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Radosnych świąt 

i lepszego roku 

życzy Zespół Tygodnika DB 2010

Przed nami szczyt gorącz-
ki zakupów i przygotowań 
do nadchodzących świąt. 
- W związku z tym wałbrzy-
scy policjanci przypominają, 
że to właśnie w tym okresie 
złodzieje, czyli tzw. kieszon-
kowcy, mogą próbować 
wykorzystać nadarzające 
się okazje. Przypominamy 
mieszkańcom naszego mia-
sta oraz powiatu wałbrzy-
skiego, że w każdej sytuacji 
należy zachować ostrożność, 
aby nie utracić wartościo-
wych przedmiotów, czy też 
gotówki – mówi komisarz 
Marcin Świeży, O�cer Praso-
wy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu.

- Obecnie uważać należy 
już nie tylko na utratę gotów-
ki, ale i także całego portfela, 
gdyż w nim właśnie najczęściej 

trzymamy karty płatnicze oraz 
dokumenty, których kradzież 
może spowodować zniknię-
cie z konta zaoszczędzonych 
przez nas środków �nanso-
wych. Przypominamy więc, jak 
uchronić się przed działaniami 
tzw. „kieszonkowców”- mówi 
Marcin Świeży:

- Złodzieje nie próżnują. 
Najczęściej pojawiają się w 
miejscach, po których porusza 
się więcej osób. Są to pociągi, 
autobusy, sklepy, a także ulice 
większych miast. „Kieszon-
kowcem” może być każdy. Od 
młodych, dobrze ubranych 
mężczyzn, przez eleganckie 
kobiety, po kilkunastoletnich 
chłopców, czy też starszych pa-
nów. Osoby takie potra�ą być 
miłe, grzeczne i chętne do po-
mocy. Często działają w grupie. 
Jedna z osób absorbuje uwagę 

okradanego, np. poprzez zde-
rzenie się z nim, czy też przez 
spowodowanie tłoku przy wy-
siadania z autobusu, a druga 
kradnie nam portfel. Dlatego 
też apelujemy o zachowanie 
i w tej kwestii podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Pie-
niądze, dokumenty, portfele 
trzymajmy w zamykanej, we-
wnętrznej kieszeni kurtki lub 
marynarki. Nie korzystajmy 
z bocznych, zewnętrznych 
kieszeni, a tym bardziej z tyl-
nej kieszeni spodni. Większą 
sumę pieniędzy podzielmy na 
mniejsze kwoty i włóżmy do 
kilku kieszeni naszego ubrania. 
Oczywiście nie nośmy ze sobą 
większej gotówki, jeżeli nie jest 
ona nam potrzebna i zwracaj-
my uwagę, gdzie chowamy 
kartę płatniczą. Kobiety nato-
miast powinny zwrócić szcze-

gólną uwagę na noszone przez 
siebie torebki, które złodziej 
bardzo łatwo może wyrwać. 
Zwracajmy uwagę, kto za nami 
idzie i w przypadku podejrza-
nego zachowania innej osoby, 
to my podejmijmy decyzję o 
zatrzymaniu się lub skręceniu 
w miejsce, w którym jest mo-
nitoring lub inni ludzie. Zło-
dzieje często znają topogra�ę 
miasta i dokonują kradzieży 
tam, gdzie nie ma kamer, ani 
świadków. Miejmy więc oczy 
dookoła głowy. Równie waż-
ne jest prawidłowe zabezpie-
czenie domu lub mieszkania 
pod naszą nieobecność, co 
pozwoli zminimalizować praw-
dopodobieństwo włamania 
lub kradzieży naszego mienia. 
Nie dajmy się zaskoczyć zło-
dziejom!

(RED)

Nie daj się okraść na święta
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W siedzibie Koła Związ-
ku Sybiraków w Wałbrzychu 
zostało zorganizowane po-
łączone spotkanie opłatko-
we wałbrzyskich Sybiraków 
i członków Związku Inwali-
dów Wojennych.

- Gościem specjalnym tego 
spotkania była wiceprezydent 
Wałbrzycha Sylwia Bielawska, 
która w imieniu prezydenta 
Romana Szełemeja i własnym 
przekazała wszystkim uczest-
nikom najserdeczniejsze świą-
teczne życzenia oraz prezenty 
specjalne przygotowane przez 
Urząd Miejski w Wałbrzychu w 
postaci świątecznych paczek. 
Zebrani podzielili się opłat-
kiem i wysłuchali najnowsze-
go wiersza mojego autorstwa 
„Boże Narodzenie 2022” – re-
lacjonuje Wacław Kwieciński, 
sekretarz Koła Związku Sybira-
ków w Wałbrzychu. - Naszą 
siedzibę odwiedziła również 
przedstawicielka Szkoły Pod-
stawowej nr 6, przynosząc 
piękne kartki świąteczne, 
które zostały przygotowane 
przez uczniów tej placówki. 
Serdecznie za nie dziękuje-
my. Spotkanie przebiegło w 
miłej i sympatycznej atmos-
ferze przy kawie, herbacie i 
cieście świątecznym. Serdecz-
nie dziękujemy włodarzom 
miasta i wszystkim pracow-

22 grudnia 1985 roku, w 
wyniku wybuchu metanu w 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Wałbrzych, zginęło 18 gór-
ników, a 10 zostało rannych. 
Wybuch, do którego doszło 
około godz. 15.10, doprowa-
dził do jednej z największych 
katastrof w historii Wałbrzy-
skiego Zagłębia Węglowego.

Opłatek u Sybiraków

nikom Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu za przygotowanie 
tak wielu paczek dla naszych 
podopiecznych oraz życzymy 
zdrowych, szczęśliwych i ro-
dzinnych świąt Bożego Naro-
dzenia – dodaje Wacław Kwie-
ciński.

Sybir utrwalony
w kadrze

Do 15 stycznia 2023 r. w Sali 
Wystawowej Mieroszowskiego 
Centrum Kultury można oglą-
dać wystawę „Sybir - utrwalo-
ne w kadrze. Zapamiętane w 
obrazach”. 

- Zbieramy dokumen-
ty, zdjęcia i pamiątki osób, 
które przeszły „Piekło Sybi-
ru”, a mieszkały w Gminie 
Mieroszów. Chcemy przy-
gotować 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.

(RED, fot. W.Kwieciński)

Pamiętają o o�arach wybuchu
w KWK Wałbrzych

– 22 grudnia 2022 roku, czyli 
w 37 rocznicę jednej z najwięk-
szych katastrof w powojennej 
historii górnictwa węglowego 
w Polsce, która miała miejsce 
w KWK Wałbrzych, przy tabli-
cy upamiętniającej tą trage-
dię na cmentarzu przy ulicy 
Moniuszki w Wałbrzychu, jak 
co rok, spotkają się: górnicy, 

rodziny o�ar oraz przedstawi-
ciele władz państwowych i sa-
morządowych. Od 2010 roku, 
w każdą rocznicę, dokładnie 
o godzinie 15.10, górnicy wał-
brzyskich kopalń spotykają się 
przy pomniku, by pielęgnować 
pamięć o tragicznie zmarłych 
kolegach. Warto podtrzymy-
wać tę tradycję, a dzięki niej 
pamięć o o�arach wałbrzyskiej 
tragedii trwa – podkreśla eme-
rytowany górnik Stanisław Zu-
balski.

W wyniku eksplozji oraz jej 
następstw śmierć ponieśli:

Władysław Bancewicz (18 lat)
Jan Bielicki (38 lat)

Józef Czertarski (26 lat)
Zygmunt Garnkowski (28 lat)

Bogusław Haręża (21 lat)
Janusz Juda (40 lat)

Andrzej Kratiuk (28 lat)
Henryk Mazurkiewicz (42 lata)

Artur Mićko (19 lat)
Zdzisław Siergiej (26 lat)

Ryszard Sądzyński (23 lata)
Paweł Słomski (23 lata)

Zygmunt Słowikowski (39 lat)
Roman Staśkiewicz (18 lat)
Mirosław Sznajder (27 lat)
Ryszard Szreiter (34 lata)
Jacek Wiśniewski (21 lat) 
Tadeusz Wowk (24 lata)

(RED)
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Szanowni Państwo, 

mijający rok zmienił nasz świat,

naszą codzienność i nasze życie.

Czy odmienił nasze serca?

Świąteczne chwile niech przypomną nam, że tak się nie stało. 

I poczujmy znów moc miłości. 

Pozwólmy by zagościł spokój, a nadzieja przepełniła nasze myśli. 

Pięknych świątecznych chwil i szczęścia w nowym 2023 roku

życzy

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 

Senator RP

R E K L AMA

- Czas działa na naszą nie-
korzyść. Musimy zebrać środki na 
operację Antosia do końca grudnia 
tego roku. To jedyna szansa na ura-
towanie mu życia. Dlatego błagamy 
o pomoc! – apelują rodzice dwulet-
niego Antoniego Sobeckiego ze 
Świebodzic, który jest już po pier-
wszej operacji w Genewie.

- Antoś jest bardzo osłabiony, 
dużo śpi. Każda procedura medyczna 
powoduje płacz i spadki saturacji, co 
jest na tym etapie bardzo niebezpiec-
zne dla dopiero co zoperowanego 
serduszka. Dlatego błagamy Was o 
to, żeby cierpienie Antosia i jego wal-
ka po operacji nie poszły na marne... 
Przed Antosiem drugi etap operacji, 
bez którego Antoś umrze... A na który 
cały czas brakuje środków! Czekanie to 
ogromne ryzyko udaru, zdeformowanej 
klatki piersiowej, ciężkiej niewydolnoś-

ci krążeniowej i oddechowej... Jedyne 
co możemy zrobić, to zdążyć z drugim 
etapem operacji. Nie możemy czekać, 
aż stan serca ponownie będzie kryty-
czny... Wtedy go stracimy! – alarmują 
zrozpaczeni rodzice chłopca, który uro-
dził się z połową serca.

Do końca 2022 r. rodzice Anto-
sia muszą zebrać około 1,1 miliona 
złotych, by opłacić druga operację 
syna, która zostanie przeprowadzo-
na w tej samej klinice w szwajcarskiej 
Genewie. W akcję zbierania pieniędzy 
zaangażowały się tysiące osób, nie ty-
lko w gminach Aglomeracji Wałbrzys-
kiej. Mimo to wciąż brakuje ponad 350 
tysięcy złotych.

W akcje pomocy Antosiowi może 
włączyć się każdy, wpłacając pi-
eniądze przez stronę https://www.
siepomaga.pl/antos-serduszko

(RED)

Orkiestra Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu zagrała 
charytatywny koncert na rzecz 
wałbrzyskiego hospicjum. Występ 
przygotowany został w Kościele 
pod wezwaniem św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Starych Bogaczowi-
cach.

- Koncert odbył się w piątkowy wie-
czór w kościele para�alnym w Starych 
Bogaczowicach. Całemu wydarzaniu 
przyświecał wyjątkowo szczytny cel 
- zbiórka funduszy na rzecz wałbrzy-
skiego hospicjum. Zgromadzeni go-
ście mieli okazję do wysłuchania ko-
lęd i pieśni bożonarodzeniowych oraz 
kilku utworów świeckich. Występ Or-
kiestry Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu pod batutą kapelmi-
strza podinsp. Adama Witiwa wzbu-
dził zachwyt słuchaczy i został nagro-
dzony gromkimi brawami. Cieszymy 
się, że mogliśmy uczestniczyć w tym 
wspaniałym przedsięwzięciu. Wszyst-
kim, którzy przybyli na wydarzenie i 
wsparli to przedsięwzięcie, serdecz-
nie dziękujemy – podkreśla aspirant 
sztabowy Agnieszka Głowacka-Kijek 
z Zespołu Komunikacji Społecznej Ko-
mendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Żywnościowy SOS
Polskie Towarzystwo Opieki Palia-

tywnej w Wałbrzychu zakwali�kowało 
się do programu Fundacji Biedronki 
„Żywnościowy SOS”.

- Celem programu jest wzmocnie-
nie instytucji oferujących pomoc w 

Walczymy o życie Antosia Zagrali dla hospicjum

formie żywnościowej lub w formie 
schronienia, a także poprawa jakości 
oraz zasięgu świadczonej pomocy 
osobom w kryzysie. W ramach pro-
jektu otrzymaliśmy e-Kod o wartości 
24 tysięcy złotych na zakupy do sieci 
sklepów Biedronka. Dziękujemy za 
dostrzeżenie potrzeb naszych pod-
opiecznych. Warto dodać, że całko-
wita wartość wsparcia z programu 
„Żywnościowy SOS” dla 80 podmio-
tów to ponad 5 mln zł. To pomoc na 
miarę czasów i potrzeb pogarszającej 
się rzeczywistości, w której takie orga-
nizacje, jak my starają się dbać o to, by 

ta rzeczywistość była choć trochę ja-
śniejsza. Wsparcie z Fundacji Biedron-
ki to dla nas zarówno wyróżnienie, ale 
też gest poparcia, zrozumienia oraz 
realnej pomocy, która szybko znaj-
dzie swoich odbiorców. To wsparcie 
naszej działalności, propagującej od 
lat krzewienie idei niesienia komplek-
sowej, profesjonalnej i nieodpłatnej 
pomocy – mówi Renata Wierzbicka, 
prezes Polskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej w Wałbrzychu, które pro-
wadzi Hospicjum im. św. Jana Pawła II 
w Wałbrzychu.

(RED)
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Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia. 

Odpoczynku od codziennego 
zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
oraz spełnienia w życiu osobistym 

i zawodowym 
życzy

Mirosław Lubiński
Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

R E K L AMA

R E K L AMA

Nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 126 położonej w obrębie 1 Lubawka o 
powierzchni 0,3933 ha  w tym: ŁIV – 0,3933 ha,  wraz z częścią kwatery odpadów (II etap 
wysypisko śmieci) wzniesionych ze środków własnych PGK „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce 
położona w obrębie I Lubawka gmina Lubawka – powiat kamiennogórski, województwo 
dolnośląskie.
Dla omawianego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 
którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem TO8-1 NU:
- przeznaczenie podstawowe: składowisko odpadów komunalnych, 
- uzupełniające obiekty i urządzenia obsługi gospodarki odpadami tj. sortownie, magazyny 

oraz parking i zieleń izolacyjna; z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych.  Dla nieruchomości 
prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00024144/4. 

Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu ograniczonego do podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych innych niż niebezpieczne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 457.100,00 złotych plus należny podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia  2023 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta 
Lubawka, Plac Wolności 1 (sala posiedzeń pokój nr 10).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 25 stycznia 2023 roku wadium w 
wysokości 10% wartości tj. 45.710,00 zł, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 
1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu ograniczonym na zakup nieruchomości jest złożenie 
w terminie do dnia 24 stycznia 2023 roku, pisemnego zgłoszenia. 
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 tel. 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 ograniczony (licytacje ustną) 
na sprzedażnieruchomości z zasobów mienia komunalnego

Ręcznie wykonane świą-
teczne ozdoby, domowe 
przysmaki, kolędy i pasto-
rałki, a także mnóstwo życz-
liwości i otwartych serc stwo-
rzyły niesamowitą atmosferę 
jarmarku bożonarodzenio-
wego w Głuszycy. Prawdzi-
wie zimowa pogoda dodała 
uroku wydarzeniu, podczas 
którego sztab wolontariuszy 
i ludzi dobrej woli wsparł 
zbiórkę publiczną „Walka 
Anety” prowadzoną na rzecz 
31-letniej głuszyczanki.

W świąteczny nastrój wpra-
wili zebranych występujący na 
scenie lokalni artyści: Głuszycka 
Orkiestra Dęta, Chór Seniorów 
Renoma oraz młode wokalistki 
trenujące śpiew pod okiem Ra-
dosława Zychala: Oliwia Zelek, 
Zuzanna Grzesiak, Łucja Olczak, 

Marcelina Popik i Julia Mongiał-
ło. Do odwiedzających jarmark 
przybył św. Mikołaj z workiem 
słodyczy i w asyście swoich 
pomocników- Elfa i Sowy oraz 
dzielnych strażaków z OSP Głu-
szyca Górna. Na dzieci czekał 
kreatywny namiot prowadzony 
przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, gdzie moż-
na było ozdobić świąteczne 
pierniczki i bombki. O świątecz-
ne kulinaria zadbali lokalni re-
stauratorzy: „Jadło” i restauracja 
„Osówka”. Na jarmark przybyły 
także młode harcerki z ZHP z 
Betlejemskim Światłem Pokoju, 
które zostało przekazane da-
lej mieszkańcom naszej gminy 
oraz dotarło do głuszyckich 
para�i, dzięki uprzejmości OSP 
Głuszyca Górna.

(AMAL)

Przedszkole Samorządo-
we w Głuszycy zorganizowa-
ło koncert charytatywny pt. 
„Jasełkowe Granie Aniołko-
we” na rzecz rodzin sprawu-
jących pieczę zastępczą w 
Gminie Głuszyca.

Dzieci wraz z nauczyciela-
mi przygotowały wzruszające 
przedstawienie „O Bałwanku, 
co miał złote serce”,  nie zabra-

kło wspólnego kolędowania 
oraz występów tanecznych. 
Na koncert przybyły rodziny 
zastępcze, z którymi przepro-
wadzono wzruszające roz-
mowy. Gościem specjalnym 
wydarzenia była współorga-
nizatorka projektu „Aniołko-
we Granie” Katarzyna Głowik 
– Jamróz.

(AMAL)

Jarmark w Głuszycy

Jasełkowe aniołki

Pod hasłem „Tacy sami – 
choć różni”, w czytelni interne-
towej Centrum Kultury-Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w  
Głuszycy, odbyło się spotkanie, 
w którym udział wzięli pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Głuszycy, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wałbrzychu, biura Lokalnej 
Grupy Działania Partnerstwo 
Sowiogórskie oraz technik or-
topeda Mateusz Rosiak i ko-
szykarze na wózkach z klubu 
Górnik Wałbrzych. Spotkanie 
z przedstawicielami instytucji, 
które na co dzień wspierają 
osoby niepełnosprawne, po-
zwoliło poznać zakres pomo-
cy, którą świadczą pracownicy 
OPS-u czy PCPR-u. Mieszkań-
cy z niepełnosprawnościami 
uzyskali odpowiedzi na wiele 
nurtujących pytań oraz po-
dzielili się swoimi obserwacja-
mi i spostrzeżeniami. Podczas 
spotkania koszykarze z klubu 
Górnik Toyota Wałbrzych opo-
wiadali o swoich przeżyciach 
i osiągnięciach, które zdobyli 
pomimo niepełnosprawności. 
Swoimi opowieściami chcieli 
pokazać innym osobom niepeł-
nosprawnym, że wiele rzeczy, 
czy aktywności jest w zasięgu 
ręki. Potrzeba na to tylko czasu 
i chęci, wytrwałości w dążeniu 
do osiągnięcia celu.

 - Ważne jest, by wyjść z 
domu, by mieć marzenia- 
stwierdziła jedna z osób nie-
pełnosprawnych. 

Obecni na spotkaniu Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód 
oraz Zastępca Burmistrza 
Grzegorz Szymański zadekla-
rowali chęć wspierania inicja-
tyw służących integracji osób 
niepełnosprawnych. Dobrym 
przykładem na przełamywanie 
barier jest zakup przez Gmi-
nę Głuszyca busa, którym - w 
ramach usługi „door-to-door” 
(od drzwi do drzwi) - mieszkań-
cy ze szczególnymi potrzebami 
i osoby starsze mogą korzystać 
m.in. z przewozu do lekarza, 
czy na rehabilitację.

- Jesteśmy zmotywowani 
do stworzenia cyklu spotkań 
integracyjnych osób niepeł-
nosprawnych z Głuszycy i z 
okolicznych gmin. Nasze dzia-
łania mają na celu zachęcenie 
osób niepełnosprawnych do 
wyjścia z domu i zintegrowa-
nia się ze społeczeństwem – 
powiedział Roman Głód, Bur-
mistrz Głuszycy.

(AMAL)

Tacy sami choć różni
Osoby z niepełnosprawnościami z Gminy Głuszyca spotkały się z władzami Głuszycy 

oraz przedstawicielami instytucji świadczących pomoc. - Chcemy, aby spotkania osób 
z niepełnosprawnościami odbywały się cyklicznie i były wpisane w kalendarz wydarzeń 

na terenie Gminy Głuszyca – mówi burmistrz Roman Głód.
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Głuszyca ul. Kłodzka 8 

tel. 882 068 300, 660 747 567
e-mail:info@zolnieruk.pl,www.zolnieruk.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 2023

przesyłam w imieniu własnym i pracowników 

Centrum Nieruchomości i Transportu 

serdeczne życzenia wszelkich pomyślności.

Beata Żołnieruk

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

„Postaw na rodzinę” to 
kampania, której głównym 
celem jest pokazanie, że 
rodzina jest najważniejsza. 
Wspiera ona pozytywny ob-
raz rodziny. W rodzinie siła, 
a dobre relacje rodzinne 
chronią młodych ludzi przed 
alkoholem i innymi używ-
kami. Dlatego nie mogło 
zabraknąć tak ważnego ele-
mentu pro�laktyki w Gminie 
Walim.

Pierwsze realizacje odby-
wały się podczas organizowa-
nych w czasie wakacji festy-
nów dla dzieci, a teraz trwa 
realizacja kampanii w gmin-
nych szkołach. W Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Jugowicach 
działania związane z kam-
panią realizowane były pod-
czas zajęć wychowawczych, 
rozwijających kompetencje 
emocjonalno- społeczne oraz 
lekcji wychowania do życia 
w rodzinie. Głównym celem 
było uświadomienie uczniom 
wartości rodziny, jej funkcji i 
znaczenia dla prawidłowego 
rozwoju młodego człowieka. 
Wśród zrealizowanych tre-
ści znalazły się te, związane 
z rodzajami rodzin (wielopo-
koleniowa, zastępcza itd.), 
rolami społecznymi, pełnio-

nymi przez poszczególnych 
jej członków (czego możemy 
nauczyć się od mamy, taty, 
babci itd) oraz rodzinnymi 
tradycjami, zwyczajami, spo-
sobami spędzania wolnego 
czasu. Uczniowie w zabawie 
symulacyjnej urządzali uro-
dziny, projektowali rodzinne 
domy marzeń oraz tworzyli 
drzewa genealogiczne. Zgłę-
bili temat fenomenu dziedzi-
czenia genetycznego oraz od-
kryli tajemnice, kim są krewni” 
po mieczu”, a kim „krewni po 
kądzieli”. W grudniu kampania 
objęła także rodziców.

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Walimiu, w trakcie 
realizacji kampanii, uczniowie 
uczyli się jak spędzać wspól-
nie z rodziną czas wolny, skąd 
czerpać wzorce do naśladowa-
nia, tworzyli prace plastyczne 
promujące zdrowy styl życia 
oraz czas spędzony z rodziną. 
W każdej klasie zorganizowa-
no warsztaty pozytywnych 
zachowań, konstruktywnego 
rozwiązywania problemów. 
Rodzicom rozdano ulotki, w 
których przedstawiono sku-
teczne metody wychowaw-
cze, pomagające w rozwijaniu 
prawidłowych relacji rodzin-
nych.

(AM)

Postaw na rodzinę

Zgodnie z wieloletnią 
tradycją, Wójt Gminy Walim 
Adam Hausman oraz pro-
boszcz para�i św. Barbary ks. 
Dominik Wargacki, zaprosili 
mieszkańców Gminy Walim 
na spotkanie wigilijne już po 
raz dziesiąty.

Na przedświąteczne spo-
tkanie z mieszkańcami Gminy 
Walim, które odbyło się 16 

Walimska wigilia

grudnia w hali sportowej przy 
ulicy Bocznej w Walimiu, przy-
byli parlamentarzyści, samo-
rządowcy oraz przedstawiciele 
wielu instytucji. Poprzedziła 
je msza święta, która została 
odprawiona z udziałem ks. bp. 

Ignacego Deca w kościele pod 
wezwaniem świętej Jadwi-
gi Śląskiej przy ul. 3 Maja w 
Walimiu. Po nabożeństwie, 
w hali sportowej w Walimiu, 
pracownicy gminnych jedno-
stek przedstawili spektakl w 

reżyserii Andżeliki Jaśkiewicz, 
z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w 
Jugowicach, po którym była 
kolacja wigilijna i wspólne ko-
lędowanie.

(RED)
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- Zapraszam na jedyną 
taką sylwestrową noc bur-
leski do Szczawna-Zdroju! 
Początek 31 grudnia o godz. 
22.00 w Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie-Zdroju – mówi 
Mirosław Kowalik, dyrektor 
szczawieńskiego teatru.

- Ten rok ma szansę za-
kończyć się niesamowitym 
doświadczeniem, a następny 
rozpocznie się w wielkim stylu. 
Tylko u nas: gwiazdy burleski i 
wspaniałe przeboje na żywo. 
Show, jakiego nie znajdziecie 
gdzie indziej, ponieważ wystą-
pią:

Velvet Rose - najdłuższe 
nogi polskiej burleski! Artyst-
ka Burleski z Wrocławia, która 
podczas swoich show uwielbia 
obdarowywać widzów nieza-
pomnianymi wrażeniami oraz 
zostawiać blask w ich sercach 
i brokat na ich ubraniach. Tan-
cerka, choreografka, nauczy-
cielka. Ukończyła Berlińską 
Akademię Burleski prowadzo-
ną przez Marlene von Steenvag 
i uzyskała tytuł „Bachelorette 
of Burlesque”. Uczyła się od 
gwiazd burleski z Niemiec, 
Czech oraz USA. Występuje w 
kraju i za granicą, a także mia-
ła okazję zaprezentować się za 
wielką wodą. Niejednokrotnie 
brała udział w zagranicznych 

Sylwestrowa Rewia Burleski

festiwalach, jak np. Bohemian 
Burlesque Festival, czy Berlin 
Burlesque Festival. Zarówno 
klasycznej jak i neo burlesce 
oddaje się z tą samą pasją. Dla 
niej burleska to nieskończo-
ne odkrywanie siebie i swoich 
możliwości.

Red Juliette - czołowa per-
formerka burleski na arenie 
Polski i Europy. Zdobywczyni 
pierwszego miejsca na między-
narodowym konkursie „World 
Burlesque Games” 2014 oraz 
headlinerka największego fe-
stiwalu burleski na świecie 
„London Burlesque Festival” 
w latach 2016 i 2017. Nazy-
wana najbardziej roztańczoną 
performerką polskiej burle-
ski i prawdziwym wulkanem 

energii na scenie. Cechuje ją 
niezwykła wszechstronność 
stylistyczna - równie dobrze 
odnajduje się w gorących eg-
zotycznych numerkach, jak i 
poetyckich wizjach w klimacie 
art noveau.

Michał Hadasik - założyciel 
wrocławskiej Sceny pod Re-
gałem, która mieści się w sła-
wiącej piosenkę literacką oraz 
poetycką, Kawiarni Literatka. W 
swojej codzienności jest artystą 
niezależnym, niesztampowym. 
łączącym w swojej twórczo-
ści wiele elementów szeroko 
pojętej sztuki (piosenka, teatr, 
taniec oraz �lozo�a). Ta niesza-
blonowa osobowość to ponad-
to aktywista, społecznik oraz 
organizator charytatywnych 

koncertów organizowanych w 
Filharmonii Opolskiej. W swo-
im portfolio ma również orga-
nizację imprez i happeningów 
na terenie całego wojewódz-
twa dolnośląskiego.

Malice Kae - aktorka i woka-
listka. W szerokim wachlarzu 
burleskowych doznań jeszcze 
szuka swojego miejsca, po-
nieważ debiutowała całkiem 
niedawno. Śpiew sprawia jej 
największą radość na równi z 
podstępnym uwodzeniem na 
scenie. Jest przebiegle zmy-
słowa, zupełnie jak Gilda - jej 
ulubiona �lmowa femme fata-
le. Jako aktorka spełnia swoje 
pasje na deskach Teatru Mu-
zycznego Capitol oraz Sceny 
Kamienica. Choć wykształciła 

się w kierunku musicalowym, 
ma ogromną słabość do dra-
matów klasycznych. Prywat-
nie Malice jest fanką, Marvina 
Gaye’a, The Doors i psychode-
licznego rocka.

Na scenie Teatru Zdrojo-
wego im. H. Wieniawskiego 
wystąpią gwiazdy Sceny pod 
Regałem razem z zespołem 
kameralnym pod batutą dyrek-

tora artystycznego Sceny pod 
Regałem & Festiwalu Kultury 
Europejskiej, maestro Michała 
Hadasika. Bilety są do nabycia 
w biurze Teatru Zdrojowego (w 
godz. 9.00 - 14.00), w recepcji 
Domu Zdrojowego (24 h) oraz 
w Kawiarni Bohema (w godz. 
12.00 – 21.00) – dodaje Miro-
sław Kowalik.

(TZ)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 20.12.2022 r. do dnia 

09.01.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

został umieszczony wykaz nr 10/2022 dotyczący lokalu 

użytkowego przeznaczonego do wynajmu w trybie 

bezprzetargowym oraz wykaz nr 11/2022 dotyczący 

użyczenia trzech kontenerów.

R E K L AMA

W świątecznym wydaniu 
Tygodnika DB 2010 przypo-
minamy naszym Czytelnikom 
felieton śp. Stanisława Mi-
chalika pt. „Grudzień? Da się 
lubić!”, który został opubli-
kowany na naszych łamach 8 
grudnia 2016 r. (nr 48/320).

Nic nie wskazuje na to, aby 
grudzień w Polsce można było 
uznać za piękny miesiąc. To 
przecież początek zimy, ale nie 
tej śnieżnej, słonecznej, olśnie-
wającej. To jest czas dominacji 
nocy nad dniem, pochmur-
nego nieba, ponurych oraz 
smutnych drzew i krzewów 
ogołoconych z różnobarwnej 
szaty, oczekujących na śnieży-
stą otulinę jak wiosenny kwiat 
na krople dżdżu. To jest mie-
siąc deszczowej chlapy, kolein 
błota, grud na polach, smętnej 
szarości, a zarazem niecier-
pliwego pędzenia do przodu, 
byle bliżej końca miesiąca, bo 
przed nami rozpościera swe 
anielskie skrzydła uśmiechnię-
ty Nowy Rok. A z nowym ro-
kiem – nowe nadzieje.

Ale mimo wszystko cze-
kamy z utęsknieniem na 
grudzień. Sama myśl, że już 
się zbliża, już jest grudzień, 
ostatni miesiąc kalendarzowy, 
wywołuje żywsze bicie serca. 
Nie trudno zgadnąć skąd się 

to bierze. Każdy jest w stanie 
bezbłędnie wskazać walory 
grudnia. Przecież to miesiąc 
najważniejszych świąt w roku: 
Bożego Narodzenia, wcześniej 
jeszcze świętego Mikołaja, a 
na koniec sylwestrowej nocy, 
która otwiera drogę do no-
wego, szczęśliwszego roku. 
Wszyscy w to święcie wierzy-
my, że nowy rok będzie lepszy 
od starego, wszyscy tego sobie 
szczerze, serdecznie życzy-
my, wszyscy jesteśmy tej nocy 
aniołami, coś w nas wstępuje 
niezwykłego, promieniejącego 
dobrocią, czułością, miłością. 
Co się z nami dzieje takiego, że 
jesteśmy inni niż przez wszyst-
kie pozostałe miesiące roku, że 
jesteśmy lepsi? Co w ogóle z 
nami się dzieje w grudniu, po-
sępnym, chłodnym, deszczo-
wym miesiącu?

Odpowiedź jest prosta – to 
nasza, polska, jedyna, najcu-
downiejsza, nieprzemijająca 
tradycja świąteczna. Nigdzie 
na świecie nie ma tak pięknej, 
wartościowej i bogatej tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia. Mało 
jest krajów, w których tradycja 
bożonarodzeniowa miałaby tak 
mocne korzenie religijne i pa-
triotyczne. Nasze święta budzą 
zachwyt i uznanie u wszystkich 
przybyszów z innych stron.

Rzecz dziwna, nie błyszczy-
my jeszcze tak wyraziście jak w 
wielu krajach Zachodu re�ek-
sami lampionów, girlandami 
światełek i świecidełek rzucają-
cą się w oczy feerią migających 
neonów, strojnych choinek, 
kolorowych Mikołajów, maso-
wą produkcją świąteczną, którą 
wypełnione są po brzegi już od 
połowy listopada markety. Na-
sze święta mają fundament du-
chowy, wiążą się nierozerwalnie 
z wiarą i ceremonią religijną. 
Najważniejsze w nich miejsce 
zajmuje to, co się dzieje w ko-
ściele – szopka betlejemska, pa-
sterka, msze święte w pierwszy 
i drugi dzień świąt, no i wresz-
cie to, co ma miejsce w domu 
– wieczerza wigilijna w gronie 
rodzinnym z opłatkiem w ręce, 
skibką sianka na nieskazitelnym 
białym obrusie, barszczykiem i 
karpiem.

Choinka z lasu strojna w 
wytwory rękodzieła własnego 
pomysłu – gwiazdki, aniołki, 
łańcuchy z bibuły, wycinanki, 
wydmuszki, cukierki, owoce, no 
i świeczki woskowe, koniecznie 
świeczki, nie elektryczne lamp-
ki, zwłaszcza migające – to 
jest nasza swoistość, specy�ka 
naszych świąt. W tej scene-
rii śpiewamy chętnie kolędy: 
„Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże 

Jezuniu”, „Przybieżeli do Be-
tlejem pasterze” i cały bogaty 
repertuar kolęd, których w ta-
kiej ilości  i melodyjności nie 
znają inne narody. A śpiewanie 
kolęd przeplatamy wydosta-
niem spod choinki paczek z 
gwiazdkowymi podarunkami 
dla wszystkich domowników i 
naszych wigilijnych gości. Zda-
rza się czasem, że przy stole 
zajmie miejsce niespodziewa-
ny gość, na którego w każdym 
domu czeka miejsce i zastawa. 
Bo tak każe nasza staropolska, 
chrześcijańska tradycja. Bywa, 
że do drzwi zapukają wieczo-
rem kolędnicy. Kiedyś chodzili 
z gwiazdą betlejemską, albo 
grupa przebierańców z Mat-
ką Boską, Świętym Józefem, 
Dzieciątkiem Jezus, Herodem, 
Diabłem i Śmiercią. Odgrywali 
oni po wejściu do domu mi-
niaturowe jasełka ku uciesze 
i zachwyceniu najmłodszych. 
Dziś najczęściej zaczyna się i 
kończy na zaśpiewaniu kolędy 
i złożeniu życzeń, ale dobre i to, 
byle tradycji stało się zadość. 
Naszą piękną tradycją świą-
teczną są życzenia „wesołych 
świąt”. Spotykamy się z nimi na 
każdym kroku, przed i w czasie, 
a czasem… tuż po świętach. 
Składamy je sobie w pracy, 
na ulicy, w domu, wysyłamy 

Grudzień? Da się lubić!

pocztą, a obecnie w dobie nie-
bywałego rozwoju techniki za 
pomocą łączy telekomunika-
cyjnych. Atmosferę świątecz-
ną wzmacnia telewizja, radio, 
płyty z nagraniami kolęd i pa-
storałek.

A po Bożym Narodzeniu 
zaczyna się gorączkowa krzą-
tanina związana z Sylwestrem. 
Bo Sylwester i Nowy Rok, to 

nadzwyczajne ukoronowanie 
miesiąca grudnia, to zarazem 
zamknięcie jak złotą klamrą co-
rocznego grudniowego święto-
wania. I znów mamy przed sobą 
cały, pełen dobrych nadziei, 
składający się z 12 miesięcy – 
nowy rok!

Jak dobrze, że to wszystko 
jest jeszcze przed nami…

Stanisław Michalik
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Adam Górecki
Wójt Gminy Czarny Bór

z pracownikami 
Urzędu Gminy

Marzena Łatka
Przewodnicząca 

Rady Gminy Czarny Bór
z radnymi

Pogodnych i pełnych ciepła 

świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku
              życzą 

R E K L AMA R E K L AMA

Biblioteka + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze zorga-
nizowała warsztaty bożona-
rodzeniowego rękodzieła.

- Tegoroczne warsztaty 
bożonarodzeniowe dla zdol-
nych uczestniczek stanowiły 
nie lada wyzwanie, ponieważ 
- poza tradycyjną formą wian-
ka bożonarodzeniowego z 
zielonych gałązek – musiały 
zmierzyć się również z elemen-
tami makramy. Kto miał z nią 
do czynienia ten wie, że to nie 

taka „bułka z masłem”. Także - 
drogie Panie – możemy śmiało 
o sobie powiedzieć, że zdoby-
łyśmy wyższy poziom tworze-
nia stroików świątecznych. Na 
pewno odnalazłyśmy w sobie 
ukryte pokłady cierpliwości, a 
przy okazji talent do plecenia 
sznurków. No bo czego się nie 
zrobi dla sztuki? Dziękujemy za 
Waszą obecność i piękne pra-
ce – podkreślają organizatorki 
czarnoborskich warsztatów.

(KB)

- Jest taki dzień bardzo 
ciepły choć grudniowy. 
Dzień, zwykły dzień, w któ-
rym gasną wszystkie spory - i 
taki właśnie, pełen świątecz-
nej magii, ciepła i rodzinnej 
atmosfery był opłatkowy 
dzień dla studentów Uniwer-
sytetu III Wieku w Czarnym 
Borze.

Słuchacze czarnonbor-
skiego uniwersytetu, wraz z 
Wójtem Gminy Czarny Bór 
Adamem Góreckim, Przewod-
niczącą Rady Gminy Czarny 
Bór Marzeną Łatką, księdzem 
proboszczem Ryszardem Pitą i 

Dyrektor Biblioteki + Centrum 
Kultury Katarzyną Bernaś zasie-
dli do wieczerzy wigilijnej.

- Jak tradycja każe, odczy-
tany został fragmentu Pisma 
Świętego, nie zabrakło sianka 
na stole i tradycyjnych, wigilij-
nych potraw. Były też ciepłe i 
z serca płynące życzenia przy 
opłatku, wspólne kolędowa-
nie i prezenty. W świąteczny 
nastrój, przepięknym śpiewem 
i cudownymi pastorałkami 
wprowadziła wszystkich Aneta 
Szewczyk – relacjonuje Kata-
rzyna Bernaś.

(KB)

Jedlina – Zdrój będzie 
miała kolejna atrakcję. 16 
grudnia br. burmistrz mia-
sta Leszek Orpel podpisał 
umowę na budowę grawita-
cyjnego toru saneczkowego, 
przy którym powstanie także 
ścieżka zdrowia.

- Wykonawcą inwestycji, 
opartej na najnowocześniej-
szej technologii stosowanej 
przy budowie tego typu to-
rów w Europie, będzie fir-
ma Jarosława Bociana MJM 

SERVICE z Malinowic. Już roz-
poczęły się prace związane z 
opracowywaniem dokumen-
tacji i uzyskaniem wszelkich 
pozwoleń, a budowa toru 
rozpocznie się wiosną 2023 
r. Zakończenie budowy toru 
planowane jest pod koniec 
przyszłorocznych wakacji. Bę-
dzie to kolejna atrakcja w Par-
ku Aktywności „Czarodziejska 
Góra” – wyjaśnia burmistrz 
Leszek Orpel.

(KS)

Warsztaty 
bożonarodzeniowe

Wigilijne spotkanie 
Uniwersytetu III Wieku

Grawitacyjny 
tor saneczkowy
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Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Violetta Kopka
z radnymi

Zdrowych, spokojnych 

i pełnych rodzinnego ciepła 

świąt Bożego Narodzenia.

Odpoczynku od codziennego zabiegania 

oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia 

w życiu osobistym i zawodowym

życzą 

Burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński

z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie

R E K L AMA

R E K L AMA

Mieroszów
ma budżet
Gmina Mieroszów, jako jed-
na z pierwszych w powiecie 
wałbrzyskim, ma już zatwier-
dzony budżetem na 2023 
rok. - Dzięki pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej we Wrocławiu z 5 grudnia 
2022 r., Rada Miejska Miero-
szowa jednogłośnie uchwali-
ła budżet Gminy Mieroszów 
na rok 2023 oraz Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy 
Mieroszów – mówi Andrzej Li-
piński, burmistrz Mieroszowa. 
- W zaplanowanym budżecie 
uwzględnione zostały docho-
dy w wysokości: 46 488 074 zł. 
Dochody bieżące zostały zapla-
nowano na kwotę 30 668 017 
zł, a dochody majątkowe na 
kwotę 15 820 057 zł. Wydatki 
gminy wyniosą 53 184 167,47 
zł. Wydatki bieżące ogółem 
wyniosą 30 099 667,47 zł, a ich 
udział w wydatkach ogółem 
wynosi 56%, natomiast w ra-
mach wydatków majątkowych 
zabezpieczona została kwota 
23 084 500 zł, czyli 43% ogółu 
wydatków. Dziękuję radnym za 
zaufanie i jednomyślne głosy 
oddane za przyjęciem budżetu 
Gminy Mieroszów na 2023 rok.

(RED)

Grudniowa 
zbiórka krwi
28 grudnia (środa) w godzi-
nach 9.00 - 13.00 w Rynku w 
Świebodzicach zostanie prze-
prowadzona mobilna zbiórka 
krwi. Krew mogą oddać osoby od 
18. do 65. roku życia, które ważą 
co najmniej 50 kilogramów; u 
których w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy nie wykonano akupunktu-
ry, tatuażu, przekłucia uszu lub 
innych części ciała; które w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy nie miały 
wykonanych żadnych zabiegów 
operacyjnych, endoskopowych 
i innych diagnostycznych badań 
(np. gastroskopii, panendoskopii, 
artroskopii, laparoskopii); które 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie 
były leczone krwią i preparatami 
krwiopochodnymi. W dniu odda-
nia krwi należy być wyspanym i 
wypoczętym oraz zdrowym, czyli: 
nie mieć objawów przeziębienia; 
nie brać aktualnie żadnych leków 
(nie dotyczy to większości suple-
mentów diety, czyli np. popular-
nych preparatów witaminowych 
czy środków antykoncepcyjnych, 
należy 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 tożsa-
mości ze zdjęciem, najlepiej do-
wód osobisty. Przed oddaniem 
krwi należy także ograniczyć pale-
nie papierosów i nie pić alkoholu, 
również w dniu poprzedzającym 
oddanie krwi.

(RED)

W mieroszowskim Rynku 
zorganizowany został jar-
mark bożonarodzeniowy, 
któremu towarzyszył prze-
gląd kolęd.

- Burmistrz Andrzej Lipiński, 
wraz z zastępcą starosty Me-
zimésti Evą Mückovą i zapro-
szonymi gośćmi, złożyli miesz-
kańcom Gmina Mieroszów 
świąteczne życzenia. W pięknej, 
zimowej aurze śpiewaliśmy 
wspólnie kolędy, kosztowali-
śmy polskich i czeskich specja-
łów oraz raczyliśmy się grzanym 
winem i gorącą herbatą. Dzięki 
wspaniałemu jury, wybrane-
mu spośród odwiedzających 

nasz jarmark, rozstrzygnięty 
został konkurs na lampion bo-
żonarodzeniowy. Gratulujemy 
wszystkim biorącym udział w 
tym konkursie. Hitem tegorocz-
nego jarmarku była Bałwanka 
Joanka, która „przytoczyła” się 
do nas z gór i wdzięcznie pozo-
wała z mieszkańcami do zdjęć. 
Serdecznie dziękujemy wy-
stawcom i kupującym za udział 
w tym świątecznym wydarze-
niu oraz za wsparcie charyta-
tywnych zbiórek pieniędzy dla 
Huberta i Gabrysi - relacjonuje 
Ilona Henko z Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

(RED, fot. Natalia Grzeszuk)

Kolędowanie w Rynku

- Mała obwodnica osie-
dla Piastowskiego to bardzo 
ważna inwestycja, na któ-
rą mieszkańcy Świebodzic 
czekali od dawna. Jest to 
jedna z największych inwe-
stycji ostatnich czasów w 
naszym mieście - podkreśla 
burmistrz Świebodzic Paweł 
Ozga.

- Całkowita wartość inwe-
stycji to 11 110 603 zł, z czego 
wkład Gminy Świebodzice to 
ponad 6 960 603 zł. Jest to in-
westycja wyczekiwana przez 
mieszkańców, połączenie ul. 

Królowej Elżbiety z ul. Dąb-
rówki pozwoli na ominięcie 
centrum osiedla. Ta inwesty-
cja rozpoczyna się w tym roku, 
ale zakończy się w roku 2024 r. 
Mam nadzieję, że dobra współ-
praca z wykonawcą sprawi, że 
uda nam się to zrobić trochę 
wcześniej. Na realizację tego 
zadania Gmina Świebodzice 
pozyskała do�nansowanie w 
ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 2022 r. w 
wysokości 4 150 000 zł – doda-
je Paweł Ozga.

(WPK)

Budują małą 
obwodnicę
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 27 lipca 2022 r. w Józefo-
wie pod Warszawą, w wieku 
94 lat, zmarł Jerzy Kleer - pro-
fesor zwyczajny, doktor ha-
bilitowany nauk ekonomicz-
nych - ceniony w polskich i 
zagranicznych środowiskach 
naukowych. Warto przypo-
mnieć, że dla Jerzego Kleera 
I Liceum Ogólnokształcące w 
Wałbrzychu było początkiem 
jego rozwoju osobistego i in-
telektualnego. Był w grupie 
65 absolwentów tego liceum z 
1948 r., z których wielu, po la-
tach, stało się osobami publicz-
nie znanymi w Wałbrzychu, 
cenionymi w Polsce, Izraelu 
i innych krajach zachodnich, 
np. Edward Doszla, Andrzej 
Kościówko, Ewa Tennenbaum, 
Jan Stecki, Jan Duplaga, Maciej 
Wojnar i inni.

Dla Jerzego Kleera Wrocław 
był jego pierwszym uczelnianym 
środowiskiem edukacji ekono-
micznej. Studia 3 letnie, czyli I 
stopnia, rozpoczął w 1948 r. w 
Wyższej Szkole Handlowej we 
Wrocławiu. Równocześnie w tym 
czasie zaliczył 2 lata studiów pra-
wa (do 1951 r.) na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Ten poziom wykształcenia i lewi-
cowe wizje rozwoju społecznego 
doprowadziły go w 1953 r. do 
funkcji lektora KC PZPR.

W tamtych latach był już oso-
bą bardzo wykształconą, z wielką 
wolą kontynuowania naukowych 
badań procesów społecznych i 
ekonomicznych. W latach 1956 
-1970 pracował dydaktycznie i 
naukowo w Zakładzie Nauk Eko-
nomicznych Polskiej Akademii 
Nauk (PAN). W 1958 r. na Wydzia-
le Ekonomii Politycznej Uniwer-
sytetu Warszawskiego obronił 
pracę doktorską („Ekonomiczne 
aspekty spółdzielczości”), której 

promotorem był Oskar Lange. W 
latach 1971 -1983 na Uniwersy-
tecie Warszawskim, na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych, kontynu-
ował swoje naukowe pasje jako 
kierownik Katedry Ekonomii Sfery 
Publicznej. W 1975 r. uzyskał tytuł 
naukowy profesora nadzwyczaj-
nego w zakresie nauk ekonomicz-
nych, a w 1983 r. został profeso-
rem zwyczajnym. Wtedy, przez 
kilkadziesiąt lat, był naukowcem 
rozpoznawalnym, zapraszanym i 
słuchanym w europejskich uczel-
niach i innych światowych ośrod-
kach, np. Uniwersytecie ONZ w 
Tokio (1983-1987). Do 2009 r. był 
ekspertem, wykładowcą, profeso-
rem nauk ekonomicznych dzia-
łającym w różnych instytucjach 
międzynarodowych. Zapewne 
starsze pokolenie czytelników ty-
godnika „Polityka” pamięta Jerze-
go Kleera jako autora, ekonomi-
stę i polemistę, publikującego w 
tym tygodniku przez 40 lat, czyli 
od 1958 r. do 1998 r.

W 1993 r. w PAN powstał Ko-
mitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 
który zapoczątkował badania wi-
zji przyszłości Polski w aspekcie 
naszego rozwoju cywilizacyjne-
go. Kontynuowano te badania 
ukierunkowane na zde�niowanie 
przyszłości Polski. Tak powstał Ra-
port „Polska 2050”, publicznie wy-
dany w 2011 r. przez PAN, (s. 124). 
Ta naukowa publikacja przedsta-
wiła drogę do: „Zmniejszenia dy-
stansu cywilizacyjnego Polski w 
stosunku do rozwiniętych państw 
Unii Europejskich”. W środowisku 
profesorów różnych dziedzin na-
ukowych, przygotowujących ten 
raport, był oczywiście J. Kleer, któ-
ry w swoich analizach wskazywał 
na rozbieżności, a dokładnie opór 
rozwoju – wzrostu dynamiki go-
spodarczej niskim poziomem cy-
wilizacyjnym w Polsce. Dowodził, 

że czynniki hamujące rozwój cy-
wilizacyjny w Polsce są powodo-
wane głównie przez nasz system 
kulturowy. Wyjaśniał, że system 
kulturowy polskiego społeczeń-
stwa „stanowi swoistą zbitkę 
związaną z historią, tradycją oraz 
brakiem ciągłości państwowej 
w ostatnich dwóch stuleciach”. 
Wskazał główne bariery hamują-
ce rozwój cywilizacyjny naszego 
społeczeństwa czyli: brak zaufa-
nia do państwa; brak zaufania w 
społeczeństwie; silny wpływ na 
życie publiczne konserwatywne-
go nurtu w kościele katolickim; 
nieefektywny i niedo�nansowany 
system edukacji; źle zarządzane 
państwo; brak zmysłu organiza-
cyjnego wokół wspólnych celów; 
słabo rozwinięty sektor badań i 
rozwoju; brak ciągłości w polity-
ce gospodarczej; niski wskaźnik 
wolności gospodarczej; niespój-
ność polityki gospodarczej i spo-
łecznej, charakteryzująca się w 
wysokim stopniu zróżnicowania 
dochodowego i regionalnego; 
ułomny system demokratyczny. 
Po 20 latach od zde�niowania 
powyższych barier hamujących 
rozwój cywilizacyjny Polski, teraz 
zdecydowanie maszerujemy w 
otchłań katastrofy gospodarczej 
i cywilizacyjnej, z radosnym ma-
tactwem informacyjnym dla spo-
łeczeństwa, że to wina Niemców, 
Ruskich i wojny w Ukrainie, że 
przeszkadza nam, a nawet niszczy 
nas, zwłaszcza Bruksela, czyli Unia 
Europejska!

Profesor prezentował polską 
naukę, a dokładniej badania i po-
glądy dotyczące spółdzielczości, 
gospodarki rynkowej, problemy 
transformacji rynkowej w ponad 
100 naukowych konferencjach 
zagranicznych, m.in. w Nowym 
Jorku, Pekinie, Tokio, Santiago 
de Chile. Profesor był zapraszany 

jako wykładowca do środowisk 
uniwersyteckich m.in. Uniwersy-
tetu Kuopio w Finlandii, Ost-West 
Kolleg w Kolonii, do Hamburga, 
Wiednia, Zurychu, Petersburga. 
Był członkiem Komisji ds. Roz-
woju Unii Europejskiej w latach 
2005-2007. Od 2012 r. prof. zw. dr 
hab. J. Kleer pracował w Instytucie 
Nauk Ekonomicznych PAN. W la-
tach 2008-2012 kierował Katedrą 
Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych w Wyższej Szkole 
Cła i Logistyki w Warszawie.

A teraz przybliżę pewien ciąg 
zdarzeń, który uznaję za radosne 
dla mnie wyzwanie losu. Ucieszy-
ła mnie propozycja rektora w/w 
uczelni, abym dołączył dydak-
tycznie i naukowo do zespołu tej 
katedry. To było dla mnie nowe 
zadanie, w nieznanym środowi-
sku! Władze uczelni zaintereso-
wała moja praktyka zawodowa i 
wiedza z zakresu zwalczania prze-
stępczości gospodarczej (podat-
kowej, �nansowej). Tak spotka-
łem profesora J. Kleera, który w 
indywidualnych rozmowach wy-
kazywał analityczną dociekliwość 
dotyczącą mojej wiedzy i praktyki 
w amerykańskiej FBI, niemieckiej 
BKA, włoskiej służbie Guardia di 
Finanza oraz innych europejskich 
administracjach skarbowych i 
strukturach policyjnych. Profeso-
ra interesował zakres prawnych 
kompetencji, tradycji i etyki za-
wodowej znanych mi służb z kon-
taktów i aplikacji szkoleniowych. 
Na pierwszym spotkaniu w tej 
uczelni wysłuchałem informacji 
i zaleceń kierownika katedry co 
do zasad realizacji procesu dy-
daktycznego i innych procedu-
ralnych kwestii. Z dokumentów 
personalnych profesor wiedział 
, że pochodzę z Wałbrzycha i 
pierwsze akademickie edukacje 
nabyłem we Wrocławiu. Ale po 

latach wicher losu przeniósł mnie 
do warszawskich gmachów ad-
ministracji państwowej i dalej.

W naszych kontaktach uczel-
nianych wspomniałem, że mój 
ojciec był więźniem Dachau. 
Ujawniłem też, że od wielu lat in-
teresuję się powojennymi dzieja-
mi Wałbrzycha, zwłaszcza wielo-
kulturowością formującego się tu 
społeczeństwa od maja 1945 r. i 
dalszym procesem cywilizacyjne-
go rozwoju oraz okresem od 1990 
r. - degradacji gospodarczej i de-
mogra�cznej tego regionu. Profe-
sorowi szczerze powiedziałem, że 
te zainteresowania dla mnie były 
od 1990 r. psychicznym relaksem 
intelektualnym w kontekście mo-
jej pracy zawodowej, udziału w 
przemianach i nowych, wspania-
łych doświadczeniach.

Jerzy Kleer urodził się 7 mar-
ca 1929 r. w wówczas Bielsku 
(dziś Bielsko-Biała). W 1935 r. w 
Bielsku mieszkało 24 763 osób i 
liczba ludności systematycznie 
wzrastała. To było miasto wie-
lonarodowościowe. Większość 
stanowili Polacy - 12 263 osoby, 
Niemcy - 8906 i Żydzi - 2642 oso-
by. Ale w przestrzeni publicznej 
(ulicznej, rynkowej, towarzyskiej) 
dominował język niemiecki, 
jako praktyczny komunikator i 
też wyraz sympatii do Wiednia 
i czasów Cesarstwa Austro -Wę-
gierskiego. Rodzina Kleerów w 
Bielsku dobrze prosperowała w 
gospodarczych inwestycjach i 
publicznej przestrzeni. Wojna i 
okupacja niemiecka (wrzesień 
1939- 2 maja 1945 r.) tragicznie 
doświadczyła całą rodzinę. Je-
sienią 1944 r., 16-letni Kleer - już 
doświadczony więzień przybył 
do Gross – Rosen. W styczniu 
1945 r. w kolumnie marszowej 
dotarł do miejsca z niewielką 
zabudową, odgrodzonego i pil-

Jerzy Kleer - z Bielska przez Wałbrzych do światowej nauki ekonomii
nowanego przez strażników. 
To były dzisiejsze Świebodzi-
ce – Freiburg. Wkrótce, po 3-4 
tygodniach ta grupa więźniów 
znowu była w drodze do kolej-
nego miejsca obozowego. Ale 
teraz dostrzegli duże budynki, 
wysokie kominy dymiące, więk-
sze miasto. Nieprzewidywalny 
los zapewne ostatnią grupę 
więźniów doprowadził do �lii 
obozu KL Gross-Rosen - na osie-
dlu Gaj w Wałbrzychu. Tu, w tej 
�lii obozowej, J. Kleer spotkał 
swojego ojca! W kwietniu 1945 
r. nie tylko więźniowie tego miej-
sca obozowego często słyszeli 
echa dalekich kanonad artyleryj-
skich. Niepewność i strach były 
już widoczne wśród niemieckiej 
załogi tego podobozu. Rankiem 
8 maja 1945 r. ostatni niemieccy 
strażnicy opuścili ten obiekt, od-
dając klucze i jakieś dokumenty 
grupie niemieckich więźniów i 
w pośpiechu odjechali samocho-
dami w kierunku Glinika. Po 2-3 
godzinach na pobliskiej drodze 
pojawiły pierwsze patrole Rosjan 
na motocyklach, transporterach 
opancerzonych, za nimi jechały 
czołgi, samochody z wojskiem 
lub ładunkami, też pododdziały 
kawalerii, pobocza tej drogi i cza-
sami pobliskie budynki penetro-
wali żołnierze Armii Czerwonej 
(o�cjalna nazwa). Więźniowie, 
słysząc i widząc najpierw ucieka-
jących żołnierzy niemieckich, a 
po pewnym czasie wlewającą się 
na tę drogę kawalkadę Rosjan, 
wybiegli z obozowego rejonu i 
radosnymi gestami, okrzykami 
witali w istocie wyzwolicieli z 
hitlerowskiej niewoli. Rosjanie 
w gestach wzajemności zatrzy-
mywali się na krótki czas i wiwa-
tujących więźniów częstowali 
wódką, czasami dzielili się porcją 
chleba, konserwą „tuszonką”. 
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Wielu więźniów, wycieńczonych 
�zycznie, w euforii radości klęski 
hitlerowskich Niemiec, przyjaź-
nie degustowało alkohol poda-
wany przez Rosjan. Wielu nie 
miało witalnych sił na powrót 
do baraków obozowych. To był 
pierwszy dzień ich wolności…

J. Kleer również wspominał 
ten pierwszy dzień wolności, 
wtedy był przekonany, że Rosja-
nin częstuje go wodą… Po tym 
zdarzeniu pamiętał, że prze-
szedł przez drogę i upadł koło 
drzewa… Po dwóch dniach (w 
pobliżu tej �lii KL) w mieszkaniu 
niemieckiej starszego małżeń-
stwa odzyskał świadomość. To 
małżeństwo doprowadziło go 
do własnego mieszkania i udzie-
liło pomocy. Wtedy też ojciec 
już wiedział, gdzie jest jego syn 
i żyje... Z całej rodziny tylko oni 
-ojciec i syn przeżyli i nie wrócili 
do Bielska. Pozostali w Wałbrzy-
chu przez kilka lat.

Wracając do współczesno-
ści - w 2008 lub 2009 r. profesor 
w zatroskanym nastroju mówił 
mi, że jest promotorem pracy 
doktorskiej, której obrona od-
będzie się w �lii wrocławskiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Jeleniej Górze. Do Wrocławia 
poleci samolotem, a z lotniska 
uprzejme władze uczelni zapew-
niły transport samochodowy. Za-
pytał mnie: czy najkrótsza droga 
do Jeleniej Góry przebiega teraz 
w pobliżu Gross-Rosen, Wałbrzy-
cha? Psychicznie bronił się przed 

widokiem tych obiektów, tragicz-
nej osobistej przeszłości. Problem 
polegał na tym - jak wyjaśniał - że 
z upływem lat od tego kataklizmu 
masowej zagłady ludzi, rodziny, 
teraz - gdy, ma więcej wolnego 
czasu - intensywniej powracają 
trudne wojenne wspomnienia, 
re�eksje wywołujące stres.

Jerzy Kleer był ostatnim żyją-
cym więźniem �lii obozu KL – na 
Gaju w Wałbrzychu, być może 
również ostatnim więźniem KL 
Gross-Rosen (Rogoźnicy), czyli 
świadkiem holocaustu (zagłady 
Żydów), ludobójstwa Polaków 
i innych narodowości. Zbrodni 
tych dokonywali Niemcy z inny-
mi grupami narodowościowymi, 
zauroczeni wizją ideologii faszy-
stowskiej i Führerem (wodzem) 
Adolfem Hitlerem.

Profesora Jerzego Kleera – 
wybitnego ekonomistę oraz 
intelektualistę - pożegnano 16 
sierpnia 2022 r. w Sali na Powąz-
kach Wojskowych w Warszawie, a 
ceremonia pochówku odbyła się 
na Cmentarzu Żydowskim przy 
ul Okopowej 49/51 w Warszawie.

Ryszard Bełdzikowski

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wyraz 
osobistej wiedzy i poglądów au-
tora. Treści zawarte w artykule nie 
odzwierciedlają poglądów i opinii 
redakcji.

Mobilny gabinet stoma-
tologiczny odwiedził gmin-
ne placówki edukacyjne w 
Boguszowie-Gorcach. Jest 
to efekt porozumienia, za-
wartego przez Gminę Bogu-
szów – Gorce z Dentobusem 
Dolnośląskim, którego ce-
lem jest zapewnienie opieki 
stomatologicznej dzieciom i 
młodzieży z miejskich szkół 
podstawowych i przedszkoli.

Dentobus jest w pełni wy-
posażonym stomatologicznym 
gabinetem zabiegowym, dys-
ponującym m.in. specjalistycz-
nym, sterowanym elektronicz-
nie fotelem dentystycznym, 
zestawem punktowego RTG 
oraz niezbędnymi narzędziami 
stomatologicznymi. Dento-
bus zapewnia opiekę stoma-
tologiczną dla dzieci przede 
wszystkim w mniejszych miej-
scowościach, w których nie ma 
gabinetu stomatologicznego 
ani w szkole, ani w najbliższej 
okolicy. Wprowadzenie moż-
liwości udzielania świadczeń 
stomatologicznych w Dento-
busie ma na celu zwiększenie 
dostępności do świadczeń 
dla dzieci i młodzieży, tak aby 
ograniczyć miejscowe i ogól-
noustrojowe następstwa cho-
roby próchnicowej zębów.  - W 
listopadzie i grudniu wszystkie 

Nadchodzą wyjątkowe i najważniejsze w roku dni - święta Bożego Narodzenia. W oczekiwaniu na ten magiczny 
czas w Klubie Seniora w Boguszowie-Gorcach uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie - 
Gorcach przedstawili program artystyczny oraz wręczyli seniorom własnoręcznie zrobione upominki. Goście, 
wraz z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach wykonali 
świąteczne stroiki.

(RED)

Dentobus w szkołach
placówki zostały odwiedzone 
przez mobilny gabinet stoma-
tologiczny. Każdy uczeń, po 
podpisaniu przez rodzica lub 
opiekuna oświadczenia, mógł 
wykonać przegląd stomato-

logiczny oraz otrzymać wska-
zówki dotyczące higieny jamy 
ustnej oraz ewentualne zale-
cenia dotyczące konieczności 
podjęcia leczenia stomatologi 
cznego. Koordynację zadania 

prowadzi Centrum Obsługi 
Jednostek w Boguszowie-Gor-
cach – mówi Sylwia Dąbrow-
ska, burmistrz Boguszowa-
-Gorc.

(RED)

Przedświąteczna integracja
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Do 31 grudnia 2022 r. w Muzeum Kar-
konoskim w Jeleniej Górze można oglądać 
wystawę dzieł powstałych podczas projektu 
State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sym-
pozjum Szkła Artystycznego i Designu.

Przypomnijmy: wpisując się w Międzynaro-
dowy Rok Szkła, ogłoszony przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych, działania realizowane 
w ramach cyklu wydarzeń pozwalają zaprezen-
tować wszechstronne możliwości tego materia-
łu, czyli technologiczną, naukową i ekonomicz-
ną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy 
jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. 
„State of Glass” jest także formą promocji tzw. 
„kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego uni-
katowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hut-
nictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej 
w tym zakresie. Oprócz działań artystycznych 
oraz edukacyjnych projekt obejmuje również 
działania o charakterze integracyjnym, jak prze-
jazd uczestników na starych rowerach z huty 
Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej 
Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa 

Riedela w czeskiej Izerce. W tym roku wydarze-
nie zrealizowane zostało w dniach 15-21 lipca w 
ramach e-Glass Festival. Przewodnim tematem 
tegorocznych działań były poszukiwania wokół 
stanu szkła na pograniczu polsko-czeskim z za-
kresu zarówno szkła artystycznego, jak i użytko-
wego.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Współorganizator: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Insty-
tucja Kultury Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego. Partnerzy: Stacja Turystyczna ORLE, 
Towarzystwo Izerskie, Solidarność Polsko-Cze-
sko-Słowacka, Jaroš Glass. Patronat Honorowy: 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Ceza-
ry Przybylski. Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 
Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, TV Dami.

Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - 
podstawowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

OKiS zaprasza

Kolędowe pejzaże – koncert zespołu 
Hejszovina i Skrzynczanki

Zespół Hejszovina po-
wstał zimą 2013 roku. Po-
czątkowo działał samodziel-
nie. W 2016 roku opiekę nad 
zespołem objęło Kudowskie 
Centrum Kultury i Sportu. 
Oprócz opieki organiza-
cyjnej, centrum zapewniło 
zespołowi profesjonalne 
kierownictwo muzyczne w 
osobie Macieja Kieresa.

Zespół, oprócz wielu kon-
certów, uczestniczy także w 
różnych konkursach i przeglą-
dach. Został wybrany najlep-
szym zespołem IX Prezentacji 
Zespołów Ludowych Ziemi 
Pogranicza „Róża Kłodzka”. 
Uczestniczył w Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w Złotym 
Stoku, a także w 26. i 27. 
Międzynarodowym Festiwa-
lu Folkloru w Strzegomiu. W 
bieżącym roku zespół wziął 
udział  w Polsko-Czeskim 
Festiwalu Kultury w Kudo-
wie-Zdroju. Został uhonoro-
wany nagrodą publiczności. 
Hejszovina dokonała też na-
grań utworów ludowych dla 
Radia Wrocław. W swoim re-
pertuarze zespół ma również 
kolędy i pieśni patriotyczne, 
ale  skupia się głównie na 

repertuarze ludowym, także 
z miejsca w którym działa – 
pogranicza polsko-czeskiego, 
prezentując tożsamość, a jed-
nocześnie  regionalny, etnicz-
ny charakter Dolnego Śląska. 
Nazwa zespołu nawiązuje do 
najwyższego szczytu w Gó-
rach Stołowych. Szczeliniec 
Wielki z przyległymi  terenami 
to po czesku Hejszovina.

W 2017 roku, na zaprosze-
nie Narodowego Chóru Adżarii 
Batumi oraz Ministerstwa Edu-
kacji, Kultury i Sportu Adżar-
skiej Republiki Autonomicznej, 
zespół Hejszovina wystąpił z 
koncertami w Gruzji, w ramach 
Polsko-Gruzińskiego Festiwalu 
Kultury.

Istniejący od 1978 roku Ze-
spół Pieśni Ludowej „Skrzyn-
czanki” to amatorska grupa 
muzyczna ze wsi Skrzynka w 
gminie Lądek-Zdrój, wykonu-
jąca pieśni ludowe z różnych 
regionów, w tym mało znane 
na Dolnym Śląsku pieśni ze 
wschodniej Polski.

Nagrody i wyróżnienia ze-
społu: I miejsce w Turnieju Wsi 
w 1978 r., I miejsce w konkursie 
na palmę wielkanocną (czwar-
ty raz z rzędu), I miejsce w II 

Przeglądzie Zespołów Ludo-
wych Pogranicza, II miejsce w 
I Polsko- Czeskim Przeglądzie 
Zespołów Ludowych w Pstrąż-
nej w 2005 r., II miejsce w Ludo-
wej Liście Przebojów Polskiego 
Radia Wrocław.

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Sa-
morządu Województwa Dolnośląskiego
Projekt współ�nansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Dolnoślą-
skiego

Kolędowe pejzaże
Koncerty zespołu Hejszovina i Skrzyn-
czanki
25 grudnia 2022 r., godz. 11.00
Para�a Miłosierdzia Bożego w Kudo-
wie-Zdroju
Słoneczna 15A, 57-350 Kudowa-Zdrój

27 grudnia 2022 r., godz. 20.00
Zamek na Skale, Trzebieszowice 151

28 grudnia 2022 r., godz. 19.00
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-
-Zdroju
pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój

6 stycznia 2023 r., godz. 12.00
Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła
Stanisława Moniuszki 8, Kudowa-Zdrój

Wystawa pofestiwalowa 
e-Glass Festival 2022

Nullizmatyk w najnow-
szym singlu rozlicza się z 
przeszłości, stawiając bardzo 
ważne pytanie: czy było war-
to, czy warto było?

„Czy warto było..” to czwar-
ty singiel promujący album 
Nullizmatyk // Tyran „Zabójca 
Królowej”. O�cjalna premiera 
płyty „Zabójca Królowej” od-
będzie się 16 grudnia 2022 r. 
Za warstwę muzyczną kawałka 
odpowiada Tyran. „Zabójca 
Królowej” to drugie po „SPG 
Dystrykt” o�cjalne solo Nulli-
zmatyka. Głównym producen-
tem krążka jest Tyran. Brzmie-
nie i klimat płyty utrzymany 
jest w stylistyce klasycznego 
hip hopu lat 90. W wielu nu-
merach na płycie pojawia się 
żywy bas, który wyszedł spod 
ręki Rafała Boryckiego (Lao 
Che).

Miksem i masteringiem ca-
łego albumu zajął się Eprom. 
„Zabójca Królowej” to emo-
cjonalna podróż przez życie 
rapera. Liryka bogato okraszo-
na metaforami, przeplata się z 
wyrazistym przekazem, co czy-
ni teksty Nullizmatyka na tyle 
uniwersalne, że każdy słuchacz 
jest w stanie odnaleźć w nich 

Czy warto było ? 
Czwarty singiel Nullizmatyka

sporą cząstkę siebie. Oczywi-
ście na albumie nie zabraknie 
chropowatego stylu, wyszuka-
nych rymów, techniki, unikato-
wego �ow na samplowanych 
bitach oraz mocnej braggi, czy-
li tego do czego Nullizmatyk 
zdążył nas już przyzwyczaić w 
swojej twórczości.

Pierwotnie album „ZK” no-
sił nazwę „Zabójcza Królowa” i 
był praktycznie w całości stwo-
rzony na samplach zespołu 

Queen. Niestety Królowa nie 
wyraziła zgody na prawa autor-
skie do sampli użytych przez 
Tyrana i Nullizmatyka. Wyni-
kiem czego prawie cały album 
został wyprodukowany po raz 
drugi, a sample Queen zostały 
zastąpione innymi.

Nullizmatyk - Czy war-
to było.. (prod. Tyran): ht-
t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=bz9okMdVvIc

(PK)



Czwartek, 22 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

Magiczna moc wigilijnego wieczoru
niech wniesie w nasze domy spokój i radość,
a nadchodzące święta będą pełne ciepła
i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery.
Życzymy, aby 2023 Rok 
był wyjątkowo szczęśliwy, 
pełen sukcesów i radości życia.
Niech przyniesie nam wszystkim 
dużo zdrowia.

Zuzanna Bodurka
Przewodnicząca Rady 

Gminy Walim z Radnymi

Adam Hausman
Wójt Gminy Walim

z pracownikami Urzędu Gminy

R E K L AMA

Burmistrz Miasta
Leszek Orpel

z pracownikami

Przewodnicząca Rady Miasta
Maja Drapich

wraz z Radnymi

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”
Księga Izajasza

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
oraz Nowy 2023 Rok 

wniosą w Wasze życie radość i pokój.
Niech Wasze domy ogrzeje ciepły uśmiech 

i wzajemna życzliwość. 
Niech Wam zabłyśnie najpiękniejsza z gwiazd: 

Gwiazda Betlejemska.
Rodzinnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 

oraz spokoju i wielu powodów do radości 
w Nowym Roku mieszkańcom Jedliny-Zdroju, 

turystom i urlopowiczom.
Składają:

R E K L AMA

Mieczysław Młynarski wciąż po-
zostaje rekordzistą polskich roz-
grywek ligowych koszykarzy w licz-
bie zdobytych punktów w jednym 
spotkaniu. 10 grudnia 1982 roku 
najlepszy strzelec Górnika zaapli-
kował Pogoni Szczecin 90 punktów!

W meczu ekstraklasy Górnik Wał-
brzych pokonał Pogoń Szczecin 
(133:109).

– Pamiętam tamto spotkanie, jak-
by odbyło się wczoraj. Niesamowite 
przeżycie. Do przerwy zdobyłem 44 
pkt i koledzy zdopingowali mnie do 
pobicia rekordu Edwarda Jurkiewicza 
(84 pkt). Prawie 3-tysięczna widow-
nia skandowała „Mietek, jeszcze dwa, 
jeszcze jeden!”. Rekord wyrównałem 
na 3 min. przed końcem, a później do-
rzuciłem jeszcze kilka punktów, cho-
ciaż wszystko mnie bolało. A trzeba 

wiedzieć, że wtedy nie zaliczano rzu-
tów za 3 pkt. – podkreśla Mieczysław 
Młynarski.

Znakomity strzelec Górnika i repre-
zentacji Polski debiut w ekstraklasie 
w wieku 18 lat uświetnił zdobyciem 
36 pkt. Swoje snajperskie uzdolnie-
nia wykorzystał m. in. na igrzyskach w 
Moskwie (1980) oraz w mistrzostwach 
Europy w Turynie (1979) i Pradze 
(1981), gdzie był królem strzelców. W 
lidze został nim 4-krotnie, a w repre-
zentacji Polski wystąpił 150 razy.

– Ćwiczyłem rzuty do upadłego. 
Po treningu rzucałem do obręczy za-
wieszonych na dwóch drzewach koło 
mojego domu. Dziennie wykonywa-
łem tam ponad tysiąc rzutów – zazna-
cza popularny „Młynarz” (na zdjęciu z 
Rafałem Glapińskim).

(RED)

Uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wałbrzychu odno-
szą sukcesy nie tylko w konkursach 
naukowych i artystycznych. Wśród 
nich jest także wielu utalentowa-
nych sportowców.

Reprezentacja I LO w Wałbrzychu 
wzięła udział w �nale IX Olimpiady 
Wiedzy i Wartości w Sporcie, do któ-
rego zakwali�kowało się 450 uczniów 
z całej Polski. Drużynowo reprezen-
tanci „Jedynki” zajęli 3, a pięcioro 
uczniów zdobyło tytuł laureata: Kac-
per Gawron (klasa 4 DP) – 3 miejsce, 
Krzysztof Stasiński (2a) – 6 miejsce, a 
pozostali laureaci to: Julia Chryple-
wicz (4 DP), Kacper Frąckowiak (4 a) 
i Michał Stander (3 c). Za zajęcie 3 
miejsca, I LO otrzymało komplet stro-
jów sportowych.

- Kolejny rok z rzędu nasi ucznio-
wie zajmują miejsce na podium. Przy-
pomnę, że w ubiegłym roku szkolnym 
było to miejsce I, a w nagrodę ucznio-
wie otrzymali voucher na wycieczkę 
do Berlina. Serdecznie gratulujemy 
uczniom i opiekującej się nimi Violet-
cie Kruczkowskiej - podkreśla Beata 
Urbaniak, wicedyrektor I LO w Wał-
brzychu.

Na podium w Hiszpanii
Jakub Mularz – uczeń klasy I c w I 

LO w Wałbrzychu  – stanął na 3 miej-
scu podium w Międzynarodowym 
Turnieju Taekwon-do „Spanish Fite 
Open” w Hiszpanii. W zawodach bra-

Rekord nie do pobicia? Sportowe sukcesy I LO

ło udział ponad 500 zawodników z 10 
krajów.

- To największy sukces tego młode-
go zawodnika. Kuba, który trenuje od 
4 lat w klubie Taipan Taekwon-do w 
Wałbrzychu, zdobył już medale w mi-
strzostwach Polski w taekwondo 2021 
roku, złoty medal w technikach spe-
cjalnych oraz srebrny medal w ukła-
dach formalnych w mistrzostwach 
Dolnego Śląska 2022, które odbyły się 
w wałbrzyskim Aqua - Zdroju. W 2022 
roku został powołany do kadry naro-
dowej taekwondo. Kuba godzi naukę 
z treningami i otrzymał stypendium 
prezydenta Wałbrzycha za osiągnięcia 

w nauce za rok szkolny 2021/2022 – 
wylicza wicedyrektor I LO i dodaje:

- W I LO mamy wiele sportowych 
talentów, a kolejnym z nich jest Jakub 
Abramek – uczeń klasy 1 b. Jego naj-
większe osiągnięcia to: 3 miejsce na 
górskich szosowych mistrzostwach 
Polski w 2021 r., 5 miejsce na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
kolarstwie szosowym, 2 miejsce w 
challengu na Dolnym Śląsku, 1 miej-
sce w 2 etapie XXXII Ogólnopolskiego 
Wyścigu Kolarskiego, powołanie do 
kadry narodowej na wyścig Triptyque 
Ardennais Cadet 2022.

(RED)
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/6 
o powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł. Wadium: 8 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/7 
o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł. Wadium: 7 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/8 
o powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł. Wadium: 8 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/9 
o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 

nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 500,00 zł. Wadium: 7 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach organizowanych w dniach 22.06.2022 
r., 07.09.2022 r. oraz 16.11.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2023 r. o godz. 11.30 w sali nr 20 Urzędu Gminy w 
Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 
20.01.2023 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 12 lub pod 
numerem telefonu (074) 84-52-163 lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu. 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Cieszowie, na 
stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.
ug.gov.pl/) w dniach od 22.12.2022 r. do 25.01.2023 r. 

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski. 
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• Ta ostatnia kwarta
W ostatnim w tym roku meczu 
I ligi koszykarzy, GKS Tychy po-
konał Górnika Wałbrzych 88:68 
(13:11, 22:21, 21:21, 32:15).
GKS: Stankowski 15, Kędel 13, 
Koperski 13, Nowakowski 11, 
Wieloch 11, Kamiński 10, Kra-
jewski 9, Mąkowski 6, Chodu-
kiewicz 0, Ziaja 0.
Górnik: Kordalski 18, Chidom 
14, Niedźwiedzki 13, Walski 10, 
Stopierzyński 8, Sitnik 3, Krusz-
czyński 2, Durski 0, Majewski 0.
Wcześniej, w środowym spo-
tkaniu w Zgorzelcu miejscowy 
Turów uległ Górnikowi 66:84 
(19:28, 16:19, 12:18, 19:19).
Turów: Adamczyk 16, Pawlak 
12, Pruefer 12, Styczeń 9, Ja-
kóbczyk 7, Samolak 5, Wąso-
wicz 3, Estkowski 2.
Górnik: Chidom 15, Kruszczyń-
ski 15, Sitnik 12, Stopierzyński 
11, Kordalski 9, Majewski 9, 
Walski 9, Durski 2, Ratajczak 2, 
Kabała 0, Sobkowiak 0.
W 17 kolejce Górnik będzie 
podejmował SKS Starogard 
Gdański. Spotkanie zostanie 
rozegrane 4.01.2023 r. o godz. 
17.00 w hali Aqua-Zdrój.

• Zwycięski finisz
Siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych pokonali w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów Volley Jelcz-La-

skowice 3:0 (25:19, 26:24, 25:20). 
Drugoligowcy powrócą do zma-
gań 7 stycznia, gdy Chełmiec 
będzie podejmował na własnym 
parkiecie KS Rudziniec.

• Tylko punkt
Siatkarki AZS AWF Sokół 43 Ka-
towice pokonały Chełmiec Wał-
brzych 3:2 (25:23, 15:25, 21:25, 
25:19, 15:8) w spotkaniu 11 
serii spotkań w 3 grupie II ligi. 
Następna seria spotkań została 
zaplanowana na 14 stycznia, a 
w niej Chełmiec w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów będzie podej-
mował Silesię Volley Mysłowice.

• Maraton Pieszy 
Sudecka Żyleta
Pierwszego dnia zapisów do 
udziału w przyszłorocznym 
Maratonie Pieszym Sudecka 
Żyleta zgłosiło się aż 450 osób! 
Zapisy prowadzone są portalu 
datasport.pl i zostaną zakoń-
czone 31.12.2022 r. lub wcze-
śniej, w momencie osiągnięcia 
wyznaczonego limitu – 500 
uczestników: https://online.
datasport.pl/zapisy/portal/
form/?zawody=7451. Opła-
tę startową w wysokości 150 
zł należy wnieść na rachunek 
bankowy w terminie najpóź-
niej do 31.12.2022 r.

(RED)

Sportowy raport

Po niezwykle udanym 
roku i wielu sukcesach w tur-
niejach krajowych i między-
narodowych w petanque, Be-
ata i Kazimierz Urbaniakowie 
zmieniają klubowe barwy.

- Dziękujemy drużynie 
Dęby Wałbrzych za wspólne 

15 lat. Oboje z mężem odda-
liśmy Dębom całe nasze serce 
współtworząc najpierw dru-
żynę biegową, a następnie 
petanque. Wspieraliśmy klub 
jako sponsor, zaangażowali-
śmy się w budowę bulodro-
mu, wspólnie organizowali-

śmy turnieje i braliśmy udział 
w setkach turniejów wyjaz-
dowych, w kraju i za granicą. 
W roku 2022, jako sekcje pe-
tanque, odnieśliśmy niespoty-
kane dotąd sukcesy, w których 
oboje z mężem mieliśmy też 
swój udział: I miejsce w Klu-

Pożegnanie z Dębami
bowych Mistrzostwach Polski 
i awans do II ligi, I miejsce w 
Mistrzostwach Polski Wete-
ranów 2022; 1 i 6 miejsce w 
Stolinie w Czechach; 8 miej-
sce w Mistrzostwach Polski 
Mikstów; 9 miejsce w Cetrope 
Cup w Liblice. W sezonie 2022 
nasi zawodnicy ponad 30 razy 
stawali na podium, a ja – jako 
prezes – dołożyłam wszelkich 
starań, aby o sukcesach Dę-
bów było głośno… i było jak 
nigdy dotąd. Blisko 150 infor-
macji w mediach, kilka wywia-
dów, m.in. dla lokalnych sta-
cji telewizyjnych. Przetarłam 
wszystkie najważniejsze szlaki: 
do prezydenta Wałbrzycha, 
do pani wiceprezydent, Biura 
Sportu i Turystyki itd. Nad-
szedł jednak czas na zmianę. 
W listopadzie poinformowali-
śmy koleżanki i kolegów o na-
szej decyzji, że odchodzimy z 
Klubu Dęby Wałbrzych. Coś się 
kończy, coś się zaczyna… Od 
nowego roku będziemy repre-
zentować KSP Jedlina-Zdrój. 
Pozostajemy zatem nadal w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, ser-
cem z Wałbrzychem, życząc 
Dębom wszystkiego co naj-
lepsze – mówi Beata Urbaniak, 
ustępująca prezes SRS Dęby 
Wałbrzych.

(RED)
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–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 45m2.

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

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

USŁUGI

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

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

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

PRACA

(1) Praca Opieka Niemcy Legalnie 
725248935 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(5) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

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

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

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.
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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

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...
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Strefa Talentów, 
czyli uwalniamy potencjał młodych talentów
Strefa Talentów — właśnie pod 
taką nazwą swoją społeczną 
działalność będzie prowadziła 
Fundacja Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Jej 
powołanie zostało ofi cjalnie 
ogłoszone we wtorek, w trakcie 
specjalnego briefi ngu praso-
wego w siedzibie Invest-Parku. 
Nadrzędnym celem organiza-
cji będzie budowanie kultury 
sprzyjającej odkrywaniu, roz-
wojowi i wspieraniu młodych 
talentów. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, mimo świątecz-
nego okresu, nie zwalnia tempa i 
rozbudowuje strategię społecz-
nej odpowiedzialności biznesu o 
kolejne strategiczne segmenty. 
WSSE powołała do życia funda-
cję zorientowaną na wsparcie 
rozwoju utalentowanych dzieci 
i realizacji ich autorskich pro-
jektów. Strefa Talentów to tak-
że przestrzeń dla inspirujących 
warsztatów, spotkań, wystaw i 
targów, a przede wszystkim — 
współpraca z nauczycielami i 
wsparcie rodziców w procesie 
kształtowania podopiecznych 
fundacji.

- Przełom roku to dobry czas 
na podsumowanie: projektów, 
sukcesów, czasem także defi -
cytów. To także dobry czas na 
wyznaczanie nowych celów i 
ambitnych przedsięwzięć. Tym 
bardziej cieszy fakt, ż e inicjaty-
wa powołania Fundacji Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej ma charakter oddolny, 
a za jej pomysł, misję  i cele od-
powiadają w całości pracownicy 

„INVEST-PARK-u”. Nie inspiro-
wani pobudkami zawodowymi, 
a jedynie autentycznym odru-
chem i szczerą  potrzebą  serca – 
powiedział podczas konferencji 
Prezes Zarządu WSSE „INVEST-
-PARK” Piotr Wojtyczka.

Fundacja ma budować świa-
domość mocnych stron i ta-
lentów wśród dzieci, ułatwiać 
młodym ludziom start w lepszą 
przyszłość i tym samym wejść 
na rynek pracy.

- Fundacja Strefa Talentów w 
naturalny sposób uzupełni na-
szą strategię i działalność z za-
kresu CSR. Organizacja będzie 
odpowiedzialna za współpracę 
z pobliskimi placówkami oświa-
towymi i udzielenie niezbędnego 
wsparcia każdemu podopiecz-
nemu, który wykazuje szcze-
gólną pasję, zainteresowanie i 

talent, a który być może przez 
brak odpowiednich narzędzi lub 
ograniczone wsparcie otoczenia, 
nie rozwinąłby swoich skrzydeł - 
dodaje Piotr Wojtyczka. 

Funkcję prezesa fundacji i 
zarazem „pierwsze skrzypce” w 
rozwoju organizacji, objęła Anna 
Mazurkiewicz - wicedyrektor 
Departamentu Obsługi Inwesto-
ra WSSE.

 - Wychodząc z założenia (za 
Instytutem Gallupa), że każdy 
człowiek posiada mocne stro-
ny związane z jego naturalnym 
potencjałem i posiadanymi ta-
lentami oraz rozwojem tego 
potencjału poprzez zdobywanie 
wiedzy o nim i praktykowaniu 
go w życiu zawodowym i osobi-
stym, chcemy za sprawą fundacji 
stworzyć środowisko sprzyjają-
ce odkrywaniu, rozwojowi, zdo-
bywaniu wiedzy jak talent wyko-
rzystać w życiu. Zaczynamy na 
etapie kiedy u młodego człowie-
ka kształtują się pierwsze pasje 
i zainteresowania czyli w klasach 
1 – 8 szkoły podstawowej. Naj-
pierw, we współpracy ze szkoła-
mi, chcemy dać dzieciom szeroki 

wachlarz możliwości i niezbędne 
narzędzia do poznawania swoich 
umiejętności,  a następnie chce-
my skupić się na poszczególnych 
młodych talentach i ułatwić im 
wybór własnej ścieżki zawodo-
wej, opartej na ich mocnych stro-
nach – powiedziała Anna Mazur-
kiewicz.

Fundacja Strefa Talentów 
rozpocznie swoją działalność 
z początkiem nadchodzące-
go roku. Harmonogram prac 
w pierwszym kwartale 2023 r. 
zakłada szerokie konsultacje 
z przedstawicielami placówek 
oświatowych. Program pilotażo-
wy dla klas 1-3 oraz 4-8 zostanie 
zorganizowany i przeprowadzo-
ny na terenie subregionu wał-
brzyskiego.

- Zaproponujemy dodatkowe 
zajęcia stymulujące kreatywne 
myślenie, radzenie sobie z emo-
cjami i samoświadomość, czyli 
wiedza o swoich mocnych stro-
nach. Działania fundacji skupione 
będą również na pracy z rodzi-
cami. Utalentowane dziecko to 
wyzwanie zarówno dla samego 
dziecka, jak i dla rodziców, czy 
opiekunów. To właśnie rodzice 
odkrywają kluczową rolę w odkry-
waniu talentów, są ich pierwszy-
mi obserwatorami i mentorami. 
Program pilotażowy realizowany 
będzie w subregionie wałbrzy-
skim. Działania zostaną poddane 
ewaluacji, aby można go było im-
plementować w kolejnych latach 
do większej liczby szkół - podsu-
mowała Katarzyna Doszczak-Fu-
ławka - członek zarządu Fundacji 
Strefa Talentów.


