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- Ten Finał odbył się dzięki 
Wam. Cudownym dobrym ludzi-
om, którzy organizowali sztaby, 
akcje charytatywne, kwestowali 
na ulicach i oczywiście dzięki 
wszystkim naszym darczyńcom! 
W tym roku byliście nadzwy-
czajnie hojni. Dawaliście tego 
dowód na każdym kroku. Jak 
co roku Licytacja Najbardziej 
Hojnych Darczyńców była 
tego najlepszym przykładem 
– dodał Jerzy Owsiak 
(źródło wosp.org.pl).

Wałbrzych
- To był niesamowity �nał! 

Na ulicach Wałbrzycha po-
jawiło się ponad 220 wolon-
tariuszy, a o godzinie 15.00 
spotkaliśmy się w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury na terenie 
Starej Kopalni. Były pokazy, 
koncerty i specjalne strefy – 
zabaw, pro�laktyki, zdrowia 
i urody. 31. Finał WOŚP za-
kończyło ogniste światełko do 
nieba. Wałbrzyszanie nie za-
wiedli! Ostateczną, deklarow-
aną kwotę zebraną w czasie 
wałbrzyskiego �nału poznamy 
po podliczeniu zbiórek z eS-
karbonek. Ostateczny, o�cjal-
ny wynik zbiórki ogłoszony 
zostanie jednak dopiero za 
kilka tygodni, a na dziś jest 
to kwota przekraczająca 210 
tysięcy złotych! Na �nale zor-
ganizowanym przez Wałbrzys-
ki Ośrodek Kultury na terenie 
Starej Kopalni nie zabrakło 
niespodzianek. Wycieczka do 
Gruzji wylicytowana została za 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy znów zagrała rekordowo

- Cudowny dzień nad całym naszym krajem, uśmiechniętym krajem uśmiechniętych ludzi. 
Odepchnęliśmy od siebie focha, byliśmy empatyczni, tuliliśmy się, dzieliliśmy uśmiechem, 

a na samym końcu powiedzieliśmy, że wstępnie na naszym koncie 
jest 154 mln 606 tys. 764 zł – tak 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

podsumował pomysłodawca akcji Jerzy Owsiak. Sztaby w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej 
znów zanotowały rekordowe zbiórki pieniędzy.

3 tysiące euro, jedno ze złotych 
serduszek wylicytowano za 
3,5 tysiąca złotych, drugie za 
8,6 tysiąca złotych – wyliczają 
przedstawiciele Sztabu WOŚP 
w Wałbrzychu.

W Gminach Boguszów-Gorce 
i Mieroszów także było rekor-
dowo. W pierwszej z nich uzbi-
erano 56 800,56 zł, a w drugiej 
52 932,14 zł.

Głuszyca
Głuszyczanie z gorącymi 

i otwartymi sercami włączyli 

się do zbiórki w czasie �nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Morsowanie, spacer 
historyczny, pokazy taneczne 
i sztuk walki, nauka udzielania 
pierwszej pomocy, prezen-
tacja poszukiwacza skarbów, 
a także występy instrumen-
talne, wokalne i koncert roc-
kowo-bluesowy to atrakcje 
towarzyszące zbiórce środków 
pieniężnych, które zostaną 
przeznaczone na walkę z 
sepsą. Nieo�cjalnie możemy 
podać, że w głuszyckim szta-
bie podczas 31. Finału WOŚP 
udało się zebrać ponad 17 tys. 
złotych.

Od wczesnych godzin po-
rannych w niedzielę 29 sty-
cznia na ulicach Głuszycy po-
jawiło się 14 wolontariuszy z 
puszkami, a wśród nich - jak 

co roku - burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód, a także: An-
tonina i Ryszard Przybyłka, 
Jakub Stawiński, Daria i Lena 
Stępień, Wiktoria Pieroń, Julia 
Czajkowska, Malwina Tomu-
lik, Julia Sławik, Iga Smusz, 
Zuzia Karwowska, Piotr Kan-

defer, Michalina Gorczyca. O 
godz. 8 odbyła się pokazowa 
kąpiel morsów na urokliwym 
trzecim stawie w Głuszycy or-
ganizowana przez Klub Dobra 
Energia Głuszyca. Poranny 
spacer z lokalnym pasjonatem 
historii Grzegorzem Czep-

ilem „szlakiem głuszyckich 
tajemnic” zakończyły się na 
aromatyczną kawą i herbatą 
oraz ciekawymi rozmowami o 
lokalnej historii u właścicieli 
głuszyckiego „Jadła”.

cd. na str. 3
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Zapraszamy na kolejną 
wystawę podsumowującą 
jedną z najbardziej spekta-
kularnych imprez, poświę-
conych w całości projekto-
waniu i tworzeniu szklanych 
dzieł sztuki. W ramach „State 
of Glass” w Centrum Dzie-
dzictwa Szkła w Krośnie bę-
dzie można podziwiać prace 
artystów i studentów, które 
powstały w lipcu 2022 roku 
w ramach projektu o tej sa-
mej nazwie.

Celem projektu „State of 
Glass. Dolnośląskie Warsztaty i 
Sympozjum Szkła Artystyczne-
go i Designu” było tworzenie 
autorskich dzieł sztuki i desi-
gnu przez wybitnych specjali-
stów i twórców szkła, a także 
wymiana doświadczeń pomię-
dzy artystami, hutmistrzami i 
technologami z Polski i Czech. 
Wpisując się w Międzynarodo-
wy Rok Szkła 2022, ogłoszony 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, rozbudowany 
program festiwalu pozwolił 
zaprezentować wszechstron-
ne możliwości tego materiału, 
czyli artystyczną, technolo-
giczną, naukową i ekonomicz-
ną rolę szkła oraz jego zna-
czenie dla poprawy jakości i 
rozwoju nowoczesnych tech-

OKiS zaprasza:

Wystawa pofestiwalowa 
State of Glass

nologii. State of Glass jest 
także formą promocji tzw. 
„kulturowego złota” Dolnego 
Śląska, z jego unikatowym w 
skali ogólnopolskiej szlakiem 
hutnictwa i niezwykle bogatej 
tradycji artystycznej w tym za-
kresie.

Wystawa w Centrum Dzie-
dzictwa Szkła Krosno to kolejna 
okazja do poznania twórczości 

wybitnych specjalistów i twór-
ców szkła, ale także poszerze-
nia wiedzy o regionie słynącym 
od setek lat z tradycji szklar-
skich. Przewodnim tematem 
tegorocznych działań uczest-
ników pleneru były poszukiwa-
nia wokół stanu szkła na pogra-
niczu polsko-czeskim z zakresu 
zarówno szkła artystycznego, 
jak i użytkowego.

Data: 9 lutego - 31 maja 2023 r., wernisaż: 9 lutego 2023 r., godz. 17.30
Miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno, ul. Blich 2, Krosno

Godziny otwarcia wystawy: https://miastoszkla.pl/kontakt

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Do�nansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Partnerzy: Stacja Turystyczna ORLE, Towarzystwo Izerskie, 
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Jaroš Glass.

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski
Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, TV Dami

Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna Aglomeracji Wał-
brzyskiej przyjęła w poczet 
swoich członków trzy nowe 
podmioty, wśród nich Mu-
zeum Inżynierii i Techniki 
Motoryzacji w Głuszycy, któ-
re jest w organizacji. W tym 
roku budżet stowarzyszenia 
wynosi 600 000 zł.

- Podczas pierwszego w tym 
roku walnego zebranie Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Aglo-
meracji Wałbrzyskiej gościliśmy 
członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Krzysztofa Maja 
i dyrektora Bartłomieja Kubicza 
z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu, którzy mieli oka-
zję zapoznać się z naszą działal-
nością. Co najważniejsze, powi-
taliśmy także nowych członków 
– wyjaśnia prezeska LOT AW, 
Anna Żabska.

Do grona 39 członków sto-
warzyszenia dołączyli z po-
czątkiem roku: Muzeum przy 
tunelu, które znajduje się na 
terenie Gminy Nowa Ruda, 
Muzeum Inżynierii i Techniki 
Motoryzacji w Głuszycy (w or-
ganizacji) oraz Gmina Radków, 
znana powszechnie jako Kraina 
Gór Stołowych. - Jednogłośnie 
przyjęliśmy plan merytoryczny 

na 2023.Wśród naszych naj-
ważniejszych zadań to reali-
zacja dwóch polsko-czeskich 
projektów oraz kontynuacja 
projektów: Odkrywaj lokal-
nie oraz Smaki Aglomeracji. 
W 2022 r. LOT AW uzyskała 
Statusu Organizacji Pożytku 
Publicznego. Tych z Państwa , 
którzy jeszcze nie mają pomy-
słu na organizację, której moż-
na przekazać 1,5% zachęcamy 
do rozważenia naszego nume-
ru KRS 0000414634. Środki te 
będą przeznaczone na wspól-
ne cele statutowe – dodaje 
Anna Żabska.

(MM)

Ostanie medialne poruszenie, związane 
z gwałtem na 14-letniej i niepełnosprawnej 
dziewczynie, ożywiły dyskusję związaną z 
klauzulą sumienia, na którą powołują się le-
karze odmawiający wykonania aborcji, którą 
- w tym przypadku - dopuszcza polskie pra-
wo. Włączając się w tę dyskusję chciałbym za-
pytać: co się stanie, gdy inne zawody zaczną 
zasłaniać się klauzulą sumienia? Taksówkarz 
powie: „nie zawiozę pana pod ten adres, bo 
tam jest dom uciechy, klauzula sumienia mi 
nie pozwala”. Komputerowiec powie: „nie na-
prawię panu laptopa bo będzie pan wchodził 
na strony dla dorosłych, klauzula sumienia 
mi nie pozwala”. Nauczycielka w szkole nie 
przekaże dzieciom nowoczesnych metod 
zapobiegania ciąży zasłaniając się klauzulą 
sumienia. Strażak w niedzielę nie pojedzie 
gasić pożaru, bo dzień święty należy święcić. 
Klauzula mu zabroni. Recepcjonista w hotelu 
nie wyda klucza do pokoju, jeśli nie będziecie 

małżeństwem, bo klauzula sumienia mu za-
brania... I mógłbym tak dalej poszerzać zasła-
nianie się ową klauzulą.

Jeśli lekarzowi, czy komukolwiek innemu, 
sumienie na działania nie pozwala, to niech 
zmieni zawód. A skoro go wykonuje, to ma 
obowiązek wykonywania wszystkich czynno-
ści zgodnych z prawem. Odmowa powinna 
skończyć się ukaraniem takiego pracownika.

I jeszcze jedna rzecz związana z sumie-
niem. Ostatnio moja znajoma powiedziała, 
że w prywatnej klinice ginekologicznej za 
kompleksowe badania zapłaciła 1070zł. Więc 
zapytam: gdzie było sumienie lekarzy, że po-
zwoliło pobrać tyle pieniędzy od kobiety?

Osoby wyśmiewające ten tekst w me-
diach społecznościowych, wyśmiewają tym 
samym tragedię tej 14-letniej dziewczyny 
i nie zasługują, by należeć do grona moich 
znajomych.

Wacław Kwieciński

Listy do redakcji

Klauzula sumienia

LOT rośnie w siłę
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Udział 1/6 części działki nr 164/21 o pow. 72 m2 położonej w Chełmsku Śląskim 
przy ul. Kamiennogórskiej, przeznaczonej do zabudowy budynkiem składającym się z 
pomieszczeń gospodarczych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
działka oznaczona jest symbolem E-15 MN/U i znajduje się strefie A ochrony 
konserwatorskiej. Przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinną 
średniej i niskiej intensywności usługi ponadpodstawowe, ogólnomiejskie: administracja, 
handel, gastronomia, rzemiosło w tym zieleń towarzyszącą. Sprzedaż nieruchomości 
następuje w drodze przetargu nieograniczonego. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 7.640,00 złotych plus należny podatek 
VAT. Z czego 1/6 część wynosi 1.275,00 złotych plus należny podatek VAT. Wadium w 
wys. 10 % tj. 128,00 zł i winno być wpłacone najpóźniej w dniu 28 lutego 2023 roku 
na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez 
Bank BNP PARIBAS S.A.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 
23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Lubawka w Sali posiedzeń pokój nr 10.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 
1 pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w 
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej BIP Lubawka.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) 
na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała rekordowo
cd. ze str. 1

Finałowe granie w siedzibie 
głuszyckiego sztabu, czyli w 
Centrum Kultury-Miejskiej Bib-
liotece Publicznej rozpoczęło 
się o godz. 15. Brawurowo 
wykonany hymn Wielkiej Ork-
iestry Świątecznej Pomocy 
przez Głuszycką Orkiestrę Dętą 
wprawił wszystkich zebranych 
w radosny nastrój. Orkiestra 
pod batutą kapelmistrza Eu-
geniusza Lecia zagrała wiele 
znanych standardów muzyki 
rozrywkowej. Zainteresowanie 
zebranych osób wzbudził po-
kaz pierwszej pomocy przed-
medycznej przeprowadzony 
przez druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej, a także pokaz Roberta 
Plisa - pasjonata poszukujące-
go skarbów na w Gór Sowich 
i okolicach. Panie z Rady Ko-
biet przy Burmistrzu Głuszy-
cy zachęcały przybyłych do 
odwiedzenia słodkiego kącika 
z domowymi wypiekami. Wal-
ki w kaskach zaprezentowali 
zawodnicy z głuszyckiej sekcji 
Klubu Teakwon-do Taipan. Na 
parkiecie pojawili się Szymon 
Żałko i Hanna Kulska - para 
Uczniowskiego Klubu Tańca 
Cordex, wielokrotni laureaci 
turniejów tańca w kraju i za 

granicą. Publiczność mogła zo-
baczyć pokaz tańców standar-
dowych i latynoamerykańskich 
w wykonaniu pary tanecznej 
oraz wspólnie z Piotrem Szew-
czykiem ze Szkoły Tańca Cor-
dex zatańczyć salsę. Na scenie 
wystąpiły młode wokalistki, 
uczennice trenera wokalne-
go Radosława Zychala: Łucja 
Olczak, Marcelina Popik, Julia 
Mongiałło, Zuzanna Grzesiak, 
Oliwia Zelek, Iga Smusz oraz 
Marysia Kuźma – zwyciężczyni 
konkursu „Wałbrzych Ma Tal-
ent” w 2022 roku. Gwiazdą 
wieczoru była śląska kapela 
Maciej Lipina & Ścigani wraz z 

przyjacielem zespołu - Marci-
nem Zalesiem. Zespół oddany 
jest rockowo-bluesowemu 
brzemieniu, koncertuje od 20 
lat po całej Polsce, zdobył wiele 
cennych nagród oraz sympatię 
głuszyckiej publiczności. 

W trakcie �nału, który po-
prowadzili Sabina Jelewska i 
Artur Gołda, nie zabrakło wielu 
gażdżetów podarowanych na 
rzecz WOŚP, a także otwartych 
i hojnych serc głuszyczan i goś-
ci z zewnątrz. 

Świebodzice
W Świebodzicach tego-

roczny �nał WOŚP rozpoczął 

się równo o godzinie 12.00 na 
placu apelowym Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Uroczystego 
otwarcia dokonali szefowa Sz-
tabu WOŚP Świebodzice Zo�a 
Marek oraz burmistrz Paweł 
Ozga. Po powitaniu zostały 
wypuszczone w niebo czer-
wone balony w kształcie serca, 
a po tym zaprezentowała się 
ochotnicza straż pożarna. Jak 
co roku, odbyła się zbiórka krwi 
dla chętnych, którzy chcieli 
podzielić się z potrzebującymi 
życiodajnym płynem. Pod-
czas świebodzickiego �nału 
WOŚP można było zaopatrzyć 
się w pyszne wypieki, chleb 
ze smalcem, czy pierogi przy-
gotowane przez m. in. Klub 
Senior +, Klub Senior +II oraz 
społeczność świebodzickich 
szkół. Były barwne występy 
dzieci i młodzieży z miejskich 
placówek i sekcji MDK m.in.: 
Zumba, Balet, Hip Hop, a także 
maluszki z Przedszkola Chatka 
Puchatka oraz gimnastyczki 
z SP2, nie zabrakło również 
pokazów sztuk walki z KO 
Gym. Równolegle uczestnicy 
zabawy mogli podziwiać i - za 
niewielką opłatą wrzuconą do 
puszki - przejechać się zabyt-
kowymi pojazdami. Koncert na 
żywo uprzyjemnił wydarzenie i 
wprowadził wszystkich uczest-

ników w muzyczny nastrój. Im-
preza zakończyła się tradycy-
jnym Światełkiem do Nieba. Na 
zakończenie dnia świebodzicki 
sztab podał kwotę, którą ze-
brali wolontariusze - 77 357,73 
zł dodając, że ta kwota jeszcze 
wrośnie.

Walim
- W Centrum Kultury i Tu-

rystyki w Walimiu odbyła się 
akcja „Kup Misia”, sprzedaż 
ciast oraz licytacja. Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimu 
połączyło siły z grupą Walim 
Rajdowy, dzięki czemu odbyła 
się MotoOrkiestra. Przejazdy 
odbyły się z profesjonalnymi 
kierowcami rajdowymi w raj-

dowych samochodach, które 
udostępnili: Bartłomiej Madzi-
ara – Subaru Impreza, Maciej 
Majczyna – Mitsubishi Evo VI, 
Jarosław Niedźwiecki – BMW, 
Mariusz Żurawek - Mitsubishi 
Evo, Agnieszka Aleksandra 
Ćwirko – Renault Clio, Arkadiusz 
Błażejewski – Subaru Impreza. 
Tradycyjnie o godzinie 20:00 
zostało wysłane „Światełko do 
nieba” przy pomocy sztucznych 
ogni. Na ten moment kwota 
uzbierana to ponad 25 356,61 
zł, ponieważ do 4.02.2023 r. 
trwa licytacja tytułu  „Honoro-
wego Kasztelana Zamku Grod-
no” – podkreślają członkowie 
walimskiego sztabu.

(RED)
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Ponad 5 lat temu, bo w 
2017 roku, weszła w życie 
zmiana ustawy z 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy 
Policji Polskiej, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, 
Służby Więziennej oraz ich 
rodzin. Zmiana ta określana 
była w mediach, jako usta-
wa „deubekizacyjna”, a do-
tyczyła zasad przeliczania 
wysokości przysługujących 
ubezpieczonym, na podsta-
wie tejże ustawy, emerytur.

Przeliczenie wysokości otrzy-
mywanej emerytury, zgodnie z 
przepisami, mogło następować 
w każdym wypadku stwier-
dzenia, że ubezpieczony pełnił 
służbę na rzecz państwa totali-
tarnego. Ustawa nie de�niowa-
ła jednak w żaden sposób, jak 
należy pojęcie to rozumieć.

Problem ten został rozstrzy-
gnięty przez Sąd Najwyższy, 

który - w składzie 7 sędziów 
- 16 września 2020 r. pod-
jął uchwałę (sygn. akt III UZP 
1/20), w której dokonał wy-
kładni pojęcia „służby na rzecz 
państwa totalitarnego”. Sąd 
stwierdził, że kryterium służby 
na rzecz tzw. „państwa totali-
tarnego” winno być określone 
na podstawie wszystkich oko-
liczności sprawy, w tym także 
na podstawie indywidualnych 
czynów i ich wery�kacji pod 
kątem naruszenia ustawowych 
praw i wolności człowieka. 
Oznacza to, że w postępowa-
niu przed sądem należy wyka-
zać, że funkcjonariusz w swojej 
służbie w czasach PRL naruszył 
podstawowe prawa i wolności 
innych osób, zwłaszcza osób 
walczących o niepodległość, 
suwerenność i wolną Polskę.

Organy emerytalne z urzę-
du dokonują przeliczeń należ-
nych świadczeń oraz określają 
ich nową wysokość, a wystar-
czającą dla nich przesłanką jest 
informacja o ubezpieczonym 
uzyskana z Instytutu Pamięci 
Narodowej. IPN notatkę spo-
rządza wyłącznie w oparciu 
o to, czy ubezpieczony kie-

dykolwiek służył, 
we wskazanych w 
ustawie zaopatrze-
niowej, strukturach 
państwa od 22 lipca 
1944 r. do 31 lipca 
1990 r, bez wnika-
nia w szczegóły tej 
pracy. Od decyzji 
organu emerytal-
nego przysługuje 
ubezpieczonemu 
odwołanie do sądu 
p o w s z e c h n e g o , 
który musi już kie-
rować się wykład-
nią dokonaną przez 
Sąd Najwyższy. Wa-
runkiem obniżenia 
wymiaru emerytury 
nie może być wy-
łącznie samo peł-
nienie służby we 
wskazanym okresie 
w wymienionych 
w ustawie zaopa-
trzeniowej insty-
tucjach. Kryterium „służby” 
musi zostać przez sąd ocenio-
ne z uwzględnieniem wszyst-
kich istotnych okoliczności w 
sprawie, a w szczególności z 
uwzględnieniem indywidual-

Prawo w pigułce: obniżenie świadczeń emerytalnych 
w związku z pełnieniem służby na rzecz państwa totalitarnego

nych czynów ubezpieczonego i 
ich wery�kacji pod kątem pod-
stawowych praw i wolności. 
Zdaniem Sądu Najwyższego, 
przed podjęciem rozstrzygnię-
cia merytorycznego sąd musi 

dokonać szeregu ustaleń 
faktycznych, w tym ustalić 
długość okresu pełnienia 
służby i jego historyczne 
umiejscowienie w wyzna-
czonym okresie od lipca 
1944 do 1990 roku, miejsce 
pełnienia służby, stano-
wisko służbowe, stopień 
służbowy. Oprócz tego, nie-
zbędnym jest ustalenie tak-
że indywidualnych czynów 
ubezpieczonego, a także 
dokonanie ich wery�kacji, 
jako czynów skutkujących 
naruszeniem podstawo-
wych praw i wolności czło-
wieka. Postępowanie takie 
powinno być przeprowa-
dzone przez sąd według 
procesowych zasad dowo-
dzenia i rozkładu ciężaru 
dowodu.

Skutkiem prawomocne-
go ustalenia, że ubezpie-
czony pełnił służbę na rzecz 
państwa totalitarnego, jest 

stosowne obniżenie przysługu-
jącego mu świadczenia emery-
talnego.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Kino nieme przy fortepia-
nie - 10.02, godz. 19.00, bi-
lety - 69 zł i 59 zł.
Pierwszy raz w historii zda-
rza się, że w murach Teatru 
Zdrojowego im. H. Wieniaw-
skiego zostaną wyświetlone 
dwa nieme �lmy z legen-
darnym Charlie Chaplinem 
w roli głównej. Podczas obu 
seansów będzie można wy-
słuchać wirtuozerskich kom-
pozycji Sebastiana Łobosa. 
Wydarzenie poprowadzi dy-
rektor artystyczny Sceny pod 
Regałem i Festiwalu Kultury 
Europejskiej - Michał Hadasik.
Koncert Walentynkowy. 
Muzyka włoska o miłości. 
Banda Bo�elli - 14.02, godz. 
19.00, bilety - 70 zł.
Krzysztof Skiba - Stand Up 
- 21.02, godz. 19.00, bilety - 
60 zł.
Raz Dwa Trzy. Koncert 
z Orkiestrą Kameralną - 
08.03, godz. 19.00, bilety - 
180 zł parter, 160 zł balkony.
Spektakl „Niespodziewa-
ne wydarzenie” (Daniel Ol-
brychski i Tomasz Karolak) 
- 22.04. godz. 19.00,  bilet: 
120 zł i 140 zł.

(RED)
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- Podczas Gali Ambasador 
Wałbrzycha 2023 zebrano 
w ramach aukcji charyta-
tywnej 300 tysięcy złotych. 
Zebrane pieniądze zostaną 
przekazana na konto Fun-
dacji Polska Fala, aby pomóc 
czworgu dzieci z regionu 
wałbrzyskiego, które wyma-
gają długotrwałego i kosz-
townego leczenia. Kamila 
Żuk, Patrycjusz Kochanowski 
(znany jako Nullizmatyk) i Fi-
lip Mecner dołączyli do listy 
osób, z których mieszkań-
cy mogą być dumni i którzy 
budują pozytywny wizeru-
nek miasta na forum ogól-
nopolskim. W wydarzeniu, 
obok przedstawicieli biznesu 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
uczestniczyli samorządow-
cy, przedstawiciele świata 
arystokracji i kultury – mówi 
Mateusz Myktyszyn, rzecznik 
prasowy spółki Zamek Książ 
w Wałbrzychu.

Patrycjusz 
Kochanowski, znany 
jako Nullizmatyk lub 
Nullo.

Jest raperem, autorem tek-
stów, producentem muzycz-
nym, właścicielem wytwórni 
Dystrykt Records. Jest współza-
łożyciel legendarnego wałbrzy-

skiego zespołu Trzeci Wymiar, 
z którym wydał pięć albumów, 
z czego cztery z nich zdobyły 
status złotej płyty. Jest byłym 
koszykarzem -  wychowankiem 
Górnika Wałbrzych, z którym 
zdobył tytuł wicemistrza Pol-
ski juniorów starszych. W 2012 
wydał swój pierwszy o�cjalny 
solowy album „SPG Dystrykt”, 
którego tematyka mocno sku-
piona jest na wałbrzyskiej dziel-
nicy Piaskowa Góra, w której 
Nullo się wychował. W 2018 
roku wydał płytę wraz ze swo-
im zespołem Nullizmatyka pt. 
„Live Session”, na której połą-
czył rap i śpiew z akompania-
mentem żywych instrumen-
tów oraz sampli. W grudniu 
2022 Nullizmatyk wydał swój 
drugi, długo oczekiwany solo-
wy album „Zabójca Królowej”, 
który z końcem roku znalazł się 
na 12 miejscu najlepiej sprze-
dających się płyt w Polsce. 
Patrycjusz Kochanowski, poza 
działalnością stricte muzyczną, 
wyreżyserował także kilkadzie-
siąt videoklipów, amatorsko 
robi zdjęcia (także dronem). W 
wyniku jego fotogra�cznej pa-
sji oraz z zamiłowania do dziel-
nicy Piaskowa Góra, powstała 
wystawa zdjęć Sky is the limit 
- Piaskowa Góra z lotu ptaka w 
ujęciu Nullizmatyka.

Filip Mecner
Urodził się w Wałbrzychu 

i tu ukończył Szkołę Podsta-
wową nr 22 w dzielnicy Stary 
Zdrój, a później Zespół Szkół 
Elektroniczno-Energetycznych. 
W czasie nauki w technikum 
odbył praktyki dziennikar-
skie w Radiu BRW i w oddzia-
le Polskiego Radia Wrocław. 
Pracował również w Gazecie 
Wyborczej - najpierw był ko-
respondentem z Wałbrzycha, 
następnie przeniósł się do 
Wrocławia i Warszawy. Od 17 
lat mieszka na stałe w Warsza-
wie. W 2006 roku założył �rmę 
Filip Mecner Artist Manage-
ment. Od tamtej pory wspiera 
ludzi ze świata �lmu, telewizji i 
showbiznesu w kształtowaniu i 
sprzedaży ich wizerunku oraz 
prowadzeniu ich karier zawo-
dowych. Od dwóch lat prowa-
dzi też działalność doradczą 
z zakresu personal branding. 
Jest wykładowcą akademic-
kim. Na swoim macierzystym 
Uniwersytecie Wrocławskim 
oraz na Uniwersytecie SWPS 
prowadzi zajęcia m.in. z per-
sonal brandingu, kreowania 
wizerunku oraz technik wystą-
pień publicznych. W Wyższej 
Szkole Handlowej we Wrocła-
wiu, w ramach programu MBA, 
podpowiada samorządowcom, 

Ambasadorowie Wałbrzycha 2023

stępnie reprezentowała UKS 
Mieroszów, gdzie rozpoczęła 
swoją przygodę z biathlonem. 
Tam znalazła swoją pasję i spo-
sób na życie. W 2015 po raz 
pierwszy w karierze wystąpiła 
w mistrzostwach świata ju-
niorów, gdzie rywalizowała w 
kategorii juniorek młodszych. 
Pomimo młodego wieku, suk-
cesów na swoim koncie ma 
wiele: brązowy medal mi-
strzostw Europy juniorów w 
biegu sprinterskim z 2017 r., 
tytuły mistrzyni świata junio-
rów w biegu indywidualnym 
oraz w sprincie w 2018 r., tytuły 
wicemistrzyni świata juniorów 
w biegu pościgowym w 2018 r. 
oraz w sprincie w 2019 r. Z ko-
lei w 2021 r. sięgnęła po złoty 
medal mistrzostw Europy se-
niorek w biegu pościgowym w 
Dusznikach Zdrój. To miejsce 
symboliczne dla Kamili. Tam 
uczęszczała do liceum oraz 
przez 3 lata reprezentowała 
MKS Duszniki Zdrój. Obecnie 
zawodniczka jest reprezen-
tantką AZS AWF Katowice.

Podczas uroczystości nada-
nia tytułu Ambasador Wałbrzy-
cha powiedzieli:

Patrycjusz Kochanow-
ski: - Wałbrzych dał mi siłę by 
tworzyć, by pracować nad sa-
mym sobą, by coś sobie w jakiś 
sposób udowodnić. Przekazać 
to w tekstach, muzyce, poka-
zać światu, całej Polsce, gdzie 
leży moje miasto. Nagrałem 
nawet w 2012 taką płytę SPG 
Dystrykt, która stricte dotyczy 
tematu mojej dzielnicy, a tak-
że Wałbrzycha, jaki on jest i tak 
naprawdę co mi dał i gdzie do-
prowadził mnie dzisiaj i jakim 
jestem człowiekiem. „Czasem 
patrząc na coś z bliska traci-
my ostrość, błądzimy drogą 
prostą, tak mglistą, że aż niby 
obcą”. I właśnie tak było ze 
mną, że jak byłem w Wałbrzy-

chu na co dzień, chodziłem do 
IV Liceum, wiedziałem, że jest 
wzgórze Gedymina itp. itd.. Ale 
jakby nie do końca doceniałem 
to, że mieszkam w tak pięknym 
miejscu. Bo była to codzien-
ność. Jak wyjechałem do Wro-
cławia na studia i po jakimś 
czasie wróciłem do Wałbrzy-
cha, powiedziałem: mieszkam 
w naprawdę pięknym miejscu, 
mieszkam w górach, których 
wcześniej nie mogłem do koń-
ca dostrzec i zrozumieć.

Filip Mecner: - Z Wał-
brzychem byłem związany 
pierwsze 19 lat mojego życia i 
nie ma co kryć - to były cudow-
ne lata. Zarówno te spędzone 
w szkolnych ławkach, jak i te 
spędzone na podwórku na 
Nowym Mieście. Dla mnie Wał-
brzych to zawsze tamte miej-
sca i przyjaciele z tamtych lat. 
Wałbrzych to nie tylko wspo-
mnienie, to także moja teraź-
niejszość. Staram się jak najczę-
ściej wpadać w odwiedziny do 
miasta, do znajomych, do ro-
dziny, do przyjaciół, do teatru, 
na pływalnię na Białym Kamie-
niu, no i oczywiście po to, żeby 
pochodzić po górach. Często 
zabieram mojego syna, prze-
chadzamy się po mieście, no i 
oczywiście snuję opowieści o 
tym jak to tatuś, gdy był małym 
chłopcem, chodził kilometrami 
na piechotę do szkoły.

Kamila Żuk: - Z ziemią wał-
brzyską czuję się bardzo moc-
no związana. Nasze tereny dają 
mi możliwość do przygotowy-
wania się do sezonu pomiędzy 
zgrupowaniami. Liczne ścieżki 
turystyczne, rowerowe, trasy 
narciarskie, to elementy, które 
naprawdę niesamowicie się 
rozwinęły na ziemi wałbrzy-
skiej i pozwalają mi szlifować 
sportową formę.

(MM)

politykom i biznesmenom, jak 
mogą być lepszymi liderami.

Kamila Żuk
Biathlonistka, urodzona w 

Wałbrzychu, od dziecka miesz-
ka w niedalekim Sokołowsku, 
gdzie stawiała pierwsze kroki 
na nartach w przyszkolnym 
klubie UKS Sokołowsko. Na-
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• Ostatnia zbiórka
Gmina Boguszów - Gorce or-
ganizuje ostatnią w tym roku 
poświąteczną zbiórkę cho-
inek. Choinki należy wystawić 
przy pojemnikach na odpady 
komunalne. Zbierane będą 
tylko naturalne drzewka, bez 
żadnych ozdób. Akcja zosta-
nie przeprowadzona 2 lutego 
2023 r.

• Zajęcia dla starszaków
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Bogu-
szowie Gorcach zaprasza na 
warsztaty dla seniorów, pod-
czas których uczestnicy będą 
wykonywali zimowe lampiony. 
Warsztaty odbędą się w dwóch 
grupach: 6 lutego 2023 r. w Fi-
lii nr 2 przy ul. Reymonta 4 o 
godz. 17.00 oraz 8 lutego 2023 
r. w Filii nr 4 Witold przy ul. 

Traugutta 12 g o godz. 17.00. 
Wpisowe 15 złotych od osoby, 
płatne do 31 stycznia. Zapisy i 
informacje pod nr 74 8449 272 
(Kuźnice), 74 8440 454 (Gorce).

• Ferie dla aktywnych
- Ferie zimowe przypadają na 
Dolnym Śląsku w dniach od 13 
do 26 lutego 2023 r. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Boguszo-
wie - Gorcach oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna - Cen-
trum Kultury w Boguszowie 
- Gorcach oferują na ten czas 
atrakcyjny program zajęć dla 
dzieci i młodzieży. Zapraszam 
do zapisów, a szczegóły w 
mediach społecznościowych 
Gminy Boguszów-Gorce oraz 
obu jednostek – mówi Sylwia 
Dąbrowska, Burmistrz Bogu-
szowa-Gorc.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

Fundacja Museion w Wał-
brzychu do 31 marca 2023 rok 
zbiera wspomnienia o Elżbie-
cie Kwiatkowskiej – Wyrwisz.

- Niedawno z naszej wałbrzy-
skiej społeczności odeszła wielce 
zasłużona Elżbieta Kwiatkowska 
- Wyrwisz (1950–2022). Jej wspa-
niała osoba była zaangażowana 

w życie społeczno-kulturowe od 
wielu lat, można by rzec od za-
wsze. Poświęcała się sprawom 
NSZZ Solidarność, przez dziesię-
ciolecia zajmowała się bibliote-
karstwem, które było jej wielką 
pasją. W Wałbrzychu znana była 
jako kierowniczka Działu Regio-
nalnego Biblioteki pod Atlantami 

oraz prezes Fundacji Museion. 
Dzięki Jej staraniom, od 2013 
roku ukazuje się „Nowa Kronika 
Wałbrzyska”. Fundacja Museion 
pragnie złożyć Jej hołd poprzez 
publikację tomu wspomnienio-
wego. Do jego współtworzenia 
zapraszamy wszystkich chętnych 
koleżanki i kolegów, znajomych i 

przyjaciół, którzy mają Elżbietę w 
swej pamięci. Prosimy o nadsyła-
nie wspomnień na adres e-mailo-
wy fundacja.museion@interia.pl 
do 31 marca 2023 roku – apeluje 
Wojciech Klas, który pełni obo-
wiązki prezesa Fundacji Museion 
w Wałbrzychu.

(RED)

Koncert noworoczny

Widownia wypełniona po 
brzegi, cztery fantastyczne 
artystki, 4 klasyczne instru-
menty i zaskakujące aranża-
cje - tak w skrócie wyglądał 
wczorajszy Koncert Nowo-
roczny z Chilla Quartet w Bi-
bliotece + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze.

- To była prawdziwa arty-
styczna uczta i jednocześnie 
muzyczna podróż po gatun-
kach, stylach, muzycznych 
epokach oraz największych 
przebojach europejskich i 
światowych artystów – rela-
cjonuje Katarzyna Bernaś, dy-
rektor Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze. - W 
aranżacjach na skrzypce, al-
tówkę i wiolonczelę wybrzmia-
ły m.in. El Tango the Roxsanne, 
Smooth criminal, walc z Nocy 
i dni, Livin’ On A Prayer, czy 
What A Wonderful World, a 
nawet „Lambada”. Powodując 
najprawdziwszy rollercoaster 

wrażeń, emocji i nastrojów. Od 
zachwytu, przez nostalgię, aż 
po śmiech. Nic więc dziwnego, 
że koncert zakończył się owa-
cjami na stojąco i wielokrotny-
mi bisami. Koncert noworocz-
ny był też doskonałą okazją 
do podsumowania ubiegłego 
roku w Gminie Czarny Bór: 
inwestycji, ważnych wyda-
rzeń, sukcesów oraz omówie-
nia planów na rok 2023. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
noworocznych życzeń, które 
mieszkańcom złożyli zarówno 
Wójt Gminy Czarny Bór - Adam 
Górecki, Przewodnicząca Rady 
Gminy Czarny Bór Marzena 
Łatka, jak również zaproszeni 
goście: Burmistrz Boguszowa-
-Gorc Sylwia Dąbrowska, Bur-
mistrz Mieroszowa Andrzej Li-
piński, Wójt Gminy Marciszów 
Wiesław Cepielik oraz Wójt 
Gminy Marcinowice Stanisław 
Leń.

(KB)

Wspomnienia o Elżbiecie Kwiatkowskiej-Wyrwisz
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Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Mieroszowie prowadzi 
nabór uczestników do Klubu 
Senior+ w Mieroszowie.

- Jeżeli jesteś: mieszkań-
cem Gminy Mieroszów w 
wieku 60 +, nieaktywnym za-
wodowo, chcesz żyć w spo-
sób aktywny i twórczy oraz 
chcesz pomóc sobie i innym 
- zostań uczestnikiem Klu-
bu Senior+ w Mieroszowie. 
Podstawowy zakres oferowa-
nych usług obejmuje zajęcia 
o charakterze kulturalnym, 
rekreacyjnym, towarzyskim, 
aktywności ruchowej, moż-
liwość wzięcia udziału w 
rozwijaniu swoich pasji i 
umiejętności aktywizujących 
społecznie oraz wiele innych 
zajęć. Osoby zainteresowa-
ne uczestnictwem w Klubie 
Senior+ powinny wypełnić 
formularz rekrutacyjny, czyli 
deklarację uczestnictwa wraz 

z załącznikami i złożyć doku-
menty w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie ul. 
Żeromskiego 32 - pokój nr 1, 
w godzinach pracy ośrodka: 
poniedziałek, wtorek, czwar-
tek od 7.00 do 15.00, środa od 
7.00 do 16.00, piątek od 7.00 
do 14.00 lub poczta elektro-
niczną na adres: sekretariat@
ops.mieroszow.pl. Formularz 
rekrutacyjny – deklarację 
uczestnictwa oraz załączni-
ki można pobrać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mie-
roszowie oraz ze strony in-
ternetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie ht-
tps://ops.mieroszow.pl. Klub 
„Senior+” w Mieroszowie bę-
dzie czynny od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy 
– wyjaśniają pracownicy OPS 
w Mieroszowie.

(OPS-M)

9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Świetlicy 
Sołeckiej w Kowalowej odbędzie się spotka-
nie informacyjne dotyczące programu Czy-
ste Powietrze dla mieszkańców Gminy Mie-
roszów.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze skiero-
wany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych lub wy-
dzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, 
których dochód roczny nie przekracza 135 000 
zł. Podczas spotkania w Kowalowej mieszkańcy 
uzyskają m.in. informacje o: obowiązku przestrze-
gania zapisów regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Mieroszów, w tym o: 
selektywnym zbieraniu i przekazywaniu do od-
bioru odpadów komunalnych, obowiązkach osób 
utrzymujących zwierzęta domowe, obowiąz-
kach dotyczących bezodpływowych zbiorników 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ście-
ków; szkodliwości azbestu, możliwości uzyskania 
do�nansowania na usunięcie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest; zakazie spalania 
odpadów zielonych na działkach i w ogrodach 
oraz o zakazie wypalania traw.

(RED)

Wydłużony czas pracy Posterunku 
Policji w Mieroszowie, dalsza współ-
praca z Gminą Mieroszów, jednost-
kami gminnymi i mieszkańcami - to 
najważniejsze zadania nowego kie-
rownika mieroszowskiego posterun-
ku Macieja Treli.

- Podczas spotkania w Urzędzie Miej-
skim w Mieroszowie mieliśmy okazję 
poznać się i wymienić informacje na 
temat bezpieczeństwa w Gminie Mie-
roszów – mówi Andrzej Lipiński, Bur-
mistrz Mieroszowa. – W imieniu swoim 
i naszej społeczności, życzę wytrwałości 

i wszelkiej pomyślności w realizacji za-
dań na nowo powierzonym stanowisku, 
kolejnych osiągnięć zawodowych, suk-
cesów, awansów, a zwłaszcza satysfak-
cji z efektów podjętych działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom Gminy Mieroszów. Szczególne 
podziękowania i gratulacje kieruję do 
Artura Gargasa, któremu - jako ustępu-
jącemu z funkcji w mieroszowskim ko-
misariacie - dziękujemy za służbę, pełne 
zaangażowanie i poświęcenie w pracy 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

(KK)

Czekają na seniorów Czyste powietrze Policjanci pracują dłużej
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Wójt Gminy Stare Boga-
czowice zaprasza chętnych 
do składania wniosków na 
do�nansowanie kosztów 
demontażu, odbioru, trans-
portu do miejsca utylizacji 
i utylizacji wyrobów zawie-
rających azbest oraz oczysz-
czenia terenu składowania 
wyrobów zawierających 
azbest z pyłu azbestowego.

- Do�nansowanie będzie 
udzielane w formie bezgotów-
kowej, przez s�nansowanie w 
całości przez gminę wyżej wy-
mienionych czynności. Wnio-
ski wraz z załącznikami należy 
składać w Urzędzie Gminy 
Stare Bogaczowice: w sekreta-
riacie (pok. nr 21) w godzinach 
pracy urzędu, pocztą (decyduje 
data nadania w urzędzie pocz-
towym) lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP do 10 lutego 
2023 r. Proszę o szczegółowe 
zapoznanie się regulaminem 
określającym zasady i tryb 
udzielania pomocy w ramach 
programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Stare Bogaczowice na 
lata 2018-2032 i załącznikami 
do niego. Uchwała, regulamin 
oraz druki wniosku i załączni-
ków dostępne są do pobrania 
ze strony internetowej Gminy 
Stare Bogaczowice https://
www.starebogaczowice.ug.
gov.pl/ w zakładce aktualności 
jak również w siedzibie Urzę-
du Gminy Stare Bogaczowice, 
w pokoju nr 14. Dodatkowe 
informacje można uzyskać kie-
rując pytania na adres e-mail: 

rig@starebogaczowice.ug.gov.
pl lub telefonicznie pod nu-
merami: 74 8452 718 lub 74 
8452 165. Proszę o dokładne 
oszacowanie we wniosku ilo-
ści i rodzaju posiadanych wy-
robów zawierających azbest 
przewidzianych do usunięcia 
oraz o załączenie do wniosku 
niezbędnych załączników (do-
kument potwierdzający tytuł 
prawny do nieruchomości, a 
także stosowne oświadczenie) 
oraz dokument potwierdza-
jący zgłoszenie zamiaru wy-
miany pokrycia dachowego 
do Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu, o ile jest wy-
magane zgodnie z prawem 
budowlanym. W celu unik-
nięcia błędów w oszacowaniu 
tych wyrobów należy przy-
jąć, że najczęściej używana 
w budownictwie płyta falista 
azbestowo - cementowa (eter-
nit) wynosi 1,45  m2 (wymiar 
1,24m x 1,13m) i waży około 
18 kg. Płyty o większych roz-
miarach lub płyty płaskie na-
leży oszacować z zastosowa-
niem przelicznika wagowego 
dla 1m2 około 16 kg. Przypo-
minam także mieszkańcom o 
konieczności sprawdzenia w 
siedzibie urzędu gminy (pokój 
nr 14 lub tel. 74 84 82 165) czy 
posiadane na nieruchomości 
wyroby zawierające azbest zo-
stały wcześniej zinwentaryzo-
wane oraz czy ilości są zgodne 
z inwentaryzacją – wyjaśnia Mi-
rosław Lech, Wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Usuń azbest z dopłatą

Działalność Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jedlinie-
-Zdroju ustała z ostatnim 
dniem 2022 roku. W jego 
miejsce została powołana 
nowa jednostka organizacyj-
na - Centrum Usług Społecz-
nych.

- Dzięki przekształceniu, 
nowa jednostka może realizo-
wać zadania nie tylko z zakresu 
pomocy społecznej, ale także z 
szerokiego wachlarza polityki 
prorodzinnej, wspierania rodzi-
ny, systemu pieczy zastępczej, 
promocji i ochrony zdrowia, 
edukacji publicznej, wspiera-
nia osób niepełnosprawnych, 
kultury, pobudzania aktyw-

ności obywatelskiej, mieszkal-
nictwa, ochrony środowiska, 
reintegracji zawodowej i spo-
łecznej, a także inne na mia-
rę występujących potrzeb w 
gminie. Dla nowej jednostki 
to nowe możliwości w pozy-
skaniu środków zewnętrznych 
na inicjatywy inne niż tylko 
pomoc społeczna. Nasza jed-
nostka jest pierwszą w powie-
cie wałbrzyskim i nieliczną w 
Polsce. Ostatnie lata pokazały, 
że mieszkańcy chętnie korzy-
stają z niestandardowej oferty 
proponowanej przez kadrę 
dotychczasowego OPS, tym sa-
mym przekształcenie pozwoli 
inicjować zdecydowanie wię-

Centrum Usług Społecznych zamiast OPS
cej działań aprobo-
wanych przez różne 
grupy społeczne. 
D o t y c h c z a s o w a 
kadra uzupełniła 
wymagane kwali�-
kacje niezbędne dla 
działalności nowej 
jednostki, na cze-
le której pozostała 
Joanna Fornalska, 
obecnie pełniąc 
funkcję dyrekto-
ra Centrum Usług 
Społecznych – wy-
jaśnia Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny – 
Zdroju.

(KS)

• PSZOK zamknięty
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w 
Jugowicach jest nieczynny. 
Przerwa w działalności jugo-
wickiego PSZOK-u potrwa do 
10.02.2023 r.

• Warsztaty zero waste
- Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu zaprasza na warsztaty 
zero waste. Uczestnicy warsz-
tatów muszą zaopatrzyć się w: 
zużyty męski lub damski t-shirt, 
2 pary zużytych skarpetek oraz 
rolki po papierze toaletowym 
(po 3 sztuki na osobę). Chęt-
nych zapraszamy do wypełnie-
nia i przesłania karty zgłosze-
nia do biura LGD "Partnerstwo 
Sowiogórskie" na adres e-mail: 
biuro@partnerstwo-sowiogor-
skie.pl. Zgłoszenia można prze-
kazywać również bezpośred-
nio do pracowników biura LGD 
Partnerstwo Sowiogórskie. 
Warsztaty dla przedszkolaków 
i uczniów odbędą się 9 lutego 
o godz. 10.00 w CKiT przy ul. 
Kościuszki 2 w Walimiu – za-

chęca Wioletta Sowa, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

• Narada sołtysów
W Urzędzie Gminy Walim od-
była się pierwsza w tym roku 
narada sołtysów. W trakcie 
narady omówione zostały 
sprawy związane z dostawą 
nowych pojemników na od-
pady komunalne dla miesz-
kańców gminy. Sołtysi poru-
szali także tematy związane 
z oświetleniem ulicznym, re-
montami nawierzchni dróg i 
dystrybucji węgla na terenie 
gminy. Ważną kwestią było 
również omówienie zasad i 
obowiązków właścicieli po-
sesji dotyczących odśnieża-
nia chodników. Wójt Adam 
Hausman przypomniał, że 
zgodnie z przepisami prawa, 
bieżące utrzymanie chodni-
ków należy do właścicieli i 
zarządców nieruchomości, 
przy których te chodniki są 
położone.

(RED)

Raport z Gminy Walim
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Dzieci i młodzież ucząca 
się w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym im. Janusza Kor-
czaka w Jedlinie-Zdroju, a 
także osoby powyżej 65 roku 
życia – emeryci i renciści oraz 
osoby z orzeczoną niepełno-
sprawnością mają możliwość 
bezpłatnego korzystania z 

krytej pływalni Del�nek przy 
ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

Dzieci do lat 10 mogą korzy-
stać z basenu tylko pod opieką 
osoby dorosłej – wówczas opie-
kunowi także przysługuje bilet 
bezpłatny. Bezpłatne bilety 
są dostępne w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta w Jedlinie 

Na basen do Głuszycy – Zdroju. Aby je pobrać opieku-
nowie muszą zgłosić się do biu-
ra z ważną legitymacją szkolną 
dziecka, natomiast emeryci, 
renciści i osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności 
z ważną legitymacją emeryta 
lub rencisty, albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Jedna 
osoba może pobrać w danym 
dniu jeden bilet, który uprawnia 
do bezpłatnego korzystania z 
basenu przez 1 godzinę zega-

28.01.2023 r. do rywaliza-
cji w nietypowym Turnieju 
Petanque w Kopalni Soli w 
Kłodawie stanęło 46 duble-
tów, m.in. mistrzowie Polski, 
Europy i wicemistrz Świata w 
strzale precyzyjnym - Błażej 
Twardowski.

- Z rejonu wałbrzyskiego 
pojechały jednym busem 4 du-
blety, które zajęły bardzo wy-
sokie lokaty: I miejsce - Adam 
Jacak (Dęby Wałbrzych) i Da-
wid Matuszewski (SKF Sudety 
Petanque Boguszów-Gorce), 

V miejsce - Jerzy Siara i Hu-
bert Maciejewski (KSP Jedli-
na-Zdrój), XII miejsce - Aurelia 
Lubecka i Bożena Obuchowska 
(KSP Jedlina-Zdrój), XIII miejsce 
- Beata Urbaniak i Kazimierz 
Urbaniak (KSP Jedlina-Zdrój). 
Zagraliśmy 600 m pod ziemią, 
przy okazji wsparliśmy Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
licytując �agę turnieju z auto-
grafami uczestników – relacjo-
nuje Beata Urbaniak, prezes 
KSP Jedlina-Zdrój.

(BU)

Czarny Bór to gmina ludzi 
z pasją, a sportowe sukcesy 
osiągają nie tylko biath-
loniści. Warto wspomnieć o 
osiągnięciach sportowych w 
2022 r. Sabiny Rajcy.

Mieszkanka Czarnego Boru 
i uczennica klasy 8d Gminnego 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Czarnym Borze wraz 
ze swoim zespołem trójki ko-
biet w klasie drugiej została 

mistrzynią Dolnego Śląska w 
akrobatyce sportowej. Jest 
wielokrotną �nalistką za-
wodów ogólnopolskich. Sa-
bina Rajca wraz z zespołem 
startowała również w klasie 
AGE Group 11-16 (najbardziej 
prestiżowa klasa w akrobatyce 
sportowej) w zawodach pu-
charu świata w Rzeszowie i Bu-
dapeszcie.
(RED, fot. archiwum Sabiny Rajcy)

rową (nie obejmuje sauny). Po-
brany bilet należy wykorzystać 
w ciągu maksymalnie 3 dni.

Harmonogram wejść na pły-
walnię dostępny jest na stronie 
https://www.gluszyca.pl/dol-
noslaski-del�nek/2587. Infor-
macje na temat godzin otwar-
cia i dostępności głuszyckiej 
pływalni można uzyskać także 
telefonicznie pod numerem 
690 164 739.

(RED)

Zagrali w kopalni

Mistrzyni akrobacji
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• Zapisy na maraton
Trwają zapisy na III Maraton 
Górski im. Wiesława Ślawskie-
go w Starych Bogaczowicach, 
który odbędzie się 1 paździer-
nika. Około 42 kilometrowa 
trasa ma przewyższenia na po-
ziomie 1200 metrów i przebie-
ga przez najpiękniejsze zakątki 
Gminy Stare Bogaczowice, w 
tym przez czarny szlak, który 
powstał dzięki zaangażowa-
niu ś.p. Wiesława Ślawskiego - 
przyjaciela, lokalnego patrioty, 
miłośnika Gminy Stare Boga-
czowice. Zapisy na III Maraton 
Górski im. Wiesława Ślawskie-
go prowadzone są na stronie 
https://formularz.ultimasport.
pl/155

• Górnik wiceliderem
Koszykarze Górnika pokonali 
w Wałbrzychu Dziki Warszawa 
57:45 (19:7, 22:15, 6:15, 10:8).
Górnik: Chidom 13, Kordalski 
13, Niedźwiedzki 8, Sitnik 7, 
Majewski 6, Durski 5, Walski 3, 
Stopierzyński 2, Ratajczak 0.
Dziki: Bartosz 15, Kuźkow 8, 
Azor 7, Aleksandrowicz 6, Mo-
tel 5, Grochowski 4, Czujkowski 
0, Griszczuk 0, Janik 0, Komen-
da 0.
3 lutego o godz. 18.00 Górnik 
zagra w Radomiu z prowadzą-
cym w rozgrywkach Hydro-
Truckiem, a 8 lutego (środa) od 
godz. 18.00 będzie podejmo-
wał w hali Aqua-Zdrój Polonię 
Bytom.

• Rewanż w Legnicy
W grupie B I ligi piłkarek ręcz-
nych dojdzie do derbowego 
starcia w Legnicy. 4 lutego o 
godz. 15.00 UKS Dziewiątka 
będzie podejmowała Victorię 

Świebodzice. Kolejny mecz we 
własnej hali świebodziczanki 
rozegrają dwa tygodnie póź-
niej, a ich rywalkami będą za-
wodniczki Szczypiorna Kalisz.

• Derby dla Chełmca
W debr obym starciu w 3 grupie 
II ligi siatkarek Chełmiec Wał-
brzych pokonał Volley Świd-
nica 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). 
Wałbrzyszanki zajmują 4 miej-
sce z dorobkiem 26 punktów i 
bilansem setów 31:17. Następ-
ny mecz podopieczne trenera 
Marka Olczyka rozegrają 11 
lutego w Żorach z ekipą miej-
scowego Sari.

• Bez punków
Volley MOSiR Sieradz pokonał 
Chełmiec Wałbrzych 3:1 (17:25, 
25:22, 26:24, 25:16). Zespół z 
Wałbrzycha zajmuje 6 miej-
sce w 3 grupie II ligi siatkarzy 
z dorobkiem 26 punktów i bi-
lansem setów 36:31. W kolejnej 
serii spotkań, która zaplanowa-
na została na 11lutego, Cheł-
miec będzie podejmował w 
Wałbrzychu Gwardię Wilczyce.

• Akrobatyka w Walimiu
- Chcesz, aby Twoje dziecko 
mogło realizować swoją pasję 
sportową? Szkoła Akrobatyki 
Sportowej „Dziewiątka” wraz z 
Gminą Walim, pod patronatem 
Wójta Gminy Walim Adama 
Hausmana, serdecznie na tre-
ningi akrobatyki sportowej dla 
dzieci w wieku od 3 do 15 lat. 
Więcej informacji można uzy-
skać pod numerami telefonów: 
732 293 028, 515 366 780 – za-
chęcają organizatorzy zajęć w 
Walimiu.

(RED)

Sportowy raport

Kolejny reprezentant 
Gminy Czarny Bór z meda-
lem międzynarodowej im-
prezy. Biathlonista Wojciech 
Janik zdobył brązowy medal 
Uniwersjady w Lake Placid, a 
Wojciech Filip zają 4 miejsce.

Wojciech Filip i Wojciech 
Janik – wychowankowie UKN 
Mela�r Czarny Bór, którzy re-

prezentują AZS AWF Wrocław 
- szybko odrobili straty z bie-
gu sprinterskiego i liczyli się 
w grze o medale w biegu po-
ścigowym. Po ostatnim strze-
laniu to Filip był trzeci, ale na 
ostatnim okrążeniu Janik go 
wyprzedził i to on sięgnął po 
medal. Reakcja Wojciecha Fi-
lipa była nieprawdopodobna, 

bo po przekroczeniu linii mety 
wyściskał przyjaciela i cieszył 
się z nim tak, jakby to on ten 
medal zdobył.

– Nie można mówić o żad-
nym bratobójczym pojedynku. 
Gdy Wojtek wyprzedził mnie 
na trasie krzyknąłem do niego, 
że biegnie po medal i niech go 
zdobędzie. W naszym teamie 

nie ma znaczenia kto zdobywa 
medal, bo zawsze cieszymy się 
tak samo. Jesteśmy jak rodzina 
– mówił Wojciech Filip.

– Dokładnie tak jest, nasza 
grupa trzyma się ze sobą bar-
dzo mocno. Czuję się w niej tak, 
jak w rodzinie i to wielka sprawa 
móc pracować z tymi ludźmi. 
Chciałem bardzo medalu w śro-

Wojciech Janik trzeci na uniwersjadzie

dę w sprincie, ale się nie udało. 
Dziś się jednak doczekałem, a 
na ostatnich metrach płakałem 
ze szczęścia. Dla mnie ten me-
dal jest spełnieniem marzeń 
i myślę, że tylko sportowiec 
może zrozumieć, jak ciężko pra-
cuje się na takie sukcesy. I to nie 
tylko �zycznie, bo nasz trening 
to również bardzo duże obcią-
żenie psychiczne – cieszył się 

szczęśliwy na mecie Wojciech 
Janik.

Przypomnijmy, że Jakub 
Potoniec z UKN Mela�r zdobył 
przed tygodniem srebrny me-
dal w biathlonowym sprincie 
podczas 16. Zimowego Olim-
pijskiego Festiwalu Młodzieży 
Europy 2023 we włoskim regio-
nie Friuli-Wenecja Julijska.

(Źródło: https://biathlon.com.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

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

(1) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(1) 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. 
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.

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

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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...

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka na placu Wolności 1, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz nr 2/2023 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski 
do dnia 16 marca 2023 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.



Czwartek, 2 lutego 2023 r.
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R E K L A M A
INVEST-PARK najlepszą strefą w Polsce

30 stycznia 2023 r. przy ul. Ma-
łujowickiej w Brzegu, odbyła się 
uroczystość wbicia łopaty pod 
budowę Lokalnego Centrum 
Biznesu – hali przemysłowo-
-magazynowej dedykowanej 
pod wynajem dla mikro, ma-
łych i średnich przedsiębior-
ców, którzy - dzięki inicjatywie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK”, 
rozwiną swój biznes i stworzą 
dla mieszkańców regionu nowe 
miejsca pracy. Ale to dopiero 
początek cyklu tych inwestycji, 
ponieważ wbicie łopaty w Wał-
brzychu zaplanowane jest na 9 
lutego, a w Jaworzynie Śląskiej 
na 28 lutego!

 - To kolejny duży krok dla Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, ale jeszcze większy 
dla Brzegu i jego mieszkańców. 
Po miesiącach projektowania i 
tygodniach prac przygotowaw-

czych, przechodzimy do wła-
ściwego etapu budowy Lokal-
nego Centrum Biznesu, czyli 
nowoczesnego i skalowalnego 
obiektu dedykowanego małym i 
średnim przedsiębiorcom – po-
wiedział podczas uroczystości 
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”.

Podczas wydarzenia nie mo-
gło oczywiście zabraknąć Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej i posła ziemii 
opolskiej Marcina Ociepy, bez 
którego wyjątkowego zaangażo-
wania nie doszłoby do spotkania 
w Brzegu.

 - To jest bardzo dobry dzień 
dla Brzegu! Wreszcie doczeka-
liśmy się tego momentu i jeste-
śmy przekonani, że to naprawdę 
duży projekt. (...) To co robi Wał-
brzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna zasługuje na szacunek 
i uznanie. Jest to dotrzymanie 

słowa i realizacja polityki rzą-
du. Niech ta inwestycja będzie 
początkiem złotego okresu dla 
Brzegu! - powiedział podczas 
konferencji Marcin Ociepa.

Hala będzie miała powierzch-
nię ponad 6000 metrów kwadra-
towych powierzchni z zapleczem 
biurowym i socjalnym oraz infra-
strukturą otoczenia w postaci: 
parkingu, placów manewrowych 
i terenów zielonych. Inwestycja 
będzie kosztowała blisko 27 mln 
zł bru� o. Rozpoczęte już prace 
mają zostać zakończone do koń-
ca listopada 2023 roku.

- Strefa konsekwentnie reali-
zuje program budowy hal maga-
zynowo-produkcyjnych, które 
budowane są z myślą o małych i 
średnich fi rmach. Kolejne inwe-
stycje rozpoczniemy 9 lutego 
2023 r. w Wałbrzychu oraz 28 
lutego w Jaworzynie Śląskiej – 
dodaje Piotr Wojtyczka.

Zapisy na Bieg Tropem 
Wilczym – Wałbrzych 2023

Rozpoczęły się zapisy na tegoroczny na tegoroczny Bieg Tro-
pem Wilczym – Wałbrzych 2023. Bieg zostanie rozegrany 5 
marca 2023 r. godz. 12.00 w Park Sobieskiego w Wałbrzychu.
Organizatorem wydarzenia po raz kolejny jest Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” we współpracy z 
Gminą Wałbrzych. Organizatorzy zaplanowali:
– bieg dla dorosłych na dwóch dystansach: 1963 m i 5 km
– bezpłatny bieg dla dzieci
– świetne gadżety
– wyśmienite jedzenie.
Zapisy do biegów dla dorosłych na obu dystansach prowadzone 
są elektronicznie: h� ps://bit.ly/3Req5uq.
Tak samo prowadzone są zapisy do bieg dla dzieci (bezpłatny): 
h� ps://bit.ly/3wFJWZY.
Bieg Tropem Wilczym poświęcony jest pamięci Żołnierzy Wy-
klętych - żołnierzy polskiego podziemia działającego w latach 
1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Jest to naj-
większy bieg pamięci w Polsce, który przewiduje do pokonania 
symboliczną liczbę ok. 1963 metrów. Długość trasy nawiązuje do 
roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak 
pseudonim Lalek. Nie jest to bieg na czas. Główną ideą projek-
tu Tropem Wilczym „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest 
zarówno oddanie hołdu polskim żołnierzom, jak i popularyzacja 
wiedzy na ten temat.

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” 
zaprasza na Business Mixer

Już po raz piąty przedsiębiorcy uczestniczyć będą w wyjątko-
wym wydarzeniu B2B na Dolnym Śląsku, którego organizato-
rem jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-
-PARK”.
28 marca na Stadionie Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się 
kolejna edycja Business Mixera. Głównym celem wydarzenia 
jest kojarzenie inwestorów strefowych z potencjalnymi poddo-
stawcami i kooperantami.
- Idea Business Mixera zaczerpnięta została z formuły „speed 
dating” pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Przedsiębior-
cy spotykają się przy okrągłych stołach, każdy ma 2 minuty na 
prezentację swojej fi rmy. Po tym jak wypowiedzą się wszyscy, 
przedsiębiorcy przesiadają się do następnych stołów, aby zapre-
zentować ofertę kolejnym uczestnikom. Więcej informacji znaj-
dziecie na ofi cjalnej stronie wydarzenia. Zachęcamy wszystkich 
do rejestracji na www.businessmixerwsse.pl. Do zobaczenia! – 
zachęcają organizatorzy.

Business Mixer 2023
Organizator: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”
Data: 28 marca 2023 roku
Godzina: 11:00 - 14:00
Miejsce: Tarczyński Arena Wrocław
(aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wejście W3)

W Brzegu już budują, 
a w Wałbrzychu 
rozpoczną 6 lutego!


