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PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ STR. 6-7

POLICJA

NOWY BISKUP BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY!
Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem die-
cezji świdnickiej bp. Marka Mendyka, dotychcza-
sowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. 
Jego zawołaniem są słowa: In Verbo Tuo, Domine 
(Na Twoje Słowo, Panie). Pierwszy biskupem diece-
zji świdnickiej był bp Ignacy Dec. str. 3

Przygotowaliśmy najwłaściwsze rozwiązania gospodarcze.
Nasza tarcza antykryzysowa to około 10 proc. PKB.

Środki z tarczy antykryzysowej wystarczą na zapewnienie 40 proc. 
wynagrodzenia dla pracowników wszystkich firm

– mikro, małych, średnich i największych – które zobowiążą się
do utrzymania jak największej liczby miejsc pracy.

Wałbrzyscy funkcjonariusze sprawdzają, czy 
obywatele stosują się do przepisów związanych z 
przemieszczaniem się osób w miejscach publicz-
nych oraz, czy osoby objęte kwarantanną przeby-
wają w miejscach zamieszkania. Nie brakuje kon-
troli pojazdów oraz transportu publicznego. str. 10

Dzisiaj czytacie wyjątkowy numer
„Wiadomości Wałbrzyskich”.
Ukazał się wyłącznie w formie elektronicznej
– za względu na Wasze i nasze bezpieczeństwo.
Podobnie jak wielu innych przedsiębiorców, my również przyłączyliśmy się do akcji #zostańwdomu.
Wiedząc, że wielu z Was pozostaje w domach, publikujemy ten numer w Internecie.
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Z inicjatywy pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Walimiu pod ko-
niec marca ruszyła akcja szycia mase-
czek dla wszystkich służb, działających 
na rzecz mieszkańców. 

Z budżetu gminy Walim, ze środ-
ków dedykowanych na zarządzanie 
kryzysowe, został zakupiony materiał, 
z którego powstają maseczki. Firma 
WTÓRPOL Robert Adamczyk z Luba-
chowa przekazała nieodpłatnie na ten 
cel flizelinę, gumki oraz nici. Do akcji 
włączyli się pracownicy Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Walimiu, Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Walimiu, 
ale także mieszkanki gminy: Mariola 
Słobodzińka, Danuta Szczur, Helena 
Pacyniak, Genowefa Staszczyk, Hele-
na Połeć i Joanna Sidor. Praca jest do-
brze zorganizowana i idzie w szybkim 
tempie. Jedni wycinają formy, a inni 
szyją maseczki. - Wszystkim, którzy po-
magają w tym trudnym czasie pandemii, 
serdecznie dziękujemy. Podziękowania 
ślemy również strażakom ochotnikom 
z Gminy Walim, którzy dostarczają żyw-
ność - mówią pracownicy Centrum 
Kultury.

Od czwartku, 2 kwietnia, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Walimiu rozpo-
czął wydawanie maseczek ochronnych 
wielokrotnego użytku. Maseczki wy-
dawane są w siedzibie ośrodka przy ul. 
Długiej 8, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00-12.00. W pierw-
szej kolejności trafiają do: osób pra-
cujących, aktywnych zawodowo, se-
niorów, mieszkających samotnie, 
którzy mają konieczność wychodzenia 
z domu oraz osób z obniżoną odporno-
ścią. Przed pierwszym użyciem, jak i po 
każdym następnym, należy maseczkę 
wyprać i wyprasować. Organizatorzy 
akcji mają świadomość, że na tę chwilę 
nie są w stanie zabezpieczyć wszyst-
kich mieszkańców gminy. - Sukce-
sywnie maseczki będą dostarczane przez 
szyjące Panie – Anioły z gminy Walim. 
W celu usprawnienia wydawania mase-
czek konieczny jest wcześniejszy kontakt 
telefoniczny pod numerem 74/8457650 
w godzinach od 8.00-11.30. Jeżeli są jesz-
cze osoby chętne do pomocy przy szyciu 
maseczek, to serdecznie zapraszamy do 
współpracy. Osobom, które potrafią sa-
modzielnie uszyć maseczkę na własne 
potrzeby, możemy przekazać gotowe 
komponenty wraz z instrukcją szycia. 
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość 
w tym trudnym okresie i dostosowanie się 
do powyższych zaleceń, co w znacznym 
stopniu usprawni nam pracę i zapewni 
bezpieczeństwo Nas wszystkich – mówi 
Katarzyna Borowiec, kierownik OPS 
Walim.

(opr)

N A  P O C Z Ą T E K

„Anioły z gminy Walim”

Wszystkim, którzy pomagają
 w tym trudnym czasie pandemii,

serdecznie dziękujemy

Pomagają seniorom

Zmiany w gospodarce odpadami 

Tona tonerów

Od wtorku, 31 marca, za 
pośrednictwem Ośrodka Pomocy 
Społecznej, asystentów osób 

niepełnosprawnych i seniorów, straży 
miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej, 
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach 
rozpoczął akcję dostarczania Wam 
maseczek. 

Jej celem jest zabezpieczenie seniorów, 
osób schorowanych, w tym cierpiących na 
choroby nowotworowe, należących do gru-
py podwyższonego ryzyka, przed koronawi-
rusem. - Drodzy seniorzy, pamiętajcie jednak 
o zasadach prewencji: często myjcie ręce, uni-
kajcie skupisk ludzi i odkażajcie sprzęt codzien-
nego użytku. Warto skorzystać z możliwości, 
by ktoś - córka, syn lub wnuk – zrobił zakupy, 
odbierał e-recepty i je realizował. Unikajcie 
wychodzenia z domu. Jeśli już musicie wy-
chodzić, unikajcie bliskich kontaktów z inny-
mi ludźmi, nie podawajcie ręki, nie całujcie się 

na przywitanie, zachowajcie dystans. Można 
założyć rękawiczki oraz maseczki. Myjcie ręce 
zaraz po powrocie do domu. Kiedy jesteście na 
zewnątrz, nie dotykajcie twarzy. Gdy kończą 
się leki warto skorzystać z e-recepty. Unikając 
wizyty w przychodni, unikamy niepotrzebnego 
ryzyka – apelują urzędnicy. 

(opr)

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się 
zasady gospodarki odpadami w 
Gminie Czarny Bór.

Poza nową stawką za gospodarowanie 
odpadami zmieni się również forma roz-
liczania. Konieczne zatem stało się złoże-
nie nowych deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami, do którego 
zobowiązani są właściciele nieruchomo-
ści, którzy mieli dotychczas zadeklarowaną 
nieselektywną zbiórkę odpadów, właścicie-
le nieruchomości, którzy uiszczali dotych-
czas opłatę za gospodarowanie odpadami od 
gospodarstwa domowego oraz właściciele 

nieruchomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 
do tej pory deklarowali posiadanie kompo-
stownika. Do mieszkańców gminy trafiły in-
formacje o segregacji odpadów oraz dekla-
racje, które należy wypełnione dostarczyć 
do Urzędu Gminy drogą elektroniczną na 
adres: sekretariat@czarny-bor.pl lub biuro.
podawcze@czarny-bor.pl, pocztą tradycyj-
ną na adres Urzędu lub osobiście za pośred-
nictwem skrzynki podawczej umieszczonej 
w przedsionku budynku Urzędu oraz przez 
ePUAP. Więcej informacji pod numerem 74 
8450-139 lub 349, wew. 26.

(opr)

1000 złotych nagrody 
otrzyma osoba, 
która pomoże 

w wykryciu sprawcy zanieczyszczenia 
środowiska zużytymi tonerami.

Jeden z pracowników Urzędu Miasta 
w Jedlinie-Zdroju podczas rutynowej kontro-
li tras spacerowo-biegowych Active w okolicy 
ul. Moniuszki zauważył w dwóch miejscach 
pozostawione znaczne ilości zużytych to-
nerów do drukarek laserowych. Tonery zo-
stały przewiezione do jedlińskiego PSZOK 
i zważone - ich waga wyniosła około 1 tony. 
Sprawa została zgłoszona 
na policję. W tym miejscu 
zwracamy się do Państwa 
z apelem i prośbą: każdy, 
kto posiada informacje 
mogące przyczynić się do 
wykrycia sprawcy pro-
szony jest o kontakt z Ko-
misariatem Policji w Głu-
szycy, tel.: 74 845 63 17. 
Dla osoby, która przekaże 
Policji informacje, dzięki 
której sprawca zostanie 
wykryty, Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju 

przewidział nagrodę w wysokości 1 000 zło-
tych. 

Przypominamy, zgodnie z art. 183 § 1 Ko-
deksu Karnego: „Kto wbrew przepisom skła-
duje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje 
odzysku, unieszkodliwia albo transportuje 
odpady lub substancje w takich warunkach 
lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu 
lub zdrowiu człowieka lub spowodować obni-
żenie jakości wody, powietrza lub powierzch-
ni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym 
lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

(opr)

Biskup Marek Mendyk nowym Biskupem Świdnickim
W kaplicy domowej Świdnickiej 

Kurii Biskupiej ogłoszono 
decyzję ojca świętego 

Franciszka, który mianował nowym 
biskupem świdnickim bpa Marka 
Mendyka, dotychczasowego biskupa 
pomocniczego diecezji legnickiej.

W czasie ogłoszenia nominacji bp Ignacy 
Dec podziękował kapłanom, osobom kon-
sekrowanym i wiernym świeckim za minio-
ne szesnaście lat wspólnej drogi i zachęcił 
zebranych do modlitwy w intencji nowego 
biskupa oraz dobrego duchowego przygoto-
wania się do ingresu, którego data zostanie 
ogłoszona w najbliższym czasie. Pierwszą 
modlitwą za nowego biskupa była modli-
twa Anioł Pański. Po ogłoszeniu nazwiska 
nowego biskupa świdnickiego, bp Dec od-
czytał komunikat, który zostanie przeka-
zany wiernym diecezji świdnickiej w naj-
bliższą niedzielę podczas wszystkich Mszy 
św. Zgromadzeni podziękowali bp. Igna-
cemu Decowi za jego pełną miłości posłu-
gę na rzecz diecezji świdnickiej i zapewnili 
o modlitwie. Bp Ignacy Dec, który był pierw-
szym biskupem diecezji świdnickiej od 2004 
roku został mianowany przez ojca świętego 
Franciszka administratorem apostolskim 
diecezji świdnickiej do czasu kanonicznego 
objęcia urzędu przez nowego biskupa świd-
nickiego.

Przypomnijmy, że Jego Ekscelencji ks. 
biskupowi dr. Markowi Mendykowi Rada 
Miejska w Głuszycy w 2019 r. przyznała ty-
tuł honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gmi-
ny Głuszyca”. Pochodzący z Głuszycy bi-
skup Marek Mendyk obchodził w ubiegłym 

roku swoją 10. rocznicę święceń biskupich. 
W uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2019 r. w spra-
wie nadania tytułu honorowego „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Jego Eks-
celencji Księdza Biskupa dr Marka Mendyka 
czytamy:

Biskup Marek w ciągu 
całego swojego życia zwią-
zany był z gminą Głuszyca. 
Tu się urodził, wychował, 
tu spędził swoje dzieciń-

stwo i lata młodości. Zawsze z wielką dumą 
podkreślał, gdzie się urodził, gdzie są jego 
korzenie i gdzie jest jego miejsce, do którego 
zawsze wraca. Wielokrotnie w swoich wypo-
wiedziach nawiązywał do miejsca, gdzie - 

jak mówił - wszystko się 
zaczęło. Pomimo tego, 
że swoją posługą 
związany jest z inną 
diecezją – diecezją 
legnicką, wspierał 
każde dobro podej-
mowane na rzecz 
gminy Głuszyca. 
Zawsze interesował 
go los najuboższych 
i potrzebujących na-
szej gminy. Jeszcze jako 
kapłan diecezji legnickiej, 
a potem jako jej biskup współ-
organizował pomoc charytatywną dla 
miasta i gminy poprzez oddziały Caritas 
diecezji legnickiej i świdnickiej. Zbiórki pie-
niężne oraz pomoc materialna, wspierane 
były przez biskupa Marka, a następnie tra-
fiały do najuboższych naszej gminy. 

Biskup Marek był tym, który zapocząt-
kował inicjatywę zbierania darów dla naj-
bardziej potrzebujących, jaka odbywa się 
w naszych świątyniach po dziś dzień w każ-
dy Wielki Czwartek. Niewątpliwie stało się 
to początkiem wielu inicjatyw i charyta-
tywnych działań podejmowanych nie tylko 
przez parafie, ale również przez naszą gmi-
nę. To stało się też początkiem do powstania 
parafialnego oddziału Caritas jako odpo-
wiedzi na potrzeby najbardziej potrzebu-
jących w gminie Głuszyca. Jeszcze jako Dy-
rektor Wydziału Katechetycznego diecezji 
legnickiej, a następnie – po objęciu funkcji 
Przewodniczącego Komisji Wychowania 
Katolickiego w Episkopacie Polski – jako 
biskup zwracał szczególna uwagę na dzieła 

podejmowane na rzecz 
dzieci i młodzieży, 

również gminy Głu-
szyca. Wielokrotnie 
wspierał inicjatywy 
głuszyckich kate-
chetów i nauczy-
cieli, których celem 

było propagowanie 
życia i jego rozwoju 

w oparciu o wartości 
chrześcijańskie. Roz-

wój każdej z głuszyckich 
szkół było zawsze w centrum 

uwagi biskupa Marka Mendyka. 
Ze szczególną troską wspierał przez 

długie lata Zespół Szkół w Głuszycy. Był 
tym, który postrzegał tę szkołę jako miejsce 
rozwoju i wychowania kolejnych pokoleń, 
którzy w przyszłości staną się filarem swo-
ich małych ojczyzn. 

Każde działanie podejmowane przez 
księdza Biskupa na rzecz naszej gminy po-
dyktowane było jej dobrem i dobrem jej 
mieszkańców. Zawsze podkreślał, że naj-
ważniejsze jest dobro tych, którzy w gminie 
mieszkają. Tylko działanie ukierunkowane 
na drugiego człowieka ma sens, bowiem ta-
kie dobro zawsze będzie powracać. Wdzięcz-
ni Jego Ekscelencji za nieustanną duchową 
obecność w Gminie Głuszyca oraz za po-
dejmowanie działania i inicjatywy na rzecz 
mieszkańców gminy, Rada Miejska pragnie 
nadać Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi dr 
Markowi Mendykowi tytuł honorowy „Za-
służony dla Miasta i Gminy Głuszyca”.

(opr)



4 5WIADOMOŚCIWAŁBRZYSKIE.PL    7/2020 AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Reklama

Reklama

Razem damy radę

zji 40. rocznicy sierpnia do starostwa do 
dyspozycji „na pomoc na zakup potrzeb do 
szpitala w walce z koronawirusem”.

Instytucji, które otrzymały wsparcie jest 
znacznie więcej. Podobnie, jak osób, które 
pomogły i wciąż pomagają. Wszyscy wierzą, 
że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny 
dla nas wszystkich okres. Najwięcej zależy 
od nas samych. Dlatego apelujemy do Pań-
stwa o przestrzeganie zasad, które związane 
są z naszym wspólnym bezpieczeństwem. 

(opr)

Powiat Wałbrzyski przekazał 
kolejne wsparcie dla 
Specjalistycznego Szpitala 

Ginekologiczno-Położniczego im. E. 
Biernackiego w Wałbrzychu, Oddziału 
Zakaźnego Szpitala przy ul. Batorego w 
Wałbrzychu, Pogotowia Ratunkowego 
w Wałbrzychu, Specjalistycznego 
Zespolonego Szpitala im. dr Alfreda 
Sokołowskiego w Wałbrzychu. 

Tym razem było to 10 szt. masek pełno-
-twarzowych 3M, filtry do masek 3M, 200 
szt. kombinezonów ochronnych, 2000 szt. 
rękawiczek, 4000 szt. masek ochronnych 
i 100 litrów płynu do dezynfekcji. - Pamię-
tajcie, że to Wy tworzycie przyszłość powiatu 
i Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zo-
stańcie w domach – mówi starosta Krzysztof 
Kwiatkowski. W czwartek wsparto Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział 
w Wałbrzychu. - Mając na uwadze potrzeby 
zabezpieczenia kadry, ale i pacjentów Powiat 
Wałbrzyski przekazał: 50 litrów płynu do de-
zynfekcji, 500 szt. masek ochronnych, 1000 szt. 

rękawiczek, 10 szt. okularów ochronnych i far-
tuchy - wylicza Krzysztof Kwiatkowski. Pod 
koniec marca, decyzją gospodarza powiatu, 
do Specjalistycznego Szpitala Ginekologicz-
no-Położniczego im. E. Biernackiego w Wał-
brzychu przekazano 50 szt. kombinezonów 
ochronnych, 1000 szt. rękawiczek, 200 szt. 
masek ochronnych i 25 litrów płynu do de-
zynfekcji. Pomoc dotarła również dla Od-
działu Zakaźnego Szpitala przy ul. Batorego. 
Było to 8 szt. masek ochronnych z filtrami 
3M i 10 szt. przyłbic ochronnych. Kolejne 6 
sztuk masek ochronnych z filtrami 3M tra-
fiło do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzy-
chu. Na prośbę Centrum Medycznego Nowe 
Miasto do przychodni w Jedlinie-Zdroju 
i Zagórzu Śląskim przekazano 30 litrów pły-
nu do dezynfekcji. W dniu 24 marca wszyst-
kie jednostki OSP z powiatu wałbrzyskie-
go otrzymały sprzęt niezbędny do działań 
w czasach pandemii koronawirusa. - Dzięki 
temu, gdy przyjdzie nam wspierać działania 
służb, nasi ratownicy będą odpowiednio chro-
nieni – podkreśla Krzysztof Kwiatkowski. 

Powiat wałbrzyski zapewnił środki 
i odzież ochroną wielu innym placówkom. 
Wśród nich były m.in. Centrum Obsługi Pla-
cówek w Nowym Siodle (Domy Dziecka), 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im.UNI-

CEF w Walimiu, Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci z Wadami Słuchu Nowe 
Siodło, Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej-
-Curie w Szczawnie-Zdroju czy Powiatowy 
Urząd Pracy w Wałbrzychu. 

Pomaga każdy, kto chce i może. Pie-
karnia Maria oraz Karczma Góralska rów-
nież dołożyły swoją cegiełkę i wspomogły 
żołnierzy z 10BKPanc pilnujących granic 
z Czechami przepysznym chlebem wiej-
skim oraz smalcem własnej roboty. Sowia 
Grapa z Rzeczki przygotowała gorący bigos. 
- Dziękuję w imieniu żołnierzy i policjantów. 
Jesteście wspaniali i macie mega wielkie ser-
ca. Kiedy w kraju mamy kryzys, Wy gotujecie 
i przekazujecie wsparcie. Brawo Wy – napi-
sał starosta na swoim profilu. Nie zawiodła 
także silna ekipa z gminy Stare Bogaczowice 
pod „dowództwem” Lucyny Król, która bę-
dących na służbie uraczyła żurkiem. Piękny 
gest wykonał zarząd regionu Dolny Śląsk 
Związku Solidarności Polskich Kombatan-
tów Wałbrzych, który postanowił przekazać 
2 tysiące złotych otrzymane na organizację 
uroczystego koncertu we wrześniu z oka-
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Wyciągają pomocną dłoń do przedsiębiorców
Urząd Miejski w Wałbrzychu 

wychodzi z pomocą do mikro 
i małych przedsiębiorców 

z terenu miasta. W związku z 
zagrożeniem epidemią koronawirusa 
i wprowadzeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego, który dotyka w 
szczególny sposób osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, miasto 
proponuje szereg rozwiązań, które są 
dostępne w obecnym stanie prawnym. 
Przedsiębiorcy, którzy znajdą się w 
trudnej sytuacji finansowej z powodu 
epidemii, będą mogli liczyć na pomoc, 
jeżeli chodzi o obciążenia związane z 
lokalnymi podatkami i opłatami. 

CZYNSZE NAJMU
1. Najemcy lokali należących do gminy, 

którzy prowadzą działalność jaka została 
objęta zakazem wynikającym z rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu 
stanu zagrożenia epidemicznego i zawiesili 
działalność gospodarczą zostaną zwolnieni 

z czynszu za ten okres (do trzech miesięcy). 
Zwolnienie z czynszu wyłącznie na wniosek 
zainteresowanego podmiotu. 

2. Najemcy lokali należących do gminy, 
którzy prowadzą działalność jaka została 
objęta zakazem wynikającym z w/w rozpo-
rządzenia, ale nie zawiesili działalności (np. 
restauracje z posiłkami na wynos) i zadekla-
rują utratę przychodów o minimum 30 %. 
Zmniejszenie opłat za czynsz (na wniosek 
zainteresowanego podmiotu).

3. Pozostali najemcy lokali należących do 
gminy, którzy prowadzą działalność nie ob-
jętą rozporządzeniem , a odnotowali (i za-
deklarowali) znaczący spadek przychodów. 
(o minimum 30%) Indywidualna ocena sy-
tuacji po złożeniu wniosku. 

CZYNSZ DZIERŻAWNY
Miasto Wałbrzych na wniosek mi-

kro lub małych przedsiębiorców, może 
udzielić ulg w spłacie należności z tytu-
łu czynszu dzierżawnego na podstawie 
Uchwały nr XLV/552/2017 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha w sprawie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odra-
czania lub rozkładania na raty spłat na-
leżności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie 
Wałbrzych lub jej jednostkom organi-
zacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 
i 13 ustawy o finansach publicznych oraz 
wskazania organu i osób do tego upraw-
nionych podległym oraz wskazania orga-
nu i osób do tego uprawnionych. Udzielnie 
ulgi nastąpi wyłącznie na wniosek zainte-
resowanego podmiotu po zadeklarowaniu 
utraty przychodów o minimum 30%. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z Ordynacją Podatkową – 

w uzasadnionych społecznie sytuacjach – 
prezydent może dokonać odroczenia, roz-
łożenia na raty lub umorzenia podatku od 
nieruchomości. Decyzja Prezydenta dotyczy 
może wyłącznie przedsiębiorców, którzy 
prowadzą działalność jaka została obję-
ta zakazem wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu 
zagrożenia epidemicznego i zadeklarowali 
spadek obrotów o minimum 50%.

WINDYKACJA 
Windykacja tytułów egzekucyjnych (np. 

w spłaty rat rozłożonych w czasie w wy-
niku podpisanych z miastem porozumie-
ni). Ograniczenie prowadzenia egzekucji 
w stosunku do podmiotów nie zalegających 
z opłatami, które znalazły się w trudnej sy-
tuacji spowodowanej wprowadzeniem stanu 
epidemii, poszukiwanie nowych (indywidu-
alnych dla każdej sprawy) rozwiązań. Wy-
łącznie na wniosek zainteresowanego pod-
miotu. 

Infolinia dla przedsiębiorców: 74 66 55 293, 
74 66 55 365 (czynna w godz. 7.30 – 15.30)
Szczegóły dostępne na stronie internetowej 
(od 02.04.2020 r): http://www.walbrzych.eu
e-mail: pomocfirmom@um.walbrzych.pl

(opr)

#ZOSTAŃWDOMU    CZYTAJ ON-LINE na www.wiadomosciwalbrzyskie.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
ustawy tworzące „tarczę 
antykryzysową”. Jej główne 

założenia to ochrona zatrudnienia oraz 
zmniejszenie obciążeń i zachowanie 
płynności finansowej w firmach. 

Na pakiet składają się: ustawa a zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19 (specusta-
wa); ustawa o zmianie ustawy o systemie 
instytucji rozwoju (PFR). A także projekt 
ustawy o udzielaniu pomocy publicznej 
w celu ratowania lub restrukturyzacji przed-
siębiorców (polityka nowej szansy), któ-
ry nie został jeszcze uchwalony. Projekty 
ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju; 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; 
KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we 
współpracy z innymi ministerstwami oraz 
instytucjami publicznymi.

Zgodnie z zapisami -aństwo przejmie na 
3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) 
pokrycie składek do ZUS od mikrofirm za-
trudniających do 9 osób, założonych przed 
1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za 
przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. 
Ze zwolnienia mogą skorzystać także sa-
mozatrudnieni z przychodem w wysokości 
300% przeciętnego wynagrodzenia, którzy 
opłacają składki tylko za siebie. Zwolnie-
nie dotyczy składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla 
niego osoby, zachowają prawo do świadczeń 
zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych 
za okres zwolnienia ze składek. Łączny sku-
tek dla finansów publicznych za 3 miesiące 
szacujemy na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł 
za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrud-
nionych opłacających tylko swoje własne 
składki.

Kolejne zmiany dotyczą wypłaty przez 
ZUS świadczenia postojowego w związ-
ku z przestojem spowodowanym epide-
mią koronawirusa. Świadczenie co do za-
sady wynosi 2080 zł (80% minimalnego 
wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane 
oraz nieopodatkowane. W przypadku zle-
ceniobiorców, których przychód z umów 
cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł 
miesięcznie (50% minimalnego wynagro-
dzenia), świadczenie postojowe wynosi 
sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywil-
noprawnych. Z kolei samozatrudnieni roz-
liczający się w formie karty podatkowej 
otrzymają świadczenie postojowe w wyso-
kości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świad-
czenia jest to, aby przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
nie przekraczał 3-krotności przeciętne-
go wynagrodzenia. Poza tym rozpoczęcie 
działalności lub zawarcie umowy musi na-
stąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób 

samozatrudnionych przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
musi spaść o co najmniej 15% w stosunku 
do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba za-
wieszać działalności, ale świadczenie przy-
sługuje także samozatrudnionym, którzy 
zawiesili ją po 31 stycznia br.

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje 
przedsiębiorcy w okresie wprowadzone-
go przez przedsiębiorcę przestoju ekono-
micznego lub obniżonego wymiaru czasu, 
w przypadku spadku obrotów gospodar-
czych: nie mniej niż o 15%, obliczony jako 
stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 ko-
lejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 
r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 
miesięcy z roku ubiegłego w następstwie 
wystąpienia COVID 19, lub nie mniej niż o 25 
%, obliczony jako stosunek łącznych obro-
tów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca 
w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do 
obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospo-
darczych w następstwie wystąpienia koro-
nawirusa, pracownikowi objętemu przesto-
jem ekonomicznym pracodawca wypłaca 
wynagrodzenie w wysokości co najmniej mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki 
środkom z FGŚP pracodawca otrzyma do-
finansowanie do wynagrodzenia w okresie 
przestoju w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia plus składki na ubezpie-
czenia społeczne należne od pracodawcy od 
przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, 
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar 
czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia 
koronawirusa, może obniżyć wymiar cza-
su pracy pracownika o 20%, nie więcej niż 
do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagro-
dzenie nie może być niższe niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym 
wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje 
maksymalnie do wysokości 40% przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia z poprzed-
niego kwartału ogłaszanego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego plus 
składki na ubezpieczenia społeczne należne 
od pracodawcy od przyznanych świadczeń. 
tj. 2 452,27 zł. Oba świadczenia przysłu-
giwać będą przez łączny okres 3 miesięcy 
przypadających od dnia złożenia wniosku 
o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, 
w celu przeciwdziałania skutkom gospodar-
czym COVID-19, w drodze rozporządzenia, 
przedłużyć ten okres, mając na względzie 
okres obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii oraz skutki 
nimi wywołane. Wnioski mogą być składane 
elektronicznie, do dyrektorów Wojewódz-
kich Urzędów Pracy.

Pracodawca dotknięty skutkami epi-
demii koronawirusa będzie mógł skrócić 

dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku 
dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 
(z gwarancją oddania pracownikowi rów-
noważnego odpoczynku w okresie 8 tygo-
dni), a tygodniowy czas takiego odpoczyn-
ku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze 
związkami zawodowymi albo – gdy nie ma 
związków – z przedstawicielami pracow-
ników – będzie mógł też wydłużyć dobowy 
wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważ-
ny system czasu pracy) oraz okres rozlicze-
niowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Tarcza wprowadza mechanizm wydłu-
żania terminów realizacji zamówień pu-
blicznych. Służyć temu będzie procedura 
zwalniająca z naliczania kar umownych za – 
związane z epidemią – opóźnienia w reali-
zacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie 
kar umownych w tej procedurze nie będzie 
stanowić naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. Dodatkowo wprowadzony bę-
dzie przyspieszony tryb lub niestosowanie 
przepisów Prawa zamówień publicznych 
w przypadku zamówień niezbędnych do 
walki z koronawirusem. 

W przypadku podmiotów działających 
w branży turystycznej, nastąpiło przedłuże-
nie terminu na zwrot wpłat klienta w przy-
padku niemożności zorganizowania wyda-
rzenia z powodu epidemii (dot. organizacji 
wystaw i kongresów lub działalności kultu-
ralnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sporto-
wej, organizującej wystawy tematyczne lub 
imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwią-
zania umowy. To również możliwość sko-
rzystania przez klientów z voucherów na 
realizację imprezy turystycznej w ciągu roku 
od dnia, w którym miała się odbyć impreza 
odwołana w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19. 

Przepisy umożliwiają podatnikom CIT 
i PIT, którzy ponoszą negatywne konse-
kwencje COVID-19, odliczenia straty ponie-

sionej w 2020 r., od dochodu z działalności, 
uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnię-
cie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – 
przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Ponadto: Przedłużenie bankowych kre-
dytów obrotowych (umożliwienie oblicza-
nia zdolności kredytowej w oparciu o dane 
finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć 
temu będą rekomendacje w zakresie sposo-
bu liczenia rezerw na kredyty. Sektor banko-
wy zadeklarował gotowość do przedłużenia 
kredytów obrotowych przy zmianie regu-
lacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie 
kredytów obrotowych – o wartości ok. 150 
mld zł – dla sektora przedsiębiorstw), Prze-
dłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na 
pracę dla obcokrajowców (wydłużenie wiz 
pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy 
cudzoziemców. Wydłużenie terminu składa-
nia wniosków o udzielenie zezwoleń pobyto-
wych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie 
pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli 
wypadałby w okresie stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie 
z mocy prawa okresów ważności zezwoleń 
na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 
30 dni od dnia odwołania tego stanu) oraz 
tzw. Polityka nowej szansy (w sytuacji kry-
zysu makroekonomicznego duża liczba firm 
może być zmuszona do restrukturyzacji. 
Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa 
mają problem ze skutecznym przejściem 
przez proces restrukturyzacji i wiele z nich 
kończy się upadłością lub likwidacją. Dla-
tego możliwa będzie pomoc dla MŚP, które 
przechodzą proces restrukturyzacji. Cel to 
ułatwienie im ponownego startu działalno-
ści gospodarczej. Rozwiązanie - które czeka 
jeszcze na uchwalenie przez Sejm - ma mi-
nimalizować przyszłe skutki gospodarcze 
pandemii).

(żródło: gov.pl)

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:
- zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 

osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie 
dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; 

skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 
3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki 

tylko za siebie;
- świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla 

zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samo-
zatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego 

wynagrodzenia;
- dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wy-

niesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów 
z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono 

kwotę utraconych przychodów;
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu 

pracy – dla firm w kłopotach; 
- ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i 

innych nieuczciwych praktyk;
- czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub 

rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
- umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn 

przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
- korzystniejsze zasady rozliczania straty;

 - wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu 
umów leasingowych;

 - ułatwienia dla branży turystycznej;
 - umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu 

– przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na 
półki;

- przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obco-
krajowców;

- zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią 
– opóźnienia przy realizacji przetargów;

- umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 
2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które 

przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
- przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane 

finansowe na koniec 2019;
- gwarancje de minimis z BGK;

- dopłaty BGK do odsetek;

- fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzy-
skania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje 
podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – 

łącznie o wartości 6 mld zł.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:
- Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od 

wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 
czerwca 2020 r.).

- Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z de-
klaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;

- Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
- Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty 

podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
- Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały wiecej czasu na 
złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin 
został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarzą-

dowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
- Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów 

Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia 
PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. 

na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na 
zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

- Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia infor-
macji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 

(ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
- Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transfe-

rowych do 30 września 2020 r.;
- Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu 
zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony 
w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
- Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych 
dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i 
konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

- odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 
2021 r.;

- możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń 
technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez 

maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
- wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji 

odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

>>>

Czy tarcza ochroni gospodarkę?
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Reklama

Nowy komendant 
komisariatu

Przykład wielkiej nieodpowiedzialności

To się popisał….

Nadkomisarz Grzegorz Wasilewski 
objął stanowisko komendanta 
komisariatu w Boguszowie-

Gorcach. 

We wtorek Komendant Miejski Policji 
w Wałbrzychu kom. Krzysztof Lewandow-
ski przekazał obowiązki Komendanta Ko-
misariatu Policji w Boguszowie-Gorcach 
nadkom. Grzegorzowi Wasilewskiemu. 
Wałbrzyski funkcjonariusz służbę w policji 
rozpoczął blisko 30 lat temu - w 1991 roku. 
Przez pierwsze lata pracował w prewencji, 
m.in. na stanowisku dzielnicowego w Komi-
sariacie Policji V w Wałbrzychu. W 2005 roku 
został detektywem, by dwa lata później ob-
jąć stanowisko specjalisty w Wydziale Kry-
minalnym Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu. Od 2013 roku nadkom. Grzegorz 
Wasilewski był zastępcą naczelnika Wy-
działu Do Walki z Przestępczością Gospo-
darczą wałbrzyskiej komendy. Teraz podjął 
nowe wyzwanie - tym razem w Komisariacie 
Policji w Boguszowie-Gorcach. 

(opr)

Miał blisko 2,5 promila alkoholu 
w organizmie, a jego jazda 
zakończyła się na wysepce 

łączącej przejście dla pieszych. 

49-letni mieszkaniec naszego miasta 
trafił w ręce policjantów prewencji wałbrzy-
skiej komendy po tym, jak skręcając z ul. 
Sikorskiego w ul. Dojazdową w Wałbrzychu 
- w wyniku upojenia alkoholowego - za-
trzymał się kierowanym przez siebie samo-
chodem na wysepce rozdzielającej przejście 
dla pieszych. Na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Wałbrzyszanin utracił jednak upraw-
nienia do kierowania pojazdami, a o jego lo-

sie zadecyduje teraz sąd. 
Do kolizji drogowej doszło we wtorek 

około godziny 17:30. Policjanci Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu widząc całe zdarzenia zareagowali 
natychmiast i zatrzymali 49-latka. Już po 
chwili okazało się, że mężczyzna kierował 
samochodem w stanie nietrzeźwości mając 
2,33 promile alkoholu w organizmie. Mun-
durowi odebrali mieszkańcowi Wałbrzycha 
prawo jazdy i sporządzili dokumentację, 
która trafi teraz do sądu. Pojazd umieszczo-
ny został natomiast na parkingu strzeżonym 
na koszt kierującego. Za popełnione prze-
stępstwo 49-latka czeka teraz długotrwały 

zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka 
grzywna. Mężczyzna może także trafić za 
kraty więzienia na 2 lata.

Jeżeli wiedzą Państwo, że osoba chce je-
chać pojazdem, a wcześniej spożywała al-
kohol, uniemożliwimy jej to. Należy także 
powiadomić Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego pod numerem alarmowym 112, 
które przekaże informacje dyżurnemu poli-
cji, a ten wyśle na miejsce zdarzenia patrol. 
Bardzo ważny jest brak społecznego przy-
zwolenia na tego typu zachowania, które 
w ostateczności mogą zakończyć się poważ-
nym wypadkiem drogowym. 

(opr)

Nie miał prawa jazdy. 
Chciał popisać się swoimi 
„umiejętnościami” do 

kierowania pojazdami i potrącił pieszą. 
Teraz stanie przed sądem. 

Nie miał wyobraźni, kiedy wsiadał za 
kierownicę samochodu osobowego. 20-let-
ni mieszkaniec Wałbrzycha zjeżdżając z al. 
Podwale chciał popisać się swoimi umiejęt-
nościami „za kółkiem” i w sposób efektowny 
- wprowadzając pojazd w poślizg - zawrócić. 
Okazało się, że stracił panowanie nad samo-
chodem, zjechał na chodnik i potrącił idącą 
w tym miejscu pieszą. Wałbrzyscy policjanci 
ustalili dodatkowo, że sprawca nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojazdami, a jego 
pojazd był niedopuszczony do ruchu. O losie 
20-latka zadecyduje teraz sąd.

Do wypadku drogowego z udziałem 
pieszej doszło w dzielnicy Podzamcze. 
W wyniku zdarzenia 64-letnia wałbrzy-
szanka trafiła do szpitala. Funkcjonariu-
sze ruchu drogowego, którzy przybyli na 
miejsce ustalili, że uczestnicy wypadku byli 
trzeźwi. Sam kierujący jednak nie posiadał 
prawa jazdy, a dodatkowo dowód rejestra-
cyjny jego samochodu wcześniej został za-

trzymany za zły stan techniczny pojazdu. 
- Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców ko-
lejny raz przypominamy podstawowe zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach przez 
kierujących, którzy mają swoje obowiązki, 
o których często zapominają, a wtedy o wypa-
dek z udziałem pieszych nie trudno. Przypomi-
namy, że zakazuje się omijania pojazdu, który 
jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał 
się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, 
a także wyprzedzania na przejściach dla pie-
szych i bezpośrednio przed nimi. Dopuszczal-
ne jest wyprzedzanie in-
nych pojazdów jedynie na 
przejściu dla pieszych o ru-
chu kierowanym – apelują 
mundurowi. 

Pamiętajmy. W każdym 
przypadku dojeżdżania do 
oznakowanego przejścia 
dla pieszych, czy też do 
skrzyżowania powinniśmy 
zwolnić, zachować szcze-
gólną ostrożność i zwró-
cić uwagę na to co dzieje 
się poza jezdną, a widząc 
pieszego przygotować się 
do jego wejścia na jezd-

nię. Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń 
drogowych. Jako kierujący mamy także obo-
wiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu 
podczas cofania, a także udzielić pierwszeń-
stwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę po-
przeczną, jeżeli przechodzi on przez tę dro-
gę. Poza przepisami ważny jest także zdrowy 
rozsądek i wzajemny szacunek kierujących 
do pieszych i pieszych do kierujących. Te 
wszystkie zasady powinny pozwolić nam 
unikać wypadków drogowych.

(opr)

Fot. KM
P W

ałbtrzych

Wałbrzyscy policjanci po raz 
kolejny apelują o zachowanie 
zasad bezpieczeństwa i 

kontrolują miejsca publiczne. 

Wprowadzone zmiany, a tym samym ko-
lejne ograniczenia, obligują policjantów do 
podejmowania kolejnych działań prewen-
cyjnych oraz informacyjnych. Wałbrzyscy 
funkcjonariusze sprawdzają, czy obywatele 
stosują się do przepisów związanych z prze-
mieszczaniem się osób w miejscach publicz-
nych oraz, czy osoby objęte kwarantanną 
przebywają w miejscach zamieszkania. Nie 
brakuje kontroli pojazdów oraz transpor-
tu publicznego. Funkcjonariusze apelują 
do wałbrzyszan oraz mieszkańców powia-
tu wałbrzyskiego również przez megafony, 
a także są obecni na granicy polsko-czeskiej. 
Wszystkie te działania mają na celu zwró-
cenie szczególnej uwagi na osoby mogące 
łamać przepisy wprowadzone przez Rząd 
w związku z ogólnoświatową epidemią ko-
ronawirusa, a w głównej mierze zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom. 
W związku z obowiązującym stanem epide-
mii i wprowadzonymi przez Rząd kolejnymi, 
nowymi obostrzeniami, w trosce o bezpie-
czeństwo własne oraz swoich bliskich, wał-

brzyska policja 
każdego dnia 
nawołuje do 
o b y w a t e l i , 
aby pozostali 
w miejscach 
zamieszkania, 
jeżeli nie mu-
szą wychodzić 
z domu. Funk-
c j o n a r i u s z e 
z radiowozów 
apelują do 
wałbrzyszan, 
by byli odpowiedzialni i nie grupowali się, 
a także zachowali bezpieczny odstęp 2 me-
trów od siebie. Codziennie rano na ulice na-
szego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego 
wyrusza także wiele policyjno – wojskowych 
patroli, których zadaniem jest kontrola osób 
przebywających na kwarantannie. Patrole 
otrzymują codziennie listę osób i adresów, 
pod które muszą się udać, aby nawiązać kon-
takt z odizolowaną lub odizolowanymi oso-
bami. Wszystkie sprawdzenia są realizowane 
w sposób wykluczający możliwość kontaktu 
fizycznego żołnierzy i policjantów z osobą 
objętą kwarantanną. W środę, 1 kwietnia, 
było ich ponad 400. - Oczywiście w mieście 

widoczne są 
także patrole 
piesze wyposa-
żone w środki 
ochronne. Po-
licjanci spraw-
dzają parki, 
skwery oraz 
place, gdzie 
przed wpro-
w a d z e n i e m 
stanu epidemii 
w kraju grupo-
wali się miesz-

kańcy, a teraz jest to zabronione, a także rejony 
sklepów – informuje mł. asp. Marcin Świeży, 
oficer prasowy Komendanta Miejskiego Po-
licji w Wałbrzychu. 

Przypomnijmy również, że służba peł-
niona jest przez 24 godziny na dobę na 
przejściach granicznych w Golińsku, Miero-
szowie, Nowym Siodle i Głuszycy Górnej. Po-
licjanci wspólnie z żołnierzami zawodowymi 
pilnują, by nikt nielegalnie nie przekroczył 
granicy, tam gdzie ruch kołowy, ale także 
pieszy jest całkowicie zablokowany. Wobec 
osób, które nie stosują się do postanowień 
decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte 
surowe konsekwencje. O takich ujawnianych 

przypadkach policjanci informują służby sa-
nitarne, które mogą nałożyć karę w wysoko-
ści nawet 30 tys. zł. Ponadto ich zachowanie 
może wyczerpywać znamiona przestępstwa 
opisanego w art. 160§1 kk lub 161§2kk, za co 
grozi kolejno kara do trzech i do roku pozba-
wienia wolności. Dodatkowo funkcjonariu-
sze mogą osobiście nałożyć mandat karny 
w kwocie do 500 zł lub sprawa może trafić 
do sądu, kiedy osoba popełnia wykroczenia 
przeciwko porządkowi i spokojowi publicz-
nemu wg art. 54 kw lub przeciwko zdrowiu 
art 114-16 kw.

Po raz kolejny wałbrzyscy policjanci ape-
lują o odpowiedzialne zachowanie, w tym 
o przestrzeganie wprowadzonych ograni-
czeń, współpracę i realizowanie poleceń 
służb. W tym niezwykle trudnym dla każ-
dego z nas czasie, musimy wziąć odpowie-
dzialność za życie i zdrowie nasze, naszych 
bliskich, a także osób z naszego otoczenia, 
stosując się do poleceń wydawanych przez 
wszystkie uprawnione do tego instytucje 
państwowe. Do chwili obecnej w Wałbrzychu 
oraz powiecie wałbrzyskim nie było wielu 
niepokojących zdarzeń związanych z pełnio-
ną przez policjantów służbą i oby tak pozo-
stało do czasu zakończenia epidemii.

(opr)

Bądź odpowiedzialny!
Około 1903 roku nastąpiła 

u księżnej Daisy von Pless, 
słynnej pani na Książu przemiana 

z dobrodziejki ubogich w społeczną 
reformatorkę. Od tego czasu nie 
ograniczała swej aktywności do 
obdarowywania pojedynczych osób 
potrzebujących wsparcia. Postanowiła 
znaleźć istotne przyczyny nędzy i chorób 
wśród ludności Wałbrzycha. Głównym 
problemem było zatrucie naturalne 
środowiska.

Przepływająca przez Wałbrzych Pełcz-
nica zbierała praktycznie na całej swojej 
długości wszystkie odpady fabryczne i klo-
aczne niemal stutysięcznej społeczności. 
Jej niegdyś romantyczne brzegi zostały 
ciasno zabudowane osiedlami robotniczy-
mi, a dawniej królujący w jej wodach pstrąg 
zniknął zupełnie. Wałbrzyska rzeka prze-
kształciła się w cuchnący ściek, zatruwając 
okolice strasznym odorem, docierającym aż 
na tarasy Książa. Daisy postanowiła odkryć 
źródło tego zatrucia. Ustaliła, że dziesiątki 
kopalń i fabryk wpuszczają do rzeki swo-
je ścieki. Z przerażeniem stwierdziła także, 
że wzdłuż brzegów ciągną się przybudówki 
i szopy oraz studnie, z których ludzie czer-
pią wodę do picia. Gwałtowny protest Daisy 
skierowany do władz lokalnych spowodował 
jedynie „urzędową inspekcję”. Jednak po-
twierdziła ona, że zatruta woda jest powo-
dem wciąż powracających epidemii cholery 
i tyfusu, zbierających śmiertelne żniwo. Da-
isy nie dała za wygraną i kolejno interwenio-
wała u władz we Wrocławiu, następnie przed 
rządem pruskim w Berlinie, aby w końcu 
zwrócić się do samego cesarza, opisując 
szczerze stan sanitarny Wałbrzycha: „gdzie 
tysiące ludzi żyje w norach, pozbawionych 
wszelkich urządzeń koniecznych do życia, 
zmuszonych do stawiania ubikacji, a raczej 
nędznych „prewetów” nad brzegami poto-
ków i rzeki, powodując zatrucie wody nie-
zbędnej do picia, jak również do mycia”.

Daisy naraziła się lokalnym władzom, 
zaś cesarz zwalił winę na węgiel jej teścia, 
właściciela wałbrzyskich kopalń, księcia 
Jana Henryka XI von Pless (zm.1907). Księż-
na von Pless zdała sobie sprawę z tego, że 
jej własne obserwacje i zalecenia nie wy-
starczają, że potrzebne są dowody naukowe. 
Najpierw zwróciła się więc z prośbą o eks-
pertyzę do bakteriologów z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Kolejną wykonali już spe-
cjaliści z Wielkiej Brytanii i pod przewodnic-
twem dra Greene’a grupa inżynierów zapro-
jektowała całkowicie wyodrębniony system 
kanalizacyjny. Zlikwidowano wszystkie 
przybrzeżne studnie i doprowadzono wo-
dociąg do większości wałbrzyskich dziel-
nic. Ponadto zatruta rzeka została zakryta 
i w przestrzeniach zamieszkałych do dziś 
biegnie pod ziemią. Osobno zaprojektowa-
no uznawaną w tamtych czasach za wielką 
oczyszczalnię ścieków. Ustalono też kosz-
ty tego ogromnego przedsięwzięcia. Da-
isy z dumą przedstawiła projekt pod nazwą 
„Raport komisji Greena” pruskiemu rzą-
dowi w Berlinie. W 1905 cesarz zawiadomił 
ją osobiście „że projekt, o który tak dziel-
nie walczyła będzie zrealizowany w wyniku 
przyznanych funduszy”. 

Ogromne przedsięwzięcie – „oczysz-
czanie rzek” zakończyło się w 1912 roku. Jest 
bardzo znamiennym, że ostania epidemia 
tyfusu na tamtych terenach, w najbardziej 
zagęszczonym miasteczku Altwasser (dziś 
dzielnica Wałbrzycha Stary Zdrój) wybuchła 
w 1911 roku, aby się już nie powtórzyć. 

Opr. Mateusz Mykytyszyn 
 Zamek Książ w Wałbrzychu 

Jak księżna Daisy oczyściła Pełcznicę

Opisy przyrody w autorstwa księżnej Daisy 

Fragmenty: („Lepiej przemilczeć -prywatne 
pamiętniki ksieżnej Daisy von Pless z lat 1896-

1913“, tłumaczenie: B. Borkowy. Publikacja: 
Zamek Książ, grudzień 2013)

Generalizując, sceneria Dolnego Śląska przypo-
mina mi Turyngię, Czarny Las i po części także, 
góry Szkocji i Bawarii. Jest to kraj wymarzony 
dla sportowca, który może tam łowić i polować 
na różne sposoby, wspinać się na szczyty, zjeż-

dżać na nartach lub sankach oraz uprawiać inne 
zimowe dyscypliny. Jego wielkie, porównywalne 
tylko z kanadyjskimi, jeziora zaopatrują w ryby 

całe Niemcy. W przeszłości wydobywano tu złoto 
i srebro. Dzisiaj na Śląsk przyjeżdżają ludzie z 

całego świata do kurortów, które leczą wszystkie 
– za wyjątkiem mojej! – choroby.

Mówią, że zamek posiada od pięciu do sześciuset 
pokoi. Nie wiem, bo nigdy ich nie policzyłam. 

Ale wiem, że z okien każdego z nich widać 
słynne na całym świecie cudo natury jakim są 

Waldenburger Gebirge (pol. Góry Wałbrzyskie) . 
Fürstenstein, co znaczy Książęca Skała, wznosi 
się trzy tysiące stóp nad poziomem morza, nic 

więc dziwnego że widoki z wież zamkowych 
zapierają dech. Dziki, przestronny krajobraz tej 
części Śląska jest nie do opisania przepiękny. 
Może gdy czytelnicy moich pamiętników trafią 
w nich na jego opisy, docenią go i pokochają 
na równi ze mną. Wiosną, która przychodzi do 
wschodniej Europy później, niż gdzie indziej, 

eksplozja owocowych i innych kwitnących drzew 
jest oszałamiająco urocza; piękno lata leży w 

jego przemożnym bogactwie; jesienią, lasy śpie-
wające nutami tysiąca kolorów przenoszą nas 
do niebios; a zima, z kryształowymi drzewami 

wyskakującymi ze śniegowych pustyni, jest jedną 
niekończącą się krainą z baśni. Być może, gdzieś 

w Ameryce lub Kanadzie są wspanialsze zimy, 
ale chyba w żadnym innym kraju pory roku nie 
rozpościerają przed nami gobelinów tak czaru-

jących, że trudno z nich wybrać najładniejszy. W 
dodatku robią to w mgnieniu oka, bo pogoda na 

Śląsku potrafi się zmienić błyskawicznie.
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P R A C A  D A M
• Zatrudnimy dwie kucharki w gastrono-
mii, atrakcyjna wypłata, 12-15 zł na rękę 
za godzinę. Umowa o pracę, pełny etat. 
Praca w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 14 
DELUX Kebab, tel. 514-134-143

U S Ł U G I
• ANTENY SATELITARNE – montaż, 
serwis i ustawianie w najlepszej cenie 
i najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

OGOSZENIA DROBNE

sekretariat@wiadomosciwalbrzyskie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
przyjmujemy do wtorku poprzedzającego wydanie.

Dotrzyj do tysięcy mieszkańców powiatu wałbrzyskiego!
sekretariat@wiadomosciwalbrzyskie.pl

#ZmieńTerminNieOdwołuj
- apelują na Facebooku w ramach 
ogólnopolskiej akcji biura podróży. 
Kryzysowa sytuacja niewątpliwie 
pokrzyżowała niektórym 
z nas wyjazdowe plany, szczególnie 
w najbliższym okresie. Jednak nie trzeba 
rezygnować z wyjazdu – wystarczy 
wybrać późniejszy termin.

O trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się 
nie tylko organizatorzy wycieczek i wcza-
sów, ale także ich klienci rozmawiam z Ur-
szulą Strońską prowadzącą dzierżoniow-
skie Centrum Podróży i z doświadczonym 
pracownikiem biura - Anną Liberą. 

– Cała działalność biura ma na celu za-
pewnienie wsparcia klientom, którzy dokonali 

rezerwacji i pomoc w przesuwaniu terminów 
wyjazdów. W tym momencie rozwiązujemy 
bieżące problemy, przesuwamy rezerwacje, 
proponujemy dogodne rozwiązania odnośnie 
realizowanych kierunków – każda sytuacja 
rozpatrywana jest indywidualnie i na bieżąco 
– zaznacza Urszula Strońska. – Niektórzy 
touroperatorzy bezpłatnie proponują prze-
sunięcie terminów wyjazdów związanych 
z wylotami do 20 maja. Czekamy na kolejne 
rozwiązania, ponieważ touroperatorzy też są 
otwarci i dostosowują się do potrzeb klien-
tów. Urszula Strońska wyjaśnia, że obecnie 
działalność biura jest też ukierunkowana 
na sprowadzanie do kraju przejazdami au-
tokarowymi Polaków powracających z An-
glii, Niemiec i Beneluxu.

 Do zachowania spokoju zachęca Anna 
Libera, podkreślając, że proponowane 
przez biuro zmiany są dogodne dla klienta: 
- Otrzymujemy informacje „z pierwszej ręki” 
i od razu informujemy telefonicznie zaintere-
sowane osoby. Na razie, z racji dłuższego ter-
minu realizacji imprez, nic nie ulega zmianie 
w stosunku do osób, które zarezerwowały 
wakacyjny wyjazd. A w tym roku dzierżo-
niowianie najchętniej wybierali wypoczynek 
w Bułgarii, Grecji, na Majorce i w Turcji. 
W tym ostatnim kraju zniesiono wizy dla Po-
laków, więc wakacje są tańsze o około 150 zł 
za osobę. Cóż – do wakacji pozostało sporo 
czasu, bądźmy więc dobrej myśli.

Teresa Rodak

Wiosna w ogrodzie
Teresa Rodak

Minął czas zimowego 
odpoczynku, zarówno dla 
roślin, jak i działkowiczów. 

O pierwszych pracach, które należy 
podjąć w ogrodzie, rozmawiam 
z Tomaszem Dymnym – absolwentem 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, dendrologiem, inspektorem 
nadzoru terenów zieleni, hortiterapeutą 
(specjalistą leczenia ogrodem).

Wiosenne porządki w ogrodzie 
zaczynamy od…

Tomasz Dymny: Wygrabienia pozostawio-
nych jesienią liści i łodyg bylin, aby umoż-
liwić rozwój młodych pędów. Przystępujemy 
także do pierwszych zabiegów pielęgna-
cyjnych trawnika – wygrabiamy tzw. filc 
i suchą trawę. Niekiedy potrzebne jest prze-
prowadzenie aeracji, czyli napowietrzenia 
trawnika. W części ogrodu przeznaczonej na 
uprawę należy głęboko przekopać ziemię, 
usunąć wszystkie chwasty. Spulchniamy, 
a następnie podlewamy wierzchnią warstwę 
ziemi wokół krzewów i drzew.

Niektóre rośliny zabezpieczyliśmy 
przed mrozem, nie spodziewając się tak 
łagodnej zimy.

Zimowe okrycia drzew, krzewów i by-
lin usuwamy zaraz po ustąpieniu mrozów. 
W tym roku zima była ciepła, ale i bezśnież-
na, a w wyniku tego ziemia jest sucha. Teraz 
więc trzeba nie tylko odkopcować rośliny, 
ale również podlewać krzewy zawsze zie-
lone takie jak np. bukszpany, różaneczniki, 
trzmieliny, laurowiśnie.

I nadchodzi czas na…
Prześwietlanie drzew owocowych. Jednak nie 
powinno się przycinać brzóz, grabów, klo-
nów, winorośli, ponieważ „płaczą” – czyli 
wydzielają sok, a to im szkodzi, bo powinny 
transportować soki do pąków. Przycinamy 
krzewy kwitnące na pędach jednorocznych 
np. róże, pięciorniki, hortensje bukietowe 
i krzewiaste ( nie tniemy hortensji ogrodo-
wych kwitnących na pędach dwuletnich). 
A skoro rozmawiamy o drzewach, to chcę 
podkreślić, że jednym z najważniejszych 
wiosennych zabiegów są opryski drzew 
owocowych. Przeprowadzone w marcu po-
zwalają uniknąć groźnych chorób roślin 
sadowniczych, których zwalczenie w póź-
niejszym terminie często bywa niemożliwe. 

Drzewka brzoskwini spryskujemy prepara-
tem przeciw kędzierzawieniu liści, jabłonie 
– w celu zwalczenia grzyba wywołującego 
mączniaka prawdziwego. Oprysk olejem pa-
rafinowym stosujemy przeciw szkodnikom 
zimującym na roślinach (przędziorek owo-
cowiec, mszyce, misecznik śliwowy), a sku-
teczność zabiegu zapewni dokładne i obfite 
spryskanie wszystkich gałęzi. Warto opry-
skać też krzewy owocowe i ozdobne oraz so-
sny, modrzewie, świerki i tuje.

A kiedy zaczynamy sadzić rośliny?
Do sadzenia roślin przystępujemy, gdy gle-
ba ogrzeje się od słońca. Wybrane miejsce 
należy przekopać, dokładnie odchwaścić, 
nawieźć, a świeżo posadzone drzewko lub 
krzew obficie podlać. Nasiona niektórych wa-
rzyw i kwiatów wysiewamy do rozsadników 
i doniczek. Do warzyw wysiewanych w marcu 
wprost do gruntu zaliczamy m.in. marchew, 
szpinak, koper, rzodkiew, natomiast broku-
ły, kalafiory, kapustę, kalarepę, pory, selery, 
sałatę – uprawia się z rozsady, które można 
kupić lub wyhodować samodzielnie. Ogórki, 
fasolkę, groszek, bób, dynie wysiewamy do 
gruntu dopiero po „zimnej Zośce”, ponie-
waż wcześniej mogą przemarznąć. W balko-
nowych skrzynkach możemy już zasiać np. 
aksamitki, cynie, astry chińskie, niecierpki, 
walerianę, werbenę oraz posadzić byliny: 
stokrotki, bratki, goździki. Wiosna możemy 
też rozpocząć rozmnażanie letnich i jesien-
nych bylin tj. liliowce lub astry. Najłatwiej to 
zrobić przez podział kęp i nasadzanie ich czę-
ści w nowych miejscach. Pamiętajmy jednak, 
że posadzone teraz irysy i piwonie zakwitną 
dopiero w przyszłym roku. 

Czy w marcu powinniśmy wykonać 
jeszcze inne pilne prace?

Jeżeli chcemy cieszyć się śpiewem pta-
ków mieszkających w naszym ogrodzie, 
musimy zamontować nowe budki dla 
ptaków lub wyczyścić te z lat ubiegłych, 
przede wszystkim usuwając stare gniazda. 
W marcu wykonujemy pierwsze nawoże-
nia roślin. Najlepiej w tym celu stosować 
nawozy wieloskładnikowe, bogate w azot, 
które pobudzą wzrost roślin. Można także 
użyć nawozów wolnodziałających. 

Jak na co dzień dbać o wiosenny 
ogród?

Nie zapominajmy o regularnym podlewa-
niu szczególnie bylin. Są rośliny bardziej 
odporne na suszę np. liliowce, rozchod-
niki, juka, miskanty (trawy ozdobne), ale 
większość zdecydowanie „lubi wodę”. 
Na bieżąco warto stosować się do porad 
zamieszczanych w pismach fachowych, 
takich jak: „Działkowiec” czy „Szkółkar-
stwo”, natomiast amatorzy mogą znaleźć 
potrzebne wskazówki w internecie.

Czy początek wiosny sprzyja 
odkrywaniu uroku naszego ogrodu?

Oczywiście, że tak! Od początku marca 
pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty, 
a z każdym dniem przybywa ich coraz wię-
cej: przebiśniegi, śnieżyce, krokusy, zawilec 
gajowy…

… a w tym roku po połowie marca 
zakwitły już fiołki. Dziękuję za 
rozmowę.

Brawa dla UKN Melafir
Wojciech Janik, mieszkaniec 

Gminy Czarny Bór, triumfuje 
w rankingu zawodów 

biathlonowych Celuj w Igrzyska. 
Zdecydowanie najwięcej punktów 
podobnie jak w czterech poprzednich 
edycjach wywalczyły kluby z Czarnego 
Boru, Kościeliska, Jeleniej Góry 
i Chorzowa. Wygrał po raz pierwszy 
UKN Melafir, który jako jedyny 
punktował w każdej z ośmiu kategorii. - 
Gratulujemy świętej i jakże wyrównanej 
dyspozycji oraz dziękujemy za promocję 
gminy - mówią czarnoborzanie. 

Styczeń 2011 roku – wtedy w Jakuszy-
cach premierę miały zawody „Celuj w Igrzy-
ska”. Wówczas rywalizowano tylko w dwóch 
kategoriach wiekowych – juniora młodsze-
go oraz młodzika – a listy startowe zgro-
madziły niewiele ponad 80 uczestników. 
Inicjatorzy powstania tego cyklu imprez 
marzyli o tym, by w przyszłości był on miej-
scem wykuwania się biathlonowych talen-
tów. Z perspektywy 10 lat uznać należy, że to 
marzenie udało się zrealizować.

Dzisiaj „Celuj w Igrzyska” są flagowym 
produktem Polskiego Związku Biathlonu, 
które każdego roku gromadzą na starcie 
grubo 250 startujących. Młodzi zawodnicy 
doskonale wiedzą, że udane starty na kra-
jowym podwórku stanowią przepustkę do 
reprezentowania kraju na arenie międzyna-
rodowej oraz są podstawą do znalezienia się 
w kadrze. Przykładów na to by po wygranych 
w „Celuj w Igrzyska” zaistnieć w reprezen-
tacji przybywa z roku na rok. Podobna przy-
szłość czeka zapewne również triumfatorów 
jubileuszowej, dziesiątej edycji cyklu. Ta 

odróżniała się od poprzednich jedną waż-
ną zmianą regulaminową. Śladem Pucharu 
Świata postanowiono wprowadzić zasa-
dę o odliczaniu najgorszych rezultatów. Ze 
względu na zbieżność terminów imprez kra-
jowych i międzynarodowych reprezentanci 
kraju często nie mieli szans na zwycięstwo 
w klasyfikacji generalnej. W niej wygrywali 
bowiem ci, którzy zaliczali wszystkie star-
ty. Od tego sezonu do końcowej punktacji 
kategorii juniorskich zaliczanych jest 5 z 7 
wyników.

Pierwszym beneficjentem nowych zasad 
okazał się Jan Guńka, który ze względu na 
udział w zgrupowaniu przed Mistrzostwa-
mi Świata Juniorów opuścił drugie zawo-
dy w Kościelisku. W pozostałych startach 
odniósł trzy zwycięstwa i dwukrotnie był 
drugi, co z dorobkiem 288 punktów na 300 
możliwych do wywalczenia pozwoliło wy-
grać mu klasyfikację wśród juniorów. Dla 
zawodnika BKS WP Kościelisko to już drugi 
triumf w „Celuj w Igrzyska”. Dwa lata temu 
był najlepszy ex equo z Marcinem Zawołem 
wśród młodzików. Drugie miejsce w klasy-
fikacji generalnej ze stratą 46 punktów do 
Guńki zajął Wojciech Janik, dla którego był 
to ostatni rok startów w „CWI”. 20-latek 
z Czarnego Boru kończy je jako rekordzista 
pod względem wygranych biegów. W sumie 
we wszystkich kategoriach wiekowych zwy-
ciężał aż szesnaście razy, z czego dwukrot-
nie w minionej edycji.

Nowy regulamin wyłaniania zwycięzców 
klasyfikacji generalnych przydał się również 
wśród juniorek. Klaudia Topór z BKS WP Ko-
ścielisko, która wygrałaby stosując zasady 
funkcjonujące w poprzednich edycjach „Ce-
luj w Igrzyska” w tegorocznej była dopiero 

trzecia. Wię-
cej punktów 
z g r o m a d z i ł y 
bowiem Pa-
trycja Stanek 
i Wiktoria Cel-
czyńska. Obie 
u c z e s t n i c z k i 
MŚJ wygrały 
po razie, Sta-
nek w pozosta-
łych czterech 
z a l i c z a n y c h 
biegach była 
druga i to ona 
została naj-
lepszą junior-
ką w sezonie 
2019/20. Da-
ria Gembicka, 
która wygrała 
t r z y k r o t n i e , 
wystartowała 
tylko w czte-
rech biegach 
i w klasyfikacji 
końcowej była 

zaledwie piąta. Zawodniczka UKS Lider Ka-
towice jest rekordzistką „Celuj w Igrzyska” 
pod względem miejsc w czołowej trójce. 
We wszystkich kategoriach wiekowych na 
podium stawała do tej pory aż 28 razy. Po 
dwóch latach przerwy statuetkę zwycięz-
cy „Celuj w Igrzyska” ponownie wywalczył 
Konrad Badacz. W latach 2016-2017 zo-
stawał najlepszym młodzikiem młodszym, 
w tym roku nie miał sobie równych wśród 
juniorów młodszych. W pięciu startach od-
niósł aż cztery zwycięstwa, a raz był drugi. 
Do kompletu punktów zabrakło mu więc 
tylko sześciu „oczek”. Drugie miejsce w kla-
syfikacji generalnej wywalczył Hubert Ma-
tusik, który przez cały sezon prezentował 
równą formę i za każdym razem meldował 
się na podium. Do ostatniego biegu ważyły 
się losy końcowego zwycięstwa w kategorii 
juniorek młodszych. To przypadło ostatecz-
nie Aleksandrze Puto z BKS WP Kościeli-
sko, która o 9 punktów wyprzedziła Barbarę 
Skrobiszewską z MKS Karkonosze Jelenia 
Góra. Blisko tej dwójki była jeszcze Patrycja 
Mecler z UKS Statimy Biathlon Team, której 
do drugiego miejsca zabrakło ledwie trzech 
punktów. Tylko cztery starty zaliczyła Anna 
Nędza-Kubiniec. Każdy z nich kończyła jed-
nak wygraną, co w klasyfikacji generalnej 
dało jej piąte miejsce. Wśród młodzików, 
a więc zawodników urodzonych w latach 
2005-2006 ponownie byliśmy świadkami 

rywalizacji Michała Szatkowskiego i Jaku-
ba Potońca, którzy we wszystkich czterech 
startach zajmowali dwa pierwsze miejsca. 
Stosunkiem 3:1 lepszy okazał się zawodnik 
MKS Karkonosze Jelenia Góra, który zre-
wanżował się tym samym za zeszłoroczną 
porażkę. Drugą wygraną z rzędu może się 
pochwalić Klaudia Niedurny z UKS Stati-
ma Biathlon Team. Rok temu współdzie-
liła nagrodę wśród młodziczek młodszych 
z Oliwią Arendarczyk, w tegorocznej edycji 
triumfowała samotnie w gronie młodziczek. 
Żadnych wątpliwości nie zostawili triumfa-
torzy generalek wśród najmłodszej katego-
rii. Grzegorz Galica z BKS WP Kościelisko 
i Oliwia Suchy z UKS Statima Biathlon Team 
odnieśli komplet czterech zwycięstw. Być 
może za dziesięć lat przy okazji kolejnego 
jubileuszu to właśnie te nazwiska będą na 
czele wszystkich statystyk „Celuj w Igrzy-
ska”.

Układ sił wśród klubów pozostał w dużej 
mierze niezachwiany. Zdecydowanie naj-
więcej punktów podobnie jak w czterech 
poprzednich edycjach „Celuj w Igrzyska” 
wywalczyły kluby z Czarnego Boru, Koście-
liska, Jeleniej Góry i Chorzowa. Wygrał po 
raz pierwszy UKN Melafir, który jako jedyny 
punktował w każdej z ośmiu kategorii. War-
te odnotowania powroty do czołowej dzie-
siątki w wykonaniu UKS G8 Bielany oraz UKS 
Lider Katowice.
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