B E Z P Ł A T N Y T Y G O D N I K A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J | NR 14 (20) | 7 KW I E T N I A 2 0 2 0

Obecna sytuacja rynkowa
nie daje nadziei na
zmniejszenie opłat
za śmieci

str. 9

Miasto wesprze
lokalny biznes
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Zdrowych Świąt Wielkanocnych
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Bielizna
kąpielowa za
opłatą
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Czy wiesz, że…
miał ok. 130 m głębokości,
ostatnie badania wykazały, że
dzisiaj jest to niewiele ponad
50 metrów. Są plany zasypania szybu i zamknięcia go
grubym betonowym czopem.
Piotr Frąszczak

Czytaj str. 7

Zostańcie w domach
To hasło „atakuje” nas z każdej strony. To chyba najprostszy sposób, by
ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Więc i my to radzimy. W domowym zaciszu możecie przeczytać kolejny numer tygodnika WieszCo,
któr y podobnie jak poprzedni ukazał się tylko online. Do ściągnięcia i
przejrzenia na stronie www.wieszco.pl.
To drugi numer naszej gazety, którego nie znajdziecie
w punktach kolportażu (kioskach, sklepach, firmach,
targowiskach) ani nie otrzymacie na ulicy od kolporte-

rów (tak już było od jakiegoś
czasu). Nowe zasady bezpieczeństwa wprawdzie nie
zakazują nam drukowania
gazety, ale my postanowiliśmy (przynajmniej na razie)

nie wydawać jej w formie
tradycyjnej, papierowej.
Przypominamy, że wciąż
nie możemy swobodnie przemieszczać się poza celami
bytowymi, zdrowotnymi i

zawodowymi. Do tego doszły
kolejne obostrzenia (czytaj o
nich na str. 5). Mocno wierzymy w to, że wkrótce to się
zmieni i wrócimy do normalności. Wy jednak cały czas

bez przeszkód możecie sięgać
po tygodnik WieszCo, który co
wtorek dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
www.wieszco.pl.
Cały czas tworzymy dla was
nowe treści. Trzymamy rękę na
pulsie i wymyślamy coraz to
nowe tematy. A tych wbrew
pozorom nie brakuje. Chyba
już zauważyliście, że jesteśmy
kreatywni i obiecujemy, że
tak pozostanie. Zachęcamy
was do czytania nas w każdej
chwili na www.wieszco.pl bez
wychodzenia z domu. Miłej
lektury.
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RYS: Marcin Skoczek

nowego odcinka ul. Stefana
Żeromskiego. Pod względem
górniczym szyb zlikwidowano
(zamknięto betonowym korkiem) w 1966 roku, chociaż
nie był użytkowany już przed
1945 rokiem. Pierwotnie szyb

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Na trasie budowy obwodnicy zachodniej Wałbrzycha
i w jej pobliżu zinwentaryzowano ponad 30 dawnych szybów kopalnianych. Jednym z
nich był szyb Gustav, który
ostatnio „odkryto” w miejscu

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Papież Franciszek mianował biskupem diecezji świdnickiej Marka Mendyka,
dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Zastąpi on na
tym stanowisku biskupa Ignacego Deca.

modlitwy w intencji nowego
biskupa. Ignacy Dec, który był
pier wszym biskupem diecezji
świdnickiej od 2004 roku, został
mianowany przez ojca święte-

go Franciszka administratorem
apostolskim diecezji świdnickiej
do czasu kanonicznego objęcia
urzędu przez nowego biskupa
świdnickiego.

Urodzony w Głuszycy ks. bp Marek Mendyk obchodził w ubiegłym
roku swoją 10. rocznicę święceń
biskupich. Jako dyrektor Wydziału
Katechetycznego Diecezji Legnickiej,
a następnie – po objęciu funkcji
przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego w Episkopacie
Polski – jako biskup zwracał szczególną uwagę na dzieła podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży.

Fot. użyczone (Diecezja Świdnicka)

Diecezja z nowym biskupem
Biskup Ignacy Dec podziękował kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za minione 16 lat wspólnej
drogi i zachęcił zebranych do
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» Wałbrzych chce pomóc mikro i małym
przedsiębiorcom uratować ich biznesy

Miasto wesprze lokalny biznes
Miejscy urzędnicy w Wałbrzychu wyciągają pomocną dłoń do mikro i małych
przedsiębiorców z terenu miasta. To taka nasza lokalna tarcza antykryzysowa.
Poznajcie szczegóły.

W związku z pandemią
koronawirusa, dotykającą
w szczególny sposób osoby
prowadzące działalność gospodarczą, gmina proponuje
szereg rozwiązań, które są
dostępne w obecnym stanie
prawnym.
– Kryzys, który nas dotknął,
dotyczy również życia gospodarczego. Dlatego przygotowaliśmy pakiet działań,
które mają wesprzeć małe
i mikro przedsiębiorstwa,
jak zakłady pracy, zakłady
usługowe, restauracje, gdzie
pracują wałbrzyszanie. Takich
przedsiębiorstw w naszym
mieście jest ponad 13 tysięcy. Przygotowaliśmy pakiet,

który ma spowodować, że te
firmy przetrwają ten najtrudniejszy czas i będą mogły za
kilka miesięcy ruszyć do pełnej
działalności – mówi prezydent
Roman Szełemej.
Poniżej w czytelny sposób
w punktach, żebyście mogli
szybko odnaleźć interesujące
was informacje, prezentujemy
wam to, co proponuje miasto.

CZYNSZE NAJMU

1.Najemcy lokali należących
do gminy, którzy prowadzą
działalność, jaka została objęta zakazem wynikającym z
rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu
zagrożenia epidemicznego i

zawiesili działalność gospodarczą, zostaną zwolnieni z
czynszu za ten okres (do 3
miesięcy).
2.Najemcy lokali należących
do gminy, którzy prowadzą
działalność, jaka została objęta zakazem wynikającym
z w/w rozporządzenia, ale
nie zawiesili działalności (np.
restauracje z posiłkami na
wynos) i zadeklarują utratę
przychodów o minimum 30%,
mogą liczyć na zmniejszenie
opłat za czynsz.
3.Pozostali najemcy lokali
należących do gminy, którzy
prowadzą działalność nie objętą
rozporządzeniem, a odnotowali
znaczący spadek przychodów o

minimum 30% mogą liczyć na
indywidualną ocenę sytuacji po
złożeniu wniosku.

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Miasto Wałbrzych, na wniosek mikro lub małych przedsiębiorców, może udzielić ulg
w spłacie należności z tytułu
czynszu dzierżawnego. Udzielenie ulgi nastąpi wyłącznie
na wniosek zainteresowanego
podmiotu po zadeklarowaniu
utraty przychodów o minimum
30 %.

PODATEK
OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ordynacją podatkową – w uzasadnio-

nych społecznie sytuacjach
– prezydent może dokonać
odroczenia, rozłożenia na
raty lub umorzenia podatku
od nieruchomości. Decyzja
prezydenta dotyczyć może
wyłącznie przedsiębiorców,
którzy prowadzą działalność,
jaka została objęta zakazem
wynikającym z rozporządzenia
Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zadeklarowali
spadek obrotów o minimum
50%.

WINDYKACJA

Windykacja tytułów egzekucyjnych. Ograniczenie
prowadzenia egzekucji w

stosunku do podmiotów nie
zalegających z opłatami, które
znalazły się w trudnej sytuacji
spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii, poszukiwanie nowych (indywidualnych dla każdej sprawy) rozwiązań. Nastąpi to wyłącznie
na wniosek zainteresowanego
podmiotu.
Infolinia dla przedsiębiorców: 74 66 55 293, 74
66 55 365 (czynna w godz.
7.30 – 15.30)
Szczegóły dostępne na
stronie internetowej: http://
www.walbrzych.eu lub pod
mailem: pomocfirmom@
um.walbrzych.pl
SCB
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Ruszył Wałbrzyski Budżet Obywatelski
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

zycje projektów, które pomyślnie
przeszły weryfikację, poddaje się
pod powszechne i bezpośrednie
głosowanie. W efekcie najwyżej
ocenione lub najczęściej wskazy-

wane propozycje projektów przeznacza się do realizacji, wpisując
je do budżetu.
Kto może wziąć udział w
głosowaniu? Uprawniony jest

Rys. Katarzyna Zalepa

W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie
są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Następnie propo-

k aż d y mi e szk a n i e c
miasta Wałbrzycha,
któr y najpóźniej w
dniu głosowania
ukończy 14 lat. Szczegółowe informacje
o Wałbr zyskim Budżecie Obywatelskim
dostępne są na stronie: https://wbo.walbrzych.eu/

Ciszej nad tą urną
Coś czujemy, że politycy mają nas za idiotów. A nikt
nie lubi być robiony w bambuko. Nawet wtedy, gdy
ma na głowie o wiele ważniejsze rzeczy. Ot choćby czy za miesiąc dostanie wypłatę, albo czy firma
przetrwa trudny czas. I czy ucieknie przed wirusem.
Ci w Warszawie wyglądają, jakby mieli to w d…., bo
wciąż rozprawiają o wyborach prezydenckich.
Nie chcielibyśmy wyjść na
totalnych ignorantów. W normalnej sytuacji wybór głowy
państwa to ważna rzecz, choć
patrząc na frekwencję sprzed
5 czy 10 lat, na pewno nie dla
wszystkich. Dziś daleko do
normalności, dlatego gdyby
ktoś podszedł do nas, przyło-

żył pistolet do głowy i zapytał, czy wybory prezydenckie
powinny odbyć się 10 maja,
odpowiedzielibyśmy zgodnie
ze zdrowym rozsądkiem, nie.
Właśnie, ze zdrowym rozsądkiem.
Przypomnijcie sobie przekaz
sprzed zaledwie kilkunastu

dni. Akcja #zostańwdomu
nabierała tempa. Każdy polityk
– gruby, chudy, długowłosy czy
łysy, w okularach i ze stylowym
przedziałkiem, nawoływał,
żeby ograniczyć wychodzenie z
domu. Później już tylko niektórzy grubi, mali i łysi krzyczeli,
że wybory mogą odbyć się

bez przeszkód. Czyli co? Do
sąsiada na kielicha pójść nie
można, ale już do urny wyborczej i owszem. No takie czasy.
Czy oni naprawdę mieli/mają
nas za idiotów? Siedźcie na
tyłkach w domach, unikajcie
kontaktów, nie gromadźcie
się, ale na wybory idźcie, tylko

SCB

zachowajcie dwumetrowy
dystans od innego głupka,
który pójdzie zagłosować. Tak
było jakiś czas temu. Można
odnieść wrażenie, że rządzący nie potrafili wtedy jakoś
racjonalnie poukładać tych
klocków. Wyglądało, jakby nie
mieli dostępu do najnowszego
zestawu Lego, a pozostało
im poskładać do kupy jakieś
rupiecie, niepasujące do siebie, na dodatek połamane.
W końcu ktoś im dostarczył
pudełko z serii Technic. Takie
wypasione. I na nowo włączył im się tryb kreatywności.
Wymyślili, że przecież głosowanie można przeprowadzić
korespondencyjnie! Nie tylko
dla tych w kwarantannie z
powodu szalejącego koronawirusa i osób po 60 roku
życia. Ale dla… wszystkich. To
nie przelewki – pomyśleliśmy.
Ktoś się zafiksował na tego 10
maja. Wybory mają się odbyć
i basta! Kreatywność pomysłodawców zaczęła nas powoli
przerażać, bo zaproponowali,
że Państwowa Komisja Wyborcza może przecież określić
nowe warunki powoływania
obwodowych komisji. Czy
to znaczy, że PKW mogłaby
poprosić policję i wojsko o
pomoc w zorganizowaniu
wyborów? Przypomniał nam
się jeden generał w ciemnych
okularach, który w pewien
zimowy poranek wystąpił w
telewizji zamiast Teleranka. A
co! Jeśli się bawić, to na całego, na wypadek gdyby doszło
do buntu samorządowców.
Opozycja mająca większość w Senacie pieje, że nie
zamierza sprawy ułatwiać
rządzącym, którzy w Sejmie
mogą wszystko. Na razie, no
chyba, że im niejaki Gowin
zrobi psikusa. I tak chłopcy
z Warszawy mogą jeszcze
jakiś czas „pograć” wyborami
prezydenckimi, jakby nie było
ważniejszych problemów.
Gdy przeczytacie te słowa,
może okazać się, że wyborów
jednak nie będzie, albo wymyślony zostanie jeszcze inny
sposób na ich przeprowadzenie. Techniczny majstersztyk.
Rzucanie papierowymi kulkami, zrobionymi z kart wy-

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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borczych do listonosza. Może
polowanie na gołębie, żeby
zaniosły gdzie trzeba nasze
wypełnione karty. Może celowanie z okien kolorowymi
kulami do maszyny losującej
(oby tylko była pusta). A gdy
się wypełni, nastąpi zwolnienie blokady i dalej wszystko
potoczy się według znanego
scenariusza. Na kogo ma wypaść, na tego bęc.
Niech się w tej stolicy jak
najszybciej zreflektują, bo panujący chaos informacyjny
jest nie do ogarnięcia. Jeszcze
niedawno Ministerstwo Zdrowia uczyło, żeby nie używać
jednorazowych rękawiczek
podczas zakupów, bo zdejmując je nieumiejętnie, możemy złapać koronawirusa.
Dobrze pamiętamy, były takie
instrukcje. Teraz do sklepu nie
wejdziemy bez lateksowych
pięciopalczastych. Zdecydujcie
się też w końcu, co z tymi
maseczkami. Chronią, czy nie
chronią? W Czechach jest obowiązek ich noszenia. Azjaci też
je pokochali. Może i w Polsce
kazano by je nakładać, tylko
nikt w rządzie akurat teraz
nie chce obnażenia braków w
zaopatrzeniu.
Na koniec przypomniał nam
się aforyzm w nawiązaniu
do pewnego sformułowania
w pierwszym akapicie tego
tekstu. „Zdrowy rozsądek to
rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt
nie wie, że mu brakuje”. To
myśl Benjamina Franklina.
Gościa, który w XVIII wieku
był nie tylko amerykańskim
politykiem, ale też drukarzem,
filozofem. Również wolnomularzem (wiemy, wdepnęliśmy
na dość grząski grunt) i przede
wszystkim jednym z ojców
założycieli Stanów Zjednoczonych. Miał łeb na karku, inaczej by go Jankesi nie umieścili
na studolarowym banknocie.
Franklin ułożył także własny
system wartości, oparty na
tzw. Trzynastu Cnotach. Jedną
z nich było „Milczenie” – mów
tylko to, co może przynieść
pożytek innym lub tobie. Unikaj próżnej rozmowy.
Jakże to dziś aktualne.
Tomasz Piasecki
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Koronawirus – raport tygodnia
Zwiększa się liczba zarażonych osób przebywających w wałbrzyskim szpitalu.
Jest to już 11 pacjentów (stan na godz. 10:00, 6 kwietnia), w tym większość
spoza naszego miasta, a nawet regionu. Tylko jeden mężczyzna cierpiący
na COVID-19 jest mieszkańcem Wałbrzycha. Tymczasem poznajcie nowe obostrzenia, do których należy się od niedawna stosować.

FOTO: ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Od zeszłego tygodnia osoby do 18 roku życia
mogą wyjść z domu tylko pod opieką osoby
dorosłej

Jak co tydzień wspominamy o najnowszych, obowiązujących przepisach
związanych z pandemią
koronawirusa, które 1
kwietnia rząd jeszcze zaostrzył. Lepiej przeczytajcie
uważnie, żeby dokładnie
przyswoić sobie rzeczy,
które możecie robić oraz te,
których raczej nie powinniście się podejmować.
Uwaga niepełnoletni.
Osoby do 18 roku życia
mogą wyjść z domu tylko
pod opieką osoby dorosłej.
Wiemy, brzmi kuriozalnie,
ale taki przepis i nic na to
nie poradzicie. Jak przetłumaczyć nastolatkowi z
liceum, że musi iść do sklepu z mamą lub tatą? To już
wasz problem, nie wolno
małolatom samym szwendać się po mieście i tyle.
Zamknięte zostały parki,
bulwary, promenady, nie
wolno wchodzić do lasów
ani ogrodów jordanowskich, a za złamanie zakazu

grożą słone kary, nawet
30 tys. zł. Oczywiście w
najlepszym wypadku może
się skończyć pouczeniem,
ale radzimy nie ryzykować.
Zmieniły się zasady robienia zakupów. Zarówno
w małych sklepach osiedlowych, jak i wielkich
molochach, marketach znanych sieci. I tak, jak mówią
przepisy „do każdego sklepu lub lokalu usługowego
może wejść maksymalnie
tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i
liczby 3. Co to oznacza? Że
jeśli w sklepie jest 8 kas, to
jednocześnie może w środku przebywać maksymalnie 18 klientów. Dodajmy,
że liczy się łączna liczba
kas w sklepie, a nie tylko
te otwarte. To mało pocieszające. Jeśli próbowaliście
robić w ostatnim tygodniu
zakupy w wałbrzyskich
marketach lub dyskontach,
na pewno zetknęliście się
z kolejką ludzi czekających

na wejście do budynku
lub klientów tłoczących
się z wózkami wewnątrz
marketu.
Teraz coś bardzo ważnego. Klienci robiący zakupy
we wszystkich rodzajach
sklepów mają obowiązek
zakładać jednorazowe rękawiczki. Muszą je zapewnić sklepy. Pamiętajmy, że
w godzinach 10:00 – 12:00
sklepy obsługują jedynie
osoby powyżej 65 roku
życia. Jeśli jesteśmy młodsi, nie pchajmy się w tych
godzinach na zakupy, pozwólmy spokojnie je zrobić
seniorom.
Zasada „iloczynu” dotyczy również bazarów i straganów. W tym przypadku
liczba osób przebywających jednocześnie na targu
nie może być wyższa niż
ilość punktów handlowych.
No więc jeżeli jest ich 20,
na bazarku w tym samym
czasie zakupy może zrobić
60 klientów.

Przepisy wprowadzone 1
kwietnia dotyczą również
poczty, gdzie w jednej chwili sprawy może załatwiać
dwa razy więcej osób, niż
jest okienek pocztowych.
Gdy w placówce mamy 3
okienka, jednocześnie w
środku może przebywać 6
osób. Wprowadzono też
ograniczenie w funkcjonowaniu sklepów budowlanych. W weekend w Castoramie oraz w OBI paneli i
tapety już nie kupimy.
W zeszłym tygodniu zamknięte zostały hotele,
pensjonaty oraz inne miejsca noclegowe. Te działające na zasadzie wynajmu
krótkoterminowego. Mogą
w nich przebywać jedynie
osoby objęte kwarantanną, a także personel medyczny. Wyjątek zrobiono
też dla przebywających
w delegacjach w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych. Ci
będą mogli przenocować.

Zamknięte zostały zakłady fryzjerskie, salony
kosmetyczne, gabinety tatuażu i piercingu. Z tych
usług nie skorzystamy także poza salonami, bo nie
ma mowy, by umawiać
się na wizyty domowe.
Nie wolno też wykonywać
zabiegów rehabilitacyjnych
i masaży. Chodzi zarówno
o placówki publiczne, jak
i prywatne. Jest natomiast
wyjątek – jeżeli rehabilitacja jest konieczna ze
względu na stan zdrowia
pacjenta.
I jeszcze jedno. Zaleca
się zachowanie minimalnie
dwumetrowej odległości
między pieszymi.
Przepis dotyczy także
rodzin i bliskich. Wyłączeni
z obowiązku są rodzice z
dziećmi wymagającymi
opieki (do 13 roku życia)
oraz opiekunowie i osoby
niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie
poruszać.

Tymczasem w wałbrzyskim szpitalu przebywa
już 11 osób zakażonych
koronawirusem. Do dwóch
pacjentów z powiatu wałbrzyskiego oraz trojga
osób z Kotliny Kłodzkiej,
które zdiagnozowano jako
chore na COVID-19, już w
zeszłym tygodniu dołączyło
sześcioro innych zakażonych. To starszy mężczyzna
z Wałbrzycha oraz dwie
kobiety w średnim wieku
z powiatów kamiennogórskiego i ząbkowickiego. W
ostatnią sobotę chorobę
zdiagnozowano natomiast
u trzech mężczyzn w wieku
30-40 lat pochodzących
z powiatów kamiennogórskiego, świdnickiego i
dzierżoniowskiego. Stan
wszystkich pacjentów jest
dobry. Na oddziale internistyczno-infekcyjnym szpitala przy ul. Batorego w
Wałbrzychu na wynik testu
czeka obecnie 14 osób.
ToP
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Zjednoczeni mieszkańcy
Trwa niezwykle trudny czas, który wywołuje strach i niesie ze sobą
wiele przykrych konsekwencji. Ale…

wiecie, że w Starych Bogaczowicach również powstała
taka inicjatywa? Jej inicjatorką
i koordynatorką jest Gabrysia
Koropczuk. Szyją maseczki
dla wałbrzyskich medyków i

dostarczyli już swoje wyroby
do Specjalistycznego Szpitala
im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a za chwilę maseczki
trafią także do Praktyka Stare
Bogaczowice. Z inicjatywy

Fot. ilustracyjne

Cieszy nas wzajemne wsparcie społeczeństwa, którego
przykładem są akcje szycia
maseczek dla szpitali, przychodni zdrowia i tych najbardziej potrzebujących. Czy

przewodniczącej rady gminy
Anety Rajcy akcja idzie o krok
dalej i maseczki trafią do seniorów z terenu całych Starych
Bogaczowic. Zapotrzebowanie
można zgłaszać u sołtysów
oraz telefonicznie w Gminnym
Centrum Biblioteczno-Kulturalnym od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-16:00 pod
nr tel. 74-844-35-03.

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)
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» W tych trudnych czasach nauczyciele „Mechanika”
wraz z uczniami wykorzystują aplikację Microsoft
Teams, żeby uczyć się języków obcych na odległość

Zdalnie, a jednak blisko
Przez koronawirusa wszystko się chwieje i nic nie jest takie jak dawniej. Choćby szkoła. Nauczyciele z dnia na dzień musieli odejść od tablicy i przejść na
zdalne kształcenie. Na przykład w wałbrzyskim „Mechaniku” proces ten wygląda całkiem nieźle. Zapytacie, co w tym takiego niezłego? Już tłumaczymy.

Pewnie, że lepiej wytłumaczyć zagadnienia osobiście,
rozpisać potrzebne rzeczy na
tablicy, podzielić się uwagami
z młodzieżą „face to face”, ale
jak mówi stare porzekadło,
jak się nie ma, co się lubi, to
się lubi, co się ma. Choć w
przypadku nauczania, z tym
lubieniem to byśmy jednak nie
przesadzali.
Ale do rzeczy. Prowadzenie
edukacji na odległość nie
jest niemożliwe. To trudny
proces, ale wielu udało się

płynnie przejść do nowych
wyzwań, na przykład nauczycielom z Zespołu Szkół nr 5 w
Wałbrzychu. Po zawieszeniu
tradycyjnych zajęć w szkołach,
podstawowym narzędziem
komunikacji na linii nauczyciel
– uczeń stał się dziennik elektroniczny. Wiecie, o czym piszemy. Wstajecie rano (bo też
pracujecie zdalnie), odpalacie
komputer i zamiast przejrzenia waszych ulubionych stron,
najpierw odwiedzacie mobidziennik. Żeby sprawdzić,

czym tym razem nauczyciele
„zasypią” wasze dzieciaki.
Nim jakimś cudem uda wam
się zalogować, kilkakrotnie
strona wam się „wywali”, bo
właśnie są problemy z wydajnością serwerów. Ale nie to
jest najgorsze. Dziennik elektroniczny nie daje możliwości
prowadzenia zajęć „na żywo”,
a bezpośredni kontakt to przecież najważniejszy element
skutecznej edukacji.
Na szczęście z tym problemem dość szybko poradzili

sobie nauczyciele ZS nr 5.
Placówka z ulicy Ogrodowej
od wielu lat współpracuje z
Microsoftem, dzięki czemu
każdy uczeń, ale i nauczyciel
„Mechanika” posiada konto w
chmurze Office’a 365, a stąd
już tylko krok do wykorzystania aplikacji Microsoft Teams,
która umożliwia przeprowadzenie zajęć online. I takie
podejście nam się podoba.
- W praktyce oznacza to,
że uczniowie widzą nauczyciela, który z łatwością może

udostępniać im zarówno podręcznik, jak i prowadzone w
trakcie lekcji notatki, czy w
przypadku języków obcych
– nagrania. Dla mnie jest
to świetne rozwiązanie, bo
mimo przebywania w swoich domach moi podopieczni
mogą uczestniczyć w normalnej lekcji – przyznaje Bartłomiej Nowak, nauczyciel języka
angielskiego w „Mechaniku”.
Jak dodaje, to nie jedyne zalety nowego systemu. Wielu
uczniów ma również mniejsze

opory przed mówieniem będąc po drugiej stronie ekranu
niż w klasie, dzięki czemu
pokonują kolejne bariery językowe. – Na razie wszyscy się
uczymy nowych rozwiązań.
Niewykluczone jednak, że
w przyszłości niektóre z nich
staną się nieodzownym elementem pracy nauczyciela, z
czego będą mogli skorzystać
uczniowie z różnych przyczyn
nieobecni na lekcjach – dodaje inny nauczyciel ZS nr 5.
ToP
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» Susza to zjawisko zdradliwe, bo rozwija się powoli

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Nasza
dobr a
woda

Zgrzyta w zębach piach
Nie wiemy, jak wam, ale nam najbardziej ze sformułowaniem „brak wody” kojarzy się obraz pustyni.
Piachu i majaczącej na horyzoncie postaci spragnionego człowieka. Popuściliśmy wodze fantazji?
Może, przeczytajcie jednak kolejny odcinek wspólnej kampanii WieszCo i Wodociągów Wałbrzych „Nasza dobra woda”.
Obraz spękanej, wysuszonej
gleby zna chyba każdy z nas
ze szkoły, z książek o geografii
lub biologii. To niezbyt przy-

jazne środowisko. Można na
wielbłądach wybrać się do
„Wrót Sahary”, ale fajnie szybko
stamtąd wrócić, wyciągnąć z

szafki schłodzoną wodę i ugasić
pragnienie. Wydaje wam się, że
to tylko widoki z oddalonej o
tysiące kilometrów wysuszonej

słońcem Afryki, że to jakaś
abstrakcja, która nie ma prawa
wydarzyć się w Polsce? Susza
jest bliżej nas, niż myślimy.

Czym właściwie jest susza?
Najprościej mówiąc to dostępność wody poniżej średniej na
danym obszarze. Czyli to nie
tylko zjawiska ekstremalne
(np. pół roku bez deszczu),
ale również systematycznie
zmniejszające się zasoby
wodne, na początku prawie
niewidoczne, a kończące się
nagle brakiem wody w przydomowej studni.
Wyróżniamy cztery etapy
rozwoju suszy:
- meteorologiczna (atmosferyczna),
- glebowa (rolnicza),
- hydrologiczna,
- hydrogeologiczna.
Z tym pierwszym mamy
do czynienia wtedy, gdy na
przestrzeni od kilku miesięcy
do kilku lat systematycznie
zmniejsza się ilość deszczu
(jest go mniej niż zwykle).
Zmniejszone opady w połączeniu ze zwiększonym parowaniem wody (spowodowanym m.in. wyższą temperaturą powietrza, dużym nasłonecznieniem, silnym wiatrem i
niską wilgotnością powietrza),
rozpoczynają drugi etap rozwoju suszy: glebowej, zwanej
też rolniczą. Wtedy wysycha
gleba, rośliny mają utrudniony
dostęp do wody, spada pro-

dukcja biomasy i następuje
więdnięcie roślin. Kolejny
etap to susza hydrologiczna,
gdy zmniejsza się przepływ
wody w rzekach oraz obniża
poziom wody w zbiornikach
(np. jeziorach) i lustro wód
podziemnych. Przedłużający
się etap suszy hydrologicznej
powoduje wystąpienie suszy
hydrogeologicznej. W tym
okresie zwierciadło wód gruntowych obniża się do tego
stopnia, że niemożliwe staje
się korzystanie ze studni kopanych i płytkich wierconych.
Po prostu wysychają. Pogarsza się również jakość wód
gruntowych, co uniemożliwia
ich wykorzystywanie w celach
konsumpcyjnych.
Susza to zjawisko zdradliwe, bo rozwija się powoli.
Tu nie ma spektakularnych
wydarzeń, dlatego tak trudno
wychwycić jej początek. Jest
to proces wieloetapowy i
wielomiesięczny, a najczęściej
nawet wieloletni.
Red

*Opracowując materiał
korzystaliśmy z informacji
Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, Instytutu
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej oraz Państwowego
Instytutu Geologicznego

Jacek C. wyjdzie na wolność?
Do końca kwietnia burmistrz Boguszowa-Gorc ma wpłacić 100 tysięcy
złotych poręczenia majątkowego. Jeśli to zrobi, przestanie oglądać
świat zza krat.
ści majątkowej oraz niegospodarności
i wyrządzenia szkody majątkowej w
kwocie ponad 4 mln zł na rzecz gminy
Boguszów-Gorce. Burmistrz odpowiada
również za przyjęcie korzyści majątkowej
w kwocie 70 tys. zł.
Dotychczas przed świdnickim sądem odbyły się dwie rozprawy. Co
ciekawe, niektórzy świadkowie zmienili zeznania wcześniej złożone w
prokuraturze. Obrońcy Jacka C. podnoszą też kwestię narażenia przez
niego gminy na szkodę. Ich zdaniem,
nie można oskarżać burmistrza o
taki czyn, ponieważ w materiale
dowodowym nie wykazano żadnego
uszczuplenia majątku gminy. Jacek

C. nie przyznał się do popełnienia
żadnego z zarzucanych mu czynów i
podał swoją wersję wydarzeń. Oskarżonemu samorządowcowi grozi do 15
lat więzienia.
Aktem oskarżenia objętych jest także siedem innych osób, w tym radna
Boguszowa-Gorc. Ich dotyczy zarzut
brania udziału w korupcji wyborczej
podczas wyborów samorządowych w
2018 roku.
SCB

» Jeśli Jacek C. wpłaci do końca
kwietnia 100 tys. zł kaucji, wyjdzie
na wolność i będzie mógł odpowiadać
z wolnej stopy

Fot. archiwum

Przypomnijmy, że burmistrz Boguszowa-Gorc Jacek C. przebywa w areszcie
śledczym od grudnia 2018 roku. W
ubiegłym tygodniu Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu podjął decyzję o możliwości
wpłacenia kaucji w wysokości 100
tys. zł w zamian za odpowiadanie z
tzw. wolnej stopy. Z takim wnioskiem
występowali obrońcy Jacka C. bowiem
uznawali oni, że wielomiesięczny areszt
jest zdecydowanie zbyt dotkliwym
środkiem restrykcji wobec samorządowca.
Prokuratura postawiła Jackowi C. zarzuty: płatnej protekcji, czyli powoływania
się na wpływy w instytucji państwowej
w zamian za obietnicę przyjęcia korzy-

Źródło: gov.pl/koronawirus
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ROZMOWA TYGODNIA

Ciągle uczymy się
tej segregacji

9

Fot. użyczone (MZUK)

Zapłacimy wkrótce mniej za wywóz odpadów?
Co z akcją Stop Plastik? Wytwarzamy mniej nieczystości? Czy to normalne, że właśnie teraz
PSZOK-i przeżywają oblężenie? Na te i wiele innych pytań odpowiada w rozmowie z
WieszCo Bogdan Stanek, prezes Miejskiego
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Wałbrzychu.

Jak wałbrzyszanie radzą
sobie z segregacją śmieci?
- Od kilku miesięcy daje się
zauważyć nieznaczny postęp.
Niestety potrzebna jest nieustanna praca nad poprawą
jakości segregacji.
Co nam sprawia największą trudność?
- Wrzucanie odpadów do
odpowiednich pojemników.
Na przykład w pojemniku na
PET znajdują się folie, opakowania tetrapak, szkła. Podobnie jest w pojemnikach na
szkło. Najgorzej jest z kubłami
na pozostałe opakowania i na
odpady zmieszane. Do tych
pojemników mieszkańcy wyrzucają wszystko łącznie z zabawkami, urządzeniami RTV,
czy sprzętem komputerowym.
?
- W kubłach lądują głośniki,
monitory, myszki, klawiatury…
Czy teraz, gdy panuje pandemia, śmieci w
Wałbrzychu wytwarzamy
mniej, czy więcej niż do
tej pory?

» – Obecna sytuacja rynkowa nie
daje nadziei na zmniejszenie
opłat – mówi Bogdan Stanek
prezes MZUK-u

- Ilość odpadów jest na
podobnym poziomie jak w
styczniu i lutym. Pełniejszymi
danymi będziemy dysponować po rozliczeniu pierwszego kwartału
- Co z PSZOK-ami? Przeżywają oblężenie, bo wielu
właśnie teraz robi porządki
i pozbywa się zbędnych
sprzętów?
- Niestety mieszkańcy nie
przestrzegają obostrzeń wzywających do pozostania w
domu. Na PSZOK-ach jest
bardzo duży ruch. Zwłaszcza
na PSZOK-u przy ul. Stacyjnej,
gdzie samochody czekają w
kolejce. Przywożenie odpadów wyniesionych z piwnic
czy ogrodów nie jest teraz
najważniejszą potrzebą.
Według danych za grudzień, styczeń i luty Alba
wywoziła o ok. 30 proc.
mniej nieczystości niż Komunalnik? Co to oznacza?
- Rzeczywiście ilość odpadów w tym okresie była
mniejsza. Pełne dane i wstępne wnioski będą możliwe do

przeprowadzenia po pierwszym półroczu, a kompleksowa ocena i pełna analiza po
roku działalności obecnego
operatora zbierającego odpady.
Jak Pan odebrał pismo
Alby do samorządów?
Firma ostrzega w nim, że
możliwe jest rzadsze wywożenie śmieci, informuje
o możliwym wzroście cen,
a nawet czasowym wstrzymaniu usług.
- Mogę powiedzieć tylko
tyle, że współpraca naszej
spółki z Albą układa się poprawnie. Odpady są zbierane
i dostarczane regularnie. Alba
na zbieranie odpadów z terenu Wałbrzycha podpisała
umowę z gminą i o opinię w
tej sprawie proszę zwrócić się
do miasta.
Zmniejszająca się ilość
nieczystości powinna oznaczać niższe opłaty dla zwykłego Kowalskiego?
- Faktycznie, pier wsze
miesiące zbiórki odpadów w
mieście przez nowego opera-

tora wskazują na zmniejszoną ilość odpadów zarówno
tych zmieszanych, jak również
odpadów pochodzących z
selektywnej zbiórki. Czy ten
trend się utrzyma? Zobaczymy, pokażą nam to najbliższe
miesiące. Z całą pewnością
odnotowujemy zwiększoną
ilość odpadów odbieranych
przez nasze dwa PSZOK-i przy
ul. Stacyjnej i ul. Beethovena.
Dopiero jesienią przekonamy
się też, jaka będzie w tym roku
ilość odpadów zielonych. Do
tego wolumenu odpadowego musimy jeszcze doliczyć
popiół z domowych palenisk.
Dlatego na pytanie, czy ilość
odpadów komunalnych w
2020 roku będzie mniejsza niż
przed rokiem, dzisiaj jest trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Obecne wskaźniki są
obiecujące i miejmy nadzieję,
że ten pozytywny trend będzie
miał charakter stały i utrzyma
się do końca roku.
Dobrze, ale co z tymi
opłatami za odpady?
- Cena za odbiór i przetworzenie odpadów jest pochodną wielu czynników cenotwórczych i nie ma prostego
przełożenia – mniej śmieci,
niższe koszty. Od 2020 roku
znacząco wzrosły koszty pracy, w tym minimalne wynagrodzenie. Oprócz tego na
rynku pracy istnieje głęboki
deficyt pracowników. Dla
utrzymania ciągłości funkcjonowania zakładu zmuszeni
byliśmy do skorzystania z
outsourcingu pracowniczego i tak od połowy stycznia
zatrudniliśmy 16 Ukraińców
na sortowni odpadów. Ze
względu na zmiany przepisów prawnych dotyczących

branży odpadowej, bardzo
wzrosły koszty ubezpieczeń
środowiskowych, ubezpieczeń majątkowych, koszty
fizycznej ochrony instalacji,
koszty monitoringu oraz inne
systemy zabezpieczeń. Do
tego należy dołożyć kolejny
składnik cenotwórczy, jakim jest energia, której cena
również poszła w górę w
porównaniu do ubiegłych lat.
Rynek surowców wtórnych
od zeszłego roku załamał się
całkowicie, a ceny odbioru
plastiku i foli wzrosły kilkukrotnie.
Dla przykładu za odbiór tzw.
nadsita (w większości plastik
i folie) w czerwcu 2019 roku
płaciliśmy 250 zł z 1 tonę.
Obecnie płacimy 730 zł za 1
tonę. Za odbiór papieru w
czerwcu spółka MZUK otrzymywała od 100 zł do 180 zł.
Obecnie to my płacimy 280
zł. Za odbiór 1 tony odpadów
wielkogabarytowych płacimy
ponad 500 zł, a za odbiór rozpuszczalników, farb i innych
chemikaliów płacimy już po
kilka tysięcy złotych. Podsumowując, obecna sytuacja
rynkowa nie daje nadziei na
zmniejszenie opłat.
Jak idzie akcja Stop Plastik?
- Zauważalne są pozytywne
efekty pomysłu prezydenta
Wałbrzycha Romana Szełemeja i przyjętych przez radnych
przepisów kampanii ograniczającej zużycie plastiku.
Działania te prowadzone są
przez prezydenta miasta systematycznie od co najmniej
3 lat, na każdym spotkaniu z
mieszkańcami. Efekty tej bezpośredniej edukacji przekładają się również w znaczący

sposób na zmniejszenie ilości
plastikowych odpadów w
mieście.
RIPOK pracuje pełną
parą? Nie ma zagrożenia, że
instalacja przestanie przyjmować odpadki?
- Pracujemy normalnie i
zgodnie z harmonogramem.
Nie zakładamy zaprzestania
pracy i przyjmowania odpadów. Ma to duże znaczenie dla stanu sanitarnego
miasta. Jedyną przyczyną
zamknięcia może być obowiązkowa kwarantanna w
przypadku zarażenia koronawirusem. W tej sytuacji
zostaną uruchomione procedury zastępcze.
Pogłębia się problem z
zagospodarowaniem odebranego plastiku?
- Dziś sytuacja ze zbyciem i
zagospodarowaniem plastiku
jest nadal trudna i niestety
na bardzo wysokim poziomie
kosztowym.
Jak nauczyć ludzi mniejszego wykorzystywania
opakowań plastikowych, w
tym butelek PET?
- Wymaga to bardzo systematycznej i wytrwałej pracy
edukacyjnej. Spółka uruchomiła program edukacyjny dla
dzieci szkół podstawowych.
Na terenie PSZOK-a w sali
edukacyjnej przy ul. Beethovena są prowadzone zajęcia
przez panią pedagog w formie
pogadanek, gier, konkursów,
tematycznych bajek i zajęć na
ścieżce edukacyjnej. Prezentowany jest też film o procesie
przetwarzania odpadów w
naszej instalacji. To w końcu
musi przynieść oczekiwane
efekty.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Schronienie dla ptaków
Czy wiecie, że na co dzień urzędnicy ze Szczawna wykonują
liczne prace związane z pielęgnacją miejskich parków, a gmina nadal wypełnia swoje zadania statutowe.

Ekipa do zadań specjalnych WGK buduje domek dla szczawieńskich czarnych łabędzi. Budka
zostanie ustawiona na drugim stawie w Parku
Szwedzkim. Ptaki będą miały schronienie przed

deszczem, na chłodniejsze dni lub wykorzystają
to miejsce do założenia gniazda lęgowego.
- Taki domek funkcjonował już na przełomie
XVIII i XIX wieku. Odtwarzamy to, co było.
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Przeglądamy stare ryciny i próbujemy przywrócić dawny wygląd takich miejsc – mówi
Maciej Prętkowski, pomysłodawca i autor
projektu.
Wykonawcą domku jest pracownik gminy
Marian Runo. Na razie widoczny jest tylko
szkielet konstrukcji. Czekamy na finał prac i
efekt końcowy. Domek zostanie wykonany
z materiałów przekazanych przez firmę
„Usługi wycinkowe i pielęgnacyjne drzew”
z Wałbrzycha.
SCB

Fot. użyczone (HandZaround Video&Photography)

» Irena Kurowska przy pracy

STARE BOGACZOWICE

Jaja, jakich nie widzieliście
Znacie Irenę Kurowską? Pewnie nie, ale gdybyście zobaczyli
rzeczy, które potrafiła zrobić, pewnie byście sobie przypomnieli, że gdzieś już je widzieliście. Mieszkanka Starych Bogaczowic, niczym wróżka mająca w dłoniach magiczną moc, wyczarowywała z jajek istne cudeńka. Niestety już ich nie robi.
Wypada żałować, ale skoro
nie ma materiału, na którym
można pracować, trudno zrobić coś, czym zajmowało się
przez ostatnie 20 lat. Pisanki i
kraszanki były jej specjalnością.
Żadne tam zwykłe, wydrapywane czy malowane. Prawdziwe…
dzieła sztuki. Nie boimy się użyć
tego słowa. Irena Kurowska
pokazywała swoje wyroby na
rozmaitych festynach, dożynkach, miała swoją wystawę
w Bibliotece pod Atlantami w
Wałbrzychu. Tam, gdzie chwalili
się swoimi wyrobami rękodzielnicy, tam była i nasza bohater-

ka. Mogliście spotkać się z jej
cudeńkami. Część rozdawała,
inne sprzedawała. Popyt był
niesamowity.
Talent malarski mieszkanka
Starych Bogaczowic odziedziczyła po mamie, która jak mówi,
malowała naprawdę pięknie.
A ona… Coś tam rysowała na
plastyce, jak każde dziecko, ale
nic specjalnego. Dopiero gdy
pod koniec lat 90. zobaczyła
program telewizyjny o kobiecie
zdobiącej pisanki, postanowiła
spróbować. Wyszło rewelacyjnie. Pierwsze pisanki, zrobione
na wydmuszkach kurzych jajek

wzbudziły zachwyt u rodziny
i znajomych. Na skorupkach
Irena Kurowska wyczarowywała
motywy roślinne, zwierzęce,
malowała owoce, a nawet całe
pejzaże ze studnią, żurawiem,
całym obejściem i małym domkiem. Rozumiecie, to wszystko
mieściło się na małym jajku! –
Po zrobieniu wydmuszki trzeba
ją było najpierw nadziać na
wykałaczkę, którą następnie
usztywniałam plasteliną, by
nie musieć dotykać jajka palcami. Wtedy pracowało mi się
najłatwiej – opisuje cały proces
mieszkanka Starych Bogaczo-

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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wic. Tak powstawały przepiękne
pisanki.
Nieco później przyszedł czas na
bardziej skomplikowane rzeczy.
Robione już z jajek kaczych i gęsich.
– Twardszych od kurzych i dlatego
można było w nich rzeźbić bez obaw,
że pękną. Tworzyć kwiaty, kapliczki,
dzwony – mówi Irena Kurowska.
Tworzyć, znaczy wycinać fragmenty
skorupek specjalnym przyrządem,
zwanym potocznie „gramelą”. Specjalne ostrza w odpowiednich rękach potrafiły zdziałać cuda. Robota
precyzyjna i do tego wymagająca
cierpliwości. Zwłaszcza, że niektóre
dzieła powstawały z kilku jajek. Czego nie robi się jednak dla końcowego
efektu.
Miłośniczka zdobienia jajek robiła
też kraszanki. Żeby jednak móc przystąpić do „skrobania”, trzeba było
jajko najpierw gotować przez 4 godziny w łupinach cebuli. Temperatura
i czas gotowania zabijały bakterie na
zewnątrz i w środku jajka, które po
całym tym procesie nabierało intensywnej brązowej barwy. – Wtedy
brałam do ręki nożyk i wycinałam
motywy kwiatowe lub inne, które
pięknie prezentowały się na intensywnym tle – wspomina mieszkanka
Starych Bogaczowic.
Zauważyliście na pewno, że całą
opowieść snujemy w czasie przeszłym. Dlatego, że nasza pasjonatka
już nie wykonuje żadnych pisanek
ani kraszanek. – Dopóki rodzice mieli
gospodarstwo, miałam nieograniczony dostęp do jajek. Teraz jest z tym
problem. Nie mam już tak łatwego
dojścia do materiału i musiałam zawiesić pracę – ze smutkiem podkreśla nasza rozmówczyni. Jej wyroby
możecie jeszcze obejrzeć na zdjęciu
poniźej. Prawda, że piękne?!
Tomasz Piasecki

» Zobaczcie, jakie cudeńka
można zrobić z wydmuszek
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JEDLINA-ZDRÓJ

» Majestatyczny Dom Zdrojowy oraz
pawilon z ujęciem źródła Charlotta

Zagubieni wśród zabytków
Jedlina to miejscowość uzdrowiskowa, sprzyjająca różnym
formom relaksu i aktywności fizycznej. To już wiemy. Gdy
minie zagrożenie koronawirusem, warto przekonać się na
własne oczy jakie to piękne miasteczko.

ale także pawilon z ujęciem źródła Charlotta. To też
Hala Spacerowa z 1934 roku, znajdująca się również
przy placu Zdrojowym, zabytkowy budynek poczty z
1898 roku przy ul. Warszawskiej, remiza strażacka z
dzwonnicą i wozownią, dawny Dom Bractwa Strzeleckiego ze strzelnicą przy ul. Piastowskiej 16, Kościół
Ewangelicki z wieżą widokową (1861 – 1863) przy ul.
Jana Pawła II czy Dom Zgromadzenia Sióstr Szarytek
od Św. Elżbiety przy ul. Piastowskiej 8, w którym
obecnie siostry zakonne prowadzą przedszkole.
za tydzień. Przypomnijcie sobie o
Prawda, że jest tego trochę.
Warte odwiedzenia są obiekty, w których funk- tych miejscach w chwili, gdy znikną
cjonowały niegdyś hotele i pensjonaty. Ale o tym ograniczenia w przemieszczaniu się i
Fot. użyczone (UIM Jedlina-Zdrój)

Są tam ciekawe trasy pieszo-rowerowe, imponujący
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Active” z licznymi
atrakcjami, Park Aktywności „Czarodziejska Góra”,
jest też Zespół Pałacowo-Hotelowy „Jedlinka”. W
jego skład wchodzi pałac, hotel i browar z hostelem.
Jedlina-Zdrój posiada też sporą liczbę zabytków, które
warto zobaczyć odwiedzając za kilka lub kilkanaście
tygodni tę malowniczo położoną miejscowość. Mamy
nadzieję, że już niedługo, gdy minie pandemia koronawirusa.
Wśród zabytków, którym warto poświęcić czas, są
te powstałe w II połowie XVIII wieku, jak choćby Dom
Zdrojowy stojący majestatycznie na placu Zdrojowym,

SZCZAWNO-ZDRÓJ

pierwszego lekarza zdrojowego i założyciela kurortu w Szczawnie – Samuela
Augusta Zemplina.
W pierwszych latach powojennych
w budynku funkcjonował hotel Bristol, prowadzony przez małżeństwo
przybyłe do Szczawna-Zdroju w
grupie pierwszych ekspatriantów. W
późniejszym czasie hotel przekazany
został Funduszowi Wczasów Pracowniczych, czyli scentralizowanemu,
monopolistycznemu przedsiębior-

stwu turystycznemu, utworzonemu
u schyłku lat 40. XX wieku. Na
marginesie dodajmy, że popularny
w PRL-u FWP kierował pracowników
państwowych zakładów pracy do
obiektów w najbardziej atrakcyjnych miejscowościach w Polsce, a
w samym Szczawnie-Zdroju do tej
instytucji należało aż 10 domów.
Tu, gdzie dziś znajduje się siedziba
ratusza, był dom wczasowy o nazwie
Modrzew III. W okresie przemian

GŁUSZYCA

Podróż za jeden uśmiech
No prawie, bo trzeba wydać 3 zł (tylko), żeby dzięki połączeniu
Wałbrzych – Głuszyca Górna dojechać prawie pod samą granicą.
A tam? Jak minie pandemia sami się przekonajcie.
Gdy maseczki i rękawiczki pójdą
w kąt, wycieczkę możemy zacząć

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Ależ widoki!

od końcowego przystanku linii
nr 5 i ruszyć w kierunku prze-

łęczy pod Czarnochem (660 m
n.p.m.). Warto wspomnieć, że w

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Wątpimy, by kuracjusze lub turyści
przechodząc obok tej okazałej budowli
mogli powiedzieć coś więcej oprócz
standardowego „ale ładny budynek”.
Gmach obecnego urzędu miejskiego
stoi przy ul. Kościuszki. W samym sercu
Szczawna. Wybudowany został jeszcze
w XIX stuleciu jako Landhaus, czyli
Dworek. Na początku XX wieku został
podwyższony o dwie kondygnacje i
służył jako pensjonat, któremu nadano
nazwę Villa Zemplin. Na pamiątkę

Red

» W tym miejscu urząd miejski mieści się od
niedawna. Wcześniej był tu m.in. pensjonat

Dworek, willa, hotel, urząd
Kontynuujemy spacer szczawieńskim szlakiem. Jakkolwiek
to nie zabrzmi, zabieramy was do centrum miejscowości, do
zabytkowej jej części. Dokładniej do budynku, w którym dziś
znajduje się urząd miejski.

będziecie mogli ponownie wyruszyć
na wojaże.

ustrojowych na przełomie lat 80. i
90. XX wieku, obiekty należące do
FWP przeszły na własność miasta i
w większości są dziś w prywatnych
rękach. Urząd Miejski w Szczawnie-

-Zdroju, mający przez dziesięciolecia
swą lokalizację przy ulicy Ratuszowej
3, przeniesiony został do obecnej siedziby na początku lat 90. XX wieku.

okresie wojen śląskich przeszła
tędy 60-tysięczna armia pruska
wycofując się z Kotliny Kłodzkiej
do Świdnicy. Zielonym szlakiem
granicznym PTTK kierujemy się w
stronę Ruprechtickiego Szpiczaka.
Wędrując grzbietem Gór Suchych
często mamy okazję podziwiać
panoramy obniżenia Broumowa i
Broumovskich Ścian. Przy dobrej
pogodzie można też dostrzec
Śnieżkę i Szrenicę, a kierując
wzrok na północny-wschód rów-

nież Wrocław z majestatycznym
Sky Tower.
Nagrodą dla wytrwałych będzie
wspaniała panorama 360 stopni
rozpościerająca się z Ruprechtickiego Szpiczaka. W dolinie Radosnej
częściowo zachował się cmentarz
ewangelicki ufundowany w 1775
roku przez Henryka IV Hochberga.
Kontynuując wędrówkę zielonym
szlakiem dojdziemy do schronu turystycznego. Stamtąd skierujmy się
w stronę Waligóry (936 m n.p.m),
na zboczach którego zachowały się
relikty domku myśliwskiego rodziny
Hochbergów. Tak naprawdę Waligóra jest najwyższym szczytem na
terenie Głuszycy. Wędrówkę możemy
zakończyć w Andrzejówce lub w
Sokołowsku mijając po drodze ruiny
zamku Radosno. Z obu tych miejsc
powrót do Wałbrzycha możliwy jest
komunikacją miejską.
Zachowajcie ten opis do chwili,
gdy koronawirus przestanie nas
terroryzować.

Red

Red
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» Pływalnia miejska przy ul. Małej (Fot.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we
Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, 1986)

Bielizna kąpielowa za opłatą
Jest w wałbrzyskim Śródmieściu krótka, niepozorna ulica, o długości ok. 163
metrów, która przed wiekami przecinała miejskie pastwisko (Viehweide).
To ulica Mała (dawna Mittelstraße). Przez wiele powojennych dziesięcioleci
znaczna jej część była zamknięta – stanowiła drogę wewnętrzną mieszczących się po obu jej stronach zakładów mięsnych. Dziś przejezdna i nadal kojarzona przez wielu nie z zakładem mięsnym, a działającym przy niej kiedyś basenem.
W 1889 roku przy tej uliczce wybudowano miejski zakład kąpielowy (Städtische
Badeanstalt Waldenburg).
W pierwszej ćwierci XX wieku poddano go znaczącej
przebudowie: rozbudowano o nowy budynek łaźni z
dwukrotnie większą niecką
basenową (dotychczasowa
miała powierzchnię ok. 61
m. kw., a nowa 133 m. kw.).
W reklamie opublikowanej w

1925 roku łaźnia zachęcała
swoich klientów do kąpieli w
wannie (1, 2 i 3 klasy), kąpieli
leczniczych, kąpieli pod prysznicem, korzystania z basenów
oraz łaźni parowych (irlandzkiej, rzymskiej i rosyjskiej), a
także natrysków parowych.
Zakład oferował również naukę pływania prowadzoną
przez sprawdzonego „kąpielowego”. Zachęcał swoich
klientów umiarkowanymi

cenami i zniżkami dla dzieci.
Tytułowa bielizna kąpielowa
była dostępna za opłatą.
Miejski zakład kąpielowy
prawdopodobnie funkcjonował przez kilka lat po II
wojnie światowej. Do czasu aż władze postanowiły
przeprowadzić remont, który
ostatecznie rozciągnął się na
okres kilku lat! W dniu 11
grudnia 1959 roku w Trybunie
Wałbrzyskiej ukazał się artykuł

zatytułowany „Eureka! Kryty
basen jednak będzie...”. Jego
autor pisał, że „od szeregu lat
mamiono zainteresowanych
wiadomościami, że basen ten
jest nie do użytku i nie nadaje
się do remontu z powodu
szkód górniczych. Przez wiele
lat władze miejskie tolerowały
ten stan rzeczy. Tymczasem
okazało się, że nie zawiniły
tu absolutnie szkody górnicze
(co stwierdziły dwie komisje),

a po prostu wada konstrukcyjna: dno basenu zespolono
zbyt słabo ze ścianami; pod
ciężarem wody niedostrzegalna szczelina rozszerzała się i
dawała upust wodzie, która
w ciągu doby przenikała z
basenu do piwnic. Wydaje
nam się, że zabałaganienie
remontu basenu to nie jest
objaw typowy, mizerny wyjątek z naszego bogatego w
takie historyjki miasta, ale

że tkwi tu jakaś perwersja.
Około 1955 roku mówiło się
w Wałbrzychu, że ma tu powstać kryty basen z funduszów sportu związkowego,
basen duży, nowoczesny. Po
co więc było trudzić się z tym
małym wrakiem, skoro miały
być pieniążki na nowy. Nawet lepiej było nie remontować, bo mógłby ktoś „z góry”
zakwestionować celowość
nowej inwestycji. Pieniądze
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z CRZZ nie przyszły, minęło
nas szczęście z Toto-Lotka,
tylko wrak basenu pozostał
nietknięty. Dopiero po ostatnich dniach dowiedzieliśmy
się, że w ramach kapitalnego
remontu Łaźni Miejskiej, który
rozpocznie się w pierwszym
kwartale przyszłego roku,
zostanie odremontowany i
unowocześniony kryty basen
za sumę 350.000 złotych.
Nareszcie znalazł się ktoś, kto
pomyślał, że jeśli nawet będą
w Wałbrzychu dwa kryte baseny (ten drugi z Toto-Lotka),
to wyjdzie to wałbrzyszanom
najwyżej na korzyść”.
Niestety, pod koniec stycznia 1962 roku stan realizacji
prac remontowych basenu
nadal pozostawał wiele do
życzenia. Przytoczę cytaty z
artykułu, jaki ukazał się w
Trybunie Wałbrzyskiej w wydaniu z dnia 25 stycznia 1962
roku: „na wiosnę ubiegłego
roku zespół naszej redakcji
słyszał w obecności licznych
świadków zebranych w sali
posiedzeń PMRN zapewnienie
jednego z wiceprzewodniczących Prezydium MRN: - Do
końca tego roku potrafimy
uporać się z remontem łaźni
i obiekt ten zostanie przed
grudniem oddany do użytku. Nikt się specjalnie nie
zdziwił, jako że wypełnianie
swoich obowiązków nie jest
rewelacją”. Co było przyczyną tak dużego opóźnienia?
Prowadzące remont zakładu
kąpielowego Przedsiębiorstwo PBI zaprzestało dalszego
prowadzenia działalności. W

dniu 10 sierpnia 1961 roku w
jego miejsce wstąpiło Miejskie
Przedsiębiorstwo Remontowo
Budowlane. „Tymczasem okazało się, że trzeba dokonać
wielu zmian w projektach
technicznych. Wojewódzkie
Biuro Projektów wykonało
dokumentację niechlujnie.
Zgodnie z tą dokumentacją
należało zostawić nietknięte:
szpetne alkowy, balkoniki,
dziwaczne – o żadnym znaczeniu funkcjonalnym gzymsy, podwójne stropy oraz...
gruntownie zgniłe futryny do
kabin, przegniłe, rozsypujące
się pod naporem ręki dźwigary itp.”. Dodatkowy problem
pojawił się przy zewnętrznym
zbiorniku wodnym. Okazało
się, że pokrywająca go płyta
betonowa dosłownie „wisi na
włosku”. Podsumowując – konieczne stało się sporządzenie
nowej dokumentacji remontu
łaźni. I chociaż w styczniu
1962 roku nowa, pełna dokumentacja była już gotowa,
a do tego czasu wykonano
wiele prac rozbiórkowych, nagle pojawił się inny problem:
braki materiałowe, głównie
w asortymencie płytek ceramicznych do wyłożenia niecki
basenu oraz stali potrzebnej
do wykonania nowych konstrukcji dachowych i stropów.
Autor artykułu przedstawił
swoją ocenę tej sytuacji: „W
1959 roku założenia projektowe w sprawie łaźni przewidywały najskromniejsze wyjście
z impasu: podreperowanie
urządzeń i doprowadzenie
obiektu li tylko do stanu uży-
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» Projekt przebudowy miejskiego zakładu kąpielowego w Wałbrzychu z pierwszej ćwierci XX wieku (Fot. Ze zbiorów Piotra
Frąszczaka)

walności. Tymczasem jednak
inwestor (Wydział Gospodarki
Komunalnej) potrafił przekonać swe władze zwierzchnie,
że takie wyjście byłoby szkodliwe zarówno z ekonomicznego, jak i wszelkich innych
punktów widzenia. Bowiem
doprowadzić starą, brzydką
łaźnię miejską tylko do stanu
używalności, to znaczy dać
świadectwo konserwatywnego sposobu myślenia. (...)
I wymagania wzrosły propor-

cjonalnie do przedłużającego
się remontu. Dlatego dziś
mówić o kapitalnym remoncie
łaźni znaczy popełniać nieścisłość. Należy mówić o... budowie”. W efekcie postanowiono pogłębić nieckę basenową
o pół metra i ją poszerzyć, aby
stanowiła samodzielny obiekt
o charakterze sportowym,
wymieniono wszystkie instalacje, przebudowano łaźnię
rzymską oraz natryski, toalety
i przebieralnie. I jak zapewniał

» Wnętrze pływalni miejskiej z 1925 roku (Fot. Stein E., Das Buch der Stadt Waldneburg in Schlesien)

wówczas dyrektor MPRB:
„rzucimy najlepszych ludzi na
tę budowę. Daliśmy najlepszego kierownika. Uczynimy
wszystko, by łaźnię miejską
oddać do użytku jeszcze w
tym roku. Będzie to trudne zadanie, bo mamy tam przerobić
ponad milion złotych”.
Koniec końców, po wieloletnim remoncie, próbne i nieoficjalne otwarcie łaźni miejskiej
miało miejsce dopiero w dniu
16 maja 1963 roku. Krótko

później basen otwarto dla
wszystkich zainteresowanych.
Temperatura wody w basenie
oscylowała wokół 25 stopni
Celsjusza. Basen był czynny
od wtorku do niedzieli (z wyjątkiem świąt) w godzinach od
12.00 do 20.00. Bilet normalny za 6,00 zł uprawniał do 90
minut korzystania z basenu.
Lokalna prasa sugerowała, po
pierwsze: ograniczenie czasu
pobytu na basenie (wraz z
obniżeniem opłaty o połowę) do 45 minut (w tym 15
minut pod natryskiem, 30
minut w basenie); po drugie:
rozszerzenie godzin pracy
zakładu, przywołując przykład
wrocławski, gdzie baseny były
czynne od godz. 6.00 rano do
22.00 wieczorem przez 6-7
dni w tygodniu.
Po kolejnym remoncie, w
1984 roku, w obiekcie uruchomiono saunę fińską. Basen
funkcjonował jeszcze w drugiej połowie lat 80. XX wieku.
Użytkownik „89 paparazzi”
z portalu www.polska-org.pl
pamięta, że na przełomie XX
i XXI wieku dawna miejska
łaźnia znalazła kupca, który
ją wyremontował i zamierzał
urządzić w niej SPA. Niestety
obiekt został podpalony i od
tego czasu popada w ruinę i
ulega stopniowej dewastacji.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
- Trybuna Wałbrzyska 1959,
1962, 1963;
- Kleinwächter M, Durch Waldenburgs
Straßen, Waldenburg 1937,
- Stein E., Das Buch der Stadt
Waldneburg in Schlesien,
Deutscher Kommunal Verlag G.m.b.H.,
Berlin-Friedenau 1925.
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» - Nasza praca to także misja kulturalna
– mówi Jarosław Buzarewicz

U nas nie ma żadnych
niemiłych rzeczy

– Zmuszeni byliśmy przenieść święto miasta. Na kolejne
Dni Wałbrzycha zapraszamy w maju 2021 roku – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, z którym rozmawiamy o trudnych czasach dla kultury w
obliczu pandemii.
Jak Wałbrzyski Ośrodek Kultury
działa w czasach zarazy?
- Odwołaliśmy zajęcia, warsztaty,
próby Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, przenosimy wydarzenia
kulturalne na „spokojny czas”. Planujemy organizację imprez w drugiej
połowie roku, przygotowujemy
atrakcyjną ofertę wakacyjną.
Rozliczamy między innymi zrealizowany projekt polsko-czeski
„Kulturalne inspiracje”, zabieramy się
za dwa nowe: „Wibracje”, „Robisz to
dobrze”, na które ośrodek otrzymał
dofinansowanie. Kilka dni temu złożyliśmy jeszcze jeden w Narodowym
Centrum Kultury. Nad kolejnymi
pracujemy…
Pracujecie wyłącznie zdalnie?
- Jesteśmy bardzo nowoczesną
placówką. Skutecznie pozyskaliśmy
pieniądze z projektów krajowych,
europejskich i dysponujemy sprzętem, który umożliwia nam pracę bez

względu na okoliczności. Głównie,
na ile jest to możliwe, działamy
teraz zdalnie. Oczywiście ja, moi
współpracownicy musimy także być
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.
Ograniczyliśmy jednak spotkania,
piszemy, dzwonimy…
Z jakich konkretnie imprez musieliście dotąd zrezygnować?
- Mimo wszystko nie rezygnujemy z organizacji części wydarzeń,
które były w naszym kalendarzu.
Zmieniamy terminy, na przykład
dopiero we wrześniu odbędzie się
„3. Wałbrzyska Wiosna Bluesowa”,
proponujemy nowe daty: „Stand-up
Wałbrzych!” , koncertu, który miał
odbyć się w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie-Zdroju „Po drugiej
stronie folku”. Odwołujemy mniejsze koncerty, wernisaże, warsztaty
tematyczne, „Kinomaniaków” – cykl
filmowych spotkań w Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze.

Co z Dniami Wałbrzycha?
- W związku z obecną sytuacją
zmuszeni byliśmy przenieść święto
miasta. Na kolejne Dni Wałbrzycha
zapraszamy w maju 2021 roku.
Odbędą się one na terenie Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopania. Aneksujemy już zawarte na ten rok umowy.
WOK jest dotowany przez miasto, ale epidemia koronawirusa to
też mniejsze wpływy od klientów
czy widzów. Jak duże są te straty?
- Będziemy zwracać pieniądze za
zakupione bilety na wydarzenia, które odwołujemy. Ważne są wszystkie
bilety na imprezy, które odbędą się
w innych terminach. Kasy w WOK
są nieczynne, można z nami kontaktować się mailowo, telefoniczne.
Nie przyjmujemy wpłat na zajęcia,
warsztaty, które po prostu się nie
odbywają. W przypadku prowadzenia działalności kulturalnej ciężko jest
jednak mówić o stracie. W budżecie

będzie mniej środków, które możemy
przeznaczać na atrakcyjne formy
spędzania czasu z nami, u nas.
Ma Pan pomysł, jak to odrobić
w kolejnych miesiącach?
- Nie czekamy. Jesteśmy kreatywnym zespołem. Już pracujemy nad
ofertą ośrodka, którą będziemy mogli zaproponować mieszkańcom za
kilka tygodni, miesięcy. Aplikujemy
z nowymi projektami w możliwie
dostępnych nam instytucjach, fundacjach.
Szykuje Pan z całym zespołem
jakieś hity na drugą połowę roku?
- Oczywiście! Pracujemy intensywnie, odpowiadamy na potrzeby
odbiorców naszych wydarzeń. Będą
nowe, ale i te, których z uwagi na
obecną sytuację nie udało nam się
zrealizować.
W jakim stopniu epidemia uderza w Waszą chlubę, Zespół Pieśni
i Tańca Wałbrzych?

Jesteśmy w roku jubileuszowym
zespołu, powstaje wydawnictwo,
mamy nadzieję nasz nowy, wzbogacony program, zaprezentować w
nowoczesnej oprawie. Nie mamy
prób, zmuszeni byliśmy przenieść
zaplanowany na marzec koncert,
na razie na lipiec. Jak tylko będzie
to możliwe, powrócimy do pracy
nad jubileuszowym repertuarem.
Chcemy koncertować, brać udział w
festiwalach, zarażać folklorem.
Wróćmy do miłych rzeczy?
WOŚP w Wałbrzychu okazał się
po raz kolejny rekordowy. Takiej
zbiórki jeszcze u nas nie było.
- W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury
nie ma niemiłych rzeczy (śmiech).
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli
się w organizację tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Wałbrzychu, dziękuję szefowej
sztabu Dorocie Turzańskiej, Arturowi
Marlindze, licznym wolontariuszom,
szefom, pracownikom firm, instytucji,
moim bardzo zaangażowanym w
WOŚP współpracownikom. Na ulicach Wałbrzycha kwestował z nami
prezydent Roman Szełemej. Towarzyszyła mu córka Marysia, młodzież,
harcerze. To był wyjątkowy finał.
Przypomnijmy, że wałbrzyszanie
przekazali dokładnie 190 413,83 zł.
Za rok zobaczymyz przodu cyfrę
2, a następnie pięć 0?
- Bardzo tego sobie wszyscy życzymy.
Jakie wydarzenie organizowane
przez WOK w zeszłym roku utkwiło Panu najbardziej w pamięci?
- Wiele jest takich wydarzeń mniejszych, większych… Wspomniana
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Wałbrzycha, koncerty Zespołu
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”... Letnie
kino plenerowe było wydarzeniem,
które zgromadziło wielu widzów, co
nas cieszy. Realizując polsko-czeski
projekt nawiązaliśmy nowe kontakty
z mieszkańcami Nechanic. Dużym
doświadczeniem były zadania realizowane w ramach projektu Bardzo
Młoda Kultura. W tym roku także
zapraszam do współpracy: animatorów, menedżerów kultury, instruktorów, nauczycieli, przedstawicieli
sektora organizacji pozarządowych
oraz wszystkie osoby zainteresowane edukacją kulturową na Dolnym
Śląsku! Wzruszający był wernisaż
wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz,
strażak, policjant, a dla mnie tata…”.
Wciąż wspominam bardzo interesujące spotkanie z Janem Mleczko,
mieszkańcem Wałbrzycha, uczestnikiem walk o: Kołobrzeg, Berlin i
Warszawę, zorganizowane podczas
obchodów 80. rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
Trochę łezka się w oku zakręciła?
- Często tak jest. Nasza praca to
także misja kulturalna. Zadowolony
widz, uczestnik naszych warsztatów,
zajęć to dla nas ogromna radość,
spełnienie i bodziec do dalszych
działań.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (materiały prasowe)

» Jeśli dawno tu nie byliście, wewnątrz
możecie nie poznać kina Apollo

Apollo na topie
Na pewno jeszcze nie tak dawno słyszeliście, że kino
na Starym Zdroju ma być zamknięte. Powodem decyzji
właściciela obiektu DCF miała być spadająca latami
frekwencja. Wiele seansów nie odbywało się, a jeśli
już projektor ruszał, to najczęściej dla kilku osób na
widowni. Tymczasem…

Na szczęście ostatnio wiele się zmieniło.
Najpierw ruszył cykl Filmowy Klub Seniora,
a chwilę później Dyskusyjny Klub Filmowy.
Wreszcie, na koniec roku przeprowadzono
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gruntowny remont holu i sanitariatów.
To wszystko spowodowało, że wałbrzyszanie znowu ruszyli do kina na Starym
Zdroju.

Na taki wzrost zainteresowania filmami
miał oczywiście wpływ niebanalny repertuar.
Od wielu lat Apollo ma status kina dyskusyjnego. Nie wszędzie w Polsce można obejrzeć

takie filmy jak „Błąd systemu” Nory Fingscheidt,
„Żelazny most” Moniki Jordan-Młodzianowskiej
czy wiele innych niszowych produkcji. Może
nie zdajemy sobie sprawy, ale dostęp do takiej
niekomercyjnej twórczości w skali Polski czyni to
miejsce naprawdę wyjątkowym. Do tego ceny
biletów w porównaniu z multipleksami wypadają
atrakcyjnie – 16 zł, a w tani wtorek – 12 zł. Nie
można także nie dostrzec powstałej mody na
oglądanie polskich filmów (od dekady trzymających wysoki poziom). Rekordy frekwencji biła
seria kontrowersyjnych produkcji Patryka Vegi.
Największym hitem okazało się jednak „Boże
ciało” Jana Komasy (szczególnie po nominacji
do Oscara). Były takie seanse, że zainteresowani
filmem nie mogli kupić biletów, ponieważ na
widowni był już komplet. Niestety nie wiemy,
czy najnowszy obraz Komasy „Sala samobójców.
Hejter” pójdzie w jego ślady, bo tour po kinach
przerwała mu epidemia koronawirusa.
Wałbrzyscy kinomani wyraźnie doceniają nie
tylko tytuły, które proponuje Apollo, ale również
prelekcje Alicji Śliwy i Klaudii Małoty w ramach
Filmowego Klubu Seniora i Dyskusyjnego Klubu
Filmowego. Myślę, że taka aktywność wałbrzyszan miała wpływ na decyzję właściciela obiektu
o przeprowadzeniu remontu (na razie) holu,
kasy i sanitariów. Okienko sprzedaży biletów
zostało zastąpione specjalnym otwartym stanowiskiem. Obskurne toalety nabrały jasności.
Zostały wykończone płytkami i wyposażane w
nowe urządzenia. Najbardziej widoczna zmiana
jest w zmianie kolorystyki ścian. Klimat obcowania ze sztuką podtrzymują plakaty filmowe.
Przed nadejściem epidemii, w tegorocznych planach DCF był jeszcze remont elewacji. Jak będzie
wyglądała jego realizacja, okaże się wkrótce. Beata
Bocheńska – kierownik kina, zwraca jeszcze uwagę, że niedawno ruszył cykl „Książka na ekranie”
i „City Docs”. Większość z nas również nie wie,
że Apollo dynamicznie działa do południa, kiedy
prezentowane są obrazy dla młodzieży szkolnej,
uzupełniane fachowym komentarzem. Program
nazywa się „Nowe horyzonty edukacji filmowej”.
Jednym słowem jesteśmy świadkami nowego
życia kina przy ul. Armii Krajowej. Pozostaje tylko
czekać, aż wszystko wróci do normy i będziemy
wypełniać widownię do ostatniego miejsca.
Piotr Bogdański

Jak opiszesz swoją ojczyznę?

Zapraszają Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy oraz burmistrz
miasta, który objął konkurs
honorowym patronatem.
Nie mogło być inaczej,
bo chodzi o upamiętnienie
niezwykle ważnej dla miejscowości postaci Stanisława
Michalika – głuszyczanina,
regionalisty, poety i pisarza,
propagatora lokalnej kultury
i historii, redaktora „Kuriera
Głuszyckiego”, samorządowca. Konkurs ma promować

walory przyrodnicze oraz zasoby kulturowe i historyczne
gminy. Czujecie się na siłach,
żeby wziąć udział w konkursie.
Proszę bardzo, do udziału w
literackich zmaganiach zachęcamy dzieci, młodzież oraz
osoby dorosłe, zamieszkujące
Głuszycę. Prace w dowolnym
gatunku literackim (np. opowiadanie, legenda, wiersz,
kartka z pamiętnika) można wysyłać do 18 sierpnia
tego roku zwykłym listem
na adres Centrum Kultury-

-Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26, 58-340
Głuszyca lub mailem na adres:
ckmbp@gluszyca.pl
Dla najlepszych w każdej z
trzech kategorii wiekowych
przewidziano nagrody. Ale
chyba nie o nie głównie chodzi. Lecz o wspomnienie Stanisława Michalika i pokazanie
walorów miasta. Piszcie, a
regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.ckmbp.
gluszyca.pl. Finał 4 września.
Red

» Pochwal się talentem literackim i przedstaw
Głuszycę – twoją „małą ojczyznę”!

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Kiedyś sam pięknie operował słowem, teraz
mieszkańcy gminy mają szansę pokazać, że
też nieźle piszą. W Głuszycy ogłosili drugą
edycję konkursu literackiego „Moja mała ojczyzna” o pióro Stanisława Michalika.
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Okiem gracza

Stellaris – Federations

CHALLENGER
Owe gry są bardziej skomplikowane, nastawione na
organizację kraju w zakresie
gospodarki, polityki, czy działań
wojskowych. Oczywiście rzeczą,
za którą najbardziej kocham
ten gatunek, to fakt, iż tutaj nie
liczy się liczba akcji, jaką gracz
wykonuje jednocześnie, jak ma
to miejsce w grach RTS. Tylko
rozważne i przemyślane decyzje, umożliwiające realizację dalekosiężnych planów przynieść

mogą sukces. Jednym słowem
prawdziwa strategia, jak ma to
miejsce w szachach.
Tu właśnie pojawia się
„Stellaris” – tytuł, z którego
pojawienia się jestem bardzo
zadowolony. Gra pozwala
nam zbudować kosmiczne
imperium w wybranej przez
nas galaktyce. Niezależnie czy
chcemy zagrać jako demokratyczni ludzie, pragnący poszerzyć wpływy poza pierwotny
układ słoneczny, czy może
jako sztuczna inteligencja,
mająca na celu unicestwienie
całego organicznego życia
we wszechświecie, na pewno czeka nas wiele godzin
wymagających precyzyjnego
myślenia i dobrej zabawy.
Niedawno ukazał się najnowszy dodatek do „Stellarisa”
o nazwie „Federations”. Dzięki

niemu gra rzuca nowe światło
na aspekt polityczny. Przebudowano formę federacji, w
wyniku czego, imperia są w
stanie brać udział w posiedzeniach galaktycznego senatu.
Przykładem, którym można by
się tu posłużyć, są Gwiezdne
Wojny – z pewnością wielu z
was wie, o co chodzi. Niczym
Palpatine możecie przejąć władzę w galaktyce w imię zasady – senat to ja. Brzmi fajnie
prawda? Zapewne znajdziecie
w tym dodatku wiele innych
ciekawych form dyplomacji,
które tylko czekają, aż je ktoś
wykorzysta. Podsumowując,
jeżeli jesteś wielkim fanem
strategii, to jest to jedna z
pozycji, do których musisz koniecznie zajrzeć zwłaszcza, że
teraz jest do tego idealna pora.
„Venegeur” SKN Challenger

Prawnik radzi
Żeby odetchnąć od problemów koronawirusowych, proponuję dziś wyjaśnienie pojęć zadatku
i zaliczki. Jedno i drugie ma charakter przedpłaty, najczęściej uiszczanej w momencie zawarcia
umowy.
Zadatek ma, a zaliczka może
przybrać formę pieniężną. I na
tym w zasadzie podobieństwa
się kończą. Zadatek jest tzw.
instytucją kodeksową – co
oznacza, że jest ujęty w art.
394 ustawy Kodeks cywilny.
Zgodnie z jego brzmieniem,
jeżeli jedna ze stron nie wykonała umowy, drugiej „ poszkodowanej” stronie, przysługują pewne uprawnienia,
chroniące jej interesy. Jeżeli

umowa nie została wykonana z uwagi na przyczyny
leżące po tej stronie, która
otrzymała zadatek – osoba,
która go dała, może złożyć
oświadczenie o odstąpieniu
od umowy i zażądać zwrotu
dwukrotności kwoty, na jaką
opiewał zadatek. Jeżeli natomiast to strona, która dała
zadatek, doprowadziła do
niewykonania umowy, strona,
która zadatek otrzymała, może

od umowy odstąpić, a zadatek
zatrzymać. Warto wskazać,
że uprawnienia związane z
zadatkiem przysługują niezależnie od tego, czy w związku
z niewykonaniem umowy
zaistniała jakakolwiek szkoda.
Co z zadatkiem, w przypadku, gdy umowa została
wykonana? W takiej sytuacji
zadatek podlega zaliczeniu
na poczet świadczenia, do
którego była zobowiązana

strona, która uprzednio go
dała. Gdy natomiast zadatek
ma taką formę, że nie można
dokonać jego zaliczenia (np.
gdy świadczenie ma postać
rzeczową, natomiast zadatek
formę pieniężną), wówczas
podlega zwrotowi. Zdarza się
również, że strony decydują
się na rozwiązanie umowy,
bądź nie zostaje ona wykonana z uwagi na okoliczności
niezawinione przez żadną
ze stron. Wówczas zadatek
podlega zwrotowi tej ze stron
umowy, która go dała.
W odróżnieniu od zadatku
zaliczka nie została uregulowana ściśle w przepisach
cywilnoprawnych. Jej przedmiotem może być wyłącznie
suma pieniężna. Zaliczka jest
uiszczana na poczet świadczenia głównego. Zatem suma

Trzymajcie się, będzie dobrze!
To chyba niezłe miejsce, żeby przypomnieć wam o tym,
aby bez potrzeby nie ruszać się z domu. Dlatego przypominamy, że do odwołania zawiesiliśmy nasze konkursy,
w których mogliście wygrać lunch. Nie robimy też sondy.

pieniężna wpłacana tytułem
zaliczki jest uiszczana nie za
coś, ale na poczet czegoś, a
conto określonego świadczenia, przed spełnieniem
świadczenia przez drugą stronę umowy. Pamiętajmy, aby
sporządzając umowę, w której
zamierzamy zawrzeć klauzulę
zadatku lub zaliczki, wyraźnie
wskazać, z której opcji chcemy
skorzystać. W ten sposób
unikniemy przyszłych niedomówień, mogących przerodzić
się w konflikty, których przecież wszyscy chcemy uniknąć.
Macie jakiś kłopot? Piszcie do naszego prawnika, a
on spróbuje wyjaśnić wam
prawne zawiłości i umiejętnie
wytłumaczy, jak poruszać się
w gąszczu przepisów. Czekamy na maile pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.

No bo jak miałoby to wyglądać?
Przecież nie będziemy za wami ganiać
i przepytywać z jakichś błahych spraw,
skoro macie na głowie ważniejsze
rzeczy. Wiemy doskonale, że teraz co
innego jest istotniejsze, niż udzielanie
odpowiedzi na pytania ankieterów.
Od kilku tygodni na łamach naszej
gazety nie znajdziecie również konkursów, które cieszyły się ogromną

Fot. użyczone (Adam Daraż)

SKN

Fot. użyczone (www.fanatical.com)

Jako fan gier strategicznych, ostatnimi laty skłaniam się coraz bardziej do poświęcania mojego czasu wielu tytułom z rodzaju „grand strategy”. Podstawową różnicą między nimi a grami RTS jest zarządzanie własnym państwem, a nie
bazą wraz z pojedynczymi jednostkami.

Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

popularnością. Lubiliście je, o czym
świadczą informacje z restauracji, z
którymi współpracowaliśmy. Chętnie
chodziliście na obiady czy lunche, które
były nagrodami za poprawne odpowiedzi w zabawie. Teraz wychodzenie
do knajpek jest niemożliwe, bo lokale
gastronomiczne są zamknięte. Dlatego
też do odwołania zwiesiliśmy organizaRedakcja
cję konkursów.
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STREFA ROZRYWKI

STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 10

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 – przestawiony krab z łopatką
4 – fruwający zdrobniały podkuwacz koni
6 – sprężysty prezydencki sznur ze
stanów
9 – alkoholowy kwiat
11 – fonetyczny angielski rozejm w
towarzystwie ptaka, słodki i czerwony
12 – dla kota w czeskiej bajce
Pionowo:
1 – ciemność z jednostką czasu
3 – slangowo komputer
z imieniem w wojsku
5 – uwielbiany przez wielu
gatunek drżenia zwierząt
7 – a owoc nie na nich
8 – kompozycja plastyczna na rowerze
dla dysortografa
10 – pierwiastek mniejszy od kompanii

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - z klapniętym uchem dla dziewczyny – miś
5 - spocona, sapie z rozgrzanym brzuchem - lokomotywa
7 - popularny w budownictwie i na polskiej scenie muzycznej
- piasek
8 - rzeka z niezwykłym głosem – Niemen
9 - nie lubią go kierowcy zarówno od przodu, jak i od tyłu - radar
Pionowo:
1 - niepoukładane państwo – Meksyk
2 - złe owady na pięciolinii – bemole
3 - obraz z miejscem na statki – portret
4 - cętkowany samochód – jaguar
6 - obstawia lub zwracasz się do niego bezpośrednio w innej
kolejności – typer
7 - słaba w pokerze, a zmieniła bieg historii – para
10 - miasto do usłyszenia w oborze – Ryki
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» Leszek Mozolewski (na pierwszym
planie) na strzelnicy. W głębi
olimpijczyk Jan Ziemianin

Sukcesy śniegiem przyprószone
Zimy w tym roku nie mieliśmy prawie w ogóle.
Choćby dlatego znów nie odbył się Bieg Gwarków,
ale bez śniegu nie da się uprawiać wielu dyscyplin
sportu. Proponujemy, żebyście zaparzyli herbatę
lub kawę i zasiedli do lektury tekstu o sportach zimowych w Wałbrzychu. Jak to było dawno temu.
Pod koniec lat 40. ubiegłego
wieku powołano w Górniku
Wałbrzych sekcję narciarską.
Początkowo była to pełna
amatorka. Umówmy się, ale
przodkowie Adama Małysza
czy Tomasza Sikory chyba się
u nas wtedy nie ujawnili. Musicie wiedzieć, że narciarskie
sekcje funkcjonowały nie tylko
w Górniku, ale przez kilkanaście lat także w Chełmcu i
Thorezie. Tak, w tych klubach
również zjeżdżano na dwóch
deskach i to już pod koniec
lat 50. Teraz przeskoczmy w
czasie do 1971 roku, gdy sekcje Chełmca i Thoreza przeszły pod skrzydła Górnika.
Wtedy za konkurencje biegowe zaczął w Wałbrzychu

odpowiadać Józef Pawlik,
skoczkami opiekował się
Franciszek Śliwa, a narciarzy
zjazdowych (alpejskich) trenował Tadeusz Groń, który
przybył do Wałbrzycha z Podhala. W latach 70. zawodnicy
osiągnęli kilka cennych sukcesów. Podczas mistrzostw
Polski Józef Pawlik zajął 5
miejsce w biegu, a utalentowany Edward Dudek na tyle
dobrze zaprezentował się w
kilku imprezach biegowych,
że był bliski wyjazdu na IO
w Innsbrucku w 1976 roku.
Musicie wiedzieć, że trenował
z samym Józefem Łuszczkiem.
W 1978 roku po raz pierwszy w Wałbrzychu zorganizowano Bieg Gwarków, którego

trasę wytyczono w okolicach
schroniska Andrzejówka. Inicjatorem zawodów był Julian
Gozdowski, ówczesny dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu
Wojewódzkiego w Wałbrzychu. W pierwszych zawodach
rozegranych 26 lutego 1978
roku na głównym dystansie
25 km zwyciężył Jan Dragan
z Wisły-Istebnej, a drugi był
wspomniany Edward Dudek,
wtedy zawodnik Górnika.
Pod koniec lat 70. w Górniku zaczął wyraźnie dominować biathlon, który w krótkim czasie zaczął przysparzać
wiele radości i… medali.
Dlatego w 1979 roku zarząd
klubu zdecydował o rozwią-

zaniu sekcji alpejczyków i
powołaniu na bazie grupy
biegaczy sekcji biathlonowej.
Pomysłodawcą był międzynarodowy sędzia i nauczyciel
wychowania fizycznego – Rajmund Gratzke. Współtwórcą
sekcji był zawodnik i trener
w Górniku, Józef Pawlik, a
pierwszym szkoleniowcem
został Stanisław Skrzyniarz.
Wkrótce też ściągnięto pod
Chełmiec dwóch innych trenerów: Tadeusza Jankowskiego
od biegów oraz Franciszka
Nycza od strzelectwa.
Podczas mistrzostw Polski w
1979 roku biathloniści Górnika odnieśli pierwsze sukcesy.
Brązowy krążek zdobył junior
Leszek Mozolewski, srebrny

» Jerzy Szyda na
mecie zawodów
w Jachymowie k.
Karlowych Varów
(1979 rok)
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dorzucił Bogdan Żabiński, a trzecie
miejsce zajęła sztafeta w składzie:
Henryk Zając, Bogdan Żabiński oraz
Piotr Pluta. Seniorzy też dwukrotnie
stanęli na podium. To Jerzy Szyda na
10 km i Ludwik Zięba na dwukrotnie
dłuższym dystansie. Obu zawodników ściągnięto do Wałbrzycha z
zakopiańskich klubów.
Zresztą Szyda w krótkim czasie stał
się jednym z najlepszych zawodników Górnika i wiodącą postacią w
światku biathlonowym w Polsce.
W 1980 roku zdobył w Zakopanem
srebrny medal MP. Drugie miejsce
w tej samej imprezie zajęła też
wałbrzyska sztafeta. W 1982 roku
pierwsze złoto dla biathlonowej
sekcji Górnika wywalczył Jerzy Szyda,
a sztafeta juniorów przywiozła z MP
brązowe krążki. Dwa lata później
złotymi medalistami zostali Leszek
Gralak oraz sztafeta w składzie:
Kazimierz Urbaniak, Leszek Paluch
i Leszek Gralak. W 1985 roku trenerem wałbrzyskich biathlonistów
został Aleksander Wierietielny, który
w tym samym roku osiągnął ze swoimi podopiecznymi pierwsze duże
sukcesy. Podczas MP w Dusznikach-Zdroju Leszek Mozolewski zdobył
złoty, a Jerzy Szyda brązowy medal.
Z kolei sztafeta seniorów w składzie
J. Szyda, L. Mozolewski, P. Pluta, I.
Witek zajęła drugą pozycję. Wicemistrzostwo zdobyła też juniorska sztafeta. W 1986 roku w zakopiańskich
MP złoty medal zdobyła natomiast
sztafeta seniorów: Piotr Pluta, Jerzy
Szyda, Leszek Paluch i Kazimierz
Urbaniak. Mistrzostwo zdobyli ponadto juniorzy: Jarosław Comber,
Zbigniew Szlufcik i Józef Dąbrowski.
Dodatkowo w biegu na 10 km Jerzy
Szyda zajął trzecią lokatę. Na MP w
1987 roku w Wiśle Górnik zdołał
wystawić nawet dwie sztafety, które
zajęły pierwsze i drugie miejsce! Złoci
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» Strzelnica Kiry Zakopane (1986 rok). W górnym rzędzie od
lewej: Rajmund Gratzke, Stanisław Skrzyniarz, Mieczysław
Wujda, Leszek Mozolewski, Kazimierz Urbaniak, Józef
Dąbrowski, Jan Wojtas, Jarosław Comber. Poniżej Leszek
Paluch oraz Zbigniew Szlufcik, a na samym dole Piotr Pluta

okazali się: Kazimierz Urbaniak, Jan
Wojtas, Jerzy Szyda i Piotr Pluta, a
srebrni: Leszek Paluch, Mieczysław
Wujda, Zbigniew Szlufcik oraz Józef
Dąbrowski. Dwa złote krążki z tych
samych mistrzostw przywiózł też Kazimierz Urbaniak, który wygrał bieg
na 20 km oraz sprint. Drugi na 20 km
był Jan Wojtas, a trzeci Jerzy Szyda,
który w tym roku zakończył karierę
zawodniczą. Później przez kilka lat
z rzędu sztafety Górnika zdobywały
mistrzostwo Polski.
Oficjalnie sekcja biathlonu przestała istnieć w Górniku w 1992
roku. Ale jej trzech zawodników

zdążyło wystąpić w Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich w Albertville. Byli to Jan Wojtas, Dariusz
Kozłowski i Zbigniew Filip (zajął 16
miejsce w biegu na 10 km). Do Francji pojechał też trener Aleksander
Wierietielny Po tym, jak zaczęto likwidować w mieście kopalnie, przestano też dofinansowywać sport.
Dlatego po igrzyskach powstało
Towarzystwo Sportowe Biathlon
Wałbrzych, którego prezesem w
1993 roku został Wiesław Zieliński.
Klub działał w oparciu o struktury
Szkolnego Związku Sportowego.
Szkoleniem dzieci i młodzieży zaj-

mowano się również w innych
ośrodkach – w Witkowie, Gorcach,
a zwłaszcza w Czarnym Borze, gdzie
powstał Uczniowski Klub Narciarski
Melafir. To jego wychowankiem
jest Krzysztof Pływaczyk, który
przez wiele lat reprezentował też
Biathlon Wałbrzych, a później AZS
Akademię Ekonomiczną Wałbrzych,
klub założony w 1999 roku przez
Jerzego Szydę i Cypriana Kaletę.
Biathloniści trenowali i startowali
pod szyldem AZS AE Wałbrzych do
końca 2005 roku.
Dodajmy, że Pływaczyk to wielokrotny medalista MP juniorów i

seniorów, dwukrotnie uczestniczył
w IO, najpierw w Turynie w 2006
roku, a później w Soczi w 2014
roku. Dodajmy, że nieco wcześniej na Igrzyska Olimpijskie do
Lillehammer (1994 rok) pojechał
z Wałbrzycha także Jan Wojtas,
któremu towarzyszył trener Wierietielny. Obaj panowie, co ważne
podkreślenia, uczestniczyli również
w igrzyskach w Nagano w 1998
roku. Ale wtedy już jako trenerzy
przy reprezentacji.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Archiwum prywatne
Leszka Mozolewskiego i Jerzego Szydy)
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TU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOS
1. Da Grasso Centrum ul. Rycerska
tel. 504-915-506, 74 663-19-27, 74 840-12-72
2. Da Grasso ul. Dunikowskiego 20
tel. 504-915-606, 74 843-10-78, 74 663-19-12
3. Kryształowa ul. Dunikowskiego 20
tel. 74 840-07-31
4. Złota Stacja ul. Rycerska 1
tel. 74 847-07-75
5. A’ propos ul. Henryka Wieniawskiego 82
odbiór i zamówienia tylko na miejscu
6. Happy Day Centrum – ul. Wajdy 1
tel. 661 311 661
7. Happy Day – ul. Palisadowa 47b
tel. 796 555 020
8. Gościniec Solicki – Szczawno-Zdrój
ul. Ratuszowa 5A tel. 695 59 52 27
9. Magdalenka – Boguszów-Gorce
tel. 570 147 215 lub 570 147 200
10. Polskie Smaki Wałbrzych ul. Nowy Świat 6
tel. 606 973 897
11. Pizza Lato Kebab ul. Moniuszki 1
tel. 501 826 716

Zdrowo
i bezpiecznie
w A’Propos

