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Przewodniczący Klubu 
Radnych PiS Rady Miejskiej 
Wałbrzycha Jerzy Langer 
zaskarżył w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym 
we Wrocławiu uchwałę 
Rady Miejskiej Wałbrzycha z 
23.11.2021 r. w sprawie wy-
sokości i zasad przyznawania 
diet radnym Rady Miejskiej 
Wałbrzycha oraz zwrotu kosz-
tów podróży służbowych.

O swojej decyzji radny Je-
rzy Langer poinformował w 
oświadczeniu przesłanym do 
redakcji Tygodnika DB 2010 i 
portalu db2010.pl:

- Stało się tradycją Rady Miej-
skiej Wałbrzycha, że Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Pani Maria 
Romańska notorycznie narusza 
par. 10 ust. 2 pkt 11 Statutu Mia-
sta Wałbrzycha, który nakazuje 
jej czuwać „nad zapewnieniem 
warunków niezbędnych do wy-
konywania przez Radnych man-
datu” oraz par. 30 ust.2 i par. 
32 Statutu Miasta Wałbrzycha, 
które zobowiązują Przewodni-
czącą do „dostarczenia Radnym 
materiałów, w tym projektów 
uchwał, dotyczących poszcze-
gólnych punktów porządku 
obrad” zwoływanych w termi-
nie co najmniej na 7 dni przed 
ich terminem. Tylko w ostat-
nich 5 miesiącach (od sierpnia 
do grudnia), 26 razy zmienia-
no w trybie „nadzwyczajnym” 
wcześniej rozesłany radnym 
porządek obrad. Na listopa-
dowej sesji Rady Miejskiej (23 
listopada br.) doszło do kurio-
zalnej sytuacji. Przewodnicząca 
Rady poddała pod głosowanie 
8 wniosków rozszerzających 
porządek obrad, w tym projekt 
uchwały, która w danej chwili 
nie była jeszcze udostępniona 
radnym(!). Ponieważ projekt 
ten dotyczył znacznych pod-
wyżek diet radych, co będzie 
miało istotny wpływ na budżet 

zadłużonego miasta, wniosko-
wałem o nierozpatrywanie na 
tej sesji tego projektu i projektu 
uchwały podnoszącej uposa-
żenie Prezydenta. Niestety mój 
wniosek został odrzucony gło-
sami radnych Klubu Radnych 
Romana Szełemeja. Podczas 
rozpatrywania przez Radę tych 
projektów uchwał, Skarbnik 
Miasta Pani Ewa Kłusek podkre-
ślała wielokrotnie, że Rada musi 
w tym trybie przyjąć te uchwa-
ły aby nie narazić się na zarzut 
bezczynności. Pani Skarbnik nie 
chciała odpowiedzieć na pyta-
nia: o ile podwyżki diet radnych 
zwiększą obciążenie budżetu 
Miasta oraz czy są określone, a 
jeżeli tak, to na jakim poziomie 
przepisy wyznaczają minimalne 
wysokości diet radnych. Prze-
wodnicząca Rady oraz Prze-
wodniczący Klubu Radnych 
Romana Szełemeja Pan Mariusz 
Kalinowski stwierdzili, że pro-
jekt uchwały jest „autorstwa 
rządu PiS” a nie Rady Miasta, 
która tylko wypełnia ustawowe 
obowiązki. Ten ostatni zarzucił 
dodatkowo rządowi, że zmu-
szając rady do tych podwyżek 
miał na celu skłócenie radnych 
ze społeczeństwem. 

Ze względu na wymienione 
na wstępie uchybienia i spo-
sób procedowania istotnych 
dla budżetu Miasta uchwał, 
co skutkowało brakiem moż-
liwości realizacji uprawnień 
wynikających z posiadanego 
mandatu radnego, postanowi-
łem zaskarżyć do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjne-
go we Wrocławiu uchwałę 
nr XLII/485/21 Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 23.11.2021r. 
w sprawie wysokości i zasad 
przyznawania diet radnym 
Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz 
zwrotu kosztów podróży służ-
bowych – napisał Jerzy Langer.

(RED)

Sąd cofnie radnym 
podwyżki diet? Opłata za parkowanie po-

jazdów samochodowych do 
3,5 tony na placach parkingo-
wych przy ulicach Rycerskiej, 
Kilińskiego, al. Wyzwolenia wy-
nosić będzie 4 zł za każdą go-
dzinę, na placu parkingowym 
przy ulicy Młynarskiej wynosić 
będzie 2 zł za każdą godzinę, a 
na placach parkingowych przy 
ulicach Kasztanowej i Sikor-
skiego wynosić będzie 1 zł za 
każdą godzinę.

Kolejną bardzo ważną zmia-
ną jest brak możliwości dopłaty 
za przekroczony czas parkowa-
nia.

- Kierowca musi zaplanować 
czas parkownia pojazdu i uiścić 
z góry opłatę za postój, np. pla-
nując 2-godzinne parkowanie 
na placu parkingowym przy ul. 
Sikorskiego musi uiścić opłatę 
w wysokości 2 zł. W związku z 
tą zmianą zachęcamy kierow-
ców do korzystania z aplikacji 
na telefon komórkowy. Apli-
kacje te umożliwiają wybór 
opcji zaczynam parkowanie 
START i kończę parkowanie 
KONIEC, umożliwiając zapła-
tę za faktycznie wykorzystany 
czas parkowania. Wielu ope-
ratorów bankowych w swoich 
aplikacjach mobilnych posiada 
usługę opłat za parkowanie – 
wyjaśniają pracownicy Zarządu 
Dróg, Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu.

Następna zmiana dotyczy 
posiadaczy pojazdów hybrydo-
wych, którzy od 26.01.2022 r. 
będą musieli uiszczać opłatę za 
postój na ogólnych zasadach. 
Zwolnione z opłat są tylko po-
jazdy z napędem elektrycznym.

Na tym nie koniec zmian, 
bo zostanie wydłużony czas na 
zakup biletu w parkomatach. 
Od 26.01.2022 roku ten czas 
będzie wynosił 10 minut, a do-
tychczas kierujący pojazdem 
miał 5 minut na zakup biletu w 
parkomacie.

Opłaty za bezumowne za-
jęcie powierzchni postojowej 

Wzrosną opłaty 
za parkowanie w Wałbrzychu
Od 26 stycznia 2022 roku zmienia się wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów 

samochodowych na płatnych placach parkingowych w Wałbrzychu.

na placu parkingowym, kary za 
brak biletu lub przekroczenia 
czasu parkowania pozostają bez 
zmian i wynoszą:
-  50 zł uiszczenie opłaty do 

7 dni od dnia wystawienia 
wezwania- raportu do za-
płaty,

-  250 zł dokonanie opłaty po 
upływie 7 dni od dnia wy-
stawienia wezwania- rapor-
tu do zapłaty.
W przypadku nieuiszczenia 

opłat: 50 zł lub 250 zł sprawa 
zostanie skierowana do po-
stępowania sądowego. Koszt 
postępowania sądowego i ko-
morniczego to wydatek prze-
kraczający 500 zł.

Zmianie ulegają także ceny 
abonamentów parkingowych 
w strefach płatnego parkowa-
nia na płatnych placach par-
kingowych. Od 26.01.2022 r. 
stawki opłat abonamentowych 
wynoszą:

1. Plac Rycerska – Kilińskiego:
- abonament mieszkańca za 

pierwszy pojazd – 100 zł za 
12 miesięcy,

- abonament mieszkańca za 
drugi pojazd – 250 zł za 12 
miesięcy,

- abonament ogólnodostep-
ny miesięczny – 330 zł,

- abonament ogólnodostep-
ny kwartalny – 800 zł,

- abonament ogólnodostep-
ny roczny – 2650 zł

2. Place parkingowe przy uli-
cy: al. Wyzwolenia i ul. Mły-
narskiej:

- abonament mieszkańca za 
pierwszy pojazd – 100 zł za 
12 miesięcy,

- abonament mieszkańca za 
drugi pojazd – 250 zł za 12 
miesięcy,

- abonament ogólnodostep-
ny miesięczny – 160 zł,

- abonament ogólnodostep-
ny kwartalny – 330 zł,

- abonament ogólnodostep-
ny roczny – 800 zł

3. Place parkingowe przy ulicy 
Kasztanowej i Sikorskiego:

- abonament mieszkańca za 
pierwszy pojazd – 100 zł za 
12 miesięcy,

- abonament mieszkańca za 
drugi pojazd – 250 zł za 12 
miesięcy,

- abonament ogólnodostep-
ny miesięczny – 50 zł,

- abonament ogólnodostep-
ny kwartalny – 100 zł,

- abonament ogólnodostep-
ny roczny – 350 zł
- Zachęcamy kierowców 

do korzystania z najtańszych 
placów parkingowych przy ul. 
Kasztanowej i ul. Sikorskiego, 
na których nie zmieniły się wy-
sokości opłat za postój oraz za 
abonamenty ogólnodostępne 
– dodają pracownicy ZDKiUM 
w Wałbrzychu.

(RED)
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Przewodniczącej Rady Miasta 
Jedlina - Zdrój

Pani Mai Drapich

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
 

składają 
Burmistrz Miasta, Radni Rady Miasta i pracownicy Urzędu

R E K L AMA

Badania naukowe pokazują, 
że jesteśmy świadkami kryzysu 
zaufania do nauki i naukowego 
światopoglądu (przynajmniej w 
naszym kraju). Z najnowszego ra-
portu z badań Eurobarometr (cy-
kliczne badania ankietowe miesz-
kańców UE), opublikowanego w 
wydaniu specjalnym „European 
citizens’ knowledge and attitu-
des towards science and tech-
nology” wynika, że 37% naszych 
rodaków twierdzi, że wcale nie są 
zainteresowani tematami nauko-
wymi (ktoś może rzec - to tylko 37 
%, jednak zważywszy na fakt, że 
w Polsce edukacja jest powszech-
na i obowiązkowa ten wynik na-
prawdę budzi głęboki niepokój). 
To, jak się okazuje, najgorszy 
wynik w UE. W 11 państwach 
Unii zanotowano jednocyfrowy 
wynik niezainteresowanych. W 
Irlandii i Portugalii to jedynie 2%. 
Czyli 17,5 razy mniej niż w Polsce. 
Średnia unijna wynosi 18% – 2 
razy mniej niż w  naszym kraju. 
Źle wypadamy nie tylko na tle 
państw członkowskich Unii Eu-

Okiem psychologa: nie patrz w górę (2)
Marek 
Gawroń

ropejskiej. W Turcji brak zainte-
resowania jest dwa razy mniej-
szy niż u nas. Lepiej niż w Polsce 
jest nawet w takich krajach jak: 
Czarnogóra, Macedonia, Bośnia i 
Hercegowina, czy Albania. Próg 
30%, prócz Polski, Włoch i Belgii, 
przebiła wśród badanych państw 
jedynie Rosja, gdzie ten odsetek 
wyniósł 39%. Jak pokazują wy-
niki badania, jedynie 14% Pola-
ków udzieliło odpowiedzi, że są 
bardzo zainteresowani nauką. 
To stawia nas na trzeciej pozycji 
od końca — za Włochami i Buł-
garią. To też ponad 2 razy mniej 
niż unijna średnia. Również jeżeli 
chodzi o odkrycia z medycyny, 
Polacy wykazują bardzo niskie 
zainteresowanie. I znów jest to 
najgorszy wynik w całej UE. I tutaj 
nawet zainteresowanie w Rosji 
było wyższe od tego nad Wisłą. 
Brak zainteresowania stwierdziło 
aż 37% Polaków. Średnia unij-
na to ponad 2 razy mniej (14%). 
Kolejną rzeczą, która nie intere-
suje Polaków, to zmiany klimatu. 
Znów nasz kraj charakteryzuje się 
najwyższym odsetkiem respon-
dentów twierdzących, że nie są 
nimi w ogóle zainteresowani. 
Brak zainteresowania objawia 
co czwarty Polak (25%). Średnia 
unijna to 11%. Równie wysoki 
brak zainteresowania odnoto-
wano również w Bułgarii (23%), 
we Włoszech (18%), w Rumunii, 

czy na Litwie (po 17%). Z twier-
dzeniem w kwestionariuszu „w 
moim codziennym życiu nie jest 
ważna wiedza o nauce” - zga-
dza się 47% Polaków. To jeden 
z najwyższych wyników w UE. 
Większy odsetek zanotowano w 
Bułgarii, Grecji, Austrii, Słowacji i 
na Węgrzech. Średnia unijna wy-
nosi 33%.

Naukowcy sprawdzili też 
wiedzę Europejczyków, zadając 
im (wylosowanym w próbie ba-
dawczej) 11 pytań. Europejczy-
cy odpowiedzieli poprawnie na 
większość z nich. Aż 46% miesz-
kańców Luksemburga udzieliło 
9 i więcej poprawnych odpowie-
dzi. Wysoki odsetek tak dobrze 
odpowiadających zanotowano 
również w Belgii i Szwecji (po 
44%) oraz Irlandii i Finlandii (po 
41%). Polacy znów znaleźli się 
w ogonie Europy. 9 i więcej po-
prawnych odpowiedzi udzieliło 
jedynie 10% naszych rodaków. 
Gorzej było tylko w Grecji (8%), 
na Cyprze (5%), w Bułgarii (4%) 
i Rumunii (2%). Brak zaufania do 
nauki jest widoczny w różnych 
badaniach. Na przykład analiza 
z maja 2020 roku pokazuje, że 
Polska jest jedynym badanym 
krajem, gdzie ludzie bardziej ufa-
ją w kwestii COVID-19 rodzinie i 
znajomym niżeli lekarzom.

Nie wygląda to dobrze. We 
mnie budzi duży niepokój, któ-

rego od dawna nie ukrywam. 
Do tego, twierdzą coraz częściej 
naukowcy i nauczyciele akade-
miccy (sam się z tym spotykam), 
dochodzi fakt, że co roku uczelnie 
przyjmują coraz gorzej przygoto-
wanych studentów, a akademicy 
muszą się z tym problemem zma-
gać (patrz wywiad z M. Hellerem 
w wydaniu Newsweeka z 25.10 - 
01.11.2021 r).

Dlaczego więc z taką niechę-
cią „patrzymy w górę”? Jak w 
przypadku każdego złożonego 
zjawiska społecznego, odpo-
wiedź nie jest prosta. Niemniej 
jednak warto wskazać na kilka 
najbardziej prawdopodobnych 
przyczyn kryzysu naukowego 
światopoglądu, którego jesteśmy 
dziś świadkami w wielu krajach.

Re�eksje
Pierwsza z nich kryje się w 

naturze naszych umysłów. Na-
uka wymaga wysiłku, a ludzie nie 
lubią aktywności, która wymaga 
dużej koncentracji uwagi, uru-
chomienia świadomych zasobów 
poznawczych - pogłębionej re-
�eksji i krytycznego myślenia. To 
dlatego zdecydowana większość 
dzieci na każdym niemal etapie 
kształcenia nie lubi się uczyć, a 
i my - ludzie dorośli - unikamy, 
jak możemy, wysiłku umysłowe-
go, opierając swoje codzienne 
życie na rutynowych, bezre�ek-
syjnych czynnościach. Kierujemy 
się zazwyczaj tym, co znane i 
bliskie, na wiedzy przetworzonej 
i pozyskanej z mediów, Internetu 
oraz z pogawędek (na żywo i na 
portalach społecznościowych) 
ze znajomymi, którzy myślą po-
dobnie. Patrzenie w górę, poza 
sprawy lokalne, jest nie tylko 
niewygodne, ale może zasiać nie-
potrzebne wątpliwości, zburzyć 
z trudem ustanowiony porządek 
i wiarę we własne opowieści. Jak 
pokazują badania, potrzeba kon-
trolowania środowiska, w którym 
żyjemy, wzmaga zachowania 
irracjonalne (takie jak np. wiara 
we wróżki i jasnowidzów), a w 
rezultacie daje złudzenie, że po-
siadamy kontrolę. Coraz bardziej 
znany jest (w wersji medialnej) 
tzw. efekt Dunninga- Krugera 
polegający na przecenianiu swo-
ich kompetencji przez osoby 
niekompetentne. Zdaniem psy-
chologów, jeżeli osoba niekom-
petentna dąży do przecenienia 
poziomu własnych kompetencji, 
to nie jest też w stanie rozpoznać 
i uznać kompetencji tych, któ-
rzy je posiadają. I tak niechęć do 
wysiłku umysłowego i potrzeba 
kontroli sprawiają, że zaczynamy 
żyć iluzjami na temat własnej 
wiedzy i równocześnie zdolność 
do oceny wiedzy rzetelnej traci-
my. Inni wybitni psychologowie: 
D. Kahneman i D. Tversky ujawnili 
w swoich pionierskich badaniach, 
że na co dzień niemal wszyscy 
posługujemy się rozumowaniem 
intuicyjnym, opartym na wielu 
heurystykach, które ze swojej na-

tury jest szybkie, pobieżne i dość 
prymitywne. Jednak takie my-
ślenie zazwyczaj wystarcza nam 
w radzeniu sobie z codziennymi 
sprawami, dzięki czemu przy 
okazji oszczędzamy czas i ener-
gię umysłową na skomplikowane 
rozważania, które mogłyby spa-
raliżować nasze działania.

Myślenie naukowe, oparte na 
logice, precyzyjności wywodów 
i krytycznym myśleniu nie leży 
w naszej naturze. Dodatkowo 
ogrom współczesnej wiedzy, 
jej powiększająca się wciąż spe-
cjalizacja i złożoność, wielość 
teorii na dany temat, skutecznie 
zniechęca i powoduje, że traci-
my rozeznanie w tym, co warto 
wziąć pod uwagę, jakie informa-
cje są ważne, oparte na rzetel-
nej wiedzy naukowej, a jakie na 
pseudonauce lub zwyczajnych 
bzdurach. Nie bez powodu mówi 
się, że nadmiar informacji zabija 
informację. Nie mamy też od-
powiednich narzędzi do tego, 
by takie kwestie rozstrzygać (w 
szkołach nie uczymy się krytycz-
nego myślenia), pomijając nasze 
lenistwo umysłowe, które powo-
duje, że sięgamy po informacje 
najłatwiej dostępne, zrozumiałe 
i podzielane społecznie oraz ta-
kie, które są najczęściej zgodne z 
naszymi poglądami i opiniami na 
dany temat.

Cały problem pogłębia jesz-
cze niska jakość i uproszczony 
(można nawet rzec, prostacki) 
sposób prezentowania informacji 
w mediach i Internecie. Zdaniem 
Benjamina R. Barbera, dynamiką 
współczesnych przekazów kul-
turowych rządzą trzy postulaty: 
„łatwe ponad trudne”, „szybkie 
ponad powolne” oraz „proste 
ponad złożone”. Komunikat nie 
powinien zatem wprowadzać 
dysharmonii czy zwątpienia, pro-
wokując choćby do przyglądania 
się danemu problemowi z róż-
nych perspektyw. Przywoływa-
ny już wyżej prof. Michał Heller 
doskonale rozumie ten problem, 

kiedy pisze o swoich wrażeniach 
z kontaktu z dziennikarzami: 
„Upowszechnienie dostępu do 
nauki przyniosło ze sobą — jako 
uboczny, negatywny efekt — 
obniżenie, i to na szeroką skalę, 
poziomu nauczania i wiedzy. Do 
tego stanu rzeczy przyczyniają 
się także telewizja i Internet: u 
wielu telewidzów nauka cieszy 
się dużym autorytetem po prostu 
dlatego, że telewizja wciąż mówi 
o jej postępach i sukcesach, 
ale temu podziwowi często nie 
towarzyszy prawidłowe zrozu-
mienie zagadnień naukowych. 
Kwestia negatywnego wpływu 
Internetu na stan wiedzy nauko-
wej społeczeństwa jest tematem 
wielu publikacji i wystąpień prof. 
Agaty Bielik -Robson z Instytu-
tu Filozo�i i Socjologii PAN. W 
jednym ze swoich wywiadów 
przypomina, że „Platon odróżniał 
episteme – wiedzę obiektywną, 
dążącą do pewności, od doxy 
– obiegowych, subiektywnych 
opinii, które krążą po agorze na 
zasadzie plotki. Podkreślał też, że 
ta prawdziwa wiedza musi być 
przekazywana przez nauczyciela, 
być elementem hierarchicznego 
systemu edukacji. Tymczasem In-
ternet to otwarta agora, której nic 
nie dyscyplinuje. Daje złudzenie, 
że nauczanie jest niepotrzebne, 
relacja uczeń–nauczyciel zbęd-
na, że można po prostu otworzyć 
Google i się wszystkiego dowie-
dzieć, bez selekcji, bez ładu i skła-
du”.

Na ciąg dalszy zapraszam do 
kolejnego wydania Tygodnika 
DB 2010.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl.
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 

poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• OPERATOR WALCA DROGOWEGO 
• ROBOTNIK DROGOWY (wymagane prawo jazdy Kat. B)
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Na stanowisku OPERATOR WALCA - uprawnienia na operatora walca 

drogowego
- Podstawowa wiedza o robotach drogowych i bitumicznych
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
- Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres:

magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod numerem telefonu: 721-700-307

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)
com-d.pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.

R E K L AMA

Komunikat: ogłoszenia o zbycie prawa własności 
nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) w budynku 
mieszkalnym położonym przy ul. gen. Grota-Roweckiego 20 
lokal nr 11 w Wałbrzychu nr działki 194/17, obręb ewidencyjny 
Piaskowa Góra Nr 6. Wałbrzyski Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania: 
Od 11 stycznia do 1 lutego 2022r. 

Treść:
PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ 
(LOKAL UŻYTKOWY) W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM 

PRZY UL. Gen Grota-Roweckiego 20 W WAŁBRZYCHU.
Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, 

nie później niż do dnia 30 stycznia 2022r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 01.02.2022 r. o godz. 10:00 

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego sp. z o. o. 

w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej 

WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu:
https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

Zastanawiałem się, czy o 
perturbacjach wałbrzyskich 
policjantów z pionu kryminal-
nego, będących efektem swo-
istej wojny jaką toczą z nimi 
przedstawiciele najwyższej po-
licyjnej władzy w Wałbrzychu, 
jeszcze pisać, czy też już sobie 
odpuścić. Wątpliwość jaka się 
we mnie zrodziła, wynikała z 
obawy, że ktoś może pomyśleć, 
iż mnie jakaś obsesja opanowa-
ła, przez co tak często do tego 
tematu wracam. Nic z tego, bo 
do tematu wracam tylko dla-
tego, iż on sam wraca do mnie 
wielekroć, więc i wielokrotnie o 
nim piszę.

Zanim przejdę do rzeczy, 
słów kilka natury ogólnej, ale 
w tak zwanym temacie. Otóż 
całkiem niedawno prokuratu-
ra skierowała akt oskarżenia 
przeciwko znanemu polskie-
mu pisarzowi Jakubowi Żul-
czykowi, zarzucając mu, że na 
pewnym publicznym forum 

O aferze w KMP raz jeszcze
Janusz
Bartkiewicz

internetowym w listopadzie 
2020 r. dopuścił się zniewagi 
prezydenta A. Dudy, nazywając 
go debilem, a 5 stycznia 2022 
r. sąd sprawę umorzył, uznając 
czyn pisarza za mało szkodliwy 
społecznie i stwierdził, że nie 
można mu przypisać odpowie-
dzialności karnej. Wyrok jest 
nieprawomocny, ale swoją wy-
mowę ma. Czy jest więc jakaś 
analogia pomiędzy znieważe-
niem prezydenta Polski, a znie-
ważeniem komendanta policji 
z Wałbrzycha? Myślę, że tylko 
poprzez sam domniemany fakt 
znieważenia. Różnica jest taka, 
że Żulczyk swą opinię wyraził 
na forum publicznym, a 6 wał-
brzyskich policjantów rozsyłało 
MMS-y zawierające śmieszne 
memy, jak najbardziej prywat-
nie, ponieważ wszelkie memy, 
fotogra�e i SMS-y są korespon-
dencją prywatną i póki nie zo-
staną upublicznione, nikomu 
nic do tego. Łącznie z prokura-
turą. A nawet jeżeli ktoś zamie-
ściłby je na forum publicznym, 
to nie ich wytwórca, ale ten kto 
je tam zamieścił, mógłby być 
pociągnięty do odpowiedzial-
ności karnej. Jednakże pod 
istotnym warunkiem: że czyn 
taki można by było uznać za 

wysoce szkodliwy społecznie. 
Zastanawiam się: czym kiero-
wała się prokuratura wszczy-
nając w sprawie prywatnoskar-
gowej postępowanie karne, bo 
jakoś dziwnie pewny jestem 
tego, że ranga prezydenta pań-
stwa ważniejsza jest od rangi 
komendanta powiatowego 
policji. Tak więc powtórzę raz 
jeszcze, że moim zdaniem w 
sprawie tej jest drugie dno, a 
domniemane znieważenie wy-
korzystano jako pretekst do 
ustalenia tych, którzy śmieli 
kontaktować się ze mną. Wska-
zuje na to zakreślony w posta-
nowieniu o zabezpieczeniu te-
lefonów okres popełnienia tej 
niesłychanej zbrodni.

W dniu, w którym Tygodnik 
DB2010 opublikował mój felie-
ton (13.01. br.) w sprawie niesa-
mowicie bulwersującej atmos-
fery panującej w Komendzie 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu, 
dotarł do mnie kolejny list od 
wałbrzyskich funkcjonariuszy 
pionu kryminalnego, którego 
treść (po niezbędnych mody-
�kacjach) mam zamiar rów-
nież opublikować, po tym jak 
uda mi się pewne informacje 
potwierdzić zarówno w KMP, 
KWP oraz prokuraturze. Spra-

wa jest niesamowicie istotna, 
ponieważ rzadko (naprawdę 
rzadko) zdarza się, aby komen-
dant policji składał w proku-
raturze zawiadomienie o tym, 
że jego podwładni dopuścili 
się przestępstwa kryminalne-
go, a nie dotknęła ich żadna 
kara dyscyplinarna. Ponadto 
wszyscy oskarżeni przez ko-
mendanta to funkcjonariusze 
pionu kryminalnego, czyli tego 
segmentu policji, na którym w 
zasadzie opiera się cały sens 
jej istnienia. Więc: jeżeli w pio-
nie kryminalnym – zdaniem 
komendanta – pracują osoby 
dopuszczające się popełnie-
nia czynów kryminalnych, to 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, powinien pod-
jąć natychmiastowe działania 
zmierzające do ich eliminacji 
z szeregów policji. A wszystko 
wskazuje na to, że komendant 
takich działań nie podjął, czym 
– według mnie - dopuścił się 
popełnienia przestępstwa 
określonego w Kodeksie kar-
nym, jako niedopełnienie obo-
wiązku służbowego (art.231 
k.k.). Zgodnie z art. 132 usta-
wy o policji, funkcjonariusz 
odpowiada dyscyplinarnie za 
popełnienie przewinienia dys-
cyplinarnego, polegającego na 
naruszeniu dyscypliny służbo-
wej lub nieprzestrzeganiu za-
sad etyki zawodowej. Narusze-
niem dyscypliny służbowej jest 
m.in. umyślne naruszenie dóbr 
osobistych innego policjanta, 
czyli w tym przypadku dóbr 
osobistych komendanta, czyli 
w sprawie takiego naruszenia 
w stosunku do jego sprawców 
winno być wdrożone postępo-
wanie dyscyplinarne, a z tego 
co się dowiedziałem niczego 
takiego komendant nie uczynił. 
Tymczasem wspomniany art. 
132 w ustępie 4 jednoznacznie 
stanowi, że „czyn stanowiący 
przewinienie dyscyplinarne, 
wypełniający jednocześnie 
znamiona przestępstwa (...), 
podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej niezależnie od 
odpowiedzialności karnej”. 
Jeżeli więc prawo obliguje ko-
mendanta do wdrożenia po-
stępowania dyscyplinarnego, 
albo przynajmniej przeprowa-
dzenia z policjantem udoku-
mentowanej rozmowy dyscy-
plinarnej, to zaniechanie tego 
obowiązku jest niczym innym, 
niż niedopełnieniem obowiąz-
ku służbowego (razy 6) popeł-
nionym przez samego komen-
danta, czyli kłania się nisko art. 
231 k.k.

Pewien istotny problem po-
jawia się w sytuacji, kiedy pod-
miotem naruszenia dóbr osobi-

stych jest sam komendant, ale 
ustawa o policji również i taką 
możliwość przewidziała, co wy-
nika z treści art.134i ust. 2, który 
umożliwia mu wystąpienie do 
komendanta wojewódzkiego z 
wnioskiem o wszczęcie postę-
powania z uwagi na szczegól-
ny charakter sprawy. Dlaczego 
zatem komendant miejski nie 
skorzystał z tej możliwości? 
Myślę, że odpowiedź na te 
pytanie nie nastręczy nikomu 
trudności, kiedy weźmie się 
pod uwagą dwie najbardziej 
istotne okoliczności. Pierwsza 
jest tego rodzaju, że komen-
dant miejski nie do końca mógł 
być pewnym, iż wyznaczony 
przez komendanta wojewódz-
kiego rzecznik dyscyplinarny 
z KWP dojdzie do wniosków, 
jakie byłyby jemu na rękę i 
znajdzie podstawy do ukarania 
wskazanych mu funkcjonariu-
szy. Natomiast drugą, o wiele 
istotniejszą okolicznością, jest 
na pewno to, że w postępo-
waniu dyscyplinarnym pro-
wadzący je, nie ma podstaw 
prawnych do przeprowadzenia 
przeszukania i zabezpieczenia 
rzeczy (tu prywatnych telefo-
nów komórkowych i kart SIM), 
jakie uważa za rzeczowe źródła 
dowodowe, wskazujące winę 
policjantów. Więc aby czyn-
ność taką przeprowadzić, po-
służył się zręcznym, ale niezbyt 
etycznym trickiem, w postaci 
zawiadomienia o znieważeniu 
za pomocą środków maso-
wego komunikowania się. Jak 
się to skończyło, opisałem w 
ubiegłym tygodniu, jednak nie 
mogę się oprzeć zdziwieniu, 
wywołanym faktem, że proku-
ratura (nie wiem czy rejonowa 
w Wałbrzychu, czy w Świdni-
cy) połączyła w jednym śledz-
twie dwie zupełnie odmienne 

sprawy. Pierwszą, dotyczącą 
tzw. „wątku covidowego” oraz 
dwóch innych czynów, doty-
czących niedopełnienia obo-
wiązków i poświadczenia nie-
prawdy. A przecież ta pierwsza 
sprawa została wszczęta z 
zawiadomienia funkcjonariu-
szy policji (pokrzywdzonych), 
a drugą wszczęto przeciwko 
tym samym policjantom, co w 
rezultacie prowadzić może do 
sytuacji, że prawa do obrony 
tychże funkcjonariuszy mogą 
być zagrożone przez to, że w 
jednej sprawie zostaną prze-
słuchani jako świadkowie, a w 
drugiej występują jako stro-
na oskarżona. Prościej można 
wyrazić to tak, że w tej jednej 
sprawie występują w charak-
terze pokrzywdzonych i oskar-
żonych jednocześnie. Jeżeli 
nie widzi tego prokuratura, to 
może dostrzeże to sąd i uzna za 
bezpodstawne wszelkie czyn-
ności podjęte wobec policjan-
tów w ramach połączonego 
śledztwa, nie mających żadne-
go związku z czynami opisany-
mi w art. 131 i 271 k.k. Ciekawi 
mnie też, co 1 marca 2022 r. 
orzeknie Sąd Rejonowy w Wał-
brzychu, w sprawie złożonego 
zażalenia na postanowienie 
prokuratury o zabezpieczeniu 
ich prywatnych telefonów ko-
mórkowych. Będę się temu z 
uwagą przyglądał.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Straż miejska często postrzegana 
jest, jako instytucja konkurencyjna 
dla policji. Strażnicy miejscy faktycz-
nie, w pewnych sytuacjach, mogą z 
powodzeniem zastępować policję. 
Kompetencje strażników miejskich 
są jednak generalnie węższe, niż 
uprawnienia funkcjonariuszy policji. 

Straż ma strukturę hierarchiczną. 
Nadzór nad jej działaniem sprawuje 
komendant, który z kolei podlega wój-
towi (straże gminne), burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta (straże miejskie). 
Głównym zadaniem straży miejskich 
oraz gminnych jest ochrona porządku 
w miejscach publicznych, na terenie 
gminy, na której została utworzona. 
Strażnicy mogą więc pouczać, zwracać 
uwagę, a także w pewnych sytuacjach 
legitymować osoby. Strażnicy miejscy 
mogą dokonywać czynności przeszu-
kania, a nawet zatrzymania osoby po-
dejrzanej o popełnienie przestępstwa. 
Taką osobę muszą następnie przeka-
zać w ręce policjantów.

Strażnikom przysługuje również 
uprawnienie do nakładania kar grzyw-
ny za popełnione wykroczenia, czy-
li prawo nakładania mandatów. W 
związku z powołaniem do zapewnienia 
porządku publicznego często nakłada-
ne są mandaty za takie przewinienia 
jak zakłócanie ciszy nocnej, uszkodze-
nia mienia, śmiecenie w miejscach 
publicznych, kąpiel w miejscu zabro-
nionym np. w fontannie miejskiej, czy 
picie alkoholu w miejscu publicznym.

Straże miejskie kojarzone są rów-
nież z działaniami podejmowanymi 
w związku z wykroczeniami popeł-
nianymi w ruchu drogowym. Nakła-
danie blokad na koła nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów czy nawet, 
w pewnych sytuacjach, odholowy-
wanie na parking strzeżony, należy 
do kompetencji straży. Uprawnienia 
strażników nie są jednak ograniczone 
wyłącznie do działań związanych z nie-
prawidłowym parkowaniem. Strażnik 
może ukarać mandatem także za inne 
wykroczenia w ruchu, w tym za brak 
prawidłowego oświetlenia pojazdu, 
niestosowanie się do oznakowania i 
sygnalizacji. Do często popełnianych 
wykroczeń należy brak zatrzymania 
się przy „zielonej strzałce” na prawo-
skręcie, czy przejazd na czerwonym 
świetle.

Przepisy uprawniają strażników 
do używania tzw. środków przymusu 
bezpośredniego. Są to środki mocno 
ingerujące w wolność osobistą danej 
osoby, a ich użycie musi być uzasad-
nione. Często środki te są używane w 
stosunku do osób, które stanowią za-
grożenie dla siebie lub innych np. po 
użyciu środków psychoaktywnych. Do 
środków, którymi mogą posługiwać się 
strażnicy należą: użycie siły �zycznej, 
założenie kajdanek, czy w ostateczno-
ści także użycie broni gazowej lub pal-
nej. Oczywiście rodzaj użytego środka 
powinien być odpowiedni do sytuacji, 
w której go użyto. Należy pamiętać, że 

...i to w zasadzie powinno zamknąć 
temat wyboru Roberta Lewandow-
skiego najlepszym sportowcem w 
tegorocznym plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego”. Moim zdaniem proble-
mem wszelkich tego typu zabaw jest 
ich nazwa – w tym przypadku „na naj-
lepszego sportowca”.

Gdyby to był plebiscyt na najpo-
pularniejszego sportowca kraju, to by 
nie było dyskusji, bowiem - przy całym 
szacunku dla wszystkich nominowa-
nych w tym roku (i dwóch poprzed-
nich, gdy wygrywał Lewandowski) 
- RL9 jest obecnie najbardziej rozpo-
znawalnym na świecie polskim spor-
towcem, a możne nawet Polakiem. 
I – co oczywiste - najpopularniejszym.

A jak wybrać najlepszego spor-
towca? Jakimi kryteriami się kie-
rować? Jeśli będzie nim zdobycie 
medalu igrzysk olimpijskich, który 
w świecie sportu uznawany jest za 
największe osiągnięcie, to sprawa 
jest jasna, ale tylko w konfrontacji 
Anita Włodarczyk – Robert Lewan-
dowski. Bo problem pojawi się już w 
zestawieniu drugiej w tegorocznym 
plebiscycie Włodarczyk z czwartym 
Dawidem Tomalą, który w ubiegło-
rocznych igrzyskach w Tokyo wywal-
czył złoty krążek w chodzie na 50 km. 
Bo jak można porównać pracę włożo-
ną w osiągnięcie olimpijskiego złota 
w przypadku powracającej po kontu-

Vox populi vox dei...
zji młociarki, która miała zapewnione 
�nansowanie z budżetu państwa z 
chodziarzem, który w okresie przedo-
limpijskim musiał pracować �zycznie 
na budowie, by mieć z czego żyć? A 
czy można porównać pracę włożoną 
przez Anitę Włodarczyk w zdobycie 
trzeciego złotego medalu igrzysk 
olimpijskich w rzucie młotem do pra-
cy Roberta Lewandowskiego, wło-
żonej w zdobycie rekordowej liczby 
goli i – po raz drugi z rzędu - tytułu 
najlepszego napastnika oraz piłkarza 
świata? Z jednej strony można po-
wiedzieć, że naszej mistrzyni łatwiej 
było dotrzeć do olimpijskiego �nału, 
bo liczba kobiet uprawiających rzut 
młotem jest w skali świata niewielka. 
Idąc tym tropem łatwo zauważyć, że 
liczba osób uprawiających piłkę noż-
ną na świecie idzie w setki milionów, 
zatem przebicie się do światowej czo-
łówki jest zdecydowanie trudniejsze. 
Ale z drugiej strony nasza utytułowa-
na lekkoatletka swoje sukcesy osiąga 
indywidualnie, a najlepszy piłkarz za-
wsze ma do pomocy drużynę. Zatem: 
kto jest najlepszy?

Dla mnie Dawid Tomala, bo w jego 
drodze na olimpijski szczyt jest coś z 
ducha dawnego olimpizmu oraz idei, 
która przyświecała twórcy nowożyt-
nego ruchu olimpijskiego - francuskie-
mu baronowi Pierrowi de Coubertin.

Robert Radczak

Prawo w pigułce: straż miejska

przekroczenie uprawnień przez funk-
cjonariusza wyklucza legalność podej-
mowanych działań i prowadzić może 
do poniesienia odpowiedzialności kar-
nej przez nadużywającego uprawnień 
strażnika.

W ostatnich latach, w związku z roz-
wojem technologii oraz zwiększeniem 
się wrażliwości na problemy środo-
wiska naturalnego, strażnicy miejscy 
mają możliwość nakładania mandatów 
na osoby poruszające się, w sposób 
niezgodny z przepisami, za pomocą 
hulajnóg oraz innych urządzeń trans-
portu osobistego, a także kontrolowa-
nia czym pali się w piecach.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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- W związku z nowymi 
przepisami zawartymi w Pol-
skim Ładzie pojawia się spo-
ro pytań i wątpliwości. Dlate-
go od 11 stycznia w Urzędzie 
Skarbowym w Wałbrzychu 
uruchomiliśmy specjalne 
dyżury, w trakcie których 
pracownicy urzędu informu-
ją o nowych rozwiązaniach 

podatkowych zawartych w 
Polskim Ładzie – mówi Ane-
ta Szewc, Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu.

- Informacje można uzyskać 
w dni robocze, w godzinach 
8.00 – 19.00: telefonicznie pod 
numerem: 74 664 33 18 lub 
osobiście w siedzibie urzędu, 
po wcześniejszym umówie-

niu wizyty na stronie: wizyta.
podatki.gov.pl. Osoby zainte-
resowane zmianami podatko-
wymi wprowadzonymi pakie-
tem Polski Ład mogą również 
korzystać z pomocy konsul-
tantów Krajowej Informacji 
Skarbowej (KIS), dzwoniąc pod 
numer 22 330 03 30 (z telefonu 
komórkowego) lub 801 055 

Informują o Polskim Ładzie
055 (z telefonu stacjonarnego). 
Należy pamiętać, aby po połą-
czeniu z infolinią wybrać nu-
mer 8. Infolinia KIS czynna jest 
w dni robocze, w godzinach 
8.00-18.00. Dodatkowo działa 
również infolinia Ministerstwa 
Rozwoju i Technologii pod nu-
merem 22 765 64 64 w godzi-
nach 8-16 w dni robocze. Kom-

pleksowe informacje dostępne 
są również na stronie interne-
towej Ministerstwa Finansów 
pod adresem: www.podatki.
gov.pl w zakładce Polski Ład 
oraz na stronie www.wiecej-
wportfelach.gov.pl. Informacje 
podzielone są tematycznie, do-
stępny jest także dział „pytania 
i odpowiedzi” (Q&A), w którym 
publikowane są odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się py-

tania na temat reformy podat-
kowej w Polskim Ładzie. Sekcja 
ta jest na bieżąco aktualizowa-
na. Dodatkowo, dzięki kalkula-
torowi miesięcznego wynagro-
dzenia każdy pracownik może 
wyliczyć, jaką pensję „na rękę” 
otrzyma po zmianach podat-
kowych i jakie będą korzyści 
�nansowe z tym związane – 
mówi naczelnik Aneta Szewc.

(RED)

Gmina Boguszów-Gorce 
pozyskała środki na realiza-
cję projektu „Rozwój kom-
petencji w boguszowskich 
szkołach”. Całkowita war-
tość projektu wynosi 384 
912,50 zł, w tym kwota 327 
092,50 zł to do�nansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego.

Celem projektu jest wyrów-
nywanie dostępu do wysokiej 
jakości edukacji, przez wsparcie 
uczniów szkół podstawowych 
w zakresie rozwoju kompeten-
cji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych oraz w zakresie 
pomocy psycholog-pedago-
gicznej, w szczególności w celu 
niwelacji negatywnych skut-
ków wywołanych pandemią 
COVID-19. Wsparciem zostaną 
objęci uczniowie wszystkich 
szkół podstawowych funkcjo-

nujących w Gminie Boguszów 
- Gorce.  W ramach projektu za-
planowano: dodatkowe zajęcia 
rozwijające zainteresowania i 
uzdolnienia; zajęcia wyrównaw-
cze w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych 
i języków obcych; wycieczki 
edukacyjne; zajęcia z zakresu 
pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej takie jak terapia 
pedagogiczna, socjoterapia, za-
jęcia logopedyczne i dydaktycz-
no-wyrównawcze; dodatkowe 
dyżury psychologa/pedagoga 
dla uczniów mających proble-
my z adaptacją do warunków 
szkolnych po COVID-19; warsz-
taty integracyjne dla uczniów 
klas I-VIII mające na celu inte-
gracje zespołów klasowych po 
okresie zdalnego nauczania.

Projekt realizowany będzie 
w okresie od 01.03.2022 do 
28.02.2023 r. Rekrutacje do 
projektu będą prowadziły po-
szczególne szkoły.

(RED)

Wsparcie dla uczniów

Wielki powrót teatru dzie-
cięcego Trele Morele, któ-
ry po kilku latach przerwy 
wznowił działalność i zapre-
zentował się na scenie Cen-
trum Kulturalno – Kongreso-
wego Witold w Boguszowie 
Gorcach.

Dziecięcy zespół teatralny 
Trele Morele został reaktywo-
wany w październiku 2021 
roku i rozpoczął przygotowa-
nia do premiery. Pod kierow-
nictwem Katarzyny Bernaś 
młodzi aktorzy z niesamowitą 
energią i przejęciem zaprezen-

towali przygotowywane od kil-
ku tygodni jasełka.

- Takie występy można oglą-
dać codziennie. Piękne dekora-
cje, wspaniałe kostiumy oraz 
artyści urokiem i zaangażowa-
niem czarujący licznie przyby-
łą widownię. Były wzruszenia, 
oklaski, słodkości i wspaniała 
uczta teatralna dla wszystkich 
obecnych. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejną odsłonę 
naszego dziecięcego teatru – 
podkreślają organizatorzy wy-
stępu.

(RED)

Trele Morele znów 
na scenie
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w Jedlinie-Zdroju

Kompleks  Sportowo-Rekreacyjny 
„Active Jedlina” • ul. Kłodzka

Zapraszamy od 22 stycznia
 Otwarcie godz. 15.00

JEDLINKABROWAR 

R E K L AMA

• Zajęcia dla dzieci
Wszystkie zajęcia dla dzieci 
organizowane przez Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju od-
bywają się normalnie, pomimo 
zdalnego nauczania wprowa-
dzonego w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Jedlinie-
-Zdroju. – Apelujemy jednak, 
aby rodzice przyprowadzali 
tylko dzieci zdrowe, aby nie na-
rażać bezpieczeństwa innych 
urzędników – mówi Wiesław 
Zalas, dyrektor placówki.

• Niezwykły koncert
W sobotę (22 stycznia) o godzi-
nie 9.00 w CK w Jedlinie-Zdroju 
odbędzie się koncert relaksa-
cyjny z wykorzystaniem gon-
gów. Organizatorzy zapew-
niają prowadzenie, dźwięki i 
dobrą energię, Należy zabrać 
ze sobą ciepłe, wygodne ubra-
nie, matę, aby się położyć i koc, 
aby się nim otulić. Wstęp 15 zł. 

• Taniec towarzyski
Spotkanie organizacyjne dla 
osób zainteresowanych kur-
sem tańca towarzyskiego w 
Jedlinie-Zdroju odbędzie się 
25 stycznia o godzinie 17.30 w 

Centrum Kultury przy ul. Pia-
stowskiej 13. Kurs poprowadzi 
instruktor z wałbrzyskiej Szkoły 
Tańca Cordex. Koszt trzymie-
sięcznej nauki wyniesie 360 zł 
od osoby (spotkania raz w ty-
godniu). Preferowane są pary.

• Napisz ikonę
Można zapisywać się na warsz-
taty pisania ikon prowadzo-
ne przez Patrycję Obarewicz, 
absolwentkę lwowskiej aka-
demii, właścicielki pracowni 
Seraphim. Zajęcia odbędą się 
1, 2, 3 i 10 lutego w Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju w 
godzinach 16.30-19.30. Koszt 
warsztatów to 200 zł od osoby. 
Patrycja Obarewicz poprowa-
dzi też spotkania plastyczne 
dla dzieci, w te same dni w 
godz. 13.00-15.00. Wezmą w 
nich udział uczestnicy ferii zi-
mowych, ale są jeszcze dodat-
kowe, bezpłatne miejsca. Aby 
się zapisać na warsztaty pisania 
ikon lub na spotkania plastycz-
ne należy wysłać mail na adres 
imprezy@jedlinazdroj.eu po-
dając imię, nazwisko i telefon 
kontaktowy.

(MS)

Raport z Jedliny-Zdroju

Piękna, zabytkowa Bra-
ma Lwów w Świebodzicach, 
przez którą wiedzie droga do 
Stada Ogierów w Książu oraz 
zamku Książ, nabrała nowe-
go blasku.

- Wszystko za sprawą oświe-
tlenia, które zostało wykonane 
i s�nansowane przez Gminę 

Świebodzice. Wyeksponowa-
ne wejście do Książańskiego 
Parku Krajobrazowego przy 
ul. Wałbrzyskiej przyciąga oko 
mieszkańców oraz kierowców 
i zdecydowanie eksponuje wa-
lory tego miejsca – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

(RED)

Wałbrzyscy Policjanci za-
trzymali mężczyznę, który 
doprowadził do pożaru w 
zamku Książ. Ogień został 
szybko ugaszony i nikt nie 
ucierpiał.

- Funkcjonariusze Zespołu 
Operacyjno-Rozpoznawczego 
Komisariatu Policji I w Wał-

brzychu, dzięki realizacji ze-
branych w sprawie informacji, 
zatrzymali w piątek wieczo-
rem 31-letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, który 
w środowy wieczór w stanie 
nietrzeźwości popalił znajdu-
jące się we wnęce tunelu usy-
tuowanego na terenie zamku 

Książ kartony z zawartością 
styropianu, uszkadzając przy 
tym elementy elewacji oraz 
instalacji przeciwpożarowej 
– relacjonuje podkomisarz 
Marcin Świeży, O�cer Praso-
wy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu. - Poli-
cjanci zgłoszenie otrzymali 

Złapali podpalacza zamku Książ 12 stycznia około godziny 
18:30. Niezwłocznie udali się 
na ul. Piastów Śląskich w Wał-
brzychu. Według wstępnych 
ustaleń wynikało, że jeden 
z dwóch mężczyzn dokonał 
celowego podpalenia karto-
nów, po czym obaj uciekli z 
miejsca zdarzenia. Realizując 
kolejne zebrane informacje, 
przy współpracy z funkcjona-
riuszami ze Świebodzic, wyty-
powany został sprawca tego 

zdarzenia. Funkcjonariusze 
operacyjni pierwszego komi-
sariatu w piątkowy wieczór 
udali się na teren tego miasta, 
gdzie w jednym z budynków 
zatrzymali podejrzanego. 31-la-
tek przyznał się do zarzucanego 

mu czynu. Oświadczył, że był 
kompletnie pijany. Nie potra�ł 
przy tym wyjaśnić, dlaczego do-
konał popalenia. Za zniszczenie 
mienia może teraz tra�ć za kra-
ty więzienia na 5 lat.

(RED)

Oświetlili Bramę Lwów
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18 stycznia mieszkańcy 
Zagórza Śląskiego wybrali 
nowego sołtysa. Został nim 
Łukasz Naumowicz.

W trakcie zebrania wie-
jskiego, ustępująca sołtys 
Zdzisława Wasilewicz-Pietrzyk 
podziękowała władzom gminy 
oraz wszystkim mieszkańcom 
za wieloletnią współpracę i po-
moc w realizacji zadań, które 
przyczyniły się do rozwoju 
Zagórza Śląskiego. Na zebra-

nie licznie przybyli mieszkań-
cy Zagórza Śląskiego, którzy 
wzięli udział w głosowaniach 
tajnych związanych z wybo-
rami nowego sołtysa i człon-
ka rady sołeckiej. W wyniku 
przeprowadzonych głosowań 
nowym sołtysem Zagórza 
Śląskiego został Łukasz Nau-
mowicz, natomiast Joanna Ce-
glarek nowym członkiem rady 
sołeckiej.

(MS)

- 27.01. o godz. 19.00 za-
praszam na wyjątkowy spek-
takl „Rebeka tańczy tango” 
z udziałem gwiazd polskich 
scen – mówi Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

- Prowincjonalny Kazimierz 
nad Wisłą, warszawskie salony 

i szemrane dzielnice Buenos 
Aires – to miejsca, gdzie roz-
grywa się historia Rebeki. Ta 
młoda, niewinna dziewczyna 
porzuca rodzinną miejsco-
wość i za miłością od pierw-
szego wejrzenia rusza w wielki 
świat, który pulsuje w rytmie 
nowej mody – tanga argen-

tyńskiego. Los nie oszczędza 
Rebeki, serwując jej w tempie 
szybkiej milongi prawdziwą 
lekcję życia. Jak Rebeka pora-
dzi sobie z nowym bagażem 
doświadczeń? Zostanie w Bu-
enos Aires czy wróci do War-
szawy? Jak bardzo odmieni jej 
punkt widzenia i przekonanie, 

że prawdziwa miłość istnieje? 
Przez historię Rebeki przepro-
wadzą nas doskonali artyści: 
Olga Bończyk, Agnieszka Ró-
żańska i Maciej Miecznikowski. 
W czasie spektaklu usłyszymy 
najsłynniejsze tanga XX wieku, 
zarówno polskie jak i argentyń-
skie. Zaprosimy publiczność 

Rebeka tańczy tango w Teatrze Zdrojowym do śpiewania razem z nami 
tekstów, które wszyscy dobrze 
znamy. Na scenie pojawią się 
Artyści Tancerze Teatru Tanga, 
muzyczne aranżacje tang przy-
gotuje zespół Tango Attack 
pod dyrekcją Hadriana Tabęc-
kiego – zachęca Mirosław Ko-
walik.

Obsada: w roli tytułowej Na-
talia Wojewoda – Rebeka, wo-
kaliści: Olga Bończyk, Agnieszka 
Różańska, Maciej Miecznikow-
ski; zespół muzyczny Tango 
Attack: Hadrian Tabęcki – forte-
pian, Grzegorz Bożewicz – ban-
doneon, Piotr Malicki – gitara; 
artyści tancerze: Agata Czarto-

ryska – Lucyna Messal, Dorota 
Podgórska – Kazimiera Nie-
wiarowska, Ayad Zia – Rudolf 
Valentino, Marek Mućko – Luis 
Zwi Migdal, Michał Kaczmarek – 
Józef Redo, Monika Berdowska, 
Gracja Bryś-Kołodziejczyk, Anna 
Kosela, Martyna Siwiec, Rafał 
Kołodziejczyk, Michał Goliński, 
Piotr Woźniak.

Bilety w cenie 90 zł oraz 110 
zł dostępne są na stronie www.
kupbilecik.pl oraz: w biurze Te-
atru Zdrojowego (w godz. 9:00-
14:00), w Kawiarni Bohema (w 
godz. 12:00-21:00), w Recepcji 
Domu Zdrojowego (24 h).

(RED)

Nowy sołtys 

• Dzień babci i dziadka
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF 
w Walimiu zapraszają na szalo-
ne skecze z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. - Widzimy się 20 stycz-
nia 2022 r. o godz. 18.00 w sali 
kinowej CKiT Centrum Kultury i 
Turystyki w Walim. W programie: 
skecze w wykonaniu uczniów 
Młodzieżowego Ośrodka Socjo-
terapii w Walimiu, poczęstunek 
dla każdej babci i dziadka oraz 
wręczenie upominków – zachę-
cają organizatorzy.

(WS)

• Gmina ma budżet
Radni większością głosów 
przyjęli budżet Gminy Walim 
na 2022 r., przygotowany przez 
wójta Gminy Walim Adama 
Hausmana. Planowane do-

chody wynoszą 28 193 195,22 
zł; wydatki: 30 660 451,94 zł, 
a de�cyt: 2 467 256,72 zł. – Ze 
względu na ogromne zmiany, 
z jakimi będziemy mieli do czy-
nienia w tym roku, ze względu 
na wprowadzany „Polski Ład”, 
budżet może się zmieniać. Na 
szczęście mamy wolne środki 
w wysokości ponad 3 milionów 
złotych, a więc jesteśmy dość 
dobrze przygotowani na nie-
spodziewane sytuacje – mówi 
wójt Adam Hausman.
Planowane wydatki inwesty-
cyjne: drogi gminne, powiato-
we - 4 385 000 zł; gospodarka 
mieszkaniowa - 160 900 zł; 
ochrona środowiska (wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła) - 50 600 zł; kultura �zycz-
na - 41 700 zł; domy i ośrodki 
kultury, świetlice - 1 392 000 zł.

(AM)

Raport z Gminy Walim
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Druhowie i Druhny z OSP 
Sokołowsko o�cjalnie przy-
stąpili do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Akt nadania został przekaza-
ny przez Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wałbrzychu st. 
bryg. Krzysztofa Szyszkę 

wspólnie z Burmistrzem Mie-
roszowa Andrzejem Lipiń-
skim.

Celem Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego jest 
ujednolicenie działań o charak-
terze ratowniczym, podejmo-
wanych w sytuacjach zagro-
żeń życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, podejmowanych 
przez Państwową Straż Pożar-
ną i inne podmioty ratownicze 
(głównie Ochotnicze Straże Po-
żarne). Centralnym organem 
administracji rządowej w spra-
wach organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśnicze-
go jest Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej. 
Swoje zadania KSRG realizuje 
poprzez koordynację walki z 
pożarami i innymi klęskami ży-
wiołowymi oraz ratownictwa 
technicznego, ekologicznego 
i medycznego na wszystkich 
szczeblach administracji.

(RED)

OSP Sokołowsko w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Śródmieście Wałbrzycha 
zyska nową atrakcję – wieżę 
widokową, która stanie w 
pobliżu schroniska Harców-
ka w parku Sobieskiego.

- Konkurs na koncepcję 
architektoniczną wieży wi-
dokowej w Parku im. Jana III 
Sobieskiego w Wałbrzychu 
rozstrzygnięty. Komisja kon-
kursowa najwyżej oceniła kon-
cepcję autorstwa �rmy ISBA 
Grupa Projektowa sp z o.o. z 
Wrocławia. Według projektu 
stalowa wieża ma powstać na 
jednym z tarasów blisko PTTK 
Harcówka Wałbrzych i składać 
się będzie z dwóch integral-
nych elementów. Pierwszym 
jest dwupoziomowa baza 
tworzona przez pierwszą plat-
formę z obwodowym tarasem 
widokowym, drugim – posa-
dowiona na platformie wieża 
- mówi dr Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha.

Wieża została zaprojekto-
wana w konstrukcji stalowej. 
Wewnętrzna część wieży oraz 
baza pozostawiona jest w na-

turalnym kolorze stali ocynko-
wanej, natomiast zewnętrzna 
powłoka wieży zaprojektowa-
na jest z siatki cięto-ciągnio-
nej wykonanej z blachy kor-
tenowskiej. Dzięki rdzawemu 
odcieniowi obiekt wtopi się w 
otaczający drzewostan harmo-
nizując z kolorystyką dachów 
otaczającego miasta. Budowa 
wieży wymaga jednak wycię-
cia drzew, co wynika zarówno 
z przyczyn funkcjonalnych, jak 
również z przepisów przeciw-
pożarowych. Wycinka powinna 
być minimalna i prowadzona 
głównie w promieniu 10 m od 
wieży. Prace projektowe zosta-
ną poprzedzone wykonaniem 
inwentaryzacji dendrologicz-
nej, określającej parametry 
istniejącego drzewostanu oraz 
warunki uzyskania decyzji na 
wycinkę.

Szacunkowa kwota na reali-
zację inwestycji, według przed-
stawionej koncepcji architek-
tonicznej, wynosi 3,8 mln zł 
brutto.

(RED)

Wieża w parku 
Sobieskiego
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Gmina Głuszyca zakończy-
ła rewitalizację i adaptację 
byłego budynku szkolnego 
na potrzeby wielofunkcyj-
nego budynku użyteczności 
publicznej w Głuszycy. Bu-
dynek, w którym dawniej 
mieścił się zespół szkół, sta-
nie się nową siedzibą Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy.

- To długo oczekiwana 
przez mieszkańców naszej 
gminy inwestycja, dlatego za-
praszamy zainteresowanych 
do obejrzenia efektów wyko-
nanych prac przy ul. Parkowej 
9 do piątku - 21 stycznia w go-
dzinach 10.00-14.00 – mówi 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

Uratowali zabytek Zadanie inwestycyjne obej-
mowało swoim zasięgiem pra-
ce remontowe i instalacyjne 
oraz prace termomoderniza-
cyjne, w tym remont istnie-
jących klatek schodowych, 
roboty budowlane wewnątrz 
obiektu (piwnica, parter, piętro 
i poddasze), wykonanie iniekcji 
ścian fundamentowych, izola-
cji ścian fundamentowych, re-
mont elewacji i cokołu, remont 
instalacji grzewczej, budowę 
instalacji gazowej i sygnaliza-

cji gazu, budowę instalacji od-
dymiania klatek schodowych, 
budowę systemu sygnalizacji 
alarmu pożaru, wymianę in-
stalacji elektrycznej, budowę 
instalacji teletechnicznej, insta-
lacji odgromowej i uziemienia, 
instalacji fotowoltaicznej, hy-
drantowej, instalacji telewizji 
przemysłowej CCTV, wymianę 
z częściową przebudową in-
stalacji wodno-kanalizacyj-
nej, remont stolarki okiennej 
i drzwiowej w całym obiekcie 

oraz remont dachu. Najwięk-
szym udogodnieniem jest 
wybudowana platforma dla 
seniorów oraz osób z niepełno-
sprawnościami. Zrewitalizowa-
ny obiekt został objęty nadzo-
rem konserwatora zabytków.

Ogólna wartość projektu na 
rewitalizację obiektu wynosi 
ok. 3,7 mln zł, z czego Gmina 
Głuszyca otrzymała do�nan-
sowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 1 064 494,47 zł 
oraz do�nansowanie z Budżetu 
Państwa wynoszące 126 124,94 
zł. Teren wokół budynku pod-
dany został także rewitalizacji 
na łączną kwotę 697 372,67 zł, 
z czego 592 766,77 zł to do�-
nansowanie z EFRR i 69 737,26 
zł to do�nansowanie z Budżetu 
Państwa.

W uroczystym otwarciu 
budynku uczestniczyli przed-
stawiciele władz Głuszycy, Wał-
brzycha, Starych Bogaczowic i 
Walimia oraz Starostwa Powia-
towego w Wałbrzychu.

- Przy tej okazji należy wspo-
mnieć o śp. Stanisławie Micha-
liku, który skierował uwagę 
nas wszystkich na konieczność 
wykorzystania tego obiektu dla 
lokalnej społeczności – powie-
dział podczas uroczystości Mi-
rosław Potapowicz, członek Za-
rządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Przypomnijmy: w felieto-
nie „Po co nam ten powiat?”, 
który ukazał się w nr 39 (262) 
z 8.10.2015 r. Stanisław Micha-
lik poruszył temat sprzedaży 
przez Powiat Wałbrzyski willi 
Kau�manna. Do tematu po-
wrócił 21 stycznia 2016 r. w nr 3 
(275) Tygodnika DB 2010 felie-
tonem „Dobra nowina”:

Nic lepszego nie mogłem 
usłyszeć z Nowym Rokiem, jak 
widomość o uchwale Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego o nieod-
płatnym przekazaniu na rzecz 
miasta Głuszyca budynku po 
byłym Zespole Szkół przy ul. 
Parkowej 9 w Głuszycy. Stało 
się to na pierwszej w tym roku 
sesji powiatowej i stanowi dla 
wielu takich jak ja mieszkań-
ców Głuszycy sygnał, że coś 
dobrego zaczyna się dziać na 
forum Rady, która zresztą total-
nie skłócona zajmuje się głów-
nie wewnętrznymi sporami.

Sprawa budynku poszkol-
nego w Głuszycy była swego 
czasu przedmiotem polemiki 
pomiędzy mną, a starostą wał-
brzyskim Jackiem Cichurą na 
łamach Tygodnika DB 2010. 
Stało się to po umieszczeniu 
budynku na liście przetargowej 
z zamiarem sprzedaży. Rzecz 
w tym, że jest to budynek za-
bytkowy, jedna z przedwojen-
nych willi Meiera Kau�manna, 
niemieckiego właściciela naj-
większej w mieście fabryki włó-
kienniczej. Po wojnie budynek 
pełnił rolę zakładowego domu 
kultury, by od 1960 roku służyć 
celom edukacyjnym. Ponad 50 
lat funkcjonowała w nim Za-
sadnicza Szkoła Włókiennicza 

dla Pracujących i Technikum 
Włókiennicze, a następnie po 
reformie oświatowej – Zespół 
Szkół w Głuszycy.

Zamknięcie szkoły z dniem 
1 września 2015 roku było dla 
miasta ciosem, bo szkoła cie-
szyła się renomą i spełniała 
ważną rolę dla młodzieży, jako 
miejsce nauki na miejscu, bez 
konieczności dojeżdżania do 
Wałbrzycha. Przez liczne lata 
szkoła była rzeczywistą „kuźnią 
kadr” dla przemysłu lekkiego 
i to nie tylko dla Głuszycy, ale 
i Walimia, Jedliny-Zdrój, Mie-
roszowa, a nawet Nowej Rudy 
i Wałbrzycha. Niestety, z roku 
na rok spadała liczba uczniów, 
aż w końcu z takich, czy innych 
powodów zaniedbano sprawę 
naboru uczniów do klas pierw-
szych i powiat był zmuszony 
przenieść szkołę do Szczawna-
-Zdroju.

Jeśli musieliśmy się po-
godzić z likwidacją szkoły, to 
wieść o zamiarze sprzedaży 
budynku przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego, bez koniecz-
nej w takim przypadku debaty 
w komisjach i na forum rady 
powiatu, wywołała falę prote-
stów. Trudno byłoby nam się 
pogodzić z utratą cennej posia-
dłości, w otoczeniu pięknego 
parku i tak mocno związanej 
ze współczesną historią miasta. 
Budynek ten, choć wymaga-
jący remontu, można przecież 
przeznaczyć dla innych celów. 
Przeciw tej decyzji Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego zapro-
testowała Rada Miejska Głu-
szycy, zebrano pokaźną listę 
podpisów, a burmistrz Głuszy-
cy wystąpił z prośbą o nieod-
płatne przekazanie budynku 
dla umieszczenia w nim agend 
urzędu miejskiego. O odstą-
pienie od przetargu interwe-
niowali też radni powiatowi z 
Głuszycy, Grażyna Owczarek i 
Grzegorz Walczak.

No i wreszcie udało się. Rada 
Powiatu potwierdziła, że po-
wiat nie jest organem samym 
dla siebie, ale potra� dbać o 
interesy gmin, które wchodzą 
w jego skład. Uchwała Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego w tej 
sprawie jest znamienna. Ozna-
cza, że w powiecie zaczyna się 
dziać coś dobrego. Kłaniam się 
wszystkim radnym powiato-
wym, którzy głosowali za przy-
jęciem uchwały po staropolsku 
– czapką do ziemi! – napisał 
wówczas Stanisław Michalik.

(AGM, RED)
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Na liście zawodników klubu 
Taipan w Kadrze Polski C są:
- w kategorii kadet - Lena 

Piotrowska (Świdnica/Wi-
toszów), Jakub Urbaniak 
(Wałbrzych), Wojciech Kos-
sak (Strzegom), Maciej Słu-
żewski (Świebodzice); 

- w kategorii młodzik - Anna 
Pacak (Strzegom);

- w kategorii junior młodszy: 
Piotr Bartkowiak (Świebo-
dzice), Kacper Graca (Świe-
bodzice), Zuzanna Malesa 
(Świebodzice), Magdalena 
Surma (Świebodzice), Jakub 
Gmur (Świebodzice).

- Powołanie tak dużej liczby 
naszych zawodników do repre-
zentacji Polski oznacza, że nasz 
program szkoleniowy dla dzie-
ci i młodzieży sprawdza się do-
skonale. Zapraszamy na trenin-
gi kolejnych adeptów już od 4 
roku życia. Szczegóły na www.
taipan.pl oraz pod numerem 
telefonu 724 144 724 – dodaje 
Rajmund Felusiak.

Zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży prowadzone są między in-
nymi w: Wałbrzychu, Głuszycy, 
Jedlinie - Zdroju, Mieroszowie, 
Starych Bogaczowicach i Świe-
bodzicach. Ale Klub Taekwon-

Z Klubu Taekwondo Taipan 
do reprezentacji Polski

do Taipan szkoli nie tylko 
młodych adeptów, ale także 
dorosłych!

- W naszym klubie powoła-
na została nowa grupa. W Wał-
brzychu będziemy prowadzili 
zajęcia dla osób w wieku 30+. 
Każdy, kogo interesuje rekre-
acja, samoobrona, kondycja i 
wygląd będzie mógł ćwiczyć 
pod okiem wykwali�kowanych 
trenerów taekwondo dwa 
razy w tygodniu. Zapraszamy 

w każdy wtorek i czwartek o 
godzinie 19.30 do siedziby 
Niepublicznego Przedszkola 
Językowego Michałek przy 
ul. Westerplatte 39 na osiedlu 
Piaskowa Góra w Wałbrzychu. 
Wszelkie informacje na temat 
tej grupy można uzyskać na na-
szej stronie internetowej www.
taipan.pl oraz pod numerem 
telefonu 724 144 724 – zachę-
ca prezes Klubu Taekwondo 
Taipan.

- Aż 10 zawodników Klubu Taekwondo Taipan otrzymało 
powołania dla Kadry Polski C Polskiej Federacji 

Taekwondo! Jesteśmy z Was dumni i gratulujemy 
– mówi Rajmund Felusiak (VI dan), prezes Klubu 

Taekwondo Taipan w Wałbrzychu. Idąc za ciosem, klub 
Taipan powołał w Wałbrzychu grupę, w której przygodę 

z taekwondo mogą rozpocząć osoby w wieku 30+.

Zawodniczka Invest Park 
Team Kamila Żuk otrzyma-
ła kwali�kację olimpijską. 
Decyzję w sobotę (15 stycz-
nia) podjął Polski Związek 
Biathlonu.

– Jestem niezwykle dum-
ny, że Kamila Żuk będzie re-
prezentować Polskę podczas 
XXIV Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Pekinie. To będzie 
drugi olimpijski start w karie-
rze pochodzącej z Sokołow-
ska biathlonistki. Duma tym 
większa, ponieważ Kamila Żuk 
w listopadzie zeszłego roku 
dołączyła do drużyny Invest 
Park Team. Projekt ma na celu 
wspieranie sportowców z re-
gionu wałbrzyskiego w ciągłym 
procesie rozwoju i spełnianiu 
sportowych marzeń. Jestem 
przekonany, że ciężka praca 

i determinacja zaprocentują 
u Pani Kamili bardzo dobrym 
wynikiem podczas olimpijskich 
startów. Trzymam mocno kciu-
ki za jak najlepszy rezultat. Ra-
zem Możemy Więcej! – mówi 
Mariusz Piejko, dyrektor De-
partamentu Komunikacji i CSR 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park.

W 2021 r. Wałbrzyska Stre-
fa przeznaczyła na program 
sponsorski dotyczący sportu 
oraz turystyki i rekreacji blisko 
230 tysięcy zł. Wsparcie otrzy-
mali sportowcy indywidualni, 
kluby i stowarzyszenia sporto-
we oraz organizatorzy imprez 
biegowych. W sumie środki 
�nansowe zostały przeznaczo-
ne na realizację ponad 20 pro-
jektów.

(MM)

Zwycięskie 
zakończenie?
W zaległy meczu grupy A III 
ligi siatkarzy Basket Legnica 
pokonał MKS Basket Szczaw-
no Zdrój 112:76 (25:21, 27:19, 
28:16, 32:20). Punkty dla MKS-u 
zdobywali: Kuba Niziński 19, 
Adam Adranowicz 18, Dorian 
Ewiak 12, Jakub Warmiłło 11, 
Alan Stochmiałek 8, Filip Da-
das 4, Aleksander Sulikowski 
2, Oleksiy Jakushev 0, Kacper 
Rasztar 0, Hubert Skwark 0.
Kolejne spotkanie zespół z 
uzdrowiska rozegrał we Wro-
cławiu ze Śląskiem. Wrocławia-
nie pokonali MKS Basket 95:78 
(27:25, 27:14, 21:18, 20:21), a 
punkty w tym meczu zdobywa-
li: Kuba Niziński 34, Adam Adra-
nowicz 18, Jakub Warmiłło 18, 
Dorian Ewiak 5, Kacper Rasztar 
3, Hubert Skwark 0, Oleksiy Ja-
kushev 0, Alan Stochmiałek 0, 
Aleksander Sulikowski 0, Igor 
Wasilewicz 0.
W ostatnim meczu sezonu za-
sadniczego MKS Basket znów 
zagra w stolicy Dolnego Ślą-
ska. 22.01.2022 r. o godz. 12.30 
zmierzy się z UKS Gimbasket 
Wrocław.

(RED)

Po zaciętym i wyrówna-
nym meczu na szczycie I ligi 
koszykarzy, Kotwica Koło-
brzeg pokonała Górnika Wał-
brzych 72:71. Wałbrzyszanie z 
bilansem 13 zwycięstw i 5 po-
rażek zajmują drugie miejsce 
w tabeli.

Zgodnie z przewidywa-
niami, mecz w hali Milenium 
od początku do końca był 
emocjonujący i żadnej z dru-
żyn nie udało się zbudować 
większej przewagi. Po I poło-
wie Górnik prowadził 39:36, 
ale po zmianie stron koło-
brzeżanie przez blisko 3 min. 
nie potra�li wstrzelić się w 
kosz. W tym czasie dwa rzuty 
wolne wykorzystał Damian 
Durski, trójką popisał się Hu-
bert Pabian i wałbrzyszanie 
odskoczyli na 44:36. Nieste-
ty, potem niemoc strzelecka 
dopadła gości i w 25 min. 
prowadzili już tylko 44:43. 
Do końca spotkania prowa-
dzenie wielokrotnie prze-
chodziło z rąk do rąk, a wynik 
utrzymywał się blisko remisu. 
Na 31 sek. przed końcową sy-
reną było 69:69, ale najpierw 

Remon Nelson tra�ł za 2, a 1 
punkt z linii rzutów wolnych 
dołożył debiutujący w Kotwi-
cy Witalij Kowalenko i trener 
Łukasz Grudniewski natych-
miast poprosił o czas. Na 13 
sekund przed upływem pod-
stawowego czasu gry, 2 pkt. 
zdobył Piotr Niedźwiedzki, 
potem Marcin Dymała sfau-
lował Damiana Pielocha, lecz 
wychowanek Górnika w bar-
wach gospodarzy dwa razy 
pomylił się. Dymała tuż przed 
syreną oddał jeszcze rzut za 3 
pkt., ale nie tra�ł i piąta poraż-
ka stała się faktem.

Kolejny mecz Górnik roze-
gra 22 stycznia o godz. 17.00 
z AZS AGH Kraków.

(RED)

Kotwica Kołobrzeg - Górnik Wałbrzych 
72:71 (17:20, 19:19, 17:12, 19:20)
Kotwica: Pieloch 18, Nelson 13, 
Itrich 10, Jakubiak 9, Kowalenko 8, 
Wieczorek 7, Długosz 4, Śmigielski 3, 
Kurpisz 0.
Górnik: Niedźwiedzki 19, Pabian 14, 
Durski 10, Jakóbczyk 9, Dymała 6, 
Kruszczyński 5, Cechniak 4, Zywert 4, 
Ratajczak 0.

Święto 
siatkówki
Gorący doping kibiców, 
świetna atmosfera towarzy-
szyły w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Świebodzicach 
podczas meczu III ligi siatka-
rzy KPS Chełmiec Wałbrzych 
- Kudowianka Kudowa Zdrój. 
Mecz zakończył się zwycię-
stwem wałbrzyskiej drużyny 
3:0 (25:17, 25:23, 25:20). Nie-
stety, kolejny zawód sprawili 
zawodnicy pierwszej drużyny 
KPS Chełmiec, którzy w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów prze-
grali z Legionem Św. Katarzyny 
Skalmierzyce 1:3 (23:25, 25:22, 
23:25, 15:25). Kolejnym rywa-
lem podopiecznych trenera 
Fabiana Kurzawińskiego będzie 
lider 3 grupy II ligi - WKS Wieluń. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
22 stycznia w Wieluniu. Złe wie-
ści napłynęły także z obozu siat-
karek MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych. - W związku ze sła-
bym stanem zdrowia naszych 
zawodniczek sobotni mecz II 
Ligi Siatkówki Kobiet z Sokołem 
43 AZS AWF Katowice został 
odwołany. O nowym terminie 
rozegrania spotkania poinfor-
mujemy wkrótce. Życzymy na-
szym zawodniczkom szybkiego 
powrotu do zdrowia! – informu-
je zarząd MKS Chełmiec.

(RED)

Zabrakło jednego 
kosza

Żuk z kwali�kacją 
olimpijską
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Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku 
Sobieskiego 2pok 40m2 piękny 
ogród pod okanami tel. do 
kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 
pokoje parter cena 85tys zł  tel 
do kontaktu 535-416-014  oferta 
dostępna na  www.panorama.
net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 
90-tych  5pokoi, 220m2 cena 
530tys zł  tel do kontaktu 535-
416-014 oferta dostępna na  
www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje 
z  ogrodem cena 85tys tel do 
kontaktu 535-416-014 www.
panorama.net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, 
ogrzewanie miejskie. Cena 
1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 
oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nr PAN-
-MW-1201 
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

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. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

USŁUGI

(3) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(15) 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.

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 
535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z 
RYNKU PIERWOTNEGO NA DOL-
NYM ŚLĄSKU !!!

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 
oferta dostępna na  www.pano-
rama.net.pl pod nr PAN-MS-1150

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

Oferujemy naszym Klientom 
bezpieczne 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 dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszy-
cy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do 
remontu 109,70 m2. Cena 130 
tys. zł

Sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie, parter o pow. 62 m2 w 
Głuszycy z garażem i ogródkiem 
lub zamienię na mniejsze w 
Głuszycy albo w Kłodzku.  Cena 
180 tys. zł.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzy-
ski –parter lub I piętro w cenie 

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...RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

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

Wałbrzyska Fabryka 

Okien ROL

ZATRUDNI 

do pracy 

przy produkcji okien

Tel. 74 842 56 01

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

do 120 tys. zł. Powierzchnia od 
50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-
ny teren o powierzchni 3544m²  
cena 210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowa-
ną (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 podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT OD 1 TONY GRATIS 

TYLKO NA TERENIE WAŁBRZYCHA
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych
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Ceny nieruchomości nie przestają ro-
snąć. Mimo, że jesteśmy świadkami 
stale zmieniającej się średniej ceny 
za metr kwadratowy, w Wałbrzychu 
mieszkania nadal są znacznie tań-
sze niż w nie tak odległym Wrocła-
wiu. Zakup mieszkania jest tu więc 
znakomitym kąskiem cenowym, za-
równo dla mieszkańców miasta, jak 
i coraz chętniej przybywających tu 
inwestorów z Polski i z zagranicy.
Według analizy przygotowanej przez 
serwis Rankomat.pl, na początku 2021 
r. Wałbrzych zanotował aż 20-procen-
towy wzrost średniej ceny za metr 
kwadratowy, jednocześnie wciąż pozo-
stając najtańszym miastem do kupna 
nieruchomości spośród wszystkich 
zestawionych byłych miast wojewódz-
kich. Podczas, gdy Wałbrzych w II 
kwartale 2021 r. notował średnią cenę 
3934 zł, w miastach o podobnej wiel-
kości, jak Kalisz, Siedlce, Zamość czy 
dolnośląska Jelenia Góra, cena za 
metr kwadratowy oscylowała w zakre-
sie pomiędzy 5500-6000 zł.
Po pojawieniu się nowych inwestorów 
na rynku nieruchomości w Wałbrzy-
chu, można zaobserwować, że wzrasta 
popyt na mieszkania z rynku pierwot-
nego oraz ich cena za metr kwadra-
towy. Brakuje aktualnych danych 
zbiorczych, ale na podstawie analizy 
rynku pierwotnego można założyć, że 
ceny oscylują wokół 6000 zł za metr 
kwadratowy. Nieprzyzwyczajeni do 
sytuacji rynkowej mieszkańcy nie do-
wierzają, tymczasem są to wciąż ceny 
niemal dwukrotnie niższe w porówna-
niu do średniej ceny za metr kwadrato-
wy mieszkań we Wrocławiu.

Według raportu „Rynek mieszkaniowy 
w Polsce III kwartał 2021”, opracowa-
nego przez Kazimierza Kirejczyka i Ewę 
Tęczak z JLL, średnia cena mieszkań 
we Wrocławiu opiewała na poziomie 
10100 zł. To o ponad 4000 zł więcej za 
metr kwadratowy niż w Wałbrzychu. 
Ceny szybko idą w górę.

Wałbrzych ma swój czas
Coraz częściej ludzie wybierają Wał-
brzych jako nowe miejsce do życia. 
Słabiej widoczny jest odpływ miesz-
kańców, widać natomiast, że młodzi 
ludzie tu zostają i osiedlają się. To 
tendencja widoczna w wielu średnich 
miastach. Mieszkańcy wolą kupować 
tańsze nieruchomości w miejscowo-
ściach rodzinnych, pracując zdalnie w 
większym ośrodku. Takie podejście, 
dotychczas typowe przede wszystkim 
dla branży IT, nasiliła pandemia.
Przeprowadzają się tu także mieszkań-
cy dużych miast takich jak Wrocław 
czy Jelenia Góra, którzy wolą sprzedać 
mieszkanie 2-pokojowe we Wrocławiu 
i kupić 4-pokojowe z widokiem na góry, 
być bliżej natury.
- Ludzie doceniają spokój, który daje 
Wałbrzych, a także jego naturalne po-
łożenie. Widzimy to na przykładzie przy-
chodzących do naszego salonu sprze-
daży klientów zainteresowanych ofertą 
Nowego Podzamcza. Napływają tu sym-
patycy trekkingu, kolarstwa górskiego, 
czy sportów zimowych, w Wałbrzychu 
chcący mieć swój „second home”. Oso-
by, które na co dzień mieszkają w dużej 
aglomeracji, na weekend i dłuższe okre-
sy urlopowe, chcą móc przyjechać do 
swojego apartamentu zlokalizowanego 

w spokojnej i urokliwej okolicy. Traktują 
to także jako inwestycję – taki lokal za-
wsze można też w przyszłości wynająć 
– tłumaczy Katarzyna Korkosz, koordy-
nator sprzedaży w Wałbrzychu z fi rmy 
deweloperskiej PCG.

Ceny z 2021 już nie wrócą
W ostatnim roku w Wałbrzychu bu-
duje się rekordowa liczba inwestycji 
na rynku pierwotnym, a inwestorów 
wciąż przybywa. Nasuwa się wniosek, 
że mimo wzrostu cen, w dalszym cią-
gu jest to okazja dla poszukujących 
własnego lokum. Podaż w segmencie 
popularnym na wałbrzyskim rynku 
mieszkaniowym wciąż nie zaspokoiła 
popytu, co oznacza, że w niedalekiej 
przyszłości możemy spodziewać się 
dalszego wzrostu cen. Osoby myślące 
poważnie o zakupie nieruchomości w 
Wałbrzychu powinny się pospieszyć.

- Oferta mieszkań w naszej inwesty-
cji Nowe Podzamcze w Wałbrzychu 
rozpoczyna się już od 6650 zł za metr 
kwadratowy. Jest to atrakcyjna cena i 
bardzo dobry czas na inwestycję. Bu-
dowę Nowego Podzamcza rozpoczęli-
śmy w listopadzie i od tej pory sprze-
daliśmy już 25% mieszkań. Wśród 
nabywców jest spora część klientów 
gotówkowych, którzy chcieli dobrze 
ulokować środki. To przede wszystkim 
rodziny poszukujące własnego lokum, 
które miały odłożone środki z myślą 
o zakupie mieszkania bądź budowie 
domu, ale też inwestorzy, w tym za-
graniczni. Stopa zwrotu z inwestycji 
przy późniejszym wynajmie jest nawet 
dwukrotnie wyższa niż w dużych mia-
stach, jak Kraków czy Wrocław - ko-
mentuje Katarzyna Korkosz.

Od ponad 30 lat wyznaczamy stan-
dardy na dolnośląskim rynku dewe-
loperskim. Ambitnie wkraczamy na 
kolejne rynki, wnosząc do inwestycji 
mieszkaniowych nową jakość. W cią-
gu ostatnich lat poszerzyliśmy nasze 
portfolio nieruchomości. Do inwesty-
cji we Wrocławiu i Legnicy dołączyły 
nowe projekty w Szczecinie, Jaworze, 
Wałbrzychu i Zielonej Górze.
Tworzymy nową jakość rynku miesz-
kaniowego w Polsce, skupiając się na 
synergicznym rozwoju spółki. Współ-
pracujemy z wiodącymi pracowniami 
projektowymi i studiami wykończenia 
wnętrz oraz z Trasko - jedną z naj-
większych fi rm budowlanych. Należy-
my do Polskiego Związku Firm Dewe-
loperskich.
Więcej na: www.pcg.pl


