
Uchwała Nr XLIII/386/09

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591 (z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony 
dla Miasta Wałbrzycha stanowiącego załącznik nr 9 do Statutu Miasta Wałbrzycha przyjętego 
uchwałą  Nr  XLIII/277/05  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia  29  września  2005  roku 
(z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Panu Antoniemu Malinowskiemu. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

                                                   Przewodnicząca

                                                  Rady Miejskiej Wałbrzycha

                                                    Agnieszka Kołacz-Leszczyńska



U Z A S A D N I E N I E

Pan Antoni Malinowski od 14 lat był inicjatorem i organizatorem różnorodnych działań 
na rzecz środowiska emerytów i osób niepełnosprawnych. Jego upór doprowadził do utworzenia w 
roku  1994  Stowarzyszenia  Gwarków  Kopalni  „Victoria”  i  Kopalń  Wałbrzyskich,  którego  był 
szefem,  skupiając  350 członków.  Z jego inicjatywy Stowarzyszenie  Gwarków nawiązało  ścisłą 
współpracę z młodzieżą szkolną, której efektem są do dzisiaj organizowane imprezy kultywujące 
tradycje górnicze. 
Był człowiekiem – społecznikiem, bardzo uwrażliwionym na problemy ludzi, zarówno starszych 
jak i młodszych.  Jego działalność społeczną doceniła  także Rada Miejska Wałbrzycha,  gdzie w 
latach  1994 –  2002 (jako członek spoza  rady)  uczestniczył  w komisjach.  Był  członkiem Rady 
Wspólnoty Samorządowej „Sobięcin” - organizował imprezy, festyny dla mieszkańców tej części 
miasta.  
Pan Antoni Malinowski od 1989 roku był  członkiem Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów
i Inwalidów, a w latach 2004 – 2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgowego, który 
administracyjnie  obejmuje  obszar  dawnego  województwa  wałbrzyskiego,  Jeleniej  Góry
i Kamiennej Góry z powiatami. Jako Przewodniczący koordynował i stwarzał możliwości i pomoc 
w rozwoju  wszelkich  form działalności  Związku  z  bardzo  dobrymi  rezultatami.  Właściwie  nie 
ograniczał  swojego czasu na działalność społeczną. Zawsze dyspozycyjny, w pełni odpowiedzialny 
za powierzone  zadania, niosący pomoc ludziom.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha

 Piotr Kruczkowski


