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19 lutego -WROCŁAW 21 lutego - LUBIN i GŁOGOW 
23 lutego - BOLESŁAWIEC 24 lutego - WAŁBRZYCH
tel. 503 613 852, 693 788 894, 784 609 208, 660 399 002

Mieszkaniec Strugi w 
Gminie Stare Bogaczowice 
pomógł odnaleźć zaginione-

Nie bądźmy obojętni
go 77-latka z wałbrzyskiego 
osiedla Piaskowa Góra. – Nie 
bądźmy obojętni i przeka-
zujmy służbom informacje o 
każdej zauważonej osobie, 
która może być schorowana 
lub niezdolna do samodziel-
nej egzystencji, a w danym 
momencie jest sama. W ten 
sposób możemy komuś ura-
tować życie – apeluje komi-
sarz Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu.

14 lutego do Komisariatu Po-
licji I w Wałbrzychu zgłosiła się 
kobieta, która oświadczyła, że za-
ginął jej ojciec. Schorowany męż-
czyzna po godzinie 16.00 miał 
wyjść na krótki spacer, ale gdy za-
padł zmierzch nie wrócił do domu. 

Policjanci podjęli natychmiastowe 
działania, a i po godzinie 21.00 ak-
cja została zakończona.

- Na numer alarmowy 112 
zadzwonił mężczyzna, który po-
wiadomił dyspozytora Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
o napotkaniu w Strudze starsze-
go mężczyzny, który nie potra� 
odpowiedzieć na pytanie jak się 
nazywa. Wałbrzyscy policjan-
ci od razu udali się na miejsce 
zgłoszenia i podczas wykony-
wanych czynności ustalili, że 
jest to właśnie poszukiwany 
przez nich zaginiony mężczy-
zna. W tej sytuacji okazało się, 
że jeden telefon od mieszkańca 
powiatu wałbrzyskiego przy-
czynił się najprawdopodobniej 
do uratowania 77-latkowi życia. 

W nocy panowała ujemna tem-
peratura, a mężczyzna wcze-
śniej zdołał już pokonać dale-
ką drogę z osiedla Piaskowa 
Góra do Strugi. Na bazie tego 
przykładu apeluję: nie bądźmy 
obojętni. Apeluję o informowa-
nie policji o każdej zauważonej 
osobie, np. leżącej lub siedzącej 
na ziemi, ławce, przystanku, czy 
w każdym innym miejscu, któ-
ra może być schorowana lub 
niezdolna do samodzielnej eg-
zystencji, a w danym momen-
cie jest sama. Być może nasza 
wspólna pomoc przyczyni się 
do uratowania komuś życia – 
tak jak to miało miejsce w po-
danym powyżej przypadku – 
mówi komisarz Marcin Świeży.

(RED)
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Pod szyldem Ośrodka Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu 
powstaje wiele wyjątkowych 
wydawnictw – czasopism, 
książek i katalogów z wyst-
aw.

- Staramy się, aby wycho-
dzące spod naszych skrzydeł 
pozycje były na najwyższym 
poziomie merytorycznym i 
edytorskim. Rozwijamy się 
prężnie i proponujemy Wam 
również beletrystykę, opra-
cowania naukowe, poezję, 
biografie i monografie. Nasze 
książki dotyczą twórczości 
m. in. takich wybitnych ar-
tystów, jak: Roman Opałka, 
Wacław Szpakowski, Euge-
niusz Geppert, Stanisław 
Dróżdż, Zdzisław Jurkiewicz, 
Natalia LL. Na szczególną 
uwagę zasługuje monografia 
Jana Kaczmarka – jednego z 
najwybitniejszych twórców 
polskiego powojennego ka-
baretu. Naukowcy, pisarze, 
redaktorzy, graficy, drukarze 
– to rzesza ludzi, którzy stara-
ją się, aby litery żyły, bez 

względu na to, ile tysięcy wi-
erszy i stronic zajmują. Orga-
nizowanym przez nas wysta-
wom towarzyszą także liczne 
katalogi z dziedziny malarst-
wa, fotografii, grafiki, rzeźby 
i szkła artystycznego. Gorąco 
polecamy cykle wydawnicze, 
jak np. „Forum Kultury Histo-
rycznej” dla miłośników his-
torii Dolnego Śląska. Nasze 
projekty wydawnicze doce-
niają Czytelnicy w kraju i poza 
jego granicami. Cały czas 
poszerzamy naszą ofertę, a 
tematyka książek i albumów 
jest staranie wyselekcjonowa-
na. Tylko w Księgarni OKiS 
można otrzymać wybrane 
wydawnictwa nieodpłatnie. 
Wystarczy złożyć zamówienie 
na dowolne wydawnictwo na 
kwotę minimum 15 zł z VAT 
(bez kosztów pakowania i 
przesyłki), a następnie przejść 
do strony wydawnictw nieod-
płatnych. Z dostępnych grati-
sowych pozycji należy dodać 
wybraną do koszyka – mówi 
Igor Wójcik, dyrektor OKiS.

OKiS zaprasza:

Technologia nie znosi ambicji - 
Lucjan Demidowski i Piotr Zugaj

Do 19 lutego 2023 r. moż-
na oglądać wystawę, której 
punktem wyjścia jest wywiad 
przeprowadzony przez Pio-
tra Zugaja z Lucjanem Demi-
dowskim w 2020 r., który jest 
także częścią towarzyszącej 
wystawie publikacji. Prace 
tych dwóch artystów prze-
glądają się w sobie, momen-
tami zaciera się granica tego, 
kto jest ich autorem, liczy się 
obraz. Takie ujęcie relacji 
Demidowski/Zugaj wprow-
adzaja harmonię w układzie 
uczeń-mistrz, która staje się 
przestrzenią wzajemnych 
inspiracji. Oprowadzanie ku-
ratorskie: 17 lutego 2023 r. o 
godz.18.00.

- Lucjan Demidowski 
przenosi grę z percepcją do 
kolejnego wymiaru, którym 
jest fotogra�a. Nie wystarcza 
mu jednorazowe działanie i 
zaburzenie porządku miejsca, 
odrealnienie go za pomocą 
ulubionego rekwizytu iluz-
jonistów, czyli lustra. Zdjęcia 
Demidowskiego stają się bow-

iem trwałymi obrazami iluzji i 
niewidzialnego — zwierciadła 
pojawiające się na nich 
„patrzą” na przeciwległy widok 
niedostrzegalny ani dla niego, 
ani dla obiektywu aparatu. 
Artysta tym samym konstruu-
je wizualne traktaty na temat 
natury obrazu fotogra�cznego 
oraz relacji obrazu względem 
rzeczywistości. Poza lustrami 
posługuje się też kamieniami 
i zmiennymi kątami widzenia. 
W niektórych pracach bardzo 
łatwo jest prześledzić przebieg 
ingerencji, inne są tak skompli-
kowane, że widzimy ingerencję 
tam, gdzie jej nie ma.

Z kolei Piotr Zugaj w swoich 
realizacjach niejako odsłania 
kulisy prac Demidowskiego, 
a także podejmuje wysiłek 
ich odtworzenia, bazując na 
swojej pamięci. Poddaje ją 
pod re�eksję, tworząc własne 
obrazy, pośrednio lub bez-
pośrednio zaczerpnięte z re-
alizacji starszego kolegi. Dla 
Zugaja przestrzeń iluzoryczna, 
przestrzeń zwierciadła i jego 

odbicia jest próbą zrozumie-
nia metody pracy i sposobu 
obrazowania Demidowskiego. 
Czymś znacznie więcej niż ty-
lko demaskatorstwem jego 
warsztatu, kolejną wariacją na 
temat rzeczywistości - mówi 
Paweł Bąkowski, kurator wyst-
awy, której organizatorami są: 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultu-
ry Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego oraz Galeria 
FOTO-GEN Ośrodka Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu.

Wystawę można oglądać 
do 19 lutego 2023 r. w Galerii 
FOTO-GEN Ośrodka Kultu-
ry i Sztuki przy pl. Nankiera 8 
we Wrocławiu. Oprowadza-
nie autorsko-kuratorskie 
odbędzie się 17 lutego 2023 r. 
o godz.18.00.

Bilety: normalny – 10 zł, ul-
gowy* – 5 zł, grupowy – 7 zł od 
osoby (grupa od 8 osób), gru-
powy ulgowy* – 3,50 zł od oso-
by (grupa od 8 osób), rodzinny 
– 15 zł ( 1 osoba dorosła +do 5 
dzieci).

Księgarnia OKiS

Nowość w Księgarni OKiS: Syntezy 2. 
Eseje krytyczne – Andrzej Mazur.

Sprawdź nasze BESTSELLERY:
40 lat Kawiarnia Artystyczna 

Pod Kalamburem Art Cafe
Co Pan widzi? Różewicz �lmowy. – 

Andrzej Sapija.
Mira między A i Ż. Malarstwo 

(1966-2021). Monogra�a.
Malarstwo jako źródło – Painting 

as a source, Mariusz Mikołajek.
Pomniki czasu – Tomasz Domański 

i wiele innych…
Więcej na https://sklep.okis.pl/

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie działki niezabudowanej nr 109/26 o powierzchni 29m2 pod 
budowę garażu wraz z udziałem 1/3 w działce nr 109/23 o powierzchni 

96m2, położonych w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra 
w rejonie ulicy Bohaterów Getta.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 9.00 
w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej działka 
nr 109/26 o powierzchni 29m2, obręb nr 3 wraz z udziałem 1/3 w działce 

nr 109/23 o powierzchni 96 m2, obręb nr 3 miasta Kamienna Góra wynosi 
15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić  wadium 
w wysokości 1 500,00 zł do dnia 21 marca 2023 r. na konto depozytowe Gminy 
Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA 
w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby 
uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości), na stronie miasta www.ka-
miennagora.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 
6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (za-
kładka: Nieruchomości).

Ostatnie dni, to nie tylko posie-
dzenie Senatu RP, ale także odsłona 
kolejnej afery w wykonaniu Mini-
stra PiS - Przemysława Czarnka, 
nazwanej „willa+”. Oburzenie wy-
wołał podział środków w konkursie 
zorganizowanym przez podległe 
mu Ministerstwo Edukacji i Nauki, 
które przeznaczyło do rozdyspono-
wania 40 milionów złotych dotacji 
w ramach konkursu dla organiza-
cji pozarządowych. Jak wykazała 
szczegółowa kontrola dokumentów, 
przeprowadzona przez posłanki 
Koalicji Obywatelskiej, wśród insty-
tucji, które otrzymały pieniądze na 
zakup lub budowę nieruchomości, 
są takie, które wprost związane są z 
członkami PiS lub ich współpracow-
nikami, czy członkami ich rodzin! 
A najbardziej szokujące jest to, że 
ponad połowa z wniosków, które 
uzyskały do�nansowanie, otrzyma-
ła negatywną opinię komisji kon-
kursowej!!! Wrzenie wywołał także 
fakt, że ”obdarowane” instytucje za 
5-10 lat będą mogły sprzedać lub 
wykorzystać te nieruchomości do 
np. prowadzenia prywatnego biz-
nesu. Choć minister Czarnek w ubie-
głym tygodniu z mównicy sejmowej 
wykrzyczał, że przedłużą trwałość 
projektów do lat 15, ale i tak wielu 
komentatorów nazywa to wprost 
rozkradaniem naszego państwa. 

Widziane z Senatu
Obecnie w ministerstwie jest pro-
wadzona kontrola przez Najwyższą 
Izbę Kontroli i zabezpieczone są 
wszystkie dokumenty dotyczącego 
przeprowadzonego konkursu.

A co działo się ostatnio w Senacie 
RP? Była procedowana najważniej-
sza, bo kierowana wprost do oby-
wateli ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach dotyczących niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw. Są w niej zapisy mówią-
ce, że od 1 lutego do 31 grudnia 2023 
r. maksymalna cena dostawy ciepła 
nie może być wyższa niż 40% ceny 
dostawy ciepła z 30 września 2022 
r. Przedsiębiorstwa energetyczne 
otrzymają wyrównanie, by odbiorca 
nie został obciążony nadmiernym 
wzrostem kosztów ogrzewania. 
Będą wypłacane rekompensaty dla 
wytwórców ciepła, dodatki dla go-
spodarstw domowych i podmiotów 
wrażliwych. Wyrównania wypłaci 
właściwy wójt, burmistrz albo pre-
zydent. Senat przyjął tę ustawę z 46 
wprowadzonymi poprawkami, a 
najważniejsze z nich to m.in. obni-
żenie do 5% stawki podatku VAT na 
gaz ziemny, olej opałowy, energię 
elektryczną i energię cieplną; rozsze-
rzenie katalogu podmiotów, w sto-
sunku do których mają być stosowa-
ne ceny maksymalne ciepła, o mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców, 

ale także pływalnie i kluby sportowe. 
Niestety, jeszcze przed zakończe-
niem posiedzenia Senatu otrzyma-
liśmy informację, że w Sejmie posło-
wie PiS odrzucili wprowadzone przez 
nas poprawki …

Przy okazji debaty w sprawie tej 
ustawy przypomniałam o wałbrzy-
skiej Fabryce Porcelany Krzysztof, 
która znajduje się obecnie w likwida-
cji. Wspomniałam, że w najtrudniej-
szym okresie pandemii odmówiono 
jej rządowej pomocy, co mogło 
wówczas znacząco poprawić kon-
dycję �rmy i - być może - uniknąć za-
mknięcia zakładu. Mówiłam o walce, 
którą toczyły zakłady ceramiki stoło-
wej, by objęto je ochroną z racji ich 
energochłonnego pro�lu. Niestety, 
rządzący nie podjęli żadnego wysił-
ku, żadnej próby wsparcia fabryki. 
Nigdy nawet nie odpowiedzieli na 
wysyłane pisma z prośbami i po-
mysłami ratowania tej najstarszej, 
ponad 200-letniej fabryki i zatrud-
nionych w niej pracowników. Zainte-
resowali się dopiero wówczas, kiedy 
temat likwidacji zakładu pojawił się 
w ogólnopolskich mediach…

Agnieszka Kołacz – Leszczyńska
Senator RP
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Na stronie https://szczyt-
ny-cel.pl/z/jablow prowa-
dzona jest zbiórka pieniędzy 
dla starszej kobiety, która w 
pożarze mieszkania w Jabło-
wie w Gminie Stare Bogaczo-
wice straciła dorobek całego 
życia.

- W nocy 6 lutego 2023 
roku w domu, w którym 
mieszkała moja teściowa Re-
gina Skała doszło do pożaru, 
który odebrał starszej kobie-
cie wszystko. Pozostało jej 
tylko to, co miała na sobie w 
chwili gdy musiała opuścić w 
pośpiechu swój dom, aby ra-
tować życie. Na szczęście nie 
doznała obrażeń, ale znalazła 
się w bardzo trudnej sytuacji 
życiowej. Dlatego zdecydo-
waliśmy się utworzyć zbiórkę i 

wyjść z prośbą do ludzi dobrej 
woli o wsparcie dla poszkodo-
wanej przez los kobiety. Moja 
teściowa otrzymała lokum za-
stępcze, które ma stać się jej 
domem. Niestety, potrzeb jest 
ogrom… Aby teściowa mogła 
godnie żyć konieczne będzie 
wyposażanie mieszkania oraz 
zakup wielu najpotrzebniej-
szych przedmiotów użytku 
codziennego. To wszystko 
będzie wiązało się z wysokimi 
kosztami. Sami oczywiście zro-
bimy wszystko co będzie w na-
szej mocy, by ją wesprzeć, ale 
będziemy ogromnie wdzięcz-
ni za każdą pomoc, która nam 
to ułatwi. Dziękujemy wszyst-
kim za wsparcie – mówi Justy-
na Skała.

(RED, fot. PSP Wałbrzych)

W 83 rocznicę pierwszej 
masowej deportacji na Sybir, 
przed pomnikiem O�ar Sybe-
ryjskiej Golgoty w Wałbrzy-
chu odbyły się uroczystości 
sybirackie zorganizowane 
przez Koło Związku Sybira-
ków w Wałbrzychu.

Sekretarz wałbrzyskiego 
koła Wacław Kwieciński przywi-
tał wszystkich zgromadzonych, 
wśród których byli między 
innymi: zastępca prezydenta 
Wałbrzycha dr Sylwia Bielaw-
ska, radna Rady Miejskiej Wał-
brzycha Krystyna Olanin, ks. 
dziekan Krzysztof Moszumań-
skie, ks. prałata Stanisław Pająk, 
poczty sztandarowe miasta 
Wałbrzych, IV Liceum Ogól-
nokształcącego w Wałbrzy-
chu oraz poczet sztandarowy 
wałbrzyskiego koła Związku 
Sybiraków, który został ozdo-
biony kirem. Powitani zostali 
przybyli Sybiracy oraz szkolne 
delegacje z wychowawcami z 
większości szkół z Wałbrzycha 
i Boguszowa-Gorc.

Po złożeniu kwiatów i zapa-
leniu zniczy zebrani udali się do 
znajdującego się obok kościoła 
pod wezwaniem Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny na uroczystą mszę świę-
tą. Dalsze uroczystości odbyły 
się w Publicznej Szkole Pod-

Pomoc po pożarze Uczcili pamięć zesłańców

stawowej nr 37 przy ul. Głów-
nej 2 w Wałbrzychu. Tu gości 
przywitali: dyrektor szkoły Ewa 
Gratzke, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha Maria 
Romańska oraz prezes Koła 
Związku Sybiraków w Wał-
brzychu Joanna Baniukiewicz. 
Wacław Kwieciński w krótkim 
wystąpieniu ogłosił minutę 
ciszy ku czci zmarłego byłego 
Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Tadeusza 
Chwiedzia.

Przedstawiciele Zarządu 
Koła Związku Sybiraków od-

znaczyli Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków 
pedagogów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 37: Monikę 
Wilk, Katarzynę Gajewską oraz 
Roberta Ćwieląga.

„Trzecia nad ranem dzie-
siątego lutego, łomoczą So-
wieci do domu naszego. I 
chociaż wielki jest mróz za 
oknami, nic nam nie będzie 
– Jezus jest z nami...” - tym 
strofami nowego wiersza 
Wacława Kwiecińskiego roz-
poczęła się część artystycz-
na w wykonaniu młodzieży 

szkolnej. Po niej wałbrzyska 
Sybiraczka Aniela Kozłub-
ska - Dmytrasz  podzieliła się 
swoimi syberyjskim wspo-
mnieniami, które zawarła w 
swojej książce „Bliżej Polski”. 
Wspomnienia te wywołały 
wiele wzruszeń nie tylko u 
samej autorki, ale także u 
gości i nawet uczniów tej 
szkoły. Na zakończenie uro-
czystości dyrektor Ewa Gratz-
ke podziękowała wszystkim 
obecnym oraz zaprosiła na 
kawę i słodki poczęstunek.

(WK)

R E K L AMA

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza II przetarg ustny ograniczony 

dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na zbycie działki niezabudowanej 
nr 96/9 o powierzchni 771 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna 

Góra w rejonie ulicy Bohaterów Getta.
Przetarg odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta 

Kamienna Góra – sala nr 211.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej nr 96/9 

o powierzchni 771m2, obręb nr 3 miasta Kamienna Góra 
wynosi 52 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych brutto).
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w 
wysokości 5 200,00 zł do dnia 21 marca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miej-
skiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamien-
nej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w 
przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Ponadto w ww. terminie na-
leży złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (pok. 306) 
dowody potwierdzające własność nieruchomości sąsiedniej przy działce przezna-
czonej do zbycia w rejonie ul. Bohaterów Getta. Dniem dokonania wpłaty wadium 
jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości), na stronie miasta www.ka-
miennagora.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 
6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (za-
kładka: Nieruchomości).
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Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przy-
bylski odwiedził Kamienną 
Górę i Marciszów. Podczas 
rozmów z samorządowcami 
poruszone zostały sprawy 
związane z funduszami unij-
nymi oraz inwestycjami dro-
gowymi i kolejowymi.

- W Kamiennej Górze spo-
tkaliśmy się z marszałkiem wo-
jewództwa w szerszym gronie: 
z Wójtem Gminy Kamienna 
Góra Patrykiem Strausem, Wi-
ceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Markiem Obrębalskim, pre-
zesem Karkonoskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Hu-
bertem Papajem oraz pracow-
nikami urzędu marszałkow-
skiego. Rozmawialiśmy przede 
wszystkim o funduszach 
unijnych dla Dolnego Śląska 
i Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. Omawialiśmy 
także zagadnienia związane z 
rozwojem infrastruktury ko-
lejowej i drogowej w rejonie 
Kamiennej Góry. Otrzymałem 
informację, że trwa inwentary-
zacja linii kolejowej Kamienna 
Góra – Kowary. Jej odbudowa 
może zacząć się na odcinku 
od Kamiennej Góry do Ogo-
rzelca. To istotne, bo otwiera 
to możliwość wyprowadzenia 

Ulica Leśna w Kamiennej 
Górze zostanie wyremon-
towana. Powstaną: jezdnia, 
chodniki, oświetlenie ulicz-
ne, ścieżki rowerowe oraz 
parking dla 50 samochodów. 
Projekt przewiduje budowę 
sieci infrastruktury podziem-
nej: deszczowej, wodociągo-
wej, sanitarnej, teletechni-
czej, elektroenergetycznej, 
gazowej.

Prace o wartości ponad 4,7 
mln zł wykona kamiennogór-
ska �rma budowlana Usługi 
Montażowo Budowlane A.J.M. 
Artur Gawłowski, która re-
alizuje już przebudowę ulic: 
Wrzosowej, Śląskiej i Różanej. 
Budowa ul. Leśnej będzie re-
alizowana w formule „zapro-
jektuj i wybuduj”. Wykonawca 
w ciągu kilkunastu tygodni 
przygotuje projekt i uzyska po-
zwolenie na budowę. Najszyb-
ciej rozpocznie się budowa 

parkingu o powierzchni ponad 
1000 m kw., który pomieści 50 
samochodów. Ta część zadania 
ma już gotowy projekt i czeka 
na pozwolenie na budowę. 
Wszystkie prace na ul. Leśniej 
jego �rma chce zakończyć jesz-
cze w tym roku.

- Wkrótce będziemy kon-
taktowali się z właścicielami 
nieruchomości przy ul. Leśnej, 
aby ustalić sposób wykonania 
dojazdów do ich działek – za-
powiedział Artur Gawłowski.

Pieniądze przebudowę 
ul. Leśniej zostały pozyskane 
przez miasto Kamienna Góra w 
całości ze źródeł zewnętrznych. 
5,7 mln złotych pochodzi z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin górskich. 
Ta suma pozwoliła również na 
przygotowanie projektu bu-
dowlanego dla kompleksowej 
modernizacji terenu zalewu.

(RED, fot. UM)

Wyremontują LeśnąO inwestycjach i pieniądzach

transportu kruszywa z ul. To-
warowej w Kamiennej Górze. 
Rozmawialiśmy też o zaanga-
żowaniu Kamiennej Góry w 
projekt Cyklostrady Dolnoślą-
skiej oraz o budowie łącznika 
drogi 367 z drogą S3 w Ptasz-
kowie. Trwa projektowanie 
jego przebiegu. Otrzymaliśmy 
zapewnienie, że będziemy 
uczestniczyli w konsultacjach 
dotyczących wariantów jego 
poprowadzenia – relacjonu-
je Janusz Chodasewicz, Bur-
mistrz Kamiennej Góry.

Z kolei w Marciszowie mar-
szałek Cezary Przybylski spo-
tkał się z wójtem Wiesławem 
Cepielikiem, jego zastępcą 
Pawłem Truszczyńskim, sekre-

tarzem gminy Martą Kwiecień i 
skarbnikiem Edytą Banią.

– Na spotkaniu roboczym 
omówiliśmy także ogólną sytu-
ację gminy i nasze lokalne po-
trzeby. Wśród priorytetowych 
zadań inwestycyjnych wyma-
gających wsparcia wymieni-
łem przebudowę zamkniętego 
obecnie dla ruchu mostu kra-
townicowego w Marciszowie, 
budowę trasy rowerowej łączą-
cej Gminę Marciszów z istnieją-
cą trasą rowerową w gminie 
miejskiej i wiejskiej Kamienna 
Góra, rozbudowę obiektów 
sportowych w marciszowskim 
centrum, budowę świetlicy w 
Świdniku, budowę hali spor-
towej przy ZSP, budowę gmin-

nego centrum bezpieczeń-
stwa i innych zadań. Jesteśmy 
umówieni na kolejne terminy 
rozmów o współpracy nad 
konkretnymi projektami. Przy-
pomnę, że wspólnie z marszał-
kiem i Dolnośląską Służbą Dróg 
i Kolei jesteśmy w trakcie reali-
zacji dużego projektu przebu-
dowy drogi wojewódzkiej w 
Marciszowie, gdzie docelowo 
powstaną nowe chodniki, za-
toki autobusowe, przejścia dla 
pieszych i oświetlenie. Nie za-
brakło także pytań o przyszłość 
trasy kolejowej z Jaworzyny Śl. 
do Marciszowa, przejętej ostat-
nio przez DSDiK – mówi wójt 
Wiesław Cepielik.

(RED, fot. RelacjeRegionalne.pl)
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- W naszym regionie 
trwają ferie zimowe, więc 
zapraszam do Ośrodka Góra 
Dzikowiec w Boguszowie-
-Gorcach, gdzie działa wy-
ciąg orczykowy. Do dyspo-
zycji narciarzy jest trasa o 
długości 360 m, a której jest 
około 40 cm śniegu – mówi 

Sylwia Dąbrowska, Burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

Wyciąg orczykowy na gó-
rze Dzikowiec czynny jest 
codziennie w godzinach 9.00 
– 16.00 oraz 18.00 – 21.00. 
W tych samych godzinach 
można bezpłatnie korzystać 
z taśmy i strefy Ski-Fun. Na-

Ferie na Dzikowcu
tomiast kolej kanapowa uru-
chamiana jest w weekendy 
w godzinach 10.00 – 16.00. 
Więcej informacji na www.
dzikowiec.info.

- Poza tym Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Boguszowie – Gor-
cach oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury w 

Boguszowie – Gorcach oferu-
ją w ferie atrakcyjny program 
zajęć dla dzieci i młodzie-
ży. Zapraszam do zapisów, a 
szczegóły w mediach społecz-
nościowych Gminy Boguszów-
-Gorce oraz obu jednostek – 
dodaje Sylwia Dąbrowska.

(RED)

511 piechurów z całej 
Polski wyruszyło na trasę 
dwunastej, zimowej edycji 
Maratonu Pieszego Sudecka 
Żyleta. Zawodnicy mieli do 
pokonania 60-kilometrową 
trasę z sumą przewyższeń 
3400 metrów.

Maraton, którego trasa 
prowadziła przez malownicze 
tereny Gór Sowich, Wałbrzy-
skich i Kamiennych, okazał się 
nie lada wyzwaniem. Warunki 
na trasie okazały się bardzo 
trudne z powodu stromych po-
dejść i zejść ze szczytów, dużej 
ilości śniegu i lodu, a także in-
tensywnych opadów deszczu. 
Ostatecznie na mecie w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy 
pojawiło się 257 uczestników 
maratonu.

Uczestnicy wystartowali 
11 lutego 2023 roku o godz. 
8.00 z placu przed Urzędem 
Miejskim w Głuszycy i - pomi-
mo trudnych warunków - z 
determinacją pokonywali ko-
lejne kilometry wyznaczonej 
trasy, na której mieli do zdo-
bycia liczne szczyty: Włodarz 
(811 m n.p.m.), Jałowiec (718 
m n.p.m.), Wołowiec (776 m 
n.p.m.), Borowa (853m n.p.m.), 
Rogowiec (870 m n.p.m), Buko-
wiec (898 m n.p.m.), Stożek 
Wielki (840 m n.p.m.), Włosto-
wa (903 m n.p.m.), Kostrzyna 
(906 m n.p.m.), Suchawa (928 
m n.p.m.) oraz Ruprechticky 
Spicak (880 m n.p.m.). Piechu-
rzy mijali też Schronisko PTTK 
Andrzejówka oraz malowniczo 
położony dawny kamieniołom 
Kamyki w Głuszycy Górnej.

Maraton Pieszy „Sudecka 
Żyleta” to jednak nie tylko wy-
zwanie sportowe, ale również 
okazja do nawiązania nowych 
znajomości i dzielenia się 

pasją z innymi entuzjastami 
wędrówek górskich. Atmos-
fera panująca na trasie była 
bardzo przyjazna i sportowa, 
a organizatorzy zadbali o każ-
dy szczegół, by wszyscy czuli 
się bezpiecznie i komfortowo. 
Piechurzy, którzy ukończyli 
maraton, otrzymali na mecie 
pamiątkowy medal oraz certy-
�kat potwierdzający ukończe-
nie najostrzejszego maratonu 
pieszego w Sudetach. 

- Składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy 
wsparli organizację XII Mara-
tonu Pieszego Sudecka Żyleta. 
Szczególne podziękowania na-
leżą się niezawodnym wolonta-
riuszom, a także licznej grupie 
sponsorów i partnerów wyda-
rzenia, którymi są: Schronisko 
PTTK Andrzejówka, Decathlon 
Szczawno-Zdrój, Masterform, 
Krynica Vitamin, Garmach, 
Fundacja na Rzecz Odzysku 
Opakowań Aluminiowych RE-
CAL, Browar Jedlinka, Cargo 
Polska Woda Gigantów Sportu, 
Podziemne Miasto Osówka, 
Guroholicy, LGD Partnerstwo 
Sowiogórskie, Górskie Wyrypy, 
sovanova.pl, foto-adamczyk.
pl, Fotograf i Ja, Agroturystyka 
Pograniczna, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Głuszycy, 
Restauracja Jadło w Głuszycy, 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Głuszycy Górnej. Dziękujemy 
funkcjonariuszom z Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
za zabezpieczenie trasy oraz 
ratownikom Grupy Sudeckiej 
GOPR  i AN-MEDICAL za czuwa-
nie nad bezpieczeństwem pie-
churów – mówią organizatorzy 
z Gminy Głuszyca i Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy.

(AMAL)

Ekstremalna 
Sudecka Żyleta
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STYCZEŃ

• 30 Finał WOŚP w Mieroszowie - ze-
brano rekordową kwotę 47,4 tys. zł.

LUTY

• 5 lutego - 3 Rajd Górski Zimowa Wy-
rypa Gór Suchych (500 uczestników).

• Po ataku Rosji na Ukrainę do Gminy 
Mieroszów tra�ło około 500 uchodź-
ców, którzy otrzymali pomoc w tej 
wyjątkowej sytuacji.

MARZEC

• Rozpoczęła się termomodernizacja 
budynku Urzędu Miejskiego w Mie-
roszowie wraz z zagospodarowa-
niem terenu – wartość inwestycji 3 
569 435,57 zł.

• 27 marca – Mieroszowskie Centrum 
Kultury zorganizowało 2 Rajd Miero-
szowska Nocna Tułaczka Górska.

KWIECIEŃ
• Zakończyła się modernizacja budyn-

ku mieszkalnego przy ul. Niepodle-
głości 24a w Mieroszowie – wartość 
451 206,95 zł.

• 9 kwietnia w mieroszowskim Rynku 
zorganizowany został Jarmark Wiel-
kanocny z bogatym programem to-
warzyszącym.

• 20 kwietnia odbyła się akcja oczysz-
czania koryta Ścinawki w ramach 
Operacji Czysta Rzeka 2022.

• 24 kwietnia Gmina Mieroszów wzię-
ła udział w „Żonkilowej Kweście” dla 
Wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana 
Pawła II oraz Miejskiego Hospicjum 
we Lwowie.

MAJ

• 1 maja, w ramach projektu „Pod jed-
nym dachem 3”, zorganizowany zo-
stał 38 Bieg Jeża.

• 4 maja na stadionie miejskim roze-
grany został Piłkarski Turniej Oldbo-
jów o Puchar Burmistrza Mieroszo-
wa.

• 7 maja została zorganizowana akcja 
sprzątania „Czyste Góry” w Gminie 
Mieroszów.

• W Dniu Strażaka została oddana do 
użytku nowa remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mieroszowie – 
wartość inwestycji 2 998 832,71 zł.

CZERWIEC
• 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, zor-

ganizowanych zostało wiele atrakcji 
dla dzieci na Kościelnej Górze.

• 3-5 czerwca odbyły się 47 Dni Mie-
roszowa z Międzyszkolną Olimpiadą 
Sportową, koncertami, Rajdem PTTK 
„Z nami po szlakach”, Marszem Dzika, 
turniejem piłki nożnej, Polsko-Cze-
skim Biegiem Mieszka i Dobrawy (15 
km), zawodami Strongman o Puchar 
Burmistrza Mieroszowa i wieloma in-
nymi atrakcjami.

• Podczas Dni Mieroszowa zosta-
ły wręczone stypendia najlepszym 
uczniom. Osobom zasłużonym dla 
promocji gminy przyznane zosta-
ły „Paszporty Mieroszowskie”, któ-
re otrzymali: Zuzanna Fogtt, Jerzy 
Chwałek, Elżbieta Szomańska i Olga 
Wiewióra.

• 24 czerwca została otwarta wypo-
życzalnia rowerów elektrycznych 
GreenEbike Sudety – Sudecka Rowe-
rownia.

LIPIEC
• Zakończyła się realizacja zadania 

poprawy bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych na ul. Głównej w 

Sokołowsku i ul. Żeromskiego w Mie-
roszowie – wartość inwestycji 435 
753,94 zł.

• 8-10 lipca odbył się 8 Festiwal im. 
Włodka Szomańskiego „Nie tylko go-
spel”, m.in. z koncertem Natalii Nie-
men i spektaklem „Dobry wieczór z 
Pakosińską”.

SIERPIEŃ
• Zakończyła się przebudowa ul. 

Szkolnej w Sokołowsku (wraz z infra-
strukturą i parkingiem przy ul. Uni-
sławskiej) – wartość inwestycji 1 379 
265,09 zł.

• Został oddany do użytku nowy budy-
nek mieszkalny TBS u zbiegu ul. Prze-
lotnej i Placu Niepodległości.

• Zakończony został remontu dróg po-
wiatowych (Dworcowa i Sportowa) 
i budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
przy ulicy Sportowej.

• Na Górze Kościelnej w Mieroszowie 
została zainstalowana nowa atrakcja 
turystyczna: „Stół Olbrzymów: Wali-
góry i Wyrwidęba”.
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w Gminie Mieroszów w 2022 r.
 WRZESIEŃ

• Zakończyła się modernizacja obiek-
tów sportowych przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Sokołowsku (z 
do�nansowaniem z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej – Program 
„Sportowa Polska”) – wartość inwe-
stycji 786 156,90 zł.

• 17 września w Sokołowsku odbył 
się cykl wydarzeń: XI Festiwal Nor-
dic Walking Ziemi Wałbrzyskiej, III 
Rajd Rowerowy dla Hospicjum oraz II 
Marsz z Weteranem

• 10 września, władze Gminy Mie-
roszów - wspólnie z czeskimi part-
nerami – dokonały otwarcia Polsko-
-czeskiego szlaku im. Pavla Hečka o 
długości 45 km.

• 11 września odbyły się Dożynki 
Gminne, a w ich ramach I Festiwal 
Dzika i Dziczyzny.

• 18 września zorganizowany został 4 
Invest-Park Bieg Lesista Trzydziestka 
(30 km, 120 zawodników).

• 30 września, w ramach 8 Europejskie-
go Tygodnia Sportu, na Stadionie 
Miejskim w Mieroszowie odbyły się 
zawody lekkoatletyczne gmin Powia-
tu Wałbrzyskiego pod patronatem 
Starosty Wałbrzyskiego.

• Klub Piłkarski Mieroszów zagrał w 
�nale Turnieju Piłki Nożnej Sudety 
CUP na stadionie PGE Narodowy w 
Warszawie, w którym zajął III miejsce.

PAŹDZIERNIK
• Zakończyła się budowa chodnika 

przy drodze powiatowej w ciągu 
ulicy Kwiatowej w Mieroszowie (z 
do�nansowaniem Starostwa Powia-
towego w Wałbrzychu) – wartość in-
westycji 150 000 zł

• ZGKiM Mieroszów wykonał remont 
alejek cmentarza komunalnego w 
Mieroszowie

• 6-7 października władze gminy prze-
kazały seniorom klucze od miasta i 
przez 2 dni trwały uroczystości w ra-
mach senioraliów.

• 14 października odbyła się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Mieroszowie.

• 22 października został zorganizowa-
ny jubileusz 15-lecia Klubu Seniora w 
Unisławiu.

LISTOPAD
• 4 listopada odbyło się otwarcie bo-

iska w Golińsku (ze wsparciem Fun-
duszu Toyoty „Dobre Pomysły Zmie-
niają Nasz Świat”) – wartość projektu 
20 000 zł.

• Zakończenie prac przed oddaniem do 
użytku Klubu Senior+ w Mieroszowie 
– wartość inwestycji 528 818,94 zł.

• 6 listopada odbył się 2 Bieg Diabel-
skie Koło Gór Suchych (22, 44 i 66 km, 
230 osób).

• 19 listopada w Sokołowsku została 
odprawiona uroczysta liturgia z oka-
zji 121-lecia konsekracji cerkwi pod 
przewodnictwem ks. Arcybiskupa 

Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wro-
cławsko-Szczecińskiej.

• 20 listopada Gmina Mieroszów po-
zyskała środki w kwocie 403 800 zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
do�nansowanie projektu „Moderni-
zacja boiska piłkarskiego i wielofunk-
cyjnego przy ulicy Sportowej w Mie-
roszowie”.

• 22 listopada Rada Miejska Miero-
szowa przyznała tytuł Honorowe-
go Obywatela Mieroszowa Pavlovi 
Hečko – zmarłemu staroście partner-
skiego miasta Meziměstí.

• 25 listopada, w Sali im. Włodka Szo-
mańskiego w Mieroszowie, 14 par 
mających za sobą 50 lat małżeństwa 
świętowało Jubileusz Złotych Go-
dów.

• 30 listopada Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Mieroszowie podpisał 
porozumienie i rozpoczął formalną 
współpracę z Akademią Nauk Sto-
sowanych Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu.

• Zakończyła się przebudowa odcinka 
drogi powiatowej nr 3362D w Ryb-
nicy Leśnej.   Zakończyła się przebu-
dowa odcinka drogi powiatowej nr 
3362D w Rybnicy Leśnej do schroni-
ska PTTK Andrzejówka

GRUDZIEŃ

• 2 grudnia odbyło się uroczyste 
otwarcie Klubu Senior+ w Mieroszo-
wie.

• W Sokołowsku zakończyły się prace 
przy utworzeniu klubu Senior+. War-
tość inwestycji - 291 971,27 zł.

• 6 grudnia Mieroszowskie Centrum 
Kultury zorganizowało Festyn Świę-
tego Mikołaja z programem zabaw i 
prezentami dla dzieci.

• Zakończył się pierwszy etap budowy 
ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego 
w Mieroszowie – wartość inwestycji 4 
748 189,33 zł.

• Zakończył się remont ul. Miłej w Mie-
roszowie (do�nansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg). War-
tość inwestycji - 2 205 390 zł.

• 16 grudnia, na placu Niepodległo-
ści w Mieroszowie, zorganizowany 
został Jarmark Bożonarodzeniowy z 
przeglądem kolęd i udziałem partne-
rów z Meziměstí. 

INNE DZIAŁANIA

W roku 2022, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów Sp. z 
o.o. przeprowadził remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych na łączną kwo-
tę ponad 2 milionów złotych. 

W ciągu całego roku miało miejsce też wiele różnych wydarzeń artystycznych, 
społecznych, inwestycyjnych i innych. Informacje można znaleźć na naszych pro-
�lach Facebook i stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych, szkół, klu-
bów sportowych i organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy 
Mieroszów. 

Ogromną pracę na rzecz pomocy potrzebującym mieszkańcom gminy wykonał 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Uchodźcy z Ukrainy otrzymali duże 
wsparcie od mieszkańców i darczyńców spoza gminy.

Za te wszystkie inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności 
i poszczególnych osób składamy wszystkim gorące podziękowania.

Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński 
i Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Violetta Kopka
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Wałbrzyski Związek Wo-
dociągów i Kanalizacji dostał 
około 2,5 miliona złotych na 
poprawę gospodarki wodnej 
w gminach Jedlina-Zdrój i 
Walim. Pieniądze pochodzą 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Promesy na inwestycje z 
zakresu gospodarki wodno-
-ściekowej, �nansowane z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, zostały 
wręczone przedstawicielom 
gmin, związków międzygmin-
nych, a także spółkom, w któ-
rych jedynym udziałowcem są 

jednostki samorządu teryto-
rialnego w Filharmonii Sudec-
kiej im. Józefa Wiłkomirskiego 
w Wałbrzychu. Pieniądze mu-
siały zostać wydane na budo-
wę, przebudową lub wyposa-
żenie obiektów budowlanych 
służących do zaopatrzenia 
w wodę lub odprowadzania 

Do�nansują wodociągi i kanalizację i oczyszczania ścieków, albo 
gromadzenia wód opadowych 
lub roztopowych, a także na 
zakup i montaż urządzeń oraz 
instalacji kanalizacyjnych lub 
wodociągowych.

Realizacja 27 projektów, 
które zostały objęte do�nan-
sowaniem łączną kwotą prze-
kraczającą 93 mln zł, obejmuje: 
50,6 km sieci wodociągowej; 
45,8 km sieci kanalizacyjnej;  
302 przydomowe oczyszczal-

nie ścieków, 2 ujęcia wody, 8 
stacji uzdatniania wody oraz 
2 oczyszczalnie ścieków. W 
Aglomeracji Wałbrzyskiej do�-
nansowanie dostał Wałbrzyski 
Związek Wodociągów i Kana-
lizacji na poprawę gospodarki 
wodnej w gminach Jedlina 
- Zdrój i Walim (2 465 655 zł) 
oraz Gmina Dobromierz na 
rozwój systemu wodno-kanali-
zacyjnego na terenie gminy (3 
010 000 zł).

- Po raz kolejny kierujemy 
wielomilionowe środki na bu-
dowę i przebudowę obiektów 
infrastruktury wodno-ścieko-

wej. Dzięki temu powstaną 
dziesiątki kilometrów nowych 
sieci wodociągowych i kanali-
zacyjnych, nowe oczyszczalnie 
ścieków oraz stacje ujęć wody 
i jej uzdatniania. Te działania 
przyczyniają się do zapobiega-
nia wykluczeniu społecznemu 
osób mieszkających na obsza-
rach wiejskich, poprawiają ich 
komfort życia oraz wspierają 
rozwój dolnośląskiej wsi – po-
wiedział podczas wręczenia 
promes Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Grze-
gorz Macko.

(RED)

Zapraszamy na wieczór z 
Arturem Szałkowskim - au-
torem książek “Sekrety Wał-
brzycha”. Będzie to kolejne 
wydarzenie z cyklu „Łukasz 
Kazek przedstawia” w Bro-
warze Jedlinka. Spotkanie 
odbędzie się 17.02.2023 r. o 
godz. 18.00 w Jedlinie-Zdro-
ju.

Artur Szałkowski jest dzien-
nikarzem, urodzonym w Wał-
brzychu, związany początkowo 
z lokalnymi telewizjami, a na-
stępnie z Gazetą Wrocławską. 
Od 2019 roku związany jest z 
zamkiem Książ w Wałbrzychu. 
Był konsultantem meryto-
rycznym Narodowego Banku 
Polskiego zaangażowanym w 
procesie tworzenia monety ko-
lekcjonerskiej i obiegowej „Za-
mek Książ w Wałbrzychu”. Jest 
także weteranem działań poza 
granicami państwa, odznaczo-
nym Medalem w Służbie Poko-
ju za udział w misji pokojowej 
na terenie byłej Jugosławii, w 
ramach Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego Sił Pokojowych 

Sekrety Wałbrzycha

ONZ. Jego książki z serii “Sekre-
ty Wałbrzycha” traktują o ta-
jemnicach i ciekawostkach cza-
jących się w wąskich zaułkach 
miasta, niezbadanych podzie-
miach skrywających drogo-
cenne przedmioty. Warto je 
poznać. Podczas spotkania w 
Jedlinie-Zdroju autor odkryje 
ciekawe historie i anegdoty 
dotyczące Wałbrzycha i okolic. 
Będzie można z nim poroz-
mawiać, wznieść toast i kupić 
książki.

(RED)

21 lutego o godz. 19.00 na 
scenie Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju wystąpi 
Krzysztof Skiba z autorskim 
programem „Skiba ciągle na 
wolności, czyli Skiba na ostro 
i bez cenzury”.

Lider zespołu Big Cyc, który 
jest autorem takich przebojów 
jak: Makumba, Berlin Zachodni, 
Dres czy Świat według Kiep-
skich wystąpi w Szczawnie-
-Zdroju z blisko dwugodzin-
nym programem komediowym 
w stylu stand up comedy. 
Spektakl oparty jest na barw-
nych opowiastkach z biogra�i 
Skiby wydanej pod tym samym 
tytułem. Kulisy programów te-
lewizyjnych, wpadki w show 
biznesie, barwne ciekawostki z 
tras koncertowych... jest ostro 

Krzysztof Skiba 
w Szczawnie-Zdroju

jak w fabryce żyletek, a może 
nawet bardziej. Z programu 
dowiadujemy się jak - będąc 
gwiazdą - nie zostać alkoholi-
kiem, czy jak udzielać wywia-
dów nie mając nic do powie-
dzenia. To jest jak wizyta w SPA 
i tajski masaż mózgu w jednym. 
Uwaga! Spektakl przeznaczony 
jest dla widzów dorosłych.

(RED)
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Na stadionie w Czarnym 
Borze rozegrany został jubi-
leuszowy 40 Bieg Krasnali.

Pierwszy Bieg Krasnali odbył 
się 24 lutego 1980 roku w Bo-
równie. Jego pomysłodawcami 
byli: ówczesny dyrektor szkoły 
Jerzy Kliszewski, Tadeusz Duroł 
– wówczas inspektor oświaty w 
Czarnym Borze oraz Edward Du-
dek - nauczyciel wychowania �-
zycznego w szkole, mistrz Polski 
w narciarstwie biegowym na 15 
km i członek kadry olimpijskiej 
na igrzyska olimpijskie w 1976 r. 
Bieg Krasnali był propozycją dla 
najmłodszych narciarzy: dzieci 
od przedszkola do III klasy szko-
ły podstawowej i odpowiedzią 

na zorganizowany dwa lata 
wcześniej Bieg Gwarków, odby-
wający się w Rybnicy Leśnej. Od 
kilkunastu lat formuła Biegu Kra-
snali została poszerzona i mogą 
w nim startować uczniowie do 
klasy 6 włącznie. Od 1987 roku 
pieczę nad biegiem przejęła 
Donata Młodziankowska - Roki-
ta – ówczesna dyrektor szkoły, a 
od 2012 –Anna Dziewit – obec-
na dyrektor Gminnego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Czarnym Borze. Od 2011 roku w 
organizację imprezy włączył się 
Wójt Gminy Czarny Bór Adam 
Górecki.

Na jubileuszowy bieg przy-
jechali młodzi narciarze z całe-

40 Bieg Krasnali

go regionu oraz wielu zapro-
szonych gości. Wśród nich był 
Edward Dudek, który poprowa-
dził najmłodszą grupę uczest-
ników. - Z całego serca dzięku-
ję za przyjęcie i przeżycie tych 
dni z wami. Były wspomnienia 
sprzed ponad 40 lat, spotkania 

z byłymi zawodnikami, którzy 
brali udział w pierwszych „Kra-
snalach”, kolacja oraz wieczór 
autorski i wspomnień z organi-
zatorami tegorocznego Biegu 
Krasnali – nie kryje wzruszenia 
popularny Baca Dudek.

(RED)

Na trasach biegowych w 
Opawie w gminie Lubawka 
rozegrane zostały zawody w 
narciarstwie biegowym – XX 
Memoriał Staszka Bodzka.

Zmagania sportowe ro-
zegrane zostały w różnych 
kategoriach wiekowych. Przy-
pominamy, że wydarzenie 
upamiętnia znakomitego dzia-
łacza sportowego i instruktora 
narciarstwa, zmarłego w 1997 
roku Stanisława Bodzka. Za-
wody poprzedziło zapalenie 
znicza przy tablicy upamiętnia-
jące Staszka Bodzka, którego 
dokonał Jego wnuk Staszek.

W zmaganiach w Opawie 
rywalizowali między innymi 
zawodnicy: MUKN Pod Stróżą 
Lubawka, UKN Mela�r Czarny 
Bór, UKS Mieroszów i UKS So-
kołowsko. - Memoriał Staszka 
Bodzka, prekursora biegów 

narciarskich w tym rejonie, to 
impreza, której siłą napędową 
jest Zenek Król, wraz zaan-
gażowaniem całej rodziny i z 
pomocą władz Gminy Lubaw-
ka. Zawody zostały rozegrane 
pomimo uciekającego śniegu, 
ale za przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie. To była piękna 
historia, kiedy wnuk Staszka 
Bodzka najpierw zapalił znicz 
dla dziadka, a kilka minut póź-
niej zwyciężył w swoim biegu. 
Miałem i ja okazję pobiec w 
tym biegu, zbierając gromkie 
brawa, chociaż biegi stylem 
dowolnym i na sprinterskim 
dystansie to nie moja bajka 
– relacjonuje Edward Dudek, 
były biegacz narciarski Gór-
nika Wałbrzych i reprezenta-
cji Polski, a obecnie działacz 
sportowy.

(RED, RelacjeRegionalne.pl)

XX Memoriał Staszka 
Bodzka

• Złote gody
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Jedlinie-Zdroju 
zaprasza pary małżeńskie 
zameldowane w Gminie 
Walim, które w 2023 r. ob-
chodzą 50 rocznicę ślubu, 
do składania wniosków o 
przyznanie medali za długo-
letnie pożycie małżeńskie. 
Zgłoszenia można doko-
nać do 28 lutego 2023 r. w 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Jedlinie-Zdroju przy ul. 
Poznańskiej 2 (pokój nr 3) 
lub przesłać wypełniony 
wniosek na adres urzędu w 
Jedlinie-Zdroju.

• Z policjantem 
i psychologiem
Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Walimiu rozma-
wiali o ważnych sprawach 
ze specjalistami. Pierwsze 
spotkanie, dotyczące bez-
piecznych ferii oraz agresji 
wśród rówieśników, prowa-
dził sierżant Cezary Zdano-

wicz z Komisariatu Policji w 
Głuszycy. Kolejne warsztaty 
przeprowadziła Karolina 
Klatka – specjalistka z Po-
wiatowej Poradni Psycho-
logiczno Pedagogicznej 
w Wałbrzychu. Tematem 
spotkania było rozwijanie 
umiejętności społecznych w 
zakresie komunikacji, a tak-
że funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej.

• Czyste powietrze
Zgodnie z porozumieniem 
zawartym z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska we Wrocławiu na 
realizację zadań z programu 
Czyste Powietrze, do końca 
2022 r. w Gminie Walim zo-
stało złożonych 49 wniosków 
o do�nansowanie. Umowy 
zostały podpisane na realiza-
cję 33 zadań, spośród których 
19 już zostało zakończonych. 
Kwota wypłaconych dotacji 
na zakończone zadania wy-
nosi 220 711,07 zł.

(RED)

Raport z Gminy Walim
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• Górnik liderem!
Po zwycięstwie w Poznaniu 
nad Basketem 85:66 koszykarze 
Górnika Wałbrzych awansowali 
na pozycje lidera I ligi. Kolejny 
mecz biało – niebiescy rozegra-
ją 16 lutego o godz. 17.00 we 
Wrocławiu z WKK. Basket Po-
znań - Górnik Wałbrzych 66:85 
(20:23, 26:27, 10:23, 10:12). Ba-
sket: Wielechowski 15, Nowic-
ki 11, Dymała 9, Stankowski 9, 
Fiszer 6, Fraś 6, Tomaszewski 5, 
Ciechociński 3, Andrzejewski 2, 
Maćkowiak 0. Górnik: Chidom 
19, Niedźwiedzki 16, Sitnik 15, 
Kruszczyński 9, Majewski 7, Sto-
pierzyński 7, Kordalski 5, Walski 
4, Sobkowiak 3, Durski 0, Kabała 
0, Ratajczak 0.

• Szczypiorniak 
w Świebodzicach
Rywalizujące w grupie B I ligi pił-
karki ręczne Victorii Świebodzi-
ce kolejne spotkanie rozegrają 

na własnym parkiecie. 18 lutego 
od godz. 17.00 w hali sportowej 
przy ul. Mieszka Starego w Świe-
bodzicach Victoria będzie po-
dejmowała Szczypiorno Kalisz.

• Tropem wilczym 
w Głuszycy
Centrum Kultury Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza miłośników historii i 
czynnego wypoczynku, biega-
czy, chodziarzy, a także rodziny z 
dziećmi 5 marca 2023 r. do udzia-
łu w głuszyckim Biegu Tropem 
Wilczym. Zawodnicy wystartują 
z placu przy Centrum Przesiad-
kowym przy ul. Łukasiewicza w 
Głuszycy o godz. 12.00. Meta 
5,5-kilometrowego biegu będzie 
przy Agroturystyce Gościniec w 
Łomnicy. Opłata startowa wy-
nosi 25 zł. W pakiecie startowym 
znajdzie się m.in. pamiątkowy 
medal i koszulka, a na mecie 
na zawodników czekać będzie 

Organizatorzy Biegu i 
Nordic Walking „Stawiamy 
Tymka na równe nóżki” in-
formują o zmianie terminu 
wydarzenia na 4 marca 2023 
roku.

– Mieliśmy nadzieję, że wa-
runki w lesie się zmienią… By-
liśmy na obu trasach. Wszędzie 
lód i jest bardzo niebezpiecz-
nie. Konsultowaliśmy decyzję 
z wieloma podmiotami i oso-
bami. Z pękającym sercem mu-
sieliśmy przełożyć bieg i marsz 
na nowy termin  – mówi Ilona 
Bujalska, współorganizator wy-
darzenia.

Co zrobić żeby pobiec lub 
pomaszerować? Należy zgłosić 
udział na stronie https://formu-
larz.ultimasport.pl/156.

– A po dokonaniu zgło-
szenia prosimy o dokonanie 

darowizny do 10 lutego 2023 
roku, ale nie później niż 72 
godziny po wypełnieniu for-
mularza! Prosimy o dokona-
nie darowizny w kwocie 50 
zł. Przelew można wykonać 
na stronie https://www.sie-
pomaga.pl/stawiamy-tym-
ka-na-rowne-nozki-bieg-i-
-nordic-walking, koniecznie 
podając imię i nazwisko 
uczestnika – podkreśla Ilona 
Bujalska.

Impreza rozpocznie się 4 
marca o godz. 11.00 nad za-
lewem w Starych Bogaczowi-
cach. Biegacze będą mieli do 
pokonania trasę o długości 12 
km, poprowadzoną w masywie 
Trójgarbu, a uczestnicy marszu 
nrodic walking 5 km szlakiem 
turystycznym. 

(RED)

Sportowy raport ciepła herbata i poczęstunek. 
Opłata startowa obejmuje także 
zabezpieczenie medyczne oraz 
OC. Ilość pakietów startowych 
jest ograniczona, a zapisy przyj-
mowane są telefonicznie pod 
numerem 503 102 817 lub w sie-
dzibie Centrum Kultury Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głuszycy. 
Przed zgłoszeniem należy zapo-
znać się z regulaminem wyda-
rzenia na stronie www.ckmbp-
-gluszyca.pl.

• Bez punktów w Żorach
W 3 grupie II ligi siatkarek zespół 
Sari Żory pokonał Chełmiec Wał-
brzych 3:1 (25:14, 16:25, 25:23, 
25:17). W następnej kolejce w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 25 
lutego od. godz. 17.00 Chełmiec 
będzie poodejmował AZS Nysa.

• Gwardia znowu lepsza
Chełmiec Wałbrzych przegrał 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
z Gwardią Wilczyce 1:3 (25:20, 
15:25, 21:25, 17:25) w meczu 
17 kolejki w 3 grupie II ligi siat-
karzy. W kolejnej serii spotkań 

wałbrzyszanie zagrają 25 lutego 
z ZAKSĄ w Strzelcach Opolskich.

• Maraton górski
III Maraton Górski im. Wiesława 
Ślawskiego w Starych Bogaczo-
wicach odbędzie się 1 paździer-
nika ale zapisy już trwają. - To 
wyjątkowy bieg! Blisko 42 kilo-
metrowa trasa oraz przewyż-
szenia na 1200 metrów. Zawsze 
jest też wyjątkowa atmosfera, 
przepiękne krajobrazy i fenome-
nalna bliskość natury - zachęca 
pomysłodawca maratonu Mi-
rosław Lech, Wójt Gminy Sta-
re Bogaczowice. - Trasa biegu 
przebiega przez najpiękniejsze 
zakątki naszej Gminy, w tym 
przez czarny szlak, który powstał 
dzięki zaangażowaniu ś.p. Wie-
sława Ślawskiego - przyjaciela, 
lokalnego patrioty, miłośnika 
Gminy Stare Bogaczowice. Bie-
gacze będą mieli okazję truch-
tać po szlakach, którymi niegdyś 
przechadzał się Wiesław Ślaw-
ski.Zapisy na stronie https://
formularz.ultimasport.pl/155

(RED)

Marsz i bieg dla Tymka 
4 marca!
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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! Tel. 
692-123-981.

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(20) 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.

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!

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

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
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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

SKLEP i SERWIS 
ROWEROWY

ul. Mickiewicza 3b 
w Wałbrzychu

tel. (74) 847 15 14
lub 723 460 076

Zapraszam!
Radosław Romanik
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R E K L AMA
INVEST-PARK najlepszą strefą w Polsce

Od kilku lat Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” systematycz-
nie wspiera kluby sportowe, 
ochotnicze straże pożarne i 
wiele innych organizacji oraz in-
stytucji użyteczności publicznej 
na Dolnym Śląsku, Opolszczyź-
nie i w Wielkopolsce. W zamku 
Książ w Wałbrzychu zostało 
zorganizowane spotkanie z 
podmiotami, które w 2022 roku 
mogły liczyć na wsparcie WSSE 
„INVEST-PARK“.

W spotkaniu udział wzięli 
m.in. Piotr Wojtyczka - Pre-
zes Zarządu WSSE „INVEST-
-PARK“ oraz Grzegorz Macko 
- Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego. Nie zabrakło 
również przedstawicieli wielu 
organizacji.

- Od początku naszej obec-
ności w Strefi e moim prioryte-
tem jest uwalnianie potencjału 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Przede wszyst-
kim w kategoriach biznesowych, 
ale co nie mniej ważne — także 
w wymiarze społecznej odpo-
wiedzialności naszej spółki - po-
wiedział podczas spotkania pre-
zes WSSE „INVEST-PARK“ Piotr 
Wojtyczka.

W ramach szerokiego pro-
gramu wsparcia i strategii CSR, 
WSSE „INVEST-PARK“ wsparła 
łącznie 113 niezależnych pod-
miotów. Ścieżką sponsoringo-

Wystartuj w Biegu Tropem 
Wilczym w Wałbrzychu

Trwają zapisy na tegoroczny na 
tegoroczny Bieg Tropem Wil-
czym w Wałbrzychu, którego 
organizatorem jest Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” we współpracy 
z Gminą Wałbrzych.
Bieg zostanie rozegrany 5 marca 
2023 r. godz. 12.00 w Park Sobie-
skiego w Wałbrzychu, a 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.

Business Mixer 
z INVEST-PARKIEM

28 marca na Stadionie Tarczyński Arena Wrocław odbędzie 
się piąta edycja Business Mixera. Głównym celem wydarzenia 
jest kojarzenie inwestorów strefowych z potencjalnymi poddo-
stawcami i kooperantami.
Przypomnijmy: idea Business Mixera zaczerpnięta została z formu-
ły „speed dating” pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Przed-
siębiorcy 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 na ofi -
cjalnej stronie wydarzenia www.businessmixerwsse.pl. 

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)

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna przekaże w 2023 roku 
ponad milion złotych na działania 
z zakresu sponsoringu i CSR

sięwzięć. Także dlatego, za zgodą 
naszej rady nadzorczej, a także 
po konsultacjach z parlamenta-
rzystami, a przede wszystkim 
- diagnozując państwa potrzeby, 
zdecydowaliśmy się podwoić tę 
kwotę. Oznacza to, że w 2023 
roku z naszego budżetu przeka-
żemy ponad milion złotych na 
wsparcie stowarzyszeń, fundacji 
i osób fi zycznych. Już w marcu 
do państwa dyspozycji oddamy 
także nowy, elektroniczny gene-
rator wniosków, który zdecydo-
wanie uprości system ubiegania 
się o środki i wsparcie eliminując 
zarazem problem z oczekiwa-
niem na wypłatę pieniędzy – do-
dał Piotr Wojtyczka.

Swojego zadowolenia z dzia-
łań realizowanych przez WSSE 
nie krył również Grzegorz Macko.

 - Cieszę się, że ta piękna idea 
wspierania organizacji przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną jest stale realizo-
wana. Spółka ma kolejne ambit-
ne plany, aby ten program roz-
wijać. Tworzone są dzięki temu 
wspaniałe rzeczy i to niezwykle 
ważne, że posiadamy właśnie ta-
kiego mecenasa, który prowadzi 
efektywne działania w ramach 
odpowiedzialności społecznej 
biznesu – stwierdził Wicemar-
szałek Województwa Dolnoślą-
skiego.

wą zasilonych zostało 61 orga-
nizacji na kwotę ponad 370 tys. 
zł, a w ramach darowizn do 50 
podmiotów trafi ło kolejnych 
300 tys. zł. Łącznie na realiza-
cję wszystkich zewnętrznych 
przedsięwzięć zostało przeka-
zane ponad 670 tys. zł.

W swojej wypowiedzi pre-
zes Piotr Wojtyczka podkreślał, 
że kluczowa jest współpraca i 
wspólne dążenie do realizacji 
kolejnych projektów. Przekaza-
no również dobre informacje dla 
wszystkich podmiotów, które 
w 2023 roku będą ubiegać się o 
wsparcie Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

 - Początek roku traktujemy 
jako czas na wyznaczanie no-
wych celów i ambitnych przed-


