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Za co kochamy skoki

temat tygodnia str. 4

Marszałek pomaga
turystyce

Wałbrzyscy funkcjonariusze
informację o podpaleniu zaparkowanego przy ulicy Kościuszki
w Szczawnie-Zdroju radiowozu miejscowej Straży Miejskiej
otrzymali w minioną niedzielę
około godziny 14:30. W wyniku
przeprowadzonych czynności,
m.in. po analizie monitoringu i
rozmowach z mieszkańcami tej
miejscowości, policjanci bardzo szybko ustalili, że osobą
odpowiedzialną za podłożenie
ognia jest 33-letni mieszkaniec
Szczawna-Zdroju.
Udali się więc do jednego z budynków przy ul. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju. To właśnie tam mundurowi zauważyli odpowiadającego
rysopisem 33-latka, który to na widok
policjantów próbował się oddalić, a
kiedy to mu się nie udało, skierował
w kierunku funkcjonariuszy nóż sprężynowy. Po zastosowaniu przez wywiadowców wałbrzyskiej komendy
środków przymusu bezpośredniego,
mężczyzna został szybko obezwład-
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Podpalił radiowóz

niony i zatrzymany. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że był trzeźwy. 33-latek noc spędził w jednej z cel
w wałbrzyskiej komendzie. Przyznał
się do podpalenia samochodu. Może

mu grozić kara pozbawienia wolności
do lat 5.
Red.
Źródło i foto:
www.walbrzych.policja.gov.pl

INFORMUJE: Wyrównanie
emerytur dla rocznika '53
wydarzenia str. 5

Studio Espresso
z Januszem Pisarkiem

rozmowa str. 6

Ostatni, najważniejszy
mecz siatkarzy
sport str. 8-9

Prawie 14 tysiącom dolnośląskich seniorów z rocznika 53 ZUS
przeliczył emerytury, niewiele
ponad połowa z nich dostała wyrównanie. Tym osobom, którym
po przeliczeniu wyszła niższa
kwota – Zakład będzie nadal wypłacał dotychczasową, wyższą
kwotę emerytury.
- Nie wszystkim, po przeliczeniu, emerytura wyszła wyższa i nie
wszyscy dostaną kilkunastotysięczne wyrównanie – przestrzega Iwona
Kowalska-Matis, regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – U
niektórych seniorów wyrównanie rzeczywiście jest wysokie, ale u wielu sięga dosłownie kilku złotych, a u prawie
połowy na nowo przeliczona emerytura wyszła niższa niż ta otrzymywana
do tej pory – mówi Kowalska-Matis.
Rzeczniczka zapewnia, że Zakład nie
obniża wypłat. W takich sytuacjach,
jeśli po przeliczeniu kwota jest niższa,
ZUS zawsze wypłaca korzystniejszą
dla seniora wyższą kwotę emerytury.
Dlaczego niektórzy emeryci dostaną wyrównanie a inni nie?
Wcześniej ZUS, przyznając prawo
do emerytury po osiągnięciu wieku
emerytalnego osobom urodzonym w
1953 roku, pobierających emerytury
wcześniejsze, zgodnie z obowiązują-

cymi zapisami ustawy o emeryturach i
rentach z FUS, pomniejszał podstawę
obliczenia emerytury powszechnej
o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. W lipcu 2020 roku weszła
w życie nowelizacja tej ustawy. Zmiana umożliwiła obliczenie emerytury
powszechnej dla osób, które urodziły
się w 1953 roku w wysokości bez pomniejszania podstawy jej obliczenia
o sumę kwot pobranych emerytur
wcześniejszych. Należy jeszcze dodać,
że emerytura w wieku powszechnym
ustalana jest zawsze według zreformowanych zasad, co oznacza, że jej
wysokość jest sprawą indywidualną,
tj. zależy m.in. od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i
zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie społeczne. Emerytura
wcześniejsza wynikała z połączenia
stażu oraz podstawy wymiaru emerytur, które stanowiło 10 lub 20 lat najkorzystniejszych wynagrodzeń. Dlatego też zdarzają się przypadki osób, dla
których pomimo zmiany przepisów
nadal świadczeniem korzystniejszym
jest emerytura wcześniejsza. W takich
przypadkach ZUS w swoim piśmie informuje, że emerytura powszechna,
jako świadczenie mniej korzystne,
ulega zawieszeniu i kontynuuje wypłatę emerytury w dotychczasowej
wysokości. - Osoby, które miały już

przyznaną emeryturę powszechną
w wysokości pomniejszonej o kwoty
pobranych emerytur wcześniejszych,
nie musiały składać wniosku. ZUS z
urzędu przeliczył im wysokość emerytury powszechnej na podstawie
nowych przepisów i jeśli wyliczona
kwota wyszła wyższa – będą dostawały wyższe emerytury. Te osoby także
dostały z Zakładu wyrównanie – wyjaśnia Kowalska-Matis. Rzeczniczka
dodaje, że część spraw osób z rocznika 1953 została załatwiona przez ZUS
już w 2019 roku w ramach realizacji
wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Przeliczonych zostało wtedy 14 tysięcy emerytur. W 8,5 tysiącach spraw
emerytura powszechna po przeliczeniu była korzystniejsza od emerytury wcześniejszej. Wysokość wypłaty
wzrosła przeciętnie o 250 złotych.
Przypominamy, że w lipcu 2020 roku
weszła w życie nowelizacja ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy
ona ustalania wysokości emerytury
powszechnej dla osób, które urodziły
się w 1953 roku. Wprowadza możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania
podstawy jej obliczenia o sumę kwot
pobranych emerytur wcześniejszych.
Red./ZUS info

2 Co? Gdzie? Kiedy?
1

rozmowa tygodnia
z Arlettą Lenkiewicz,

kalendarium
LUTY

19

dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu – część 1

Do stacjonarnej formy nauczania wróciły klasy młodsze 1-3. Czy dzieci stęskniły
się za szkołą?
Z powrotu do szkolnych
ławek najmłodszych uczniów
ucieszyli się zarówno nauczyciele, jak i ich rodzice. Największą radość jednak było
widać na twarzach samych
uczniów. Pomimo wielu obostrzeń, których przestrzegamy na terenie placówki wszyscy, z którymi rozmawiałam
bardzo się cieszą, że mogą
bawić się z rówieśnikami i
zobaczyć swoją ukochaną panią. Jeden z uczniów w czasie
rozmowy ze mną powiedział:
„będę mógł się wyszaleć na
sali gimnastycznej”, a inny
„pewnie, że cieszę się, że lekcje będą w szkole. Najbardziej
stęskniłem się za Piotrkiem, to
mój najlepszy kolega”. Wszyscy zgodnie mówią, że lepiej
uczyć się stacjonarnie.
Czy dzieci odnalazły się
przy pracy z kamerkami,
na platformie edukacyjnej,
mobidzienniku?
Edukacja zdalna dzieci w
klasach I-III to było wyzwanie
dla nas wszystkich: wychowawczyń, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim dzieci. Zdawaliśmy sobie sprawę,
że realizacja dotychczasowego programu nauczania w
warunkach domowych może
napotkać różne trudności –
techniczne i organizacyjne.
Choć nauczyciele na lekcjach
edukacji informatycznej uczyli obsługi platformy edukacyjnej G Suite, Classroomu i poREKLAMA

Piątek, 19 lutego 2021

/Tygodnik30minut

kazywali uczniom jak włączyć
kamerkę oraz mikrofon, to
wielu z nich miało z tym problem, szczególnie uczniowie
klas pierwszych. W tym miejscu należą się podziękowania
rodzicom, którzy byli bardzo
zaangażowani w pomoc techniczną dla swoich pociech.
Uczniowie mieli „potrzebę”
włączenia kamerki podczas
lekcji, bo łaknęli kontaktu z
rówieśnikami i panią. Początkowo przekrzykiwali się jeden
przez drugiego, ale z czasem
wiedzieli, że obowiązują ich
takie same zasady jak na lekcji w szkole, gdy chcę coś powiedzieć - to muszę podnieść
rękę. Chętnie pokazywali do
kamerki swoje prace plastyczne, wykonane zadania w ćwiczeniach i zeszytach. Wykonywali ćwiczenia gimnastyczne.
W trybie nauki zdalnej
wciąż pozostają klasy 4-8.
Nie wszyscy jednak uczniowie mają możliwość uczestniczenia w lekcjach online z
domu z powodu trudności
ze sprzętem czy internetem.
W jaki sposób pomaga się
tym dzieciom kontynuować
proces edukacyjny?
Brak dobrego łącza internetowego, brak odpowiedniego sprzętu - to problemy,
z którymi borykają się nasi
uczniowie. Na ten moment z
nauki online realizowanej ze
szkoły korzysta 16 uczniów.
Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych podopiecznych
i natychmiast reagujemy na
zgłaszane problemy. Liczba
uczniów korzystających z tej
formy nauczania ciągle się
zmienia, wynika to z faktu, że
niektórym dzieciom rodzice
zapewniają w trakcie sprzęt i
wracają do nauczania online z
domu, a niektórym sprzęt ulega uszkodzeniu i pojawiają się
wtedy w placówce.
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,,Jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki: nic nie robić, nic nie
mówić i być nikim.” ~ Arystoteles

Imieniny:
Konrady, Marcelego
Dzień Nauki Polskiej

8:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska.
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
17:00 Wernisaż wystawy Baśnie (Biblioteka pod Atlantami).
18:00 Spektakl ,,Iwanów. Człowiek, który śpi” (Teatr
Dramatyczny).
19:00 Koncert Symfoniczny : DVOŘÁK, SUK, BEETHOVEN (Filharmonia Sudecka).
19:30 Spektakl ,,Niech prawo będzie z wami” (Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu).

LUTY

20

SOBOTA

Imieniny:
Leona, Zenobiusza
Światowy Dzień
Sprawiedliwości Społecznej

11:00-15:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała –
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
17:00 Spektakl ,,Chłopcy z Placu Broni” (Teatr Lalki i
Aktora w Wałbrzychu).
17:00 Wernisaż wystawy Ogrody Brigidy Strzępek
(Muzeum Porcelany w Wałbrzychu).
18:00 Wernisaż wystawy Bitwa na zdjęcia (Art. Cafe
Pod Pretekstem).
18:00-19:00 Wernisaż wystawy Jana Walkowiaka
„Moje wojaże” (WOK na terenie Starej Kopalni/Galeria
na Piętrze).
18:00 Spektakl ,,Iwanów. Człowiek, który śpi” (Teatr
Dramatyczny).
19:00-20:30 Nocne zwiedzanie Zamek Książ.
20:00 Spektakl ,,Pacjent 0” (Teatr Dramatyczny).
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NIEDZIELA

Imieniny:
Leny, Feliksa, Roberta
Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego

10.00-16.00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska.
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.
10.00-18.00 Zwiedzanie Starej Kopalni.
11:00-15:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała –
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
12:30 Spektakl ,,Władca Skarpetek” (Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu)
17:00 Wernisaż wystawy OUTSIDE IN w Wałbrzychu
Anity Andrzejewskiej (Stara Kopalnia Wałbrzych).
REKLAMA

Imieniny:
Marty, Małgorzaty

LUTY
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PONIEDZIAŁEK

Dzień Myśli Braterskiej

10:00-18:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
10:00-17:00 Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka
pod Atlantami).
12:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
17:00 Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity Andrzejewskiej (Stara Kopalnia Wałbrzych).
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WTOREK

Imieniny:
Izabeli, Polikarpa, Romany
Ogólnopolski Dzień
Walki z Depresją

10:00-17:00 Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka
pod Atlantami).
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
17:00 Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity Andrzejewskiej (Stara Kopalnia Wałbrzych).
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Imieniny:
Piotra, Macieja, Bogusza

Dzień niespodziewanego
całusa
10:00-17:00 Wystawa Fotografii Baśnie (Biblioteka
pod Atlantami).
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
17:00 Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity Andrzejewskiej (Stara Kopalnia Wałbrzych).
19:00 Spektakl ,,Raj Eskimosów” (Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu).

ŚRODA

LUTY

25

CZWARTEK

Imieniny:
Cezarego, Justa
Dzień Tosta

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.
17:00 Wystawa OUTSIDE IN w Wałbrzychu Anity Andrzejewskiej (Stara Kopalnia Wałbrzych).
19:00 Spektakl ,,Raj Eskimosów” (Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu).
R0072/21
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Oggoszenie w caaości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN
AUTORSKICH
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Zielonym do góry

Jak w prosty sposób pomóc innym
Efekt skali
Sam jeden procent może nie wydawać się nam
istotną kwotą, ale wyobraźmy sobie sumę kwot jaka
może trafić do wybranej przez nas organizacji. W
końcu robią to równolegle miliony Polaków. To, co
warto również podkreślić to fakt, że przekazanie 1%
podatku nic nas nie kosztuje. Traci jedynie urząd
podatkowy, który otrzymuje kwotę pomniejszoną o
ten symboliczny procent. My, jako obywatele mamy
realny wpływ na to jak i gdzie zostaną przekazane
nasze środki.
Pomagając, sami stajemy się lepsi. Być może
nie mieliśmy ku temu zbyt wielu okazji w tym
roku, ale przed nami właśnie otwiera się nowa
szansa. Mamy możliwość zrobienia czegoś dobrego dla innych, praktycznie nie wychodząc z
domu. Chodzi o 1% podatku.
Kto potrzebuje naszej pomocy?
Zapewne wszyscy kojarzymy kampanie różnych
fundacji, czy stowarzyszeń, które proszą o przekazanie 1% podatku. Początek roku to czas, w którym
te komunikaty są intensywniejsze, bo właśnie w
tym okresie Polacy rozliczają swoje PIT-y. To dobry
moment, aby zastanowić się nad celem, na który
chcemy przeznaczyć naszą jedną setną podatku. Zapewne są problemy, które są dla nas bardziej istotne
od innych, a może chcemy skupić się na wsparciu
organizacji działającej w Wałbrzychu - w ten sposób
wzmocnimy ich działania na rzecz miasta i mieszkańców. Ale to w pełni nasza decyzja.

Jak to wygląda w praktyce
Cała procedura przekazania 1% podatku to tak
naprawdę wypełnienie dwóch dodatkowych pól
w dokumencie zeznania podatkowego. Przydatna
okaże się znajomość KRS wybranej przez nas organizacji. Wykazy wszystkich OPP można łatwo wyszukać w Internecie. Szczególnie zachęcam do zastanowienia się nad tym komu chcemy pomóc, ale
również do sprawdzenia, co dana organizacja zrealizowała za pieniądze podatników w roku ubiegłym.
Sam oczywiście będę zachęcał do wsparcia
lokalnych organizacji pożytku publicznego, ale
tak naprawdę ważniejszy jest sam fakt wyboru i
przekazania środków. To nasza cegiełka i jednocześnie wpływ na pomoc innym. W sposób prosty, szybki i skuteczny.

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Myśląc o tym, jakie tematy chciałabym poruszyć w tej
rubryce, zawsze trudno mi dokonać wyboru. Z jednej strony
jest ich bardzo wiele, a z drugiej
zbyt skomplikowane, aby chociaż próbować wyczerpać je
w tak krótkim tekście. Dlatego
warto rozmawiać. W piątek 26
lutego, jeśli ponownie świat nie
zmieni swoich planów, będziemy mogli spotkać się w Starej
Kopalni i porozmawiać. Jeszcze
nie znam godziny, ale będzie to
późnym popołudniem. Zapraszam, zachęcam i do zobaczenia. To spotkanie planowaliśmy
rok temu, ale – kiedy już ustaliliśmy termin – koronawirus
zmienił plany i w zasadzie naszą rzeczywistość.
Zielonym i gorącym tematem ostatnich dni jest sprawa
energii. Solidne mrozy, śnieżyce zmieniły nieco zapotrzebowanie na energię i zmieni-

ły również warunki w jakich
elektrowniom wszelkiej maści
przyszło pracować. Zimno jest
nie tylko w Polsce, oczywiście.
Na przykład w Teksasie jest
atak zimy, ten wywołał blackouty. Dla zwolenników energii
jądrowej najważniejszą w tym
kontekście informacją było zatrzymanie przez warunki około
4 GW produkowanych przez
turbiny wiatrowe. Kiepsko to
wygląda, kiedy myślimy o OZE.
Konwencjonalna energetyka
czy nawet atom, kojarzą nam
się z pewną „odpornością” na
surowe zimy. Te 4 GW z turbin
wygląda dość blado w porównaniu z inną liczbą: 25-34 GW
– to moc elektrowni – w tym jeden blok jądrowy South Texas
1, pokonał mróz.
Odbiegając od źródeł energii, to nasze zapotrzebowanie
na nią stale rośnie i w związku
z tym, blackouty będą dla nas
coraz bardziej dotkliwe, a zarazem będą zdarzać się częściej
– nasz apetyt jest większy niż
możliwości produkcyjne. Gdy
mówimy o energii, mówimy o
dużych, niemal gigantycznych
pieniądzach. Konwencjonalne,
jądrowe są nieprawdopodobnie drogie, można byłoby użyć
określanie „konwencjonalnie
drogie” i jak się okazuje, wcale
nie takie pewne.
Wszystkiego zielonego!
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OGŁOSZENIE

Wałbrzych, dnia 15.02.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
przy ul. Grodzkiej 44/20, piętro VI, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi 121 500,00 zł, wadium – 6 075,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

przy Hetmańskiej 64/2, piętro I, składający się z trzech pokoi, kuchni,
łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 60,30 m².
Cena wywoławcza wynosi 183 000,00 zł, wadium – 9 150,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2021 r. o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 03.03.2021 r.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 03.03.2021 r. Wpłacone wadium, w
przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty
uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały
przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż
następnego dnia po dacie przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod
rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika
Spółdzielni).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż

do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny
wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o
którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późniejszymi
zmianami).
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie
do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz
pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Za co kochamy skoki
Ten sport uprawia w Polsce nieco ponad 200 zawodników, a mimo to przyciąga przed
telewizory w naszym kraju kilka milionów widzów. Temat skoków narciarskich wbrew pozorom jest bardzo pojemny i skomplikowany, więc postaramy się go nieco skompresować.
Jedno jest pewne... kochamy skoki narciarskie.
się Sondre Nordheim, dla Nor- skoków narciarskich w Polsce i
Trochę historii
Najprawdopodobniej, jak wegów ojciec narciarstwa kla- jest ich swoistym pomnikiem.
podają źródła, między 1044 a sycznego, dla innych skoczek, Poza tym w latach 1929, 1939
1066 rokiem, według legen- od którego wyczynów zaczęto oraz 1962 odbyły się na niej
dy opisanej w norweskich notować rekordy długości lotu Mistrzostwa Świata w… naropowiadaniach królewskich, narciarskiego.
ciarstwie klasycznym. W 1950
Jak to było w Polsce
pierwszy skok na śniegu wyroku w Zakopanem powstał
W Polsce skoki na nartach Kompleks Średniej Krokwi,
konał narciarz Heming, ratując
się przed śmiercią na stromym zostały zapoczątkowane już któremu nadano imię Bronistoku wyspy Bremengen. Ko- w 1908 roku, kiedy to odbył sława Czecha.
Polscy skoczkowie
lejne zapiski - kapitana holen- się pierwszy konkurs w SławW Polsce skoki mają długą
derskiej marynarki Corneliusa sku, a jego laureatem został
de Jonga - pochodzą dopiero Leszek Pawłowski. W dwa lata tradycję. Wojciech Fortuna w
z 1796 roku i opisują ćwicze- później we Lwowie wybudo- 1972 w Sapporo zdobył dla
nia wojskowe norweskich wano pierwszą profesjonalną Polski pierwszy złoty medal
żołnierzy pod Trondheim. Żoł- w naszym kraju skocznię nar- Igrzysk Olimpijskich. Na kolejnierze ćwiczyli wówczas skoki ciarską. W 1921 roku powsta- ne olimpijskie podium trzeba
z ośnieżonego dachu szałasu. ła kolejna, tym razem duża było czekać aż 30 lat, a czarną
Sport ten zyskał status oficjal- skocznia (oczywiście biorąc serię przerwał niesamowity
nej konkurencji narciarskiej pod uwagę ówczesne warun- Adam Małysz, który uplasował
prawie 32 lata po oddaniu ki) i zlokalizowano ją w Dolinie się na drugiej i trzeciej pozycji
pierwszego skoku na nartach, Jaworzynki. Ale to oczywiście w Salt Lake City. "Orzeł z Wisły"
bowiem dopiero w 1892 roku Zakopane jest niekwestiono- dwa srebrne krążki przywiózł
władca Szwecji i Norwegii – waną polską stolicą skoków również osiem lat później z
Oskar II z dynastii Bernadotte narciarskich. W 1925 roku po- Vancouver, później wielkie
zdecydował się ufundować wstała tutaj pierwsza skocznia, sukcesy zaczął święcić Kamil
tak zwany „Puchar Króla” dla czyli Wielka Krokiew, która jest Stoch, który w Soczi wywalnajlepszego skoczka w orga- użytkowana do dzisiaj. Obec- czył dwa złote medale.
Czas na rewolucję
nizowanych co roku zawo- nie Wielka Krokiew nosi imię
Wyjazd z dziupli, najazd bez
dach. Z kolei pierwsza większa Stanisława Marusarza, sławskocznia została zbudowana nego polskiego skoczka nar- torów lodowych, czapeczka
w Holmenkollen, gdzie 31 ciarskiego. Projekt tej skoczni bez kasku i po wyjściu z progu
stycznia
1892
rozegrano został wykonany przez Karola równoległe prowadzenie nart.
pierwszy konkurs skoków. Stryjeńskiego. Jej punkt kon- Właśnie tak wyglądały skoki
Podczas niego najdalej sko- strukcyjny to 120 metrów i narciarskie 49 lat temu, gdy 11
czył Arne Ustvedt (21,5 metra). tym samym jest to największa lutego 1972 roku złoto olimpijPierwszy stały próg, a zarazem skocznia, jaka znajduje się na skie na Okurayamie wywalczył
prototyp skoczni narciarskiej, terenie Polski. Konkurs inaugu- Wojciech Fortuna. Później napowstał w 1840 roku w norwe- racyjny skokiem na odległość stąpiła rewolucja, która jest do
skiej miejscowości Telemark. 36 metrów wygrał Stanisław dziś. Wówczas jako pierwszy,
W tej samej okolicy, w wiosce Gąsienica Sieczka. I właśnie ta w połowie lat 80-tych ubiegłeMorgedal, w 1825 roku urodził skocznia zapoczątkowała ideę go wieku, inny styl skakania REKLAMA

„Odmrażanie”, kandydat na słowo dekady, to już więcej niż topniejący śnieg, spadający na głowę
z dachu przy trzaśnięciu drzwiami,
czy przypomnienie sobie koloru
lakieru auta.
W ramach tej wersji znaczeniowej „odmrażania” niektórzy mogli
już być fizycznie na wydarzeniach
w Wałbrzychu. Niezłe uczucie,
prawda? Pozytywny skutek wszelkiej ascezy, docenienie wartości
tego, co spotykamy, omijamy. Przy
okazji odkryć można coś więcej
z worka uczuć niemodnych, jak
wdzięczność.
Ale żeby było co odkrywać,
przygotowałem listę miejsc, w
których warto w najbliższym cza-

w kształcie litery V - zaproponował Szwed Jan Bokloev.
Sędziowie w tamtych czasach
dawali mu fatalne noty za styl.
Zmiana jednak przyjęła się,
ponieważ zapewniała lepsze
odległości. Tak właśnie skakał
Adam Małysz. Teraz czas na
kolejną innowację – narty w
kształcie litery H. W tym stylu
zawodnicy starają się bardziej
równolegle prowadzić narty.
Robi to między innymi Słoweniec Domen Prevc, Norweg
Marius Lindvik, a w polskim

sie się OSOBIŚCIE pojawić. Kolejność losowa.
1. Wałbrzyski Weekend Fotografii - najwytrwalsza impreza
fotograficzna w mieście i kilka wystaw:
- wystawa Anity Andrzejewskiej „Outside In” Stara Kopalnia
g. 17 ND, pozostałe dwa otwarcia
w Galerii pod Atlantami („Baśnie”,
zbiorowa WKF) i Muzeum Porcelany („Ogrody” Brygidy Strzępek)
tylko online, ale oglądać można
po ludzku od pierwszego dnia po
wernisażu.
2. Spektakle:
- Teatr Dramatyczny „Iwanow.
Człowiek, który śpi” g. 18 PT / SB,
„Pacjent 0” g. 20 SB / ND, „Niech
prawo będzie z Wami…” g. 19:30
PT / g. 18:00 ND
- Teatr Lalki i Aktora „Chłopcy z
Placu Broni” g. 17 PT, „Władca skarpetek” g .12:30 ND
3. Filharmonia Sudecka: OSFS,
Żurakowski: Dvořák, Suk, Beethoven g. 19 PT
4. Kino Apollo: pokaz przedpremierowy „Na rauszu” g. 18 ND
5. Aktualne wystawy: malarstwo Jana Lebensteina Stara Kopalnia, Mieczysława Wiśniewskiego BWA w Zamku Książ, Krzysztofa
Musiała BWA na Słowackiego oraz
Zamek Książ - nowa odsłona fotografii Louisa Hardouina i niepublikowane fotografie z albumów
rodziny książęcej.
Pamiętajmy: #nicsięniedzieje
[puszczam oko].

zespole Kamil Stoch czy ostatnio - zwłaszcza w środkowej
fazie lotu - również Piotr Żyła.
Zebrał i opracował:
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
http://skokinews.com
https://sportsinwinter.pl
https://www.skijumping.pl
http://zakopane.biz
sportowefakty.wp.pl
https://www.sport.pl
R0074/21
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Wydarzenia 5

od 19 lat
razem z Wami

Marszałek pomaga turystyce
Dolnośląski Pakiet Gospodarczy od niemal roku
daje oparcie przedsiębiorcom cierpiącym z powodu
pandemii
koronawirusa.
Oferowane przez Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego wsparcie uzupełnia
rządowe tarcze finansowe
i na bieżąco jest modyfikowane, aby odpowiadać
na potrzeby i oczekiwania
firm. Właśnie rusza nowa
pożyczka płynnościowa dla
przedsiębiorców z branży
turystycznej.
Nowa pożyczka płynnościowa jest odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez
przedstawicieli szeroko pojętej
branży turystycznej. W tym celu
zmodyfikowano warunki, na
których udzielano pomocy już
od kwietnia ubiegłego roku. Do
tej pory przedsiębiorcy mogli
ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie wydatków stałych
w wysokości do 180 000 zł z
5-pięcioletnim okresem spłaty
i oprocentowaniem od 0% bez
żadnych prowizji i opłat dodatkowych, a także z możliwością
rocznej karencji w spłacie rat
kapitałowych. Na tych zasadach
do tej pory udzielono 113 pożyREKLAMA

czek na łączną kwotę ponad 12,6
miliona złotych. - Już blisko rok
zmagamy się ze skutkami pandemii koronawirusa. W tym czasie systematycznie prezentowaliśmy kolejne formy wsparcia dla
firm i instytucji, które pomagają
nam walczyć z pandemią, ale też
dla tych, którym uniemożliwiła
ona normalne funkcjonowanie.
Wartość przygotowanego przez
samorząd województwa wsparcia finansowego przekracza miliard złotych – mówi marszałek
Cezary Przybylski. – Cały czas
wsłuchujemy się w potrzeby
przedsiębiorców. Kolejne formy
pomocy są dostosowywane do
ich oczekiwań – dodaje marszałek. Według nowych zasad, w
odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców branży turystycznej,
rekreacyjno-sportowej,
hotelarskiej i gastronomicznej, firmy
mogą ubiegać się o środki na
pokrycie stałych miesięcznych
wydatków do kwoty 3 mln zł.
Oprocentowanie wynosi od 0%
z 5-letnim okresem spłaty bez
żadnych prowizji i opłat dodatkowych z możliwością rocznej
karencji w spłacie rat kapitałowych. Warunkiem udzielenia
pożyczki jest funkcjonowanie w
ramach odpowiednich kodów
Polskiej Klasyfikacji Działalno-

ści. Pokrycie stałych miesięcznych wydatków nie działa także
wstecz, czyli obejmuje wydatki
powstałe po dniu złożenia wniosku. O pożyczkę płynnościową
można wystąpić do Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki
we Wrocławiu, Agencji Rozwoju
Regionalnego ARLEG w Legnicy,
Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu,
Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Jeleniej Górze
i Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu.
- Turystyka i branże działające
w jej obrębie dotkliwie odczuły kryzys związany z pandemią
koronawirusa. Zdajemy sobie
sprawę, w jak trudnej sytuacji
wciąż znajdują się przedsiębiorcy z naszego regionu, dlatego
oferujemy kolejną formę wsparcia. Dotychczas ponad 2 tysiące
firm otrzymało dofinansowanie
na kwotę ponad 80,5 miliona
złotych – mówi Paweł Wybierała,
Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.
Red./UMWD

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Prąd elektryczny – według
Encyklopedii PWN - jest to ukierunkowany ruch lub przepływ
swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod
wpływem pola elektrycznego.
Prąd elektryczny w metalach i
półprzewodnikach jest związany z przepływem elektronów
i dziur (ciało stałe, pasmowa
teoria ciała stałego), w elektrolitach — z przepływem jonów,
w gazach — jonów i elektronów
(wyładowanie
elektryczne).
Przepływ ładunku elektrycznego, czyli prąd elektryczny, zaobserwował po raz pierwszy około
1663 roku, niemiecki uczony
Otto von Guericke. Ale to Edison
w 1878 zapowiedział publicznie
wynalezienie oświetlenia elektrycznego i rozpoczął prace nad
skonstruowaniem żarówki elektrycznej i nad systemem dostar-

czania energii wielu odbiorcom.
My - użytkownicy o skomplikowanym systemie dostarczania
prądu wiemy niewiele. Interesują nas licznik i rachunek za prąd.
Większość z nas wie jak wymienić żarówkę i że nie powinniśmy
naprawiać lampek na choinkę,
gdy są włączone do gniazdka.
Dzieci uczymy, że paluszków
i drucików nie wpychamy do
gniazdka. Nasze życie staje się
coraz bardziej uzależnione od
prądu. Używamy praktycznie
wszystkich urządzeń, które zasilane są w taki sposób. Wkrótce
cały świat motoryzacji przejdzie
na prąd. Dramatem staje się
awaria w dostawie prądu, a to o
czymś świadczy. Prąd jest drogi i
wciąż drożeje, ale uczymy się go
pozyskiwać nie tylko z atomu i
węgla, ale coraz częściej z zielonej energii. Dlatego inwestycje
w modernizację sieci są bardzo
ważne. O tym jak w najbliższych
latach zmieni się nasz region
pod względem użytkowania
prądu i jaki będzie w nim udział
firmy Tauron przez realizację
projektów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dowiecie się
z rozmowy w Studio Espresso
z dyrektorem Januszem Pisarkiem. Mimo trudnego technicznego języka rozmowy - szczególnie polecam.
Redaktor Naczelny
R0075/21
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Studio Espresso gościło w internecie jako wideorozmowa

z Januszem Pisarkiem
z dyrektorem do spraw majątku firmy TAURON Dystrybucja SA rozmawiał Paweł Szpur
Będziemy rozmawiać o
Funduszu
Sprawiedliwej
Transformacji, o którym publikujemy informacje już od
ponad roku na łamach Tygodnika 30 minut. Ale nie
pisaliśmy do tej pory o tym,
kto będzie stroną w projektach Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji, a Państwa firma będzie. Na czym będą polegać działania Taurona?
Ja myślę, że mamy tutaj kilka
wątków związanych z udziałem
czy współudziałem w Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji.
Jeden wątek wiąże się z tym, że
będziemy współpartnerem dla
podmiotów, dla klientów indywidualnych, dla administracji
lokalnej, która skorzysta z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji by budować, przebudowywać czy dostosować swoje
obiekty do wymogów, które są
związane z ekologią, z dekarbonizacją, odtworzeniem struktury przemysłowej i struktury
zarobkowej dla mieszkańców
regionu. Natomiast z drugiej
strony będziemy beneficjentem
programu, ponieważ współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim, aby skorzystać jako
przedsiębiorstwo dystrybucyjne z tych funduszy. Mamy przygotowane projekty dotyczące
przebudowy sieci po to, aby odnaleźć się w idei funduszowego
programu pomocy.
Jeżeli dobrze rozumiem,
to będziecie Państwo musieli
dostosować się do większej
ilości odbiorców i większej
ilości osób dostarczających
REKLAMA

prąd, na przykład z fotowoltaiki?
Tak, to jest ta rola, o której
wspomniałem w pierwszych
zdaniach mojej wypowiedzi.
Natomiast my będziemy również uczestniczyli jako przedsiębiorstwo sieciowe - inwestor
sporej ilości pieniędzy, bo tutaj
przewidujemy inwestycje, które
będą dotowane z Funduszu na
poziomie 93 milionów złotych.
Grupy tych działań inwestycyjnych są związane zarówno ze
zwiększeniem potencjału sieci
dla przyłączenia wytwórców i
odbiorców energii elektrycznej, jak również z programem
zwiększenia potencjału inwestycyjnego na terenach pokopalnianych, byłych przedsiębiorstwach, które generalnie są
niezagospodarowane, a można
tam lokować inwestorów zainteresowanych - z tego, co obserwuję na co dzień - terenami
na Dolnym Śląsku w okręgu
wałbrzyskim,
rozpoczęciem
działalności. Tutaj będziemy realizować zadania na obszarach
siedmiu gmin: Bystrzyca Kłodzka, Nowa Ruda, Kłodzko, Wałbrzych, Duszniki Zdrój, Międzylesie i Walim. Ponadto wszystko,
co jest związane z regionem i
tym programem, którego motorem napędowym jest Prezydent Wałbrzycha, nas dotyczy.
Chodzi o zmianę sposobu wytwarzania ciepła na niskoemisyjny, dekarbonizację. Głównie
mówimy o energii elektrycznej.
Energii elektrycznej jako
takiej nie można zmagazynować, jest to trudne zadanie.
Jak Państwo przewidzą, ile

energii będzie potrzeba, aby
ją dostarczyć i zarazem odebrać?
Szczerze mówiąc, nie mam
dziś odwagi powiedzieć, jaka
ilość energii będzie docelowo
wygenerowana do naszej sieci.
Proces zmian jest przewidywany na 10 lat, więc może się pojawić jej bardzo dużo. W zależności od tego, jacy kontrahenci
się pojawią. Jeżeli mówimy o
poborach energii, to będzie to
rząd dziesiątek megawatów.
To na pewno. I to w najbliższych kliku latach. Wszyscy Ci
inwestorzy, którzy interesują
się strefą subregionu wałbrzyskiego, skupiają się na takich
mocach, które zaczynają się od
2 megawatów wzwyż. Mamy
również zapytania od wytwórców, którzy chcą się przyłączyć
ze swoimi elektrowniami o
mocach wytwórczych z reguły
kilkudziesięcio - megawatowych, jednostki wytwórcze lub
ich zespoły, które będą przyłaczone w jeden punkt sieciowy.
Natomiast te wszystkie instalacje rozproszone tutaj - myślę o
prosumentach – trudno przewidzieć, bo dziś jeszcze do końca nie wiemy, jak te programy
będą wyglądały: czy dalej będzie to tylko dotacja 5 tysięcy
złotych, do urządzeń wytwórczych o mocy do 10 kilowatów,
czy będą to innego rodzaju pieniądze pomocowe właśnie po
to, żeby w systemach ogrzewania budynków zrealizować program dekarbonizacji. To trudno
przewidzieć. Natomiast my dziś,
na terenie oddziałów Wrocław i
Wałbrzych mamy przyłączone
jednostki wytwórcze rozproR0076/21

szone (prosumentów) o sumarycznej mocy wytwórczej kilkuset megawatów.
Jak taki domowy wytwórca będzie mógł skorzystać
na Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji?
Jeżeli chodzi o TAURON Dystrybucję, to nie ma tutaj żadnego problemu, żeby przyszły prosument mógł z tego programu
skorzystać. Ustawy jasno określają, że mamy obowiązek przyłączenia każdego prosumenta
na zminimalizowanych warunkach. W praktyce firma wykonująca u prosumenta instalację
wytwórczą zgłasza nam to, a
my po weryfikacji złożonych
dokumentów wydajemy karty
danych technicznych , które pozwalają klientowi na załączenie
instalacji i wytwarzanie energii
elektrycznej i oddawanie jej
do naszej sieci. Sieć dystrybucyjna niskiego napięcia jest
swoistym magazynem energii,
który zasilany jest energią wyprodukowaną i oddaną do sieci
by w czasie braku wytwarzania
mogła być skonsumowana.
Natomiast nie chciałbym przesądzać jakie będą wdrożone
pomysły i rozwiązania administracji, która będzie zarządzała
tymi funduszami lokalnie. W
jakim kierunku to będzie zmierzało czas pokaże. Słyszę o propozycjach dofinansowywania
mieszkańców i przekonanie ich
do zmian systemu ogrzewania
na niskoemisyjne, żeby całkowicie odejść od węgla i innych
materiałów palnych. Jak można
przypuszczać będzie to dofinasowanie zarówno do instalacji
wytwórczej, typowej instalacji
PV dla klientów indywidualnych i w konsekwencji pomp
ciepła lub innych rodzajów
urządzeń grzewczych zużywających energię elektryczną. To
z kolei będzie wymagało od nas
sporych nakładów na dostosowanie sieci średnich i niskich
napięć do nowych warunków

pracy. Żeby mogły działać prawidłowo zarówno w okresie
dużego wytwarzania energii
– obecnie odnotowujemy sporo problemów w obszarach
o dużym nasyceniu instalacji
wytwórczych w sieciach niskiego napięcia w obrębie jednej
stacji transformatorowej, jak w
czasie braku wytwarzania kiedy konieczne jest zapewnienie
przepływu mocy w stronę do
klienta. I oczywiście by umożliwić prosumentom korzystanie
z energii zgromadzonej w magazynie sieciowym, o którym
mówiłem wcześniej. Wspomnę
jeszcze o magazynach energii.
Obecnie są dostępne przydomowe rozwiązania, które doskonale regulują wytwarzanie
i zużywanie energii w warunkach domowych i na potrzeby
domu. To nie muszą być wielkie urządzenia o parametrach
dostosowanych do zainstalowanych w domach jednostek
wytwórczych i profilu zużycia
energii. Kiedy w ciągu dnia,
szczególnie w okresie letnim
instalacje fotowoltaiczne wytwarzają dużo energii. Możemy
ją magazynować bez zaburzeń
pracy sieci i instalacji u innych
wytwórców. Wieczorem korzystamy z tego, co jest w magazynie, dodatkowo zmniejszając
przepływ mocy w sieci.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
nasz gość opowiada o roli Taurona jako beneficjenta w realizacji projektów. Jedną z nich
będzie modernizacja sieci wysokich napięć.
Oglądnij pełny wywiad
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Wałbrzych

Ku rozwojowi turystyki
Wałbrzych znalazł się na liście
gmin górskich mogących aplikować o środki rządowe na projekty inwestycyjne związane z
turystyką. Dlatego miasto złożyło
wniosek na trzy projekty o łącznej
wartości ponad 10 milionów. Fun-

dusze te mają zostać wykorzystane między innymi na: trzeci etap
rewitalizacji Parku im. Jana III Sobieskiego – modernizacja ścieżek
spacerowych oraz budowę wieży
widokowej. Wśród projektów jest
również przebudowa odcinka

istniejącego tymczasowego parkingu, aby poprawić bezpieczeństwo turystów odwiedzających
Palmiarnię oraz adaptację na cele
muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym
kompleksie Stara Kopalnia.

To iskrzenie zimy. Nie pamiętam, kiedy mnie ostatnio
tak interesowało. Wieczorami
oswojony świat wygląda, jakby
ozdobił go sam Tiffany - tysiące
diamentów połyskują, migoczą,
są jak świetliki srebrzące latem
leśne ścieżki na wieczornych
spacerach. Przyszło do mnie
niedawno jedno z ukochanych
wspomnień dzieciństwa - wracam późnym zimowym popołudniem do domu, ostatni
dzień szkoły przed feriami, pod
butami skrzypi antypoślizgowy
popiół, którym sąsiedzi chcą
poskromić
nieprzewidywalność lodu na ulicy prowadzącej
aż do mojego domu, w sercu
wolność, dziecięca ekscytacja
nieznaną jeszcze przygodą,
której skrzydła rozpościerają się niczym nieskrępowane.
Pachnie dymem z kominów, a
ja idę i wiem, że przede mną

REKLAMA

dwa tygodnie czasu tylko dla
mnie. Atrybuty tamtego fragmentu istnienia - sanki z płozami pieczołowicie świecowanymi przez tatę, prawdziwe igloo
w ogrodzie ze ścianami ciosanymi wielką łopatą, bałwan z
oczkami z węgla, nosem z marchewki, prawdziwymi guzikami
niewidzialnego palta i w szaliku
dziadka. Co rano sprawdzałyśmy z siostrą, czy jeszcze jest.
Przemoczone buty po trzech
godzinach zjeżdżania z górki za
domem, miska z zimną wodą,
która wbrew logice dziecięcej
głowy, przynosiła ulgę zmarzniętym stopom. Zima tego roku
zabrała mnie w podróż właśnie
tam, do roziskrzonej krainy
dzieciństwa - tak bezpiecznej,
pełnej ciepła wydychanego
przez beż kafli poniemieckiego
pieca, które z czasem parzyły w
małe plecy.
Zimą świat zwalnia, okłamuję siebie, rozpamiętując chwile
ukradzione szaleństwu międzykowidowego świata. Cieszę
się tą kojącą bielą wokół, zanim
stanie się tylko zdjęciem w telefonie. Nim Panienka Wiosna
wypuści z klatek te świergolące
wczesnym rankiem kolorowe
ptaszki, niemilknących orędowników swojego nadejścia.
R0078/21

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH
Wymagania:

1.Ukończone studia wyższe techniczne: budowlane, instalacyjne, elektryczne.
2.Posiadanie uprawnień budowlanych.
3.Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stano
wiskach kierowniczych.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
7.Znajomość przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo
spółdzielcze, ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami.
8.Znajomość zagadnień dot. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi.
9. Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności
konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu
i niepozostawanie z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”
w Wałbrzychu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
10. Pełna dyspozycyjność.
11.Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

Oferta (zgłoszenie) kandydata powinna zawierać:

1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i opisem posiadanego doświadczenia zawodowego oraz
informację o sposobie skutecznego kontaktowania się Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze” z kandydatem.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
3. Kopie świadectw pracy potwierdzających minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym co

najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień.
5. Aktualne oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
6. Aktualne oświadczenie o niekaralności .
7. Aktualne oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania
prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą.
8. Pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu przez kandydata lub jego krewnych
w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”
w Wałbrzychu i o niepozostawaniu z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii
bocznej .
9. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia konkursu i jego
akceptacji.
10.Klauzulę o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.”
Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów
poświadczonych przez siebie dokumentów, potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia - pod rygorem
wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

Powyższe wymagania zgodne są z regulaminem konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa
Zarządu ds. technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu,
dostępnym na stronie internetowej www.smpodzamcze.com.pl
Oferty należy składać w terminie do dnia 01 marca 2021 roku, do godziny 14.00.
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Górnik lepszy od Olimpii Kawary

Jakub
Zima
sport na zimno

Mówi, mówi się...
Kiedyś tak właśnie trzeba
było potwierdzić fakt rozmawiania przez telefon.
Pracownik centrali telefonicznej po takim komunikacie pozwalał kontynuować,
o ile oczywiście trzaski w
słuchawce nie były zbyt
duże.
Tak było jeszcze nie tak dawno temu. Z mojej perspektywy - czasy dzieciństwa.
Zawsze zastanawiałem się,
dlaczego rodzice co jakiś
czas mówili tak jakby do
siebie. Czyżby mieli coś z
głową? Nie. Taki był system.
Dziadek opowiadał mi, że
słynny tekst z filmu „rozmowa kontrolowana, rozmowa
kontrolowana” był nieco
przerysowany, ale jak ktoś
miał dobry słuch mógł usłyszeć, że jest podsłuchiwany.
Dzisiaj szykuje nam się kolejna złota myśl: „nie płacimy
haraczu”. Trochę to smutne,
że tego typu akcje powtarzają się w naszej historii,
cyklicznie. Trochę tak jakby
ktoś budował kolejny szczyt
formy. Tak jakby zmieniał się
szkoleniowiec i zawodnicy.
Dawniej Pierwszy Sekretarz,
dzisiaj Prime Minister. Dawni herosi, nieco wyśmiewani,
zeszli już z murawy. Dzisiejsza gwardia dzieli i rządzi
na krajowym boisku. W Europejskich Pucharach potrafi
jednak przegrać nawet 1:27.
Nowa taktyka miała ponownie zdystansować rywali, ale
pomysł wprowadzenia bonusów do kontraktu zawodników sprawia, że zdegustowała większość fanów. Po co
nam w końcu daniny cukrowe, medialne, a może jeszcze
kawalerskie? Kto wie, może
w kolejnych wyborach (za)
Rządu, zanim dostaniemy
kartę do głosowania, przyjdzie nam wypełnić klimatyczną deklarację, zaznaczając przy którym nazwisku
postawimy krzyżyk.
Może wrócimy do ery „mówi,
mówi się”, albo na ekranie
telewizora będziemy klikać
„oglądam, oglądam”. Przy
takim systemie łatwiej też
będzie rozwiązać problem
medialnej daniny.
JZ

Po porażce w Jeleniej Górze i wygranej z Karoliną Jaworzyną Śląską, przyszła pora na pojedynek z Olimpią Kowary. Śnieżna aura nie przeszkodziła zawodnikom obu drużyn stworzyć kilku ciekawych akcji.
Trener Marcin Domagała
kadrę, którą w trakcie meZarówno przed jak i po
I połowa: Walusiak - Rosimiał do dyspozycji szeroką
czu modyfikował.
przerwie tempo meczu
cki, G. Michalak, Smoczyk,
było dość szybkie. BrakoGrudziński, Orzech, Sowało jednak dokładności.
biesierski,
Niedzwiedzki,
Cieszyć może za to fakt, że
Nowak (junior), Krawczyk,
pozytywnie w spotkaniu
Chajewski
zaprezentowali się wałII połowa: Brzeziński - Robrzyscy juniorzy Domek i
sicki, Domek, Smoczyk,
Nowak. Ich debiut w seniorGrudziński, Orzech, Biskup,
skiej piłce można uznać za
Budzynski, Betlej, Nieudany. Bramki dla gospodadzwiedzki, Chajewski
rzy zdobyli Rosicki i ponownie niezawodny Chajewski.
Górnik Wałbrzych – OlimJZ
pia Kowary 2:0

Szczyt buduje formę
Wraz ze złagodzeniem restrykcji, zespoły przygotowujące się do rundy wiosennej bieżącego sezonu, rozpoczęły
gry kontrolne. Z ciekawością obserwowaliśmy spotkanie w Świebodzicach, gdzie Czarni rywalizowali z boguszowskim Szczytem.
Mecz od początku był
bardzo interesujący. Dużo
bramek i efektowne zwycięstwo Szczytu występującego na boiskach Wałbrzyskiej Serie B mogło
wszystkich zaskoczyć.
- Gra naszego zespołu
w ofensywnie mogła się
podobać, ale liczne błędy
w obronie i wyprowadzeniu piłki były bezlitośnie
wykorzystywane przez dobrze dysponowanego tego
dnia rywala. Na 10 minut
przed końcem udało nam

się doprowadzić ze stanu
1:4 do 4:5 i wydawało się,
że jest jeszcze szansa na
remis, ale 3 kolejne trafienia przeciwnika pozbawiły nas złudzeń – twierdzą
przedstawiciele klubu z
Wałbrzycha.
Pozytywnie
oceniono
też występ swojej drużyny
na stronie klubu z Boguszowa.
- Dzisiaj na boisku w
Świebodzicach nasza drużyna rozegrała sparing z
występującymi w klasie

A Czarnymi Wałbrzych.
Zagraliśmy dobry mecz.
Bramki dla naszej drużyny strzelali Rafał Lipiński,
Paweł Krawczyk, Mateusz
Kaźmierski i Piotr Sadowy.
Czarni Wałbrzych –
Szczyt Boguszów Gorce 4:8
Szarek x2, Sobotka, Fiszer – Lipiński x3, P. Krawczyk x2, Kaźmierski, Sadowy, br. sam.
Czarni: B. Rudnicki Wojtko, Adamczyk, Chodacki, Ziątek, Misiak, Fiszer, zawodnik testowany,

Wszeborowski, Szarek, Sobotka oraz Orłowski, Sęk,
Minkiewicz, Wasilewski
Szczyt: Ciupak - Baszak,
Dźwilewski, Sadowy Piotr,
Gołek, Lipiński, Krawczyk
Paweł, Krawczyk Bartosz,
Szczypka, Kaźmierski, Przygodzki oraz Mosior, Foryś,
Sadowy Igor, Wąs, Kubicki
JZ

Nieoczekiwana porażka
Nie udało się podtrzymać serii zwycięstw występującemu w II lidze kobiet Chełmcowi Wodociągi Wałbrzych. Drużyna prowadzona przez trenerów Olczyk, Jesiołowski, musiała uznać wyższość rywala zza miedzy.
Mecz z IgnerHome Volley
Świdnica był rewanżem za
spotkanie, które w styczniu
tego roku odbyło się w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów. Wygrana w Wałbrzychu postawiła Chełmca na uprzywilejowanej pozycji w tabeli.
Umocniła ją seria kolejnych
zwycięstw. Przed rewanżem

wałbrzyszanki wychodziły
na parkiet, chcąc utrzymać
drugą lokatę w bardzo silnej grupie zespołów.
Tym razem jednak gospodynie postawiły poprzeczkę
bardzo wysoko. Dobra dyspozycja w polu zagrywki,
na siatce przy sporej liczbie
niewymuszonych błędów

własnych gości, sprawiła, że
to świdniczanki mogły cieszyć się ze zwycięstwa za
3 punkty. Pomimo porażki
Chełmiec wciąż utrzymuje
drugie miejsce dające prawo gry w play-off.
Kolejne spotkanie już 27
lutego o godzinie 15:00.
Mecz z Volley II Wrocław

będzie można zobaczyć na
antenie Sportowego Wałbrzycha. Serdecznie zapraszamy.
IgnerHome Volley Świdnica – Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 3:0 (25:19,
25:21, 25:18)
JZ

Górnik wygrywa w powiecie
Ostatni turniej halowy o Puchar Starosty Powiatu Wałbrzyskiego przyniósł wiele
wspaniałych emocji. W zawodach wzięło udział 8 zespołów, które najpierw rozegrały spotkania w fazie eliminacyjnej, by później zakończyć rywalizację w rundzie pucharowej.
Do finału awansowali gospodarze i drużyna Górnika
Wałbrzych. Po bardzo wyrównanym spotkaniu wałbrzyszanie wygrali dopiero
po serii rzutów karnych.
Trzecie miejsce wywalczyła
ekipa z Lądka Zdroju, która
okazała się lepsza od UKS
Olimpijczyk.

Najlepszym
zawodnikiem zawodów wybrano
Oskara Kubajło z Górnika
Wałbrzych. Królem strzelców został reprezentant
Trojana, Dawid Blicharski.
Przedstawiciel Lądka Zdrój,
Szymon Borejko został
również wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.

Klasyfikacja generalna:

-Gorce

1. Górnik Wałbrzych
2. Szczyt Boguszów-

3. Trojan Lądek Zdrój
4.
UKS Olimpijczyk Wałbrzych
5. Baszta Wałbrzych

-Gorce
-Zdrój

6. Orzeł Lubawka
7. Górnik Boguszów8. MKS SzczawnoJZ
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Ostatni, najważniejszy mecz siatkarzy
Siatkarze KPS-u Chełmca umiejętnie dawkują nam emocje. W przedostatniej kolejce rundy zasadniczej II ligi Maciej Leński i spółka wygrali w Jelczu-Laskowicach 3:2, co oznacza, że o ich dalszym losie zadecyduje ostatni mecz tej części sezonu
z akademikami z Zielonej Góry.
Jak poinformował trener
Fabian Kurzawiński, wyjazdowe spotkanie z Volleyem
Jelcz-Laskowice stało pod
znakiem twardej walki. Bardzo chcieliśmy wygrać
za 3 punkty, a jak się bardzo
czegoś chce, to nie zawsze
wszystko wychodzi zgodnie
z planem. Co prawda mogliśmy skończyć mecz w IV
secie inkasując tym samym
komplet punktów, ale w
naszej sytuacji 2 punkty są
również bezcenne - powiedział szkoleniowiec Chełmca.
Wygrana po tie-breaku
przy jednoczesnej poraż-

ce Ikara Legnica u siebie
z Chrobrym Głogów 0:3
oznacza, iż do 6. miejsca, na
którym aktualnie znajdują
się legniczanie, tracimy zaledwie zaledwie 1 punkt.
Powyższa sytuacja zapowiada ogromne emocje w
ostatniej kolejce, w której
podejmiemy zamykających
tabelę akademików z Zielonej Góry, podczas gdy Ikara czeka trudny wyjazd do
Nowej Soli na rywalizację z
trzecią w tabeli Astrą.
Dlaczego tak podkreślamy 6. pozycję w klasyfikacji? Ano dlatego, że
po ostatniej odsłonie run-

dy zasadniczej najlepsza
czwórka rozpocznie walkę
w rundzie play-off o awans
do I ligi, a końcowa czwórka – rundę play-out o utrzymanie w II lidze. Zespoły
zaś, które po obecnej fazie
uplasują się na 5. oraz 6.
miejscu zakończą zmagania, a zarazem tegoroczny
sezon, a tym samym unikną niepotrzebnego stresu
związanego z walką o utrzymanie. Na razie wałbrzyszanie okupują jeszcze 7.,
zagrożoną spadkiem lokatę,
ale liczymy, iż w sobotę 27
lutego, gdy gościć będą zielonogórzan, sprawią miłą

XVII kolejka II ligi
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice – KPS Chełmiec
Wałbrzych 2:3 (25:23,
22:25, 21:25, 23:25, 8:15)
KPS Chełmiec: Leński,
Szymków, Dereń, Szczygielski, Zieliński, Pizuński, Stawiany (l) oraz Baran, Sypko,
Wojtas. Trenerzy: Fabian
Kurzawiński oraz Janusz Ignaczak.
Bartłomiej Nowak

Doskonałe wieści dotarły do nas z Torunia, który gościł uczestników Halowych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce. Złoty
medal na 60 metrów przez płotki U18 wywalczyła bowiem Maja Olszak, a na najniższym stopniu podium w skoku w dal U20
znalazła się Ada Polerowicz. Obie panie reprezentują LKS Górnik Wałbrzych.
ślić, iż przed rokiem sięgając po
srebro Mistrzostw Polski na 100
metrów przez płotki wałbrzyszanka uzyskała przepustkę
na mistrzowskie zawody, które również miały się odbyć we
Włoszech, jednak z wiadomych
przyczyn imprezę odwołano.
Jak wspomnieliśmy, złoto
Olszak to nie jedyny sukces
lekkoatletów Górnika w Toruniu. O brązowy krążek w skoku
w dal w starszej kategorii U20
wzbogaciła się bowiem Ada Polerowicz, której medalowy wynik to 5.83m. O sporym pechu
może za to mówić jej młodsza
koleżanka, Martyna Sterenga,
która w skoku w dal U18 zajęła 4. miejsce (5.31m) tracąc 12
centymetrów do miejsca na

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Maja
Nazwisko: Olszak
Data urodzenia: 30 lipca 2004 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: LKS Górnik Wałbrzych (lekkoatletyka)
Największy dotychczasowy sukces?
Na pewno złoty medal Halowych Mistrzostw Polski,
który przed kilkoma dniami wywalczyłam w Toruniu
na dystansie 60 metrów przez płotki w kategorii U-18.
W zeszłym roku sięgnęłam po srebro w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Radomiu na 100 metrów przez płotki, dzięki czemu zakwalifikowałam się do Mistrzostw Europy w Rieti we Włoszech. Niestety, z racji pandemii nie doszło do ich skutku. Ponadto w swym dorobku mam dwa brązowe medale
Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek U-16, jeden w wieloboju, a drugi na 80 m
przez płotki.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moimi idolami są Usain Bolt oraz Michael Jordan. Bolt jest najszybszym człowiekiem
na świecie, tak więc musi być autorytetem. Michael Jordan imponuje mi swą wytrwałością i zawziętością w osiąganiu założonych celów, ponadto jako prawdziwa osobowość dużo wniósł do gry w koszykówkę.
Dlaczego lekkoatletyka?
Początkowo przez 6 lat trenowałam karate, a następnie spróbowałam swych sił w
siatkówce. Później przyszedł czas na lekkoatletykę i pierwsze poważniejsze zawody
w Łodzi, po których byłam już całkowicie pewna swojego wyboru. Spodobało mi się,
tym bardziej że na lekkoatletykę namawiał mnie również mój tato.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Marzeniem każdego sportowca jest medal Igrzysk Olimpijskich, ale do tego jeszcze
daleka droga. Na razie skupiam się na tym, aby uzyskać minimum, bo ubiegłoroczne
się nie liczy, na Mistrzostwa Europy w Rieti we Włoszech. Innymi słowy muszę pobiec
co najmniej 13.95s na 100 metrów przez płotki, co oczywiście jest w moim zasięgu.

„pudle”. Nie wolno jednak zapominać, iż to jej pierwszy rok
występów w tej kategorii wiekowej, tak więc w przyszłym
sezonie powinno być jeszcze
lepiej. Ponadto Kuba Kanik zajął 5. miejsce (16.24m), a Kamil
Kuczaj zamknął pierwszą dziesiątkę (14.91m) w rywalizacji
pchnięcia kulą U20. Weronika
Ożga uplasowała się na 6. pozycji (7.70s) w biegu na 60m U20,
a Maciej Wojciechowski był
dziesiąty (14.35m) w pchnięciu
kulą U18.
Powyższe wyniki dały nam
nieoficjalne 3. miejsce na Dolnym Śląsku, za dwoma wrocławskimi klubami, które wyprzedziły Górnika o zaledwie
jeden medal. Czasu na świętowanie i odpoczynek podopiecz-

futbol po mojemu....

niespodziankę i rzutem na
taśmę przeskoczą Ikara.

Maja pofrunęła po złoto

Złoty medal to nie jedyny
godny podkreślenia wyczyn
Mai, bohaterki naszego cyklu
Karta Wałbrzyskiego Sportowca, gdyż za jej mistrzowskim tytułem stoi rekord życiowy, który osiągnęła pokonując dystans
60 metrów przez płotki w czasie 8.52s. Jak przyznał trener
Grzegorz Banaszek, to aktualnie
siódmy wynik w hali w Europie,
a zarazem dobry prognostyk
przed sierpniowymi Mistrzostwami Europy, które odbędą
się we włoskiej miejscowości
Rieti. - Maja ma duże szanse
na wywalczenie minimum na
Mistrzostwa Europy, gdyż poprawiła swoje dotychczasowe
wyniki - tłumaczył Banaszek.
Warto przy tej okazji podkre-

Dobrosław
Kowalski

ni trenerów Banaszka, Franciszka Karpińskiego oraz Tomasza
Kuczaja nie mieli za dużo, gdyż
wczoraj młodzi wałbrzyszanie
udali się na zgrupowanie sportowe do Szklarskiej Poręby.
Pierwsze mitingi czekają Górników na przełomie kwietnia
i maja, na początku czerwca
odbędą się zaś Mistrzostwa
Polski w wieloboju młodziczek
na czele z naszą Amelią Kielar,
która będzie broniła złotego
medalu sprzed roku. Następnie
na początku lipca czekają nas
Mistrzostwa Polski juniorów, a
pod koniec tego samego miesiąca – Mistrzostwa Polski juniorów młodszych.. .
Bartłomiej Nowak
fot. użyczone

Jakie gwiazdy - taka liga...
W mojej ponad rocznej przygodzie dziennikarskiej na łamach
30 Minut co jakiś czas opisuję
zagadnienia, które są wypadkową tego co piszę w kolejnych
felietonach, wskazując na problemy polskiego futbolu. Dziś
znowu mamy do czynienia z
sytuacją, która w pigułce pokazuje dlaczego polski futbol generalnie notowany jest bardzo
nisko. W ostatnich dniach większość mediów i komentatorów
zelektryzowała wiadomość, że
Kamil Grosicki bliski jest podpisania kontraktu z Pogonią
Szczecin. Na pierwszy rzut oka
- super, reprezentant Polski,
można powiedzieć, że nawet
gwiazda kadry narodowej wraca do Ekstraklasy. Dla przeciętnego kibica brzmi rewelacyjnie.
Ponadto, co jeszcze gorsze, jeżeli Grosicki naprawdę zwiąże
się z Pogonią, będzie prawdopodobnie gwiazdą naszej ligi.
Dlaczego więc uważam to za
coś złego!? Dlatego, że mówimy
o prawie 33-letnim zawodniku, który od kilku miesięcy nie
mieści się w kadrze meczowej
(nie mówiąc o pierwszej jedenastce) przedostatniej drużyny
ligi angielskiej. I ktoś taki ma
być gwiazdą Ekstraklasy oraz
reprezentantem Polski?! Ja absolutnie do Grosickiego nic nie
mam. Dzięki niemu jako kibic
reprezentacji Polski przeżywałem niejednokrotnie wielkie
emocje, podziwiam go także
za to, że przezwyciężył problemy osobiste ale jeżeli taki
zawodnik (w jakiej sytuacji jest
obecnie Grosik) ma być gwiazdą naszej ligi i klubu, który być
może sięgnie po mistrzostwo
Polski, to to pokazuje jaki jest
poziom tej ligi i dlaczego nasze
kluby kończą rywalizację w Europejskich Pucharach w przedbiegach. I co jest sednem tego
problemu? To, że polskie kluby
nie mają zdolności „produkcji”
odpowiedniej ilości piłkarzy na
właściwym poziomie. Jeżeli jakiś zawodnik „błyśnie” w kilku
meczach, zaczynamy na niego
chuchać i dmuchać, przepowiadać mu wielką karierę i kreować
na przyszłą gwiazdę nie tylko
polskiego futbolu (tak było też
z Grosickim). Przywiązujemy
się do takich nazwisk, oczekując, że zbawią one naszą piłkę.
A takich piłkarzy, wchodzących
w każdym roku do seniorskiej
rywalizacji jest po prostu za
mało, nie ma konkurencji a poza
tym z czystej statystyki wynika
jaki procent zawodników uważanych za zdolnych, perspektywicznych, mogących zrobić
międzynarodową karierę faktycznie takową robi.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

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

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

Wystarczy, że w piątek 19.02.2021 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

Została zgubiona legitymacja studencka w busie numer 31 bis na odcinku
między Wałbrzychem a Świebodzicami na nazwisko Rudnicka Natalia.
Znajduje się na niej numer indeksu
10447 z Wyższej Szkoły Fizjoterapii
we Wrocławiu. Znalazcę proszę o
kontakt mailowy na adres
n.rudnicka24@gmail.com

(4): KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ, DO REMONTU MOŻE
BYĆ ZADŁUŻONE W WAŁBRZYCHU LUB BOGUSZOWIE. TEL.
574 593 333

PRACA
(7) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce 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

USŁUGI

(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 74660-38-43
(7) PRZEPROWADZKI

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

KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696

(10) Remonty łazienek, układanie
glazury, instalacje gazowe, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

(8)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

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

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

(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.
pobrania w domu pacjenta,

mgr analityki medycznej

Bogdan Leśniak
(9) HYDRAULIK, ELEKTRYK –
DOKŁADNIE. TEL. 577 670 837

tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00
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sekund
Szczawno-Zdrój
Pomogły zwierzakom

Niespełna Pół roku temu powstał nowy klub w Radzie Miasta
Szczawna-Zdroju Kobiety dla Szczawna. Na swoim koncie ma już
kilka zrealizowanych przedsięwzięć. Tym razem Panie zareagowały na apel fundacji Na Pomoc Zwierzętom. W ramach działania
zakupiły kilkadziesiąt kilogramów jedzenia dla psów, które przekazały do siedziby fundacji. Warto przypomnieć, że fundacja podjęła
inicjatywę przejęcia poszkodowanego pieska - Pusi ze Szczawna-Zdroju. Piesek ma się w coraz lepszym stanie i jest szczęśliwy.
Przypominamy, że aktywny klub tworzą Panie: Agnieszka Wilk,
Urszula Wójcik, Violetta Mołda.

Mieroszów
Makabryczne odkrycie

13 lutego zaginął 28-letni mieszkaniec Mieroszowa. Dwa dni później rodzina zgłosiła jego zaginięcie i wszczęto poszukiwania mężczyzny. 15 lutego po godzinie 22.00 w potoku na Białym Kamieniu znaleziono zwłoki. Wówczas potwierdziły się informacje, że to
właśnie zwłoki 28-letniego mieroszowianina. Policjanci i strażacy
wydobyli ciało z wody, a lekarz stwierdził zgon. Policja i Prokuratura zebrali materiał dowodowy, ale ze wstępnych ustaleń wynika,
że śmierć mężczyzny nie miała związku z udziałem osób trzecich.

Wałbrzych
Znów zatańczyli

Przypominamy, że ogólnoświatowa akcja One Billion Rising skierowana jest przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Chodzi o wyraźne przeciwstawienie się wszelkim formom przemocy
- zarówno przemocy fizycznej jak i psychicznej. Tym razem wydarzenie w Wałbrzychu miało miejsce w dzielnicy Piaskowa Góra.
Manifestacją sprzeciwu wobec przemocy był wspólny taniec. Organizatorem akcji był Dolnośląski Kongres Kobiet. W naszym mieście patronat nad akcją objęła Maria Romańska - Przewodnicząca
Rady Miasta, a w całej Polsce Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich.
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