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Nie pozwól im zamarznąć
Od kilku dni w gminach 

Aglomeracji Wałbrzyskiej 
ujemne temperatury utrzy-
mują się nie tylko w nocy, ale 
także w dzień. - To stwarza 
potencjalne zagrożenie dla 
życia i zdrowia osób bezdom-
nych, w podeszłym wieku 
oraz tych samotnych. Apelu-
jemy o sygnał w każdej tego 
typu sprawie, aby pomoc do 
potrzebujących dotarła jak 
najszybciej. W okresie zimo-
wym patrzymy jednak także 
na własne bezpieczeństwo – 
podkreśla komisarz Marcin 
Świeży, O�cer Prasowy Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

- Przy ujemnych tempera-
turach powietrza bardzo łatwo 
o tragiczne w skutkach zdarze-
nie. Dlatego przypominamy 
i po raz kolejny zwracamy się 

do mieszkańców o wsparcie 
naszych działań w ramach 
akcji Zima 2022/2023. Apelu-
jemy o informowanie o każ-
dej zauważonej osobie, która 
mogłaby być narażona na 
wyziębienie. Zagrożenie utra-
ty życia dotyczy szczególnie 
osób nietrzeźwych, przeby-
wających w pomieszczeniach 
opuszczonych i nieogrzewa-
nych. Być może nasza pomoc 
przyczyni się do uratowania 
komuś życia. Informacje moż-
na przekazywać na numer te-
lefonu alarmowego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowe-
go 112. Oczywiście działania 
mają charakter pomocowy, a 
na celu przeciwdziałanie za-
grożeniom związanym z utra-
tą życia i zdrowia osób bez-
domnych oraz niezaradnych 
życiowo. W trakcie czynności 

osobom potrzebującym po-
licjanci udzielą informacji, a 
także pomogą w dotarciu do 
placówek wspierających oso-
by bezdomne oraz inne osoby 
wymagające opieki. Przypomi-
namy, że informację o grupo-
waniu się osób bezdomnych 
wymagających pomocy moż-
na zgłaszać również poprzez 
Krajową Mapę Zagrożeń Bez-
pieczeństwa – wyjaśnia Mar-
cin Świeży.

Wałbrzyscy policjanci ape-
lują także, byśmy pamiętali 
także o własnym bezpieczeń-
stwie.

- Zalegający na dachach bu-
dynków śnieg może w każdej 
chwili zsunąć się, a sople lodu 
zerwać i spaść na dół, a samo 
zdarzenie zakończyć poważ-
nym wypadkiem dla osoby, 
która akurat w tym momencie 

będzie szła chodnikiem. Pa-
miętajmy, aby każde tego typu 
zauważone przez nas zagro-
żenie zgłaszać do zarządców 
nieruchomości. Zwracajmy 
także uwagę na nieodśnieżone 
chodniki, by i tam nie doszło 
do przykrych w skutkach wy-
darzeń. O niewłaściwym utrzy-
maniu przestrzeni dla pieszych 
również zawiadamiajmy za-
rządców dróg, bądź nierucho-
mości – dodaje O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

A po więcej informacji o 
obwiązkach związanych z 
usuwaniem śniegu i lodu za-
praszamy na stronę 5 tego 
wydania, gdzie mecenas Mar-
cin Czwakiel pisze o karach za 
niedopełnianie obowiązków 
odśnieżania.

(RED)
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Odchudzanie na odległość 
z Gabinetem Indygo

Odchudzanie na odle-
głość brzmi trochę irra-
cjonalnie...
- W sumie nie wymyśli-
liśmy nic nowego. Jony 
ziół, czy jony kamieni 
szlachetnych radiesteci 
przesyłają od dziesiątek 
lat za pomocą urządzeń 
radiestezyjnych. My je-
dynie unowocześniliśmy 
tę metodę dokładając 
do terapii kartę magne-
tyczną z odbiornikiem. 
Tak zwany odpromiennik, 
odbiera sygnał z naszych 
urządzeń radiestezyjnych 
i przesyła do danego or-
ganizmu. O dziwo, odle-

głość nie ma tu znaczenia 
- mówi Pan Łukasz z Gabi-
netu Indygo.

Jak to działa?
- Nasz pacjent kupuje od-
promiennik z 180 zł (wy-
starczy na 2 lata) i wyku-
puje abonament w cyklach 
miesięcznych. Jeden cykl 
miesięczny kosztuje 38 zł, 
zatem kuracja miesięczna 
kosztuje tylko 38 zł. To 
nowa usługa, aczkolwiek 
dotychczasowe wyniki są 
bardzo dobre, bo nie zna-
lazła się na razie żadna 
osoba, której waga by nie 
spadła!

Ostatni raz w tym roku odwiedzamy Gabinet Indygo 
przy ulicy Broniewskiego 77 w Wałbrzychu. Święta 
są idealnym momentem na rozmowy na takie tema-
ty, bo rozmawiać będziemy o odchudzaniu. I to nie 
takim zwyczajnym, bo prowadzonym na odległość!

Ile dzięki tej kuracji, moż-
na stracić na wadze?
- Program jest opraco-
wany na 5% masy ciała w 
pierwszych dwóch mie-
siącach. Czy to dużo czy 
mało, pozostawiamy do 
oceny naszych pacjentów.

Co będzie, gdy pacjent nie 
straci nic na wadze?
- Jeżeli nie straci na wa-
dze nic w ciągu pierw-
szych dwóch miesięcy ku-
racji, to będzie oznaczało, 
że miał w tym czasie ja-
kieś wydarzenia w życiu, 
które źle wpłynęły na 
układ nerwowy. W takich 
sytuacjach terapia się wy-
łącza samoistnie. W in-
nych przypadkach działa 
zawsze. Każdy wówczas  
utraci 2, 3 lub 4 kilogra-
my w dwa miesiące. Jeżeli 

ktoś będzie miał w tym 
czasie jakieś problemy 
rodzinne, egzamin, czy 
inne stresujące wydarze-
nia, które na co dzień w 
jego życiu nie występują, 
wagi nie uda się zbić. Nie 
zaczynajmy więc kuracji 
jeżeli wiemy, że coś niety-
powego i stresującego ma 
się wydarzyć lub wydarzy-
ło się cos takiego w ostat-
nich dniach. Unikniemy 
rozczarowania i zaoszczę-
dzimy pieniądze za kurację 
odchudzającą. Specjalnie 
mówię o oszczędnościach 
za kurację odchudzającą, 
bo odpromiennik przyda 
nam się zawsze, ponieważ 
dobrze wpływa na nasz 
układ nerwowy.

Czy musimy stosować ja-
kieś specjalne diety, za-

cząć chodzić na siłownię 
lub biegać?
- Właśnie o to chodzi, że 
nie. Wystarczy nosić ze 
sobą odpromiennik (kartę 
magnetyczną) i to wszyst-
ko. On sprawi, że poprawi 
nam się przemiana materii 
i zmienią się nasze upodo-
bania żywieniowe.

Wygląda na to, że ta karta 
ma na celu oddziaływanie 
również na nasz mózg.
- Tak właśnie jest. Ogólnie 
radiesteci i bioenergote-
rapeuci z odpowiednimi 
kwalifi kacjami potrafi ą 
takie rzeczy robić na odle-
głość i w naszej branży nie 
jest to niczym dziwnym.

R E K L A M A
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Jak będzie wyglądał nasz świat
w 2050 roku?

Debata oksfordzka, z udziałem 
młodzieży Zespołu Szkół nr 5 
im. Maksymiliana Tytusa Hu-
bera w Wałbrzychu i Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej 
- Curie w Szczawnie Zdroju, 
była podsumowaniem kampanii 
informacyjnej przygotowująca 
mieszkańców subregionu wał-
brzyskiego do zmieniających się 
priorytetów rozwojowych zwią-
zanych z neutralnością klima-
tyczną, dekarbonizacją i trans-
formacją energetyczną. Projekt 
#Energiaodnowa, współ� nan-
sowany ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
realizowany był przez Fundację 
Wałbrzych 2000, we współpra-
cy z Tygodnikiem DB 2010 i TV 
Wałbrzych.

Debata oksfordzka została zor-
ganizowana 6 grudnia 2022 r. w Ze-
spole Szkół nr 5 im. Maksymiliana 
Tytusa Hubera w Wałbrzychu. Go-
spodarzy, czyli ekipę „Mechanika” 
tworzyli: Robert Terenda, Adrian 
Boniowski oraz Patryk Markiewicz, 
których opiekunami były nauczy-
cielki: Natasza Grabińska i Dorota 

Radomska, a w skład drużyny „Ce-
ramika” weszły: Oliwia Rozwadow-
ska, Zuzanna Marciniak i Michał 
Pelc, których opiekunami były na-
uczycielki: Joanna Marciniak, Ilona 
Mróz i Karolina Chmielewska.

Hasłem przewodnim debaty 
było pytanie: jak będzie wyglądał 
nasz świat w 2050 roku? Młodzież 
z „Mechanika” miała za zadanie 
przedstawić argumenty za tym, że 
świat uniknie zagrażającej wszelkie-
mu życiu katastrofy ekologicznej, a 
przedstawiciele „Ceramika”, że ludz-
kości nie uda się jej zapobiec. Wy-
powiedziom młodych ludzi przysłu-
chiwała się z uwagą rada mędrców, 
w skład której weszli: Wicemarsza-
łek Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko, burmistrz Bo-
guszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska, 
burmistrz Szczawna-Zdroju Marek 
Fedoruk, przedstawicielka DZT 
Service Maria Dembowska i pełno-
mocnik zarządu Tauron Krzysztof 
Gajewski. Po wysłuchaniu wszyst-
kich wystąpień rada zadecydowała 
stosunkiem głosów 193:176 (w 
skali od 1 do 5 oceniany był każdy 
mówca, a na końcowy wynik składa-

ła się suma punktów) lepsi okazali 
się gospodarze spotkania.

Zmaganiom towarzyszyły roz-
mowy z członkami rady mędrców 
oraz z przysłuchującymi się deba-
cie uczniami i nauczycielami z obu 
szkół, które prowadził marszałek 
debaty Robert Radczak – redaktor 
naczelny Tygodnika DB 2010.

Po ogłoszeniu wyników uczest-
nicy debaty oraz ich opiekunowie 
odebrali nagrody z rąk marszałka 
Grzegorza Macko, ufundowane 
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego we 
Wrocławiu i burmistrza Boguszo-
wa-Gorc. Wyróżniony został także 
najaktywniejszy uczestnik dyskusji 
z widowni.

- Debata miała pasjonujący prze-
bieg. Młodzi ludzie przerzucali się 
argumentami i - w mojej ocenie - ta 
debata będzie miała wpływ na pobu-
dzenie świadomości uczniów, nie tyl-

ko tych uczestniczących w dyskusji, 
ale także wszystkich osób, które się 
jej przysłuchiwały na sali i podczas 
transmisji w mediach społecznościo-
wych. Liczę na to, że skłoni wszyst-
kich do re� eksji nad stylem życia i 
codziennymi zachowaniami, np. nad 
koniecznością segregacji odpadów, 
czy oszczędzaniem energii i wody. To 
od postawy młodych ludzi, którzy w 

niedalekiej przyszłości będą kształ-
towali otaczającą nas rzeczywistość, 
będzie zależało w jakim świecie bę-
dziemy żyli. Cieszy mnie bardzo, 
że w ramach projektu, który � nan-
sowaliśmy z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, przy 
zaangażowaniu Fundacji Wałbrzych 
2000 - za które dziękuję – mogliśmy 
dać młodzieży szansę na udział w 
takiej debacie, a wszystkim miesz-
kańcom subregionu wałbrzyskiego 
przybliżyć niezwykle ważne tematy 
związane z: neutralnością klimatycz-
ną, dekarbonizacją i transformacją 
energetyczną za sprawą licznych 
publikacji w lokalnych środkach ma-
sowego przekazu. Jako Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego mamy 
świadomość ogromnej wagi działań 
edukacyjnych w tym zakresie, dlatego 
będziemy je kontynuowali w ramach 
środków unijnych oraz własnych – 
podsumował wicemarszałek Grze-
gorz Macko.

Zdjęcia: Bartłomiej Nowak
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Do sprzedaży lokal użytkowy po byłej świetlicy wiejskiej położony na parterze 
w budynku mieszkalno-użytkowym nr 59 w Opawie gmina Lubawka, powiat 
kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Składa się z trzech sal, korytarza i WC 
o łącznej powierzchni użytkowej 187,56 m2. Do lokalu użytkowego przynależy piwnica 
o powierzchni użytkowej 11,30 m2 oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 
6,50 m2 usytuowana w wolno stojącym budynku gospodarczym. Nieruchomość 
posadowiona na działce gruntu nr 241/1 o pow. 1548 m2. Udział w nieruchomości 
45,02%. Dla nieruchomości nr 241/1 zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej   
prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00015292/0. Nabywca winien odłączyć i 
urządzić nową KW dla nabywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 242.578,00 złotych.  Sprzedaż zwolniona  z 
VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku  o godzinie 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 (sala posiedzeń pokój nr 10). Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium w wysokości 
10% tj. 24.260,00 złotych winno być wpłacone najpóźniej w dniu 24 stycznia 2023 
roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone 
przez Bank BNP PARIBAS S.A. Za datę wniesienia wadium uznajemy datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek bankowy Miasta i Gminy Lubawka.

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

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza I przetarg nieograniczony (licytację ustną) 
na sprzedaż gruntu zabudowanego będącego w zasobach  
mienia komunalnego 
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Katarzyna Budzis - niezależny 
pośrednik ubezpieczeniowy i au-
torka książki ,,Zadbani �nansowo”, 
po lekturze artykułu „Telefony i 
sms-y od oszustów” w nr 47 Tygo-
dnika DB 2010 z 8 grudnia 2022 r., 
postanowiła podzielić się z naszymi 
Czytelnikami poradami dotyczący-
mi sposobów unikania oszustw za 
pośrednictwem telefonów, sms-ów 
oraz e-maili.

Jako doradca �nansowy, jestem 
szczególnie uczulona na wszelkiego 
rodzaju oszustwa, bo one mogą bar-
dzo mocno nadwyrężyć budżet, a na-
wet doprowadzić do ruiny. Pomimo 
wielu ostrzeżeń w telewizji, w prasie i 
w Internecie, nadal sporo pada o�ara-
mi oszustów i hakerów.

Jedną z form oszustwa jest wysy-
łanie fałszywych sms-ów lub e-maili. 
Najczęściej przekierowują one do 
jakiegoś linku, w którym czyhają na 
odbiorcę tej wiadomości wirusy. Co 
może zrobić taki wirus? Najczęściej 
powoduje, że oszust zyskuje dostęp 
do telefonu lub komputera, z którego 
jest w stanie wykraść z niego ważne 
hasła. Może przejąć pro�l w portalach 
społecznościowych i - podszywa-
jąc się pod swoją o�arę - naciągnąć 
znajomych tej osoby pisząc poprzez 
Messenger lub inny komunikator. Ale 
może się też zdarzyć, że utracimy ha-
sło do banku i znikną z konta nasze 

środki, albo - mając dostęp do na-
szych danych - ktoś w naszym imieniu 
zaciągnie kredyt.

Jakiego rodzaju to są oszustwa? 
Kampanie fałszywych sms-ów z róż-
nych instytucji (np. PGE, InPost, Blik), 
fałszywe inwestycje, fałszywe panele 
logowania Facebook, fałszywe strony 
banków itp. Oczywiście nadal najlep-
szą metodą zapobiegania jest ostroż-
ność i prewencja, zatem dzielcie się 
Państwo ze znajomymi taką wiedzą. 
Jednak można też spróbować zwal-
czać takie praktyki. Powstała do tego 
celu strona https://cert.pl/. W opisie 
tej strony czytamy: ,,Zespół CERT Pol-
ska działa w strukturach NASK – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego, 
prowadzącego działalność naukową, 
krajowy rejestr domen .pl i dostarcza-
jącego zaawansowane usługi telein-
formatyczne. CERT Polska to pierwszy 
powstały w Polsce zespół reagowania 
na incydenty. Dzięki prężnej dzia-
łalności od 1996 roku w środowisku 
zespołów reagujących, stał się rozpo-
znawalnym i doświadczonym pod-
miotem w dziedzinie bezpieczeństwa 
komputerowego”. 

Można tu znaleźć opisy różnego 
rodzaju zagrożeń, można sprawdzić 
listę ostrzeżeń. Ale jest też możliwość 
zgłoszenia incydentu. Kiedy dostanie-
my fałszywy e-mail lub SMS można 
przez tę stronę zgłosić taki fakt. Poma-

- Krwiodawco, stany ma-
gazynowe maleją i Twoje 
wsparcie jest teraz szczegól-
nie ważne! – apeluje Regio-
nalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu. - Jeśli możesz 
przyjdź do RCKiK w Wałbrzy-
chu lub odwiedź ekipę wy-
jazdową w krwiobusie i daruj 
życiodajny lek, który masz 
w sobie, a którego nie da się 
wyprodukować. Zapraszamy 
i serdecznie dziękujemy!

Krew mogą oddać osoby od 
18. do 65. roku życia, które ważą co 
najmniej 50 kilogramów; u których w 
ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wyko-
nano akupunktury, tatuażu, przekłu-
cia uszu lub innych części ciała; któ-
re w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie 
miały wykonanych żadnych zabie-
gów operacyjnych, endoskopowych 
i innych diagnostycznych badań (np. 
gastroskopii, panendoskopii, artro-
skopii, laparoskopii); które w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy nie były leczone 
krwią i preparatami krwiopochodny-
mi.

W dniu oddania krwi należy być 
wyspanym i wypoczętym oraz zdro-
wym, czyli: nie mieć objawów prze-
ziębienia; nie brać aktualnie żadnych 
leków (nie dotyczy to większości su-
plementów diety, czyli np. popular-
nych preparatów witaminowych czy 
środków antykoncepcyjnych, należy 

Echa naszych publikacji

Jak nie dać się oszukać?

ga to złapać sprawców, udaremnić im 
próby oszukania kolejnych osób i uak-
tualnić listę ostrzeżeń. Zachęcam za-
tem do aktywności w tym względzie. 
Bo według mnie ten, kto nic nie robi, 
a tylko narzeka, przyczynia się do sze-
rzenia się przestępstw. Zgłoszenie jest 
proste (jest dostępna instrukcja) zaj-
muje za pierwszym razem 2 minuty, a 
potem już pół minuty. Kwestia wpra-
wy. Skąd wiem? Zgłaszam regularnie!

Katarzyna Budzis

***
Redakcja nie odpowiada za przed-

stawione dane, opinie i stwierdzenia, 
które stanowią wyraz osobistej wiedzy 
i poglądów autora.

Brakuje krwi

jednak poinformować o tym lekarza 
kwali�kującego). Przed przyjściem 
do centrum krwiodawstwa trzeba 
zjeść lekki posiłek, w ciągu 24 godzin 
przed pobraniem wypić ok. 2 l płynów 
i wziąć ze sobą dokument tożsamości 
ze zdjęciem, najlepiej dowód osobi-
sty. Przed oddaniem krwi należy także 
ograniczyć palenie papierosów i nie 
pić alkoholu, również w dniu poprze-
dzającym oddanie krwi.

–Jeżeli masz pytania na temat od-
dawania krwi to odwiedź naszą stronę 
internetową www.rckik.walbrzych.
pl lub stronę na Facebooku https://
www.facebook.com/rckikwalbrzych, 
albo zadzwoń pod numery: 74 664 
63 16, 74 664 63 19 – wyjaśniają pra-
cownicy Regionalnego Centrum 
Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa w 
Wałbrzychu.

(RED)
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W Kowalowej, na ul. Mali-
nowej, powstały dwa nowe 
domki wypoczynkowe w stylu 
nowoczesnej stodoły. Są one 
otoczone lasem i dziką naturą, 
dzięki czemu gwarantują każ-
demu wspaniały wypoczynek 
o każdej porze roku.

Kowalowa to malownicza 
wieś łańcuchowa w Gminie 
Mieroszów przy drodze kra-
jowej nr 35, która prowadzi z 
Wrocławia do przejścia granicz-
nego z Czechami w Golińsku. 
Wieś została zlokalizowana 
nad rzeką Ścinawka, pomiędzy 
Górami Suchymi a Pasmem Le-
sistej w Sudetach Środkowych.

- Właśnie to doskonałe poło-
żenie w górach, na pograniczu 
polsko – czeskim sprawiło, że 
narodziła się w nas myśl stwo-
rzenia wyjątkowego miejsca 
do spokojnego wypoczynku na 
łonie natury. "W leśnych dom-
kach" są - gwarantujące prywat-
ność – przytulne i ciepłe wnę-
trza. Dwa nowoczesne domki, 

W leśnych domkach w Kowalowej
wyposażone w: aneks kuchen-
ny, salon, łazienkę oraz pod-
dasze z pokojami, są przygoto-
wane nie tylko na pobyt osób 
dorosłych, ale także rodzin z 
dziećmi. Naszym gościom ofe-
rujemy także ekologiczne śnia-
dania i możliwość skorzystania 
z szerszej oferty gastronomicz-
nej w pobliskim Sokołowsku 
– to zaledwie 3,5 km samocho-
dem lub 30 minut spacerem 
przez las. Wkrótce otwarcie, o 
którym będziemy informowali 
na tworzonej stronie interneto-
wej wlesnychdomkach.pl oraz 
w mediach społecznościowych 
– mówią właściciele domków w 
Kowalowej.

Projekt, którego celem jest 
rozwijanie działalności go-
spodarczej w zakresie usług 
noclegowych, współfi nanso-
wany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach działania 
19. Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy 
LEADER, poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Przewidywany wy-
nik operacji: Rozwój działalno-
ści fi rmy w zakresie usług tury-
stycznych i stworzenie nowych 
miejsc pracy.

R E K L A M A

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
17 grudnia o godz. 19.00 w 
na scenie Teatru Zdrojowego 
w Szczawnie – Zdroju wysta-
wiony zostanie spektakl ope-
retkowo-musicalowy „Baśń 
dla dorosłych”. W programie 
koncertu są największe przebo-
je zespołu ABBA, a szczawień-
skiej publiczności zaprezen-
tują je: Joanna Wojtaszewska 
(sopran), Anna Jakiesz-Błasiak 
(sopran), Kamil Roch Karolczuk 
(tenor), Mikołaj Miko Król (te-
nor) oraz Kameraliści Zespołu 
Operetkowego. Bilety w cenie 
60 zł parter/50 zł balkony do 
nabycia w Biurze Teatru Zdro-
jowego (9-14), w Domu Zdrojo-
wym (24h), w Kawiarni Bohema 
(12-21) oraz na kupbilecik.pl.
Kolejnymi wydarzeniami w 
szczawieńskim teatrze będą: 
Sylwestrowa Rewia Burleski, 
która odbędzie się 31 grudnia 
o godz. 22.00 oraz przełożony 
z jesieni koncert „Andrzej Pia-
seczny Akustycznie”, który za-
planowany został na 11 stycz-
nia 2023 r. godz. 19.00.

(RED)

Stand up Adama 
Van Bendlera
16 grudnia o godz. 20.00 w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury w Starej Kopalni w Wał-
brzychu wystąpi Adam Van 
Bendler ze swoim nowym 
programem „Zło konieczne”. 
- To będzie jeden z ostatnich 
w tym roku występów Adama 
Van Bendlera. Stand-uper po-
jawi się w Sali Łańcuszkowej 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury w Starej Kopalni przy ul. 
Wysockiego w Wałbrzychu i 
po raz kolejny stanie na gło-
wie, aby pomóc nam oderwać 
się od problemów dzisiejszego 
świata. Co tym razem wydarzy 
się na żywo podczas kolejnego 
programu Adama? Beatbox? 
Iluzja? Energetyzowanie wody? 
Pokaz garnków? Nie wiadomo. 
Jedno jest pewne, mądrość, ja-
kość, klasa i styl - z tym będzie 
ciężko. Ale na pewno będzie 
śmiesznie do bólu – zapewnia-
ją organizatorzy występu po-
pularnego stand-upera.
Bilety w cenie 50 zł są dostęp-
ne na stronie https://bkb.pl/
79924-b5331.

(RED)

Zima ponownie zawitała 
do Polski. Wraz z nadejściem 
tej pory roku należy spodzie-
wać się w nadchodzących 
tygodniach mniejszych lub 
większych opadów śnie-
gu. Jak co roku, przy okazji 
opadów śniegu pojawia się 
klasyczny, zimowy problem: 
odśnieżanie. Zaniedbanie 
obowiązku odśnieżania da-
chu, chodnika czy samocho-
du może być bardzo kosz-
towne.

Zgodnie z przepisami każ-
dy chodnik, który położony jest 
wzdłuż posesji, powinien być 
uprzątnięty. O tym, czy musi to 
zrobić właściciel, czy też obo-
wiązek ten spoczywa na gmi-
nie, decyduje położenie chod-
nika. Jeżeli ten usytuowany 
jest bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości, wtedy obo-
wiązek odśnieżania należy do 
właściciela posesji. Jeżeli jednak 
pomiędzy chodnikiem a tere-
nem posesji jest np. pas zieleni, 
to obowiązek ten spoczywa na 
gminie. Właściciel nie musi od-
śnieżać również chodnika, jeżeli 
gmina pobiera opłaty za postój 
lub parkowanie samochodu 

w miejscu przeznaczonym na 
ruch pieszy, a także z przystan-
ków autobusowych czy tram-
wajowych, które są wyraźnie 
wydzielone krawężnikiem lub 
znakiem poziomym torowisk 
pojazdów szynowych. Chod-
nik musi być utrzymany w taki 
sposób, aby był bezpieczny dla 
poruszających się nim pieszych. 
Nieodśnieżenie chodnika sta-
nowi wykroczenie, za które gro-
zi kara grzywny do 1500 złotych 
lub kara nagany.

Obowiązek utrzymania 
czystości i porządku w obrę-
bie nieruchomości obejmuje 
jednak nie tylko chodnik, ale 
również dach nieruchomo-
ści. Śnieg, zwłaszcza mokry, 
zalegający na dachu może 
wpływać negatywnie na kon-
strukcję dachu. Dodatkowo, 
spadający z wysokości śnieg 
czy sople lodu mogą spowo-
dować uszczerbek na zdrowiu 
przechodniów lub uszkodzić 
samochody znajdujące się przy 
posesji. Zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, za stan 
techniczny budynku, a tym 
samym także za jego odśnie-
żanie, odpowiada właściciel 

Prawo w pigułce: kary za niedopełnianie 
obowiązków odśnieżania

lub zarządca nierucho-
mości. Za nieodśnieża-
nie dachu, jak również 
nieusuwanie sopli, grozi 
mandat w wysokości 
500 zł. Gdy sprawa tra� 
sądu, wysokość, możli-
wej do nałożenia kary 
grzywny rośnie do 5000 
zł.

Obowiązek odśnieża-
nia samochodu wynika z 
kolei z przepisów kodek-
su drogowego. Wynika z 
nich, że pojazd uczestni-
czący w ruchu nie może 
zagrażać innym uczest-
nikom ruchu. Niewąt-
pliwie warstwa śniegu, 
która może stoczyć się 
na przednią lub tylną 
szybę pojazdu, albo na-
wet odpaść z dachu na inne 
pojazdy, wpisuje się w de�nicję 
zagrożenia. Z tego też powodu 
do obowiązków kierowcy nale-
ży usunięcie śniegu z szyb, da-
chu a także re�ektorów. W ten 
sposób usuwa się potencjalne 
zagrożenie dla innych uczest-
ników ruchu drogowego. War-
to także pamiętać, że chociaż 
ośnieżona tablica rejestracyj-

na nie stanowi zagrożenia dla 
innych uczestników ruchu, to 
za jazdę z ośnieżonymi, a więc 
zasłoniętymi tablicami, otrzy-
mać można mandat oraz punk-
ty karne. Wysokość mandatu 
za nieodśnieżony samochód 
może wynieść do 500 zł.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy



Czwartek, 15 grudnia 2022 r.

www.db2010.plDB2010 .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 A M A

Celem projektu 
State of Glass. Dol-
nośląskie Warsztaty 
i Sympozjum Szkła 
Artystycznego i 
Designu jest two-
rzenie autorskich 
dzieł sztuki i desi-
gnu przez wybit-
nych specjalistów 
i twórców szkła, a 
także wymiana do-
świadczeń między 
artystami, hutmi-
strzami i techno-
logami z Polski i 
Czech. Spotkania są 
także formą prezen-
tacji najnowszych, 
e k o l o g i c z n y c h 
technologii szkła 
artystycznego, a 
zwieńczeniem całe-
go projektu będzie 
zaplanowana na 
16 grudnia 2022 r. 
wystawa dzieł po-
wstałych podczas 
warsztatów w Mu-
zeum Karkonoskim 
w Jeleniej Górze.

Wpisując się w 
M i ę d z y n a r o d o w y 
Rok Szkła, ogłoszony 
przez Organizację 
Narodów Zjedno-
czonych, działania 
realizowane w ra-
mach cyklu wyda-
rzeń pozwolą za-
prezentować wszechstronne 
możliwości tego materiału, 
czyli technologiczną, nauko-
wą i ekonomiczną rolę szkła 
oraz jego znaczenie dla po-
prawy jakości i rozwoju no-
woczesnych technologii. „Sta-
te of Glass” jest także formą 
promocji tzw. „kulturowego 
złota” Dolnego Śląska, z jego 
unikatowym w skali ogólno-
polskiej szlakiem hutnictwa 
i niezwykle bogatej tradycji 
artystycznej w tym zakresie. 
Oprócz działań artystycznych 
oraz edukacyjnych projekt 
obejmuje również działania 
o charakterze integracyjnym, 
jak przejazd uczestników na 
starych rowerach z huty Karl-
sthal (Stacja Turystyczna Orle 
w Szklarskiej Porębie – Jaku-
szycach) do dawnej huty Jose-

OKiS zaprasza: 
Wystawa pofestiwalowa 
e-Glass Festival 2022

fa Riedela w czeskiej Izerce. W 
tym roku wydarzenie zrealizo-
wane zostało w dniach 15-21 
lipca w ramach e-Glass Fe-
stival. Przewodnim tematem 
tegorocznych działań były po-
szukiwania wokół stanu szkła 
na pograniczu polsko-czeskim 
z zakresu zarówno szkła arty-
stycznego, jak i użytkowego.

Wernisaż wystawy dzieł 
powstałych podczas warszta-
tów zaplanowany został na 16 
grudnia 2022 r. o godz. 18.00 
w Muzeum Karkonoskim przy 
ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze. 
Prace będzie można oglądać 
do 31 grudnia 2022 r.

Organizator: Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskie-
go. Współorganizator: Mu-

zeum Karkonoskie w Jeleniej 
Górze – Instytucja Kultury Sa-
morządu Województwa Dol-
nośląskiego. Partnerzy: Stacja 
Turystyczna ORLE, Towarzy-
stwo Izerskie, Solidarność Pol-
sko-Czesko-Słowacka, Jaroš 
Glass. Patronat Honorowy: 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego – Cezary Przy-
bylski. Patroni medialni: TVP 
Kultura, TVP3 Wrocław, Ra-
dio Wrocław, Radio Ram, TV 
Dami.

Do�nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury 
- podstawowego funduszu ce-
lowego oraz z budżetu Samo-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego.

(JP)

Adam Hausman, wójt gminy Walim
oraz ks. Dominik Wargacki, 

proboszcz parafi i św. Barbary w Walimiu

ZAPRASZAJĄ

Spotkanie

Wigilijne 
16 GRUDNIA (piątek)

1600 Msza Święta z udziałem ks. bp. Ignacego Deca 
 (kościół pw. św. Jadwigi Śl., ul. 3 maja 3 w Walimiu)

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

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

Rozkład jazdy  BEZPŁATNYCH autobusów 
na Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne

R E K L A M A
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Walim, 15.12.2022r.
IT.6722.5.2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Podlesia, 
obr. wsi Olszyniec, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał nr: XLI/378/2022 z dnia 27 września 2022 r. 
i XLIV/393/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
Podlesia, obr. wsi Olszyniec, gm. Walim.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego pla-
nu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, ul. 
Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 
urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku.
W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna prze-
twarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

R E K L A M A

R E K L A M A

• Głuszycki 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 piątko-
we popołudnie - 16 grudnia w 
godzinach: 15.00- 18.00. Będą 
ręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne i ulubione przy-
smaki, świąteczna muzyka, wy-
stępy artystyczne i wizyta św. 
Mikołaja.

• Dowiozą na spotkanie
20 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 
w czytelni internetowej Cen-
trum Kultury - MBP w Głuszycy 
odbędzie się spotkanie infor-
macyjne, na które burmistrz 
Głuszycy Roman Głód zaprasza 
osoby niepełnosprawne wraz 
z opiekunami. Wezmą w nim 
udział: pracownicy Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wałbrzychu, koszykarze na 
wózkach z klubu Górnik Toyota 
Wałbrzych, osoby po amputa-
cji kończyn oraz technik orto-
peda. Mieszkańcy Gminy Głu-
szyca mają możliwość dojazdu 

busem na spotkanie - rezerwa-
cja telefoniczna pod numerem 
690 637 515.

• Przeprowadzka ZUMiK
Zakład Usług Mieszkaniowych i 
Komunalnych sp. z o.o. w Głu-
szycy informuje, że do 23 grud-
nia odbywać się będzie zmiana 
siedziby spółki z ul. Grunwaldz-
kiej 38 na ul. Grunwaldzką 55 
w Głuszycy. W związku z tym 
kontakt telefoniczny z pracow-
nikami może być utrudniony, 
a w sprawach awaryjnych i pil-
nych należy się kontaktować z 
pracownikiem działu admini-
stracyjno-technicznego pod nr 
tellefonu 607 106 177.

• Dworcowa oświetlona
Zostało wykonane nowe 
oświetlenie solarne przy ul. 
Dworcowej w Głuszycy Górnej. 
Zadanie zostało zrealizowane 
częściowo z budżetu Gminy 
Głuszyca oraz z Funduszu So-
łeckiego Sołectwa Głuszyca 
Górna. Takie samo oświetle-
nie powstało również przy ul. 
Pomorskiej. Koszt zadania po-
kryty został z budżetu Gminy 
Głuszyca.

(MC)

Raport 
z Gminy Głuszyca

Gwiazdka 
w Jedlinie-Zdroju
Burmistrz Jedliny-Zdro-
ju Leszek Orpel zaprasza 
na spotkanie świąteczne 
„Gwiazdka 2022 w Jedli-
nie-Zdroju”. - Spotykamy 
się w piątek - 16 grudnia w 
godzinach 15.00-18.00 w 
parku Zdrojowym przy uli-
cy Warszawskiej w Jedlinie-
-Zdroju. Przygotowaliśmy 
wiele atrakcji, między inny-
mi: kiermasz bożonarodze-
niowy, premierę iluminacji 
choinki miejskiej, wspólne 
kolędowanie, pokaz multi-
medialny rzeźb parkowych. 
Będą z nami tego dnia 
także wdzięczni za naszą 
gościnność uchodźcy z 
Ukrainy, którzy będą często-
wali uczestników spotkania 
barszczem ukraińskim – za-
chęca Leszek Orpel.

(RED)

W sali balowej  Hotelu 
„Jedlinka” w Jedlinie-Zdro-
ju, w niezwykle uroczystej 
oprawie, 23 pary świętowały 
jubileusze pożycia małżeń-
skiego. W tym wyjątkowym 
wydarzeniu jubilatom to-
warzyszyły rodziny oraz go-
spodarze uroczystości: bur-
mistrz Jedliny-Zdroju Leszek 
Orpel oraz kierownik urzę-
du stanu cywilnego Dorota 
Żmudzińska.

Uroczystość  rozpoczęła się 
o�cjalnym przemówieniem i  
życzeniami  dla dostojnych jubi-
latów. Następnie pary odnowi-
ły słowa przysięgi małżeńskiej 
oraz wyraziły podziękowanie 
pod adresem współmałżonka, 
wypowiadając słowa: „Dzięku-
ję Ci żono, Dziękuję Ci mężu za 
okazaną mi miłość, przywiąza-
nie i opiekę, że nasze małżeń-
stwo było zgodne, szczęśliwe i 
trwałe”. Przy dźwiękach muzyki 
i lampce szampana wzniesiony 
został toast za pomyślność i ko-
lejne lata we dwoje. W dalszej 
części obchodów małżonkowie 
z 50-letnim stażem, którzy ob-
chodzili złote gody, w dowód 
uznania dla trwałości małżeń-
stwa i rodziny, uhonorowani 
zostali medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie, przy-
znanymi przez Prezydenta 

Małżeńskie święto

Rzeczypospolitej Polskiej. Me-
dale otrzymali: Krystyna i Wi-
told Kuczek, Janina i Zdzisław 
Molscy, Krystyna i Józef Kosela, 
Grażyna i Stanisław Świątek 
oraz Krystyna i Marian Sagan. 
Żelazne gody, czyli 65-lecie 
pożycia obchodzili Helena i 
Ryszard Świderscy oraz Elfryda 
i Józef Wójcik. Szmaragdowe 
gody (55-lecie) obchodzili: Te-
resa i Edward Politowicz, Teresa 
i Ryszard Nowiccy oraz  Danuta 
i Antoni Szwarc. Sza�rowe gody 
(45-lecie) obchodzili: Janina i 
Marian Malecha, Halina i Tade-

usz Prokop, Elżbieta i Zbigniew 
Ścigała, Helena i Lech Marsza-
łek, Grażyna i Jerzy Marcinów 
oraz Bożena i Roman Morchel. 
Rubinowe gody (40-lecie) ob-
chodzili: Bożena i Henryk Sroka, 
Anna i Zbigniew Wójcikiewicz 
oraz Elżbieta i Zbigniew Zapart. 
Perłowe gody (30-lecie) święto-
wali Anna i Mirosław Kołacz, a 
srebrne gody (25-lecie): Iwona 
Kupiec-Darmetko i Marek Dar-
metko, Mirella i Krzysztof Gła-
duniec oraz Elżbieta i Dariusz 
Kurdybelscy.

(DŻ)
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• Sybir utrwalony 
w kadrze
14 grudnia, w Sali Wystawo-
wej Mieroszowskiego Centrum 
Kultury, odbył się wernisaż 
wystawy „SYBIR utrwalone w 
kadrze. Zapamiętane w obra-
zach”. Wystawę można oglą-
dać do 15 stycznia 2023 r. - 
Zbieramy dokumenty, zdjęcia 
i pamiątki osób, które przeszły 
„Piekło Sybiru”, a mieszkały w 
Gminie Mieroszów. Chcemy 
przygotować okolicznościową 
wystawę i przypomnieć ich 
sylwetki. Mieszkali obok nas, 
byli naszymi znajomymi i sąsia-
dami. Przez wiele lat nie mogli 
mówić o tym co przeszli na 
Syberii. Wspólnie z Zarządem 
Koła Sybiraków w Wałbrzychu 
pragniemy to przypomnieć – 
dodaje Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

• Małżeńskie jubileusze
W Sali im. Włodka Szomańskie-
go w Mieroszowie 14 par od-
nowiło przysięgę małżeńską i 
odebrało z rąk burmistrza An-
drzeja Lipińskiego oraz sekre-
tarz gminy Ewy Kisztelińskiej 
odznaczenia oraz gratulacje. 
W uroczystości uczestniczyli: 
Krystyna i Roman Barnowscy, 
Zo�a i Zbigniew Górnikowscy, 
Antonina i Jan Gałązka, Ewa i 
Lech Kamińscy, Teresa i Wie-
sław Kamińscy, Zo�a i Marian 
Kucharscy, Krystyna i Józef 

Kucharscy, Anna i Jerzy Odle-
wany, Jan i Barbara Parszuto, 
Regina i Kazimierz Pańczak, 
Maria i Edward Rakowscy, 
Irena i Franciszek Różnowicz, 
Barbara i Stefan Rogulscy oraz 
Irena i Leszek Szydłowscy. 
Spotkanie uświetniły występy 
dzieci z Przedszkola Miejskie-
go w Mieroszowie, uczennice 
ze Szkoły Podstawowej w Mie-
roszowie - Hanna Duda i Anna 
Busz oraz zespół Irysy z akom-
paniamentem Michała Leszko. 
Za aranżację i przygotowanie 
odpowiadała Krystyna Cybul-
ska, a za oprawę pracownicy 
Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury. Parom, które nie mo-
gły przybyć na uroczystość, 
burmistrz złoży wizytę w do-
mach.

• Zmodernizują boisko
Gmina Mieroszów pozyska-
ła 403 800 zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej na projekt „Moder-
nizacja boiska piłkarskiego i 
wielofunkcyjnego przy ulicy 
Sportowej w Mieroszowie”. 
Będzie to kolejny etap moder-
nizacji obiektów przy ul. Spor-
towej, gdzie w ostatnich latach 
powstała bieżnia tartanowa, 
trybuna oraz kontenerowe 
szatnie.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

To będzie wyjątkowe spo-
tkanie ze stand-up`em, bo ba-
wiąc się możecie pomagać! 21 
grudnia zapraszamy na solo-
wy występ Roberta Korólczy-
ka, jako suport pojawi się Mi-
chał Juszczak. Na spotkanie 
obowiązują wejściówki, które 
trzeba zarezerwować na stro-

nie bilety.wok.walbrzych.pl, 
ale co ważne, rezerwacja wej-
ściówki wiąże się z deklaracją 
dokonania zakupu cegiełki w 
wysokości 50 złotych, która 
zasili konto Antosia. Dwula-
tek ze Świebodzic potrzebu-
je miliona złotych na kolejna 
operację serca.

- Roberta Korólczyka niko-
mu nie trzeba przedstawiać. To 
polski artysta kabaretowy i pre-
zenter telewizyjny. Współtwór-
ca Kabaretu Młodych Panów, a 
wcześniej związany z kabareta-
mi DuDu i Nic. Jako suport po-
jawi się Michał Juszczak, który 
jest między innymi pół�nalistą 

Możecie pomóc małemu Antosiowi
pierwszej edycji Ligi Roast Bat-
tle. Na spotkanie zapraszamy 
21 grudnia o godzinie 18.oo 
do Sali Łańcuszkowej Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury na te-
renie Starej Kopalni. WAŻNE! 
Obowiązuje rezerwacja miejsc, 
która wiąże się z deklaracją za-
kupu cegiełki w wysokości 50 

złotych. Rezerwacji miejsc 
można dokonać pod ad-
resem – https://tiny.pl/
w5c6r. Samej płatności – 
50 złotych – należy doko-
nać przy wejściu na salę w 
dniu wydarzenia. Dodat-
kowo, w czasie spotkania 
mają być prowadzone 
licytacje, które wesprą po-
moc dla Antosia.

Dwuletni mieszkaniec 
Świebodzic potrzebuje 
miliona złotych na zagra-
niczne leczenie. Chłopiec 
przeszedł już jedną ope-
rację serca w Genewie, ale po-
trzebna będzie kolejna, by go 
uratować. Czasu na zebranie 
pieniędzy jest bardzo mało. 
Rodzina musi zebrać do końca 
grudnia bieżącego roku.

Pociąg dla Antosia
- Mnie też nawiedzili Miko-

łaje. Były prezenciki, ale Miko-
łaj także przypomniał, że bar-
dziej trzeba się zaangażować 
w akcję „Pociąg dla Antosia”. 
10.12.2022 r. wyjechał w trasę 
„Pociąg Antosia”, zabierając 
każdego pasażera, który bę-
dzie chciał jechać z Antosiem 
od stacji do stacji, aż do celu 

końcowego wyznaczonego na 
31.12.2022 r. Nie spóźnijmy się 
wsiąść do pociągu Antosia! Ten 
mały Maszynista nas potrze-
buje, a miejsce jest dla wszyst-
kich. Koszt biletu ulgowego to 
jedyne 10 zł. Kochani, razem 
możemy więcej, zatem zapra-
szam na stronę https://www.
siepomaga.pl/pociag-antosia - 
mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

Zbiórka pieniędzy na opera-
cję serca Antoniego Sobeckie-
go prowadzona jest na stronie 
https://www.siepomaga.pl/
antos-serduszko.

(RED)
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Czyste 
powietrze
Gmina Stare Bogaczowi-
ce, w ramach prowadzo-
nego punktu konsulta-
cyjno – informacyjnego, 
wspólnie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, za-
prasza mieszkańców gmi-
ny i powiatu wałbrzyskie-
go, na otwarte spotkanie, 
informujące o zasadach 
realizacji programu prio-
rytetowego „Czyste Po-
wietrze”. Celem programu 
jest poprawa jakości powie-
trza oraz zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzin-
nych. Spotkanie odbędzie 
się 20 grudnia 2022 roku o 
godzinie 16.00 w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kul-
turalnym przy ul. Głównej 
148 w Starych Bogaczowi-
cach. W spotkaniu weźmie 
udział profesjonalny dorad-
ca energetyczny.
Podczas spotkania odbę-
dzie się prezentacja multi-
medialna, przedstawione 
zostaną korzyści płynące z 
wzięcia udziału w progra-
mie, udzielone zostaną 
odpowiedzi na nurtujące 
uczestników pytania i wąt-
pliwości. Udostępnione 
zostaną materiały infor-
macyjne i promocyjne o 
programie priorytetowym 
„Czyste Powietrze”. Będzie 
też możliwość konsultacji 
indywidualnych.
Organizatorzy zapraszają do 
uczestnictwa także osoby, 
które zakończyły już swoje 
inwestycje, w wymienio-
nym zakresie i były Bene-
�cjentami innych progra-
mów pomocowych, gdyż 
program priorytetowy „Czy-
ste Powietrze” umożliwia 
do�nansowanie też takich 
inwestycji, w części, w której 
zostały s�nansowane przez 
Inwestorów.
Gminny Punkt konsultacyj-
ny Programu „Czyste Powie-
trze” w Starych Bogaczowi-
cach czynny jest we wtorki 
w godz. 12.00 – 17.00 oraz w 
piątki w godz. 8.00 – 13.00.

(RED)

W Bibliotece + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze 
odbyło się podsumowanie 
projektu „Basiowe czytanki” 
czyli rodzinne warsztaty w 
bibliotece”. Projekt miał na 
celu rozszerzenie zakresu 
usług czarnoborskiej biblio-
teki i dostosowanie ich do 
potrzeb najmłodszej grupy 
czytelników oraz ich rodzi-
ców.

- W ramach zadania, od 
maja do grudnia 2022 r. w 
Bibliotece + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze odbywa-
ły się warsztaty bibliotera-
peutyczne, pedagogiczne, 
psychologiczne, a także z za-
kresu ruchu rozwijającego i 
zdrowego odżywiania, było 
też mnóstwo rodzinnych za-
baw i teatralnych animacji. A 
wszystko to na kanwie znanej 
i lubianej serii dla dzieci pt. 
„Basia” Zofii Staneckiej. Pod-
sumowanie projektu odbyło 
się w przeddzień Mikołaja, nie 
mogło więc zabraknąć miko-
łajkowych akcentów. Sala wi-
dowiskowa wypełniła się po 

brzegi młodymi uczestnikami 
projektu, było świątecznie i 
teatralnie, bo organizatorzy 
na finał projektu zaplanowali 
spektakl w wykonaniu Teatru 
Bajka. Aktorzy brawurowo i z 
olbrzymim poczuciem humo-
ru zaprezentowali „Diabelskie 
figle” - pełną przygód, zwro-
tów akcji i poczucia humo-
ru - historię niefrasobliwego 
Aniołka, podstępnego Diabeł-
ka i mądrego Dziadka Mikoła-
ja. Był śmiech do łez i policzki 
młodych widzów rozgrzane 
emocjami do czerwoności. 
Uczestnicy „Basiowych czyta-
nek” otrzymali też pamiątko-
we kubeczki i torby na zakupy 
z wizerunkiem „Basi” - boha-
terki projektu – relacjonuje 
Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Biblioteki + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze.

Projekt został do�nansowa-
ny ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury – państwowego 
funduszu celowego”.

(KB)

12 grudnia 2022 r. odbyło 
się o�cjalne oddanie do użyt-
ku nowego budynku wie-
lorodzinnego, który Gmina 
Stare Bogaczowice wybudo-
wała w Strudze. Dzięki temu 
30 rodzin dostanie nowe 
mieszkanie.

– Wychodząc naprzeciw 
tym, którzy nie mają własne-
go mieszkania, Gmina Stare 
Bogaczowice postawiła na 
budowę budynków wielo-
rodzinnych. Dobiegła końca 
budowa czterokondygnacyj-
nego, wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego w miej-
scowości Struga. Dzięki tej 
inwestycji powstało 30 miesz-

kań. Poza budynkiem miesz-
kalnym powstała pełna in-
frastruktura towarzysząca, w 
tym dojazd do budynku wraz 
z miejscami postojowymi, 
zieleń, chodniki oraz obiekty 
małej architektury: śmietnik, 
trzepak, ławki, kosze naśmieci 
oraz obszar wydzielony pod 
podziemny zbiornik na paliwo 
dla potrzeb lokalnej kotłowni 
- mówi Wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice Mirosław Lech.

Wartość tego zadania to 8 
477 422,57 zł brutto. Jednak 
gmina nie poprzestała na jed-
nym budynku. Ogłoszony zo-
stał drugi przetarg na realiza-
cję zadania „Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinne-
go, czterokondygnacyjnego 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu w miejscowości Struga na 
działce nr 162/6 i 170/1, powiat 
wałbrzyski”, w wyniku którego 
– w ciągu 18 miesięcy od pod-
pisania umowy – ma powstać 
bliźniaczy budynek, który za-
pewni kolejne 30 mieszkań 
stanowiących mieszkaniowy 
zasób Gminy Stare Bogaczowi-
ce. Projekt zakłada również za-
gospodarowanie terenu wokół 
budynku, a dodatkowo każda 
z klatek schodowych zostanie 
wyposażona w nowoczesne 
windy.

(IL)

Mogą się wprowadzaćTeatralno-mikołajkowe 
zakończenie
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• Victoria gromi
W ostatnim w tym roku meczu 
grupy B I ligi piłkarek ręcznych, 
Victoria Świebodzice rozgromiła 
SPR Olkusz 35:21 (16:12). Mecz 
12 kolejki, w którym świebodzi-
czanki zagrają w Jeleniej Górze 
z Karkonoszami –zostanie roze-
grany 21 stycznia 2023 r.

• Derby dla Bielawianki
Siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych w spotkaniu 3 grupy II 
ligi ulegli w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów Bielawiance Bielawa 
2:3 (25:21, 25:12, 19:25, 21:25, 
14:16). Kolejny mecz wałbrzy-
szanie znów rozegrają na wła-
snym parkiecie – 17grudnia o 
godz. 17.00 będą podejmowali 
Volley Jelcz-Laskowice.

• Dziewczyny 
w rozjazdach
W spotkaniu 3 grupy II ligi siat-
karek Polonia Łaziska Górne 
przegrała z Chełmcem Wał-
brzych 0:3 (22:25, 23:25, 22:25). 
W następnej serii spotkań wał-
brzyszanki zagrają 17grudnia z 
AZS AWF Sokół 43 w Katowi-
cach.

• Sudecka Żyleta
- Zapisy na 12. Maraton Pieszy 
„Sudecka Żyleta” rozpoczną 
się 17 grudnia o godz. 23.00 
na platformie z zapisami da-
tasport.pl. Do Waszej dys-
pozycji oddamy 500 miejsc 
startowych, a opłata startowa 
wyniesie tym razem 150 zło-
tych – informują organizatorzy 
głuszyckiej imprezy.

• Obronili złoto
Kinga Mięgoć z Wałbrzycha i 
Bartosz Gołębiewski z Jedli-
ny-Zdroju obronili tytuły mi-
strzów Polski w boksie olim-

pijskim. Do �nału kategorii do 
48 kg kobiet awansowały wał-
brzyskie bliźniaczki Kinga oraz
Angelika Mięgoć i – zgodnie ze 
słowem danym swojej mamie 
– odmówiły walki. O zwycię-
stwie decydowała los i w ten 
sposób Kinga znów została
złota medalistką, natomiast 
Angelika ponownie musiała 
zadowolić się srebrnym krąż-
kiem. W wadze do 75kg męż-
czyzn Bartosz Gołębiewski po-
konał Rafała Perczyńskiego 4:1 
i po raz piąty został mistrzem 
Polski seniorów.

• Puchar burmistrza
Zapraszamy do kibicowania w 
dziecięcym turnieju halowej 
piłki nożnej o puchar burmi-
strza Mieroszowa. Rywalizacja 
będzie toczyła się w kategorii 
żak w hali sportowej przy ul. 
Hożej w Mieroszowie. Turniej 
rozpocznie się 17 grudnia 2022 
r. o godz. 9.00.

• Memoriał Janusza 
Kuliga 
8 drużyn wzięło udział w Tur-
nieju Piłki Nożne j - Memoriał 
Janusza Kuliga 2022, zorganizo-
wanym przez Centrum Sportu 
i Rekreacji w Walimiu. Tym ra-
zem turniej skierowany był do 
uczestników wieku do 10 lat. I 
miejsce zajęła drużyna FutGol 
Czarny Bór, która – po remisie 
2:2 - w rzutach karnych pokona-
ła AKS Strzegom, który zajął  II 
miejsce. III miejsce zajęła druży-
na dziewcząt Bielawianki Biela-
wa, pokonując 3:1 drużynę PSP 
Walim. W turnieju wyróżnieni 
zostali: Daniel Ginter – najlepszy 
zawodnik, Konrad Gołębiow-
ski – najlepszy strzelec, Gracjan 
Przyszło – najlepszy bramkarz.

(RED)

Sportowy raport

Michał Sitnik - mistrz 
świata U23 w koszykówce 
3x3 – został nowym zawod-
nikiem pierwszoligowego 
Górnika Wałbrzych. To drugi 
nowy koszykarz, po zakon-
traktowanym Amerykaninie 
Arinze Chidomie, który zasilił 

wałbrzyski klub w ostatnich 
dniach.

- Michała Sitnik ten sezon 
rozpoczął w ekstraklasie w bar-
wach MKS-u Dąbrowa Górnicza 
– informuje Mateusz Zborow-
ski, Media&Marketing Manager 
Górnika. – Nowy gracz ma 22 

lata i może grać jako młodzie-
żowiec, co znacznie poprawi 
rotację w zespole. Nowy za-
wodnik biało-niebieskich ma 
195 cm wzrostu i z powodze-
niem może występować na 
skrzydle. Jest graczem znanym 
z lotów nad obręczami, a tak-

że nieustępliwości w obronie. 
Sitnik jest również mistrzem 
świata U23 w koszykówce 3x3 
gdzie stanowił o sile biało-
-czerwonej ekipy prowadzonej 
przez Michała Hlebowickiego.

W debiucie Sitnik popro-
wadził koszykarzy Górnika do 

Mistrz świata w Górniku!

zwycięstwa nad Polonią w War-
szawie 90:88. A w derbowym 
starciu z Turowem w Zgorzelcu 
w barwach Górnika zaplano-
wany został debiut Ameryka-
nin Arinze Chidom (spotkanie 
w Zgorzelcu zakończyło się po 
zamknięciu tego wydania).

- Michał był najlepszym 
strzelcem meczu z Polonią i 
udowodnił, że rotacja młodzie-
żowców poszybowała znacz-
nie w górę. Czekamy na jego 
efektowne loty nad obręczą w 
kolejnych spotkaniach – mówi 
Mateusz Zborowski.

(RED)

Polonia Warszawa - Górnik Wałbrzych 
88:90 (29:25, 20:24, 21:21, 18:20)
Polonia: Dutkiewicz 23, Gospodarek 13, 
Kierlewicz 11, Pełka 10, Piliszczuk 10, 
Linowski 9, Cechniak 7, Anusewicz 3, 
Wieluński 2.
Górnik: Sitnik 21, Majewski 19, Durski 
15, Stopierzyński 14, Kordalski 12, 
Walski 9, Kruszczyński 0, Ratajczak 0, 
Sobkowiak 0.
Kolejny mecz Górnik znów zagra na 
wyjeździe – tym razem w Tychach z 
GKS-em. Poczatek 18 grudnia o godz. 
19.00.
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Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam dom oraz zabudowania 
gospodarcze w Jedlinie- Zdrój. 
Działka o pow. 885m2. Cena 360 
tys. zł

Sprzedam dwie działki budowlane 
w Łomnicy o pow. około 30 arów 
każda. Cena 100 i 150 zł za m2.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 45m2.

Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
74 843 22 84, 605 430 006

USŁUGI

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

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

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

PRACA

(2) Praca Opieka Niemcy Legalnie 
725248935 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(6) 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. 

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
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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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne... Burmistrz Miasta Lubawka informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności 1, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz nr 11/2022 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 
dnia 26 stycznia 2023 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska tutejszego Urzędu Miasta Lubawka.

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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R E K L A M A

Mercedes zainwestuje ponad 1 mld euro w fabrykę 
w Jaworze! To rekordowa inwestycja w historii 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Mercedes zbuduje w Jaworze 
nową  fabrykę  samochodów 
elektrycznych. Będzie to in-
westycja warta ponad miliard 
euro i przyniesie 2500 nowych 
miejsc pracy, tym samym stając 
się jedną z najwię kszych inwe-
stycji w historii Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”.

12 grudnia 2022 r., podczas 
specjalnie zwołanej konferencji 
prasowej, Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki wraz 
z Marszałek Sejmu Elżbietą 
Witek ogłosili, że zostało pod-
pisane porozumienie w sprawie 
kolejnego projektu inwestycyj-
nego Mercedes-Benz Vans. Tym 
samym, na terenach inwesty-
cyjnych obsługiwanych przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną „INVEST-PARK”, 
powstanie nowoczesny zakład 
produkcji elektrycznych samo-
chodów dostawczych. Nowa 
fabryka to ogromne nakłady i ty-
siące nowych miejsc pracy.

Dzień później w Starostwie 
Powiatowym w Jaworze doszło 
do kolejnego spotkania z me-
diami, w którym wzięli udział: 
Aneta Kucharzyk - Starosta Po-

wiatu Jaworskiego, Mirosław 
Brzozowski - Wójt Gminy Mę-
cinka oraz zarząd Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 
Prezes Piotr Wojtyczka oraz Wi-
ceprezes Paweł Kurtasz.
- Przystępujemy do projektowa-
nia nowej fabryki Mercedesa. 
Inwestycja warta ponad 6 mi-
liardów złotych, która da ponad 
2,5 tysiąca nowych miejsc pracy. 
Jest to jedna z największych w 
historii inwestycji Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Jawor na Dolnym Śląsku sta-
nie się częścią sieci produkcyj-
nej Mercedes Benz w Europie. 
To kamień milowy na drodze 
Mercedesa do osiągnięcia peł-
nej elektrycznej mobilności w 
segmencie aut dostawczych. 
Jesteśmy szczególnie dumni, 
że jako WSSE staliśmy się part-
nerem dla tak globalnej fi rmy. 
Dziękujemy naszym partnerom 
samorządowym, dziękujemy 
Pani Marszałek Elżbiecie Witek, 
dziękujemy Panu Premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu, 
którzy cały czas czuwali nad tą 
inwestycją i byli wielkim wspar-
ciem na każdym etapie rozmów 
– powiedział podczas spotkania 

prezes WSSE „INVEST-PARK” 
Piotr Wojtyczka.
Swojej radości nie kryła również 
Aneta Kucharzyk - Starosta Po-
wiatu Jaworskiego:
- To nowe miejsca pracy dla na-
szych mieszkańców, to olbrzymi 
impuls dla całego naszego regio-
nu. To wydarzenie potwierdza, że 
jako samorząd jesteśmy gotowi 
na nowe inwestycje, że tworzone 
przez nas warunki sprzyjają no-
wym inwestorom.

Strategiczna dla powodzenia 
negocjacji okazała się  m.in efek-
tywna współpraca. Wiceprezes 
„INVEST-PARK” Paweł Kurtasz 
podkreślił, że zaangaż owanie 
wszystkich partnerów zarów-
no tych samorzą dowych jak i 
na szczeblu centralnym, miało 
ogromne znaczenie dla realizacji 
wyznaczonego zadania i zawar-
cia tego historycznego porozu-
mienia.
- Jawor jest specyfi cznym miej-
scem. To tutaj spotkała się ja-
kość marki Mercedes z jakością 
polskich inżynierów. To zadziało 
się już przy tworzeniu pierwszej 
fabryki Mercedesa. Dzięki temu, 
że polscy inżynierowie okazali 
się tak dobrym partnerem dla 

tego koncernu, to dzisiaj nie-
mieccy inżynierowie powierzają 
nam swoje najnowsze dziecko. 
To wszystko nie mogłoby się 

ziścić, gdybyśmy nie pracowa-
li przy tym wszystkim razem. 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna była spójnikiem 
tego wszystkiego. Podzięko-
wania dla Gminy Jawor oraz 
Gminy Męcinka, podziękowa-
nia dla Starostwa Jaworskiego. 
Bardzo ważny wkład wniosło 
również Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii, czyli Pan Minister 
Waldemar Buda oraz Wicemi-
nister Grzegorz Piechowiak, 
który osobiście uczestniczył w 

negocjacjach. I tylko dlatego, że 
wszyscy razem połączyliśmy 
siły, te negocjacje przebiegły w 
tak szybkim tempie i zakończyły 
się sukcesem! - zaznacza wice-
prezes Paweł Kurtasz. 
Wraz z reorganizacją  europej-
skiej sieci produkcyjnej samo-
chodów dostawczych, fi rma 
zabezpiecza długoterminowe 
perspektywy istnieją cych zakła-
dów w Europie i rozszerza sieć  o 
nowy zakład w Jaworze, na tere-
nach znajdują cych się  w oddzia-
ływaniu Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Oczekiwa-
na inwestycja oznacza nakład w 
wysokoś ci przeszło 6 miliardów 
złotych. Nowa fabryka wygene-
ruje ponad 2500 nowych, wyso-
ko wykwalifi kowanych i dobrze 
płatnych miejsc pracy. Zakład 
bę dzie jednym z najnowocześ -
niejszych tego typu obiektów na 
ś wiecie.
- Jak się okazuje można żyć w 
mniejszych miejscowościach, ale 
zaraz obok pracować w global-
nej fi rmie jaką jest Mercedes. To 
ogromna radość, że taka inwe-
stycja powstanie w powiecie ja-
worskim i gminie Męcinka - pod-
sumował Mirosław Brzozowski, 
Wójt Gminy Męcinka.


