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Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych ostrzega przed 
fałszywymi telefonami od 
rzekomych pracowników 
ZUS, którzy proszą o poda-
nie danych potrzebnych do 
wypłaty środków z subkont. 
Oszuści chcą w ten sposób 
wyłudzić informacje, które 
mogą posłużyć im np. do 
kradzieży lub zaciągnięcia 
kredytu. Podobnie jest w 
przypadku powiadomień o 
rzekomych dopłatach do pa-
czek, które oszuści rozsyłają 
za pośrednictwem sms-ów 
oraz poczty elektronicznej.

Oszuści nie próżnują. Wciąż 
udoskonalają swoje metody i 
nie można im zarzucić braku 
kreatywności. 

Telefony i sms-y od oszustów
- Chociaż schemat się 

zmienia, cel jest ten sam: wy-
łudzić pieniądze bądź zdobyć 
nasze dane, również hasła do 
konta bankowego i do portali 
społecznościowych. Tym ra-
zem jest podobnie – ostrze-
ga Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. - Po 
oszustwach „na wnuczka” czy 
na „czternastą emeryturę” 
przyszła kolej na oszustwo na 
„pieniądze z subkonta” – do-
daje.

Do niektórych oddziałów 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych zaczęli zgłaszać się 
klienci, którzy otrzymują te-
lefony od osoby podszywa-
jącej się za pracownika ZUS. 
Oszuści proszą o podanie 
danych identy�kacyjnych nie-
zbędnych wypłaty środków z 
subkonta. Prawdopodobnie 
ich celem jest wyłudzenie in-
formacji, które mogą później 
posłużyć np. kradzieży lub do 
zaciągnięciu kredytu. Należy 
uważać także na maile, które 
przychodzą rzekomo z ZUS. 
Może być w nich informacja o 
błędnie naliczonych składkach 
i prośba o skorygowanie wpła-
ty. Takie wiadomości mogą 
zawierać wirusy, dlatego na-
leży je niezwłocznie kasować, 
poinformować policję i pod 
żadnym pozorem nie wpłacać 
pieniędzy.

- Przypominam, że my nie 
dzwonimy do swoich klientów 
i nie wysyłamy do nich kore-
spondencji mailowej. Kontakt 
elektroniczny możliwy jest je-
dynie, gdy klient posiada pro�l 
na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS i wyraził zgodę 
na taki kontakt z naszej strony. 
Ostrzegamy, aby nie podawać 
swoich danych przez telefon i 
nie odpowiadać na podejrzane 
maile, które rzekomo pocho-
dzą z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych – apeluje Iwona 
Kowalska-Matis. 

Jeśli rozmówca lub adresat 
maila wzbudza nasze wątpli-
wości, możemy go zwery�-
kować w najbliższej placów-
ce ZUS bądź telefonicznie 
poprzez Centrum Obsługi Te-
lefonicznej pod numerem: 22 
560 16 00.

Uważaj na zakupach
Przed oszustami przestrze-

ga także wałbrzyska policja. 
Tym bardziej, że przed święta-
mi wielu z nas skorzysta z moż-
liwości zakupienia prezentów 
przez internet.

- Należy pamiętać, że zaku-
py w sieci najlepiej dokonywać 
w sprawdzonych, autoryzo-
wanych i zarejestrowanych 
sklepach internetowych. Przed 
przesłaniem pieniędzy kupu-
jący powinien sprawdzić, czy 
�rma oferująca nam produkty i 
usługi w ogóle istnieje. Robiąc 
zakupy należy:
- sprawdzić komentarze i 

opinie o sprzedającym – 
bezpośrednio w serwisie 
sprzedażowym jak i poprzez 
wyszukiwarkę internetową,

- sprawdzić numer telefonu 
sprzedającego – czy jest to 
numer polskiej sieci teleko-
munikacyjnej, czy sprzeda-
jącego pojawia się w wyszu-
kiwarce internetowej i jakie 
wpisy się do niego odnoszą,

- sprawdzić od kiedy użyt-
kownik posiada konto w 
serwisie sprzedażowym - 
uwaga! unikamy nowych 
kont,

- w przypadku mniej popu-
larnych sklepów interne-
towych należy sprawdzić, 
gdzie zarejestrowana jest 
domena strony sklepu – np. 
poprzez wyszukiwarkę Cen-
tralops,

-  sprawdzić, czy na stronie 
sklepu wskazany jest jego 
adres, telefon i regulamin,

-  ocenić wizualnie profesjo-
nalizm wykonania strony 
sklepu internetowego.
W razie możliwości doko-

nujmy przelewu środków po-
przez usługę PayU, unikając 
płatności bezpośrednio na ra-
chunek bankowy. W tej drugiej 
sytuacji nie obejmuje nas pro-
gram ochrony kupujących. W 
przypadku wątpliwości należy 
skontaktować się telefonicznie 
ze sprzedającym i dopytać o 
możliwość nadania przesyłki za 
pobraniem. Przypominamy, że 
nie należy przesyłać pieniędzy 
na poczet kosztów wysyłki. W 
przypadku przesyłki za pobra-
niem należy wymusić u sprze-
dającego zaznaczanie opcji 

przeglądu towaru przy odbio-
rze. Pamiętajmy, że przedmio-
ty sprzedawane w sieci są z 
reguły tańsze o około 10-20%, 
niż w sklepach stacjonarnych. 
Wszelkie inne tańsze oferty 
powinny wzbudzić w nas nie-
pokój i zastanowienie – oszust 
zawsze zwraca na siebie uwagę 
nadzwyczajnie atrakcyjną ofer-
tą – zaznacza komisarz Marcin 
Świeży, O�cer Prasowy Komen-
danta Miejskiego Policji w Wał-
brzychu.

Przestępcy wysyłają także 
sms-y i maile z informacjami 
o niedpłatach za przesyłkę, 
nieopłaconych fakturach, ale 
także i zaległościach np. za 
prąd. Wystarczy, że klikniemy 
w przesłany w nich link, zalo-
gujemy się do spreparowanej 
strony internetowej banku, a 
przestępcy już po chwili - ma-
jąc dostęp do naszego konta 
bankowego – wykonają prze-
lew zgromadzonych przez nas 
oszczędności, a my zostaniemy 
bez pieniędzy.

- Złodzieje w ten sam spo-
sób kradną tożsamość osoby 
poprzez popularne portale 
społecznościowe, podszywa-
ją się pod nią i wykorzystując 
zaufanie znajomych proszą 
ich o podanie hasła BLIK. Do-
dają, że właśnie stoją przy ka-
sie i chcą zapłacić za zakupy, 
ale ich karta płatnicza akurat 
w tym dniu straciła ważność 
lub proszą o szybką pożycz-
kę na zakupy przez internet, 
obiecując zwrot środków �-
nansowych następnego dnia. 
Bądźmy czujni i nie dajmy się 
zwieść pozorom. Czytajmy 
dokładnie komunikaty przy-
chodzące na telefon podczas 
każdej transakcji oraz wiado-
mości od znajomych. Warto 
jest zadzwonić do osoby, któ-
ra w ten sposób prosi nas o 
pomoc, w celu potwierdzenia, 
czy nie jest to próba przestęp-
stwa. Taka forma kontaktu – 
przez komunikator - może się 
okazać zwykłym oszustwem. 
My natomiast możemy stracić 
swoje oszczędności, ponieważ 
przestępcy czekają tylko, aby 
wypłacić nasze ciężko zarobio-
ne pieniądze – dodaje Marcin 
Świeży.

(RED)
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Ośrodek Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu 
zaprasza, wraz z arty-
stami i Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu, na ma-
giczny koncert “Jarmu-
żek - Pakowska”, który 
odbędzie się 8 grudnia 
2022, w Sztygarówce w 
Starej Kopalni. Poczatek 
o godz. 18.00.

Wrocławski duet Jar-
mużek - Pakowska łączy 
dolnośląskie pieśni ludo-
we z jazzem i elektroniką. 
Charyzmatyczna wokalist-
ka, entuzjastka śpiewu tra-
dycyjnego - Kasia Pakow-
ska z zespołu Kosy i Robert 
Jarmużek - pianista i kom-
pozytor z zespołu Mikro-
music, stworzyli interesu-
jącą i bogatą aranżacyjnie 
muzykę, która - oprócz 
walorów artystycznych - 
ma w sobie prostotę i tę-
sknotę za wspólnym śpie-

waniem. Ich debiutancka 
płyta „Przed skończeniem 
świata” to świeża interpre-
tacja wokalnych tradycji, 
które pojawiły się na te-
renie Dolnego Śląska po 
II wojnie światowej. Na 
płycie, która miała swoją 
internetową premierę w 
marcu 2022 r., usłyszeć 
można dawne ballady, 
pieśni liryczne i obrzędo-
we wykonywane do tej 
pory przez dolnośląskie 
śpiewaczki: Bronisławę 
Chmielowską, Michalinę 
Mrozik, Stanisławę Lata-
wiec czy zespół śpiewa-
czek z Żarek Średnich.

„Tyle razy świat miał się 
skończyć. Ten, w którym 
istnieją pieśniarki przeka-
zujące tradycję śpiewania 
pieśni, odchodzi bezpow-
rotnie na naszych oczach. 
Pomyśleliśmy, że zanim 
dzień sądny nadejdzie, 
chcemy powiedzieć od sie-

bie ostatnie słowo, nagrać 
muzykę o tym, co kruche, 
ważne i co chcielibyśmy 
uchronić od zapomnienia. 
Z tego powstała płyta z pie-
śniami, które są nam bliskie, 
jak ciału koszula. Ich ponad-
czasowa mądrość i piękno 
nie mogą przeminąć.”

Wrocławski duet wcią-
ga w opowieść o korze-
niach i tożsamości, a ich 
koncerty zacierają granice 
między sceną a publicz-
nością. Jarmużek - Pakow-
ska zapraszają do świata 
pieśni, które wciąż są ak-
tualne i potrzebują być 
wyśpiewane przez wszyst-
kich.

Organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu –  Instytucja Kultury 
Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Stara 
Kopalnia Centrum Nauki i 
Sztuki w Wałbrzychu.

(JP)

OKiS zaprasza:

Jarmużek i Pakowska 
w Starej Kopalni

Niemieckojęzyczną Gru-
pę Teatralną I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wałbrzy-
chu „Gegen den Wind”, 
prowadzona przez Iwonę 
Rudnicką, przygotowała 
premierę spektaklu „Die 
Verwandlung” na podstawie 
opowiadania Franza Kafki.

- Byliśmy świadkami prze-
miany Gregora Samsa w ol-
brzymiego owada oraz prze-
miany członków rodziny, 
którzy tak oto zostali zmuszeni 
do podjęcia pracy. Metamor-
foza bohatera odsłania praw-

dziwą naturę pasożytniczego 
układu czwórki bohaterów. 
Główny bohater umiera w cał-
kowitym osamotnieniu, gdyż 
rodzina trzyma go w ukryciu... 
Twórcy spektaklu z niezwy-
kłym wyczuciem oddali tę sur-
realistyczną rzeczywistość oraz 
dramat człowieka wyalienowa-
nego, opuszczonego – mówi 
Beata Urbaniak, wicedyrektor I 
LO w Wałbrzychu.

Spektakl został przygotowa-
ny na Festiwal Teatralny Związ-
ku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Pol-

sce. W przedstawieniu wzięli 
udział: Weronika Chamela (3 a), 
Kacper Gawron (4 DP), Natalia 
Kraczek (3 DP),  Bartosz Krzesiń-
ski (1 b), Zuzanna Laskowska (2 
b), Julia Majewska (3 a), Alek-
sander Piśla (4 DP), Rafał Po-
wroźnik (3 b) i Julian Zachursky 
(3 a). Przy spektaklu pracowali 
także nauczyciele I LO: Adriana 
Gawlik, Magdalena Ilnicka-Jan-
czak, Magdalena Małowska, 
Przemysław Pobiedziński i Ra-
fał Wójcik oraz absolwentka I 
LO Magda Małowska.

(BU, fot I LO)

Przemiany w I LO

- 12 grudnia o godzinie 
18.00 w zamku Książ w Wał-
brzychu, w ramach projektu 
Zamek Kobiet, odbędzie się 
piąte, �nałowe spotkanie 
w 2022 roku. „Grzeczna już 
byłam” to warsztaty eduka-
cyjne dla kobiet, które po-
prowadzi Joanna Keszka. W 
kobiecym gronie podysku-
tujemy o kobiecej seksualno-
ści! – zachęcają organizatorki 
spotkania.

- Nieważne czy jesteś sin-
gielką, czy w stałym związku. 
Umiejętność zadbania o siebie 
i o przyjemność w przestrzeni 
seksualnej dodaje pewności, 
wiary w siebie i pozytywnej 
energii. Poprawia jakość relacji 
z partnerami lub partnerkami. 
Jeśli jesteś ciekawa, czego jesz-
cze nie wiesz o swojej kobiecej 
seksualności i chciałabyś do-
wiedzieć się jak bardziej cie-
szyć się swoim ciałem, relacja-
mi zapraszamy Cię serdecznie 
na to ultra-kobiece spotkanie! 
Seksualność to część naszego 

dorosła życia. Kobieta, która 
wie jak rozmawiać o seksual-
ności i dbać o siebie w sypialni, 
jest nie do zatrzymania, także 
w innych przestrzeniach swoje-
go życia. Dowiesz się, jak mieć 
więcej pewności siebie w sek-
sie i w życiu – wyjaśniają inicja-
torki projektu Zamek Kobiet.

Udział w spotkaniu jest bez-
płatny, ale liczba miejsc jest 
ograniczona – decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Zapisy prowa-
dzone są za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: info@
ksiaz.walbrzych.pl.

Joanna Keszka - trenerka 
kreatywnego seksu, specjalist-
ka w temacie kobiecej seksu-
alności, edukatorka seksualna, 
aktywistka i pisarka. Autorka 
poradników i książek o seksie 
„Grzeczna to już byłam”, „Po-
tęga zabawnego seksu”. Pisze 
o kobiecej perspektywie w 
polskich rozmowach na temat 
seksu na portalu www.barba-
rella.pl. Prowadzi warsztaty i 
szkolenia w całej Polsce. Razem 

Grzeczna już byłam

z Magdą Mołek stworzyła best-
sellerowe podcasty „Rozważna 
i erotyczna” oraz „Śmietanka 
erotyczna”. Zachęca kobiety, 
żeby odmawiały wstydzenia się 
i przepraszania za to, że mamy 
ochotę w życiu i w seksie na 
więcej niż serwują nam pod 
płaszczykiem dobrych rad kon-
serwatywni strażnicy cudzych 
moralności.

(KR)
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#EnergiaOdNowa

Debacie oksfordzkiej przysłuchiwała się młodzież i nauczyciele obu szkół

#EnergiaOdNowa – taki tytuł 
otrzymała kampania informacyj-
na przygotowująca mieszkańców 
subregionu wałbrzyskiego do 
zmieniających się priorytetów roz-
wojowych związanych z neutral-
nością klimatyczną, dekarboniza-
cją i transformacją energetyczną. 
Zadanie współ� nasowane ze 
środków samorządu województwa 
zrealizowała Fundacja Wałbrzych 
2000. Zwieńczeniem projektu była 
debata oksfordzka, która 6 grud-
nia 2022 r. odbyła się w Zespole 
Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytu-
sa Hubera w Wałbrzychu.

- Takie projekty, które w przyjazny 
sposób przybliżają skomplikowaną te-
matykę związaną z założeniami trans-
formacji energetycznej i gospodarczej 
są bardzo potrzebne - mówi Wicemar-
szałek Województwa Dolnośląskie-
go Grzegorz Macko. - Cieszy mnie 
również zaangażowanie młodzieży i 
debata, która dała możliwość skon-
frontowania tak skrajnych punków wi-
dzenia. Jako samorząd województwa 
� nansujemy wiele działań, które mają 
na celu poprawę stanu otaczającego 
nas środowiska, ale nie zapominamy 
również o edukacji, stąd nasze zaanga-
żowanie w projekt Energia OdNowa.

Sprawiedliwa transformacja oraz 
przejście na gospodarkę niskoemisyj-
ną to jedno z ważniejszych wyzwań 
nie tylko dla subregionu wałbrzy-
skiego, ale i całego Dolnego Śląska. 
Wyzwania społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe, wynikające między 
innymi z ubóstwa energetycznego, 
wysokiej energochłonności przemy-
słu czy konieczności rekultywacji 
terenów zdegradowanych to obsza-
ry, które z jednej strony wymagają 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko

Rada mędrców debaty oksfordzkiej (od lewej): wicemarszałek Grzegorz 
Macko, burmistrz Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska, burmistrz Szczawna 
– Zdroju Marek Fedoruk, Maria Dembowska z DZT Service, pełnomocnik 
zarządu Tauron Krzysztof Gajewski

Drużyna Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu

Drużyna Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawnie Zdroju

interwencji ze środków publicznych, 
ale z drugiej podniesienia wiedzy i 
świadomości lokalnych społeczności, 
w zakresie wyzwań, z jakimi przyjdzie 
się im zmierzyć w kolejnych latach. 
Kampania informacyjna #Energia-
OdNowa wszystkim mieszkańcom 
subregionu poprzez publikację ma-
teriałów prasowych, � lmów i postów 
w mediach społecznościowych, przy-
bliżyła problematykę odnawialnych 
źródeł energii, w tym energii z wiatru, 
promieniowania słonecznego, hydro-
termalną i  otrzymywaną z biomasy, 

elektromobilności i emisji z transpor-
tu, gospodarki odpadami i recyclin-
gu oraz efektywności energetycznej 
budynków. Co istotne, problematyka 
została pokazana z różnych punktów 
widzenia: regionalnego i lokalnego  
samorządu, przedsiębiorców i miesz-
kańców. Zwieńczeniem cyklu była 
debata oksfordzka „Jak będzie wyglą-
dał nasz kraj w 2050 roku?”, w której 
udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół 
nr 5 w Wałbrzychu (Mechanika) i Ze-
społu Szkół im. M. Skłodowskiej-Cu-
rie w Szczawnie-Zdroju (Ceramika).
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1600 Msza Święta z udziałem ks. bp. Ignacego Deca 
 (kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. 3 maja 3 w Walimiu)

1715 Jasełka, kolacja wigilijna i wspólne kolędowanie
 (Hala Sportowa, ul. Boczna 8A w Walimiu)

16 GRUDNIA (piątek) w Walimiu

Rozkład jazdy  BEZPŁATNYCH autobusów 
na Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne
Glinno 15.00
Michałkowa 15.05
Zagórze Śląskie 15.15
Niedźwiedzica 15.20
Podlesie 15.25
Olszyniec 15.30
Jugowice Górne 15.35
Walim 15.40
Rzeczka 15.50
Stary Julianów 14.45
Nowy Julianów 14.50

Dziećmorowice:
ul. Bystrzycka  54 15.00
ul. Sienkiewicza 18 15.05
ul. Sienkiewicza 57  15.07
ul. Sienkiewicza 75
(k. świetlicy) 15.15
Zagórze Śląskie 15.25
Jugowice
(na przeciw piekarni)    15.30
Walim (ul. Drzewna) 15.35
POWRÓT PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA

Adam Hausman, wójt gminy Walim
oraz ks. Dominik Wargacki, proboszcz parafi i św. Barbary w Walimiu

ZAPRASZAJĄ

Bożonarodzeniowe

Spotkanie Wigilijne 

Organizatorzy: Gmina Walim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu, 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach, Centrum  Sportu i Rekreacji  w Walimiu, Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

R E K L AMA

Firmy, instytucje i szkoły 
też grają dla WOŚP! Od 10 
grudnia mogą wystawić sta-
cjonarne puszki. Trwa reje-
stracja chętnych.

Od 10 grudnia będzie moż-
na zbierać pieniądze w ramach 
31. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy stacjo-
narnie: w �rmach, instytucjach 
i szkołach. By otrzymać puszkę 

trzeba się zarejestrować. Pusz-
ki mogą stanąć w �rmach czy 
sklepach, niezależnie od tego 
czy są to duże, czy małe przed-
siębiorstwa, ale także w insty-
tucjach i szkołach.

– Firmy, instytucje czy szko-
ły, które chcą wystawić pusz-
kę z logo Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy powinny 
zgłosić się przez stronę iwo-

Stacjonarne puszki WOŚP
lontariusz.wosp.org.pl. Po za-
logowaniu trzeba zaznaczyć 
opcję „chcę zarejestrować �r-
mę”, wypełnić formularz zgło-
szeniowy, wybrać z listy sztab 
w Wałbrzychu, nasz sztab ma 
numer #1233 i nazywa się PSPz 
OI NR 26, ul. Palisadowa 48 
Wałbrzych, zaznaczyć puszkę 
tekturową i eskarbonkę, dzięki, 
której będzie można dodatko-

wo zbierać pieniądze wirtual-
nie – informuje Joanna Kakuba 
z Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury.

W czasie wypełniania for-
mularza trzeba określić termin 
zbiórki, można wybrać mak-
symalny okres, od 10 grudnia 
do 29 stycznia. Na koniec trze-
ba zaznaczyć pola dotyczące 
wyrażenia niezbędnych zgód. 
Zgłoszenia są wery�kowane 
przesz szefa sztabu. Na stronie 
można śledzić czy zgłoszenie 
zostanie zaakceptowane. Nie trzeba już kontaktować się 

bezpośrednio ze sztabem, jak 
tylko będą puszki ze sztabu do 
odbioru, sztab skontaktuje się z 
�rmą, instytucją czy szkołą.

Ważne! Firmy i instytucje 
mogą wesprzeć wałbrzyski 31. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej pomocy przekazując 
do Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury różnego rodzaju „fanty”, 
rzeczy, usługi i vouchery, które 
będą oferowane w czasie zbli-
żającego się �nału. W Wałbrzy-
chu, jak i w całym kraju, WOŚP 
zagra 29 stycznia 2023 roku. 

Wydarzenie „Wałbrzych dla 
WOŚP” odbędzie się na terenie 
Starej Kopalni.

Na stronie iwolontariusz.
wosp.org.pl mogą się rejestro-
wać także osoby, które chcą 
być wolontariuszami w czasie 
31. Finału WOŚP. Ten odbędzie 
się pod hasłem – „Chcemy wy-
grać z sepsą! Gramy dla wszyst-
kich – małych i dużych!”

Regulamin puszek dla �rm, 
instytucji czy szkół dostępny 
jest na stronie www.wok.wal-
brzych.pl.

(JK)

Ukazał się trzeci singiel 
„Lecę balonem”, zapowiada-
jący album „Zabójca Królo-
wej”, czyli drugą solową pły-
tę Nullizmatyka, na bitach 
Tyrana.

- To najdłużej kręcony te-
ledysk w jego przygodzie z ra-
pem - mówi Nullizmatyk, czyli 
wałbrzyski raper Patrycjusz 
Kochanowski. - Prace nad nim 
trwały kilka lat. W realizację 
klipu zaangażowało się wielu 
profesjonalistów, którzy po-
mogli przenieść na obraz wizję 
autora tej historii. Scenieria kli-
pu też ulega ciągłym zmianom, 
przez co obrazek nabiera dyna-
micznego kolorytu.

Pustynia w Boliwii, koloro-
we jeziorka koło Marciszowa, 
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-
-Zdroju, zamek Książ, lot balo-
nem, czy wykwitny wrocławski 
hotel - to tylko część scenerii, 
którą możemy zobaczyć w naj-
nowszej producji Nullizmatyka. 
Za warstwę muzyczną kawałka 
odpowiada Tyran. Ten kawałek 
to mieszanka różnych stylów: 
usłyszymy tutaj treściwy tech-
niczny rap, reagge oraz dub. 
W numerze pojawia się także 

żywy bas, który wyszedł spod 
ręki Rafał Boryckiego, człon-
ka Lao Che oraz S l i me, który 
okrasił kawałek wyszukanymi 
dziękami z gramofonów.

- „Lecę balonem” jest nieco 
ironiczny, nieco bawi, a zarazem 
smuci. Na kształt zarówno tekstu 
jak i klipu do „Lecę balonem” 
wpłynęły różne bodźce osobi-
ste, ale i widziane z perspek-
tywy obserwatora, tzw. czyste 
życiowe doświadczenia. Można 
powiedzieć, że to przerysowane 
życie muzyka, które inaczej jest 
widziane oczami ludzi, a inaczej 
wygląda w rzeczywistości, ale 
mimo wszystko każdy w tym 
wszystkim jest w stanie odna-
leźć sporą cząstkę siebie. Tekst i 
klip daje poczucie świadomości, 
że w sumie czasami wszyscy je-
steśmy tacy sami, mamy różne 
życiowe momenty i przeżywa-
my bardzo podobne sytuacje. 
Po prostu każdy z nas czasem 
dostaje od losu lekkiego świra – 
wyjaśnia wałbrzyski raper.

Premierowy klip dostępny 
jest na stronie https://www.
youtube.com/watch?v=A-
M38ogdvhLA

(PK)

Nullizmatyk leci 
balonem
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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

R E K L AMA

Podjęty w tytule dzi-
siejszego artykułu temat 
zmiany płci wydaje się być 
kontrowersyjny. Czy jed-
nak na pewno takim być 
powinien? W przestrzeni 
publicznej można spotkać 
się ze skrajnymi opiniami 
na ten temat.

Argumentacje na popar-
cie każdego ze skrajnych 
stanowisk bywają śmieszne, 
straszne, a przy tym najczę-
ściej wskazują na brak wiedzy 
wypowiadającego się w tym 
temacie. Nie tak dawno kraj 
obiegła wypowiedź jednego 
z polityków, który spłycił to, 
bardzo wrażliwe, zagadnie-
nie do zdania: „do wpół do 
szóstej byłem mężczyzną, a 
teraz jestem kobietą”. Słu-
chając takich wypowiedzi ła-
two zapomnieć o podmiocie 
problemu, czyli o człowieku 
- konkretnej osobie wyma-
gającej pomocy. Faktem jest, 
że natura popełnia błędy, a 
współczesna medycyna jest 
w stanie błędy te naprawiać. 
Sama medycyna to jednak za 
mało, by błąd natury w pełni 
skorygować. Do całkowitego 
uregulowania kwestii zmiany 

płci konieczne jest także pod-
jęcie działań prawnych.

Przepisy polskiego prawa 
nie przewidują odrębnego 
trybu postępowania do pro-
wadzenia przez sądy spraw 
o zmianę płci. Nie oznacza to 
jednak, że takie postępowanie 
jest niemożliwe. Zgodnie ze 
stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego, z braku innych przepi-
sów, właściwą drogą prawną 
do postępowania w przed-
miocie ustalenia płci, jest ko-
nieczność wytoczenia tzw. 
powództwa o ustalenia opar-
tego o treść art. 189 Kodeksu 
Postępowania Cywilnego. 
Powództwo należy wytoczyć 
przeciwko rodzicom, a w przy-
padku ich śmierci przeciwko 
kuratorowi, którego ustanowi 
sąd.

Powództwo o ustalenie 
płci, wytacza się często już w 
trakcie podejmowania dzia-
łań dotyczących tranzycji płci, 
to jest po rozpoczęci terapii 
hormonalnej, a czasem na-
wet po pierwszych zabiegach 
medycznych. Do tego rodzaju 
działań medycznych, jak rów-
nież do wytoczenia powódz-
twa, konieczne jest uprzednie 

Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie – Zdroju zaprasza na 
koncert Kabaret Hrabi pt. 
„Ariaci”. Początek 8 grudnia 
o godz. 20.00.

Badania dowodzą, że sta-
tystyczny Polak do opery idzie 
raz na 150 lat. Udając się na 
spektakl „Ariaci”, będzie moż-
na… mieć to z głowy. Hrabi 
udowadniają, że opera może 
być dla człowieka zrozumiała, 
pouczająca, wzruszająca, a na-
wet zabawna. Kabaret Hrabi 
to esencja purnonsensowego 
dowcipu, a zarazem jedyny bo-

daj kabaret, na którego spek-
taklach zdarzają się przypadki 
zasłabnięcia ze śmiechu. Nie-
zmiennie bawią odkrywczym 
spojrzeniem na relacje dam-
sko-męskie, niekonwencjonal-
nym podejściem do wyzwań 
codzienności i prezentowa-
niem sposobów na radzenia 
sobie z przeciwnościami losu. 
Kobieca energia Joanny Ko-
łaczkowskiej świetnie rezo-
nuje z męską charyzmą reszty 
zespołu, czyniąc spotkanie 
niezwykłym przeżyciem, po 
którym dobry humor pozosta-

je z nami na długo. Specjalnym 
gościem programu jest z kolei 
światowej sławy śpiewak ope-
rowy, meloman i komik. Obda-
rzony niezwykłym poczuciem 
humoru, od lat z powodzeniem 
łączący dwa światy - muzyczny 
i komediowy. W widowiskach 
na pograniczu koncertu i ka-
baretu, wyśmienita muzyka 
komponuje się z błyskotliwym 
żartem, a całość, obok solidnej 
porcji oczyszczającego śmie-
chu - dostarcza kilku łez wzru-
szenia.

(RED)

Kabaret Hrabi w SzczawniePrawo w pigułce: zmiana płci
w świetle prawa

rozpoznanie przez lekarzy psy-
chiatrę i seksuologa zaburze-
nia identy�kacji płciowej tzw. 
transseksualizmu. Pod tym 
pojęciem zawiera się diagno-
za stwierdzająca niezgodność 
pomiędzy płcią psychiczną, 
a anatomicznymi cechami 
płciowymi - płcią biologicz-
ną. Zaburzenie to musi mieć 
charakter wrodzony, trwały i 
nieodwracalny. Lekarze jedno-
cześnie muszą stwierdzić brak 
chorób psychicznych, niepra-
widłowości hormonalnych czy 
genetycznych u danej osoby. 
Z uwagi na bardzo ważki cha-
rakter sprawy, sąd może uznać 
za konieczne powołanie bie-
głego sądowego. Biegły po 
zbadaniu pacjenta, oraz po 
zapoznaniu się z jego doku-
mentacją medyczną, wydaje w 
sprawie opinię.

Prawomocny wyrok usta-
lający zmianę płci stanowi 
podstawę do nadania nowe-
go numeru PESEL oraz aktu 
urodzenia. Umożliwia również 
zmianę imienia na odpowiada-
jące ustalonej wyrokiem płci.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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• Tacy sami choć różni
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód zaprasza osoby niepełno-
sprawne wraz z opiekunami na 
spotkanie informacyjne, które 
zostało zaplanowane na 20 
grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w 
czytelni internetowej Centrum 
Kultury - MBP w Głuszycy. W 
spotkaniu udział zapowiedzie-
li: pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wałbrzychu, koszykarze na 
wózkach z klubu Górnik Toyota 
Wałbrzych, osoby po amputa-
cji kończyn, technik ortopeda. 
Mieszkańcy Gminy Głuszyca 
mają możliwość dojazdu bu-
sem na spotkanie - rezerwacja 
telefoniczna pod numerem 
690 637 515.

• Jarmark 
bożonarodzeniowy
Gmina Głuszyca zaprasza do 
odwiedzenia Głuszyckiego Jar-
marku Bożonarodzeniowego, 
który zorganizowany zostanie 
na parkingu przy Przedszkolu 
Samorządowym przy ul. Grun-
waldzkiej w Głuszycy w piąt-
kowe popołudnie - 16 grudnia 
w godzinach: 15:00- 18:00. 
Na przybyłych czekać będą 
ręcznie wykonane świąteczne 
ozdoby i ulubione przysmaki. 
Nie zabraknie także świątecz-

nej muzyki, występów arty-
stycznych i wyjątkowego go-
ścia - św. Mikołaja.
- Zapraszamy wystawców lo-
kalnych produktów oraz ar-
tystów do prezentacji swoich 
świątecznych wyrobów. Zgło-
szenia dokonujemy poprzez 
wypełnienie deklaracji uczest-
nictwa dostępnej na stronie: 
www.ckmbp-gluszyca.pl. Kon-
takt telefoniczny pod nume-
rem 503 102 817 w dni powsze-
dnie w godz. 8.30 – 15.30 oraz 
mailowo: ckmbp@gluszyca.pl. 
Na zgłoszenia czekamy do 14 
grudnia – zachęcają organiza-
torzy.

• Dbają o czyste 
powietrze
Pismo Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota” opubliko-
wało ranking wydatków gmin 
na ochronę i klimat. Zestawie-
nie powstało na podstawie 
wydatków przeznaczonych 
na walkę o czyste powietrze 
w latach 2018-2021. Gmina 
Głuszyca zajęła 21 miejsce w 
zestawieniu 642 miasteczek 
z całej Polski. W latach 2018-
2021 na ochronę powietrza sa-
morząd Głuszycy przeznaczył 
średnio 834,97 zł na jednego 
mieszkańca.

(MC)

Aneta Piotrowska z Głu-
szycy, dotknięta nieuleczalną 
chorobą, walczy o powrót do 
zdrowia, sprawności i samo-
dzielności. Do tego jest jej 
niezbędna proteza nogi, która 
kosztuje ponad 100 tysięcy 
złotych, a głuszyczanki nie stać 
na samodzielne s�nansowanie 
zakupu. Dlatego założyła inter-
netową zbiórkę na ten cel.

- Mam 31 lat i od około 4 lat 
zmagam się z nieuleczalną cho-

robą układu krążenia — choro-
ba Buergera. Schorzenie, które 
daje objawy i skutki będące 
identyczne z tymi w miażdży-
cy naczyń kończyn dolnych. 
Choroba tragiczna w skutkach 
była przez dwa lata mylona z 
boleriozą. Wszystko się zmieni-
ło, dopiero gdy ból nie dawał 
mi spokoju, a na stopach poja-
wiły się rany… Wtedy pojawiła 
się diagnoza! Dzisiaj jestem 
po amputacji nogi i walczę, by 

to samo nie spotkało drugiej. 
Chciałabym tym razem zdą-
żyć… Choroba z roku na rok 
stopniowo odbierała mi spraw-
ność i powodowała ogromny 
ból, nawet w trakcie chodzenia. 
Podczas ostatniej, długiej ho-
spitalizacji lekarze podjęli się ra-
towania mojej nogi. Próbowali 
udrożniania tętnic oraz terapię 
genową przy pomocy komórek 
macierzystych. Niestety bez re-
zultatów… We wrześniu 2022 r. 

Aneta zbiera na protezę nogi przyszło mi podjąć najtrudniej-
szą decyzję w życiu — decyzję o 
amputacji nogi. Była to bardzo 
wysoka cena za życie bez bólu! 
Niestety nie jest to koniec mo-
ich zmagań z chorobą... Czeka 
mnie teraz trudna walka o dru-
gą, również dotkniętą chorobą 
nogę. Jedynym ratunkiem dla 
niej jest jak najszybszy powrót 
do sportu i ruchu. Czekam jesz-
cze na wygojenie się kikuta oraz 
zahartowanie go, ale optymi-
stycznie wiosną chciałabym już 
wrócić do życia! Nie chcę być 
zależna od innych. Chciałabym 
spełniać marzenia, założyć wła-

sny zakład krawiecki — nie być 
na zasiłku, ani musieć prosić 
o dalszą pomoc. Abym mogła 
stanąć na nogi i powrócić do 
aktywności �zycznej potrze-
buję protezy podudzia dobrej 
jakości. Niestety proteza, w któ-
rej bezpiecznie i bez przeszkód 
będę mogła uprawiać sport — 
jest bardzo kosztowna! Jej koszt 
na ten moment to ok. 100-120 
tys. złotych, co - niestety - znacz-
nie przekracza możliwości moje 
i mojej rodziny. Refundacje ze 
strony instytucji publicznych to 
maksymalnie 5-10% potrzebnej 

kwoty… Dlatego zwracam się z 
prośbą o wsparcie mojej zbiórki 
i pomoc w powrocie do spraw-
ności. Marzę, by jeszcze kiedyś 
pojechać na narty z córką, wy-
brać się na rodzinną wycieczkę 
rowerową lub móc zatańczyć 
z moim ukochanym… Proszę, 
pomóż mi zdążyć! – apeluje 
Aneta Piotrowska.

Zbiórka pieniędzy na prote-
zę dla głuszyczanki prowadzo-
na jest na stronie https://www.
siepomaga.pl/aneta-piotrow-
ska.

(RED)

Raport z Gminy Głuszyca
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W ramach projektu „Edu-
kacja przez inspiracje na lata 
2019-2024” uczniowie z 6 
gmin Powiatu Wałbrzyskiego 
poznali stolicę Polski. Jako 
pierwsi zwiedzili Warszawę 
uczniowie szkół z gmin: Bo-
guszów-Gorce, Głuszyca i 
Walim, natomiast młodzież 
z gmin: Mieroszów, Stare 
Bogaczowice oraz Szczawno 
Zdrój gościła w stolicy dwa 
tygodnie później.

- Program wycieczki obej-
mował wjazd na taras wido-
kowy Pałacu Kultury i Nauki, 
zwiedzanie Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, przejazd 
metrem oraz nocny spacer po 
Warszawie z uwzględnieniem 
jej najważniejszych miejsc i 
zabytków: placu Zamkowego, 
Grobu Nieznanego Żołnierza, 
parku Saskiego oraz siedziby 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polski. Ogromną radość spra-
wiła młodzieży możliwość 
wejścia do stacji telewizyjnej 
TVN, podczas której uczest-
nicy zawitali do programu 
Ranking Mazura, spotkali się 
także z dziennikarzami: Rafa-
łem Wojdą, Dagmarą Kaczma-

rek – Szałkow, Dianą Rudnik 
oraz Małgorzatą Kukułka. Było 
dużo zabawy, emocji i wrażeń. 
Arleta Zalewska – reporterka 
TVN24, odsłoniła kulisy swojej 
codziennej pracy, przy okazji 
sprawdzając predyspozycje 
dziennikarskie uczniów. Było 
dużo zabawy, emocji i wrażeń. 
Wszystkie dzieci szczęśliwe 
wróciły do swoich domów, 
tym samym projekt „Edukacja 
przez inspirację na lata 2019-
2024” w roku 2022 uznajemy 
za wykonany. Realizacja wy-
cieczek możliwa była dzięki 
współpracy gmin – Walim, Bo-
guszów Gorce, Stare Bogaczo-
wice, Mieroszów, Głuszyca oraz 
Szczawno Zdrój oraz udziele-
niu pomocy �nansowej na ten 
cel przez Starostwo Powiato-
we w Wałbrzychu. Uczestnicy 
wycieczki składają serdeczne 
podziękowania organizatorom 
za możliwość uczestniczenia w 
wyprawie do stolicy, a radne-
mu Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go Łukaszowi Kazkowi za inte-
resujące i rzeczowe opowieści 
o Warszawie i jej historii – mó-
wią organizatorzy wyjazdów.

(RED)

Młodzi w Warszawie

W ramach projektu „Cy-
frowa Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”, �nansowa-
nego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Gmina Czar-
ny Bór otrzymała wsparcie 
w wysokości 100 000 zł na 
zakup sprzętu komputero-
wego.

Dzięki temu wsparciu, gmi-
na kupiła 38 laptopów oraz 1 
komputer stacjonarny wraz z 
akcesoriami. Wójt gminy pod-
pisał 39 umów darowizny w ra-
mach realizacji tego projektu. 
Uroczyste wręczenie sprzętu 
komputerowego odbyło się 
w  Gminnym Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Czarnym 
Borze. Dzieciom i młodzieży, 
dla których przeznaczone były 

komputery, laptopy i tablety 
towarzyszyli rodzice, a samo-
rząd reprezentowała wójt oraz 
sekretarz Gminy.

- Pandemia COVID-19 poka-
zała wiele problemów, w tym 
braki i nierówności w rozwo-
ju cyfrowym. Ujawniła de�cyt 
sprzętu komputerowego, czy 
utrudnienia w dostępie do Inter-
netu, co wpłynęło na realizację 
obowiązków szkolnych przez 

dzieci. Przekazane komputery i 
laptopy mają na celu wyelimi-
nowanie tych ograniczeń. Życzę 
wam i waszym rodzicom, aby 
ten sprzęt komputerowy przy-
czynił się do waszego rozwoju 
osobistego i pomagał wam w 
codziennych zajęciach w szkole - 
powiedział podczas przekazania 
sprzętu Wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki.

(RED)

- Ogromne gratulacje i brawa dla uczniów Gminny Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Czarnym Borze, którzy z sukcesami uczestniczyli w 
konkursie wojewódzkim „Bezpieczny KRUSnal”. I miejsce zajął Maciej 
Borowiak z klasy Va, a wyróżnienie dostała Zuzanna Bejnarowicz z klasy 
V a. Gratulacje dla nauczycieli za pomoc w przygotowaniu uczniów, 
którzy pokonali w kolejnych etapach konkursu wielu rywali. Gratulacje 
i podziękowania także dla organizatorów konkursu z Oddziału 
Regionalnego KRUS we Wrocławiu – mówi Dorota Skibska, zastępca 
wójta Gminy Czarny Bór.

(RED)

Dostali komputery Bezpieczny KRUSnal
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• Wygrali bulodrom
Delegacja Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Boguszowie-Gorcach 
wzięła udział w konferencji 
prasowej podsumowującej 
kampanię „Wygrywa zaczyna 
się od WY” w Warszawie. - Z 
rąk przedstawicieli Totalizato-
ra Sportowego oraz Fundacja 
LOTTO im. Haliny Konopackiej 
odebraliśmy dyplom oraz czek 
na kwotę 90 000 zł na budowę 
bulodromu przy ul. Olimpijskiej 
w Boguszowie-Gorcach. A to 
wszystko dzięki Wam! Zdobyli-
śmy 96 787 głosów - najwięcej 
na Dolnym Śląsku! Dziękujemy 
za każdy głos oddany na nasz 
projekt. Dziękujemy również 
wszystkim zaangażowanym w 
promowanie naszego projek-
tu. Bo razem możemy więcej 
– podkreślają przedstawiciele 
OSiR Boguszów – Gorce.

• Seniorzy mają klub
Zakończyła się adaptacja lo-
kalu przy ul. Krakowskiej w 
Boguszowie- Gorcach na klub 
seniora. - Wyremontowany lo-
kal został wyposażony w me-
ble oraz nowoczesny sprzęt 
i będzie zarządzany przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguszowie-Gorcach. Dzię-
ki przeprowadzonej moder-
nizacji powstało przyjazne i 
komfortowe miejsce spotkań, 
które niebawem zostanie udo-
stępnione osobom starszym z 
naszego miasta – mówi Sylwia 
Dąbrowska, burmistrz Bogu-
szowa – Gorc.

• Dla rodziców
Gmina Boguszów-Gorce, we 
współpracy z Fundacją Family-
lab Polska, organizuje w Szybie 
Witold cykl seminariów inspi-
rujących dla rodziców. Rodzice 
mogą uczestniczyć we wszyst-
kich seminariach, które się uzu-
pełniają, albo wziąć udział w 
wybranych pojedynczych spo-
tkaniach, które odbywają się 
w poniedziałki w godz. 17.00 - 
19.00. Tematy kolejnych semina-
riów: 12.12.2022 r. - rodzice jako 
para; 19.12.2022 r. - dziecko w 
szkole; 09.01.2023 r. - nastolatek 
- kiedy kończy się wychowanie? 
Więcej szczegółów dot. poszcze-
gólnych tematów szukaj na: 
https://katarzynakubiczek.pl/ i 
http://www.family-lab.pl/.

(RED)

Raport z Boguszowa-Gorc

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Mieroszowie roz-
począł formalną współpracę 
z Akademią Nauk Stosowa-
nych Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu.

- Podpisane zostało po-
rozumienie mające na celu 
współpracę obu stron w dzie-
dzinie edukacji, popularyzacji 
wiedzy i inicjatyw kultural-
nych w ramach prowadzonych 
uniwersytetów trzeciego 
wieku. Współpraca będzie re-
alizowana przez: organizowa-
nie i prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć; inicjowanie i 

realizację wspólnych regio-
nalnych projektów; wspólne 
organizowanie warsztatów, 
seminariów lub konferencji 
oraz innych spotkań, a także 
zapraszanie przedstawicie-
li obu stron na własne i inne 
spotkania; wymianę infor-
macji o planach i działalności 
oraz inne formy i sposoby, 
które strony uzgodnią w celu 
realizacji tego porozumienia. 
Dziękujemy za zaproszenie 
rektorowi i senatowi uczelni 
– mówi Sekretarz Gminy Mie-
roszów Ewa Kisztelińska.

(RED)

Uniwersytet 
z akademią

Nowe przeznaczenie bu-
dynku po byłym gimnazjum 
przy ulicy Żeromskiego 30 w 
Mieroszowie było dużym wy-
zwaniem dla Rady Miejskiej 
Mieroszowa oraz burmistrza 
Andrzeja Lipińskiego, gdy 
w listopadzie 2018 r. rozpo-
częli swoją pracę. W roku 
ubiegłym w tylnym skrzydle 
budynku powstał Klub Dzie-

cięcy „Akademia Misiowa”, 
natomiast w jego przedniej 
części w ubiegłym tygodniu 
otwarty został klub seniora.

Dzięki wsparciu Minister-
stwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej oraz środkom własnym 
Gminy Mieroszów wyremonto-
wane zostały drzwi wejściowe 
i korytarz, przygotowana zo-
stała sala rekreacyjno-rehabili-

tacyjna oraz sala spotkań wraz 
z aneksem kuchennym. Wyre-
montowane i przebudowane 
zostały - z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami - toalety oraz tylne 
wejście. Obiekt został także 
wyposażony w urządzenia do 
ćwiczeń i sprzęt AGD. Wartość 
inwestycji wynosi 511 758,84 zł 
, a do�nansowanie z Minister-

stwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej 200 000 zł.

- Dziękuję mieszkańcom 
gminy za obecność na uroczy-
stości oddania do użytku Klubu 
Senior+ w Mieroszowie. Dzię-
kujemy za przyjęcie zaprosze-
nia senator Agnieszce Kołacz-
-Leszczyńska, Wicemarszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorzowi Macko oraz bur-

Klub Senior+ w Mieroszowie otwarty
mistrzowi Lubawki Ewie Ko-
cembie. Podziękowania kieruję 
także do chóru Irysy pod batutą 
Krystyny Cybulskiej, któremu 
podczas występu towarzyszył 
z akordeonem Michał Leszko. 
Dziękuję za niezmiernie smacz-
ne wypieki domowe: Kołu Go-
spodyń Wiejskich Mela�rki z 
Rybnicy Leśnej, członkom Klu-
bu Senior+ w Unisławiu Śląskim 
oraz Stowarzyszenia Młodzi 
Duchem. Za realizację zadania 
dziękuję sekretarzowi gminy 
Ewie Kisztelińskiej, skarbnikowi 

gminy Joannie Błażuk, dyrek-
torowi OPS Mieroszów Bogu-
sławie Nawrat, kierownikowi 
Referatu Rozwoju Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie Marcie 
Lupierz oraz Marcelinie Rewer-
s-Jaworskiej. Jestem pewien, że 
to pierwszy krok do tchnięcia 
życia w ten pokaźny gmach i 
zagospodarowania przestrze-
ni dla wszystkich organizacji 
działających w naszym mieście 
– podkreśla burmistrz Andrzej 
Lipiński.

(RED)



Czwartek, 8 grudnia 2022 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Karol Okrasa – kucharz, 
autor i prezenter telewizyj-
nych programów o tematyce 
kulinarnej odwiedził pod-
opiecznych Hospicjum im. 
św. Jana Pawła II w Wałbrzy-
chu.

Prowadzący popularny 
program telewizyjny „Okrasa 
łamie przepisy” w wałbrzyskim 
hospicjum spotkał się z pod-
opiecznymi tej placówki i przy-
gotował dla nich danie.

- W naszym hospicjum wie-
le się dzieje, czasem ktoś pła-
cze, czasem się śmieje. Przekrój 

atrakcji od Sasa do Lasa, a dzi-
siaj jest u nas - Karol Okrasa! 
Dziś gotowanie i smakowanie 
- kolacja, obiad no i śniadanie. 
Dziękujemy Panu Karolowi za 
odwiedzenie naszego hospi-
cjum, za rozsiewanie aroma-
tów poprawiających nastrój 
oraz za atmosferę pełną ciepła, 
jakie jest nieodłącznym ele-
mentem wspólnego, rodzinne-
go gotowania – mówi Renata 
Wierzbicka, prezes Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Wałbrzychu.

(RED)

Okrasa gotował 
w hospicjum

361 biegaczy wystarto-
wało na dystansie 5 km w 
III Biegu Mikołajowym dla 
Hospicjum w Wałbrzychu. 
Podobna liczba uczestników 
wzięła udział w rywalizacji 
dzieci. Biegowi towarzyszy-
ła loteria fantowa i kiermasz 
wypieków. Cały dochód z 

biegu został przeznaczony 
na wsparcie podopiecznych 
Hospicjum im. św. Jana Paw-
ła II w Wałbrzychu.

- Za nami niezwykły III Bieg 
Mikołajowy dla Hospicjum. 
Bieg, którym dowodziła radość 
we własnej osobie. Radość 
namalowana na twarzach i 

sercach uczestników, organi-
zatorów, wolontariuszy, pra-
cowników, a przede wszyst-
kim podopiecznych naszego 
wyjątkowego hospicjum. Po 
raz kolejny było warto - dzię-
kujemy Wam wszystkim. Tym, 
których głowy są pełne po-
mysłów ożywiających nasze 

III Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum hospicjum oraz tym, którzy te 
pomysły potra�ą wcielić w ży-
cie. Wszystkim niezastąpionym 
organizatorom, wolontariu-
szom i oczywiście uczestnikom, 
którzy już kolejny rok stają na 
starcie naszego biegu, zapra-
szając do niego kolejne osoby. 
Dziękujemy wszystkim , którzy 
wsparli nasz pomysł, pomaga-
jąc �nansowo lub organizacyj-
nie. Dziękujemy za atmosferę 
współpracy, radości i poczucia 

sensu wysilania się za cenę 
choćby jednego uśmiechu! – 
podkreślają przedstawiciele 
Polskiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej Oddział w Wał-
brzychu, którzy byli współor-
ganizatorami biegu wraz z LKS 
Unia Bogaczowice i OSP Stare 
Bogaczowice. A ciepły posiłek 
dla wszystkich biegaczy ufun-
dowały Kopalnie Surowców 
Skalnych Bartnica.

Rywalizacji biegaczy towa-
rzyszył kiermasz słodkich wy-
pieków, przygotowanych przez 
wolontariuszki z Wałbrzycha i 
Koło Gospodyń Wiejskich z Lu-
bomina oraz uczniów III Liceum 
Ogólnokształcącego w Wał-
brzychu. Wszystkie słodkości 
zostały sprzedane, podobnie 
jak losy na loterii fantowej. Za 
każdym losem kryła się nagro-
da – niespodzianka, a po zakoń-
czeniu biegu wśród wszystkich 

Wyniki biegu na 5 km
Mężczyźni
1. Paweł Pawlik Wałbrzych
2. Kamil Łyczkowski Wałbrzych
3. Stanisław Kowalski Dziećmorowice
Kobiety
1. Joanna Nowacka Wałbrzych
2. Paulina Kożuch Czarny Bór
3. Katarzyna Mitro Kamienna Góra

uczestników zostały rozloso-
wane nagrody główne: 1 tona 
koksu (ufundowana przez Wał-
brzyskie Zakłady Koksownicze 
Victoria w Wałbrzychu), złoty 
pierścionek z brylantem (ufun-
dowany przez Zakład Złotni-
czy Bogusława Golińskiego w 
Wałbrzychu), tort (ufundowany 
przez Cukiernię Świerczyński w 
Wałbrzychu) i hatka z piernika 
(ufundowana przez Piekarnię 
Frąckowiak w Wałbrzychu).

(RED)
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• Zagrają z Olkuszem
W 10 serii spotkań grupy B I ligi 
piłkarki ręczne Victorii Świebo-
dzice pauzowały. W następnej 
kolejce, zaplanowanej na 10 grud-
nia, świebodziczanki będą podej-
mowały we własnej hali od godz. 
17.00 SPR Olkusz. W trakcie tego 
meczu odbędzie się licytacja ko-
szulki z autografami podarowanej 
przez mistrzynie Polski z Zagłębia 
Lubin. Cały dochód z tej licytacji 
zostanie przeznaczony na ope-
rację serca dwuletniego Antosia 
Sobeckiego ze Świebodzic.

• Derby dla Chełmca
Siatkarki AZS AWF Wrocław prze-
grały we własnej hali z Chełm-
cem Wałbrzych 0:3 (23:25, 16:25, 
19:25). Kolejne spotkanie o mi-
strzostwo 3 grupy II ligi pod-
opieczne trenera Marka Olczyka 
rozegrają 10 grudnia w Łaziskach 
Górnych z Polonią.

• Cenny punkt
AZS Stoelzle Częstochowa po-
konał Chełmiec Wałbrzych 3:2 
(21:25, 25:19, 25:21, 19:25, 15:10) 
w meczu 3 grupy II ligi siatkarzy. 
A kolejne siatkarskie emocje cze-
kają kibiców 10 grudnia w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. O godz. 
15.00 w rozgrywkach 1 Ligi Dol-
nośląskiej (dawna III liga) Cheł-
miec II będzie podejmował Volley 

Sobótka, a od godz. 18.00 w dru-
goligowej rywalizacji Chełmiec 
zmierzy się w derbowym starciu 
Bielawianką Bielawa.

• Zimowa Wyrypa Gór 
Suchych
- Zapraszam na 4 Rajd Górski Zi-
mowa Wyrypa Gór Suchych 2023. 
To będzie 4 edycja wymagające-
go trekkingu po Górach Suchych. 
Trasa o długości 28 km i 1400 m 
przewyższenia w zimowych wa-
runkach sprawi Wam dużo frajdy 
oraz zapewni dużo przepięknych 
widoków. Do zobaczenia 4 lute-
go 2023 r. Zapisy prowadzone są 
na stronie: https://formularz.ulti-
masport.pl/108 - mówi Igor Hof-
fman, dyrektor Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

• Waligóra Run Cross 2023
Stowarzyszenie Walim na Żądanie 
rozpoczęło przyjmowanie zapi-
sów na przyszłoroczny Waligóra 
Run Cross. Biegi zostały zaplano-
wane na 15.04.2023 r. w Głuszycy. 
Rywalizacja będzie toczyła się na 
dystansie Half, czyli 27 km z sumą 
przewyższeń 1324 m oraz Ultra, 
czyli 52 km z sumą przewyższeń 
2896. Zapisy prowadzone są na 
stronie https://www.zmierzy-
myczas.pl/1564/waligora-run-
-cross-2023.html.

(RED)

Sportowy raport
Spotkanie z koszykarza-

mi, którzy zdobywali dla 
Górnika tytuły mistrza Pol-
ski, turniej JR.NBA Polska 
oraz ligowe meczy koszy-
karzy Górnika na wózkach 
i w tradycyjnej odmianie 
koszykówki – tak wygląda-
ła Koszykarska Barbórka w 
Wałbrzychu.

- Barbórkowy, ligowy mecz 
z KSS Mustang Konin godny 
był wydarzeń tego dnia w 

Wałbrzychu. Kto był nie ża-
łuje, bo po zdecydowanym 
prowadzeniu biało-niebie-
skich, Mustangi doprowadzi-
ły do dogrywki, aby w samej 
końcówce doliczonego czasu 
gry barbórkowe zwycięstwo 
zabrać ze sobą do Konina. 
Przegraliśmy 56:58, a na kolej-
ny mecz zapraszamy w przy-
szłym roku – mówią przedsta-
wiciele drużyny koszykarzy na 
wózkach Górnika Wałbrzych.

Biało - niebieska Barbórka

Zanim na parkiet wybiegły 
pierwszoligowe zespoły Gór-
nika i AZS Politechnika Opole, 
odbyła się ceremonia „7 wspa-
niałych”. W jej trakcie zostały 
zastrzeżone numery zasłużo-
nych dla wałbrzyskiej koszy-
kówki zawodników, którzy z 
Górnikiem wywalczyli tytuły 
mistrza Polski w 1982 i 1988 
roku. Poniższe numery, z który-
mi grały legendy wałbrzyskie-
go klubu, zostały zastrzeżone: 4 
– Zenon Kozłowski, 5 – Tadeusz 
Reschke, 6 – Wojciech Krzykała, 
9 – Ryszard Wieczorek, 10 – Je-
rzy Żywarski, 12 – Mieczysław 
Młynarski oraz 14 – Stanisław 
Kiełbik.

A w spotkaniu I ligi Gór-
nik pokonał AZS Politechnika 
Opolska 86:77 (31:19, 15:23, 
20:14, 20:21).

Górnik: Kordalski 31, Ma-
jewski 14, Durski 13, Stopie-
rzyński 11, Kruszczyński 7, 
B.Ratajczak 5, Walski 5, Sob-
kowiak 0.

AZS: Kaczmarzyk 21, Miel-
czarek 14, Pabian 12, Kroczak 
9, Kowalczyk 8, Białachowski 
4, Kobel 4, Skiba 4, Jodłowski 
1, Ratajczak 0.

Kolejny mecz Górnik roze-
gra 9 grudnia o godz. 20.00 w 
Warszawie z Polonią.

(RED, 
fot. Dawid Wójcikowski)

Drużynę trenera 
Marcina Radom-
skiego wzmocnił 
uniwersalny, ame-
rykański skrzydło-
wy - Arinze Chidom. 
Nowy zawodnik Gór-
nika ma 25 lat i 205 
cm wzrostu. Może z 
powodzeniem wy-
stępować na obu 
pozycjach podko-
szowych. W swoim 
CV ma występy w re-
nomowanych uczelniach ligi NCAA - Washington State oraz 
UC Riverside. W barwach Riverside przez dwa sezony noto-
wał średnio prawie 13 pkt. przy skuteczności z dystansu na 
poziomie 40 procent.

Amerykanin w Górniku
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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.

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

Tygodnik DB 2010

Redakcja i biuro ogłoszeń

ul. Wysockiego 27, 

58-300 Wałbrzych

tel. 791 87 34 77

e-mail: redakcja@db2010.pl

reklama@db2010.pl, 

www.db2010.pl

Wydawca: PPHU Media-Plan

Redaktor naczelny: Robert Radczak

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 

Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

R E K L AMA

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

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

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

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

PRACA

(3) Praca Opieka Niemcy Legalnie 
725248935 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(7) 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

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

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

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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Nowoczesne Centrum Szkoleniowe 
Innovation Park już otwarte!
Wirtualna i rozszerzona rzeczywi-
stość, aplikacje symulujące pro-
cesy przemysłowe oraz narzędzia 
edukacyjne oparte na robotyzacji i 
automatyzacji – w Wałbrzychu zo-
stało otwarte nowoczesne Centrum 
Szkoleniowe. Innovation Park wy-
budowane zostało przez Wałbrzy-
ską Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK” i działać będzie 
pod szyldem Klastra Edukacyjnego 
„INVEST in EDU”.
• Innovation Park to pierwsze w 

regionie centrum szkoleniowe 
wykorzystujące wirtualną rze-
czywistość do praktycznego na-
uczania; 

• placówka została wyposażona 
w rozwiązania wykorzystywane 
obecnie w przemyśle 4.0. Jest to 
miejsce, w którym nauka spotyka 
się z nowoczesną technologią; 

• oferta centrum skierowana jest 
do szkół podstawowych, szkół 
technicznych i branżowych, uczel-
ni technicznych oraz fi rm przemy-
słowych. Z Centrum nieodpłatnie 
mogą korzystać fi rmy działające 
w wałbrzyskiej strefi e oraz pod-
mioty zrzeszone w Klastrze Edu-
kacyjnym „INVEST in EDU”; 

• w przyszłym roku planowana 
jest rozbudowa Centrum o część 
przemysłową (modelową linię 
szkoleniową).
Centrum Szkoleniowe Innovation 

Park powstało w hali przemysłowej 
„INVEST PARKU”, która mieści się w 
Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków.

- Otwieramy pierwsze i najnowo-
cześniejsze w całym regionie centrum 
szkoleniowe praktycznego naucza-
nia. Wyposażyliśmy obiekt w najno-
wocześniejszą technologię, m.in. w 
sprzęt do wirtualnej rzeczywistości, 
aplikacje symulujące funkcjonowanie 

zakładów przesyłowych oraz stano-
wiska spawalnicze wykorzystujące 
rozszerzoną rzeczywistość. Z placów-
ki będą mogli nieodpłatnie korzystać 
nasi przedsiębiorcy oraz podopieczni 
szkół zrzeszonych w Klastrze Eduka-
cyjnym „INVEST in EDU” – powiedział 
podczas ofi cjalnego otwarcia Piotr 
Wojtyczka, prezes WSSE „INVEST 
PARK”.

W obiekcie znajdują się nowocze-
sne sale konferencyjne, pomiesz-
czenia biurowe, przestrzeń przemy-
słowa i wystawiennicza oraz strefa 
VR wyposażona w sześć stanowisk 
do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki 
goglom VR uczestnicy mogą prze-
nieść się w realia nowoczesnych za-
kładów produkcyjnych i wczuć się w 
rolę operatorów maszyn i urządzeń 
przemysłowych.

- Jako Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna wsłuchujemy 
się w głosy inwestorów i kładzie-
my nacisk na innowacje — jedyny 
skuteczny sposób wyrwania Polski 
z pułapki średniego dochodu. Jako 
region nie chcemy oferować niskich 
kosztów pracy, a wykwalifi kowa-
nych pracowników i zaawansowane 
produkty. Właśnie dlatego stworzy-
liśmy miejsce, w którym nauka spo-
tka się z nowoczesną technologią, a 
edukacja z przedsiębiorczością — 
przestrzeń, która wpisze się w stan-
dardy i rozwinie trendy przemysłu 
4.0  – podkreśla prezes WSSE Piotr 
Wojtyczka. 

Otwarcie strefy VR w Centrum 
Szkoleniowym to dopiero pierwszy 
etap rozwoju placówki. W przyszłym 
roku Innovation Park zostanie dopo-
sażony w szkoleniową linię przemy-
słową.

 - Linia będzie składała się z urzą-
dzeń czołowych producentów auto-

matyki. Zależy nam, aby były to ma-
szyny, które znajdują zastosowanie 
w zakładach działających w strefi e. 
Dzięki użyciu uniwersalnych syste-
mów sterowania będziemy w stanie 
przeszkolić na niej automatyków, 
monterów, operatorów czy pracow-
ników utrzymania ruchu – tłumaczy 
wiceprezes WSSE Paweł Kurtasz – 
wymienia wiceprezes.

- Linia szkoleniowa posłuży za-
tem przedsiębiorcom strefowym 
do wdrażania nowych pracowni-
ków oraz podnoszenia kompeten-
cji już zatrudnionych, co ważne 
- bez konieczności angażowania 
w ten proces własnych zasobów 
sprzętowych, co bywa bardzo 
kosztowne – dodaje Prezes Piotr 
Wojtyczka. 

W wydarzeniu otwarcia centrum 
szkoleniowego udział wziął rów-
nież Wojciech Murdzek - Sekretarz 
Stanu oraz pełnomocnik rządu do 
spraw reformy funkcjonowania in-
stytutów badawczych.

 - Muszę przyznać, że przyjecha-
łem tutaj z niezwykle pozytywnymi 
emocjami. Realizacja tego centrum 
VR to moje osobiste marzenia 
sprzed kilku lat, kiedy byłem jeszcze 
prezydentem Świdnicy. Przekony-
wałem wówczas, że takie właśnie 
centrum jest niezbędne i będzie 
znacząco wyróżniało Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną. 
Jestem przekonany, że będzie to 
projekt godny naśladowania. Cen-
trum to miejsce żyjące nowoczesną 
technologią. Gratuluję WSSE takie-

go miejsca i dziękuję za jego reali-
zację. Wierzę, że kolejne wspaniałe 
projekty przed nami! - podsumował 
Wojciech Murdzek.

Centrum Szkoleniowe prowa-
dzone jest przez Klaster Edukacyj-
ny INVEST in EDU, powołany przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę Eko-
nomiczną „INVEST PARK”. Klaster 
działa od 7 lat i zrzesza obecnie 
ponad 120 podmiotów – głównie fi r-
my działające w strefi e oraz szkoły 
branżowe i techniczne. Zajmuje się 
m.in. promocją kształcenia na po-
trzeby przemysłu, wsparciem pro-
jektów badawczych oraz doradztwa 
zawodowego. Działalność klastra 
przyczyniła się również do powsta-
nia klas patronackich, nad którymi 
pieczę objęli inwestorzy strefowi.


