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z Małgorzatą Tutkoz Małgorzatą Tutko

Przewodniczący w Szczawnie-Zdroju odwołany!
Michał Broda, dotychczaso-

wy Przewodniczący Rady Gminy 
Szczawno-Zdrój, został odwoła-
ny z funkcji. Wszystko odbyło się 
w poniedziałek podczas drugiej 
części nadzwyczajnej sesji lokal-
nych samorządowców.
Sprawa jest interesująca nie tyl-

ko z punktu widzenia małej polityki 
w uzdrowisku, ale i również aspektu 
prawnego. Nadzwyczajna sesja Rady 
Miasta została zwołana na dzień 19 
lutego. Radni spotkali się wówczas na 
obradach w trybie zdalnym. W trakcie 
jej trwania poproszono o przerwę, a 
obrady wznowiono dopiero w ponie-
działek. Jednak część radnych pojawiła 
się na Hali Sportowej, aby obradować 
stacjonarnie. Po wznowieniu obrad, 
radni wprowadzili do porządku sesji 
uchwałę odwołującą z funkcji Prze-
wodniczącego Rady - Michała Brodę i 
przegłosowali ją ośmioma głosami za. 
Swoją decyzję rajcy argumentowali 
m.in. w taki sposób: nie wprowadził w 
grudniu do porządku obrad rocznego 
planu pracy komisji Rady Miejskiej, 
nie wprowadził w lutym do porządku 
obrad rocznego planu pracy komisji 

skarg i petycji, czy działał arbitralnie w 
sprawie o zwołanie sesji w trybie sta-
cjonarnym mimo pozytywnej opinii 
sanepidu. Podczas wideokonferencji 
odwołany przewodniczący nie szczę-
dził w słowach: - Ja uważam to jako 
pucz, pucz samorządu. Bo zrealizowa-
no sesję poza Przewodniczącym Rady 
Miejskiej. Według Brody cała sesja jest 
naruszeniem statutu gminy i ustawy o 
samorządzie. Z kolei w swoim wystą-
pieniu burmistrz uzdrowiska Marek 
Fedoruk wyjaśnił: - Nie zostały naru-
szone żadne prawa demokratyczne, 
żadne przepisy prawa obowiązują-
ce w samorządzie gminnym. Druga 
część sesji stacjonarnej odbyła się 
zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, 
gdyż nie było dobrego połącze-
nia transmisji. W trakcie tego 
posiedzenia radni złożyli 
wniosek o przeprowadze-
nie odwołania i powołania 
nowego przewodniczą-
cego rady. Pan Przewod-
niczący Rady Miejskiej, 
dotychczas Pan Michał 
Broda, w wielu swoich 
wypowiedziach wpro-

wadzał często mieszkańców w błąd 
swoim zachowaniem. Tak to było 
wczoraj uzasadnione. Nie prowadził 
w ocenie radnych tych sesji w sposób 
rzetelny - wyliczał burmistrz Fedoruk.

PAS
 Foto:KSz

Wybory na burmistrza Boguszowa-Gorc
Ważna informacja dotycząca 

przedterminowych wyborów na 
burmistrza Boguszowa-Gorc. 
W związku z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 2021 roku zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie 
przedterminowych wyborów 
burmistrza miasta Boguszowa-
-Gorc w województwie dolno-
śląskim, pełniący funkcję Bur-
mistrz Miasta Boguszowa-Gorc 
Krzysztof Kumorek przekazuje 
informację o zmianie terminów 
wykonania poszczególnych 
czynności wyborczych.
- Zamiar głosowania korespon-

dencyjnego przez wyborców niepeł-

nosprawnych oraz przez wyborców, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 60 lat powinien zostać zgło-
szony do Komisarza Wyborczego w 
Wałbrzychu najpóźniej do dnia 29 
marca 2021 r., z wyjątkiem wyborcy 
podlegającego w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach domowych, 
który zamiar głosowania zgłasza do 
dnia 6 kwietnia 2021 r.

- Wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania przez 
wyborców niepełnosprawnych oraz 
przez wyborców, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania kończą 60 lat po-
winien zostać złożony do Burmistrza 

Miasta Boguszowa-Gorc najpóźniej 
do dnia 02 kwietnia 2021 r.

- Termin na składanie wniosków o 
dopisanie do spisu wyborców w wy-
branym obwodzie głosowania na ob-
szarze miasta upływa w dniu 6 kwiet-
nia 2021 r.

- Głosowanie odbędzie się w dniu 
11 kwietnia 2021 r. w godzinach 07:00 
– 21:00.

Red.
Źródło: boguszow-gorce.pl

Więcej o kandydatach na Urząd 
Burmistrza Boguszowa-Gorc w kolej-
nym wydaniu Tygodnika 30 minut. 

WSSE - ulgi również dla WSSE - ulgi również dla 
małego biznesu  małego biznesu  

wywiad str. 3



www.30minut.pl

Piątek, 26 lutego 20212 Co? Gdzie? Kiedy? /Tygodnik30minut

rozmowa tygodnia

Redaktor Naczelny:
Paweł Szpur, gazeta@30minut.pl

Redaguje zespół:
Bartłomiej Nowak, Jakub Zima

współpraca:
dr Agnieszka Osińska-Szpur, Michał 
Jabłoński, dr Małgorzata Beślerzewska, 
Małgorzata Szpara, Paweł Ludwiczak, 
Magda Przepiórka, Dobrosław Kowalski

e-mail: redakcja@30minut.pl, 
Foto: Agencja Art-A, użyczone  
oraz archiwum redakcji

Relacje publiczne i rekrutacja:
kontakt@30minut.pl

Dział Handlowy:
531 407 736, 530 180 118
e-mail: reklama@30minut.pl, 
promocja@30minut.pl

Wydawca: Centrum sp. z o.o., 
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

Poglądy autorów i treści zawarte w 
publikacji nie zawsze odzwierciedlają 
stanowisko wydawcy

Drukarnia w Sosnowcu
POLSKA PRESS Sp. z o.o., 
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ 
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN 
AUTORSKICH

ul. Ludowa 1C, p. 111, 
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173, 
tel.: 531 407 736, 

e-mail: sekretariat@30minut.pl, 
www.30minut.pl

/Tygodnik30minut

z Arlettą Lenkiewicz,
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LUTY

26
PIĄTEK

Imieniny:
Halszki, Heleny

Dzień Staroci

MARZEC

2
WTOREK

Imieniny:
Mirosława, Aleksandra

Dzień Dinozaura

 Imieniny:
Gabriela, Auksencji

Dzień Niedźwiedzia
Polarnego

Imieniny:
Albina, Dawida, Antonii

Światowy Dzień
Obrony Cywilnej

MARZEC

1
PONIEDZIAŁEK

MARZEC

3
ŚRODA

MARZEC

4
CZWARTEK

„Gdzie jest miłość, tam jest życie”
-Mahatma Gandhi

LUTY

27
SOBOTA

8:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Jaworzyna Śląska.
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
16:30 -21:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
16:30  Zajęcia ,,Szychta Fuksów – przygotowanie do 
pracy” (Stara Kopalnia). 
17:00  Oprowadzenie po wystawie Jana Lebensteina 
(Stara Kopalnia).
19:00  Spektakl ,,Po nas choćby kosmos” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).

9:00-10:15  Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 0-2 
lat (Stara Kopalnia).
11:15-12:15  Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 
3-6 lat (Stara Kopalnia).
15:00  Oprowadzenie po wystawie Jana Lebensteina 
(Stara Kopalnia).
17:00  Przedstawienie „Chłopcy z placu Broni” (Teatr 
Lalki i Aktora Wałbrzych).
18:00  Spektakl ,,108 kostek cukru” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
19:30  Spektakl ,,Po nas choćby kosmos” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).
19:00-20:30  Nocne zwiedzanie Zamku Książ w Wał-
brzychu.
20:00  Nocne zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu. 

10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
17:00  Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity An-
drzejewskiej (Stara Kopalnia).

8:00-16.00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Jaworzyna Śląska.
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała 
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
17:00  Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity An-
drzejewskiej (Stara Kopalnia).

8:00-16.00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Jaworzyna Śląska.
10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
17:00  Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity An-
drzejewskiej (Stara Kopalnia).

10:00-17:00  Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka 
pod Atlantami).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała 
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
17:00  Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity An-
drzejewskiej (Stara Kopalnia).

Imieniny:
Teresy, Tycjana, Kunegundy

Międzynarodowy
Dzień Pisarzy

Imieniny:
Lucjusza, Adrianny, Kazimierza

Światowy Dzień Otyłości

REKLAMA R0086/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

Imieniny:
Makarego, Romana, Hilarego

Dzień Spania
w Miejscach Publicznych

LUTY

28
NIEDZIELA

10:00  Majty Run– I Bieg morsa Andrzejówka.
10.00-16.00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Jaworzyna Śląska.
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu. 
10.00-18.00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu.
12:30  Przedstawienie „Kajtuś Czarodziej” (Teatr Lalki i 
Aktora Wałbrzych).
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
18:00  Spektakl ,,108 kostek cukru” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

REKLAMA R0085/21

„Piątka” znana jest z tego, 
że wspiera swoich uczniów 
w różnych obszarach. Obec-
nie realizowane są w szko-
le zajęcia unijne - projekt 
„Szczęśliwa trzynastka”. Czy 
pandemia „nie pokrzyżowa-
ła” planów odnośnie pracy z 
dziećmi?

Pomimo pandemii w pla-
cówce odbywają się różnorod-
ne dodatkowe zajęcia eduka-
cyjne, dzięki którym uczniowie 
otrzymują wsparcie w wielu 
obszarach, a przede wszystkim 
w zakresie kompetencji mate-
matyczno-przyrodniczych tak 
istotnych na każdym etapie 
edukacji.

W naszej szkole podczas 
zdalnego nauczania nie rezyg-
nujemy z wykonywania do-
świadczeń. Uczniowie uczest-
niczący w zajęciach z biologii, 
chemii, matematyki, fizyki i geo-
grafii prowadzonych w ramach 
projektu „Szczęśliwa 13” mogą 
lepiej zrozumieć przebieg  róż-
nego rodzaju procesów zacho-
dzących w przyrodzie i tajemni-
czym świecie liczb, który dzięki 
uczestnictwu w zajęciach od-
krywają na nowo. Prowadzone 
przez platformę G-suite zajęcia 
przybliżają uczniom między 
innymi istotę procesu oddycha-
nia tlenowego, beztlenowego. 
Nauczyciel, korzystając z mag-
netycznych atomów do budo-
wy cząsteczek demonstruje 
wzory strukturalne węglowo-
dorów np. etenu. Przy pomocy 
modeli pręcikowo – kulkowych 
wyjaśnia reakcje przyłączania. 
Uczestnictwo w zajęciach daje 
uczniom możliwość samore-
alizacji, poszerzania własnych 

horyzontów, łączenia teorii z 
praktyką oraz odkrywania ta-
jemnic przyrody i matematyki. 
Dużą rolę odgrywa również 
kształcenie właściwych postaw 
i zachowania wobec otaczają-
cego środowiska. Otrzymane 
pomoce do zajęć wpływają 
na wzrost aspiracji edukacyj-
nych uczniów, mobilizują ich 
do większego wysiłku umysło-
wego oraz rozbudzają u nich 
ciekawość poznawczą świata. 
Tematyka zajęć pozwala na 
nabycie i uzupełnienie wiedzy, 
która pomaga uczestnikom 
projektu wyrównać zaległości i 
braki, daje możliwość nabycia 
umiejętności posługiwania się 
właściwymi terminami, poję-
ciami w zakresie matematyki i 
przyrody. Na zajęciach wyko-
rzystywane są programy i gry 
komputerowe, w których ucz-
niowie muszą wykazać się wie-
dzą i umiejętnościami z wielu 
działów matematyki.

A jak obecnie wygląda 
kwestia organizacji konkur-
sów? Czy uczniowie mają 
możliwość wzięcia w nich 
udziału, rozwijania swoich 
pasji?

Zmiana sposobu nauczania 
z trybu stacjonarnego na tryb 
zdalny nie zamknęła uczniom 
możliwości udziału w różnego 
rodzaju konkursach. Przez cały 
czas nauczyciele udostępniają 
swoim podopiecznym informa-
cje o różnego rodzaju formach, 
w jakich mogą sprawdzić swoją 
wiedzę. Eliminacje do konkur-
sów i poszczególne ich etapy 
(np. zDolny Ślązak) są organizo-
wane na terenie szkoły z zacho-
waniem wszystkich wymogów 
sanitarnych. Uczniowie mają 
możliwość przygotowania się 
do konkursów podczas dodat-
kowych zajęć online organizo-
wanych przez nauczycieli przy-
gotowujących ich do konkursu. 
I warto podkreślić, że zdobywa-
ją miejsca medalowe.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała OSA



Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
– ulgi również dla małego biznesu  

O wynikach Wałbrzy-
skiej Strefy w dobie 
pandemii, ulgach podat-
kowych, preferencjach 
dla małego biznesu, 
planach inwestycyjnych 
oraz przemysłowym ser-
cu Wałbrzycha opowiada 
Artur Siennicki, prezes 
zarządu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK” 
sp. z o.o. (WSSE).

Wałbrzyska Strefa działa 
od 24 lat, ale po raz pierwszy 
mierzy się z globalną pande-
mią. Jak sytuacja związana z 
COVID-19 wpłynęła na wyni-
ki strefy w 2020 roku?

Pandemia nie wpłynęła 
negatywnie na aktywność 
inwestycyjną przedsiębior-
ców. Tylko od marca, to jest 
od wprowadzenia restryk-
cji wsparliśmy 20 projektów 
inwestycyjnych. W sumie w 
2020 r. wydaliśmy 25 decyzji 
o wsparciu inwestycji, których 
łączne nakłady sięgają niemal 
1,5 miliarda złotych. Dzięki 
tym inwestycjom powsta-
ną nowe miejsca pracy oraz 
utrzymane zostaną już istnie-
jące etaty, co jest szczególnie 
ważne w obecnych czasach.

Strefy ekonomiczne ko-
jarzone są z miejscem prze-
znaczonym dla dużych, za-
granicznych koncernów. Czy 
w wałbrzyskiej strefie inwe-
stują również małe i średnie 
firmy?

Prawie połowa z 25 przed-
siębiorców, którzy realizują 
nowe inwestycje w WSSE re-
prezentuje sektor mikro, małe-
go i średniego biznesu. Warto 
zaznaczyć, że aż 16 inwestycji 
zostanie zrealizowanych przez 
firmy z polskim kapitałem. 

Cieszy nas tak wysoki udział 
rodzimego, mniejszego bizne-
su. Jest to dowód, że obowią-
zujące zasady funkcjonowania 
stref sprzyjają wsparciu MŚP a 
polscy, lokalni przedsiębiorcy 
mają świadomość korzyści ja-
kie daje program „Polska Stre-
fa Inwestycji”.

Czy ten program to zu-
pełnie nowe podejście do 
zasad udzielania ulg podat-
kowych? Czym różni się od 
wcześniejszych zasad funk-
cjonowania stref ekono-
micznych?

Dzisiaj strefą ekonomiczną 
jest cała Polska. Przedsiębior-
ca może korzystać ze wsparcia 

realizując inwestycję zarówno 
na własnej nieruchomości, 
jak i kupując nowy grunt - bu-
dując zakład od podstaw lub 
najmując gotową halę. Pro-
gram Polska Strefa Inwestycji 
jest elastyczny i dostosowany 
do potrzeb przedsiębiorców. 
Szczególnie premiowane są 
inwestycje związane z prze-
mysłem 4.0 i działalnością ba-
dawczo-rozwojową. 

Na jakie zwolnienia mogą 
zatem liczyć przedsiębior-
cy?  

W przypadku Dolnego Ślą-
ska wysokość ulgi w podatku 
dochodowym wynosi do 45% 
wartości inwestycji lub dwu-
letnich kosztów zatrudnienia 
nowych pracowników. Zwol-
nienie przysługuje przedsię-
biorcom nawet przez okres 15 
lat. Dla przykładu – jeśli mi-
krofirma zainwestuje w Wał-
brzychu 200 tys. złotych, to 
może uzyskać ulgę w podatku 
dochodowym wynoszącą 90 
tysięcy złotych, czyli 45% war-
tości projektu. Zaoszczędzo-
ne w ten sposób środki może 
przeznaczyć na dalszy rozwój 
biznesu. 

Czy mniejszym firmom ła-
twiej uzyskać ulgę? 

Tak, w przypadku mikro-
-przedsiębiorstwa inwestu-
jącego w Wałbrzychu, mi-
nimalna wartość inwestycji 
wynosi właśnie 200 tys. zł. Dla 
porównania – próg dla duże-
go przedsiębiorstwa to 10 mln 
złotych. Szczegóły rozpisane 
są na naszej stronie interneto-
wej. Oczywiście pomocą służy 
również nasz zespół.  

Czy wsparcie może otrzy-
mać również firma, która 
już prowadzi działalność a 
inwestycja związana jest z 
rozwojem biznesu?

Tak, wsparcie udzielane 
jest również na rozwój dzia-
łalności np. zakup nowych 
maszyn, poszerzenie produk-
cji czy rozbudowę zakładu. To 
nie strefa narzuca ramy nowej 
inwestycji, tylko przedsię-

biorca przedstawia nam swój 
pomysł na biznes. Wsparciem 
obejmujemy większość dzia-
łalności produkcyjnych oraz 
wybrane usługi, np. IT, badaw-
czo-rozwojowe, inżynieryjne, 
call center, czy działalność 
rachunkowo-księgową.

Czy Strefa oprócz ulg po-
datkowych oferuje przed-
siębiorcom dodatkowe ko-
rzyści z funkcjonowania na 
jej obszarze?

Wałbrzyska Strefa stara się 
odpowiadać na bieżące po-
trzeby naszych inwestorów. 
Oferujemy cały pakiet tak 
zwanej „opieki po-inwestycyj-
nej”, w której skład wchodzi 
przynależność do grupy za-
kupowej obniżającej opłaty 
za media, wsparcie eksportu i 
ekspansji na rynki zagranicz-
ne, współpraca ze szkołami 
branżowymi i technicznymi 
oraz szkolenia dla pracow-
ników firm strefowych. Z 
powodu pandemii nie mo-
gliśmy przeprowadzać tych 
działań poprzez bezpośred-
nie kontakty. Uruchomiliśmy 
zatem platformę do spotkań 
zdalnych. Do końca stycznia 
zorganizowaliśmy blisko  150 

webinarów, w których uczest-
niczyło łącznie prawie 8 tys. 
osób. Warto podkreślić, że w 
ofercie WSSE dla przedsię-
biorców znajdują się nie tylko 
atrakcyjne tereny inwestycyj-
ne, ale również gotowe hale 
przemysłowe pod wynajem. 
Właśnie poszerzamy naszą 
ofertę poprzez budowę kolej-
nych sześciu obiektów. 

Czy strefa planuje rów-
nież inne inwestycje własne 
w tym roku?

Wspomniany program bu-
dowy hal to największa inwe-
stycja własna naszej spółki 
od początku jej funkcjonowa-
nia – opiewająca łącznie na 
około 120 mln zł. Realizacja 
zadania przewidziana jest na 
ten i następny rok. Oprócz 
tego zaplanowano zadania 
infrastrukturalne na objętych 
przez nas terenach. To jednak 
nie koniec – wdrożymy rów-
nież projekty innowacyjne. Od 
kwietnia uruchamiamy „Aka-
demię Lidera INVEST-PARK”, 
która ma za zadanie rozwinąć 
przywództwo poprzez rozwój 
kluczowych kompetencji lide-
ra. Po zakończeniu Akademii 
uczestnicy otrzymają certy-
fikaty. Kolejny duży projekt, 
również edukacyjny,  zakłada 
utworzenie Centrum Szko-
leniowego, które zostanie 
wyposażone w technologię 
wirtualnej rzeczywistości (VR) 
oraz modelową linię produk-
cyjną odpowiadającą stan-
dardom przemysłu 4.0. Cen-
trum będzie dedykowane dla 
pracowników firm strefowych 
oraz uczniów szkół technicz-
nych i branżowych. Będzie to 
również miejsce spotkań bi-
znesowych i konferencji. Cen-
trum Szkoleniowe powsta-
nie w hali budowanej przez 
nas na terenie Wałbrzycha i 
z czystym sumieniem mogę 
nazwać je już dziś „przemysło-
wym sercem miasta”. Jestem 
również przekonany, że o tym 
projekcie będzie wkrótce bar-
dzo głośno. 

Dziękuję za rozmowę. 

Zachęcam do kontaktu z 
naszymi ekspertami, którzy 
odpowiedzą na Państwa py-
tania i rozwieją wątpliwości 
dotyczące programu Polska 
Strefa Inwestycji i zwolnień 
podatkowych.

www.invest-park.com.pl
doi@invest-park.com.p
tel. 74 664 91 52,
74 664 91 54,
74 664 91 79

Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o. 

Artur Siennicki, Prezes ZarząduArtur Siennicki, Prezes Zarządu
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Bezzałogowo na Marsa
Blisko dwadzieścia pięć lat temu lądowaliśmy bezzałogowo na Czerwonej Planecie. 

Mimo wielu misji kosmicznych z użyciem nowoczesnego sprzętu, zarówno pod względem 
elektronicznym, jak i mechanicznym czy informatycznym, ludzkość jeszcze nie stanęła 
stopą na Marsie.

Zdjęcie tygodnia Autor: Stanisław  Bedra

Historia podboju
Warto przypomnieć, że w 

latach dziewięćdziesiątych 
dwudziestego wieku amery-
kańska agencja NASA zdecy-
dowała wprowadzić strategię 
eksploracji bezzałogowej o 
nazwie “better, faster, che-
aper”. W niej planowano do-
konać kilku małych i innowa-
cyjnych misji bezzałogowych, 
które relatywnie szybko moż-
na by zbudować przy jedno-
czesnym niskim koszcie cał-
kowitym wyprawy. Dobrym 
przykładem takiej misji miał 
być Mars Pathfinder.  Podkreś-
lmy, że koszt całkowity tego 
przedsięwzięcia sięgał około 
280 milionów dolarów w tam-

tym czasie. To było znacznie 
mniej od lądowników Viking, 
których zbudowanie w latach 
dziewięćdziesiątych dwudzie-
stego wieku kosztowałoby 
około 3,5 miliarda dolarów. Pa-
miętny start misji odbył się 5 
grudnia 1996 roku. Natomiast 
lądowanie nastąpiło 4 lipca 
1997 roku w regionie zwanym 
Chryse Planitia, około 19 stop-
ni na północ od marsjańskiego 
równika. Ciekawostką jest fakt, 
że lądowanie łazika nastąpiło 
za pomocą wówczas odważ-
nej metody, składającej się z 
bezpośredniego wejścia w at-
mosferę Czerwonej Planety, w 
dodatku bez wcześniejszego 
wchodzenia na orbitę. Godny 

podkreślenia jest również fakt, 
że odbyło się to z wykorzysta-
niem spadochronu, zestawu 
poduszek powietrznych i re-
trorakiet. Podczas lądowania 
wpierw doszło do serii “odbić” 
lądownika od powierzchni 
Marsa. Pierwsze z nich wzbiło 
obiekt badawczy do wysokość 
ponad 15 metrów. Zanim za-
trzymano lądownik, zestaw 
wykonał około 16 “odbić”, a 
cały proces lądowania – od 
wejścia w atmosferę po zatrzy-
manie – trwał około czterech 
minut. Lądowanie nastąpiło o 
godzinie 18:56 CEST w dniu 4 
lipca 1997 roku. Wówczas cela-
mi misji Mars Pathfinder były: 
demonstracja możliwości do-

starczenia lądownika oraz ma-
łego łazika na powierzchnię 
Marsa, podstawowe badania 
geologiczne i geochemiczne 
w różnych miejscach na po-
wierzchni, zmierzenie właś-
ciwości magnetycznych po-
wierzchni, przeprowadzenie 
próby jazdy łazika i wykonanie 
serii pomiarów oraz zdjęć.

Oblężenie Marsa
Od czasu zakończenia mi-

sji lądownik wykonał ponad 
16500 zdjęć oraz ponad 8,5 
miliona pomiarów atmosfery 
marsjańskiej. Jednak cieka-
wostką jest to, że misja była 
planowana na nie więcej niż 
miesiąc, a trwała aż do koń-
ca września 1997 roku, kiedy 
to odebrano ostatni sygnał z 
lądownika, czyli 27 września 
1997 roku. Misja była pierwszą 
z “inwazji” Ziemian na Marsa. 
Od czasów tej wyprawy co 
kilka lat wysyłane są kolej-
ne sondy, łaziki i lądowniki w 
kierunku Czerwonej Planety, 
znacząco poszerzając o niej 
naszą wiedzę. Ale były też ta-
kie misje jak Mars Polar Lander 
czy Fobos-Grunt, które zakoń-
czyły się niepowodzeniem. Od 
tamtego czasu (a także od me-
teorytu ALH 84001) nastąpiła 
swoista rewolucja w naukach 
związanych z Marsem – od 
astrobiologii po planetologię. 
Dzięki owym dziedzinom wie-
my dziś, że w przeszłości Mars 
był inną planetą niż jest aktu-
alnie – występowała tam woda 
w stanie ciekłym w wielu miej-
scach i przez długi okres czasu 
mogło obecne być tam życie. 
Co więcej, jest wciąż możliwe, 
że gdzieś jeszcze to marsjań-
skie życie się uchowało – np. w 
niektórych niszach, w których 

mikroorganizmy mogłyby się 
chronić przed panującymi wa-
runkami na Czerwonej Plane-
cie. W piętnastą rocznicę lądo-
wania misji Mars Pathfinder ku 
Czerwonej Planecie zmierzał 
łazik Mars Science Laboratory 
(MSL). Ten łazik wylądował we-
wnątrz krateru Gale szóstego 
sierpnia 2012 roku. Możliwości 
MSL setki razy przewyższają te 
zaprezentowane przez łazik 
Sojourner, od którego moż-
na powiedzieć, że “wszystko 
się zaczęło". Misja trwała do 
10.03.2017 roku, a łazik przeje-
chał około 16 kilometrów.

Nowa misja
18 lutego 2021 roku Łazik 

Perseverance wylądował na 
Marsie, w kraterze Jezero o 
średnicy około pięćdziesięciu 
kilometrów. Celem najnowszej 
misji jest poszukiwanie oznak 
dawnego życia, a także zbie-
ranie próbek skał, które będą 
przechowywane we wnętrzu 
pojazdu do przybycia kolej-
nej sondy. W ocenie naukow-
ców w kraterze w przeszłości 
znajdowała się woda. Warto 
nadmienić, że NASA wysłała 
również niewielki helikopter 
Ingenuity. Ma on wykazać, że 
także na innych planetach jest 
atmosfera, w której możliwe 
są loty.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://kosmonauta.net

https://nt.interia.pl
https://news.astronet.pl

https://wiadomosci.onet.pl
https://www.pulskosmosu.pl

https://www.rp.pl/Kosmos

W styczniu tego roku 
Radni Gminy Walim przy-
jęli uchwałę w sprawie 
zwolnienia z podatku od 
nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli zwią-
zanych z prowadzeniem 
działalności gospodar-
czej, wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których 
płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu w związ-
ku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19.

Natomiast na sesji Rady 23 
lutego radni Gminy Walim pod-
jęli kolejną uchwałę w sprawie 
pomocy przedsiębiorcom. Zwol-
nienie to dotyczy opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. Pomoc ta skierowana 

jest do restauratorów, sprzedają-
cych napoje alkoholowe na te-
renie Gminy Walim. Okazuje się, 
że sytuacja epidemiologiczna 
szczególnie negatywnie odbija 
się w gminach takich jak Gmi-
na Walim, w której działalności 
opierają się przede wszystkim na 
działaniach w zakresie turystyki. 
- Zamknięcie hoteli i lokali ga-
stronomicznych spowodowało 
ogromne straty dla przedsiębior-
ców z naszego terenu, dlatego 
złożyłem do Rady Gminy Walim 
projekty uchwał w sprawie po-
mocy dla tych działalności, które 
przyniosły najwięcej strat. Cieszę 
się, że Radni Gminy Walim jed-
nogłośnie przyjęli rozwiązania 
wspomagające naszych przed-
siębiorców – mówi Wójt Gminy 
Walim Adam Hausman.

Red./GM

Pomagają przedsiębiorcom
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DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Upór PGE – który wynika z 
polityki rządzącej partii – jest 
bardzo drogi. Straty, na jakie 
nas naraża, są w zasadzie nie-
policzalne i nie do oszacowania. 
Część przekłada się na konkret-
ne pieniądze. Sprawa dotyczy 
kompleksu Turów. – Funkcjo-
nowanie kompleksu Turów 
staje się coraz bardziej proble-
matyczne. Do problemów śro-
dowiskowych, zdrowotnych i 
klimatycznych, które przynosi 
spalanie węgla brunatnego, do-
chodzi silny konflikt z sąsiadami 
Czechami i Niemcami. Po raz 
pierwszy w historii południowi 
sąsiedzi, społeczeństwo i rząd 
czeski występuje do Trybunału 
Sprawiedliwości UE ze skargą na 
Polskę – mówi Radosław Gawilk, 
prezes Stowarzyszenia Ekolo-
gicznego EKO-UNIA. – Uspokoić 
sytuację może przyjęcie od-
powiedzialności za straty oraz 
określenie przez rząd RP i PGE 
terminu skrócenia działalności 
Turowa. Otworzy to możliwość 
skorzystania przez gminy regio-
nu zgorzeleckiego z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji.

Jeszcze 21 stycznia 2021 roku 
do Komisji Europejskiej wpły-
nęła oficjalna skarga, złożona 
przez mieszkańców niemieckiej 
Żytawy. 22 lutego rząd Repub-
liki Czeskiej podjął decyzję o 
złożeniu do 15.03.2021 pozwu 
o uchybienie zobowiązaniom 
państwa członkowskiego do 
Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości.

Jeśli Trybunał potwierdzi, 
że Polska uchybiła zobowiąza-
niom, będzie musiała natych-
miast usunąć te uchybienia. 
Jeśli w wyniku kolejnej skargi 
złożonej przez Komisję Trybu-
nał stwierdzi, że dane państwo 
członkowskie nie zastosowało 
się do wyroku, może nałożyć 
na nie karę finansową (ryczałt 
lub okresową karę pieniężną) 
w wysokości określonej przez 
Trybunał na podstawie wniosku 
Komisji.

Żeby było „ciekawiej” PGE od 
października stara się przeko-
nywać Komisję Europejską oraz 
zagraniczne instytucje finan-
sowe, że jej celem jest szybka 
transformacja niskoemisyjna 
i neutralność klimatyczna w 
2050 roku, ale – jednocześnie 
– spółka stara się o przedłuże-
nie działania kompleksu Turów 
do 2044 roku! Upór PGE może 
kosztować spółkę, a tym samym 
polskich podatników, odcięcie 
od rynków finansowych. A to 
tylko w imię pokracznie rozu-
mianej tradycyjnej gospodarki i 
oczywiście wbrew logice…

Ważny komunikat
Jesteś emerytem lub 

rencistą i dorabiałeś w 
ubiegłym roku a nie osiąg-
nąłeś jeszcze powszechne-
go wieku emerytalnego 
- pamiętaj, żeby rozliczyć 
z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych swoje do-
datkowe przychody. Nie 
muszą tego robić kobiety, 
które mają więcej niż 60 
lat i mężczyźni powyżej 65 
lat.

Emeryci i renciści, którzy w 
2020 roku  pracowali zawodowo, 
powinni do 1 marca br. powiado-
mić ZUS o osiągniętych w ubie-
głym roku przychodach oraz o 
wybranym przez siebie systemie 
rozliczeniowym – miesięcznym 
lub rocznym - w zależności od 
tego, co jest korzystniejsze dla 
świadczeniobiorcy. - Przycho-
dy rozlicza się na podstawie 
zaświadczenia pracodawcy, za-
trudniającego emeryta lub ren-
cistę. Osoby opłacające składki 
same za siebie (np. prowadzący 
działalność gospodarczą) po-
winny przedstawić oświadczenie 
o wysokości przychodu – wyjaś-

nia Iwona Kowalska-Matis, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka 
wyjaśnia, że w przypadku osób 
prowadzących pozarolniczą 
działalność za przychód uważa 
się podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne. 
Zaświadczenie/oświadczenie 
należy dostarczyć do oddziału 
ZUS, który wypłaca emerytu-
rę lub rentę. - Jeżeli ktoś się z 
nami nie rozliczy możemy za-
wiesić wypłatę a nawet zażądać 
zwrotu niesłusznie pobranych 
kwot, gdyż osiągany przychód 
może wpływać na zmniejszenie 
lub zawieszenie emerytury czy 
renty – przestrzega Kowalska-
-Matis. Zmniejszeniu podlega 
emerytura/renta, gdy uzyskany 
przychód jest większy niż 70 pro-
cent przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w kraju. Do za-
wieszenia świadczenia dochodzi 
wówczas, gdy przychód prze-
kroczy górną kwotę graniczną, 
tzn. 130 procent przeciętnego 
wynagrodzenia. Rzeczniczka do-
daje, że rozliczenia dotyczą tylko 
osób, które jeszcze nie osiągnęły 
powszechnego wieku emery-
talnego, czyli kobiet przed 60 
rokiem życia i mężczyzn przed 
65. Emeryci, którzy już osiągnęli 
powszechny wiek emerytalny, a 

także osoby, które dostają z ZUS 
renty dla inwalidów wojennych, 
inwalidów wojskowych, których 
niezdolność do pracy pozostaje 
w związku ze służbą wojskową 
oraz renty rodzinne przysługują-
ce po osobach uprawnionych do 
tych świadczeń, mogą zarobko-
wać bez ograniczeń i nie muszą 
powiadamiać ZUS o osiąganych 
zarobkach.

Gdy przekroczony zostaje 
próg 70 procent przeciętnego 
wynagrodzenia, świadczenie 
umniejsza się o kwotę przekro-
czenia, maksymalnie zaś (gdy 
kwota przekroczenia jest wyż-
sza niż kwota maksymalnego 
zmniejszenia) o kwotę: 

- w okresie 1-2/2020
599,04 zł dla emerytury i renty 

z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy,

449,31 zł dla renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pra-
cy,

509,22 zł dla renty rodzinnej, 
do której uprawniona jest jedna 
osoba;

- w okresie 3-12/2020
620,37 zł dla emerytury i renty 

z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy

465,31 zł dla renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pra-
cy;

527,35 zł dla renty rodzinnej, 
do której uprawniona jest jedna 
osoba.

Red./ZUS info

Wałbrzych
Potrójna Korona
Wystartowały zapisy na najdłuż-
szy górski marsz z cyklu Potrójna 
Korona – edycja wałbrzyska. 500 
uczestników będzie miało do 
pokonania 80-kilometrową trasę 
przez najwyższe szczyty Gór Wał-
brzyskich, Kamiennych i Sowich. 
Na przejście trudnej i długiej drogi 
z wieloma stromymi podejściami 
będą mieli 28 godzin. Start i meta 
zlokalizowana jest na terenie 
Miasta Wałbrzycha, które zostało 
Partnerem wydarzenia. Rozpoczę-
cie imprezy nastąpi w sobotę 12 
czerwca 2021. Więcej pod adre-
sem: www.walbrzyska.potrojna-
korona.pl

Unisław Śląski
Młody fałszerz
27 zarzutów usłyszał już 27-letni 
mieszkaniec powiatu wałbrzyskie-
go. Podejrzany fałszował umowy 
kupna-sprzedaży samochodów, 
aby uniknąć opłat celno-skar-
bowych. Sprawa ma charakter 
rozwojowy, gdyż pracujący nad 
nią funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Boguszowie-Gorcach za-
bezpieczyli blisko 150 tego typu 
dokumentów. Niewykluczone, że 
mężczyzna odpowie za kolejne 
tego typu czyny, co wykaże dalsza 
analiza zgromadzonego materia-
łu. 27-latkowi grozi teraz kara po-
zbawienia wolności do lat 5.
Źródło: http://www.walbrzych.
policja.gov.pl

Wałbrzych
Pomysłowy cwaniaczek
18-latek spotkał się przy ulicy 
Armii Krajowej w Wałbrzychu z 
pokrzywdzonym i w zamian za te-
lefon - jako że nie miał przy sobie 
gotówki - zaoferował mężczyźnie 
kartę płatniczą wystawioną na 
dane personalne swojego kolegi. 
Miało się na niej znajdować 550 
złotych, czyli równowartość zapła-
ty za towar. Nieświadomy 22-latek 
przyjął ofertę i poszedł wypłacić 
pieniądze z bankomatu. Oczywi-
ście w tym momencie nastolatek 
zniknął. Za doprowadzenie innej 
osoby do niekorzystnego roz-
porządzania własnym mieniem 
18-latkowi grozi teraz kara pozba-
wienia wolności do lat 8.
Źródło: http://www.walbrzych.
policja.gov.pl

Powiat świdnicki
Poprawią bezpieczeństwo
Skrzyżowanie drogi powiatowej 
numer D3396 z drogą krajową 
nr 5 w Mielęcinie uważane jest 
za jedno z najniebezpieczniej-
szych na terenie powiatu świd-
nickiego. Warto przypomnieć, że 
w ostatnich latach dochodziło 
tam do wielu kolizji i wypadków, 
także śmiertelnych. Teraz ma się 
to zmienić. Jak podają źródła, w 
pierwszym kwartale 2021 roku 
powinien zostać ogłoszony prze-
targ na wykonanie prac projekto-
wych związanych z przebudową 
tego niebezpiecznego miejsca. 
Według planów GDDKiA do 2023 
roku powinno zostać wybudowa-
ne rondo.
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Studio Espresso gościło w internecie jako wideorozmowa 

z wokalistką, songwriterką oraz nauczycielką muzyki rozmawiał Paweł Szpur 

z Małgorzatą Tutko

Oglądnij pełny wywiad

Jak to się stało, że muzyka 
zagościła na stałe w Twoim ży-
ciu?

Jak myślałam nad tym, to 
muzyka była zawsze obecna 
w moim życiu. Jak z czymś do-
rastamy, to później ciężko jest 
zrezygnować z tego w wieku do-
rosłym. Tak jak z językiem, jeżeli 
ktoś mówi na co dzień po polsku, 
przez dwadzieścia lat swojego 
życia, to później ciężko ten pol-
ski odstawić, chyba że wyjedzie-
my do innego kraju i zaczyna nas 
otaczać inna grupa językowa. Ta 
muzyka była od zawsze obecna 
w moim życiu. Mój tato był mu-
zykiem, co prawda później zre-
zygnował z tego zawodu. Dużo 
muzyki słuchało się w moim 
domu rodzinnym, wzrastałam z 
nią i nigdy mnie nie opuściła.

Realizujesz różne projekty 
muzyczne, w tym - projekt „Re-
-Karpaty”, w którym łączysz 
utwory ludowe w repertuarze 
jazzowym. Na czym to polega?

Folklor był bardzo obecny w 
moim życiu. Szczególnie w okre-
sie nastoletnim. Potrafiłam do 
późnych godzin nie położyć się 

spać. W tym czasie słuchałam 
słowackich utworów ludowych 
czy ukraińskich. Byłam również 
w zespole śpiewaczym „Suda-
rynia” w Raciborzu, z którego 
pochodzę. Jeździłam także na 
góralskie jam session, a jazz też 
gdzieś był obecny w tym okresie 
mojego życia i później zagościł 
na stałe. I tak jak na początku 
mówiłam z tą muzyką - ciężko ją 
było wyplenić - tak samo ciężko 
było z tym folklorem. To była na-
turalna kolej rzeczy dla mnie. Ko-
lejny język, którym mogę mówić. 
Poznałam jazz, poznałam środki, 
którymi posługuje się ta muzy-
ka. Więc czymś naturalnym dla 
mnie było łączenie tego. Dodam 
również, że poznałam się z moim 
mężem na próbie zespołu ludo-
wego (Prypadok) i w później-
szych latach razem stworzyliśmy 
projekt „Re-Karpaty”.

Ciężko jest połączyć mu-
zykę ludową z jazzem? Czy to 
wychodzi spontanicznie?

Wydaje mi się, że to jest bar-
dzo blisko siebie. Podwaliny 
jazzu też sięgają muzyki ludo-
wej. Wszystko jest bardzo blisko 

ludzi. Jest to sztuka, która wy-
nika z potrzeb duszy, z potrzeb 
prostych ludzi, którzy chcieli 
się wyrazić. Wiadomo, że moż-
na studiować w innych krajach 
muzykę ludową, a u nas można 
studiować muzykę jazzową, jed-
nakże nie jest to wystudiowana 
muzyka klasyczna, którą ktoś 
ubrał w ramy i zasady, że pewne 
rzeczy można grać, pasują do 
siebie, a pewne są zakazane. Co 
ciekawe, w tych obu gatunkach: 
i w muzyce jazzowej, i w muzyce 
ludowej, bardzo mocno stawia 
się na improwizację. To wynikło 
naturalnie.

Jesteś także songwriterką. 
Tematy, które poruszasz, wy-
pływają wprost od Ciebie, czy 
piszesz pod konkretny utwór?

Nigdy, może to za duże sło-
wo, ale nie przypominam sobie, 
żebym kiedykolwiek  pomyślała 
sobie – teraz napiszę o miłości i 
… piszę. Słowa zazwyczaj ukła-
dają mi się same w głowie. Cza-
sami było tak, że jechałam au-
tobusem, autem i po prostu nie 
opuszczały mnie niektóre wersy, 
,,pisały” się same. Jak już było 

tego tak dużo, siadałam wów-
czas nad kartką i to spisywałam. 
Wydaje mi się, że ta bliskość tego 
tekstu i potrzeba obcowania z 
nim, miłość do niego wynika 
z tego, że jako jedenastolatka 
wstąpiłam do klubu poezji śpie-
wanej ,,Atlantyda” (działającego 
przy Raciborskim Centrum Kul-
tury) i miałam tam do czynienia 
z poezją i literaturą. Później moją 
wielką pasją był również teatr. 
Więc muzyka, teatr, tekst zawsze 
mi towarzyszyły. I trudno śpie-
wać mi bez tekstu. Oczywiście w 
muzyce jazzowej są takie gatun-
ki, gdzie wokaliści nie posługują 
się tekstem. Jest scat, czyli im-
prowizacja wokalna, która imitu-
je dźwięk instrumentów. Jednak 
dla mnie tekst jest wielkim noś-
nikiem emocji i myśli. Dla mnie 
to jest wszystko w czym mogę 
się wyrazić – melodią i właśnie 
tekstem.

A zdarzyło się, że ktoś miał 
muzykę i poprosił, abyś napi-
sała tekst?

Tak, dostałam taką propo-
zycję, ale nic z tego nie wyszło. 
Chodziło o projekt, gdzie był 
jakiś nadany temat, dostałam 
także podkład muzyczny, do któ-
rego miałabym napisać tekst. Fi-
nalnie osoba, dla której pisałam 
nie była zadowolona z efektu, 
więc teraz piszę głównie dla sie-
bie.

Uczysz dzieci muzyki, masz 
skończony kurs drugiego 
stopnia uczenia się muzyki wg 
prof. E.E.Gordona.  Nauczanie 
małych pociech wynikło spon-
tanicznie, czy to była przemy-
ślana decyzja?

Oprócz studiów wokalnych 
i jazzowych, studiowałam rów-
nolegle edukację muzyczną i 
tam zetknęłam się pierwszy raz z 
pojęciem edukacja wg prof. Gor-
dona. Bardzo spodobało mi się 
tam to, że pracuje się z małymi 
dziećmi, niemowlętami. Chcia-

łam zgłębić ten temat. Później 
zostałam mamą i wszędzie się 
przewijały te pojęcia– "gordon-
ki", edukacja Gordonowska. To 
połączyło się w jedno - miłość 
do takich małych dzieci, eduka-
cja muzyczna, miłość do muzyki. 
Do tej pory jak wchodzę na salę, 
gdzie są te maluszki, to jestem 
rozpromieniona, bo te małe 
dzieci mają niezwykłą energię i 
ciekawość odkrywania świata.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu 

nasz gość opowiada o różnicy 
między pracą z dziećmi, a doro-
słymi, a także o projekcie „gosza”. 
Zeskanuj kod QR, obejrzyj pełen 
wywiad i posłuchaj utworów.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Podbój – według Słownika 
Języka Polskiego – leksem ten 
oznacza: po pierwsze - zdo-
bycie cudzych terytoriów w 
walce zbrojnej i narzucenie 
władzy ludności zamieszkałej 
na tych terytoriach; po dru-
gie: uwieńczone sukcesem 
działania mające na celu zy-
skanie czyjejś sympatii, miło-
ści; po trzecie: są to działania 
zmierzające do poznania lub 
zdobycia czegoś, osiągnięcia 
popularności, sukcesu itp. To 
drugie tłumaczenie definicji 
możemy sobie odpuścić, bo 
„Walentynki” mamy już za 
sobą. Mnie raczej interesuje 
zupełnie inne wyjaśnienie, 
gdyż w dobie dzisiejszej cy-
wilizacji najczęstszym pod-
bojem jest podbój kosmosu, 
który tłumaczymy jako fizycz-
ną eksplorację przestrzeni 
kosmicznej, zarówno przez 
bezzałogowe próbniki, jak i 
załogowe pojazdy kosmicz-
ne. Począwszy od 12 kwietnia 
1961 roku, kiedy to statek z 
Jurijem Gagarinem na po-
kładzie okrążył ziemię, ludzie 
zaczęli zgłebiać wiedzę o 
kosmosie w praktyce i w te-
orii. Nie tylko wystrzeliliśmy 
satelity, zbudowaliśmy sta-
cję kosmiczną na orbicie, ale 
również stanęliśmy na Księ-
życu. Bezzałogowe pojazdy 
kosmiczne wylądowały na 
Czerwonej Planecie, w tym 
jeden z nich tydzień temu. O 
tym piszemy szerzej w tema-
cie tygodnia. Lada moment, a 
poleci tam misja z ludźmi. Ba-
danie sąsiednich planet jest 
pierwszym ważnym krokiem 
w poznawaniu wszechświata. 
To kolejny etap w eksploracji 
bezkresnego kosmosu. Etap, 
który jest małym początkiem 
tego, co jako małe dziecko 
mogłem zobaczyć w serii 
filmów i serialu o Star Trek. 
Mam nadzieję, że mojemu 
pokoleniu przyjdzie jeszcze 
ujrzeć startujący w kosmos 
statek badawczy - taki jak USS 
Enterprise (NCC-1701-D), a 
słynne słowa: „Załoga statku 
Enterprise podąża z misją ba-
dawczą. Poznaje obce światy 
i cywilizacje. Śmiało zmierza 
tam, gdzie nie dotarł żaden 
człowiek” staną się faktem.   

Redaktor Naczelny

REKLAMA R0090/21

sekund

To dobra wiadomość 
dla miłośników reliktów 
przeszłości. Po wielomie-
sięcznej przerwie spowo-
dowanej pandemią, Gieł-
da Staroci, Numizmatów 
i Osobliwości powraca na 
świdnicki Rynek w nie-
dzielę, 7 marca.

Giełda Staroci od prawie pięć-
dziesięciu lat gromadzi w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca tłu-
my świdniczan oraz przyjeżdża-
jących z Dolnego Śląska, w tym 
kolekcjonerów, łowców okazji 
i miłośników rzeczy, których w 
sklepach już dostać nie można. 
Stałe spotkania mają w Świdni-
cy kolekcjonerzy numizmatów, 

pocztówek, birofiliści i filateliści. 
Na Giełdzie kupić można meb-
le, dzieła sztuki i biżuterię, stare 
zegary oraz akcesoria i części 
służące do przywracania starym 
przedmiotom ich dawnego bla-
sku. Godziny funkcjonowania 
giełdy to od 8.00 do 14.00.

Red./MD

Powraca Świdnicka Giełda Staroci 

Świdnica
Będzie koncert
28 lutego 2021 roku o godz. 12:00 
odbędzie się krótki koncert w Koś-
ciele Pokoju w Świdnicy, na który 
zapraszają wraz z Fundacją Dobrej 
Muzyki Zuzanna i Maciej Bator. A 
wszystko dzięki przepisom, które 
chwilowo pozwalają na organizację 
wydarzeń z publicznością o stanie 
pięćdziesięcu procent zapełnienia 
sali w reżimie sanitarnym. Koncert 
będzie poświęcony uczczeniu 218. 
rocznicy urodzin Christiana Schla-
ga, założyciela świdnickiej firmy or-
ganmistrzowskiej Schlag & Söhne, 
która na przełomie XIX i XX wieku 
prężnie działała w Świdnicy.

Wałbrzych
Rozbudowa parkingu
Rozpoczęto kolejny etap rewita-
lizacji placu, który przylega bez-
posrednio do ulic Kilińskiego i 
Rycerskiej. Za około cztery miliony 
złotych na tym terenie powstaną: 
miejsce rekreacji z placem zabaw 
oraz dodatkowe miejsca parkingo-
we. Inwestycja współfinansowana 
jest ze środków Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego w ramach Planu 
Junckera. Prace budowalne zakoń-
czą się późną wiosną – informuje 
na swojej stronie interentowej w 
social mediach Prezydent Miasta 
Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Świdnica
Schronisko podsumowuje
Przypominamy, że schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Świdnicy 
powstało w ramach budżetu oby-
watelskiego a jego całkowity koszt 
powstania opiewał na kwotę bliską 
dwóch milionów złotych. Funkcjo-
nuje od początki 2017 roku pod 
egidą Urzędu Miasta. W 2020 roku 
schronisko pomogło ponad pięciu-
set zwierzakom, z czego około sto 
trafiło do właścicieli. Placówka ra-
dzi sobie dobrze dzięki pracy wielu 
wolontariuszy, którch liczba wynio-
sła dotychczas blisko sto pięćdzie-
siąt osób.

Wałbrzych
Poważny wypadek
Wieczorem 23 lutego na ulicy 
Wieniawskiego w Wałbrzychu 
doszło do kolejnego poważnego 
wypadku drogowego z udziałem 
niechronionego uczestnika ruchu 
drogowego. Przed godziną 19:30 
80-letni mieszkaniec Boguszowa-
-Gorc, w wyniku nieudzielenia 
pierwszeństwa pieszemu znajdują-
cemu się na przejściu dla pieszych, 
potrącił prowadzonym przez siebie 
samochodem 44-latka, który z po-
ważnymi obrażeniami ciała trafił do 
szpitala. Policjanci zatrzymali kieru-
jącemu prawo jazdy. Ustalili, że był 
trzeźwy. Natomiast poszkodowany 
miał blisko 1,5 promila alkoholu w 
organizmie.
Źródło: http://www.walbrzych.po-
licja.gov.pl

Skatepark dla Boguszowa19 lutego odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Boguszowa-
-Gorc. Radni podczas sesji 
obradowali między innymi 
nad uchwałami dotyczący-
mi aktualnej sytuacji sani-
tarno-epidemiologicznej w 
gminie czy konsultacjami 
społecznymi w sprawie Bu-
dżetu Obywatelskiego na 
2021 rok.
Jednym z istotniejszych 

punktów było podjęcie uchwa-
ły w sprawie zmiany uchwały 
na 2021 rok wprowadzającej do 
budżetu między innymi środki 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych przeznaczone 
na realizację zadań inwestycyj-
nych. Do budżetu wprowadzo-
no również nowe zadanie pod 
nazwą „Rozwój bazy sportowo-
-rekreacyjnej poprzez budowę 
skateparku na terenie Gminy 
Miasto Boguszów-Gorce”. Ozna-
cza to, że najmłodsi mieszkańcy 
miejscowości doczekają się no-

woczesnego miejsca do zabaw 
i rekreacji. - Bardzo się cieszę, że 
udało się ująć w tegorocznym 
budżecie pomysł, o który zabie-
gałam w imieniu mieszkańców 
od sierpnia 2019 roku - stwier-

dza radna Beata Chlewicka. Swo-
jego zadowolenia z pierwszego 
kroku do rozpoczęcia inwestycji 
nie krył również pełniący funkcję 
burmistrza Krzysztof Kumorek.

Red.  
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Ułożyć się z nieładem, 
proponuje sama sobie Joan 
Didion, ikona dziennikarstwa 
i znakomita pisarka. I choć nie 
lubię ikonizować nikogo ani 
niczego, przy niej można spo-
kojnie sięgnąć do tego zbioru 
nie mrużąc specjalnie oczu. Od 
zawsze cenię mądre kobiety i 
coraz bardziej mi smutno, że 
na miejsce tych, które odcho-
dzą nie pojawiają się nowe. I 
choć układanie się z nieładem 
- wyobrażam sobie, że ten nie-
ład w oryginale myśli Didion 
bliższy był absolutnemu cha-
osowi, wszeteczności i wszel-
kiej degrengoladzie - zdaje 
się być pomysłem rozsądnym 
i zdrowym, to tylko pod jed-
nym warunkiem. Nie można 
zapomnieć, że to układanie się 
to raczej rodzaj przenikliwej 
introspekcji względem ota-
czającego nas świata bez zgo-
dy na zło, które powinno się 
nie tylko zauważać, lecz zwy-
czajnie widzieć. Zło obnażone 
jest jak te odkrywane przez 
topniejący śnieg, a skrywane 
tak pieczołowicie przez całą 
zimę mankamenty brzydkie-
go świata. Brudne mankiety 
jedwabnych koszul. Czai się 
wszędzie. Na przykład w gło-
wach możnych pań, które nie 
wierząc we własne możliwości 
na każdym kroku mylą nie-
nawiść do mężczyzn z femi-
nizmem, dusząc się przy tym 
w swoich zbyt ciasnych mun-
durkach, które same sobie wy-
ciągają z szafy. Nazywam je w 
swoim słowniku pojęć wstręt-
nych szeptanymi paniami, 
bo w ich światkach wszystko 
jest zawsze szeptem, zawsze 
cichcem, kanałami nocy złych. 
Szeptane panie słuchają tych, 
które bardziej niż mężczyzn 
nienawidzą samych siebie, a 
które to podsuwają im najróż-
niejsze pomysły. Kiedy nie 
wychodzi z nich zaplanowane 
zniszczenie, brną dalej po pa-
chy w własnych kłamstwach i 
knuciach. Do mety nie dociera 
nigdy żadna z nich.

Bardzo się wzruszyłam czy-
tając o roku kobiet w naszym 
pokopalnianym miasteczku 
(ja z tego pokolenia, co to 
rozkochane w papierze, któ-
ry przyjmie wszystko) i na 
tym chwilowym wzruszeniu 
się skończyło. Dziękuję wam 
siostry, żeście mnie nauczyły 
układać się w nieładzie.

sekund Dzieje się w Starej Kopalni
W minioną niedzielę w 

przestrzeniach Starej Kopalni 
odbyło się otwarcie wystawy 
fotografii Anity Andrzejew-
skiej w ramach V Wałbrzy-
skiego Weekendu Fotografii. 
Wydarzenie ze względu na 
obostrzenia było podzielone 
na części. Wystawę otworzyli 
kurator Jarosław Michalak, 
dyrektor Starej Kopalni Jan 
Jędrasik oraz kierownik Cen-
trum Ceramiki Unikatowej 
Piotr Micek.
To nie wszystko. Przed nami 

moc atrakcji. W piątek i sobotę 
Stara Kopalnia organizuje bezpłat-
ne oprowadzanie po wystawie 
Jana Lebensteina, która znajduje 
się w przestrzeniach Galerii Sztuki 
Współczesnej. Na ekspozycji znaj-
duje się ponad 70 prac artysty. W 
piątek oprowadzanie rozpocznie 
się o godzinie 17.00, w sobotę o 
godzinie 15.00. Liczba miejsc jest 
ograniczona, konieczna jest wcześ-
niejsza awizacja na adres mailowy 
galeria@starakopalnia.pl. Podczas 
oprowadzania obowiązuje zakry-
wanie ust i nosa oraz dystans spo-
łeczny. Również w sobotę odbędą 
się pierwsze w tym roku warsztaty 
dla najmłodszych uczestników „Baj-
tel na wystawie”. Zajęcia obejmują 
oprowadzenie po wystawie prac 
Jana Lebensteina. W części war-
sztatowej mali artyści zapoznają się 

z technikami malarsko-graficznymi 
jakie do tworzenia prac wykorzy-
stywał artysta. Podczas zajęć malu-
chy będą miały okazję spróbować 
tworzyć pracę różnymi ciekawymi 
narzędziami i farbami. Zajęcia są 
skierowane do dzieci w wieku 0-2 
lata wraz z rodzicami (dwie grupy: 
godzina 9.00 i 10.15) oraz do star-
szaków w wieku 3-6 lat wraz z ro-
dzicami (dwie grupy: godzina 11.15 
i 12.15). Liczba miejsc jest ograni-
czona – informacje i bilety znajdują 
się na stronie internetowej instytu-
cji. Stara Kopalnia zaprasza także w 
sobotę na kolejną dawkę emocji w 
postaci Nocnego Zwiedzania z pra-
cami górniczymi. Podczas dwugo-
dzinnej wycieczki, która rozpocznie 
się o godzinie 20.00 uczestnicy 
otrzymają ekwipunek w postaci 
kombinezonu, hełmu oraz aparatu 
ucieczkowego. Następnie udadzą 

się na trasę, gdzie czekają na nich 
do wykonania górnicze prace w 
podziemiach pod czujnym okiem 
przewodnika - byłego górnika. Wy-
darzenie skierowane jest do osób 
powyżej 10-go roku życia. Liczba 
miejsc jest ograniczona, szczegóły 
i bilety znajdują się na stronie Sta-
rej Kopalni. Podczas zwiedzania 
obowiązuje noszenie maseczek lub 
przyłbic oraz dystans społeczny. Na 
terenie obiektu znajdują się dozow-
niki z płynem do dezynfekcji. Bile-
ty na zwiedzanie można zakupić 
wcześniej przez stronę internetową 
w zakładce „Kup bilet”. Wystawa fo-
tografii Anity Andrzejewskiej w ra-
mach V Wałbrzyskiego Weekendu 
Fotografii jest dostępna w galerii 
budynku B10 do 10 kwietnia 2021 r.

Red./MB
Foto: Stara Kopania 

Boguszów-Gorce
Pogryzł kobietę
Do niebezpiecznej sytuacji doszło 
16 lutego po południu przy ulicy 
Witosa w Boguszowie-Gorcach. 
Wezwani na interwencję miejsco-
wi policjanci ustalili, że 43-letni 
mężczyzna, chcąc wyjechać sa-
mochodem ze swojej posesji, ot-
worzył bramę pilotem. Nie zwrócił 
jednak uwagi, że przy niej właśnie 
znajduje się jego pies, który chwilę 
później rzucił się na przechodzącą 
nieopodal 63-latkę. Poszkodowa-
na z poważnymi ranami lewej ręki 
trafiła do szpitala. Mężczyźnie gro-
zi kara nawet 5 lat pozbawienia 
wolności. Pies trafił na obserwację 
do schroniska dla zwierząt.
Źródło: http://www.walbrzych.
policja.gov.pl

Stare-Bogaczowice
Jest umowa
23 lutego w imieniu wszystkich 
partnerów, Mirosław Lech - Wójt 
Gminy Stare Bogaczowice - pod-
pisał umowę zawartą z Instytu-
cją Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej o dofinansowanie 
projektu „Wymiana dotychczaso-
wych wysokoemisyjnych źródeł 
źródeł ciepła w domach jedno-
rodzinnych i mieszkaniach w 
domach wielorodzinnych, na ob-
szarze Gminy Czarny Bór, Gminy 
Miejskiej Kamienna Góra, Gminy 
Kamienna Góra, Gminy Stare Bo-
gaczowice oraz Uzdrowiskowej 
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”. 
Całkowita wartość projektu wyno-
si 8 128 553,40 złotych.

Świdnica
Niezły gagatek
Sąd Rejonowy w Świdnicy zde-
cydował o tymczasowym aresz-
towaniu 20–letniego mieszkańca 
powiatu świdnickiego, który - jak 
ustalili funkcjonariusze prowadzą-
cy sprawę - ma wiele na sumieniu. 
Mężczyzna został zatrzymany po 
tym, jak na terenie jednego ze 
sklepów w Świdnicy, chcąc utrzy-
mać się w posiadaniu skradzio-
nego towaru, użył przemocy w 
postaci siły fizycznej wobec pra-
cownika ochrony sklepu. Grozi mu 
kara nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. 20–latek pomimo mło-
dego wieku, był już wielokrotnie 
zatrzymywany za kradzieże skle-
powe na terenie Świdnicy.
Źródło: http://www.swidnica.poli-
cja.gov.pl

Powiat świdnicki
Stop speed
19 lutego policjanci zatrzymali 4 
kierujących, 20 lutego - 3 kieru-
jących i 21 lutego - 2 kierujących, 
którzy wyruszyli w drogę i kiero-
wali samochodami osobowymi 
pomimo orzeczonych przez Sąd 
Rejonowy w Świdnicy zakazów 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Mężczyźni zostali za-
trzymani na terenie Strzegomia, 
Żarowa, Świebodzic i Świdnicy. 
Drogowi piraci w wieku od 20 do 
64 lat odpowiedzą teraz przed są-
dem. Grozi im kara pozbawienia 
wolności do lat 5.
Źródło: http://www.swidnica.poli-
cja.gov.pl
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Bezpartyjni apelują o podatek dla Wałbrzycha
Do końca rozliczenia się 

podatników z fiskusem po-
zostały dwa miesiące. Osta-
teczny termin składania 
PIT-ów jest do 30 kwietnia 
2021 roku. Dlatego Sto-
warzyszenie Bezpartyjni 
Samorządowcy Wałbrzych 
zaapelowało do mieszkań-
ców o wpisywanie wałbrzy-
skiego adresu zamieszka-
nia w deklaracji PIT za 2020 
rok, a także o wsparcie 1% 
rodzimych organizacji spo-
łecznych.

Jak to działa?
Aby rozliczyć się w Wał-

brzychu, nie musisz być tu za-
meldowany – wystarczy, że tu 
mieszkasz i w swoim zeznaniu 
podatkowym wpiszesz wałbrzy-
ski adres. - Dla rozliczeń podat-
ku PIT nie jest ważne miejsce 
zameldowania, lecz miejsce 
zamieszkania podatnika - tłu-
maczy Anatol Szpur, radny Rady 
Miejskiej Wałbrzycha, a także 
przewodniczący stowarzyszenia. 
Można więc złożyć deklarację 
podatkową np. w miejscowości, 
w której się pracuje i mieszka, 
a nie w miejscowości, w której 
ma się zameldowanie. Przepi-
sy wskazują, że nie trzeba mieć 

meldunku w miejscowości, w 
której się przebywa, aby złożyć 
w niej deklarację PIT. Nie trzeba 
też składać dodatkowego for-
mularza ZAP-3. Wystarczy w od-
powiedniej rubryce deklaracji, 
np. PIT 37 czy PIT 28, wpisać swój 
aktualny adres zamieszkania w 
Wałbrzychu i wysłać rozliczenie 
do Urzędu Skarbowego w mie-
ście, w którym zamieszkujemy.

Jak to się liczy?
Każda gmina otrzymuje oko-

ło 38% udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
zamieszkujących na jej terenie. 
Więc z każdego 1000 zł podatku, 
który odprowadzają Państwo do 
Urzędu Skarbowego około 380 zł 
wraca do budżetu gminy, w któ-
rej Państwo mieszkają - zwraca 
uwagę Robert Rozmuski. - War-
to podkreślić, że małżonkowie 
rozliczający PIT wspólnie, mają 
możliwość wyboru. Oczywiście 
dotyczy to małżonków, którzy 
mają wspólność majątkową, ale 
odległe od siebie miejsca za-
mieszkania. Jeśli dla tych miejsc 
zamieszkania nie jest właściwy 
jeden Urząd Skarbowy to mał-
żonkowie mogą wybrać taki, do 
którego złożą wspólne zeznanie. 
Musi to być US właściwy według 

miejsca zamieszkania jednego 
z małżonków – dodaje działacz. 
Ale jeśli małżonkowie rozlicza-
ją PIT-y oddzielnie, każdy z nich 
składa zeznanie w urzędzie dla 
siebie właściwym.

Każda dodatkowa wpłata 
dla Wałbrzycha jest bardzo 
ważna

Dlaczego to ważne? - Roz-
liczając PIT w Wałbrzychu i 
wskazując wałbrzyski adres za-
mieszkania wspierasz rozwój w 
naszym mieście, w tym: budowy 
dróg i infrastruktury, edukację i 
oświatę, rekreację i utrzymanie 
zieleni, sport i kulturę, ochronę 
środowiska, budowę i remonty 
mieszkań komunalnych czy bu-
dżet obywatelski - wylicza Paweł 
Kądziołka działacz społeczny. 
- Liczymy również na poparcie 
Urzędu Miasta Wałbrzycha o 
wsparcie kampanii i jej rozpo-
wszechnienie. W dobie pande-
mii i zmniejszonych wpływów 
do Gminy Wałbrzych każda zło-
tówka jest bardzo ważna – pod-
kreśla Sandra Lelakowska.

1% dla Wałbrzycha
- Apelujemy również o wspar-

cie 1% dla naszych rodzimych 
organizacji pozarządowych. 

Wpisując w PIT numer KRS w 
odpowiednim miejscu, pienią-
dze również trafią do naszego 
miasta i regionu poprzez dzia-
łalność organizacji pozarządo-
wych – mówi Anatol Szpur. W 
odpowiedniej zakładce na stro-
nie Urzędu Miasta Wałbrzycha 
znajduje się specjalny generator 
z wykazem wałbrzyskich orga-
nizacji pozarządowych, którym 
można przekazać 1% podatku.

Link do formularza 

Działacz opozycji de-
mokratycznej w PRL, wię-
zień polityczny. Uczestnik 
protestów w marcu 1968 
roku, członek KSS „KOR”, 
działacz „Solidarności”. Jan 
Lityński w latach 1996-
1967 należał do Związku 

Młodzieży Socjalistycznej. 
Do 1968 roku był studen-
tem Wydziału Matematyki 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W tym samym 
roku był także jednym z 
organizatorów i uczestni-
ków studenckich wystą-

pień w trakcie wydarzeń 
marcowych. Skazany zo-
stał za to na karę 2,5 roku 
pozbawienia wolności. 
Został przedterminowo 
zwolniony w 1969 roku. 
Wtedy też pracował jako 
robotnik. Następnie był 

on programistą kompute-
rowym. W 1980 roku Jan 
Lityński został doradcą 
władz „Solidarności”. Dzia-
łacz polityczny od 1984 
działał w podziemiu jako 
członek Regionalnej Ko-
misji Wykonawczej NSZZ 
„S” regionu Mazowsze. Jan 
Lityński w 1989 roku był 
jednym z uczestników ob-
rad Okrągłego Stołu. Był 

także posłem na Sejm X, I, 
II oraz III kadencji. W latach 
2010-2015 Jan Lityński był 
doradcą Prezydenta Polski 
ds. kontaktów z partiami 
i środowiskami politycz-
nymi. Był Ambasadorem 
Wałbrzycha. Lityński uto-
nął w Narwii, ratując swo-
jego psa, pod którym zała-
mała się kra. Poszukiwania 
ciała wciąż trwają.

Zmarł Jan Lityński

Trzy zdewastowane sa-
mochody oraz szyba w oknie 
mieszkania i czterech wandali 
zatrzymanych przez policjan-
tów z Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego bezpośrednio 
po dokonanych przestęp-
stwach.
W piątkowy wieczór – około go-

dziny 21:30 - policjant z Boguszowa-
-Gorc, będąc u siebie w mieszkaniu, 
usłyszał dźwięk tłuczonego szkła. 
Kiedy wyjrzał przez okno zauważył, 
że nieznany mu mężczyzna pod-
niósł kamień i rzucił go w samochód, 
uszkadzając jego powłokę lakierni-
czą. Funkcjonariusz postanowił zare-
agować i wybiegł na podwórko, aby 
zatrzymać sprawcę przestępstwa, 
który jak się okazało wybił również 
szybkę w oknie jednego z mieszkań. 
Po około 150 metrach pościgu pie-
szego ostatecznie mężczyzna został 
przez policjanta zatrzymany. Z kolei 
w niedzielną noc – po godzinie 1:00 

– tym razem policjanci pierwszego 
komisariatu otrzymali zgłoszenie o 
uszkodzeniu tylnego zderzaka w sa-
mochodzie osobowym zaparkowa-
nym przy ul. Długiej w Wałbrzychu. 
Przeprowadzone bezpośrednio po 
zgłoszeniu czynności operacyjne, 
doprowadziły do ustalenia, kto stoi 
za aktem wandalizmu i zatrzymania 
przez funkcjonariuszy kryminalnych 
oraz prewencji tamtejszej jednostki 
dwóch mężczyzn w wieku 17 i 19 lat. 
Do trzeciej dewastacji doszło w po-
niedziałek po południu w Głuszycy. 
Dwaj mieszkańcy tej miejscowości 
zgłosili, że ich 34-letni znajomy - 
poprzez kopanie i skakanie po po-
jeździe - dokonał zniszczenia kilku 
elementów karoserii należącego 
do nich samochodu osobowego. 
Sprawcę zdarzenia już po kilkudzie-
sięciu minutach zatrzymano.

Red.
Źródło: 

www.walbrzych.policja.gov.pl

Trzy dewastacje
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Wycinać czy
odsuwać skórki?

Grube, nieestetyczne, na-
rastające, szorstkie. Skórki 
wokół paznokci to problem 
większości kobiet. Co z nimi 
robić? Wycinać czy odsu-
wać? W jaki sposób zadzia-
łać, by było skutecznie i bez-
piecznie?

Skórki chronią macierz 
paznokcia oraz zapobiega-
ją przedostawaniu się wil-
goci. Niektóre z nas ich nie 
usuwają, natomiast inne 
pozbywają się ich syste-
matycznie. Dermatolodzy 
zabraniają, manicurzystki 
preferują i praktykują. Wraz 
z rozwojem kosmetologii 
zmieniają się opinie na te-
mat tego czy wycinać, a 
może odsuwać. Nie da się 
ukryć, że bez nich paznokieć 
wygląda na dłuższy i zadba-
ny. Jednak nieumiejętnie 
wykonany manicure może 
doprowadzić do różnego 
rodzaju infekcji, a także cho-
rób. Dlatego zanim zacznie-
my przygodę z cążkami lub 
nożyczkami spróbujmy użyć 
specjalnie przeznaczonych 
do tego preparatów, które 
zmiękczają skórkę, a następ-
nie drewnianego patyczka, 
który ją odsunie. Regular-
ne stosowanie tej metody 
spowoduje, że skórki będą 
bardziej miękkie i łatwiejsze 
do opanowania. Klasyczne 
wycinanie skórek czy to cąż-
kami, nożyczkami, czy radeł-
kiem, powoduje ich szybszy 
wzrost, wzmaga grubość 
i szorstkość, a także może 
spowodować pojawienie się 
zadziorów. Należy pamię-
tać, aby przy ich wycinaniu 
nie robić tego zbyt głęboko, 
gdyż może dojść do uszko-
dzenia paznokcia lub infek-
cji. Jeżeli sami nie mamy 
doświadczenia w tej kwestii, 
warto wybrać się do specja-
listy. Dobra manicurzystka 
doradzi, co będzie w danym 
przypadku najlepsze oraz 
zaleci również produkty do 
użytku domowego. 

Powtórzę się tak, jak po-
wtarza się jedna z bardziej 
rozpoznawalnych, cyklicz-
nych imprez i jako jedna z 
niewielu niezgładzona przez 
pandemię, a o której warto się 
powtarzać.

Wałbrzyski Weekend Foto-
grafii wystartował i tradycyj-
nie przygotował nam kilka 
wystaw:

„BAŚNIE” - „klubowa” wy-
stawa WKF inspirowana książ-
ką Radka Raka, w Galerii pod 
Atlantami, do 10.04.2021 wy-
stawa członkini Wałbrzyskie-
go Klubu Fotograficznego, 
Brygidy Strzępek „OGRODY”, 
w Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu, do 10.04.2021 wy-
stawa Anity Andrzejewskiej 
- fotografki, podróżniczki, 
ilustratorki książek dla dzieci, 
artystki fotografii srebrowej - 
„OUTSIDE IN w Wałbrzychu”, w 
Starej Kopalni, do 10.04.2021.

Zapytałem kuratora WWF, 
Jarosława Michalaka, o 3 rze-
czy, które mogłyby utrwalić 
wydarzenie i zapewnić mu 
ewolucję.

„1. Miejskiej Galerii Foto-
grafii, finansowanej jak inne 
instytucje kultury, w której 
programie wystawienniczym 
zaplanowałbym co roku do-
datkowe wystawy WWF.

2. Dalszej dobrej współ-
pracy z Biblioteką, Muzeum, 
Kopalnią, bo to się świetnie 
sprawdza od lat - jest takim 
constans WWF.

3. Środków finansowych na 
duże działania wystawienni-
cze i dla Artystów, którzy nie 
przyjadą na nasze wydarzenie 
bez honorarium. Gdyby to się 
ziściło, prócz gwiazdy foto-
grafii z Polski chętnie bym za-
praszał również duże nazwi-
ska fotografii światowej.”

Czy to duże marzenia? Nie 
w dobrze rozwijającym się 
mieście, nie dla dobra rozwo-
ju miasta.

WEEKEND PEŁEN NIEZAPOMNIANYCH 
WRAŻEŃ w TLiA w Wałbrzychu

Najbliższy weekend w 
Teatrze Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu upłynie pod 
znakiem niezapomnianych 
wrażeń. Teatr ponownie 
przygotował propozycje 
emocjonujących spektakli 
dla każdego widza. W sobo-
tę, 27 lutego o godz. 17:00 
będzie można obejrzeć 
najnowsze przedstawienie, 
„Chłopcy z placu Broni” w 
reż. Marty Streker (dla wi-
dzów 10+), a w niedzielę, 28 
lutego o godz. 12:30 „Kajtu-
sia Czarodzieja” w reż. Rok-
sany Miner (dla widzów 6+).

„Chłopcy z placu Broni” to 
spektakl o prawdziwej przyjaź-
ni kolegów i ich walce nie tylko 
o miejsce zabaw, ale o „kawałek 
ojczyzny”. W wojnie o tytułowy 
plac walczą dwie grupy: chłopcy 
z placu Broni z Jonaszem Boką 
na czele oraz Czerwone Koszule, 
którym przewodzi Feri Acz. Naj-
większą odwagą i hartem ducha 
wykazuje się najmłodszy z nich, 
Ernest Nemeczek, gdy w obronie 
własnych przekonań poświęca 
to, co najcenniejsze – swoje ży-
cie. 

Przedstawienie jest swoistą 
zabawą w okrutny świat doro-
słych, ukazującą zarazem wraż-
liwość natury dziecięcej. Podej-
muje temat przyjaźni, honoru, 
odwagi, lojalności, poświęcenia, 
a także wykluczenia. Uczy zrozu-
mienia, że w społeczeństwie, tak 

jak na placu Broni, każde ogniwo 
jest ważne, a w grupie tkwi nie-
wyobrażalna siła. Staje się lekcją 
solidarności społecznej, wzajem-
nego szacunku oraz działania 
według wyznaczonych i przyję-
tych przez grupę zasad. 

„Kajtuś Czarodziej” to histo-
ria najbardziej niespokojnego 
chłopca na świecie, oparta na 
motywach zwariowanej powie-
ści Janusza Korczaka o małym 
czarodzieju. Kajtuś nie zgadza 
się na życie w Biednym Mieście, 
w którym na dobre zadomowiła 
się mgła, nuda i szarość. Odwra-
ca się od rówieśników i całego 
świata dorosłych, by wkroczyć w 
świat baśni. Zasłyszane od babci 
historie otwierają jego serce na 
pragnienie bycia czarodziejem. 
Nie królem, nie detektywem, tyl-
ko właśnie czarodziejem! Pew-
nego dnia niespokojny chłopiec 
odkrywa w sobie magiczną moc. 

Jak wykorzysta daną mu szansę? 
Przyjdźcie w niedzielę do teatru 
i obejrzyjcie małą historię nie-
grzeczności.

UWAGA! W związku z CO-
VID-19 przypominamy, że pod-
czas wszystkich spektakli lub 
innej wizyty w Teatrze widzowie 
zobowiązani są do zakrycia ust i 
nosa. Obowiązek ten nie dotyczy 
dzieci do 4. roku życia. 

BILETY 
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12. 

roku życia)

KASA BILETOWA TEATRU, 
tel. 74 666 73 41, czynna godzinę 
przed spektaklem

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl  (prefero-
wana forma zakupu)

Uni znaczy jedność

Coraz więcej marek decydu-
je się nie rozgraniczać swych 

produktów na męskie i żeńskie. 
Zdaniem niektórych specjali-

stów różnice w budowie skóry 
obu płci są minimalne i niejed-
nokrotnie zdarza się, że to u pań 
występuje np. więcej sebum. Za 
unifikacją opowiadają się m.in. 
gwiazdy, w tym Rihanna z fla-
gową Fenty Skin czy Pharrell 
Williams, który stworzył autorską 
linię pod wymowną nazwą Hu-
man Race. W jej szeregach zna-
lazły się póki co: krem z kwasem 
hialuronowym, emulsja złusz-
czającą z kwasem AHA i oczysz-
czający puder do twarzy.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Wypożycz biżuterię
Jeśli kochasz błyskotyki i ma-

rzysz o nowych kolczykach czy 
naszyjniku do kreacji na jeden 
wieczór, skorzystaj z interne-
towej wypożyczalni biżuterii 
Bizumania. Zamówień doko-
nujesz online, wybierasz inte-
resujący Cię produkt i klikasz...
Wyśnione dodatki zostaną 

dostarczone prosto pod twoje 
drzwi. A jeśli zapragniesz wię-
cej, istnieje opcja wykupu abo-
namentu. Baw się, wymieniaj i 
zaskakuj!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Popularność a umiejętno-
ści
Sport dla wielu z nas jest 
najważniejszą dziedziną 
życia. Potrafi cieszyć. Po-
trafi doprowadzić do łez. 
Niezależnie od powodów 
lubimy oceniać bohaterów 
tych wydarzeń. Jedni nas 
czarują, zwzweeeeeeinni 
zawstydzają, ale zawsze 
zostawiają ślad na naszej 
psychice. Po latach zo-
stają nam wspomnienia. 
Dochodzi mądrość oceny 
osiągnięć poszczególnych 
graczy, ale... czy zawsze 
tak jest?
Ostatnio miałem przyjem-
ność, a może nieprzyjem-
ność wdać się w polemikę 
z młodym człowiekiem, 
który jednoznacznie oce-
nił, że Messi był lepszy od 
Ronaldinho. Nie zgodziłem 
się z nim. Nie mógł uwie-
rzyć, że ktoś w ogóle mógł 
tak pomyśleć. Co ciekawe, 
kiedy mówił o zaletach 
Brazylijczyka, myślałem, 
że mówi o Messim. Jeden i 
drugi zawodnik potrafił za-
czarować, ale dla mnie Ro-
naldinho był zdecydowanie 
lepszy. Przysporzył mi wie-
lu wzruszeń, pozytywnych 
wrażeń. Messi jest dobry, 
ale pomimo jego kunsztu, 
czegoś mu brakuje. To 
oczywiście moje zdanie.
Mojemu rozmówcy przypo-
mniałem o Romario, Rival-
do, prawdziwym Ronaldo, 
bo zawsze będę uważał, że 
CR7 ukradł rozpoznawal-
ność Ronaldo, wybierając 
swoje imię zamiast właś-
ciwego nazwiska, czyli dos 
Santos Aveiro. Za to stwier-
dzenie zostałem zlinczo-
wany. Nazwano mnie lame-
rem... Heh. Młodość. Klapki 
na oczach i tylko Messi oraz 
CR7. Mnie zaś zastanowiło, 
ile z tej popularności zosta-
łoby obu panom, gdyby żyli 
w czasach, gdy ją zdobywa-
ło się przede wszystkim na 
zielonej murawie, a nie na 
chipsach, Coca Coli czy in-
nych używkach. Może wte-
dy szybciej swoją zasłu-
żoną nagrodę otrzymałby 
RL9. No ale co ja tam wiem. 
Jestem przecież lamerem i 
wcale, ale to wcale się nie 
znam.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Herbapol buduje formę
Zespoły przygotowujące się do rundy wiosennej bieżącego sezonu, grają kolejne spotkania towarzyskie. Aspi-

rujący do grona Top 5 Wałbrzyskiej Serie A, Herbapol Stanowice zmierzył się z Venus Nowice, który od samego 
początku narzucił szybkie tempo.

Pomimo przewagi rywa-
la, Herbapol stosunkowo 
szybko uzyskał też przewa-
gę, zdobywając trzy bramki 
z rzędu.

- Za nami kolejny mecz 
kontrolny zaplanowany 
podczas okresu przygo-

towawczego. Tym razem 
mierzyliśmy się z Venus 
Nowice. Przeciwnik dość 
wymagający, to i jednost-
ka treningowa bardzo in-
tensywna i na dobrym 
poziomie. Mecz pomimo 
prowadzenia w pierwszej 
połowie 3:0 zakończył się 

wynikiem 5:5, ale nie wynik 
jest najważniejszy, a reali-
zacja założeń taktycznych, 
wyciąganie wniosków i wi-
doczny progres – tłumaczą 
przedstawiciele klubu ze 
Stanowic.

Bramki dla Herbapolu 
strzelali Marcin Stolarz, Do-

minik Więcław, Krzysztof 
Kuszaj i dwukrotnie Dawid 
Białecki.

Herbapol Stanowice – 
Venus Nowice 5:5

JZ

W pierwszym spotkaniu 
mieliśmy okazję delekto-
wać się zaangażowaniem, 
nagłymi zwrotami akcji i 
pełnej pasji walką, z której 
zwycięsko wyszli gospoda-
rze.

- Pierwsze spotkanie roz-
grywane we Wrocławiu 
miało bardzo zacięty prze-
bieg. Pomimo porażki 1:3 
wałbrzyszanie pokazali się 

z bardzo dobrej strony i 
tylko pechowo przegrane 
końcówki zadecydowały o 
ostatecznym wyniku tego 
meczu – mówią przedsta-
wiciele klubu z Wałbrzy-
cha.

Dzień później doszło do 
rewanżu w Wałbrzychu, w 
którym siatkarze Gwardii 
ponownie okazali się lepsi.

- Dzień później mocno 
zmotywowani Gwardziści 
w pojedynku rozgrywanym 
w hali wałbrzyskiego IV LO 
nie pozostawili złudzeń – o 
ile jeszcze w pierwszej par-
tii stawialiśmy opór, o tyle 
w pozostałych gwardziści 
byli po prostu lepsi. Na wy-
różnienie w ich szeregach 
zasługuje Kamil Szymen-
dera – w pierwszym meczu 
dwoił się i troił, zarówno w 

przyjęciu jak i ataku. Dla 
naszych zawodników na-
leżą się wielkie brawa za 
sportową postawę i walkę 
na boisku – tej z pewnością 
nie brakowało. Teraz czeka-
my na losowanie - turnie-
je 1/4 finałów Mistrzostw 
Polski, które odbędą się w 
dniach 4-7 marca 2021 – 
tłumaczą wałbrzyszanie.
W ostatecznym rozrachun-
ku KPS Chełmiec Wałbrzych 
zakończył sezon na drugim 
miejscu w regionie. Srebrne 
medale i awans do ćwierć-
finału Mistrzostw Polski. 
Gratulujemy serdecznie 
sukcesu.

20.02| Gwardia Wrocław 
Academy – KPS Chełmiec 
Wałbrzych II 3:1 (26:24, 
20:25, 25:22, 26:24)
21.02| KPS Chełmiec Wał-
brzych II – Gwardia Wroc-
ław Academy 0:3 (21:25, 
15:25, 19:25)

JZ

Były bramkarz Górnika 
Wałbrzych już w pierwszych 
grach kontrolnych pokazał, 
jak ważną jest postacią dla 
drużyny prowadzonej przez 
trenera Jacka Fojnę.

- Nastawienie do gry, 
jego doświadczenie oraz 
postawa na boisku jest dla 
nas bardzo ważna – mówił 
w rozmowie z nami Krzysz-
tof Tomasz Maszczak z Lu-
bawki.

Charyzmatyczny golkiper 
jest bardzo doświadczonym 
zawodnikiem. Występował 
na drugo - i trzecioligowych 
boiskach. Ma na swoim kon-

cie także tytuł mistrza kraju. 
To sprawia, że poza spek-
takularnymi interwencjami 
między słupkami, klub z 
Lubawki może liczyć także 
na uporządkowanie gry w 
defensywie.

Fani drużyny już zwróci-
li uwagę na lepiej grający 
blok obronny, który potrafi 
w odpowiedni sposób re-
agować na sytuacje boi-
skowe. To zaś jest dobrym 
prognostykiem przed rundą 
rewanżową, która startuje 
już za dwa tygodnie.

- Walczymy o utrzyma-
nie. Dobrze poukładana li-

nia obrony może nam w tym 
pomóc. Z Jogim w bramce 
mamy dużo większe szan-
se – dodaje Maszczak.

Damian Jaroszewski 
przygodę z piłką zaczynał w 
Czarnym Borze. Szybko za-
uważony przez trenerów w 
Wałbrzychu, zaczął grać dla 
Górnika. Młody bramkarz 
rozwijał się w zawrotnym 
tempie. Niemalże natych-
miast trafił do Wrocławia. 
Śląsk dołożył cegiełkę do 
rosnących umiejętności 
Damiana, który w 2002 
roku został wypożyczony 
do Levadii Maaru. Z nowym 
klubem zdobył mistrzostwo 
Estonii. Po nieudanych eli-
minacjach do Ligi Mistrzów 
wrócił do Polski. Trzyletnia 
przygoda ze Śląskiem skoń-
czyła się przenosinami do 
Lechii Zielona Góra.

Później był powrót do 
Wałbrzycha i walka z Gór-
nikiem o powrót na szczyt. 
Ostatecznie jednak skoń-
czyło się na spadku do IV 
ligi, jubileuszu 300-ego 
meczu i przenosinach do 
Strzegomia, skąd Jogi trafił 
jeszcze do Gaci, by w koń-
cu zatrzymać się na Border 
Stadium w Lubawce.

JZ

Juniorzy Chełmca wicemistrzem Dolnego Śląska!
Po ciężkim sezonie zasadniczym, najlepsze zespoły w województwie zmierzyły się ze sobą w walce o prym w regionie. 

Przed bezpośrednim starciem trudno było określić faworyta, ale w Wałbrzychu wszyscy liczyli, że podopieczni Dariusza Ra-
tajczaka i Mariusza Jerzyka, są w stanie dać miejscowym kibicom dużo radości.

Jogi nowym Orłem
Nowym bramkarzem beniaminka IV ligi, Orła Lubawka, 

został wychowanek Skalnika Czarny Bór, Damian Jaroszew-
ski, który jeszcze w rundzie wiosennej występował w Foto 
Higienie Gać.
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Imię:  Przemysław  
Nazwisko: Kamiński 
Data urodzenia: 29 marca 1981 roku 
Pseudonim sportowy: brak 
Klub: UKS Alfa Wałbrzych (pływanie)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik wziąłem udział w Mi-
strzostwach Polski oraz zdobyłem brązo-
wy medal Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w sztafecie reprezentując AZS AWF 
Gorzów Wielkopolski. Jako trener pra-
cuję już 18 lat, tak więc sukcesów było 
naprawdę wiele. Mam tu na myśli wy-
chowanie kadrowiczów oraz multime-
dalistów letnich i zimowych Mistrzostw 
Dolnego Śląska. Dominika Batóg, z którą 
pracowałem 8 lat, dostała się do kadry 
narodowej juniorów, dodatkowo w szta-
fecie zdobyła dwa złote medale i wraz z 
koleżankami pobiła dwukrotnie rekord 
Polski. Indywidualnie również wywal-
czyła brązowy medal Mistrzostw Polski 
w grzbiecie. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Ian Thorpe – australijski pływak, który 
pływał na  średnich dystansach. Na nim 
się wzorowałem jako zawodnik. Jeśli 
zaś chodzi o etos pracy, podeście do 
obowiązków to moimi idolami są Mi-
chael Phelps, Ryan Lochte oraz trener 

Bob Bowman, 
który prowadził 
Phelpsa. 
Dlaczego lekko-
atletyka?
Zaczęło się dość prozaicznie, bo od taty, 
który mnie bardzo pchał do sportu i 
zaszczepił we mnie pasję do pływania. 
Będąc uczniem PSP Nr 21 na Podzamczu 
szukałem dodatkowych zajęć w szkole 
i tak zostałem wypatrzony przez pana 
Wojciechowskiego, który mnie skiero-
wał do pana Bojarczuka na zajęcia z pły-
wania. I tak to się zaczęło. W klasie IV za-
liczyłem pierwsze zawody, w których jak 
pamiętam zająłem 2. miejsce pokonując 
między innymi 8-klasistów. Moją miłoś-
cią była również koszykówka, ale wzrost 
szybko zweryfikował moje możliwości. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Trudne pytanie. Na pewno chciałbym 
wychować zawodnika, który trenując je-
dynie w Wałbrzychu mógłby sięgnąć po 
tytuł Mistrza Polski. Chciałbym odrodzić 
pływanie w naszym mieście. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Wałbrzych potrzebuje
wielkiej piłki!
W dzisiejszym felietonie 
chciałbym podzielić się z czy-
telnikami refleksją na temat 
naszego futbolu wałbrzyskie-
go. Jak wiadomo jest on dzi-
siaj na totalnych peryferiach 
poważnej rywalizacji. Jest 
kilka fajnych, drobnych ini-
cjatyw, wiele osób się w nie 
angażuje, podtrzymuje trady-
cje, ale to jest tylko „rynek” 
lokalny. Dlaczego takie śred-
niej wielkości polskie miasto 
nie ma solidnej drużyny na 
szczeblu choćby drugiej ligi? 
Oczywiście, że wałbrzyski 
sport, jak i całe miasto prze-
żyło wstrząs w okresie trans-
formacji ustrojowej. Z tak 
silnego ośrodka sportowego 
nie zostało praktycznie nic. 
Ale pamiętajmy, że od tych 
przemian minęło już ponad 
trzydzieści lat i czy zwalanie 
wszystkiego na to, „że kiedyś 
były kopalnie i dawały pienią-
dze a teraz nie ma przemysłu” 
ma jakikolwiek sens? Oczywi-
ście nie ma, ale odnoszę wra-
żenie, rozmawiając z wieloma 
osobami będących w lokalnej 
piłce, że ten argument jest 
wiecznie żywy i daje pewne 
usprawiedliwienie wobec 
braku działań aby w Wałbrzy-
chu stworzyć solidny klub 
działający na zdrowych za-
sadach. Wiele innych miast 
funkcjonujących w czasach 
PRL na podobnych zasadach 
co Wałbrzych (uzależnionych 
od jednej gałęzi przemysłu) 
równie mocno przeżyło trans-
formację. Również silne klu-
by, jakie w tychże miastach 
funkcjonowały (Zagłębie 
Sosnowiec, Polonia Bytom, 
Stal Mielec, Motor Lublin...) 
znalazły się na mniejszym lub 
większym zakręcie (niektóre 
na moment przestały nawet 
istnieć i odrodziły się jako 
nowe podmioty) ale prak-
tycznie wszystkie po okresie 
swoistego katharsis powróci-
ły do rywalizacji na szczeblu 
centralnym, nawet do Ekstra-
klasy! Odnoszę wrażenie, że 
w Wałbrzychu ciągle trudno 
nam się oderwać od przeszło-
ści i stworzyć zupełnie nowy 
projekt na miarę nowych cza-
sów. A że taka inicjatywa zo-
stałaby entuzjastycznie przy-
jęta przez mieszkańców nie 
ma najmniejszej wątpliwości!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

W miniony weekend nie brakowało spotkań kontrolnych z udziałem miejscowych drużyn, ale również turniejów, w których 
rywalizowali najmłodsi piłkarze. W imprezie z okazji 75 lat Górnika Wałbrzych triumfowała Pogoń Pieszyce, a w pierwszym 
turnieju z cyklu Dziewiątka Cup najlepszy okazał się Górnik Wałbrzych. 

Młodzi, waleczni, ambitni
Do udziału w imprezie z oka-

zji 75 lat Górnika organizato-
rzy zaprosili 8 drużyn rocznika 
2010, w tym na starcie stanął 
między innymi GKS Tychy. Co 
ciekawe, wspomniany turniej 
odbył się w minioną sobotę, a 
do Wałbrzycha tyszanie przyby-
li dzień wcześniej, tak więc wy-
korzystując czas wolny GKS ro-
zegrał sparing z Górnikiem nie 

dając szans biało-niebieskim. 
Nasi okazali się bardzo gościnni 
dla przyjezdnych, którzy zdomi-
nowali zmagania w hali Aqua-
-Zdroju. Do finału awansowały: 
Pogoń Pieszyce oraz GKS Tychy, 
a zwycięzcą rywalizacji zosta-
li młodzi piłkarze Pogoni. Po 
golu Alexa Szydłowskiego pod-
opieczni trenera Jarosława Ma-
chowskiego wygrali 1:0. Jeśli 

chodzi o gospodarzy, to Górnicy 
uplasowali się na 5. miejscu po-
konując w decydującym meczu 
po rzutach karnych Orła Ząbko-
wice Śląskie 3:1, w regulamino-
wym czasie był remis 1:1. 

Górnik: Jakub Pięciak, Tymon 
Słonina, Julian Popiel, Krystian 
Rutkowski, Jan Henciński, Oskar 
Kobajło, Michał Wójcik, Jakub 
Łuszczewski, Mateusz Zgarda, 
Igor Kardela. Trener: Tomasz 
Resel

Początek serii „Dziewiątka 
Cup”

Nieco młodsi, bo chłopcy 
rocznika 2012, wystartowali 
w pierwszym turnieju z cyklu 
„Dziewiątka Cup”. Jak poinfor-
mował Tomasz Wepa, współor-
ganizator oraz sędzia zawodów, 
spotkania miały dość wyrów-
nany przebieg, a na pochwałę 
zasłużyli wszyscy uczestnicy 

niedzielnej imprezy w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów. Ostatecz-
nie najlepszy okazał się Górnik 
II (oddział Podzamcze) trenera 
Mateusza Sobiesierskiego, któ-
ry zanotował komplet wygra-
nych. Na kolejnych miejscach 
podium znaleźli się: Futgol 
Czarny Bór oraz Górnik Nowe 
Miasto, a dalsze pozycje zajęli: 
Górnik I (oddział Biały Kamień), 
Due Soccer Świebodzice, AS 
Krzeszów oraz SPN Dziewiątka 
Wałbrzycha. Również nagro-
dy indywidualne w większości 
przypadły Górnikom – królem 
strzelców został bowiem Miłosz 
Barela, a najlepszym bramka-
rzem wybrano Oskara Łuka-
szewskiego. Tytuł najlepszego 
piłkarze pojechał do Czarnego 
Boru, do Marcela Malinki, repre-
zentanta miejscowego Futgolu.  

Bartłomiej Nowak

Kuźnia bramkarskich talentów 
To już cztery lata jak na lokalnym, sportowym rynku prężnie działa Akademia Bramkarska Wojciecha Wierzbickiego. Do 

najbardziej znanych podopiecznych trenerów Wierzbickiego oraz Marcina Kwiatkowskiego należy Szymon Weirauch, gol-
kiper drużyny rezerw Zagłębia Lubin.

Z inicjatywy Wojciecha 
Wierzbickiego, bramkarza, 
który ma za sobą wiele 
lat występów w klubach 
dawnego województwa 
wałbrzyskiego, powsta-
ła Akademia Bramkarska 
nastawiona na szkolenie 
dzieci i młodzieży. - Ale 
nie tylko, gdyż oprócz 
samych treningów bram-
karskich zajmujemy się 
organizacją obozów spor-
towych, zajęć indywidual-
nych, analizą spotkań czy 
monitorowaniem piłkar-
skich postępów - przyznał 
pan Wojciech.

Mimo zaledwie czterech 
lat obecności na spor-
towym rynku Akademia 
Bramkarska liczy ponad 
50 bramkarzy, z czego aż 
30 przypada na Świdnicę. 
Ponadto Wierzbicki oraz 
Kwiatkowski zajmują się 
golkiperami z Ząbkowic 

Śląskich czy Świebodzic, 
a we wcześniejszym okre-
sie współpracowali z Le-
chią Dzierżoniów, Gryfem 
Świdnica, Żeńską Akade-
mią Polonii Świdnica oraz 
Górnikiem Nowe Miasto. 
Co ciekawe, choć Wał-
brzych zawsze słynął ze 
świetnych bramkarzy, to 
obecnie pod okiem obu 
szkoleniowców trenuje 
zaledwie 6 zawodników. 
- Wiosna jest jednak do-
skonałym momentem, aby 
osoby, które mają chęć, 
talent, a przede wszyst-
kim pragną rozwijać swoje 
piłkarskie umiejętności, 
dołączyły do nas, dlatego 
serdecznie zapraszamy 
- powiedział popularny 
„Wierzba”. 

Na kandydatów na 
bramkarzy obaj trenerzy 
czekają w czwartki o go-
dzinie 16 na stadionie 

MKS-u Szczawno-Zdrój, 
a dodatkowe informacje 
można znaleźć na stronie 
facebook.com/Akademia-
-Bramkarska-Wojciecha 
Wierzbickiego. Mile wi-
dziani są najmłodsi, bo 
nawet 10-letni zawodnicy, 
którzy niewykluczone, iż 
pójdą śladem najbardziej 
znanego wychowanka 
akademii. Chodzi o 17-let-
niego Szymona Weirau-
cha, który pierwsze szlify 

bramkarskie zdobywał 
pod okiem Wierzbickie-
go oraz Kwiatkowskiego, i 
mimo młodego wieku ma 
za sobą występy w III-ligo-
wych rezerwach Zagłębia, 
a także debiut w pierw-
szym zespole podczas 
niedawnego zgrupowania 
lubinian w Turcji. 

Bartłomiej Nowak
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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

REKLAMA R0095/21 REKLAMA R0096/21

USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(10) Remonty łazienek, układanie 
glazury, instalacje gazowe, centralne-
go ogrzewania i wodno-kanalizacyj-
ne. 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 - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

(7) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH 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. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. 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 wszel-
kich typów, domowe i przemysłowe. 
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47, 
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

NIERUCHOMOŚCI

(4): KUPIĘ MIESZKANIE ZA GO-
TÓWKĘ, DO REMONTU MOŻE 
BYĆ ZADŁUŻONE W WAŁBRZY-
CHU LUB BOGUSZOWIE. TEL. 
574 593 333

(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

PRACA

(7) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ

(7) Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery z lat 
50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

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

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 26.02.2021 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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Co ćwierka w sieci...

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

dolnośląska Policja

WałbrzychMojeMiasto @MuzeumWalbrzych

@DPolicja

@WalbrzychMM

11:51 AM · 22 lut 2021

1:04 PM · 19 lut 2021

11:12 AM · 24 lut 2021

Poniedziałki to czas na nasz najnowszy cykl #PoznajmySię, w którym opowiada-
my Państwu o nas - pracownikach @MuzeumWalbrzych.Bo Muzeum to nie tylko 
wspaniałe bogactwo naszej kolekcji, wystawy czy wernisaże.
Masze Muzeum to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Poznajmy się!

Wczoraj po południu dzielnicowi wałbrzyskiego komisariatu otrzymali informację 
o próbie samobójczej młodej mieszkanki miasta. Zareagowali natychmiast i dzię-
ki szybkiemu działaniu na miejscu zdarzenia uratowali życie nastolatki

Rozpoczęliśmy kolejny etap rewitalizacji placu przylegającego do ul. Kilińskiego. 
Za 4 mln zł powstanie tam miejsce rekreacji z placem zabaw oraz dodatkowe 
miejsca parkingowe. Inwestycja współfinansowana jest ze środków @EIB
 w ramach Planu Junckera. #Wałbrzych

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

1:34 PM · 24 lut 2021

Szpital modułowy w Bolesławcu, sfinansowany w całości ze środków UE prze-
kazanych przez samorząd województwa, od końca listopada ub. roku niesie po-
moc pacjentom chorym na COVID-19 z całego Dolnego Śląska. Jest jednym z 
głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w regionie.

Kancelaria Premiera
@PremierRP

3:35 PM · 24 lut 2021

Od soboty 27 lutego wprowadzamy obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie 
przy użyciu maseczki. 
Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

11:28 PM · 21 lut 2021

Drugi weekend i drugi sparing - tym razem pokonaliśmy w Strzegomiu Sokoła 
Kostrza 6:3 (bramki: Szarek 3, Adamczyk 2, Darmochwał). Brawo drużyna! 

Michał Dworczyk
@michaldworczyk

7:28 PM · 24 lut 2021

Świetne wieści dla południa Dolnego Śląska. @MKiDN_GOV_PL
 przeznaczy blisko 8,5 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie dla kilkunastu 
zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszego regionu. Dziękujemy 
Wicepremierowi @PiotrGlinski  za wsparcie 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

1:27 PM · 24 lut 2021

@WalbrzyskaSSE wydała #decyzjaowsparciu firmie Capchem Poland. Nowa inwe-
stycja o wartości ponad 50 mln euro związana jest z otwarciem w #Śrem zakładu, 
w którym będą produkowane elektrolity do baterii litowo-jonowych. Zatrudnie-
nie znajdzie ok. 60 osób. 


