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Z pożytkiem dla Wałbrzycha

REKLAMA R0032/21

Gmina Wałbrzych przystąpi-
ła do projektu „Wspieraj lokal-
nie”, który ułatwi podatnikom 
przy rozliczaniu PIT w 2021 roku 
przekazywanie 1 procenta dla 
wałbrzyskich organizacji pożyt-
ku publicznego w skrócie zwa-
nych OPP.

Z jednej strony realizacja pro-
jektu umożliwi organizacjom pożytku 
publicznego efektywne pozyskiwanie 
funduszy z 1% podatku dochodowe-
go, zaś z drugiej mieszkańcom wspar-
cie lokalnych organizacji i ich działań. 
Właśnie teraz wraz z początkiem no-
wego roku urzędnicy miejscy z Biura 
Rewitalizacji i Planowania Przestrzen-
nego zachęcają Państwa do rozlicza-
nia swoich deklaracji podatkowych 
w Gminie Wałbrzych. Aby ułatwić 
Państwu to zadanie, udostępniają na 
stronach UM Wałbrzych bezpłatny 
program do rozliczania deklaracji PIT, 
który jednocześnie ułatwia rozliczanie 
1% z podatków na rzecz organizacji 
pożytku publicznego działających 
lokalnie. Warto podkreślić, że z takiej 

współpracy wynikają same korzyści. 
Wśród nich możemy wymienić: wspie-
ranie i promowanie wałbrzyskich OPP, 
promowanie idei świadomego wspie-
rania lokalnych OPP, pomaganie lo-
kalnym organizacjom w zbiórce 1%, 
wspieranie naszych mieszkańców, 
którzy często nie mają tak dużej siły 
przebicia w reklamowaniu swojej 
działalności, ułatwienie dostępu do 
listy OPP działających w Wałbrzychu, 
bezpłatne korzystanie przez podat-
ników ze specjalnie przygotowanej 
wersji programu do rozliczeń podat-
ku, zachowanie w regionie wpływów 
z 1%, ułatwienie podatnikom wyboru 
organizacji, dla której mogą przeka-
zać 1% z podatku. Wypełniając PIT za 
2020 rok, warto zastanowić się już te-
raz nad tym komu przekażemy część 
z naszego podatku. To inwestycja w 
naszą wałbrzyską społeczność. Pro-
jekt “Wspieraj lokalnie” przygotował 
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzą-
dowych, wykorzystując darmowy Pro-
gram PIT firmy PITax.pl Łatwe podat-
ki. Bezpłatny program do rozliczania 

deklaracji PIT, który ułatwi organiza-
cjom z Wałbrzycha pozyskać fundu-
sze, przekazujemy Państwu na stronie 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w 
zakładce Organizacje pozarządowe.

Red.

Chcesz wiedzieć więcej: 
zeskanuj kod i wejdź na stronę

Przed nami 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Koniecznie sprawdźcie, co czeka 
Was w waszej miejscowości i w tym 
roku zagrajcie razem z „Orkiestrą”!

Przypominamy, że w niektórych 
punktach handlowych i usługowych na 
terenie Wałbrzycha stanęły skarbonki 
WOŚP-u. Pieniądze można wpłacać rów-
nież elektronicznie pod adresem https://

eskarbonka.wosp.org.pl. W niedzielę 
wolontariusze kwestują od rana na uli-
cach Wałbrzycha. Liczenie pieniędzy po-
trwa do późnych godzin wieczornych. 
Warto wejść na stronę wałbrzyskiego 
WOK-u https://www.wok.walbrzych.
pl i wylicytować rzeczy przekazane dla 
WOŚP.

Red.

Zagra Wielka Orkiestra 
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STYCZEŃ

29
PIĄTEK

Imieniny:
Marii, Mirosława

Matki Boskiej Gromnicznej

LUTY

2
WTOREK

Imieniny:
Zdzisława, Franciszka

Dzień Składanki
i Łamigłówki

 
Imieniny:
Marcina, Martyny

Dzień Rogalika

Imieniny:
Seweryna, Ignacego

Dzień Ubezpieczenia
Samochodu

LUTY

1
PONIEDZIAŁEK

LUTY

3
ŚRODA

LUTY

4
CZWARTEK

„Jaka to oszczędność czasu zako-
chać się od pierwszego wejrzenia.” 

 Julian Tuwim

STYCZEŃ

30
SOBOTA

08:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 21:00 Palmiarnia 
19:00 „Raj Eskimosów”, spektakl on-line, Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu

11:00 – 18:00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni) 
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 21:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

8:00 -16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
12:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
1OC -1OC -1OC -1OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Błażeja, Oskara

Dzień Ciasta
Marchewkowego

Imieniny:
Andrzeja, Weroniki

Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem

REKLAMA R0034/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

REKLAMA R0033/21

Imieniny:
Ludwika, Marceliny

Finał WOŚP

STYCZEŃ

31
NIEDZIELA

11:00 – 18:00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00 – 16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:00 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Palmiarnia
18:00 – „Cyrano”, spektakl on-line, Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu

W ubiegłym tygodniu rozma-
wialiśmy m.in. o projekcie usta-
wy dotyczącej ochrony zwierząt 
– o tzw. „piątce dla zwierząt”. Po-
wiedział Pan, że początkowo był 
to bardzo dobry projekt, a po 
pracach w Sejmie zrobił się nie 
do przyjęcia. Na czym polegała 
główna wada poprawek?

W efekcie tych poprawek inter-
wencja ze strony organizacji takich 
jak nasza nie mogła by być pro-
wadzona – stałaby się fikcją. Inter-
wencja miałaby zostać scedowana 
na organ inspekcji weterynaryjnej, 
która działa, jak działa. Jest nie-
dofinansowana, brakuje im ludzi i 
praktyki. Jest to martwy organ, do 
którego jeżeli ktoś się zgłasza i tak 
nie otrzymuje żadnej pomocy. Nie-
stety administracja publiczna ma 
to do siebie, że tam, gdzie trzeba 
coś zrobić, trzeba poświęcić czas i 
popracować. To się po prostu nie 
udaje. Łatwiej jest więc nie odbie-
rać maltretowanych zwierząt niż je 
zabezpieczyć. To jest bardzo czę-
sta praktyka, bo wiadomo, że od-
biór zwierzęcia wiąże się również 
z kosztami, które miałyby ciążyć 
np. na gminie. Jeżeli chodzi o małe 
samorządy to wiemy jakby to wy-
glądało - nie byłoby nic. Natomiast 
organizacje pozarządowe zajmują-
ce się zwierzętami płacą za całe le-
czenie, za opiekę, prawie bez moż-
liwości wyegzekwowania zwrotu 
tych kosztów od właścicieli. Jeżeli 
scedowalibyśmy to na gminę, nie 
byłoby zainteresowania ratowa-
niem zwierząt. I to nie chodzi o to, 
że w tych samorządach pracują 
ludzie bez serca, bo ja dokładnie 
wiem, jak wygląda budżet takich 
gmin. Dla porównania, gmina ma 
w budżecie zaplanowane wydatki 
w granicach 10 tys. zł rocznie na 
opiekę nad zwierzętami, tymcza-
sem profesjonalne leczenie zwie-
rzęcia, które odbieramy, kosztuje 
czasami 20 tys. zł., ponieważ trze-
ba pojechać do kliniki i np. prze-
prowadzić operację kręgosłupa. 

Po ilu waszych interwencjach 
sprawa trafia do sądu? 

Po wszystkich zakończonych 
odebraniem zwierzęcia. 

A w ilu przypadkach zapada 
wyrok skazujący?

W 80 procentach. 
W sumie niezły wynik.
Nie jest zły. Ale każde umorze-

nie nas martwi – to pokazuje cały 
czas, na jakim jesteśmy etapie roz-
woju społecznego. Ale postęp jest. 
Kiedyś w sprawach zwierząt było 
100 procent umorzeń – wszyst-
kie sprawy traktowane były jako 
znikoma szkodliwość społeczna. 
Ta zmiana, to są lata pracy głów-
nie organizacji społecznych, aby 
uświadomić, że zwierzęta należy 
ratować.

Ile zwierząt u was przebywa?
Kiedy było 120 przestaliśmy li-

czyć.
Ale to nie są tylko psy?
Mamy zwierzęta domowe, go-

spodarskie, nawet egzotyczne. Są 
psy, koty, krowy, kozy, świnie, kró-
liki, żółwie, papugi. Bywają też dzi-
kie zwierzęta, które jeżeli tylko uda 
się wyleczyć, bo na ogół trafiają 
do nas z wypadków komunikacyj-
nych, wypuszczamy na wolność.  

Nie działacie jednak na zasa-
dzie schroniska?

Zasada działalności schroniska 
polega na tym, że zwierzęta są w 
klatkach, albo w kojcach, a u nas 
nie. W kojcach pozostaje ok. 5 pro-
cent psów - te, które nie nadają się 
do życia w stadzie ze względu na 
różne urazy psychiczne. Pozosta-
łych ok. 50 psów biega luzem, po 
całym ogrodzonym terenie.

Mamy też domy zastępcze – 
prywatne, gdzie trafiają np. psy, 
które nie mogą przebywać w sta-
dzie, potrzebują odosobnienia i 
tzw. indywidualnej ręki.

Co poza potrzebami finan-
sowymi jest równie uciążliwe w 
waszej pracy?

Brak miejsca dla zwierząt. Zda-
rzyło się,  że w jeden dzień z jedne-
go niedużego terenu odebraliśmy 
60 zwierząt. Z tymi zwierzętami 
nie było wtedy co zrobić.  Braku-
je nam też ludzi do pracy, takich 
zaangażowanych, bo w tej pracy 
trzeba się poświęcić.

Rozmawiała
Anna Waligóra - Stupnicka
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Bądź kowalem własnego losu, czyli dlaczego warto planować

Dzień, rok, a nawet dalsza przyszłość. Tworze-
nie planów niesie za sobą wiele korzyści. Rozwija 
nas i pomaga łatwiej dostosować się do niepew-
nych i zmiennych czasów. A takie mamy obecnie.

Trudne warunki? Myśl o przyszłości
Styczeń to miesiąc postanowień, ustalania celów i 

planów. Przynajmniej tak było do tej pory. Od prawie 
roku przez trwającą pandemię i związany z nią chaos, 
trudno jest w ogóle odnaleźć się nam w rzeczywisto-
ści. Częściowo straciliśmy swoją rutynę, stałe aktyw-
ności i harmonogram życia, który sobie stworzyliśmy. 
Zaplanowanie wakacji, gdy nie wiadomo, czy kraj, 
do którego się wybieramy nie zamknie nagle grani-
cy lub nie wprowadzi obowiązkowej kwarantanny 
po przyjeździe, obecnie wydaje się prawdziwym wy-
zwaniem. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku 
pozostałych sfer naszego życia. Jak rozwijać się zawo-
dowo, skoro czasy są na tyle niepewne, że nie wiemy, 
czy warto zmienić pracę, czy nie? Ciężko cokolwiek 

przewidzieć. Ciężko też zaplanować. Mimo wszystko 
uważam, że warto.

Korzyści z planowania 
Brak planów, brak osiągania własnych celów spra-

wia, że przestajemy się rozwijać. Życie z dnia na dzień 
może nas wprowadzić w marazm, gorszy nastrój i złe 
samopoczucie. Planować warto nawet wtedy, kiedy 
przyszłość „stoi pod znakiem zapytania”. Zawsze bę-
dziemy do niej lepiej przygotowani z konkretnymi 
wytycznymi i postanowieniami. Dobrze jest mieć 
również przysłowiowego „asa w rękawie”, wersję al-
ternatywną na wypadek niepowodzenia bądź nie-
przewidzianych okoliczności. Przykładowo: zakłada-
my, że w te wakacje wybierzemy się do Chorwacji. 
Przed wyjazdem na bieżąco monitorujemy sytuację 
i, jeśli okaże się, że przez obostrzenia zostaniemy po-
zbawieni możliwości takiego wypoczynku, to auto-
matycznie decydujemy się na opcję numer dwa, np. 
na trekking w Bieszczadach. Warto wiedzieć, że aktu-
alnie niektóre linie lotnicze oferują bezpłatną zmianę 
terminu lub miejsca destynacji. Planowanie pomaga 
nam również oszczędzić czas, obniżyć stres i wprowa-
dza do życia ład, harmonię i porządek.

Nie czekaj na okazję
Zastanówmy się, co chcielibyśmy zrobić w tym 

roku. Z kim się zobaczyć? Co zorganizować? Dokąd 
pojechać? Określmy szczegóły planu: jego terminy 
oraz mocne i słabe strony. Opracujmy również wersję 
B. Bądźmy kowalem własnego losu. 

sekund

Świdnica dla przedsiębiorców
Prezydent miasta Świd-

nicy Beata Moskal-Sła-
niewska wniesie na najbliż-
szą sesję Rady Miejskiej 
trzy uchwały pomocowe 
dla świdnickich przedsię-
biorców. To kolejny już 
miejski pakiet wspierający 
prowadzących działalność 
gospodarczą w czasie epi-
demii.

- Jak sygnalizuje wiele firm, 
których działalność została ogra-
niczona częściowo lub całko-
wicie, rządowa pomoc niestety 
nie jest dla nich wystarczająca, 
a ze względu na zapisy w usta-
wach nie wszyscy mogą z niej 
skorzystać. Dlatego też chcemy, 
w miarę możliwości prawnych i 
budżetowych miasta, kolejny raz 
wspomóc przedsiębiorców w tym 
trudnym dla nich okresie – mówi 
prezydent, Beata Moskal-Słaniew-
ska. W związku z tym zapropono-
wane zostaną rozwiązania syste-
mowe w postaci ulg i innego typu 
wsparcia dla lokalnych przedsię-
biorców. Wśród nich zwolnienie z 
podatku od nieruchomości: grun-
tów, budynków i budowli lub ich 
części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 
Zwolnienie to dotyczy podatku 
od nieruchomości należnego za 
okres od 1 stycznia do 31 mar-
ca 2021 roku. Będzie się mógł o 
nie ubiegać przedsiębiorca znaj-

dujący się w grupie objętej cał-
kowitym zakazem prowadzenia 
działalności gospodarczej, wpro-
wadzonym Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 21 grud-
nia 2020 roku w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii. 
Dokumenty, tj. formularz covido-
wy wraz z korektą deklaracji na 
podatek o nieruchomości (osoby 
prawne) lub korektą informa-
cji podatkowej (osoby fizyczne) 
będą przyjmowane w terminie od 
wejścia w życie uchwały do dnia 
15 marca 2021 roku. Kolejnym 
ukłonem w stronę przedsiębior-
ców ma być przedłużenie termi-
nów płatności rat podatku od 
nieruchomości. Dla pozostałych 
grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu na skutek spadku obrotów 
gospodarczych, zaproponowano 
przedłużenie terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości 
do 30 czerwca 2021 roku. Aby 
uzyskać ulgę wystarczy złożyć 
formularz covidowy oraz oświad-
czenie (do pobrania na stronie 
urzędu) w terminie od wejścia w 
życie uchwały, a przed upływem 
terminu płatności rat podatku od 
nieruchomości. Następnym roz-
wiązaniem będą ulgi za najem, 
dzierżawę lub użytkowanie, nie-
ruchomości stanowiących włas-

ność Gminy Miasto Świdnicy. Tą 
formą wsparcia jest odstąpienie 
od dochodzenia należności za 
najem, dzierżawę lub użytkowa-
nie, nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasto Świdnicy 
lub jej jednostek organizacyj-
nych, za okres od 1 stycznia do 
31 marca 2021 roku. Ulga może 
wynieść: 100 % odstąpienia dla 
przedsiębiorcy, który znajduje 
się w grupie przedsiębiorców 
objętych całkowitym zakazem 
prowadzenia działalności gospo-
darczej w czasie obowiązywania 
stanu epidemii (analogicznie jak 
przy zwolnieniach z podatku od 
nieruchomości); a także 50% od-
stąpienia dla przedsiębiorców, 
których płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu na skutek spad-
ku obrotów gospodarczych w na-
stępstwie wystąpienia COVID-19, 
o co najmniej 50% w dowolnym 
miesiącu przypadającym po 30 
września 2020 roku w porówna-
niu do miesiąca poprzedniego 
lub analogicznego miesiąca roku 
poprzedniego.

Aby ubiegać się o ulgę w na-
leżnościach cywilnoprawnych 
należy złożyć formularz covidowy 
i wniosek o odstąpienie od do-
chodzenia należności (do pobra-
nia na stronie urzędu) w terminie 
od wejścia w życie uchwały do 15 
marca 2021 roku.

Red./MSD

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Przy okazji rozważań nad 
zmianami klimatu, zapobie-
ganiem ich negatywnego 
skutku, pojawia się zazwyczaj 
hasło „dochodu gwarantowa-
nego”. Oczywiście nie brakuje 
przy tym komentarzy, że to 
czysty komunizm, ale zapew-
niam, że pozory zazwyczaj 
mylą, w tym wypadku nawet 
bardzo.

Obok katastrofy klimatycz-
nej, która na pewno zmieni 
naszą rzeczywistość, postę-
puje w tym samym czasie 
mechanizacja pracy; roboty 
wypełniają kolejne przestrze-
nie hal produkcyjnych (i nie 
tylko). Nie możemy mieć złu-
dzeń, że przyszłość przyniesie 
głębokie zmiany i to, co wyda-
wało się obrazem rodem z po-
wieści science fiction wydaje 
się być coraz bardziej realne.

Nie dalej jak w poniedzia-
łek rozmawiałam o docho-
dzie gwarantowanym, a we 
wtorek czytałam artykuł, że 
fabryka Daimlera redukuje 
zatrudnienie inżynierów, któ-
rych prace wykonają roboty. 
Rozstanie z firmą jest „osło-
dzone” sutą odprawą. Chyba 
nie trzeba przekonywać, że 
praca wykonywana przez ro-
boty z perspektywy długiego 
czasu jest tańsza. Nie trzeba 
szukać przykładów w fabry-
kach. W dyskontach i marke-
tach korzystamy z kas samo-
obsługowych: na przykład 1 
kasjerka dogląda sześć sta-
nowisk, zatem wykonujemy 
pracę pięciu pozostałych ka-
sjerek. Z informacjami, ankie-
tami dzwonią do nas automa-
ty. Konsultujemy na stronach 
internetowych w chatach z 
botami.

Świat będzie z jednej stro-
ny pełen nieprzewidywalnych 
sytuacji (drastyczne zmiany 
pogodowe itp.) i coraz bar-
dziej automatyczny. Na pracę 
ludzi nie będzie takiego po-
pytu jak teraz, ale kto miałby 
kupować produkty produko-
wane przez roboty/kompu-
tery itd.? To w zasadzie jest 
wstęp do tego, dlaczego do-
chód gwarantowany będzie 
niejako wymuszony sytuacją 
na świecie, a więcej na ten te-
mat w kolejnym wydaniu.

Mieroszów
Bezpłatna mammografia – 
4 lutego
Na bezpłatne badania mammo-
graficzne zaprasza LUX MED - je-
den z największych od lat realiza-
torów Programu Profilaktyki Raka 
Piersi - w ślad za ogólnopolską 
kampanią promocyjną Minister-
stwa Zdrowia pn. Planuję Długie 
Życie. Mobilna pracownia mam-
mograficzna LUX MED-u będzie 
do dyspozycji Pań w Mieroszowie 
– 4 lutego 2021 w godzinach od 
8.30 do 11.30 przy hostelu Mie-
roszowskiego Centrum Kultury, 
ul. Sportowa 4. W mammografii 
finansowanej przez NFZ w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi można wziąć udział nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania i 
bez skierowania lekarskiego. Do 
badania uprawnione są Panie w 
wieku 50-69 lat, które są ubezpie-
czone, nie były leczone z powodu 
raka piersi a także nie miały wy-
konanej mammografii w ramach 
Programu w ciągu ostatnich 24 
miesięcy lub są w grupie ryzyka i 
w roku poprzedzającym otrzyma-
ły pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy.
Organizatorzy badań proszą o 
wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. 

Wałbrzych/Region
Nietrzeźwi kierowcy
Funkcjonariusze z Wałbrzycha 
oraz powiatu wałbrzyskiego w 
poprzedni weekend zatrzyma-
li na ulicach Wałbrzycha oraz 
miejscowości ościennych pięciu 
nietrzeźwych kierujących. Rekor-
dzista wydmuchał ponad 2,5 pro-
mila alkoholu i spowodował koli-
zję, wjeżdżając w usytuowany na 
środku jezdni azyl dla pieszych. 
Dobrze, że w tym momencie na 
drodze nie znajdowali się nie-
chronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego, gdyż mogłoby dojść do 
tragedii. Policjanci przypominają, 
że nieodpowiedzialni nietrzeź-
wi kierujący pojazdami mecha-
nicznymi muszą się liczyć z karą 
pozbawienia wolności do lat 2, 
dożywotnim zakazem kierowania 
pojazdami oraz wysoką grzywną, 
rowerzyści natomiast z wysoką 
grzywną oraz zakazem kierowa-
nia pojazdami.
Źródło: www.walbrzych.policja.
gov.pl

Boguszów Gorce
100 przyłbic
dla mieszkańców
W Urzędzie Miejskim w biurze 
Straży Miejskiej w Boguszowie 
Gorcach są do odebrania przyłbi-
ce dla osób, które z różnych przy-
czyn nie mogą nosić maseczek 
ochronnych. Liczba przyłbic jest 
ograniczona, wynosi 100 sztuk.
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sekund
Świdnica
Park Młodzieżowy
– remont
W Parku Młodzieżowym roz-
poczęły się kolejne prace zwią-
zane z zagospodarowaniem 
zieleni. Wykonuje je wyłonio-
ne w przetargu konsorcjum, 
czyli Firma Handlowo-Usłu-
gowa „Borowski” ze Świdnicy 
oraz firma „Ogrody” Grzegorz 
Szmidla ze Świebodzic.
Usuwane są samosiewy drzew 
i krzewów, a także drzewa za-
grażające bezpieczeństwu w 
parku. Przygotowane będą 
miejsca do sadzenia drzew, 
krzewów, bylin i runa. Powsta-
ną także nowe trawniki oraz 
wnioskowana przez wielu 
mieszkańców i radnych łąka 
kwietna. Przez okres trzech 
lat od zakończenia zadania 
zagospodarowania zieleni, 
konsorcjum firm prowadzić 
będzie zabiegi pielęgnacyjne 
w parku. 
Wszystkie prace realizowane 
są na podstawie prawomoc-
nych decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, przy 
udziale inspektora nadzoru w 
zakresie zieleni. 

Marcinowice
Produkt lokalny
nagrodzony 
Gospodarstwo Piotra Tańskie-
go specjalizujące się w upra-
wie borówki amerykańskiej, 
zostało wyróżnione za inno-
wacyjną technologię rozdrob-
nienia i suszenia owoców, z 
których powstają chipsy ze 
100% zawartością owoców. 
Wyróżnienie dla Piotra Tań-
skiego z Mysłakowa zostało 
przyznane w jubileuszowej XX 
edycji konkursu „Sposób na 
Sukces” 

Walczą o środki dla Dolnego Śląska 
Podczas ostatniej se-

sji sejmiku województwa, 
przegłosowano i wysto-
sowano apel do Rady Mi-
nistrów, dotyczący ko-
nieczności zwiększenia 
zaproponowanego budże-
tu unijnego dla Dolnego 
Śląska na lata 2021-2027. 
Wszystko za sprawą niewy-

starczającej dla Dolnego Śląska 
propozycji podziału funduszy 
z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2021-2027. W 
propozycji budżetu unijnego 
dla Dolnego Śląska w RPO na 
lata 2021-2027 przewidziano ok. 
4 mld zł (czyli 870 mln euro). W 
RPO dla Dolnego Śląska na lata 
2014-2020 mieliśmy do dyspo-
zycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 
2,2 mld euro). Oznacza to, że w 
nowym rozdaniu środków z Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027 
Dolny Śląsk otrzymałby 6 mld zł 
mniej. - Za nami ważna debata o 
przyszłości Dolnego Śląska. Aby 
nadal budować jego siłę potrze-
bujemy silnego wsparcia środka-
mi unijnymi. Wielkość budżetu 
zaproponowanego dla naszego 

regionu jest stanowczo za niska 
i nie odpowiada oczekiwaniom 
ani potrzebom mieszkańców. 
Tempo rozwoju, które osiągnę-
liśmy wymaga stabilizacji, a nie 
wstrzymywania – mówi marsza-
łek Cezary Przybylski z Bezpar-
tyjnych Samorządowców. - Od 
wielu lat skutecznie wykorzy-
stujemy szanse, jakie dają nam 
środki unijne. Realizujemy wiele 
niezbędnych dla mieszkańców 
regionu inwestycji, takich jak 
budowa nowego Szpitala Onko-
logicznego, czy potężny projekt 
walki z wykluczeniem komunika-
cyjnym, w ramach którego przej-
mujemy linie i unowocześniamy 
tabor kolejowy. Oczekujemy, że 
ostateczna wysokość budżetu 
będzie wyższa i odpowiadająca 
potrzebom rozwojowym nasze-
go regionu – dodaje marszałek 
Cezary Przybylski. - Mając pełną 
świadomość, że kwota alokacji 
dla Dolnego Śląska na lata 2021 
– 2027 to skutek propozycji UE, 
apelujemy do Rządu RP o pod-
jęcie działań, których skutkiem 
stanie się realistyczny, a tym sa-
mym możliwy do zaakceptowa-
nia przez Dolnoślązaków projekt 

dolnośląskiego RPO - czytamy w 
apelu. Mniejsze środki finanso-
we dla województwa oznaczają 
wprost, że samorząd wojewódz-
twa otrzyma na inwestycje włas-
ne wyraźnie mniejszą kwotę na 
budowę nowych dróg i mostów, 
na wsparcie przedsiębiorców, 
na konieczną rewitalizację linii 
kolejowych w regionie, na bu-
dowę oczekiwanych obwodnic 
miast, przedszkoli i żłobków. 
W związku z tym zostaną ogra-
niczone możliwości aplikacji o 
dotacje na projekty realizowane 
przez dolnośląskie samorządy, 

także realizowane w formule 
ZIT. Odbije się to negatywnie na 
przyszłości ekonomicznej i spo-
łecznej Dolnego Śląska, podkre-
ślają w tekście samorządowcy. 
Jednocześnie zwracają się do 
Rady Ministrów o uwzględnienie 
potrzeb Województwa Dolnoślą-
skiego w dalszych pracach nad 
kształtem Umowy Partnerstwa 
oraz zwiększenia alokacji dla na-
szego regionu w perspektywie 
budżetowej na lata 2021 – 2027.

Red./UMWD
Foto: umwd.dolnyslask.pl

Dolnośląska Organiza-
cja Turystyczna jako pierw-
sza w Polsce organizacja 
na szczeblu regionalnym, 
przyjęła uchwałę dotyczącą 
obniżenia o 50 procent wy-
sokości składki członkow-
skiej dla przedsiębiorców. 
Wsparcie obejmie 91 pod-
miotów, wśród których są: 
hotele, zamki, muzea oraz 
inne atrakcje turystyczne.

Warto przypomnieć, że do 
Dolnośląskiej Organizacji Tury-
stycznej należy ponad 150 pod-
miotów – zarówno jednostek 
samorządu terytorialnego, jak i 
organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów z branży turystycz-
nej. W dniu 21 stycznia uczest-
nicy XXXII Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania DOT jedno-
głośnie przyjęli uchwałę na te-
mat zmniejszenia kwoty składki 
w roku 2021 dla członków sto-

warzyszenia będących przed-
siębiorcami o 50 procent. Ma to 
związek z pandemią Covid-19 i 
trudną sytuacją ekonomiczno-fi-
nansową oraz lockdownem, któ-
ry dotknął branżę turystyczną. 
- Jest to jedna z form pomocy, 
jaką w tej rozpaczliwej sytuacji 
wspólnie możemy okazać przed-
siębiorcom. Mamy nadzieję, że w 
tym roku uda się odmrozić bran-
żę turystyczną. Musimy pamię-
tać, że działania DOT-u promu-
jące Dolny Śląsk jako atrakcyjny 
region, będą nam bardzo po-
trzebne, żebyśmy już niebawem 

mogli konkurować o zaintereso-
wanie turystów – mówi Paweł 
Wybierała, prezes Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej. Wsku-
tek obniżenia składki do budżetu 
DOT nie wpłynie 120 900 złotych 
od przedsiębiorców, jednak nie 
ma zagrożenia, że Dolnośląska 
Organizacja Turystyczna będzie 
musiała ograniczać swoją dzia-
łalność. Różnica kwoty zostanie 
pokryta ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

Red./ UMWD

Obniżają składkę
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Marcie
Zostają otwarte kremy w ła-
zience, słoik z tym na dzień 
ma nadal niedomknięte 
wieczko. Nieumyty kubek po 
kawie stoi samotny w zlewie, 
na jego brzegu ślady ostat-
niego bastionu - wiśniowej 
szminki, poprawianej pieczo-
łowicie co chwilę. Nieotwarte 
listy zaadresowane do ciebie 
leżą na kuchennym stole, na 
lodówce  niedokończona 
lista zakupów zapisana zna-
jomym pismem. Pamietam, 
że trudno je było rozczytać 
i że mnie to wkurzało. W ko-
szu na pranie czeka ostatnio 
noszona bluzka. Nie doczeka 
się. W przedpokoju niecierp-
liwią się zimowe buty, szalik 
kupiony niedawno wciąż 
pachnie perfumami używa-
nymi od lat. W rogu łóżka 
nocna koszula ściągnięta ze 

zmęczonego ciała leży za-
skoczona nagłą samotnoś-
cią. I twój ulubiony widok z 
kuchennego okna na słońce 
wschodzące ponad blokami 
jest bez ciebie taki obcy. A 
słońce wstanie jutro punk-
tualnie, jak na złość, nic nie 
robiąc sobie z twojego nie-
przyjścia. Zostają niedokoń-
czone rozmowy. Stosy tych 
odkładanych na później. 
Wiadomości, na które nie 
było czasu odpowiedzieć. Li-
sta ostatnich połączeń zdzi-
wiona nietrwałością wypo-
wiedzianych tak niedawno 
słów. Nieutulony kot zasypia 
na łóżku, na które miał nie 
wchodzić. W pracy zapisane 
na szybko numery telefonów 
piętrzą się na sobie. Pozosta-
ną bez odpowiedzi. W szu-
fladach biurka nieporządek 
pracowitych dni. Gdybyś tyl-
ko wiedziała, posprzątałabyś.
Siwy dzień nadszedł nie-
spiesznie po udawanym 
śnie. Są takie wiadomości, 
rozświetlające ekran telefo-
nu zanurzony w fusach nocy, 
których treść - gorzkie za-
klęcia złych wróżek - zaciska 
gardło, aż skóra szyi sinieje i 
nie można złapać oddechu. 
Nie umiem myśleć o Tobie w 
czasie przeszłym.

Samorządowcy o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
W miniony poniedziałek 

na terenie "Starej Kopalni" 
przed kawiarnią "Sztyga-
rówka" odbył się briefing 
prasowy dotyczący Fundu-
szu Sprawiedliwej Transfor-
macji dla subregionu wał-
brzyskiego. W spotkaniu 
wzięli udział Prezydent Wał-
brzycha dr Roman Szełemej 
oraz między innymi Bur-
mistrz Nowej Rudy Tomasz 
Kiliński, Burmistrz Ząbko-
wic Śląskich Marcin Orze-
szek, Burmistrz Kamiennej 
Góry Janusz Chodasewicz, 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Burmistrz Jedliny 
Zdroju Leszek Orpel.

Jak wiemy z wcześniejszych 
publikacji subregion wałbrzyski 
otrzyma 556 mln euro na lata 
2021-2027 w ramach wspar-
cia Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji (FST).  To efekt 
kilkuletnich działań  i starań  sa-
morządowców pogórniczych 
gmin regionu Wałbrzyskiego, 
skupionych wokół  Wałbrzy-
cha. Warto podkreślić, że FST 
przeznaczony jest na  realizację  
wielu przedsięwzięć  inwestycyj-
nych związanych z  łagodzeniem 
społecznych, gospodarczych i  
środowiskowych skutków trans-
formacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu. Proces 

transformacji w subregionie 
wałbrzyskim, zapoczątkowany 
ponad 20 lat temu po zamknię-
ciu kopalń  dawnego Dolnoślą-
skiego Zagłębia Węglowego, do 
tej pory nie został  ukończony. 
Wciąż  odczuwamy skutki za-
paści społeczno-gospodarczej 
będącej następstwem likwidacji 
kopalń. Dlatego ważne jest, że 
wsparcie Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji dla subregio-
nu wałbrzyskiego nie ograniczy 
się  tylko do dekarbonizacji sek-
torów energochłonnych gospo-
darki oraz likwidacji niskiej emisji 
w budynkach jednorodzinnych, 
komunalnych, wspólnotach 
mieszkaniowych, wdrażania ze-
roemisyjnego transportu pub-
licznego czy wprowadzania 
rozwiązań  w kierunku samo-

wystarczalności energetycznej 
gmin. Fundusz będzie wspierał  
małe i  średnie przedsiębiorstwa 
w rozwijaniu ich konkurencyjno-
ści, rozwój innowacyjnej gospo-
darki opartej m.in. na inteligen-
tnych specjalizacjach, budowę  
kompetencji do wykonywania 
zawodów przyszłości, inwesty-
cje w cyfryzację,  łączność  cy-
frową, mobilność, odtwarzanie 
terenów cennych przyrodniczo, 
przywracanie bioróżnorodności.  
Podczas spotkania samorządow-
cy przypomnieli również kalen-
darium działań związanych z ob-
jęciem wsparcia dla subregionu 
wałbrzyskiego przez Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji.

Red./GW 
Foto: G W-ch
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Studio Espresso gościło jako wideorozmowa

z bramkarzem juniorskiego zespołu piłkarskiego Gwarek Wałbrzych rozmawiał Paweł Szpur

z Kamilem Maciaszczykiem 

Oglądnij pełny wywiad

Wróciły połączenia międzynarodowe na Dolnym Śląsku
Koleje Dolnośląskie 

przywróciły od ponie-
działku 18 stycznia kur-
sowanie zawieszonych 
pociągów międzynaro-
dowych. Pociągi kursują 
zgodnie z rocznym rozkła-
dem jazdy wprowadzo-
nym w grudniu.
Wybrane połączenia trans-

graniczne na Dolnym Śląsku 
zostały wstrzymane od 28 
grudnia 2020 roku. Zmiany 
miały związek z sytuacją epi-
demiczną i wprowadzonymi 
w jej wyniku obostrzeniami, 
zarówno w Polsce, jak i u jej 
sąsiadów. W porozumieniu 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnoślą-
skiego, który odpowiada za 
organizację transportu ko-

lejowego w regionie, Koleje 
Dolnośląskie przywróciły te 
pociągi na swoje trasy od po-
niedziałku, 18 stycznia.

Zmiany objęły trzy linie 
transgraniczne. Pasażerowie 
ponownie mogą korzystać 
z połączeń, realizowanych 
przez Koleje Dolnośląskie na 
odcinkach granicznych Zgo-
rzelec – Goerlitz, Międzyle-
sie – Lichkov oraz Szklarska 
Poręba Górna – Harrachov. 
Wszystkie kursują jak przed 
zawieszeniem, czyli zgodnie 
z wprowadzonym 13 grud-
nia minionego roku rocznym 
rozkładem jazdy. Bez zmian 
kursują pociągi na odcinkach 
Zasieki – Forst (Lausitz) i Lu-
bawka – Kralovec, których z 
przyczyn technicznych nie 

obejmowało grudniowe za-
wieszenie.

– Cieszymy się z decyzji or-
ganizatora, ponieważ będzie-
my mogli wrócić na wszystkie 
nasze trasy a pasażerowie 
po obu stronach granicy po-
nownie uzyskają możliwość 
korzystania z połączeń kole-
jowych – powiedział Bartło-
miej Rodak, rzecznik prasowy 
Kolei Dolnośląskich. – Cały 
czas monitorujemy jednak 
rozwój sytuacji epidemicznej, 
a co za tym idzie – będzie-
my też przyglądać się jak w 
praktyce wygląda realizowa-
nie tych połączeń względem 
obowiązujących ograniczeń, 
zarówno u naszych czeskich 
i niemieckich partnerów, jak i 

tych, które nadal obowiązują 
w Polsce – dodaje Rodak.

Zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 14 
stycznia br. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zaka-
zów, osoba wjeżdżająca na 
terytorium RP m.in. pocią-
giem, nie będzie już musiała 
wypełniać tzw. karty lokali-
zacyjnej lecz zobowiązana 
będzie „(..) zgłosić poddanie 
się kwarantannie do Główne-
go Inspektora Sanitarnego za 
pośrednictwem infolinii ob-
sługującej system wymiany 
informacji (…)”.

– O tym obowiązku będzie-
my podróżnych informować. 
Zarazem przypominamy, że 

swoje ograniczenia w za-
kresie przekraczania grani-
cy wprowadziły Republika 
Czeska i Niemcy, konkretnie 
Saksonia. Dlatego prosimy 
naszych pasażerów, aby aktu-
alny poziom tych obostrzeń 
sprawdzali przed każdą po-
dróżą, np. na stronie Minister-
stwa Spraw Zagranicznych – 
kończy rzecznik KD. 

Red./KD

zeskanuj kod QR
i sprawdź rozkład

Mimo, że masz juniorskie 
lata i grasz w juniorach, 
to twoja przygoda na boi-
sku zaczęła się dziesięć lat 
temu. Dlaczego zdecydo-
wałeś się na grę w piłkę?

Zdecydowałem się dzięki 
tacie. Tata zawsze uczył mnie 
i mojego brata grać w piłkę. 
Jak prezesem w klubie był 
Pan Orfin, to zorganizowano 
treningi na boisku przy szko-
le w dzielnicy Stary Zdrój. 
Tata zapisał na treningi mnie 
i mojego brata. Przez miesiąc 
wakacji mieliśmy treningi co-
dziennie. Później trenerzy po-
wiedzieli nam, żebyśmy przy-
szli na trening na boisko, na 
ulicę Jagiellońską. Na począt-
ku trenerem był Tunezyjczyk, 
a później objął nas Łukasz 
Prugar, który dziś jest preze-
sem klubu. Trenowaliśmy cały 
czas, trzy razy w tygodniu. 
Jak byłem w starszej grupie 
to treningów było mniej. W 
Gwarku jest dwóch trenerów, 
więc ciężko jest zorganizować 
treningi tak, żeby grupy miały 
po trzy treningi. Raz w tygo-
dniu jest trening bramkarski. 

Od początku chciałeś 
grać jako bramkarz? Wiem, 
że twój starszy brat zawsze 
"wyciągał" cię do gry ze 
starszymi kolegami. Czy nie 
chciałeś grać w polu boiska?

Ze starszymi nie miałem jak 
rywalizować w polu i zaczą-
łem bronić. Jak Gwarek miał 

treningi na Starym Zdroju, to 
grałem na bramce. Jak były 
organizowane turnieje - to 
zawsze broniłem. W Gwarku 
bronię do dziś. 

To, że grałeś ze starszymi 
rocznikami pozwoliło ci le-
piej "ograć się" na bramce?

Myślę, że tak. Ze starszymi 
jest inne tempo, jest szybciej, 
są mocniejsze strzały. Więc 
idzie się lepiej nauczyć. 

Pomogła gra ze starszy-
mi?

Tak. 

Jak skonstruowana jest 
liga juniorska? Ile gra ze-
społów? Czy są jeszcze ja-
kieś zespoły z Wałbrzycha?

Z Wałbrzycha jesteśmy je-
dyni w lidze, wszystkie są z 
innych miast. Najbliżej mamy 
wyjazd do Świebodzic. Z nimi 
mieliśmy 3-2 w tym sezonie, 
niestety do tyłu. Mamy dzie-
sięć drużyn w lidze. Obecnie 
znajdujemy się na piątym 
miejscu - czyli w środku tabe-
li, mamy bodajże trzynaście 
punktów. 

Gdzie jeździcie najdalej 
na mecze?

Albo Kudowa-Zdrój, albo 
Ząbkowice Śląskie, czyli po-
nad godzinę drogi busem, 
czasem półtorej godziny się 
jedzie. 

Jak wygląda dziś piłka 
juniorska? Młodzi chętnie 
przychodzą na treningi czy 
trzeba kogoś "wyciągnąć za 
ucho"?

Niektórzy idą normalnie, 
niektórych trzeba za ucho 
(śmiech). My jesteśmy star-
si więc dochodzi praca plus 
szkoła. Czasami jest ciężko 
pogodzić te dwie rzeczy, ale 
chłopaki dają radę.

Masz za sobą rozegra-
nych już trochę meczy. Pa-
miętasz swój najgorszy?

Jest, jest. To jest mecz ze 
Ścinawką Średnią, niestety 
przeze mnie był remis trzy do 
trzech. Koledzy z pola ledwo 
co wyrównali. Po moich błę-
dach padły dwie bramki i my-
ślę, że to jest mój najgorszy 
mecz. 

A pamiętasz z kolei swój 
najlepszy mecz, jaki roze-
grałeś do tej pory?

Najlepszy mecz to będzie 
z Piastem Nowa Ruda. To był 
mój debiut w juniorze star-
szym. Trzy dni przed meczem 
dowiedziałem się w ogóle o 
wydarzeniu. Trener powie-
dział mi, że starszy bramkarz, 
który grał w juniorach star-
szych złamał nogę i musiałem 
iść grać z juniorami. 

Czyli byłeś dobrze roz-
grzany na kolejny mecz?

Tak, tak. 

Czy masz jakiegoś idola 
bramkarza? Kogoś, kogo 
naśladujesz w swojej grze?

Staram się grać stylem 
Petra Czecha, podoba mi 
się jego styl gry. Z polskich 
bramkarzy podoba mi się Łu-
kasz Fabiański. Podoba mi się 
w nim gra nogą, ma świetną 
technikę. 

Czy zgodziłbyś się z 
twierdzeniem, że bramka-
rze szczypiorniści nadawa-
liby się na bramkarzy piłki 
nożnej?

Sam nie wiem, ponieważ są 
inne wymiary bramek, piłka 
do piłki ręcznej jest mniejsza.

Dziś wielcy piłkarze na-
mawiają nie tylko do tre-
ningów, ale również do 
prowadzenia zdrowego try-
bu życia. Jak to wygląda u 

was, młodych zawodników? 
Utrzymujecie dietę?

Myślę, że każdy na to pa-
trzy, żeby się zdrowo odży-
wiać, ale wiadomo jak to jest. 
Jak młodzi są na mieście, to 
zje się czasem jakiś kebab...

Powoli zbliża się koniec 
twojej gry juniorskiej. Czy 
masz plany na przyszłość? 
Bo Gwarek nie ma drużyny 
seniorskiej.

Na razie nie mam planów. 
Skupiam się na tym sezonie. 
Później będę rozmawiał z pre-
zesem i trenerem.

Dziękuję za rozmowę. 
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sekund
Wałbrzych
Mega punkt szczepień 
Aby przyspieszyć proces 
szczepień i prowadzić je w 
bezpieczny oraz wygodny 
sposób miasto Wałbrzych 
stworzyło w Centrum Nauki 
i Sztuki „Stara Kopalnia” cen-
trum szczepień dla miesz-
kańców regionu. Należy za-
znaczyć, że punkt szczepień 
organizowany jest w poro-
zumieniu ze Szpitalem im. 
Sokołowskiego, Wojewodą i 
Marszałkiem Województwa. 
Centrum szczepień swoją pra-
cę rozpoczęło w poniedziałek 
25 stycznia i jest czynne sie-
dem dni w tygodniu w godzi-
nach 08:00-20:00. W centrum 
szczepić będzie można 250 
osób dziennie.

Wałbrzych
Estakada na finiszu 
Postępy na budowie ob-
wodnicy, ponieważ mocno 
skomplikowany technolo-
gicznie fragment nowej dro-
gi przygotowany jest już w 
zakresie robót żelbetowych i 
asfaltowych niemal w stu pro-
centach. Wyjazd w kierunku 
ronda Tesco oraz wjazd na ob-
wodnicę ukończony jest już 
niemal w 2/3.

ZUS wysyła PIT-y
Do ponad 700 tysięcy 

Dolnoślązaków ZUS wyśle 
PIT-y z ich rocznym rozlicze-
niem. Warto zauważyć, że 
w całej Polsce Zakład wyśle 
9,5 mln deklaracji podatko-
wych za 2020 r. PIT-y będą 
wysyłane na przełomie 
stycznia i lutego do wszyst-
kich osób, które w 2020 
roku chociaż raz dostały 
pieniądze z ZUS. Natomiast 
informacje trafią do 711 
190 mieszkańców Dolnego 
Śląska, w tym na obszarze 
działania legnickiego od-
działu ZUS do 186467, wał-
brzyskiego oddziału - do 
253878 i wrocławskiego - 
270845.

Przed 1 marca wszyscy, któ-
rzy w ubiegłym roku choćby 
tylko jeden raz dostali pieniądze 
z ZUS, otrzymają należną im de-
klarację podatkową. Z ponad 9,5 
mln wysłanych deklaracji, w gra-
nicach 8,3 mln otrzymają eme-
ryci i renciści. Pozostałe formu-
larze trafią m.in. do osób, które 
w ubiegłym roku dostawały za-
siłki chorobowe, macierzyńskie 
czy opiekuńcze. - W tym roku 
zupełnie inaczej niż w latach po-
przednich ZUS nie rozlicza swo-
ich klientów z nadpłaty podatku 

– przestrzega Iwona Kowalska-
-Matis, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku. 
– Ci, którzy zapłacili więcej niż 
to wynika z ich rocznych rozli-
czeń dostaną od nas PIT 11A, a 
zwrot z tytułu nadpłaty podatku 
bezpośrednio z urzędu skarbo-
wego – wyjaśnia. Rzeczniczka 
dodaje, że zwrot nadpłaty po-
winien być zrobiony w ciągu 
45 dni od złożenia za pomocą 
środków komunikacji elektro-
nicznej zeznania podatkowe-
go. Jeśli świadczeniobiorca nie 
otrzymywał innych dochodów i 
nie korzysta z odliczeń, nie musi 
składać zeznania podatkowego 
PIT-37 lub PIT-36.

PIT-40A otrzymają emeryci i 
renciści, którzy przynajmniej w 
grudniu pobierali świadczenie 
z ZUS.

W tym roku roczne obliczenie 
podatku będzie sporządzane 
tylko dla podatników z kwotą 
niedopłaty podatku, gdy suma 
zaliczek przekazanych do US w 
roku podatkowym nie przewyż-
sza kwoty podatku należnego 
od  uzyskanego dochodu. De-
klaracja ta trafi także do osób, 
które korzystały ze świadczenia 
lub zasiłku przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego czy z renty 

socjalnej. - Jeżeli nasz klient w 
ciągu roku nie miał żadnych in-
nych dochodów i nie korzysta z 
odliczeń od podatku wtedy nie 
musi składać zeznania podatko-
wego PIT-37 lub PIT-36 – wyjaś-
nia Kowalska-Matis.

Krajowa Administracja Skar-
bowa (KAS) przygotowuje 
wszystkim podatnikom zezna-
nia podatkowe i udostępnia je w 
wersji elektronicznej w aplikacji 
e-Deklaracje dostępnej na stro-
nie podatki.gov.pl.

PIT-11A to informacja o do-
chodach dotycząca osób, które 
pobierały inne niż wymienione 
powyżej świadczenia z ZUS (za-
siłki chorobowe, macierzyńskie) 
i tych, które w momencie rozli-
czania podatku nie są już świad-
czeniobiorcami ZUS. Deklaracje 
te otrzymają również m.in. oso-
by, które złożyły w ZUS oświad-
czenie o zamiarze wspólnego 
rozliczania dochodów z małżon-
kiem albo też złożyły wniosek o 
obliczanie i pobieranie zaliczki 
na podatek według wyższej ska-
li podatkowej czy wniosek o nie-
sporządzaniu rocznego oblicze-
nia podatku na PIT40A. Od tego 
roku PIT-11A otrzymają podat-
nicy, dla których w rozliczeniu 
byłaby ustalona  kwota nadpła-
ty podatku, gdy suma zaliczek 
przekazanych do urzędu skar-
bowego w roku podatkowym 
przewyższyła kwotę podatku 

należnego za ten rok od docho-
dów uzyskanych w ZUS.

PIT-11 otrzymają z kolei oso-
by, które pobrały w ubiegłym 
roku świadczenie należne po 
osobie zmarłej lub alimenty 
potrącone ze świadczenia wy-
płacanego przez ZUS dla osób 
alimentowanych na podstawie 
wyroku sądu lub ugody. ZUS 
przypomina, że emeryci i ren-
ciści, którzy mogą skorzystać 
z odliczeń od dochodu lub od 
podatku, powinni to zrobić w 
zeznaniu podatkowym PIT-37 
lub PIT-36, które złożą w urzę-
dzie skarbowym do 30 kwietnia. 
Każdy emeryt i rencista może 
również przekazać 1 proc. po-
datku na rzecz organizacji po-
żytku publicznego. Jeżeli jest to 
ta sama organizacja, co w roku 
ubiegłym, świadczeniobiorca 
nie musi składać żadnej dodat-
kowej dokumentacji w urzędzie 
skarbowym. Jeżeli jest to inna 
organizacja, należy wówczas 
złożyć w urzędzie skarbowym 
druk PIT-OP.

Red./ZUS info
UWAGA!
W szczególnych, uzasadnio-

nych losowo, okolicznościach 
ZUS może wydać świadczenio-
biorcy duplikat deklaracji PIT 
wcześniej, przed dostarczeniem 
jej standardową drogą poczto-
wą. Duplikat można otrzymać w 
każdej placówce ZUS.
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Koniec epoki zapałek
Wraz z postępem cywilizacyjnym kończy się pewna epoka – to epoka używania zapałek. 

Zapewne jest to swoiste kontinuum - tak jak zakończenie wywoływania ognia z krzesania 
iskier. Kolejne pokolenie zobaczy zapałki w muzeum, a ogień będzie wywoływać laserem. 
Przez dekady zapałki były produktem pierwszej potrzeby. Teraz polskich zapałek już nie ku-
pisz. Znika ostatnia fabryka w Czechowicach-Dziedzicach. 

Historia zapałek
Najprawdopodobniej znane 

były już w VI wieku n.e. w Chi-
nach, pod nazwą "ogniste ca-
lowe patyki". Z kolei w Europie 
pierwsze zapałki wyprodukował 
Jan Christian Chancel, asystent 
chemika francuskiego Louisa J. 
Thénard'a w Paryżu w 1805 roku. 
Wówczas masa ich składała się z 
soli Bertholleta (chloranu pota-
sowego) oraz siarki, cukru, gumy 
arabskiej i barwnika. Zapale-
nie tamtej zapałki następowało 
przez zanurzenie w stężonym 
kwasie siarkowym, a następnie 
wyciągnięcie - wtedy następo-
wał zapłon. Ale warto podkreślić, 
że zapałki tego typu były drogie 
i niebezpieczne. Z kolei w 1826 
roku, aptekarz angielski John 
Walker wynalazł zapałki składa-
jące się z chloranu potasowego, 

siarczku antymonu i krochma-
lu, zapalające się przez potarcie 
o szklisty papier. Zapalanie ich 
odbywało się jednak z trudem 
i przebiegało w sposób gwał-
towny. Zapałki fosforowe zaczął 
produkować w Londynie w 1833 
roku Anglik S. Jones. Nie była 
to jednak działalność na dużą 
skalę. Pierwsza fabryka zapałek 
tego typu została uruchomiona 
w USA w 1836 roku, a w Rosji w 
Petersburgu w 1837 roku. Pro-
dukcja zapałek fosforowych była 
niestety bardzo szkodliwa dla 
zdrowia przez co w niektórych 
krajach całkowicie jej zakazano. 
Robotnicy chorowali masowo na 
chorobę szczęk i zębów, ropienie 
i gnicie zębów, próchnicę kości. 
Pierwsze zapałki bezpieczne, 
czyli tak zwane zapałki szwedz-
kie, które przyjęły się powszech-

nie w całej Europie, wyproduko-
wał w 1855 roku, na podstawie 
własnego patentu, Szwed J. E. 
Lundström. Drewienko zapałki 
nasycone było parafiną, uła-
twiającą jego zapalenie. Rów-
nocześnie z produkcją zapałek 
szwedzkich powstała produkcja 
innego typu zapałek – fosforo-
wych. Oparta była ona na mate-
riale zastępującym fosfor biały, 
którym okazał się bardziej bez-
pieczny siarczek fosforu. Zapałki 
te, zapalające się o każdą twardą 
powierzchnię, rozpowszechniły 
się w Ameryce, głównie zaś w 
USA. Masa zapalająca składa się 
z siarczku fosforu, tlenku żelaza, 
tlenku cynku, kleju. W Polsce 
pierwsza fabryka zapałek została 
wybudowana już w 1828 roku w 
Warszawie. Z ciekawostek warto 
podać, że w roku 1847 produkcja 

zapałek wynosiła już około pół 
miliarda sztuk rocznie. 

Historia fabryki
Częstochowskie Zakłady Prze-

mysłu Zapałczanego SA to pol-
ska fabryka zapałek z siedzibą w 
Częstochowie, miejscu znanym 
z pielgrzymek, funkcjonuje już 
od 1882 r. Zapałki produkowane 
są nieprzerwanie od momentu 
założenia firmy, w historycznym 
budynku i na linii produkcyjnej, 
którą zainstalowano około roku 
1930. Fabrykę zapałek w roku 
1881 wybudowali niemieccy 
przemysłowcy Julian Huch i Ka-
rol von Gehlig, natomiast pro-
dukcję zapałek rozpoczęto w 
1882 roku. W roku 1912 nowym 
właścicielem fabryki zostaje 
Towarzystwo Akcyjne W.A. Łap-
szyn z Petersburga z Zarządem 
na Królestwo Polskie w Warsza-
wie. W 1913 roku pożar znisz-
czył większość drewnianych 
budynków. Szybko odbudowa-
no i zmodernizowano fabrykę, 
zwiększając moce produkcyjne. 
W latach 1922 - 1923 powstaje 
Polskie Towarzystwo Przemysłu 
Zapałczanego SA., które wyku-
piło Fabrykę Zapałek w Często-
chowie. Z inicjatywy Ministra 
Skarbu Władysława Grabskiego, 
który utworzył Polski Monopol 
Zapałczany w roku 1925 czę-
stochowska fabryka została wy-
dzierżawiona Spółce Akcyjnej 
do Eksploatacji Państwowego 
Monopolu Zapałczanego, bę-
dącej właścicielem do wybuchu 
II wojny światowej. W czerwcu 
1930 roku wybuchł pożar, który 
uszkodził część maszyn i zabu-
dowań. Po odbudowie, jeszcze 
w tym samym roku, nastąpiła 
gruntowna modernizacja zakła-
du. Na mocy Zarządzenia nr 291 
Ministra Przemysłu Lekkiego w 
roku 1951 fabryka otrzymała 
nazwę Częstochowskie Zakła-
dy Przemysłu Zapałczanego. W 
latach 1945 - 1997 fabryka była 
zakładem państwowym, a od 

1997 została wykupiona przez 
pracowników i jest Spółką Ak-
cyjną, której akcjonariuszami są 
pracownicy. Z inicjatywy Zarzą-
du Spółki w roku 2002 powsta-
ło Muzeum Produkcji Zapałek, 
którego częścią w dalszej mierze 
jest sama fabryka.

Koniec produkcji zapałek
Po stu latach działalności za-

mknięty został zakład w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Decyzja o 
likwidacji Zapałkowni zapadła 
podczas nadzwyczajnego wal-
nego zgromadzenia akcjonariu-
szy. "Decyzję podjęto w związku 
z trudną sytuacją ekonomiczną 
zakładu spowodowaną maleją-
cym popytem na zapałki oraz 
trudnościami związanymi z epi-
demią Covid-19" - podała spół-
ka w lakonicznym komunikacie. 
Problemem nie jest brak zamó-
wień. Jak przekonują właściciele, 
produkcja po prostu już się tu 
nie opłaca, a czechowicka fabry-
ka przegrywa z nowoczesnymi, 
azjatyckimi zakładami. Tam linie 
produkcyjne obsługuje 10-15 
osób. Modernizacja? Pochłonę-
łaby kilkanaście milionów zło-
tych. W ostatnich dwóch latach 
czechowicki zakład przyniósł 
właścicielowi 10 mln zł strat. 
Powód? Obok wspomnianych 
kosztów produkcji, to przede 
wszystkim kurczący się rynek. 
Ludzie przestali korzystać z za-
pałek i Zapałkownia przegrała z 
tym trendem rynkowym. 
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Źródła i cytaty:
wynalazki.andrej.edu.pl

zapalki.pl
www.zabytkitechniki.pl

atest.com.pl
money.pl

spidersweb.pl

Zdjęcie tygodnia Stacja Nowa Ruda - Drogosław
Autor: Tomasz Cywiński

Diler zatrzymany
Sporą ilość narkotyków w 

postaci marihuany, amfetami-
ny oraz metamfetaminy zabez-
pieczyli w poprzedni piątek 
wieczorem policjanci prewen-
cji oraz zespołu wywiadow-
ców wałbrzyskiej komendy. Po 
uprzednim zebraniu informacji 
funkcjonariusze udali się na 
Nowe Miasto, gdzie ostatecznie 

do sprawy zatrzymali 20-letnie-
go mieszkańca Wałbrzycha.

Wałbrzyscy policjanci zatrzy-
mali 20-latka w dniu 22 stycznia 
około godziny 19:00 w jednym z 
remontowanych mieszkań przy 
ulicy Polnej. Podczas przeszuka-
nia samochodu zaparkowanego 
przez mężczyznę przed domem, 
funkcjonariusze znaleźli spore 
ilości środków odurzających i 

psychotropowych. Były to nar-
kotyki w postaci marihuany, am-
fetaminy oraz metamfetaminy, 
z których można było wykonać 
około 950 porcji handlowych tych 
nielegalnych używek. Mundurowi 
zabezpieczyli również wagę do 
porcjowania narkotyków, a w toku 
wykonanych dalszych czynności 
udowodnili młodemu wałbrzysza-
ninowi także udzielanie środków 
odurzających innym osobom.

20-latek usłyszał już zarzuty, 
a jego pojazd trafił na policyjny 
parking do celów procesowych. 
Grozi mu kara pozbawienia wol-
ności do lat 10. Prokuratura Rejo-
nowa w Wałbrzychu zastosowała 
w stosunku do mężczyzny środki 
zapobiegawcze w postaci porę-
czenia majątkowego oraz dozoru 
policyjnego.

Red.
Źródło i foto: 

www.walbrzych.policja.gov.pl

Nielegalne tytonie
Blisko trzy tysiące sztuk 

papierosów oraz ponad sie-
dem i pół kilogramów krajan-
ki tytoniowej niewiadomego 
pochodzenia zabezpieczyli 
w poprzedni piątek w czasie 
przeszukania mieszkania po-
licjanci Komisariatu Policji w 
Boguszowie-Gorcach u 52-let-
niego mężczyzny. Mieszkaniec 
Czarnego Boru usłyszał już 
zarzut nielegalnego handlu 
wyrobami tytoniowymi bez 
wymaganej akcyzy.

Boguszowscy funkcjonariu-
sze już wcześniej podejrzewali, 
iż 52-latek handluje papierosami 
niewiadomego pochodzenia. W 
piątek nad ranem przeprowadzi-
li więc przeszukanie mieszkania 
przy ulicy Skalników w Czar-
nym Borze, w którym ujawnili 

oraz zabezpieczyli ponad 2900 
sztuk papierosów oraz ponad 
siedem i pół kilograma krajanki 
tytoniowej bez polskich znaków 
akcyzy. Wartość zabezpieczo-
nego towaru oraz straty Skarbu 
Państwa z tytułu nieopłaconego 
podatku akcyzowego oszacowa-
no łącznie na ponad jedenaście 
i pół tysiąca złotych. Zgodnie z 
kodeksem karnym-skarbowym 
mężczyźnie grozi teraz wyso-
ka grzywna. Ponadto policjanci 
na poczet przyszłej kary zabez-
pieczyli pieniądze należące do 
podejrzanego w kwocie blisko 
1400 złotych.

Red.
Źródło:

 www.walbrzych.policja.gov.pl 
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Emerytura i renta
przed waloryzacją

Kwota waloryzacji
2021 brutto

1200 zł 50 zł

1300 zł 50 zł

1400 zł 53,76 zł

1500 zł 57,60 zł

1600 zł 61,44 zł

1700 zł 65,28 zł

1800 zł 69,12 zł

1900 zł 72,96 zł

2000 zł 76,80 zł

2100 zł 80,64 zł

2200 zł 84,48 zł

2300 zł 88,32 zł

2400 zł 92,16 zł

2500 zł 96 zł

2600 zł 99,84 zł

2700 zł 103,68 zł

2800 zł 107,52 zł

2900 zł 111,36 zł

3000 zł 115,20 zł

3100 zł 119,04 zł

3200 zł 122,88 zł

3300 zł 126,72 zł

3400 zł 130,56 zł

3500 zł 134,40 zł

3600 zł 138,24 zł

3700 zł 142,08 zł

3800 zł 145,92 zł

3900 zł 149,76 zł

4000 zł 153,60 zł

Emerytury - warto wiedzieć!
W 2021 roku zwa-

loryzowane zostaną 
świadczenia emerytal-
no-rentowe. Wszyst-
kie emerytury i renty 
zostaną podwyższone 
wskaźnikiem waloryzacji 
103,84 procent, z gwa-
rantowaną kwotą pod-
wyżki 50 złotych brutto 
czyli 41 złotych netto. Tak 
zdecydował bliko dwa ty-
godnie temu Sejm. Jed-
nak większość przepisów 
dla tych, którzy w tym 
roku będą przechodzić 
na emeryturę, nie zmieni 
się. 
Dla kogo emerytura?
Przypominamy, że od 1 

października 2017 roku ob-
niżono wiek emerytalny. Dla 
kobiet wynosi on 60 lat, na-
tomiast dla mężczyzn 65 lat. 
Należy pamiętać, że termin 
złożenia wniosku, a także za-
łączone dokumenty mogą 
mieć istotny wpływ na wyso-
kość świadczenia. W tym roku 
dodatkowo termin złożenia 
wniosku będzie miał wpływ 
na otrzymanie trzynastej i 
czternastej emerytury.

Jak złożyć wniosek?
Warto podkreślić, że Za-

kład Ubezpieczeń Społecz-
nych przyznaje emeryturę 
osobie, która pobiera rentę z 
tytułu niezdolności do pracy. 
Pozostałe osoby, których po-
wyższe nie dotyczy, muszą 
złożyć wniosek o to świad-
czenie, najwcześniej miesiąc 
przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. Wniosek skła-
da osobiście wnioskodawca, 
opiekun prawny wniosko-
dawcy bądź pełnomocnik. 
Dokument należy dostarczyć 
osobiście do placówki ZUS 
bądź wysłać pocztą. Można 
także posłużyć się platformą 
PUE ZUS i Profilem Zaufanym, 
jeżeli posiadamy taką możli-
wość. Jeśli wnioskodawca ma 
ustalony kapitał początko-
wy, nie musi dołączać innych 
"papieròw". W przypadku 
nieskładania wniosku o usta-
lenie kapitału początkowego 
należy załączyć do wniosku 
informację o okresach skład-
kowych i nieskładkowych 
– druk ERP6 wraz z doku-
mentami potwierdzającymi 
zatrudnienie i wysokość wy-
nagrodzenia. Jednak należy 
pamiętać również, że aby 
podjąć wypłatę emerytury, 
niezbędne jest przedłożenie 

świadectwa pracy stanowią-
ce fakt rozwiązania umowy 
pracy z pracodawcą bezpo-
średnio przed nabyciem praw 
emerytalnych.

Nowe i stare zasady
Ważna informacja to ta, 

że osoby, które urodziły się 
przed pierwszym stycznia 
1949 roku, a także niektó-
rzy ubezpieczeni w dniu 31 
grudnia 1948 roku, a przed 1 
stycznia 1969 roku, a spełni-
li warunki do emerytury do 
31 grudnia 2008 roku, mają 
ustaloną emeryturę według 
starych zasad. Oznacza to 
między innymi, że wskaźnik 
wysokości podstawy wymia-
ru ustalony jest z zarobków z 
10 kolejnych lat kalendarzo-
wych wybranych z ostatnich 
20 lat kalendarzowych po-
przedzających bezpośredni 
rok zgłoszenia. Natomiast 
osobom, które urodziły się po 
31 grudnia 1948 roku, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
oblicza emeryturę na nowych 
zasadach. Wysokość emery-
tury według nowych zasad 
zależy od podstawy oblicze-
nia emerytury, na którą skła-
da się kwota zwaloryzowa-
nego kapitału początkowego, 
a także kwoty składek zapi-
sanych na indywidualnym 
koncie ubezpieczonego z 
uwzględnieniem ich walory-
zacji oraz dalszego średniego 
trwania życia w miesiącach. 
Warto zaznaczyć, że w nie-
których przypadkach o wy-
sokości emerytury decyduje 
kwota środków zewidencjo-
nowanych na subkoncie ZUS.

Waloryzacja 2021
Przypominamy, że walory-

zacja to dostosowanie świad-
czeń do obecnej sytuacji go-
spodarczej w kraju. Dlatego 
emerytury i renty są walo-
ryzowane co roku 1 marca. 
Wskaźnik waloryzacji oblicza 
się na podstawie wskaźnika 
cen i usług (inflacja) zwiększo-
nego o co najmniej 20 proc. 
realnego wzrostu płac w po-
przednim roku. Warto wspo-
mnieć, że w roku ubiegłym 
świadczenia zostały powięk-
szone o 3,6 procent, co z kolei 
w porównaniu z poprzednimi 
latami można uznać za spory 
wzrost. W 2021 roku walory-
zacja może być na podobnym 
poziomie. Już wiemy, że eme-
ryci otrzymują najmniej 1200 
złotych brutto, czyli 1027 zło-
tych netto. Po waloryzacji ich 

świadczenia wzrosną o 41 zł 
netto. Podobna sytuacja do-
tyczy świadczeniobiorców 
otrzymujących 1300 złotych. 
W ich przypadku również 
świadczenia zostaną podwyż-
szone o gwarantowane 50 
złotych, do 1350 złotych brut-
to, czyli 1149 złotych na rękę.

Trzynastka i czternastka
Kto dostanie trzynastą 

emeryturę? Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych wypłaci 
trzynastą emeryturę osobom, 
które w dniu 31 marca dla 
roku, w którym jest wypłaca-
ne świadczenie, są upoważ-
nione do: emerytury, emery-
tury częściowej, pomostowej 
czy okresowej kapitałowej. 
Ponadto świadczenie będzie 
wypłacone posiadającym 
rentę z tytułu niezdolności 
do pracy, rentę dla inwalidów 
wojennych czy rentę wypad-
kową, a także rentę socjalną, 
rodzinną, szkoleniową, ro-
dzinne świadczenie uzupeł-
niające lub nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne. 
Obejmie ona również osoby 
ze świadczeniem pieniężnym 
przysługującym cywilnym 
niewidomym ofiarom dzia-

łań wojennych czy osobom 
ze świadczeniem i zasiłkiem 
przedemerytalnym, a także 
tych, którzy  pobrali świad-
czenie za marzec danego 
roku lub za część tego mie-
siąca. Poza tym, w 2021 roku 
dojdzie dodatkowe świad-
czenie - tak zwana "czter-
nastka". Uprawnionymi do 
jego pobierania będą osoby, 
które w dniu 31 października 
2021 roku będą miały pra-
wo do wypłaty świadczeń 
jak w przypadku trzynastej 
emerytury z tym, że grono 
osób powiększy się o osoby z 
emeryturą lub rentą z zaopa-
trzenia emerytalnego służb 
mundurowych, wojskowego 
zaopatrzenia emerytalnego, 
a także systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników.

Celem zapoznania się ze 
szczegółowymi informacja-
mi warto kontaktować się z 
Centrum Obsługi Telefonicz-
nej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych pod numerem 
telefonu 22 560 16 00 , gdzie 
konsultanci są dostępni od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.00 - 18.00.

sekund
Wałbrzych
Schwytali złodzieja
W ręce policjantów prewencji 
pierwszego komisariatu tydzień 
temu wpadł bezpośrednio po 
dokonaniu przestępstwa 20-letni 
wałbrzyszanin. Mężczyzna chwilę 
przed zatrzymaniem ukradł ze 
sklepu markową kurtkę o warto-
ści 550 złotych. W toku wykona-
nych czynności funkcjonariusze 
kryminalni tej jednostki oraz 
drugiego komisariatu ustalili, że 
podejrzany w ciągu ostatnich 
tygodni kilkukrotnie dokonał kra-
dzieży sklepowych, ponadto po-
pełnił szereg innych przestępstw.
Poszukiwany od pewnego czasu 
przez policjantów 20-letni miesz-
kaniec Wałbrzycha był typowany 
jako sprawca wielu przestępstw 
przeciwko mieniu. Młodociany 
wpadł ostatecznie po bezpośred-
nim pościgu przeprowadzonym 
przez funkcjonariuszy prewen-
cji pierwszego komisariatu po 
zgłoszeniu kradzieży w jednym 
ze sklepów na Podzamczu. Męż-
czyzna posiadał przy sobie zdję-
tą chwilę wcześniej z manekina 
kurtkę oraz zestaw markowych 
klocków dla dzieci. Podczas dal-
szych czynności procesowych 
funkcjonariusze kryminalni tej 
jednostki udowodnili mężczyźnie 
dokonanie szeregu włamań do 
altanek ogrodowych na działkach 
znajdujących się na Podzamczu i 
Piaskowej Górze, skąd zginęły 
różne wartościowe przedmioty, 
m.in. elektronarzędzia oraz urzą-
dzenia elektroniczne. Ponadto 
policjanci pierwszego komisaria-
tu ustalili również, że 20 stycznia 
tego roku mężczyzna, będąc w 
jednym ze sklepów przy ulicy Se-
natorskiej w Wałbrzychu, uderzył 
pracownika ochrony, powodu-
jąc u niego poważne obrażenia 
twarzy. Dodatkowo pracujący 
nad innymi sprawami policjanci 
kryminalni Komisariatu Policji II 
w Wałbrzychu zgromadzili ma-
teriał dowodowy, który pozwolił 
na postawienie podejrzanemu 
kolejnych zarzutów kradzieży. 
Okazuje się, że mężczyzna dwu-
krotnie w ostatnim czasie doko-
nał ich w sklepach położonych na 
terenie Wałbrzycha oraz Szczaw-
na-Zdroju, powodując straty w 
kwocie łącznej 1500 złotych, a 
w kolejnym przypadku dokonał 
kradzieży rozbójniczej, atakując 
pracownika ochrony i zabiera-
jąc z półek sklepowych słodycze 
o wartości ponad 100 złotych. 
Podczas czynności procesowych 
20-latek przyznał się do popeł-
nienia wszystkich zarzucanych 
przestępstw i stanie teraz przed 
sądem. Podejrzanemu policjanci 
postawili czternaście zarzutów 
związanych z włamaniami do 
altanek, trzy zarzuty kradzieży 
sklepowych, zarzut kradzieży roz-
bójniczej oraz zarzut uderzenia w 
twarz pracownika ochrony, co 
skutkowało naruszeniem czyn-
ności narządów ciała mężczyzny 
dłużej niż 7 dni. Sprawcy grozi 
teraz kara pozbawienia wolności 
do lat 10.

Źródło: 
www.walbrzych.policja.gov.pl
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Co ćwierka w sieci...

Tadeusz Krzakowski

Arkadiusz Milik

WałbrzychMojeMiasto @TKrzakowski

@arekmilik9

@WalbrzychMM

1:28 AM · 27 sty 2021

3:44 PM · 26 sty 2021

4:56 PM · 24 sty 2021

Dziś podpisaliśmy petycję skierowaną do @GDDKiA  dotyczącą najkorzystniejsze-
go wariantu przebiegu nowego układu autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5    
@PrzybylskiCez  @SutrykJacek @JerzyLuzniak @RomanSzelemej @beata__ms
 @RobertRaczyski1 Rafael Rokaszewicz Piotr Roman

I’m very happy to be an OM player. The coach wanted me, the sports director 
wanted me. I saw in their eyes that they really wanted me and that they wanted 
a striker. So here I’m.

Centrum szczepień w @Stara_Kopalnia gotowe do pracy! Dzisiaj pokazaliśmy 
mediom w jakich warunkach szczepieni będą mieszkańcy naszego regionu. 7 dni 
w tyg., 12h dziennie, 5 stanowisk obsługiwanych przez 5 lekarzy i 10 pielęgniarek. 
Bezpiecznie, szybko i wygodnie. #Wałbrzych

Przewodniczący Episkopatu
@Abp_Gadecki

7:19 PM · 26 sty 2021

Wyrażam głęboki smutek z powodu śmierci Polaka w Plymouth. Modlę się o 
niebo dla niego i pociechę dla rodziny. Mówmy odważnie „NIE” barbarzyńskiej 
cywilizacji śmierci.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
@MRPiT_GOV_PL

8:36 AM · 26 sty 2021

W przypadku przedłużenia lockdownu na kolejne tygodnie przedsiębiorcy będą 
mogli liczyć na wsparcie z przedłużonej #TarczaBranżowa i #TarczaFinansowaPFR 
2.0 oraz z pomocy przeznaczonej dla subregionów górskich - min. @OlgaEwaSe-
meniuk w @onetpl.

Beata Moskal-Słaniewska
@beata__ms

9:38 PM · 26 sty 2021

Najstarszy Polak, mieszkaniec Świdnicy, zaszczepiony! Dzisiaj w przychodni 
@NZOZ Kolmed s.c. Małgorzata Toruńska Dariusz Toruński szczepionkę przeciw-
ko COVID-19 przyjął 111-letni Pan Stanisław Kowalski! Nasz kochany Pan Stasiu, 
urodzony 14 kwietnia 1910.

Michał Dworczyk
@michaldworczyk

8:20 PM · 26 sty 2021

Dziś we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobo-
wy rekord od początku procesu szczepień w Polsce. Łącznie zaszczepiliśmy już 
pierwszą dawką przeszło 775 000 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy udowad-
niają, że #NarodowyProgramSzczepień działa.

Leszek Miller
@LeszekMiller

3:14 PM · 26 sty 2021

Decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego podjęło 20 01 1971 roku Biuro Po-
lityczne PZPR na wniosek E. Gierka. 26 01 1971 zebrał się Obywatelski Komitet 
Odbudowy. W 50 lecie tych wydarzeń zostanie otwarta wystawa „Arcydzieła Wa-
tykanu”, a następnie przypomnienie biografii K. Wojtyły.

REKLAMA R0038/21
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REKLAMA R0039/21

Teatr i Porcelana
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu ogłasza zbiórkę porcelany – potłuczonej, 

zepsutej, a także niechcianej - każdej!

Ruszyły próby do najnow-
szej produkcji Teatru Dra-
matycznego – PILNIE KUPIĘ 
BIOGRAFIĘ – spektaklu, który 
opowiadać będzie losy rozkwi-
tu i upadku wałbrzyskiej por-
celany. Spektakl jest częścią 
międzynarodowego projektu 
HISTORIA ZNIKANIA, a w jego 
zakresie artyści z Norwegii i 
Polski (Chorzów i Wałbrzych) 
zajmują się obszarami wypar-
tej pamięci. Projekt jest realizo-
wany w zakresie Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, od-
powiada za niego Instytut Te-
atralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie.

Chcemy wypełnić przestrzeń 
teatralną porcelaną z duszą! 
Zbieramy przedmioty, które mają 
swoją historię, są wyciągnięte z 
różnych zestawów, zdekomple-
towane lub obtłuczone – ale też 
takie, które zalegają w kredensie, 
są nietrafionym prezentem. „Bia-
łe złoto” zostanie wykorzystane 
jako scenografia w spektaklu. 

PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ sku-
piać się będzie przede wszystkim 
na pracownicach, które tworzyły 
potęgę przemysłową wyrobów 
z porcelany, a których historia 
została nieco w naszym mieście 
zapomniana. Tym przedstawie-
niem Teatr pragnie rozpocząć 
całą serię działań eksplorują-

cych przemysłowe dziedzictwo 
miasta, zwrócić uwagę, że w 
Wałbrzychu poza górnikami pra-
cowało wiele innych robotnic i 
robotników.

Jeżeli chcecie podzielić się z 
nami swoimi skarbami/stłucz-
kami, zapraszamy do Teatru! Ze 
względu na kruchą materię por-
celany i możliwość jej uszkodze-
nia Teatr zamierza zatrzymać po-
darowane przedmioty. Zbiórka 
będzie odbywać się na portierni. 
W razie potrzeby zorganizowany 
zostanie indywidualny odbiór. 
Czekamy!

Spektakl PILNIE KUPIĘ BIO-
GRAFIĘ realizuje Kolektyw Dla 
Wyspy Håøya na podstawie teks-
tu pilgrima/majewskiego, reży-
serem jest Krzysztof Popiołek. 
Premiera odbędzie się 27 marca.

Wierzymy, że temat zakładów 
porcelany jest wciąż żywy w hi-
storii miasta. Jeśli więc macie po-
trzebę podzielenia się z nami hi-
storiami o porcelanie - może być 
to anegdota o drodze do pracy, 
najlepsza zakładowa plotka, opo-
wieści ze strajków, wspomnienie 
o babci – prosimy o kontakt z 
pedagożką Teatru, Nikolą Olszak, 
pod numerem: 74 648 83 15 lub 
mailowo: pedagogteatru@teatr.
walbrzych.pl. 

Red./TD
Foto:TD

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Szczepionka – według 
Słownika Języka Polskiego 
jest to preparat biologiczny 
z oczyszczonej zawiesiny za-
bitych lub unieszkodliwio-
nych bakterii, przeznaczonej 
do szczepień ochronnych lub 
leczniczych. Sam Słownik Ję-
zyka Polskiego nie zdefiniuje 
nam precyzyjnie tego zagad-
nienia, dlatego warto sięgnąć 
do innej skarbnicy informacji 
- internetu i poczytać o szcze-
pionkach chociażby na stronie 
https://szczepienia.pzh.gov.pl. 
Z fachowej literatury dowiemy 
się, że szczepionka to preparat 
biologiczny, który w założeniu 
imituje naturalną infekcję i pro-
wadzi do rozwoju odporności 
analogicznej do tej, którą uzy-
skuje organizm w czasie pierw-
szego kontaktu z prawdziwym 
drobnoustrojem (bakterią 
lub wirusem). Z medycznego 
punktu widzenia dowiemy 
się między innymi, że szcze-
pionka wywołuje odpowiedź 
immunologiczną podobną do 
naturalnej odporności, którą 
uzyskuje się po przebytym za-
każeniu lub chorobie. Jej głów-
nym celem jest ochrona przed 
ciężkim przebiegiem choroby 
i powikłaniami, których nie da 
się przewidzieć. Świat walczy z 
pandemią koronawirusa. Jed-
ną z najskuteczniejszych me-
tod jest właśnie szczepienie. 
Dzięki pracy wielu naukowców 
na świecie z różnych firm mamy 
dostępnych kilka wariantów 
szczepionek. Teraz potrzebne 
są tylko odpowiednia ilość do-
staw i punkty szczepień. Cieszy 
ogromnie fakt, że liczba osób 
chętnych do zaszczepienia roś-
nie z dnia na dzień. Przestają 
funkcjonować w społeczeń-
stwie mity o „dziwnych” i nega-
tywnych skutkach szczepionki 
przeciw COVID. Do tej pory w 
Izraelu zaszczepiło się ponad 
półtorej miliona osób, co sta-
nowi 15 procent populacji. To 
daje między 100 a 150 tysięcy 
szczepień dziennie. To rekord 
w skali świata. Wałbrzych, idąc 
śladem Izraela, postawił na 
terenie Starej Kopalni „Mega 
Punkt Szczepień”, który jest 
ewenementem w skali Polski. 
Mam nadzieję, że wałbrzysza-
nie chętnie będą zgłaszać się 
na szczepienia, dając przykład 
całej Polsce. 

Redaktor Naczelny

Świdnica
Kierowca na
„wspomagaczach”
20 stycznia policjanci Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego, 
Wydziału Prewencji świdni-
ckiej komendy, patrolując rejon 
miasta Świdnicy około godzi-
ny 23.00 zauważyli samochód 
osobowy marki Mazda. Sposób 
jazdy był bardzo niepewny, co 
mogło wskazywać, że kierujący 
znajduje się pod wpływem al-
koholu czy narkotyków. Po za-
trzymaniu pojazdu, okazało się 
że kierujący - 30-letni mieszka-
niec powiatu świdnickiego jest 
trzeźwy, ale mężczyznę pod-
dano również badaniu na urzą-
dzeniu do wstępnego badania 
na zawartość narkotyków w or-
ganizmie. Uzyskano wynik po-
zytywny uzasadniający podej-
rzenie kierowania po zażyciu 
substancji psychotropowych. 
Od mężczyzny pobrano krew 
do badań.
Źródło: www.swidnica.policja.
gov.pl

Świebodzice
Aleje Lipowe – remont
Rozpoczyna się remont ulicy 
Aleje Lipowe. W ramach remon-
tu na chodniku biegnącym po 
stronie Targowiska wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia z 
kostki, wyremontowane zosta-
ną również zjazdy, położna zo-
stanie też nowa nawierzchnia 
asfaltowa jezdni, wymienione 
zostanie oświetlenie na całej 
ulicy. Prace mają zakończyć 
się 31 października 2021 r. W 
tej sprawie spotkali się m.in. 
z burmistrzem Pawłem Ozgą 
przedstawiciele wykonawców 
inwestycji: Przedsiębiorstwa 
Usługowo-Produkcyjnego i 
Handlowego „COM-D” Sp. z o.o. 
z Jawora i Jeleniogórskiego 
Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. z Jeleniej. 

Głuszyca
Laureatka gry terenowej
Aleksandra Harasimowicz, 
uczennica klasy VII Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy 
została wyróżniona nagrodą 
rzeczową za udział w grze tere-
nowej: „W poszukiwaniu inwe-
stycji UE”. Gra została ogłoszo-
na w okresie tegorocznych ferii 
zimowych przez Burmistrza 
Głuszycy Romana Głoda, Radę 
Miejską w Głuszycy oraz Cen-
trum Kultury-Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Głuszycy. Do 
udziału w grze zostali zaprosze-
ni głuszyccy uczniowie, których 
zadaniem było odnalezienie na 
terenie swojej gminy inwestycji 
dofinansowanych z funduszy 
europejskich.
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Głowa do góry
Ostatnie 2 sekundy do końca. 
Górnik prowadzi 2 punktami. 
Gospodarze biorą czas. Chwilę 
później Musiał robi coś nie-
wiarygodnego. Piłka wpada 
do dziury. Syrena wyje. Ławka 
Czarnych skacze do góry. Do-
grywka!!
Mecz na szczycie nie zawiódł. 
W trakcie całego spotkania 
przeżywaliśmy wielkie emocje. 
Zmieniało się prowadzenie, ale 
pomimo niedociągnięć koszy-
karze Górnika potrafili zniwe-
lować atuty swoich rywali i na 
przerwę schodzili, prowadząc 
35:33. Po dwóch porażkach był 
to dobry prognostyk na dalszą 
część spotkania.
Ciekawe jednak, co takiego 
stało się w szatni? Ciekawe, 
dlaczego ponownie dopadło 
to biało-niebieskich? Trzecią 
kwartę Czarni rozpoczęli w 
wymarzony dla siebie spo-
sób. Zanotowali serię 10:0, 
która pozwoliła im na większą 
swobodę w grze. Wałbrzy-
szanie dali radę jeszcze się z 
tego otrząsnąć. Kilka celnych 
rzutów przy jednocześnie do-
brze poukładanej defensywie 
pozwoliło Górnikowi wrócić 
do meczu. Duża w tym zasłu-
ga Marcina Wróbla i Tomasza 
Ochońki.
Ostatnie 10 minut regulamino-
wego czasu, to bardzo otwarta 
gra z obu stron. W pewnym 
momencie lepsza postawa 
Cechniaka, Bojanowskiego czy 
Wróbla w obronie pozwoliła 
podopiecznym trenera Łuka-
sza Grudniewskiego uzyskać 
niewielką przewagę. Kiedy zaś 
na 2 sekundy przed końcem 
meczu, Tomasz Ochońko zdo-
bywa bardzo ważne punkty, 
kibice Górnika są przekonani, 
że to już koniec. Podobnie mu-
siał myśleć zespół. Musiał, bo 
pozwolił, by Musiał zakończył 
mecz celnym rzutem.
W dogrywce wałbrzyszanie nie 
potrafili już nawiązać walki. 
Musiał trafiał jak na zawołanie. 
Górnikowi brakowało pomy-
słów. Całość przerodziła się w 
10 punktową porażkę. Czarni 
zostali więc zespołem niepo-
konanym we własnej hali. Bia-
ło-niebieskich należy pochwa-
lić za walkę. Warto zauważyć 
100-procentową skuteczność 
z linii rzutów wolnych (12 na 
12).
Porażka boli. Boli tym bar-
dziej, że to już trzecia z kolei. 
Dodatkowo w bardzo skom-
plikowanych okolicznościach, 
ale… zamiast rozpamiętywać, 
rozczulać się, należy zapamię-
tać. Wyciągnąć wnioski i pójść 
do przodu. Głowa do góry! To 
jeszcze nie koniec świata!. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Mineralni rozpoczynają przygotowania 
Piłkarze MKS-u Szczawno Zdrój, podobnie jak i większość zespołów, przygotowania do rundy wiosennej rozpo-

czną dopiero po cofnięciu przez rząd obostrzeń covidowych. Plany gier sparingowych są jednak już gotowe.

Do zajęć wrócimy na 
początku lutego. Po kilku 
dniach treningów, przyjdzie 
czas na pierwszy sparing, 
w którym rywalem będzie 
LZS Skalnik Czarny Bór. Ten 
mecz podopieczni Rafała 
Siczka zagrają 6/7 lutego 
w Wałbrzychu. Kolejne spa-
ringi Mineralni będą grali 
praktycznie co tydzień, aż 
do 13 marca, gdzie rywalem 
będzie MKS Karolina Ja-
worzyna Śl. Ten mecz pier-
wotnie miał się odbyć 30 
stycznia, jednak utrzymane 
obostrzenia z powodu CO-
VID-19 sprawiły, że z dru-
żyną z Jaworzyny-Śląskiej 
spotkamy się na zakończe-
nie okresu przygotowaw-
czego– informują przedsta-
wiciele klubu z uzdrowiska.

Ostatecznie podopiecz-
ni trenera Rafała Siczka 
rozegrają łącznie 7 gier 
kontrolnych. Rywale będą 
zróżnicowani. Mineralni za-
grają bowiem z drużynami 
występującymi między in-
nymi w B klasie czy Lidze 
Okręgowej.

Pełna lista naszych spa-
ringowych partnerów po-
niżej:

6/7 luty – LZS Skalnik 
Czarny Bór (Wałbrzych)

13 luty – Zjednoczeni Ża-
rów (Żarów)

20 luty – KS Zdrój Jedli-
na-Zdrój (Wałbrzych)

25 luty – MKS Victoria 
Świebodzice (Świebodzice)

27 luty – KKS Olimpia 
Kamienna Góra (Kamienna 
Góra)

6 marzec – Park Targo-
szyn (miejsce do ustalenia)

13 marzec – MKS Karoli-
na Jaworzyna Śl (miejsce do 
ustalenia).

JZ

Długa rywalizacja w 
pierwszej partii nie wpły-
nęła na postawę obydwu 
zespołów w dalszej fazie 
meczu. Walka o każdą piłkę 
w drugim secie była rów-
nie imponująca. Zawodnicy 
wałbrzyskiej drużyny uzy-
skali niewielką przewagę, 
którą udało im się utrzymać 
i wygrać seta do 22.

Trzecia odsłona okazała 
się najmniej zaciętą. Zmę-
czeni goście z Bielawy za-
częli gubić rytm, co z kolei 
przełożyło się na seryjne 
straty punktów. Gospoda-
rze natomiast poczuli, że 
mogą efektownie zakoń-
czyć mecz. Podkręcili tem-
po i szybko skończyli zawo-
dy.

Wygrana pozwoliła 
Chełmcowi zbliżyć się do 
zajmującego 6 miejsce w 
tabeli BTS Gmina Bole-
sławiec. Na fotelu lidera 
pozostaje drugi zespół z 

Wałbrzycha. Chełmiec II 
utrzymuje 7 punktową 
przewagę nad drugim Spar-
takusem Jawor.

Trenerzy Chełmca cie-
szyć się mogą także z ko-
lejnej wygranej drużyny 
juniora młodszego, który 
po 10 meczach, wciąż nie-
pokonany, przewodzi li-
gowej tabeli. Tym razem 
łupem padł drugi zespół 
wrocławskiej Gwardii.

- Faceci w Zieleni, czyli 
drużyna juniora młodsze-
go, dziś zdecydowanie wy-
grała na swoim parkiecie 
z drugą drużyną Gwardii 
Wrocław. W meczu nie bra-
kowało emocji i zaciętych 
wymian, ale to ostatecznie 
Wałbrzych postawił wyższą 
ścianę i w konsekwencji 
umacnia się na fotelu lidera 
tabeli – cieszą się przedsta-
wiciele klubu.

Wałbrzyscy siatkarze z 
kompletem zwycięstw pro-
wadzą w ligowej stawce. 
Nad drugim w tabeli Spar-
takusem Jawor, wałbrzy-
ski zespół ma przewagę 
2 punktów i 2 spotkań, co 
ostatecznie może przełożyć 
się na 8 punktów różnicy.

/junior/
KPS Chełmiec Wał-

brzych – KS Bielawian-

ka Bester Bielawa 3:0 
(36:34|25:22|25:15)

/junior młodszy/
KPS Chełmiec Wał-

brzych – Gwardia II 
Wrocław 3:1 (25:21| 
25:19|21:25|25:17) 

JZ
Zdjęcie użyczone KPS 

Chełmiec Wałbrzych

- Na razie nie wiem, czy 
będziemy mogli trenować. 
Mieliśmy rozpocząć sparin-
giem 23 stycznia ze Szczy-
tem Boguszów, ale chyba 
nie dojdzie do tego spotka-
nia. Sparingi mieliśmy usta-
lone już w listopadzie. Me-
cze co tydzień w weekendy, 

będę się jeszcze starać po-
między nimi grać z drużyną 
w środę – mówi Wojciech 
Błażyński.

Pomimo zakazu zgroma-
dzeń, sztab szkoleniowy ma 
przygotowany plan trenin-
gowy. Czekamy jednak na 
zielone światło od rządu.

- Plan trenowania jest 
prosty. Trzy razy w tygodniu 
i sparing. Dodatkowo jeden 
tydzień obozowy, w trakcie 
którego będziemy treno-
wać codziennie – dodaje 
trener.

JZ

Plan sparingów:
23.01 – SP Szczyt Bogu-
szów Gorce
30.01 – Olimpia Kamienna 
Góra
06.02 – Zdrój Jedlina Zdrój
13.02 – Górnik Gorce
20.02 – MKS Siechnice
27.02 – Victoria Świebodzi-
ce
06.03 – Zjednoczeni Żarów
13.03 – Piast Nowa Ruda

Juniorzy Chełmca w gazie!!
Kibice siatkówki na długo zapamiętają rywalizację juniorskich drużyn Chełmca Wałbrzych i Bielawianki Bielawa. Sobotnie 

spotkanie od pierwszego gwizdka sędziego było bardzo zacięte. Szczególne wrażenie na wszystkich zrobiła zacięta walka w 
pierwszym secie, w którym obie drużyny zdobyły w sumie 70 punktów!

Mocni rywale Nowego Miasta
Osiem gier sparingowych oraz jeden tydzień treningu obozowego zaplanował Wojciech 

Błażyński, szkoleniowiec drużyny Górnika Nowe Miasto.
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Imię:  Michał  
Nazwisko: Bartkowiak 
Data urodzenia: 03 lutego 1997 roku 
Pseudonim sportowy: Bartek
Klub: Górnik Wałbrzych (piłka nożna) 
Największy dotychczasowy sukces?
Moim najważniejszym sukcesem jest awans do Eks-
traklasy z Miedzią Legnica. Muszę tu również wspo-
mnieć mecz w eliminacjach do Ligi Europy ze Ślą-
skiem Wrocław przeciwko słoweńskiemu NK Celje. 
Ponadto mam na swym koncie 15 spotkań i 1 bramkę w Ekstraklasie. W I lidze 
rozegrałem ponad 30 meczów. W wieku niecałych 17 lat zaliczyłem także po-
nad 30 spotkań w barwach Górnika w II lidze, dla którego zdobyłem 5 bramek. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Zawsze imponowali mi Ronaldinho oraz Messi, bo całe życie, od małego kibi-
cowałem Barcelonie. Podobała mi się ich gra, spokój, drybling, nadzwyczajne 
umiejętności techniczne. Mam podobny jak oni charakter, że jak już dostanę 
piłkę, to nie chcę jej się szybko pozbywać. 
Dlaczego piłka nożna?
U mnie to rodzinne. Mama wspominała, że jak miałem roczek, to  przyniosła 
kapustę na gołąbki, którą położyła na podłodze, a ja zacząłem ją kopać, bo 
myślałem, że to piłka. Na podwórku lubiłem grać z tatą czy wujkiem, a także 
starszymi od siebie. W wieku 6 lat tato zaprowadził mnie na pierwszy trening 
do Górnika, a jak miałem 8 czy 9 lat, to sam zacząłem dojeżdzać na treningi. 
Pamiętam, że zdarzało mi się, że po swoich zajęciach za przyzwoleniem ś.p. 
Juliusza Drohomireckiego zostawałem, aby ćwiczyć z kolejnymi, starszymi gru-
pami wiekowymi. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Przede wszystkim chciałbym wrócić do zdrowia i cieszyć się ponownie grą w 
piłkę nożną. Czas pokaże, czy uda mi się zrealizować kolejne, ambitne cele, 
które wciąż sobie zakładam. Najważniejszy jednak jest mój powrót do zdrowia. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Wierzę w Sousę
i instynkt Bońka!
W moim zeszłotygodniowym 
tekście pisałem o wielkim za-
skoczeniu jakim było zwolnienie 
selekcjonera Jerzego Brzęczka. 
Nie znaliśmy jeszcze wtedy na-
zwiska nowego opiekuna kadry 
narodowej, ale już w tytule su-
gerowałem, że Zbigniew Boniek 
„pogrywa źle”. Odnosiło się to 
jednak nie tyle do zwolnienia 
dotychczasowego szkoleniowca 
ale do sposobu ich wybierania 
w ogóle. Jest to temat, który w 
poprzednim tekście tylko na-
świetliłem, generalnie zasługuje 
on na duże opracowanie przez 
sterników naszego futbolu i 
dla kolejnych prezesów PZPN, 
którzy będą wybierać następ-
nych selekcjonerów. Wskazane 
w nim kryteria powinny być w 
pierwszej kolejności brane pod 
uwagę. 
Zwolnienie Jerzego Brzęczka i 
powierzenie prowadzenia kadry 
Paulo Sousie wywołało skrajne 
opinie. Wielu zarzucało preze-
sowi Bońkowi brak konsekwen-
cji w swoich decyzjach, zwłasz-
cza w kontekście wypowiedzi 
po ostatnich meczach kadry, że 
trener pozostanie na stanowi-
sku. Ja sam, czemu dawałem wy-
raz również na tych łamach, nie 
miałem do końca wyrobionego 
zdania czy Jerzy Brzęczek powi-
nien kontynuować pracę z kadrą 
czy nie. W poprzednich tekstach 
nie dawałem jednoznacznej 
odpowiedzi, raczej ...”głośno 
myślałem”, rozważając różne 
„za” i „przeciw”. Trzeba też pa-
miętać, że dzisiaj sytuacja jest 
szczególna. Pandemia bardzo 
mocno poprzestawiała kalen-
darz rozgrywek. Zaburzony zo-
stał naturalny, obowiązujący od 
dziesięcioleci cykl: eliminacje-
-mistrzostwa. Trudno było wy-
brać właściwy moment na zmia-
nę selekcjonera. Bońkowi myśl 
o zmianie pewnie chodziła po 
głowie już od dłuższego czasu, 
ale nie chciał zwalniać Brzęczka 
pod wpływem impulsu. Chciał 
przygotować pod to grunt i stąd 
zapewnienia o pozostawieniu 
selekcjonera na stanowisku. 
Gdy już miał wszystko „dogada-
ne” z Portugalczykiem, ogłosił 
to i cała operacja zajęła tylko 
cztery dni, co zapobiegło wielo-
tygodniowej „g....burzy”. Boniek 
zaryzykował. Zaryzykował na 
sześć miesięcy przed końcem 
swojej kadencji, ale być może to 
jest jego wyczucie, instynkt, któ-
re przyniosły mu sukcesy jako 
przedsiębiorcy, i które może 
sprawić, że reprezentacja Polski 
pod wodzą właśnie Paulo Sou-
sy dostarczy nam wielu emocji. 
Choć, nawiązując do początku 
tego tekstu, jest to zarządzanie 
kryzysowe.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

„Krycha” dzieli i rządzi 
Okres zimowy to czas imprez piłkarskich, przede wszyst-

kim z udziałem najmłodszych graczy. Za nami między innymi 
V edycja Turnieju Młodzików o Puchar Prezesa PUKS „Victoria” 
Wałbrzych. W zmaganiach dziewięciu drużyn końcowy sukces 
przypadł w udziale gospodarzom, z najlepszym graczem zawo-
dów – Krystianem Worskim na czele. 

Dziewięć zespołów stanę-
ło na starcie rozegranych w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
zawodów młodzików. Od 
pierwszych spotkań rywali-
zacja toczyła się pod dyktan-
do dwóch ekip: miejscowej 
Victorii oraz Gryfa I Świdnica, 
które zmierzyły się w drugiej 
fazie turnieju. Wałbrzyszanie 
wygrali 3:0, a przyjezdnych 
zza miedzy dobili chłopcy 
młodszego rocznika Orlika 
Kłodzko, którzy zwyciężyli 
2:1. 

Tyle jeśli chodzi o świdni-
czan, którzy zakończyli zawo-
dy tuż za podium. Doskonale 
za to spisali się podopieczni 
trenera Mirosława Furma-
niaka. W grupie walczącej o 

miejsca na „pudle” wałbrzy-
szanie pokonali wspomnia-
nego Orlika 7:0, a następnie 
drugą drużynę Gryfa 1:0. Tym 
samym zespół Victorii został 
bezdyskusyjnym zwycięzcą 
turnieju. W imprezie wystar-
tował również Gwarek Wał-
brzych, jednak mimo niezłej 
postawy zespół z Jagielloń-
skiej zajął bardzo pechowe 
6. miejsce. Pechowe, gdyż w 
spotkaniach o pozycje 4 – 6.  
młodzi podopieczni trene-
ra Łukasza Prugara zdobyli 
3 punkty, tyle same co Gryf 
I oraz Pogoń Pieszyce, ale 
walkę o 4. lokatę przegrali 
zaledwie 1 bramką (!). Naj-
większą niespodzianką było 
dopiero 7. miejsce triumfa-

tora międzynarodowego tur-
nieju sprzed tygodnia, czyli 
Piasta Nowa Ruda.

Końcowy sukces gospoda-
rzy imprezy to w dużej mierze 
efekt rewelacyjnej gry Kry-
stiana Worskiego (na zdjęciu 
z prawej), który siał popłoch 
wśród przeciwników. Efekt to 
aż 13 goli „Krychy” i zasłużo-
ny tytuł najlepszego strzelca 
turnieju. Najlepszym zawod-
nikiem wybrano Patryka La-
ska, również z Victorii, a naj-
lepszym bramkarzem został 

Patryk Witaszczyk z Gryfa II 
Świdnica. 

V Turniej Młodzików o Pu-
char Prezesa PUKS „Victoria 
Wałbrzych”

Klasyfikacja końcowa
1. Victoria Wałbrzych 
2. Gryf II Świdnica 
3. Orlik Kłodzko 
4. Gryf I Świdnica
5. Pogoń Pieszyce
6. Gwarek Wałbrzych 
7. Piast Nowa Ruda
8. AP Gool Wołów 
9. Karolina Jaworzyna Ślą-

ska  
Bartłomiej Nowak 

Zgodnie z oczekiwaniami siatkarki Chełmca Wodociągów sięgnęły po kolejny komplet punktów w rywalizacji z Sobieskim 
Oława. W drugim w przeciągu kilku dni spotkaniu obu ekip nasze panie pokonały przedostatnią ekipę II ligi 3:1, dzięki czemu 
umocniły się na fotelu wicelidera. 

O stylu nikt nie będzie pamiętał 

Niezwykle intensywną koń-
cówką stycznia notują wałbrzy-
szanki, które w połowie minio-
nego tygodnia zmierzyły się z 
IgnerHome Volleyem Świdnica, 
w sobotę wyjechały do Oła-
wy, aby przed dwoma dniami 
po raz drugi w krótkim czasie 
sprawdzić Sobieskiego. Spore 
natężenie ligowych spotkań to 
efekt nadrabiania zaległości 
z października oraz listopada, 
gdy nasze panie borykały się 
z problemami zdrowotnymi. 
Trzeba przy tym podkreślić, iż 

podopieczne trenera Marka Ol-
czyka wytrzymują ostre tempo 
zaliczając komplet wygranych 
w rywalizacji ze wspomniany-
mi drużynami, choć z drugiej 
strony zmęczenie było aż nad-
to widoczne w grze Aleksandry 
Małodobrej i jej koleżanek z 
zespołu. Na szczęście przyjezd-
ne nie były zbyt wymagającym 
rywalem, stąd mimo wyraźnie 
słabszej postawy wałbrzyszan-
ki wzbogaciły swe konto o 3 
punkty. - Wynik idzie w świat, a 
o stylu nikt wkrótce nie będzie 

pamiętał -, skomentowała pre-
zes Krystyna Nawrocka. 

Środowy pojedynek rozpo-
czął się od wyrównanej walki, 
jednak przy stanie 6:6 do gło-
su doszły znacznie niżej skla-
syfikowane przeciwniczki. Co 
prawda przy rezultacie 13:19 
gospodynie odrobiły częścio-
wo straty (18:21), ale końców-
ka należała do Sobieskiego, 
który nieoczekiwanie wyszedł 
na prowadzenie w meczu 1:0. 
Początek drugiej partii miał po-
dobny przebieg, gdyż niemal od 
pierwszych akcji Chełmiec mu-
siał gonić wynik. Jeszcze w po-
łowie odsłony goście wygrywali 
15:12, ale to było wszystko w 
wykonaniu ambitnych oławia-
nek. Mimo zmęczenia i „ołowiu 
w nogach” miejscowe siatkarki 
zdołały nadrobić dystans, aby 
następnie odjechać z wyni-
kiem, a w efekcie doprowadzić 
do remisu w setach. Ostatnie 
dwie partie miały nieco inny 
przebieg, gdyż od pierwszych 
akcji piłka była po stronie wał-
brzyszanek. Momentami go-
spodynie bardzo się męczyły, 
ale mozolnie budowały prze-

wagę pokonując Oławę do 23 
oraz 20, a w całym pojedynku 
zasłużenie 3:1. MVP spotkania 
wybrano Karolinę Olczyk. 

Niestety, czasu na odpoczy-
nek wałbrzyszanki nie mają 
zbyt wiele, gdyż już jutro po-
dejmą MKS Dąbrowa Górnicza, 
a więc kolejną drużynę z dołów 
ligowej tabeli. Początek spot-
kania o godzinie 15, co podkre-
ślamy mimo zamkniętych dla 
kibiców obiektów sportowych. 
Transmisję z meczu przeprowa-
dzi bowiem portal sportowy-
-walbrzych.com.pl z naszym 
kolegą redakcyjnym, Jakubem 
Zimą na czele. 

VI kolejka (zaległa) II ligi
MKS Chełmiec Wodociągi 

Wałbrzych – MGLKS Sobie-
ski Oława 3:1 (19:25, 25:19, 
25:23, 25:20)

MKS Chełmiec Wodociągi: 
Natalia Gezzella, Judyta Rze-
czycka, Pamela Łuszczyńska, 
Oliwia Łuszyńska, Aleksandra 
Małodobra, Karolina Olczyk, 
Agata Olejniczak (l) oraz Eweli-
na Pawelska (l), Julia Rzeczycka. 
Trener: Marek Olczyk 

Bartłomiej Nowak 
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Parabeny i ich
,,czarny PR”
Parabeny - jedne z najpo-

pularniejszych konserwantów 
występujących w kosmety-
kach od pewnego czasu nie 
cieszą się dobrą sławą. Ich 
„czarny PR” zrodził się z prze-
konania konsumentów o ich 
szkodliwości oraz wysokiego 
ryzyka alergii skórnych. Poja-
wiały się również mity doty-
czące rakotwórczego działania 
parabenów stosowanych w 
antyperspirantach.

Z tego też powodu produ-
cenci kosmetyków, by stać 
się bardziej eco i atrakcyjni 
zaprzestali stosowania para-
benów w produktach, a na 
opakowaniach podkreślają i 
promują hasła: ,,bez parabe-
nów” czy ,,paraben free”.

Czy słusznie? Czy parabeny 
faktycznie mają negatywny 
wpływ na naszą skórę i zdro-
wie?

Faktem jest, że parabeny 
to konserwanty, które chronią 
kosmetyk przed rozwojem mi-
kroorganizmów. Ich skutecz-
ność została potwierdzona 
już w niskich stężeniach. Mają 
niskie prawdopodobieństwo 
nietolerancji oraz alergii skór-
nych. W przemyśle znane są 
już od wielu lat i dzięki temu 
też zostały szeroko przebada-
ne.

Nie wiadomo dlaczego 
owiane zostały złą sławą, jed-
nak producenci zaczęli wymie-
niać je na mniej znane i mniej 
przebadane substancje kon-
serwujące.

Czy w takim razie są bada-
nia, które potwierdzają bez-
pieczeństwo stosowania para-
benów?

Komitet Naukowy ds. Pro-
duktów Konsumenckich 
stwierdził, że są bezpieczne 
kiedy ich stężenie w produkcie 
nie przekroczy 0,19%.

Rozwiewając wątpliwości 
dotyczące stosowania para-
benów w kosmetykach warto 
również zwrócić uwagę na 
fakt, iż większość środowisk 
naukowych jest zgodna, że pa-
rabeny nie wpływają na gospo-
darkę hormonalną człowieka, 
nie kumulują się w tkankach i 
słabo przenikają przez barierę 
naskórkową.

Moda na ekranie

Kolekcjonerzy 
zapachów

Torebka
w muzeum!

Stara Kopalnia on-line 

W przestrzeniach Galerii 
Sztuki Współczesnej pojawiła 
się ekspozycja złożona z prac 
Jana Lebensteina. Ze wzglę-
du na obostrzenia związane z 
pandemią wernisaż odbył się 
w formie online.

W poprzedni piątek o godzi-
nie 18.00 na Facebook’u Starej 

Kopalni odbyło się otwarcie 
wystawy „Jan Lebenstein 1930-
1999”. Nową ekspozycję otwo-
rzyli kierownik Galerii Sztuki 
Współczesnej Piotr Micek oraz 
kurator wystawy Jerzy Zegar-
liński. Na wystawie znalazło się 
ponad 70 prac z różnych okre-
sów twórczości artysty, m.in. 

obrazy olejne, gwasze, rysunki i 
inne formy graficzne. Całość ma 
na celu zaprezentowanie twór-
czości Lebensteina jako jednej 
z najważniejszych figur w pol-
skiej sztuce drugiej połowy XX 
w. Wystawa została zorganizo-
wana przez Państwową Galerię 
Sztuki w Sopocie i przygotowa-

na do prezentacji w Parku Wie-
lokulturowym Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu, we współpracy z 
Agencją Zegart. Wystawa Jana 
Lebensteina potrwa do 21 mar-
ca. Do momentu otwarcia in-
stytucji materiały z ekspozycji 
dostępne są w mediach społecz-
nościowych Starej Kopalni.

Ponadto Stara Kopalnia cały 
czas realizuje swoją ofertę zajęć 
edukacyjnych w formie online. 
Z bogatego programu lekcji 
muzealnych mogą skorzystać 
zarówno dzieci w wieku szkol-
nym, jak i przedszkolaki. Do wy-
boru są takie zajęcia jak Mecha-
niczna Kopalnia, Wokół tradycji 
górniczych czy Szychta Fuksów 
– pierwsza zmiana młodych gór-
ników. W czasie lekcji uczestnicy 
dowiadują się wielu ciekawo-
stek związanych z górnictwem 
i historią regionu, a w ramach 
utrwalenia nabytej wiedzy na 
zakończenie otrzymują zadanie 
do wykonania – kartę zadań lub 
pracę plastyczną. Szczegółowa 
oferta znajduje się na stronie 
www.starakopalnia.pl. 

Red./MB
Foto: Stara Kopalnia

Trendy w modzie nie zawsze 
wyznaczane były sezonowo, po 
pokazach najnowszych kolek-
cji. Niejednokrotnie działo się 
tak, że inspiracją dla kobiet były 
stylizacje gwiazd filmowych, ale 
nie te z wybiegów, a ze srebr-
nego ekranu. Niektóre kreacje 
stały się tak samo (a może nawet 
i bardziej?) kultowe jak sama 
produkcja czy rola. W "Piękności 
dnia" Catherine Deneuve ubrał 
Yves Saint Laurent, Jane Fon-
da w "Barbarelli" kusiła strojem 

od Paco Rabanne, a Marlena 
Dietrich w "Tremie" wystąpi-
ła w cudownym, klasycznym 
kostiumie od Christiana Diora. 
W historię kinowych trendów 
wpisały się również: czerwona 
suknia Pierre'a Balmaina, którą 
z szykiem i gracją nosiła Brigitte 
Bardot w filmie "I Bóg stworzył 
kobietę" oraz nieco futurystycz-
ne stroje Jeana Paula Gaultier 
zaprojektowane dla całej ob-
sady "Piątego elementu" - hitu 
Luca Bessona z 1997 roku z Bru-

cem Willisem i Millą Jovovich w 
rolach głównych. Niekwestio-
wanym numerem jeden, jeśli 
chodzi o styl - moim skromnym 
zdaniem - jest jednak Givenchy. 
I nikt tak nie potrafił nosić garso-
nek czy kapeluszy tej marki jak 
Audrey Hepburn. Drogie Panie, 
czy widziałyście "Śniadanie u 
Tiffany'ego" z 1961 roku? Mło-
dziutka aktorka w białej sukni 
czy „małej czarnej”  wygląda po 
prostu zjawiskowo - jak przysło-
wiowe "milion dolarów"! 

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Każda z nas ma zapewne swo-
je ulubione zapachy. A jednak z 
utęsknieniem wyczekujemy ko-
lejnych edycji znanych wcześniej 
nam kompozycji. Flankery - bo 
o nich mowa - wydają się być 
produktem must have. W swych 

ofertach mają je największe mar-
ki: Dior, Chanel, Gucci, Armani, 
Thierry Mugler, Carolina Herrera.  

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Jeśli kochacie torebki, a chcia-
łybyśmy obejrzeć najsłynniejsze 
modele autorstwa takich projek-
tantów jak Louis Vitton, Fendi, 
Chanel, Karl Lagerfeld, Versace, 
Hermes czy Chloe, teraz macie 
szansę ziścić swe marzenie. Do 
12 września w londyńskim Vic-
toria & Albert Museum potrwa 

wystawa pod tytułem: „Bags: In-
side Out”. Uwaga! Na ekspozycji 
znalazła się także słynna torebka 
Margaret Thatcher! Zapraszamy i 
miłośniczki mody, i polityki!  

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com 
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

(10) Remonty łazienek, układanie 
glazury, instalacje gazowe, cen-
tralnego ogrzewania i wodno-ka-
nalizacyjne. Tel. 537 159 025

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

(7) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(7) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-

FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

(7) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

(8) HYDRAULIK, ELEK-
TRYK, DROBNE SPAWA-
NIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

(7) Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii 
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16. 
Tel. 790 26 04 51

(12) Remonty mieszkań pod 
klucz, centralne ogrzewanie, 
elektryka, kafelki, gładzie na 
mokro, remonty łazienek. Tel. 
513 022 801

(9) HYDRAULIK, ELEKTRYK – 
DOKŁADNIE. TEL. 577 670 837
(4) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płyt-
ki, łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
660 948 158

PRACA

(7) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

(1) Zatrudnimy os. niepełno-
sprawne, praca siedząca, 2 zmia-
ny. Pilne. Wałbrzych  734 108 163

KUPIĘ

(7) Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 

z lat 50 i 60, zabawki PRL, wa-
zony ze szkła kolorowego i inne. 
Tel: 500834769

SPRZEDAM

(3) Sprzedam duże ilości płyt 
winylowych, starodruki, rzeźby, 
obrazy i inne antyki w przystęp-
nych cenach. Tel. 536 450 782

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

Wystarczy, że w piątek 29.01.2021 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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