13.00, w pokoju nr 12. 
Jednocześnie informuję, że do-
�nansowanie tego zadania uza-
leżnione będzie od otrzymanej 
przez Gminę Czarny Bór dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – dodaje 
wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Dopłaty do likwidacji 
azbestu
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• Derby dla Górnika
Górnik Wałbrzych potrzebo-
wał dogrywki w niedzielnym 
meczu, by pokonać WKK Wro-
cław 76:74 (18:11, 16:14, 14:17, 
18:24, d. 10:8).
Górnik: Majewski 17, Durski 12, 
Niedźwiedzki 11, Stopierzyński 
10, Kordalski 9, Kruszczyński 6, 
Sobkowiak 6, Walski 5, Rataj-
czak 0.
WKK: Ochońko 17, Wilczek 15, 
Kiwilsza 12, Gabiński 11, Ko-
walczyk 5, Zywert 5, Rutkowski 
4, Koelner 3, Nowakowski 2, 
Zabłocki 0.
Środowy mecz z AZS AGH Kra-
ków zakończył się po zamknię-
ciu tego wydania. Kolejne spo-
tkanie wałbrzyszanie rozegrają 
19 listopada o godz. 13.00 w 
Lublinie z rezerwami Startu.

• Derby ze Śląskiem
MTS Żory rozgromił Victorię 
Świebodzice 42:20 (23:9) w 
spotkaniu grupy B I ligi piłkarek 
ręcznych. Okazja do rehabili-
tacji będzie już 22 listopada 
o godz. 19.00, gdy w hali w 
Świebodzicach Victoria będzie 
podejmowała Śląsk Wrocław 
Handball.

• ZAKSA za silna
W rozgrywkach 3 grupy II ligi 
siatkarzy Chełmiec Wałbrzych 
przegrał po bardzo zaciętym i 
wyrównanym spotkaniu z ZAK-
SĄ Strzelce Opolskie 1:3 (26:24, 
22:25,18:25, 22:25). Kolejny 
mecz wałbrzyszanie rozegrają 
19 listopada w hali WKS Wie-
luń.

• Wracają na parkiet
Po dwutygodniowej przerwie 
do gry wracają siatkarki rywa-
lizujące na parkietach II ligi. 19 
listopada Chełmiec Wałbrzych 
rozegra wyjazdowe spotkanie 
z AZS Nysa.

• Cenne zwycięstwo
W przedostatniej kolejce run-
dy jesiennej grupy wschod-
niej IV ligi piłkarze Bielawianki 
Bielawa przegrali z Górnikiem 
Wałbrzych 1:2 (0:1). Bramki: 0:1 
Damian Chajewski (32 –k), 1:1 
Radosław Grzywniak (46), 1:2 
Jakub Smutek (74). Ostatnie 
spotkanie ligowe w tym roku 
Górnik rozegra w Wałbrzychu 
19 listopada o godz. 13.00 z Or-
łem Ząbkowice Śląskie.

• Świebodzicka Piątka 
& Dycha
20 listopada 2022 r. o godz. 
12.00 w Rynku w Świebodzi-
cach rozpocznie się Świebo-
dzicki Bieg na 5 km i 10 km. 
Wydarzenie s�nansowane z bu-
dżetu Gminy Świebodzice. W 
programie są także zawody dla 
dzieci. Świebodzicki Bieg dla 
Dzieci odbędzie się na dystan-
sach: 50 m: roczniki 2020-2022, 
200 m: roczniki 2018-2019, 300 
m: roczniki 2016-2017, 400 m: 
roczniki 2014-2015, 500 m: 
roczniki 2012-2013, 700 m: 
roczniki 2010-2011. Zapisy pro-
wadzone są na stronie: zapisy.
inessport.pl.

• Zimowa Wyrypa Gór 
Suchych
- Zapraszam na 4 Rajd Górski 
Zimowa Wyrypa Gór Suchych 
2023. To będzie 4 edycja wy-
magającego trekkingu po Gó-
rach Suchych. Trasa o długości 
28 km i 1400 m przewyższenia 
w zimowych warunkach sprawi 
Wam dużo frajdy oraz zapewni 
dużo przepięknych widoków. 
Do zobaczenia 4 lutego 2023 
r. Zapisy prowadzone są na 
stronie: https://formularz.ulti-
masport.pl/108 - mówi Igor 
Ho�man, dyrektor Mieroszow-
skiego Centrum Kultury.

(RED)

Sportowy raport

– Trwają zapisy na III Bieg 
Mikołajkowy dla Hospicjum 
w Wałbrzychu. Świetna trasa 
o długości 5 km, rewelacyjna 
atmosfera i szczytny cel – nie 
zwlekajcie! Zapisujcie się, bo 
liczba miejsc jest ograniczona 
– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice i 
pomysłodawca imprezy.

– Gdy pomagać innym 
chcesz, w naszym biegu udział 
bierz. Drugi raz będziemy biec, 

żeby radość z tego mieć. By 
pomagać, uśmiech dać dziś 
wystarczy z łóżka wstać. Trasa 
nie jest uciążliwa, dla każdego 
jest możliwa. Więc na Ciebie 
też czekamy i do biegu zapra-
szamy! – zachęcają przedstawi-
ciele wałbrzyskiego hospicjum 
i dodają: – Przyjdź, pobiegnij, 
wesprzyj wałbrzyskie hospi-
cjum, bo jest tego warte!

III Bieg Mikołajkowy dla Ho-
spicjum w Wałbrzychu został 

zaplanowany na 4 grudnia 
2022 r. Start z siedziby hospi-
cjum przy ul. Krasińskiego 8 
w Wałbrzychu o godz. 12.00, 
a zapisy prowadzone są przez 
stronę https://formularz.ulti-
masport.pl/45. Biuro zawo-
dów czynne będzie w godz. 
9.00 – 11.00 w budynku hospi-
cjum.

– Cel jest bardzo szczytny – 
zbieramy na prezenty dla dzie-
ci, podopiecznych hospicjum. 

Pobiegną dla hospicjum
Aby pobiec 5 km w radosnej 
atmosferze, wystarczy się za-
pisać i wpłacić darowiznę 50 
zł na konto hospicjum. Chcesz 
wesprzeć akcję ale nie biegasz? 
Przyjdź 4 grudnia i wrzuć do 
puszki lub wpłać pieniądze na 
specjalne, mikołajkowe konto 
Hospicjum: Polskie Towarzy-
stwo Opieki Paliatywnej, PL 
51 1090 2271 0000 0001 4245 
4045 z dopiskiem „darowizna”. 
Nie chcesz wpłacać pieniędzy, 

ale masz �rmę, która może 
przekazać fanty lub vouchery 
na loterię? Skontaktuj się ze 
mną przez Messenger – dodaje 
Ilona Bujalska, dyrektor Cen-
trum Biblioteczno – Kulturalne-

go w Starych Bogaczowicach. 
Bieg organizuje Polskie To-
warzystwo Opieki Paliatywnej 
wraz z LKS Unia Bogaczowice i 
OSP Stare Bogaczowice.

(RED)
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Działka o pow. 885m2. Cena 360 
tys. zł

Sprzedam dwie działki budowlane 
w Łomnicy o pow. około 30 arów 
każda. Cena 100 i 150 zł za m2.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 45m2.

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. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
74 843 22 84, 605 430 006

USŁUGI

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(10) 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! 

Sprzedam dom oraz zabudowania 
gospodarcze w Jedlinie- Zdrój. 

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...

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

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!

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

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

instal   STD
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH

projektowanie, kierowanie robotami oraz nadzór 
inwestorski we wszystkich branżach budowlanych
ul. Wysockiego 28, Wałbrzych
e-mail: instal_std@op.pl / tel. 501 292 469

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
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INVEST - PARK 10. Górski Bieg Niepodległości, 
czyli święto niepodległości i biegania
W trakcie świątecznego weekendu 
kolejną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości celebrowa-
no na wiele sposobów - również 
na sportowo. Górski Bieg Niepod-
ległości w Świerkach odbył się już 
dziesiąty raz i trudno w Gminie 
Nowa Ruda wyobrazić sobie obcho-
dy 11 listopada bez tej imprezy. Jak 
zwykle było biało - czerwono, pa-
triotycznie i radośnie.

Bieg już dawno przestał być 
wydarzeniem lokalnym i stale przy-
ciąga uczestników z całej Polski. 
Biegacze doceniają bardzo dobrą 
organizację imprezy, malowniczą i 
wymagającą trasę oraz - co najważ-
niejsze - połączenie sportowej rywa-
lizacji z obchodami ważnego święta 
dla wszystkich Polek i Polaków. Do 
tego zawsze w Świerkach jest bar-
dzo mocna obsada, ponieważ na 
starcie staje z reguły czołówka pol-
skich biegaczek i biegaczy górskich. 
To z kolei wiąże się z wysoką pozycją 
GBN w rankingu polskich biegów 
górskich i skalą punktacji Ligi Bie-
gów Górskich A� iq.

INVEST - PARK 10. Górski Bieg 
Niepodległości wygrał Bartłomiej 
Wojsław (GLKS Marcinowice) przed 
Radosławem Bońcem (Nadleśnic-
two Lipinki/ 140minut.pl) i Danielem 
Żuchowskim. W rywalizacji kobiet 

kolejne zwycięstwo w tym sezonie 
zanotowała Karolina Dul (Family 
Team), wyprzedzając na mecie Ur-
szulę Paprocką (Nowa Huta Team) i 
Alicję Białobłocką.

W świątecznym biegu wystar-
towało 350 osób. Na mecie czekały 
medale, ciepły posiłek, słodkie wy-
pieki i gorąca herbata oraz czekola-
dowa fontanna - specjalnie z okazji 
dziesięciolecia biegu. Głównymi 
organizatorami INVEST - PARK 10. 
Biegu Niepodległości w Świerkach 
są Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna 
Mierzejewska oraz Centrum Kultu-
ry Gminy Nowa Ruda z Ludwikowic 
Kłodzkich. Sponsorem tytularnym 
była Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST – PARK”.

To jeszcze nie koniec biegowych 
emocji w Gminie Nowa Ruda i Gó-
rach Sowich. W najbliższą sobotę, 
19 listopada, odbędzie się 3. Półma-
raton Górski „Orzeł” i Gala Biegów 
Górskich A� iq, czyli ostatni bieg z 
punktami do Ligi Biegów Górskich 
i uroczyste podsumowanie i zakoń-
czenie sezonu biegów górskich w 
Polsce.

Szczegóły i zapisy do biegu: h� ps://
online.datasport.pl/zapisy/portal/
zawody.php?zawody=6881&dark
h� ps://www.polmaratongorski.pl


