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- A teraz opowiem Wam po 
krótce historię Przemka i o jego 
piekle, które nie może się za-
kończyć. A chłopiec ma dopie-
ro 10 lat – mówi Natalia Libik:

- Przemek od prawie 2 lat 
przebywa w rodzinie zastęp-
czej. Zupełnym przypadkiem, 
podczas rozprawy w sądzie o 

Dziesięciolatek obarczony 
długami matki

- Zbieram pieniądze na spłatę zadłużenia 10-letniego Przemka z Boguszowa – Gorc 
oraz remont jego mieszkania, które przed laty podarowała mu babcia. Jego biologiczna matka 
z premedytacją zadłuża mieszkanie należące do chłopca – alarmuje Natalia Libik, która na ten 

cel założyła zbiórkę na stronie https://pomagam.pl/dlug10latka.

odebranie praw rodzicielskich 
jego matce okazało się, że 
dziecko jest właścicielem ma-
łego mieszkania w Boguszo-
wie-Gorcach, które podarowa-
ła mu lata temu babcia. Lokal 
zajmuje jego uzależniona od 
alkoholu, wspomniana wcze-
śniej 32-letnia matka, która z 
premedytacją zadłuża miesz-
kanie chłopca, nie pracuje i nie 
zamierza podjąć zatrudnienia, 
a z mieszkania nie chce się 
wyprowadzić. Nie płaci od lat 
za czynsz, przez co mieszkanie 
jest obciążone długami, któ-
re dziś wynoszą już ponad 30 
000 zł i wciąż rosną. Rodzice 
zastępczy, czyli moja siostra 
i jej mąż, wystąpili rok temu z 
pozwem o eksmisję matki i jest 
szansa, że na początku 2023 
roku uda się matkę Przemka 
wreszcie stamtąd usunąć. Jed-
nocześnie wspólnota miesz-
kaniowa pozwała 10-letniego 
Przemka i żąda od niego spłaty 
zadłużenia. I tylko dzięki temu, 
że sprawa tra�ła do środków 

masowego przekazu, zablo-
kowano licytację komorniczą 
właściwie w ostatniej chwili. 
Sprawa jest w toku, zaś prawo 
w Polsce jednoznacznie mówi, 
że dług obciąża właściciela 
mieszkania, nawet jeśli jest 
dzieckiem. Rodzice zastępczy 
próbowali pozyskać środki na 
spłatę długu, jednak odbijają 
się od drzwi do drzwi. Dodatek 
mieszkaniowy Przemkowi nie 
przysługuje, za to jego biolo-
gicznej matce owszem. Nie 
przysługuje mu także renta po 
zmarłym ojcu, a kilka dni temu 
przyszło pismo z ZUS o odmo-
wie przyznania renty rodzinnej 
w drodze wyjątku. Na domiar 
złego od listopada został pod-
niesiony czynsz za mieszkanie 
i co miesiąc chłopiec powi-
nien płacić 860 złotych. Po 
usunięciu wyrodnej matki, 
chcielibyśmy mieszkanie Prze-
mka szybko wyremontować, 
a następnie wynająć, by płacić 
czynsz na bieżąco. Jednocze-
śnie konieczne jest zebranie 

pieniędzy na długi obciążające 
to dziecko, które trzeba będzie 
spłacić, gdy sąd wyda wyrok. 
W innym wypadku dojdzie do 
licytacji tej nieruchomości na 
poczet długów, a chłopczyk 
straci jedyne co posiada. Jak 
widać system zawiódł, a prawo 
nie chroni dzieci... Nie ma już 
innych wyjść z tej sytuacji i dla-
tego właśnie powstała ta zbiór-
ka. Bardzo prosimy w imieniu 
Przemka o jakiekolwiek datki 
oraz o liczne udostępnienia 
informacji o zbiórce. Na bie-
żąco będziemy Państwa infor-
mować o dalszych krokach. 
Na koniec bardzo dziękuje-
my wszystkim osobom, które 
zainteresowały się sprawą i 
sprawiły, że widać jakieś małe 
światełko w tunelu, aby móc 
powalczyć o sprawiedliwość. 
Takich dzieci jak Przemek jest 
mnóstwo i nie pozwólmy, aby 
luki w prawie odbierały ma-
łoletnim ich majątki – apeluje 
Natalia Libik.

(RED)
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Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich – małych 
i dużych – to hasło zbliżającego 
się 31. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. WOŚP, 
także w Wałbrzychu, Boguszo-
wie-Gorcach, Czarnym Borze, 

Głuszycy, i Mieroszowie, zagra 
29 stycznia 2023 roku. Trwa 
nabór wolontariuszy, którzy 
będą kwestować w czasie zbli-
żającego się �nału! Na ulice 
Wałbrzycha wyjdzie grupa po-
nad 200 wolontariuszy!

Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Wał-
brzychu jest już powołany, za-
rejestrowany i zrzesza trzech 
organizatorów: Publiczną 
Szkołę Podstawową z Oddzia-
łami Integracyjnymi numer 

Zostań wolontariuszem WOŚP 26 w Wałbrzychu, Hu�ec ZHP 
Ziemi Wałbrzyskiej imienia hm. 
Alojzego Ciasnochy oraz Wał-
brzyski Ośrodek Kultury. Sztab, 
co ważne, nosi nazwę szkoły: 
PSPz OI NR 26, a jego szefem 
jest Dorota Turzańska. Numer 
wałbrzyskiego sztabu #1233.

– Prowadzimy rejestrację 
dla tych, którzy chcą być wo-
lontariuszami. Nie ma znacze-

nia wiek, ale trzeba pamiętać, 
że osoby do szesnastego roku 
życia muszą mieć opiekuna. 
Warto zapoznać się z regulami-
nem – zachęca Joanna Kakuba 
z Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury.

Jak dołączyć do 31. Finału 
WOŚP? Najlepsze rozwiązanie 
to rekrutacja internetowa. To 
najprostsze, najwygodniejsze i 
niosące najwięcej korzyści roz-
wiązanie, przekonują sztabow-
cy WOŚP.

– Wystarczy odwiedzić 
stronę iwolontariusz.wosp.
org.pl. Tam zapisze się osoba 
dorosła, jak i można zapisać 
swoje dziecko, nawet kilka 
dzieci z jednego konta. To 
prosty sposób zapisania się, 
bez wychodzenia z domu i o 
dowolnej porze. Wystarczy się 
zalogować, wypełnić formularz 
zgłoszeniowy, wstawić zdjęcie, 
wybrać z listy sztab w Wałbrzy-
chu – numer #1233 lub PSPz 
OI NR 26, ul. Palisadowa 48 
Wałbrzych – zaznaczyć puszkę 
tradycyjną i eskarbonkę, dzięki, 
której będziecie mogli zbierać 
wirtualnie pieniądze już od 
grudnia do końca stycznia. Na 
koniec zaznaczamy odpowied-
nie zgody – wyjaśnia Joanna 
Kakuba.

Przesłane w ten sposób 
zgłoszenie podlega wery�kacji 
przez szefa sztabu. Na stronie 
można śledzić to, czy zgłosze-
nie zostało zaakceptowane. 
Nie trzeba się kontaktować ze 
sztabem bezpośrednio. Na te-
lefon i na adres poczty elektro-
nicznej otrzymamy niezbędny 
kod wery�kacyjny. Warto za-
notować swoje dane do logo-
wania, bo konto wolontariusza 
może służyć przez kilka lat.

Kolejnym rozwiązaniem jest 
rekrutacja w sztabie. Tu trzeba 
skontaktować się ze sztabem 
i pojawić się na specjalnym 
spotkaniu z niezbędnymi da-
nymi, wypełnioną ankietą i 
swoim zdjęciem twarzy. Wy-
pełnioną ankietę ze zdjęciem 
twarzy można także wysłać na 
adres wospwalbrzych@gmail.
com. Obie te formy wymagają 
jednak ponownego kontaktu, 
aby podpisać wydrukowane z 
systemu oświadczenia, wiążą 
się zatem z wizytą w sztabie. 
Uwaga! Zdjęcie (format jpg, 
min. 800×600 pikseli) musi 
być podpisane imieniem i na-
zwiskiem z odsłoniętą twarzą 
(bez nakryć głowy). Zdjęci nie 
mogą być wykadrowane z np. 
fotogra�i grupowych, wakacyj-
nych. Ankietę można również 
dostarczyć do Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury, ul. Broniew-
skiego 65a (Piaskowa Góra) 
– od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.30 – 18.00; Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury, ul. Wy-
sockiego 29 (na terenie Starej 
Kopalni) – od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.30 – 18.00 
(środa do 17.00); Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 26, 

ul. Palisadowa 48, Wałbrzych 
– od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00 – 15.00 (do szefa 
sztabu – Doroty Turzańskiej).

- W Wałbrzychu mammy 
235 miejsc dla wolontariuszy. 
Zapisy przyjmowane będą do 
10 stycznia 2023 roku. To szef 
sztabu decyduje z kim będzie 
pracował. Ponieważ sztab 
ma ograniczoną pulę wolon-
tariuszy, nie wszyscy chętni 
zostaną przyjęci. Jeżeli macie 
problemy z rejestracją, można 
się kontaktować ze sztabem 
przez maila wospwalbrzych@
gmail.com lub telefonicznie 
883 521 410 – dodaje Dorota 
Turzańska.

Głuszyca też rekrutuje
Sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Głu-
szycy jest już zarejestrowany, 
działa przy Centrum Kultury – 
MBP w Głuszycy, współorgani-
zatorem jest Gmina Głuszyca, a 
jego szefem jest Klaudia Chęt-
kowska. Numer głuszyckiego 
sztabu #6011! 
Jak dołączyć do 31. Finału 
WOŚP!?
- on – line - trzeba wejść na 

stronę www.iwolontariusz.
wosp.org.pl. To prosty 
sposób zapisania się, bez 
wychodzenia z domu i o 
dowolnej porze. Wystarczy 
się zalogować, wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy, wsta-
wić zdjęcie, wybrać z listy 
sztab w Głuszycy – numer 
#6011 – zaznaczyć puszkę 
tradycyjną i eskarbonkę, 
dzięki, której będzie można 
zbierać wirtualnie pieniądze 
już od grudnia do końca 
stycznia. 

- rekrutacja w sztabie - tu 
trzeba skontaktować się ze 
sztabem i pojawić się z nie-
zbędnymi danymi, wypeł-
nioną ankietą i swoim zdję-
ciem twarzy. Wypełnioną 
ankietę ze zdjęciem twarzy 
można także wysłać na ad-
res instruktorzy@gluszyca.
pl. Obie te formy wymagają 
jednak ponownego kontak-
tu, aby podpisać wydruko-
wane z systemu oświadcze-
nia, wiążą się zatem z wizytą 
w sztabie.

 - zarejestrować się za pomo-
cą tokenu – specjalny kod, 
który można dostać w szta-
bie. 
- Zapisy przyjmowane są do 

20 grudnia 2022 roku. To szef 
sztabu decyduje z kim będzie 
pracował. Ponieważ sztab ma 
ograniczoną pulę wolontariu-
szy, nie wszyscy chętni zosta-
ną przyjęci.  Jeżeli macie pro-
blemy z rejestracją, można się 
kontaktować ze sztabem przez 
maila instruktorzy@gluszyca.pl 
lub telefonicznie 503 102 817. 
Ankieta wolontariusza oraz 
regulamin dostępne są w miej-
scu zapisów oraz na www.ckm-
bp-gluszyca.pl – mówi szefowa 
głuszyckiego sztabu.

(RED)
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To będzie wyjątkowy gór-
niczy weekend w Starej Ko-
palni w Wałbrzychu. Od dzie-
ci po seniorów. Tegoroczny 
program Festiwalu Tradycji 
Górniczych Barbórka, orga-
nizowanego przez Centrum 

Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu oraz górnicze 
stowarzyszenia, przygoto-
wany jest tak, aby tradycja 
barbórkowego święta zosta-
ła podtrzymana i wybrzmiała 
wśród wszystkich pokoleń. 

Barbórka 2022 
Dzień górnika będzie też 
obchodzony w Boguszowie 
– Gorcach, Czarnym Borze i 
Rybnicy Leśnej.

Barbórka to najważniejsze 
święto górników. W okolicach 
4 grudnia - tam gdzie są trady-

Tradycji Górniczych 
Barbórka. W tym roku 
obchodom dodatko-
wo uroczystego cha-
rakteru doda fakt, że 
barbórka górników 
węgla kamiennego w 
Wałbrzychu właśnie 
została wpisana na 
krajową listę niema-
terialnego dziedzic-
twa kulturowego. To 
wielkie wyróżnienie 
i zwieńczenie starań 
m.in. wałbrzyskich 
środowisk górniczych 
o podniesienie rangi 
ich święta. I – co waż-
ne - wałbrzyskie ob-
chody zostały wpisane 
na tę listę jako pierw-
sze w województwie 
dolnośląskim. 

W tym roku Stara Kopalnia 
na obchody najważniejszego 
święta górników zaprasza już 
w piątek - 2 grudnia. Od godzi-
ny 10.00 w Sali Łańcuszkowej 
trwać będzie Szychta Szkol-
na. Uczestniczyć w niej będą 
uczniowie wałbrzyskich szkół, 
którzy dzięki temu poznają 
tradycje starszych pokoleń 
mieszkańców ich miasta. Pod-
czas szychty dla najmłodszych 
przygotowano atrakcje, m.in. 
zagra górnicza orkiestra, część 
o�cjalną poprowadzą górnicy 
w galowych mundurach, odbę-
dzie się pasowanie na młodych 
gwarków. Nie zabraknie wystę-
pu artystycznego oraz poczę-
stunku dla dzieci. O godzinie 
17.00 w kawiarni „Sztygarówka” 
odbędzie się wykład otwarty 
„Górnictwo węgla kamiennego 
na świecie”, a zaraz po nim bę-
dzie można się wybrać pod po-
wierzchnię, by podczas barbór-
kowego nocnego zwiedzania 
pod okiem fachowca poznać 
charakter górniczych prac.

- Sobota będzie dniem ro-
dzinnym. Do hali kuźni Stara 
Kopalnia zaprasza całe rodziny. 
Będą gry, zabawy, warsztaty i 
questingi, animacje i konkur-
sy. Co dokładnie? To będzie 
niespodzianka, ale atrakcji nie 
zabraknie dla nikogo. Szych-
ta Rodzinna trwać będzie od 
12.00 do 17.00, a wstęp na nią 
będzie wolny. Przyjść może 
każdy – mówi Jan Jędrasik, dy-
rektor Starej Kopalni.

O godzinie 18.00 w Starej 
Kopalni rozpocznie się drugie 
specjalne wydanie barbórko-
wego nocnego zwiedzania z 
pracami górniczymi. Następnie 
wyjątkowy koncert muzyki �l-
mowej i porcję dobrego jazzu 
zaprezentuje Anna Nguyen z 
zespołem. Koncert rozpocznie 
się o godz. 19.00 w kawiarni 
Sztygarówka.

Niedziela 4 grudnia to Bar-
bórka, a w związku z tym nie 
może zabraknąć tradycyjnych 
obchodów tego święta. O 
godz. 12.30 rozpocznie się uro-
czysta msza święta z udziałem 
władz miasta, delegacji miast 
partnerskich, mieszkańców i 

stowarzyszeń górniczych w 
kościele Aniołów Stróżów przy 
ul. Garbarskiej w Wałbrzychu. 
O godzinie 14.00 z kościoła 
wyruszy ulicami miasta przed 
pomnik Pamięci Górnictwa 
Wałbrzyskiego wielka parada 
górnicza, gdzie odbędą się 
o�cjalne uroczystości upamięt-
niające trud pracy wałbrzyskich 
pracowników kopalń. O godzi-
nie 17:00 w sali łańcuszkowej 
Starej Kopalni odbędzie się 
tradycyjna górnicza karczma 
piwna. Wstęp na karczmę jest 
ograniczony, a bilety na to wy-
darzenia można nabyć w ka-
sach kawiarni Sztygarówka.

Dodatkowo 6 grudnia do 
dzieci ze szkół, które pojawią 
się tego dnia w Starej Kopalni 
na specjalnym wydarzeniu o 
godzinie 10:00 przyjdzie górni-
czy Mikołaj.

Barbórka w Szybie 
Witold

W piątek – 2 grudnia o go-
dzinie 10.00, z okazji zbliżającej 
się Barbórki, odbędzie się uro-
czystość przygotowana przez 
uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. Bronisława 
Malinowskiego w Boguszowie 
– Gorcach.

- Szkoła w dzielnicy Gorce 
kontynuuje kilkudziesięciolet-
nią tradycję. Z okazji święta gór-
nika, uczniowie z tej placówki 
zawsze odwiedzali górników 
pracujących w szybie Witold, 
będącym częścią Kopalni Wę-
gla Kamiennego Victoria oraz 
uczestniczyli w o�cjalnych uro-
czystościach organizowanych 
w naszym mieście z udziałem 
górników zlikwidowanej kopal-
ni Barytu oraz kopalń surowców 
skalnych. Zapraszam mieszkań-
ców na tegoroczne obchody 
Barbórki do szybu Witold, gdzie 
jest Izba Pamięci Górnictwa i 
Kopalnictwa oraz kapliczka pa-
tronki górników - św. Barbary 
– mówi Sylwia Dąbrowska, bur-
mistrz Boguszowa – Gorc.

Obchody dnia górnika zo-
staną zorganizowane także w 
Czarnym Borze i Rybnicy Le-
śnej, gdzie działają kopalnie 
surowców skalnych.

(RED)

cje górnicze - odbywa się wiele 
uroczystości. W Wałbrzychu, 
mimo że przemysł wydobyw-
czy węgla został zlikwidowany 
ponad 25 lat temu, górnicze 
tradycje są wciąż żywe. Orga-
nizatorzy obchodów, oprócz 
parady górniczej i karczmy 
piwnej, proponują wydarzenia 
dla całych rodzin podczas co-
rocznego święta – Festiwalu 
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Boguszów - Gorce
- W niedzielę Mikołaj wraz z 

niezawodnymi pomocnikami 
odwiedzi dzielnice naszego 
miasta. Spotkania z Mikołajem 
rozpoczną się o godz. 14.00 
przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gorcach, a 
zakończą około godziny 21.00 
na ulicy Kościuszki. Szczegóły 
na gra�ce obok – zachęcają or-
ganizatorzy Mikołajkowej Pa-
rady Strażaków w Boguszowie 
– Gorcach.

Czarny Bór
- 6 grudnia tuż, tuż więc 

już dziś zapraszamy wszystkie 
dzieci z Gminy Czarny Bór na 
spotkanie z Mikołajem oraz 
uroczyste odpalenie światełek 
na gminnej choince. Spotyka-
my się 6 grudnia o godz. 17.00 
na Skwerze Olimpijczyków. To 
będzie magiczny wieczór, pe-
łen prezentów i niespodzianek 
- zapowiada Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteki+Centrum 
Kultury w Czarnym Borze. Or-
ganizatorami imprezy są: Wójt 
Gminy Czarny Bór i Bibliote-
ka+Centrum Kultury w Czar-
nym Borze, a sponsorami: Wał-
brzyskie Zakłady Koksownicze 
Victoria S.A. i Nadleśnictwo 
Wałbrzych.

Głuszyca
- Zapraszamy dzieci do 

udziału w animacjach i atrak-
cjach podczas zabawy miko-
łajkowej: w sobotę 3 grudnia 
w godz.16.00 – 19.00 w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy oraz 6 grudnia w 
godz. 16.00 – 19.00 w świetli-
cy wiejskiej w Kolcach – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor CK-
-MBP w Głuszycy. - Warunkiem 
koniecznym udziału dziecka 
zabawie jest wypełnienie, pod-
pisanie i dostarczenie formu-
larza zgłoszeniowego dziecka 
przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. Formularz jest do 
pobrania ze strony interneto-
wej CK-MBP w Głuszycy, bę-
dzie dostępny także w dniu 
wydarzenia. Dzieci poniżej 6 
roku życia muszą przebywać 
pod opieką osoby dorosłej. 
Wstęp na zabawę mikołajkową 
jest bezpłatny. Zadanie jest do-
�nansowane z budżetu Gminy 
Głuszyca ze środków Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – dodaje 
Sabina Jelewska.

Jedlina - Zdrój
Stowarzyszenie Jedlińska 

Werwa zaprasza dzieci na 
spotkanie z Mikołajem, które 

odbędzie się 6 grudnia na sali 
przy ul Tuwima w Jedlinie-
-Zdroju. Spotkanie podzielone 
zostanie na dwie grupy wieko-
we. W godz. 16:00-18:00 Mi-
kołaj spotka się z maluszkami 
do lat 5. Starsze dzieci odbiorą 
swoje paczki w godz. 18:00-
20:00.

- Co należy zrobić aby Two-
je dziecko wzięło udział w 
wydarzeniu? Należy wypełnić 
formularza dostępnego pod 
linkiem: https://tiny.pl/wdg4g

 oraz dokonać wpłaty w 
kwocie 20 zł za każde dziecko 
do 2 grudnia (data wpływu na 
konto) z dopiskiem "darowi-
zna Mikołaj 2022" na nr konta 
09 1600 1462 1805 6635 7000 
0001, a także dostarczyć pre-
zent na adres podany w wia-
domości prywatnej. Więcej 
informacji w regulaminie w for-
mularzu zapisów – mówi Ilona 
Bujalska, prezes Stowarzysze-
nia Jedlińska Werwa.

Mieroszów
Burmistrz Mieroszowa, Rada 

Miejska Mieroszowa oraz Mie-
roszowskie Centrum Kultury 
zapraszają dzieci z Gminy Mie-
roszów na spotkanie z Miko-
łajem. W programie imprezy, 
która rozpocznie się 6 grudnia 
o godz. 15.30 w mieroszow-
skim Rynku jest przywitanie 
Mikołaja, zabawa z Oliverem, 
gorące kakao i wiele innych 
atrakcji.

Stare Bogaczowice
W Gminie Stare Bogaczo-

wice Mikołaj będzie krążył 
kilka dni. Zacznie już od naj-
bliższego piątku w sołectwie 
Stare Bogaczowice - 2 grudnia 
o godz. 17:00 w sali gimna-
stycznej szkoły podstawowej 
odbędzie się zabawa mikołaj-
kowa z animacjami i konkursa-
mi. Tego samego dnia w godz. 
15:00-18:00 wspólna zabawa i 
warsztaty mikołajkowe czekać 
będą na dzieci z sołectwa Cie-
szów.

3 grudnia o godz. 15:30, 
przy świetlicy wiejskiej, Mikołaj 
spotka się z dziećmi z sołectwa 
Jabłów.

Sołectwo Struga zaprasza 
na mikołajkowe warsztaty 
świąteczne w dniu 8 grudnia o 
godz. 17:00 do świetlicy wiej-
skiej.

9 grudnia o godz. 18:00 mi-
kołajkowe spotkanie odbędzie 
się przy świetlicy wiejskiej w 
sołectwie Chwaliszów.

11 grudnia Święty Mikołaj 
zawita do sołectwa Gostków 
gdzie o godz. 12:15 rozda pre-
zenty w Kościele Para�alnym.

Mikołaj tuż tuż
Dzieci z gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z niecierpliwością oczekują

na spotkanie z Mikołajem. Poniżej mikołajowy rozkład jazdy.
Świebodzice

6 grudnia Mikołaj zjawi się 
w Rynku w Świebodzicach 

aby malować uśmiech na twa-
rzach dzieci. Mikołajki w Świe-
bodzicach rozpoczną się o go-
dzinie 15.30 przed ratuszem. 
Dla najmłodszych uczestni-
ków prowadzone będą ani-
macje, a burmistrz Paweł Ozga 
tradycyjnie rozświetli choinkę 
miejską.

- Na kolejny etap zabawy za-
praszamy do hali sportowo-wi-
dowiskowej, gdzie już od godz. 
16.30 wspólnie bawimy się w 

rytmie świątecznych przebo-
jów. Tanecznych kroków uczyć 
będzie niezastąpiona ekipa 
z Klubu Senior +, a o piękną 
oprawę muzyczną zadbają 
uczestnicy sekcji muzycznej 
Miejskiego Domu Kultury. Na 
koniec rozstrzygnięte zostaną 
dwa miejskie świąteczne kon-
kursy na najładniejszą ozdobę 
oraz e-kartkę bożonarodzenio-
wą. Uwaga! Mieszkańców na 
zabawę w hali OSiR-u zawiezie 

specjalny świąteczny auto-
bus miejski – podkreśla Paweł 
Ozga.

Organizatorami wydarzenia 
są: Gmina Świebodzice, Miejski 
Dom Kultury, OSiR Świebodzi-
ce, ZGK Świebodzice.

Szczawno - Zdrój
Teatr Zdrojowy w Szczaw-

nie – Zdroju zaprasza na Mi-
kołajki z Centrum Uśmiechu, 
które odbędą się 6 grudnia o 
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godz. 11.00. Bilety w cenie 20 
zł dostępne w biurze Teatru 
Zdrojowego.

- Centrum Uśmiechu – 
twórcy takich hitów jak Grusz-
ka czy Olimpiada w Jarzyno-
wie. Na swoim koncie mają 
blisko 900 zagranych koncer-
tów w kraju i za granicą, wy-
danych 6 płyt, 10. teledysków 
oraz występy na największych 
trasach koncertowych w na-
szym kraju – Lato z Radiem, 

Złote Przeboje na Wakacjach 
czy Mamy Maj z Radiem Zet, 
a także scenach, m.in.: Sala 
Kongresowa, Klub Muzyczny 
Stodoła, Hala na Torwarze czy 
Gdynia Arena. W programie 
„Na zimowy czas” biorą udział 
trzy postaci – Jagoda, Tru-
skawka oraz Pan Orzeszek. Te-
matyka show budowana jest 
wokół świątecznego klimatu, 
dlatego też kilka piosenek ma 
charakter świateczno-zimowy. 

Część utworów ma charakter 
interaktywny, co skłania całą 
publiczność do czynnego 
udziału w koncercie. Oczy-
wiście, podczas koncertu nie 
może zabraknąć najwięk-
szych hitów zespołu, takich 
jak Gruszka czy Olimpiada 
w Jarzynowie. W przerwach 
między piosenkami artyści 
przeprowadzają konkursy na-
wiązujące do tematyki impre-
zy – mówi Mirosław Kowalik, 

dyrektor Teatru Zdrojowego 
w Szczawnie-Zdroju.

Walim
- Przed nami Mega Miko-

łajkowa Zabawa. Zapraszamy 
6 grudnia o godzinie 18.00 do 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu. W programie są mię-
dzy innymi: konkursy, poczę-
stunek, występ taneczny Sowa 
Dance Studio – wylicza Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Wałbrzych
- Mikołaj ponownie 6 grud-

nia zasiądzie w swoim fotelu, 
przy kominku w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury na terenie 
Starej Kopalni. Popijając ciepłe 
mleko i zajadając czekolado-
we ciasteczka będzie czekał 
na dzieci. Te grzeczne oczy-
wiście! Rodzice, nie czekajcie! 
Umawiajcie spotkania z Miko-
łajem! 6 grudnia pokój święte-
go Mikołaja będzie dostępny 
tylko dla umówionych wizyt! 
Nasza oferta dotyczy specjal-
nych warsztatów i spotkania z 
Mikołajem. Opłata 25 złotych 
dotyczy dziecka. Dorosły nie 
płaci, jest wsparciem dla ma-
lucha. Oferta obejmuje warsz-
taty zdobienia pierników, a 
później spotkanie ze świętym, 

który wręczy prezenty. Rodzic 
musi wcześniej dostarczyć 
do Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury prezent, który zosta-
nie przez Mikołaja wręczony. 
W czasie spotkania można 
oczywiście robić pamiątkowe 
zdjęcia. Świętemu, jak zawsze, 
towarzyszyć będą jego wier-
ne Elfy i Rudolf. Rudolf przez 
ostatni rok pracował w kuchni 
Mikołaja i w tym roku zaprosi 
Was do wspólnego zdobienia 
pierników choinkowych. Za-
praszamy do zakupu biletów 
na to niezwykłe spotkanie. Za-
kupu biletu – można dokonać 
pod adresem – https://tiny.pl/
wdksh - mówi Jarosław Buza-
rewicz, dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury.

(RED)

Podczas specjalnej konfe-
rencji prasowej w Wałbrzy-
chu zaprezentowane zosta-
ły przedmioty znalezione 
podczas prac remontowych 
w jednej z kamienic przy ul, 
Kuracyjnej w wałbrzyskiej 
dzielnicy Stary Zdrój.

- Porcelana, dokumenty, 
zdjęcia, zabawki, ubrania, buty 
i wiele innych przedmiotów 
życia codziennego czekało 
ponad 77 lat na odkrycie. Na 

specjalnej konferencji praso-
wej pokazaliśmy zawartość 70 
pakunków. Trzy zamknięte me-
talowe skrzynie czekają jeszcze 
na sprawdzenie pod względem 
bezpieczeństwa. Teraz Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zadecyduje co 
dalej z wałbrzyskim skarbem. 
Zrobimy wszystko, aby pozo-
stał w Wałbrzychu – zapowiada 
prezydent Roman Szełemej.

(RED, fot. UM)

- 1 grudnia 2022 r. nowy operator przejął gminne miejsca parkingowe. 
Wraz z nowym operatorem na ulicach pojawiły się nowe parkometry, a 
w nich nowe rozwiązania. Od czwartku za parkowanie możemy zapłacić 
kartą płatniczą oraz za pomocą blika. Lokalizacja parkometrów nie 
uległa zmianie - informuje Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

(RED, fot. UM)

Kartą lub blikiem
za parkowanie

Skarby z kamienicy
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Przez ponad 500 lat w Wałbrzychu, 
Nowej Rudzie i okolicznych miej-
scowościach wydobywany był wę-
giel kamienny. W połowie lat 90. XX 
wieku Dolnośląskie Zagłębie Wę-
glowe przestało istnieć, ale pozosta-
ło po nim wiele obiektów przemy-
słowych, które są wykorzystywane 
w różny sposób.

Woda z kopalni
Po zakończeniu wydobycia w 

wałbrzyskich kopalniach węgla ka-
miennego podziemne wyrobiska zo-
stały zalane wodą. Ale pogarszająca 
się sytuacja hydrologiczna w kraju i 
groźba niedoborów wody sprawiły, że 
samorządowcy zaczęli szukać nowych 
źródeł wody. A skoro woda była na 
wyciągnięcie ręki, to zrodziła się kon-
cepcja wykorzystania tego, co zostało 
nagromadzone pod ziemią. Po ana-
lizach wybór padł na dawny szyb Po-
kój w Kamieńsku (obecnie dzielnica 
Jedliny-Zdroju), który położony jest 
na pograniczu gmin Wałbrzych, Jedli-
na-Zdrój i Walim.

– Wałbrzyski Związek Wodociągów 
i Kanalizacji dysponuje 50 lokalnymi 
ujęciami wody. We wszystkich ujęciach 
odczuwamy okresowe braki wody. To po-
woduje, że ogromnym wysiłkiem utrzy-
mujemy zaopatrzenie w wodę i zmusiło 
nas do poszukiwania nowych zasobów. 
Takim zasobem jest właśnie szyb Pokój, 
gdzie powstała stacja uzdatniania wody. 
Wszystko jest tu oparte o szyb, który sta-
nowi ujęcie i tworzy studnię głębinową. 
Specjaliści przez trzy lata przeprowa-
dzili tu szereg badań i jesteśmy pewni, że 
ta woda będzie nadawała się do uzdat-
nienia i będzie spełniała wszelkie wy-
magania stawiane wodzie pitnej. 2.500 

Zagospodarowanie terenów 

Od 1996 roku działa Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Węgla” w Nowej Rudzie.

metrów sześciennych to jest ilość, która 
pozwala w 100% zabezpieczyć gminy 
Jedlina-Zdrój i Walim. Gmina Głuszyca 
też będzie mogła korzystać z tego ujęcia, 
podobnie jak wałbrzyskiego dzielnice: 
Rusinowa, Kozice, część Starego Zdroju, 
Nowe Miasto i górna część Poniatowa. 
Uruchomienie SUW Szyb Pokój po-
zwala także na racjonalną gospodarkę 
studniami głębinowymi położonymi na 
terenie Gminy Mieroszów – podkreśla 
Marek Mielniczuk, prezes WZWiK.

Koszt budowy stacji wyniósł po-
nad 16 mln zł, a inwestycja została 
do� nansowana przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Oczyszczają środowisko
W 1996 roku, w oparciu o restruk-

turyzację państwowej Kopalni Węgla 
Kamiennego � orez w Wałbrzychu, 
powstała spółka Eco Carbo – Julia, 
która zajmuje się sprzedażą osadów 
węgla, czyli odpadami z procesu � o-
tacji węgla koksowego. Osady węgla, 
czyli tak zwane muły węglowe, po 
przeprowadzeniu procesu � otacji wy-
dobywanego węgla z kopalni � orez 
gromadzone były od lat trzydziestych 
ubiegłego wieku aż do zakończenia 
działalność górniczej w 1996 r. 

- Węgiel wydobywany spod ziemi 
nie jest produktem „czystym” – zawiera 
drobne � agmenty skał, które należy wy-

eliminować. W tym celu stosuje się proces 
wzbogacania węgla. Przeprowadza się 
go w środowisku wodnym, a jego efektem 
– oprócz wzbogaconego, oczyszczone-
go węgla – jest odpad, muł węglowy. Ze 
względu na fakt, że wspomniany proces 
daleki był od doskonałości, muły węglo-
we zawierają dużo węgla. Dodatkowo 
wałbrzyski muł węglowy pochodzi z pro-
cesów wzbogacania wydobywanego tutaj 
antracytu, co stanowi o jego wysokiej war-
tości opałowej. Produkujemy paliwa przy 
jednoczesnej poprawie stanu środowiska 
naturalnego i stanowimy potencjalne za-
soby niezależności energetycznej dla Wał-
brzycha – informuje spółka Eco Carbo 
– Julia (źródło: h� ps://ecjpl.com/).

Stara Kopalnia
Centrum Nauki i Sztuki Stara Ko-

palnia przy ulicy Wysockiego 27 w 
Wałbrzychu to największa atrakcja 
turystyki poprzemysłowej w Polsce, 
mieszcząca się na terenie dawnej Ko-
palni Węgla Kamiennego � orez. Za-
kończona w 2014 r. rewitalizacja naj-
większej wałbrzyskiej kopalni, która w 
szczycie swej działalności zatrudniała 
kilka tysięcy pracowników, umożliwi-
ła powstanie wyjątkowego obiektu na 
turystycznej mapie Polski. Obecnie 
to 4,5 hektara zabytkowych obiektów 
poprzemysłowych, wzbogaconych o 
autentyczne wyposażenie obejmu-
jące zabezpieczony i udostępniony 
zwiedzającym kopalniany park ma-
szynowy. Dzięki pracującym w Starej 
Kopalni przewodnikom-górnikom, 
którzy przed laty pracowali w KWK 
� orez oraz muzealnikom, każdy ze 
zwiedzających może nie tylko obej-
rzeć ogromną skalę kopalnianej in-
frastruktury, ale także ma możliwość 
poznania specy� ki niebezpiecznej i 
wymagającej pracy górnika. W 2015 
r. Stara Kopalnia została wyróżniona 
prestiżowym tytułem „Zabytek za-
dbany”, nadawanym przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, co dodatkowo 
podkreśliło wyjątkowość i skalę prze-
prowadzonych w całym kompleksie 
prac rewitalizacyjnych.

W doskonale zachowanym kom-
pleksie poprzemysłowym zawiera się 
wiedza o historii i kulturze górnictwa 
węglowego, jak również o przemyśle 
ceramicznym na Dolnym Śląsku.

W strukturach Starej Kopalni dzia-
ła Muzeum Przemysłu i Techniki, w 
którym można poznać historię węgla, 
górnictwa i górników pracujących w 

Stara Kopalnia jest dziś centrum kulturalno - edukacyjnym w Wałbrzychu. Szyb Witold jest jedną z ostatnich górniczych pamiątek w Boguszowie – Gorcach.
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-  Likwidacja Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego spowodowała w Wał-

brzychu, Nowej Rudzie i okolicznych miejscowościach przeobrażenie 

setek hektarów terenów kopalnianych w tereny pokopalniane, które na-

stępnie przechodziły proces rekultywacji. Niestety, nie zawsze te procesy 

były doprowadzone do końca i nie zawsze były odpowiednio � nanso-

wane. Wiele hektarów terenów pokopalnianych w subregionie wałbrzy-

skim wciąż pozostaje niezagospodarowanych. Niektóre z nich stanowią 

zagrożenie ekologiczne, np. za sprawą wycieków wód kopalnianych 

bezpośrednio do cieków wodnych, czy emisją szkodliwych substancji z 

pokopalnianych hałd i z osadników mułów węglowych. Dlatego w naj-

bliższych latach chcemy ze środków europejskich, które pozostają w dys-

pozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, rozwiązać problemy 

z tymi szkodliwymi pozostałościami po Dolnośląskim Zagłębiu Węglo-

wym.

Grzegorz Macko
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

pogórniczych

skrajnie niebezpiecznych warunkach. 
W zbiorach muzeum znajdują się 
maszyny górnicze oraz ich elemen-
ty, pamiątki związane z działalnością 
wałbrzyskich kopalń, a także materia-
ły audiowizualne i zbiór archiwaliów. 
Muzeum to także dział archeologiczny 
oraz geologiczny z bogatymi zbiorami 
z terenu Wałbrzycha.

Poza tym w Centrum Nauki i Sztu-
ki Stara Kopalnia działają: Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki 
Współczesnej, Centrum Ceramiki 
Unikatowej, są także pokoje gościnne, 
restauracja i kawiarnia.

Szyb Witold
Historia Boguszowa-Gorc nie-

rozerwalnie łączy się z historią gór-
nictwa, głównie węgla kamiennego. 
Zabytkowe pozostałości po zakładzie 
wydobywczym w dzielnicy Gorce 
zostały zagospodarowane dzięki do-
� nansowaniu z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. Projekt „Adaptacja 
budynku nadszybia z wieżą wycią-
gową na Centrum Kulturalno-Kon-
gresowe Witold przy ul. Traugu� a 
w Boguszowie Gorcach” otrzymał 
2.422.314,58 zł.

Na potrzeby stworzenia Centrum 
Witold zaadaptowane zostały budynki 
poprzemysłowe o znaczeniu zabyt-
kowym: budynek nadszybia z wieżą 
szybu Witold oraz budynek maszyny 
wyciągowej, które niegdyś stanowiły 
pomieszczenia nad szybem Witold, 
wchodzącym w skład Kopalni Węgla 
Kamiennego Victoria. Projekt stano-
wił realizację założeń zawartych w Lo-
kalnym Programie Rewitalizacji Mia-
sta Boguszów-Gorce. Szyb Witold jest 
obiektem wpisanym do wojewódz-
kiego rejestru zabytków, wobec czego 
remont i adaptacja były ograniczone 
koniecznością zachowania pierwot-
nych parametrów oraz uwzględniały 
wytyczne konserwatora zabytków.

Budynek nadszybia przeznaczony 
jest na cele szkoleniowo-konferencyj-
ne. Na parterze znajduje się � lia bi-
blioteki publicznej, natomiast na pię-
trze jest sala konferencyjna. Powstała 
tam również Izba Pamięci Górnictwa 
i Kopalnictwa, a eksponaty, zgroma-
dzone dzięki o� arności górników i ich 
rodzin, stanowią pamiątki związane z 
wydobyciem węgla kamiennego. W 
budynku maszyny wyciągowej znaj-
duje się sala konferencyjna wraz z 
zapleczem kuchennym i sanitarnym. 

Zabytkowa wieża widokowa szybu 
Witold jest jedną z atrakcji turystycz-
nych Boguszowa-Gorc i po rewitali-
zacji pełni funkcję wieży widokowej 
o wysokości 34 m. W ramach projektu 
wykonane zostało również zagospoda-
rowanie terenu wraz z drogą dojazdo-
wą, parkingiem oraz sceną.

Podziemna Trasa Turystyczna
Podziemna Trasa Turystyczna 

„Kopalnia Węgla” powstała w Nowej 
Rudzie już w 1996 r. jako Muzeum 
Górnictwa. Pomysł zachowania czę-
ści Kopalni Węgla Kamiennego Nowa 
Ruda w formie muzeum zrodził się, 
gdy prowadzone było jeszcze wydoby-
cie. Kopalnia – muzeum miała przypo-
minać o noworudzkim dziedzictwie, 
przekazywać je kolejnym pokoleniom, 
które już nie zetknęły się z kopalnią i 
być ważnym punktem na kulturalnej 
mapie Nowej Rudy i Kotliny Kłodz-
kiej. Pierwsze wzmianki o wydobyciu 
węgla w Nowej Rudzie pochodzą już 
z 1434 r., czyli najwcześniej na obec-
nych polskich ziemiach. A w 1995 r. 
z KWK Nowa Ruda wyjechali na po-
wierzchnię ostatni górnicy.

- To wszystko jednak najlepiej usły-
szeć na miejscu, od naszych przewodni-
ków, którzy wyjaśnią wszystkie niuanse 
i zawiłości noworudzkiego górnictwa. 
Nasza misja jest prosta: codziennie 
pokazujemy trud pracy górniczej rze-
szom turystów. Przypominamy o tym 
starszym pokoleniom, uczymy nowe. 
Zachowujemy i przechowujemy górni-
cze tradycje i pamiątki. Dbamy o powie-
rzoną nam sztolnię Lech, ostatnią część 
noworudzkiej kopalni. Wszystko to, choć 
jest poważnym zadaniem, nie wyklucza 
świetnej zabawy. Programy turystyczne 
i edukacyjne są dostosowane do każdej 
grupy wiekowej. Doskonale wiemy, że 
człowiek najwięcej zapamięta, gdy cza-
sem będzie zabawnie, a czasem strasznie 
– podkreślają przedstawiciele nowo-
rudzkiej atrakcji turystycznej (źródło: 
h� ps://www.kopalnia-muzeum.pl/).

W nieczynnym szybie Pokój powstała stacja uzdatniania wody.
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Zapraszamy na wy-
stawę, której punktem 
wyjścia jest wywiad 
przeprowadzony przez 
Piotra Zugaja z Lucja-
nem Demidowskim w 
2020 r., będzie on także 
częścią towarzyszącej 
wystawie publikacji. 

Prace tych dwóch ar-
tystów przeglądają się w 
sobie, momentami zaciera 
się granica tego, kto jest 
ich autorem, liczy się ob-
raz. Takie ujęcie relacji De-
midowski/Zugaj wprowa-
dzają harmonię w układzie 
uczeń-mistrz, która staje 
się przestrzenią wzajemnych 
inspiracji.

- (…) 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 iluzjo-
nistów, czyli lustra. Zdjęcia De-
midowskiego stają się bowiem 
trwałymi obrazami iluzji i nie-
widzialnego — zwierciadła 
pojawiające się na nich „pa-
trzą” na przeciwległy widok 
niedostrzegalny ani dla niego, 
ani dla obiektywu aparatu. Ar-
tysta tym samym konstruuje 
wizualne traktaty na temat 

OKiS zaprasza:

Szkolenie dedykowane 
jest wszystkim, którzy zaj-
mują się zarządzaniem w 
kulturze na Dolnym Śląsku 
– zarówno w pełni zawodo-
wo jak i wolontariacko, w in-
stytucjach publicznych oraz 
w organizacjach pozarządo-
wych. Celem szkolenia jest na-
bycie umiejętności zarządzania 
projektami z zakresu animacji i 
kultury. Szkolenie będzie miało 
charakter kompleksowy – od 
etapu pozyskiwania środków 
publicznych na działalność kul-
turalną, przez metodykę zarzą-
dzania projektem i kierowanie 
zespołem po osiąganie rezulta-
tu i etap zamykania projektu.

Szkolenie będzie składało 
się z 2 modułów - pozyskiwa-
nie środków na projekty kul-
turalne: przegląd dostępnych 
źródeł �nansowania, procedura 

aplikowania o dotację, przygo-
towanie wniosku dotacyjnego, 
prowadzenie i rozliczenie do-
tacji; II. zarządzanie projektem: 
diagnozowanie potrzeb spo-
łecznych, de�niowanie celów 
projektu, tworzenie budżetu 
projektu, budowanie i zarzą-
dzanie planem pracy, raporto-
wanie i kontrola w projekcie.

Szkolenie prowadzone bę-
dzie w oparciu o najnowsze 
metody pracy grupowej, bazu-
jące na idei uczenia się przez 
doświadczenie: ćwiczenia, gry, 
symulacje,  mini-wykład, pracę 
w grupach, dyskusję – tak by 
maksymalnie zapewnić uczest-
nikom możliwość zdobywania 
konkretnych umiejętności i 
przełożenia ich na codzienną 
praktykę. Uczestnicy otrzymają 
specjalnie dla nich przygoto-
waną publikację, zawierającą 

najbardziej aktualne informa-
cje, będące teoretycznym uzu-
pełnieniem szkolenia. Zajęcia 
poprowadzą: Paweł Dębek – 
założyciel i szef Instytutu Edu-
kacji Społecznej oraz Kazimierz 
Szepiela – trener, manager, 
doradca, społecznik. Absolwent 
Politologii na Uniwersytecie 
Wrocławskim i Szkoły Trenerów 
Biznesu i Doradców Personal-
nych Elżbiety Sołtys.

Szkolenie odbędzie się w 
dniach 3 – 4 grudnia 2022 r. w 
godzinach od 9.30 do 15.30 w 
Studiu Psychologicznym przy 
ul. Legnickiej 52 we Wrocławiu. 
Udział jest bezpłatny, obowią-
zuje kolejność zgłoszeń.

Współorganizatorem szkole-
nia jest Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Szkolenie Zarządzanie Projektem w Kulturze 2022

Technologia nie znosi ambicji

natury obrazu fotogra�cznego 
oraz relacji obrazu względem 
rzeczywistości. Poza lustrami 
posługuje się też kamieniami 
i zmiennymi kątami widze-
nia. W niektórych pracach 
bardzo łatwo jest prześledzić 
przebieg ingerencji, inne są 
tak skomplikowane, że widzi-
my ingerencję tam, gdzie jej 
nie ma. Z kolei Piotr Zugaj w 
swoich realizacjach niejako 
odsłania kulisy prac Demi-
dowskiego, a także podejmuje 
wysiłek ich odtworzenia, ba-
zując na swojej pamięci. Pod-
daje ją pod re�eksję, tworząc 
własne obrazy, pośrednio lub 
bezpośrednio zaczerpnięte z 
realizacji starszego kolegi. Dla 

Zugaja przestrzeń ilu-
zoryczna, przestrzeń 
zwierciadła i jego 
odbicia jest próbą 
zrozumienia metody 
pracy i sposobu ob-
razowania Demidow-
skiego. Czymś znacz-
nie więcej niż tylko 
demaskatorstwem 
jego warsztatu — 
kolejną wariacją na 
temat rzeczywistości 
– mówi Paweł Bą-
kowski, kurator wy-
stawy, której organi-
zatorami są: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we 

Wrocławiu – Instytucja Kultu-
ry Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego oraz Galeria 
FOTO-GEN Ośrodka Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu.

Wernisaż wystawy odbędzie 
się 2 grudnia 2022 r. o godz. 
18.00 w Galerii FOTO-GEN 
Ośrodka Kultury i Sztuki przy 
pl. Nankiera 8 we Wrocławiu. 
Oprowadzanie autorsko-kura-
torskie odbędzie się 3 grudnia 
2022 r. o godz. 13.00. Bilety: 
normalny – 10 zł, ulgowy* – 5 
zł, grupowy – 7 zł od osoby 
(grupa od 8 osób), grupowy 
ulgowy* – 3,50 zł od osoby 
(grupa od 8 osób), rodzinny – 
15 zł ( 1 osoba dorosła +do 5 
dzieci).

1 grudnia 2022 r. w Urzę-
dzie Gminy w Walimiu zo-
stała podpisana umowa na 
budowę przedszkola samo-
rządowego wraz z elementa-
mi infrastruktury technicznej 
i zagospodarowaniem tere-
nu. Nowa placówka powsta-
nie przy ulicy Bystrzyckiej w 
Dziećmorowicach.

Projekt zakłada, że budynek 
będzie miał formę dwukondy-
gnacyjnego prostopadłościanu 
krytego dachem dwuspado-
wym o nachyleniu 40 stopni. 
W budynku będą mieściły się 
3 sale do zajęć z zapleczem 
sanitarnym, a w każdej z nich 
będzie mogło przebywać mak-
symalnie 25 dzieci. Program 
użytkowy obiektu uzupełnia-
ją pomieszczenia biurowe i 
socjalne dla pracowników, 
kuchnię cateringową połączo-
ną ze stołówką oraz dwukon-
dygnacyjny hol z poczekalnią 
i szatniami (pomieszczenie 
wielofunkcyjne). Budowany 
obiekt będzie posiadał czytel-
ny układ funkcjonalny, składa-
jący się ze strefy wejściowej, 
ogólnodostępnej, zlokalizowa-
nej w centrum budynku, sale 
dla dzieci zlokalizowane będą 
w południowych narożnikach 
budynku, podobnie jak sto-
łówka. Pomieszczenia kuchni 

Zbudują przedszkole

cateringowej, biurowe, pokój 
socjalny, pomieszczenia tech-
niczne i WC dla opiekunów 
dzieci zlokalizowane będą w 
północnej części budynku. 
Budynek wyposażony będzie 
w udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych: w toaletach 
zamocowane zostaną specjal-
ne uchwyty oraz zamontowa-
na zostanie winda schodowa. 
Zastosowane zostaną również 
nowoczesne technologie w in-
stalacjach sanitarnych. Central-
ne ogrzewanie zasilane będzie 
pompą ciepła, zamontowany 
zostanie zbiornik do magazy-
nowania wody deszczowej, 
która - po odpowiednim pro-
cesie oczyszczania - używana 
będzie do spłukiwania toalet. 

Ponadto przewidziana jest 
wentylacja mechaniczna z od-
zyskiem ciepła oraz klimatyza-
cja. Przy obiekcie powstanie 13 
miejsc parkingowych, w tym 3 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią. Wykonane zostaną także 
prace na posesji, część obecne-
go drzewostanu pozostanie, a 
część zostanie dosadzona, po-
wstanie też ogródek jordanow-
ski. Koszt wykonania całego 
projektu wynosi 8 889 210,00 
zł, a termin realizacji ustalono 
na 12 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy. Wykonawcą 
inwestycji jest AD-BUD Adrian 
Pawłowski z Dziećmorowic – 
mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

(PA)
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W dniach 3-4 grudnia w 
Boguszowie – Gorcach zo-
stanie rozegrany coroczny 
międzynarodowy turniej He-
ros Lady Open 2022 - Inter-
national Women Wrestling 
Tournament. W turnieju w 
zapasach kobiet udział we-
zmą reprezentacje 18 krajów 
z Europy i USA.

- Czy pobijemy tegoroczny 
turniej Tallinn Open? W stolicy 
Estonii rywalizowały w marcu 
272 zawodniczki! Póki co jest 
to najliczniej obsadzony tur-
niej w zapasach kobiet w Euro-
pie w 2022 roku... Przekonamy 
się o tym już 2 grudnia, kiedy 
do hali przy ulicy Waryńskiego 
10 w Boguszowie Gorcach za-
witają ekipy zagraniczne: Au-
stria - Kadra Narodowa ÖRSV 
- Österreichischer Ringspor-
tverband, Chorwacja - Kadra 
Narodowa HHS & Hrvački klub 
Ludbreg, Czechy - TAK Hellas 
Brno, Wrestling Holýšov; Dania 
- Kadra Narodowa Danish Wre-
stling – NKC; Finlandia - Kadra 
Narodowa Suomen Painiliitto 
Ry; Francja - Olympic Lutte 
Dreux Atlas, Region Hauts-de-
-France; Holandia - De Halter 
Utrecht, Young Lions; Litwa 
- Saulės Miesto Atletikos Klu-
bas, Auksinis Lokys; Łotwa - Ka-
dra Narodowa Latvijas Sporta 
Cīņas Federācija, Sporta Klubs 
Daugmale Ķekavas novads, 
Niemcy - RSV „Hansa 90” Frank-
furt (Oder), Berliner Ringer - 
Verband e.V., Thüringer Ringer-
-Verband e.V., 1. Luckenwalder 

SC, Ringerverband Nordrhein-
-Westfalen, Südbadischer Rin-
gerverband,  Rheinland-Pfalz; 
Norwegia - Kadra Narodowa 
Norges Bryteforbund; Słowacja 
- Wrestling Academy OLYMP, 
ZK Dunajska Streda; Szwajcaria 
- Swiss Wrestling Federation; 
Szwecja - Sundsvalls Atletik 
och Idrottsklubb, SAIK, Samuel 
Umeå Brottning, HSKT Brott-
ning, Karl Gustaf Brottningsklu-
bb, Husums IF Brottning, Gälli-
vare SK, AIK Brottning; Ukraina; 
USA - Aviators Wrestling; Wę-
gry Budapeszt. Polska będzie 
reprezentowana przez: kadrę 
narodową juniorek młodszych, 
KS Sobieski Poznań, Agros 
Żary, WLKS Siedlce, Klub Spor-
towy Bloczek Team Pelplin, 
Cement-Gryf Chełm, GKS Piast 
Wola, LKS Feniks Pesta Star-
gard, LKS Znicz Chęciny; RCSZ 
Olimpijczyk Radom, Iron Bulls 
Bielawa, Junior Dzierżoniów 
oraz przez gospodarzy turnie-
ju - Herosa Boguszów-Gorce. 
Nasza impreza została po raz 
kolejny objęta honorowym 
patronatem przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego. Za-
wody zostały do�nansowane 
przez: Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Radę Po-
wiatu Wałbrzyskiego i Gminę 
Boguszów-Gorce. Jak zawsze 
nieustannie wspiera nas OSiR 
Boguszów-Gorce – podkreśla 
Dariusz Piaskowski, trener He-
rosa Boguszów – Gorce.

(RED)

W Gminie Stare Bogaczo-
wice rozpoczęła się budowa 
dwóch świetlic wiejskich w 
miejscowościach Gostków i 
Nowe Bogaczowice.

- Za sprawą tej inwestycji 
powstaną w naszej gminie 
dwa nowoczesne obiekty. 
Będą to budynki jednokon-

dygnacyjne o konstrukcji 
murowanej z drewnianym 
dachem dwuspadowym kry-
tym blachodachówką. W 
świetlicach zostały zapro-
jektowane pełne zaplecza 
socjalno-sanitarne, na które 
składają się: kuchnia, sani-
tariaty, pomieszczenie po-

Budują świetlice mocnicze i magazyn oraz 
pomieszczenia techniczne. 
Termin realizacji obu świe-
tlic został zaplanowany na 
14 miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy. Wartość umowy 
wynosi około 4 miliony zło-
tych, a 85 procent tej kwoty 
stanowi dofinansowanie z 
programu Polski Ład - edycja 
I – mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Heros Lady Open 2022

Przy Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach powstał 
„Naukowy Plac Zabaw”. Głównymi elementami nowej atrakcji dla dzieci 
są: koło optyczne, „głuchy telefon” oraz ekologiczna układanka. Projekt 
został zrelizowany w ramach konkursu Fundusz Toyoty „Dobre Pomysły 
Zmieniają Nasz Świat”.

(RED)

Naukowy plac zabaw
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Pobiegną 
dla hospicjum
Do 1 grudnia trwają inter-
netowe zapisy na III Bieg 
Mikołajkowy dla Hospicjum 
w Wałbrzychu, który został 
zaplanowany na 4 grudnia 
2022 r. Biegacze wystartują 
z siedziby hospicjum przy ul. 
Krasińskiego 8 w Wałbrzychu 
o godz. 12.00, a zapisy prowa-
dzone są przez stronę https://
formularz.ultimasport.pl/45. 
Biuro zawodów czynne będzie 
w dniu zawodów w godz. 9.00 
– 11.00 w budynku hospicjum. 
W dniu zawodów będzie moż-
liwość zgłoszenia udziału, ale 
liczba miejsc będzie uzależnio-
na od liczby dostępnych pakie-
tów startowych. Aby pobiec 
5 km w radosnej atmosferze, 
wystarczy się zapisać i wpła-
cić darowiznę 50 zł na konto 
Polskiego Towarzystwo Opie-
ki Paliatywnej w Wałbrzychu: 
51 1090 2271 0000 0001 4245 
4045 z dopiskiem „darowizna”. 
Bieg organizuje Polskie To-
warzystwo Opieki Paliatywnej 
wraz z LKS Unia Bogaczowice i 
OSP Stare Bogaczowice.

(RED)

• Victoria pauzuje
Start Pietrowice Wielkie zwyciężył 
Victorię Świebodzice 38:32 (17:16) 
w 9 serii spotkań grupy B I ligi pił-
karek ręcznych. W następnej ko-
lejce, zaplanowanej na 3 grudnia, 
świebodziczanki będą pauzowały, 
a kolejne spotkanie rozegrają we 
własnej hali 10 grudnia o godz. 
17.00 z SPR Olkusz.

• Trenerzy do kadry
Dwóch szkoleniowców KPS 
Chełmiec znalazło uznanie w 
oczach Wydziału Szkolenia 
DZPS, co skutkuje objęciem 
przez nich kadr wojewódzkich 
w sezonie 2022/23: trener Da-
riusz Ratajczak obejmie rocznik 
2009 chłopców, a trener Maciej 
Leński rocznik 2008 dziewcząt.

• Pod Jasną Górę
W 9 kolejce II ligi siatkarzy Cheł-
miec Wałbrzych pokonał na 
własnym parkiecie Start Namy-
słów 3:0 (25:20, 25:17, 25:18). W 
następnej serii spotkań, która 
zostanie rozegrana 3 grudnia 
wałbrzyszanie zagrają z AZS 
Stoelzle w Częstochowie.

• Gładkie zwycięstwo
Siatkarki Chełmca Wałbrzych 
w spotkaniu 8 kolejki wygrały 
z Uni II Opole 3:0 (25:12, 25:13, 
25:13). Kolejny mecz pod-

opieczne trenera Marka Olczy-
ka rozegrają 3 grudnia z AZS 
AWF we Wrocławiu.

• Zwycięskie 
zakończenie
W zaległym spotkaniu 3 kolejki 
grupy wschodniej IV ligi Polo-
nia Trzebnica przegrała z Gór-
nikiem Wałbrzych. W 32 min. 
prowadzenie dał wałbrzysza-
nom Emeka, w 49 min. na 2:0 
podwyższył Damian Chajewski 
bezpośrednim strzałem z rzutu 
rożnego, a wynik spotkania w 4 
minucie doliczonego czasu gry 
ustalił Daniel Łuczak. Górnik: 
Stec, Rosicki, Michalak, Orzech, 
Kevin (89 Kak), Niedźwiedzki, 
Sobiesierski, Korba (71 Nowak), 
Chajewski, Smutek, Emeka.

• Zimowa Wyrypa Gór 
Suchych
- Rajd Górski Zimowa Wyrypa 
Gór Suchych 2023 odbędzie 
się 4 lutego 2023 r. To będzie 4 
edycja wymagającego trekkin-
gu po Górach Suchych. Trasa 
będzie miała długość 28 km i 
1400 m przewyższeń. Zapisy 
prowadzone są na stronie: ht-
tps://formularz.ultimasport.
pl/108 - mówi Igor Ho�man, 
dyrektor Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

(RED)

Sportowy raport
Na 3 grudnia 

w Wałbrzychu 
została zaplano-
wana Koszykar-
ska Barbórka. O 
godz. 9.00 roze-
grany zostanie 
turniej JR.NBA 
Polska, o godz. 
14.30 rozpocznie 
się mecz koszy-
karzy na wózkach 
Górnik - Konin, a 
o godz. 18.00 na 
parkiet wybiegną 
pierwszoligowe 
zespoły Górnika i 
AZS Politechnika 
Opole. Natomiast 
o godz. 16.30 
odbędzie się ce-
remonia „7 wspa-
niałych”.

W meczu 12 
kolejki I ligi koszy-
karzy MKKS Żak Koszalin po-
konał Górnika Wałbrzych 96:94 
(22:21, 22:24, 24:26, 28:23).

Żak: Łabinowicz 24, Pisar-
czyk 19, Itrich 18, Kaszowski 15, 
Dłoniak 12, Sanders 4, Karpik 
2, Rompa 2, Marcinkowski 0, 
Szewczyk 0.

Górnik: Kordalski 19, Majew-
ski 18, Niedźwiedzki 15, Stopie-
rzyński 15, Walski 15, Durski 10, 
Ratajczak 2, Sobkowiak 0.

Koszykarska Barbórka

Kolejne spotkanie Górnik 
rozegra w hali Aqua – Zdrój 
już 3 grudnia o godz. 18.00. 
Mecz z AZS Politechnika 
Opole będzie zwieńczeniem 
Koszykarskiej Barbórki. Pierw-
szoligowe zmagania poprze-
dzi o godz. 16.30 ceremonia 
„7 wspaniałych”. W jej trakcie 
zasłużeni koszykarze Górni-
ka, którzy wywalczyli tytuły 
mistrza Polski w 1982 i 1988 

roku, zostaną upamiętnieni 
w wyjątkowy sposób. Poniż-
sze numery, z którymi grały 
legendy wałbrzyskiego klubu, 
zostaną zastrzeżone: 4 - Ze-
non Kozłowski, 5 - Tadeusz Re-
schke, 6 - Wojciech Krzykała, 
9 - Ryszard Wieczorek, 10 - Je-
rzy Żywarski, 12 - Mieczysław 
Młynarski oraz 14 -  Stanisław 
Kiełbik.

(RED)
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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.
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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! 692-
123-981. 

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

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

PRACA

(4) Praca Opieka Niemcy Legalnie 
725248935 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(8) 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! 

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

instal   STD
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH

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

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

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...
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R E K L A M A

Strefa wsparcia

Już od kilku lat WSSE „INVEST-
-PARK” systematycznie wspiera 
kluby sportowe, ochotnicze straże 
pożarne i wiele innych organizacji 
oraz instytucji użyteczności pu-
blicznej na terenie Dolnego Śląska, 
Wielkopolski oraz Opolszczyzny. 29 
listopada w siedzibie WSSE doszło 
do spotkania z podmiotami, które w 
2022 roku mogły liczyć na wsparcie 
spółki.

W spotkaniu udział wzięli m.in. 
Piotr Wojtyczka - Prezes Zarządu 
WSSE „INVEST-PARK” oraz Grze-
gorz Macko - Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Nie 
zabrakło również wielu organizacji, 
którym ofi cjalnie przekazano sym-
boliczne czeki.

 - Bardzo cieszymy się i dzię-
kujemy za przybycie na dzisiejsze 
spotkanie, w trakcie którego sym-
bolicznie przekażemy Waszym 
organizacjom środki w ramach na-
szego programu CSR. Jako spółka 
doskonale zdajemy sobie sprawę z 
ogromu potrzeb i wyzwań z którymi 
borykają się wszystkie organizacje 
pozarządowe. Zwłaszcza w tych 
trudniejszych dla gospodarki cza-
sach. W ramach odpowiedzialności 
społecznej biznesu, staramy się na 
te potrzeby odpowiadać, a tylko dziś 
przekażemy na Państwa ręce kwotę 
ponad 116 tys. zł – powiedział pod-
czas spotkania prezes WSSE Piotr 
Wojtyczka.

Przez cały 2022 rok wsparcie 
od Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
otrzymało ponad 100 podmiotów. 
Tylko podczas tego spotkania dofi -
nansowanie przekazano ofi cjalnie 
aż 17 organizacjom, zlokalizowanym 
głównie na Ziemi Wałbrzyskiej. Są 
to: Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bożkowie, Kamil Bednarek Boxing, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Janusza Korczaka w Sokołowsku, 
Auto Speedway, Klub Sportowy 
Auto Moto Klub Kłodzko, Związek 
Solidarności Polskich Kombatan-
tów Wałbrzych, Międzyzakładowy 
Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów, 
Koło Gospodyń Wiejskich Unisław 
Śląski, Wrocławski Klub Sportowy 
Futsal, Stowarzyszenie Świętego 
Celestyna, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Mysłowie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lipie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bardzie, Biblioteka + 
Centrum Kultury w Czarnym Borze, 
Polski Związek Wędkarski Okręg 
Wałbrzych Koło Wałbrzych, Ząbko-
wickie Centrum Sportu i Rekreacji 
Sp. z o.o., Parafi alny Zespół Caritas 
przy parafi i św. Jadwigi w Ząbkowi-
cach Śląskich.

Prezes Piotr Wojtyczka podkre-
ślił, że kluczowa jest współpraca i 
wspólne dążenie do realizacji kolej-
nych projektów.

 - Z oczywistych powodów mogą 
Państwo tego nie wiedzieć, ale w 
procesie konsultacji i ostatecznego 
wyboru wniosków podlegających fi -
nansowaniu bardzo istotną, a wręcz 
decydującą rolę pełni nasza rada 
nadzorcza, którą dziś reprezentuje 

wicemarszałek Grzegorz Macko. 
Mimo, że serce naszej spółki znajdu-
je się w Wałbrzychu, to teren oddzia-
ływania „INVEST-PARKU” obejmuje 
także Wrocław, całą Opolszczyznę i 
znaczną część Wielkopolski. Pragnę 
jednak zapewnić, że nasi decydenci i 
przedstawiciele Skarbu Państwa, w 
tym m.in. Marcin Gwóźdź - Poseł na 
Sejm bardzo pilnują, aby zdecydo-
wana większość środków przezna-
czonych na sponsoring sportowy i 
CSR trafi ała właśnie na południe 
Dolnego Śląska - region przez lata 
pomijany na mapie dużych inwe-
stycji, zdystansowany do bogatszej 
północy województwa – dodał.

Swojego zadowolenia z działań 
realizowanych przez WSSE nie krył 
również Grzegorz Macko.

 - Cieszę się, że ta piękna idea 
wspierania organizacji w naszym 
regionie przez Wałbrzyską Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną jest stale 
realizowana. Tworzycie Państwo 
wspaniałe rzeczy i to niezwykle waż-
ne, że w regionie posiadamy właśnie 
takiego mecenasa, który prowadzi 
efektywne działania w ramach od-
powiedzialności społecznej biznesu 
- powiedział Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Centrum Nauki Kopernik 
uczy w Wałbrzychu
Klaster Edukacyjny INVEST in 
EDU, działający przy Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefi e Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”, 
zaprosił do Wałbrzycha 
edukatorów z Centrum Na-
uki Kopernik. W budynku D 
wałbrzyskiej fi lii Politechniki 
Wrocławskiej otwarta zosta-
ła tymczasowa, interaktywna 
wystawa dedykowana przede 
wszystkim uczniom szkół podstawowych. Jej uczestnicy mogą w 
praktyczny sposób, przez eksperymenty, poznawać tajniki róż-
nych dziedzin nauki, m.in. biologii, fi zyki, chemii czy informatyki.
Podczas zwiedzania uczniowie mają możliwość samodzielnego 
eksperymentowania i odkrywania praw nauki. W każdej chwili 
mogą także zwrócić się z pytaniami do obecnych na miejscu edu-
katorów, którzy są doskonale przygotowani nie tylko do opowia-
dania o nauce, ale i angażowania dzieci w interaktywne naukowe 
zagadki-zabawy. Po wizycie każdy uczestnik otrzymuje przygoto-
wany specjalnie dla nich „Poradnik młodego naukowca”, zawierają-
cy instrukcje doświadczeń do samodzielnego wykonania w domu.
W inauguracyjnym zwiedzaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek, Rektor Poli-
techniki Wrocławskiej profesor Arkadiusz Wójs oraz Dyrektor 
Wałbrzyskiej Filii dr inż. Andrzej Figiel.
Dodatkową atrakcją dla wszystkich zwiedzających jest zorganizo-
wana przez Klaster INVEST in EDU Strefa VR, w której młodzież 
ma okazję zapoznać się z możliwościami wirtualnej rzeczywisto-
ści, która wykorzystywana będzie w nowo powstającym Centrum 
Szkoleniowym INNOVATION PARK. Jego działalność koordyno-
wana będzie przez WSSE.
Wystawa dostępna jest dla zwiedzających jeszcze 1 grudnia w 
godz. 8.00-13.30 w budynku D fi lii Politechniki Wrocławskiej przy 
ulicy Armii Krajowej 78 w Wałbrzychu.

Jesienna Akademia Prawa Pracy
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
wraz z PCS Paruch Chruściel Schi�  er Stępień Kanclerz Li� ler 
ma przyjemność zaprosić na uroczyste zakończenie Jesiennej 
Akademii Prawa Pracy z PCS Li� ler.
Prawnicy z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schi�  er Stępień 
Kanclerz Li� ler omówią najważniejsze zmiany w prawie HR jakie 
zostały wprowadzone w 2022 roku bądź niebawem zostaną wdro-
żone. Dodatkowo podczas spotkania prawnicy, w krótkiej formie, 
przedstawią jakie zmiany czekają nas w 2023 roku i powiedzą jak 
się do nich przygotować. Spotkanie będzie również doskonałą 
okazją do rozmów z ekspertami.
- Akademia zakończy się wręczeniem certyfi katów uczestnictwa, 
a także loterią niespodzianek, które specjalnie na tę okazję przy-
gotowaliśmy dla Państwa. Prosimy o przygotowanie wizytówek. 
Spotkajmy się we Wrocławiu 13 grudnia o godz. 9.45w Dolnoślą-
skim Parku Innowacji i Nauki - budynek DCD3D przy ul. Kwiatkow-
skiego 4 (I piętro). Liczba miejsc ograniczona i konieczna jest re-
jestracja. Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres 
p.pawlak@invest-park.com.pl do 9 grudnia. Potwierdzenie udzia-
łu w spotkaniu otrzymają Państwo drogą e-mailową – wyjaśniają 
organizatorzy Jesiennej Akademii Prawa Pracy z PCS Li� ler.


