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Nie spotkałem się z
niechęcią wiernych. Idę,
a oni czekają. Modlimy się,
rozmawiamy
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Nie bądź głupi,
wspieraj biznes
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Czy wiesz, że…
założył w 1875 roku Paul Opitz. W 1907 roku
interes przejął jego zięć, Josef Kirchniawy. To
właśnie on wybudował wspomnianą wytwórnię przy ul. Młynarskiej. Od 1924 roku nosiła
ona nazwę „Kirchniawy-Werke, vorm. Paul
Opitz Nachf”. Budynki fabryczne wyburzono
Piotr Frąszczak
w 2015 roku.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Das Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien , Deutscher Kommunal Verlag G.m.b.H. , Berlin-Friedenau 1925)

W miejscu parkingu miejskiego przy ul.
Młynarskiej mieściły się dawniej zabudowania
Wałbrzyskiej Wytwórni Win Alfa-Plus? Fabryka
powstała w tym miejscu w latach 1921-1923,
ale sama firma istniała w Wałbrzychu znacznie
wcześniej. Fabrykę napojów likieru, szampana
i win oraz soków owocowych z hurtownią win
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Czytajcie nas, czekając na „odmrożenie”
Tak się nie da żyć na dłuższą metę. Z utęsknieniem czekamy więc na to, by móc spotkać się
z przyjaciółmi, zjeść wspólnie kolację, napić się w miłym towarzystwie wina. Pójść do kina,
pojechać na wycieczkę. Może doczekamy tego niebawem. Tymczasem zachęcamy was do
czytania naszego tygodnika online na stronie www.wieszco.pl.
Cały czas jesteśmy dostępni w internecie. Wiemy, że to nie to samo co
szeleszczący papier, zapach świeżo
zaparzonej kawy lub łyk zimnego
napoju przy lekturze ulubionego tygodnika, ale cóż… Jeśli nie ma tego,
co się lubi, trzeba polubić to, co się
ma. Jesteśmy cały czas do waszej
dyspozycji, tworzymy artykuły nie
tylko o koronawirusie, ale też, a może

przede wszystkim, o życiu w regionie.
Bo ileż można czytać o tym samym?
Że pandemia to, że COVID-19 tamto.
U nas dowiecie się wiele ciekawego
o Wałbrzychu i powiecie, nie tylko z
perspektywy koronawirusa.
Jak zwykle trochę ironicznie, z
przymrużeniem oka, ale również
poważnie. Bez sztampy i nietypowo informujemy o otaczającej nas

rzeczywistości. Jesteśmy przy tym
odpowiedzialni i cały czas namawiamy was do pozostania w domu. A
jeśli już musicie wyjść na zewnątrz,
pamiętajcie o maseczce.
Bardzo byśmy chcieli, wy na pewno
też, żebyśmy powoli zaczęli wracać do
normalności. Mamy nadzieję, że już w
maju dostaniecie do ręki papierową
wersję WieszCo. Na razie nie znajdzie-

cie nas w dotychczasowych punktach
kolportażu.
Cały czas zapraszamy was do czytania gazety na stronie www.wieszco.
pl. Możecie to zrobić w każdej chwili,
a nowy numer pojawia się co tydzień,
zawsze w dniu wydania, czyli w każdy
wtorek. Pamiętajcie o tym. Zaczytujcie
się z WieszCo.
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z pizzerii zleci wam projekt
i druk ulotek reklamujących
jego restaurację, bo zauważy,
że dowóz coraz bardziej mu
się opłaca. Wy też przekonacie
się, że macie dalej zlecenia i
pójdziecie do warzywniaka
tym razem po ogórki, pomidory i sałatę. I tak w kółko.
Może i byśmy o tym nie
napisali, gdyby nie jeden
ważny szczegół. W akcję
zaangażował się burmistrz
Głuszycy, Roman Głód. On też
namawia lokalnych przedsiębiorców do wspierania
się wzajemnie. – Podczas
codziennych zakupów zachęcam do wybierania polskich
produktów u polskich przedsiębiorców. Wszyscy razem
możemy spowodować, że
wiele rodzinnych firm przetrwa ten trudny czas – mówi
gospodarz Głuszycy. Firmy
mające polski kapitał, będące
lokalnym przedsiębiorcą, a
chcące przyłączyć się do akcji
mogą wysłać swój akces ma-

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Chodzi o to, żeby w biznesie wzajemnie się wspierać

ilowo na adres: m.czepil@
gluszyca.pl. Wszyscy, którzy
to zrobią, otrzymają specjalnie
przygotowany plakat. Będą
mogli go wywiesić na witrynie
lub drzwiach, gdzie prowadzą
swój biznes. Wszyscy wtedy
was poznają, po charakterystycznym plakacie z hasłem
„Wspieraj lokalne polskie firmy”. Lokalnego przedsiębiorcę, pomagającego innym, a
jednocześnie samemu sobie.
Żeby akcja miała sens, musi
się w nią zaangażować wiele lokalnych firm, by doprowadzić do jak najczęstszego
sprzężenia zwrotnego. Tak
sobie nazwaliśmy proces, w
którym pieniądze, które u was
zostawi ktoś z sąsiedztwa, wy
wydacie kawałek dalej „za
rogiem”.
Miło nam, że jako gazeta WieszCo mogliśmy objąć
patronat nad akcją. Przedsięwzięcie wspiera też m.in.
portal wałbrzychdlawas.info.
Tomasz Piasecki

Nie bądź głupi, wspieraj biznes
Bo jeśli sami wzajemnie
nie będziemy się wspierać, to
większość z nas nie przetrwa
tej histerii związanej z pandemią koronawirusa. Pisząc
w ten sposób mamy na myśli
małe lokalne firmy, rodzinne
biznesy, które cienko obecnie
przędą, a za chwilę może być
jeszcze gorzej. Wszyscy możemy temu zaradzić.
Jak? W bardzo prosty sposób, wspierając przedsięwzięcie zapoczątkowane przez
Krakowską Kongregację Ku-

piecką oraz Małopolską Izbę
Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Brzmi bardzo poważnie i trąci
patosem. Pomyślicie, to musi
być jakaś napuszona akcja
wspierająca grube ryby biznesu, żeby wyciągnąć od biednych ludzi kasę. Właśnie że
nie! Przeciwnie. Jeśli dalej nie
jesteście przekonani, to chociaż dotrwajcie do końca artykułu. Postaramy się wszystko
w jasny sposób wyjaśnić.
Jeżeli wtedy machniecie ręką,
mówiąc „dajcie sobie siana”,

OK, zrozumiemy. Ale jeśli choć
jeden z was pomyśli „może
warto”, będziemy szczęśliwi.
Bo my wierzymy, że warto.
Dobra, koniec paplaniny,
czas na fakty. Krakowska akcja
ma jeden cel. Wsparcie lokalnych i polskich firm zmagających się z kryzysem gospodarczym, wywołanym rzecz jasna
pandemią koronawirusa. Nie
ma mowy o nabijaniu komuś
kabzy, tylko o wspieraniu
się nawzajem. Kupujmy u
lokalnych przedsiębiorców.
Zamawiajmy produkty i usługi
u firm z regionu. Wydawajmy pieniądze w sklepiku po
drugiej stronie ulicy albo u
„Pani Krysi”, u której zawsze
kupowaliśmy jajka. To będzie
dla nich konkretne wsparcie.
A podatki zostaną tu na miejscu i wpłyną do kasy miasta.
O to właśnie w tym chodzi.
My to rozumiemy tak. Jeśli
wy kupicie marchewkę, jabłka
i ziemniaki w warzywniaku
pod domem, to jego właściciel nie będzie musiał zwolnić
ekspedientki. Ba, dostanie
pieniądze, żeby w sobotę razem z rodziną zamówić pizzę
w lokalnej knajpce. A gość

REKLAMA

Taki trochę przewrotny daliśmy tytuł, by oddźwięk był większy. I żeby więcej ludzi tym zainteresować. Jedni mogą drwić, pukając się w czoło. Inni
śmiać. Możecie nas łajać, albo nazywać „naiwniakami”, ale wierzymy, że akcja
„Wspieraj lokalne polskie firmy” naprawdę ma sens.
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Wiceburmistrz zwolniony
Sebastian Drapała nie jest już zastępcą burmistrza w Boguszowie-Gorcach. Burmistrz Jacek C., który przebywa jeszcze w areszcie,
ale lada moment ma go opuścić, wydał taką decyzję i na stanowisko
zastępcy powołał Agnieszkę Walkosz-Berdę.

mieszkańcom Boguszowa-Gorc i współpracownikom urzędu miejskiego za współpracę – tak opisuje sytuację były już zastępca Sebastian Drapała.

Rys. Katarzyna Zalepa

- Z przykrością informuję, że zostałem odwołany
przez burmistrza z funkcji wiceburmistrza Boguszowa-Gorc. Chciałbym podziękować wszystkim

Przypomnijmy, że Jacek C. opuści areszt w
momencie, kiedy zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł. Jacek
C. na wolności musi liczyć się m.in. z dozorem
policji, obowiązkiem zawiadamiania Sądu
Okręgowego w Świdnicy o zamierzonym wyjeździe, zakazem kontaktowania się z osobami
współoskarżonymi, a także zawieszeniem
we wszystkich czynnościach służbowych na
stanowisku burmistrza miasta do 31 grudnia
2020 roku.

Góry złota za kopanie
Damy wam dzisiaj odpocząć od koronawirusa, bo ile
można o sprawie „tłuc”. Wszyscy powoli jesteśmy
tym zmęczeni, a ilość informacji o pandemii jest
dla przeciętnego Polaka prawie tak niestrawna jak
angielskie śniadanie. Pokażemy wam trochę inny
świat. Zajrzymy do portfeli piłkarzy.

Jeżeli jednak uprzecie się i
zjecie fasolkę, jajko sadzone
i zagryziecie bekonem, nie
narzekajcie później na wzdęcia i złe samopoczucie. Jak po
obejrzeniu niejednego meczu
polskiej ekstraklasy piłkarskiej.
Pokazywanego przez Canal
+ jako niewiarygodny spektakl, który ma tyle wspólnego
z widowiskiem, co wiejska
karuzela z rollercoasterem z

Europa Parku. Ot co, po boisku biega bez ładu i składu
22 facetów, uganiając się za
jakimś kulistym przedmiotem.
Może dwóch z nich, no góra
trzech, potrafi jako tako prosto
kopnąć piłkę. Komentatorzy
tymczasem drą się do mikrofonów z taką ekscytacją,
jakby co najmniej udało się
wynaleźć lek na raka lub koronawirusa (jednak nie możemy

się od niego uwolnić). Z tych
biegających za piłką facetów,
co drugi zarabia miesięcznie
tyle, co wy razem z całą rodziną, kumplami z roboty i znajomymi z osiedla nie uzbieracie
wspólnie przez kilka dobrych
lat. I nie mówcie, że to jest
normalne.
Nie przez przypadek zaczęliśmy od angielskiego
śniadania, bo tamtejsza Pre-

mier League jest uznawana
za jedną z lepszych, jeśli nie
najlepszą piłkarską ligę na
świecie. Rozumiemy, że za
porządną robotę, należą się
bardzo dobre pieniądze. A
w Polsce? Nie jest elegancko
zaglądać komuś do michy,
a tym bardziej przeliczać
zera na czyimś koncie, ale
jeśli ten ktoś zarabia 150 lub
200 tys. zł miesięcznie (więc

SCB

można wymagać czegoś kozackiego), a jego drużyna
nie potrafi w europejskich
pucharach wysadzić z siodła
elektryków z Luksemburga
czy rolników z Litwy, to o
czym my mówimy? Za fuszerkę nie powinno się płacić
fury pieniędzy, ale się płaci. O
tym, że nasza liga jest słaba
słyszeliście pewnie z 1275
razy. Że grajków się przepłaca, że działaczy jest za dużo,
a prezesi uwielbiają blichtr,
ale do roli, którą sprawują,
nie bardzo są przygotowani,
też nieraz ktoś wam mówił
albo gdzieś przeczytaliście.
Pewnie wiecie też, kim był
„Fryzjer”, nie mający wiele
wspólnego ze strzyżeniem
włosów. Lubił za to zwiedzać
szatnie i gabinety prezesów,
dogadując wyniki spotkań.
Gość wyglądał jak szef Gangu
Olsena, nie obrażając duńskiego bohatera, a trząsł całą
ligą. Prokuratura w końcu
dobrała mu się do tyłka, ale
czy takich „Fryzjerów” nie
ma więcej? Myślicie, że teraz
piłka jest czysta?
Zajrzyjmy wreszcie do ligowego portfela jednego
grajka z drugim. Przecież
na to czekacie. Na co chłopaki chętnie wydają grube
tysiące i śmieją się pielęgniarkom, ratownikom, czy
lekarzom prosto w twarz?
Ci zapierdzielają ponad siły
– zwłaszcza teraz, gdy przed
oczami migają nam obrazki
medyków okutanych od stóp
do głów – leczą, ratują życie,
a niektórzy panowie piłkarze
nie godzą się na obniżenie
wypłat. Wykłócają się, obrażają, negocjują. Mówią, że
nie starczy im do pierwszego.
Gdy grajek zamiast 100 tys.
zł dostanie połowę, a nawet
jedną trzecią tej sumy, jakoś
przeżyje. Wiadomo, biednie,
bo biednie, ale jakoś da radę.
Co innego jeśli komuś zaiwaniającemu „na lince” dadzą
o połowę mniej. Trudniej
będzie gospodarować tymi
dwoma tysiącami, zamiast
czterech „klocków”. No chyba
się z tym zgodzicie?
Dobra, bo niepotrzebnie
budujemy napięcie jak scena-

Fot. archiwum
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rzyści w „M jak miłość”. Czas,
żeby polecieć z grubej rury.
Niektórzy piłkarze mają tyle
tatuaży, że Dennis Rodman z
Marcinem „Różalem” Różalskim mogliby im pozazdrościć. Zgadnijcie, za czyje pieniądze je zrobili? Babci Teresy
spod Pasłęka, wujka Mariana
z Krotoszyna, a może kolejnej
partnerki z ustami pulchnymi
jak wielkanocna babka? Pudło! Zrobili je za swoją, lekko
zarobioną mamonę. Będziemy jeszcze mniej sprawiedliwi. Niektórych na treningu
suszy (a może tylko kiedyś
suszyło) gorzej niż Roberta
Więckiewicza w „Pod mocnym aniołem”. Inni kupują
drogie ciuchy lub ekskluzywne samochody. Są też lubiący
apartamenty, które nierzadko
są prawie tak rozległe jak wysepki na jakimś rajskim archipelagu na Oceanie Indyjskim.
Jeśli myślicie, że zazdrościmy,
jesteście w błędzie.
I żeby nie było, niech mają.
Jak dla nas mogą kupować
całe miasteczka na Sycylii,
latać w kosmos co tydzień lub
kąpać się w szampanie wypełniającym basem o wymiarach olimpijskich. Ale muszą
dać jakość. Wszak wszędzie
słyszycie, że za jakość trzeba
płacić. Szkoda, że to nie obowiązuje na ligowej, zielonej
murawie w Polsce. Bo u nas
jakoś tej jakości nie widać, a
pieniądze są duże. Zdecydowanie za duże. W czasach
zarazy szelest przewalającej
się mamony w piłkarskim
światku nad Wisłą razi podwójnie. Radzicie sobie jakoś
bez ligowego futbolu made
in Poland? No pewnie, że
sobie radzicie, dlatego może
ktoś w końcu zrozumie, że
najwyższy czas przyjrzeć się
olbrzymim zarobkom ekstraklasowych grajków. Dlatego
jak już wszystko uspokoi się i
zechcecie usiąść przed telewizorem, żeby zobaczyć kolejny
piłkarski hit polskiej ekstraklasy, przed włączeniem w
pilocie czerwonego guzika
radzimy skonsultować się z
lekarzem (być może nawet z
psychiatrą) lub farmaceutą.
Tomasz Piasecki

Premier Mateusz Morawiecki powołał świdniczanina Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i
szkolnictwa wyższego.

czącym Rady Miejskiej w Świdnicy.
Później pełnił funkcję starosty powiatu
świdnickiego.

W 2015 roku został wicedyrektorem ds. rynku pracy i administracji w
Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie
Pracy. W wyborach w tym samym
roku wystartował do Sejmu z listy PiS
jako bezpartyjny przedstawiciel Polski
Razem. Uzyskał mandat posła VIII
kadencji, otrzymując 5758 głosów.
Przystąpił do powstałej w listopadzie
2017 z przekształcenia Polski Razem

partii Porozumienie, stając na czele jej
okręgu wałbrzyskiego oraz zasiadając
w prezydium zarządu krajowego.
W wyborach w 2019 roku Wojciech
Murdzek z powodzeniem ubiegał się
o poselską reelekcję, otrzymując 6354
głosy. W grudniu 2019 roku powołany
został na stanowisko sekretarza stanu
w Ministerstwie Rozwoju.
SCB

Koronawirus – raport tygodnia
U kilkunastu pracowników oraz u kilkorga pacjentów szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu wykryto koronawirusa. Z tego powodu trzeba było zamknąć
oddział neurochirurgiczny. Badaniom poddano też kolejną grupę personelu.
Tydzień temu u lekarza pełniącego
dyżur na oddziale neurochirurgicznym wałbrzyskiego szpitala wykryto
koronawirusa. Medyk to mieszkaniec
Wrocławia, który przyjeżdżał do
Wałbrzycha na krótko, ale pozytywny
test mężczyzny wymusił wykonanie
testów wśród pacjentów i personelu
placówki. Te w wielu przypadkach
dały wynik pozytywny. Wiadomo już,
że zarażonych COVID-19 jest kilkunastu pracowników szpitala. To lekarze,
pielęgniarki oraz inny personel, a
także kilkoro pacjentów. Wszyscy
mieli kontakt z medykiem z Wrocławia. Z tego powodu neurochirurgię
wałbrzyskiego szpitala trzeba było
zamknąć. Stan wszystkich chorych
jest dobry. Pacjenci wymagający
dalszego leczenia zostali przewiezieni do Legnicy. Pozostali trafili na
oddział infekcyjny przy ul. Batorego,
a zakażeni pracownicy zostali objęci
kwarantanną. Badaniom poddano
kolejną grupę personelu. W tej chwili

w Wałbrzychu jest już 17 zakażonych osobę musi przypadać 15 m. kw.
koronawirusem, a w powiecie liczba przestrzeni. Jeśli więc market ma na
chorujących na COVID-19 to cztery przykład 1500 m. kw. powierzchni,
osoby.
jednocześnie ochroniarze wpuszczą
W ostatni poniedziałek zelżały do niego 100 kupujących.
niektóre obostrzenia obowiązujące w Polsce.
Od 20 kwietnia więcej
osób może jednorazowo zrobić zakupy
w sklepie. Do tych o
powierzchni mniejszej
niż 100 m. kw.
wejdzie tyle
osób, ile
wynosi liczba
znajdujących
się tam kas pomnożona przez 4.
Jeśli są 3 punkty
płatnicze, jednocześnie w sklepie będzie
mogło przebywać 12 klientów. W sklepach o powierzchni
większej niż 100 m. kw., na Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Można już wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na
rowerze. Przebywając na zewnątrz
wciąż musicie zachować dystans,
a w przestrzeni publicznej (np. w
sklepie czy w trakcie spaceru z
psem) zasłaniać nos oraz usta.
Place zabaw nadal pozostają
zamknięte!
Liczba osób uczestniczących we mszy została uzależniona od powierzchni
kościoła. Podobnie jak
w większych sklepach
na jednego
wiernego musi
przypadać co
najmniej 15 m.
kw. powierzchni.
Wałbr zych
rozważa możliwość wyłączenia nocą oświetlenia ulicznego
– od 24:00 do

4:00. Jak mówi prezydent Roman
Szełemej, w tej sprawie czeka na
opinie mieszkańców. Gdyby przez
4 godziny na dobę wyłączano
latarnie, miesięczna oszczędność
wyniosłaby 80 tys. zł. Nie oszukujmy się, w tych godzinach mało kto
szwenda się poza domem. Miasto
rozważa ponadto umożliwienie
najbardziej potrzebującym, na
przykład seniorom, wykonywanie
testów na obecność koronawirusa.
Projekt miałby zostać sfinansowany
z kasy miejskiej. – Podjąłem również decyzję, że przez najbliższe
trzy miesiące będę przeznaczał 30
procent swojego prezydenckiego
uposażenia na zakup voucherów
wstępu do wałbrzyskich instytucji.
Bilety mają trafić głównie do dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Liczę, że ten symboliczny
gest znajdzie naśladowców – mówi
Roman Szełemej.
ToP

„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali handlowych:

1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje, że wycena
nieruchomości oszacowana przez uprawnionego biegłego
wynosi 2.893.000,00 zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
sprzedaży z wolnej ręki.
Sprzedający oświadcza że w/w budynek jest częściowo
przedmiotem najmu.
(Budynek biurowy posiada lokale do wynajęcia.)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać w terminie
do dnia 30 kwietnia 2020 r. w kopertach z propozycją ceny
nabycia, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2020
r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni Społem PSS w
Wałbrzychu.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 73 116 zł najem – 700 zł netto
Wadium w kwocie sprzedaż – 7 312 zł. najem – 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 100 zł
Przetargi odbędą się ; na sprzedaż 28.04.2020r. o godz.12.40,
na najem 28.04.2020r o godz.12 50 w siedzibie Spółdzielni.
3. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul. Przyjaciół
Żołnierza 28
Pow. użytkowa – 187,30 m2 SW1W/00037445/8
Cena wywoławcza sprzedaż – 151 200 zł
Wadium w kwocie sprzedaż – 15 120 zł
Postępowanie sprzedaż – 5 000 zł
Sprzedający oświadcza że w/w lokal jest przedmiotem najmu
z dnia 04.07.2016. Przetarg odbędzie się 28.04.2020r. o
godz.13.00 w siedzibie Spółdzielni
4.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52

Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -63 900. zł najem – 600 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 6.390zł; najem - 600 zł
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 28.04.2020 r o godz. 13.10
a najem 28.04.2020r. o godz 13.20 w siedzibie Spółdzielni.
5. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 44
Pow. użytkowa 178,92 m2 SW1W/00034731/9
Cena wywoławcza: sprzedaż -99 .000 zł najem – 1200 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 9 900 zł; najem – 1200 zł
Postępowanie;-sprzedaż-1000zł,najem100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 28.04.2020r .o godz. 13.30,
na najem 28.04.2020r. o godz 13.40 w siedzibie Spółdzielni
6. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsudskiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Cena wywoławcza sprzedaży – 65 700 zł najem 800 zł netto
Wadium w kwocie : sprzedaż – 6 570 zł najem 800 zł
Postępowanie : sprzedaż -1 000 zł najem 100 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 28.04.2020 r. o godz.13.50,
na najem 28.04.2020 r. o godz.14.00 w siedzibie Spółdzielni.
7.Lokal użytkowy Wałbrzych ul Wrocławska 92
Pow. użytkowa – 65 m2 SW1W/00053747/3
Cena wywoławcza – 80.100 zł najem 1000 zł netto
Wadium w kwocie :sprzedaż – 8 010 zł najem 100 zł
Postępowanie : sprzedaż 1 000 zł najem 100 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 28.04.2020 r o godz.
14.10 na najem 28.04.2020 ro godz.14.20 w siedzibie
Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do
sklepów spożywczych tj; meble sklepowe, urządzenia
chłodnicze, rożna, wagi, krajalnice ,urządzenia piekarnicze

kontakt 784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup lokalu jest
wpłacenie wadium przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI
37 1050 1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 27.04.2020r
w przypadku najmu lokalu kwota wadium płatna w kasie
Spółdzielni do godz. 12.00 w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałbrzych , jeżeli
żaden z uczestników licytacji nie dokona co najmniej jednego
postępowania.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem
do przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub
najem wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub
pierwszego czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu
zostanie przelane na konto wpłacającego lub wypłacone z
kasy Spółdzielni w przypadku najmu lokalu. Jeżeli przetarg nie
dojdzie do skutku, wadium podlega zwrotowi. W przypadku
wycofania się wygrywającego przetarg z podpisania
notarialnej umowy kupna sprzedaży lub umowy najmu kwota
wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do
zapłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobowiązany jest do
zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość
rynkową danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela Sekcja Techniczna
„SPOŁEM” PSS. Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania
przyczyn.

Fot. archiwum

Murdzek został ministrem
Wojciech Murdzek był w latach
2002-2014 prezydentem Świdnicy,
a od 1990 do1998 wiceprzewodni-
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zakaźnym wałbrzyskiego Szpitala im. Sokołowskiego przy ul. Batorego, który każdego
Żacy z kierunku pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole dnia nieustannie toczy walkę z panującą
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu stanęli na wy- pandemią COVID-19. Wszystkim, którzy
dołożyli swoją cegiełkę, bardzo serdecznie
sokości zadania.
dziękujemy. Jesteśmy dumni, że studenci
Studenci, reprezentowani przez Joannę
„Wszyscy udowodniliście, że wspólnie kierunku pielęgniarstwo PWSZ w WałbrzyBrzezińską oraz Piotra Brzostka – wraz z dy- można wiele osiągnąć. Podziękowania chu nie pozostali obojętni wobec trudnej
rektor Małgorzatą Kowalik, przekazali sprzęt należą się 123 darczyńcom, dzięki którym sytuacji związanej z epidemią koronawirusa
zakupiony ze środków, które zgromadzone zo- udało uzbierać się kwotę 5645 zł. Dzięki i swoim zaangażowaniem wsparli personel
stały podczas akcji prowadzonej na platformie temu możliwy stał się zakup sprzętu ochron- wałbrzyskiej placówki” – czytamy na profilu
SCB
zrzutka.pl.
nego dla personelu pracującego na oddziale społecznościowym uczelni.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

» Dorota Barańska to spiritus movens
całego przedsięwzięcia

Serca połączone gorącą linią
Wiemy, że Dorota Barańska nie lubi być na świeczniku. Pomaga
po cichu, bez rozgłosu. Nie chce, żeby o niej mówiono. My mamy
to w nosie. Pani Doroto, sorry, ale będziemy chwalić inicjatywę.
Bo jak tego nie robić, skoro wsparcie trafia
tam, gdzie powinno. Do najbardziej potrzebujących.

Wałbrzyska restauratorka
wraz z rodziną i wolontariuszami, codziennie pomaga
ponad setce seniorów i osób
potrzebujących. Od prawie
miesiąca akcja charytatywna
Czerwona Linia, którą zainicjowała, łączy ludzi, dając tym
potrzebującym pomoc. Przed
świętami wielkanocne dary
trafiły do wielu ludzi.
– Kiedy dopadła nas pandemia, mieliśmy dwa wyjścia.
Mogliśmy usiąść i załamać
ręce albo wykorzystać ten
czas, robiąc coś dobrego dla
drugiego człowieka – mówi

Dorota Barańska, współwłaścicielka sieci hoteli i restauracji „Maria” oraz firmy „Sir-Bud”, zajmującej się sprzedażą materiałów technicznych i
budowlanych oraz wykonawstwem w branży budowlanej.
Pamiętacie, pisaliśmy o tym
ponad miesiąc temu. Wówczas wałbrzyszanka zainicjowała akcję charytatywną,
nazywając ją Czerwona Linia.
Wtedy też nie za bardzo chciała rozgłosu wokół swojej osoby. Ale to przecież ona była
spiritus movens wszystkiego.
Inicjatywa skupia osoby po-

magające i kontaktujące się z
tymi potrzebującymi wsparcia.
Ludzie dzwonią na telefony
alarmowe hotelu i restauracji
„Maria”. Numery 508 223
956 lub 668134 933 może
wykręcić każdy, kto jest w
trudnej sytuacji albo ten, kto
potrzebuje doraźnej pomocy
w zrobieniu zakupów czy
wyprowadzeniu psa.
– Pierwotnie zakładałam,
że Czerwona Linia będzie
pomocna seniorom. To oni
są najbardziej zagrożeni w
sytuacji zarażenia koronawirusem i to właśnie ich należy

» Przed Wielkanocą do potrzebujących trafiło
ponad sto świątecznych zestawów

Fot. użyczone (PWSZ Wałbrzych)

Studenci pomagają

chronić. Jednak okazuje się,
że pomocy potrzebują osoby,
które straciły pracę albo inne,
w złej sytuacji zdrowotnej.
Robimy wszystko, aby nikt
nie został z problemem sam
– wyjaśnia Dorota Barańska. Jej pomysł spotkał się
z wielkim odzewem firm i
osób prywatnych. Czerwona
Linia to praca kilkudziesięciu
osób, wolontariuszy, harcerzy.
To też wsparcie finansowe
i rzeczowe wielu lokalnych
przedsiębiorców. Wszystkim
wypada podziękować. To Dorota Barańska, jednocząc siły,
stworzyła społeczne centrum
wolontariatu. – Serce rośnie,
gdy widzi się uśmiech drugiego człowieka. Odbieramy
mnóstwo miłych telefonów.
Wiele starszych osób dzwoni
i mówi, że nigdy nie jadło tak
pysznych posiłków – opowiada.
W Wi e l k ą S o b o t ę d o
wszystkich podopiecznych
Czerwonej Linii wyruszyły
kolejne paczki, tym razem
świąteczne. Były to głównie
posiłki, przeznaczone na trzy
świąteczne dni. Ponad sto
wielkanocnych zestawów.
Robi wrażenie. Ale to nie koniec. Telefony alarmowe nadal
działają. Każdy, kto szuka
pomocy, może zadzwonić na
Czerwoną Linię.
ToP
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Są jak strażnicy
galaktyki Nasza

» Poszukiwanie niewidocznych
wycieków wody z wodociągu
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Fot. użyczone (Wodociągi Wałbrzych)

To na pewno pamiętacie z cyklu „Nasza dowoda
bra woda”. Mamy dwa
zakłady produkcji wody dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – w Marciszowie i Unisławiu Śląskim oraz wiele innych, często mniejszych,
lokalnych. Wiecie już też, że susza puka do
naszych drzwi. Co robią Wodociągi Wałbrzych,
żeby uchronić nas przed brakiem wody?

Nie chcemy was zanudzać jakimiś
regułkami szkolnymi, ale to trzeba
po prostu napisać. Działania podejmowane przez Wodociągi Wałbrzych
możemy umownie podzielić na dwie
grupy – pośrednie i bezpośrednie,
bo w firmie nie czekają z założonymi
rękami, co przyniesie los.
Działania pośrednie to takie, które
nie powodują, że wody jest więcej
(np. z nowych ujęć) tylko, że mniej

wody pobranej ze środowiska i
uzdatnionej (co przecież kosztuje i
to niemało) jest bezpowrotnie traconej w wyniku np. awarii. To choćby
rozbudowa systemu monitoringu do
kontroli szczelności wodociągów i
wstępnego wykrywania wycieków
wody, a potem użycie specjalistycznych urządzeń do precyzyjnego
lokalizowania miejsca wycieku.
Przez całą dobę specjalne brygady

szukają wycieków wody, których nie
widać na powierzchni, bo np. woda
pod powierzchnią gruntu spływa do
zakrytego koryta Pełcznicy. Wiadomo, że daje też o sobie znać nasza
górnicza przeszłość, w tym duża
ilość starych sztolni i wyrobisk,
do których woda z uszkodzonych
sieci też chętnie ucieka. Najszybciej
niewidoczny wyciek wody można
„namierzyć” nocą, gdy jest cisza i
mało osób odkręca krany. Wówczas
poprzez specjalistyczne urządzenia
akustyczne najlepiej słychać szum
wycieku z nieszczelnego wodociągu i nie ma kłopotu z ustaleniem

miejsca awarii. Kiedy niewidoczny
wyciek zostanie zlokalizowany,
szybko można dokopać się do
uszkodzonej rury i ją naprawić.
Inne działania pośrednie, których
świadkami często jesteśmy poruszając się po ulicach, to remonty sieci
wodociągowych. Nowa sieć nie
ulega uszkodzeniom tak jak stara,
wyeksploatowana i jest gwarancją,
że przez wiele lat nie będzie żadnych awarii. Pamiętajcie, im więcej
wycieków zostanie zlokalizowanych i usuniętych oraz im więcej
sieci zostanie wymienionych, tym
więcej uzdatnionej wody pitnej

Posadzić można prawie wszystko
– W tym roku nasadziliśmy już 300 sztuk drzew. Aktualnie jesteśmy w trakcie sadzenia krzewów przy ul. Konopnickiej – informuje Edward Szewczak z wałbrzyskiego
ratusza. Znanej od lat akcji niestraszny koronawirus.
» Co roku setki drzew
sadzonych jest w
Wałbrzychu

Fot. archiwum

- Kolejne 300 drzew zasadzimy w
przyszłym tygodniu praktycznie we
wszystkich dzielnicach. Tym razem
sadzimy duże ilości brzóz, które
posiadają ozdobne pnie, nawet w
okresie bezlistnym i dają pozytywną
jonizację. Nowe nasadzenia planowane są również w parkach, odtwarzana będzie aleja klonów, jaworów
w Parku Sobieskiego oraz aleja lip
drobnolistnych w parku na Sobięcinie – kontynuuje Edward Szewczak.
W październiku ubiegłego roku
około 1500 drzew posadzili najmłodsi
mieszkańcy Wałbrzycha. Akcja odbyła
się z okazji Światowego Dnia Drzewa.
Udało się wówczas zakupić 1500
drzew szlachetnych, odpornych na
zmieniające się środowisko. – Najważniejsze, żeby wśród najmłodszych
mieszkańców Wałbrzycha powstało
przekonanie, że robimy to dla ocale-

zostanie zaoszczędzonej. Nie będzie
bezpowrotnie wyciekać do gruntu,
starych wyrobisk czy Pełcznicy.
Działania bezpośrednie to aktywności, które wprost prowadzą
do zwiększenia produkcji wody. Co
Wodociągi Wałbrzyskie robią w tej
sprawie? Prowadzą wiercenia w
poszukiwaniu nowych ujęć wody.
Tworzą modele hydrogeologiczne
rejonów wodonośnych. A przede
wszystkim rozpoczęły budowę nowego ujęcia wody w Jedlinie-Zdroju,
na terenie dawnego szybu kopalnianego Pokój.
Red

nia nas wszystkich – mówi prezydent
miasta Roman Szełemej.
Przypomnijmy, że od 16 października
do końca lutego tego roku, czyli poza
okresem lęgowym większości ptaków, specjalistyczna firma na zlecenie
Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze
wykonywała na terenach przez siebie
zarządzanych prace dendrologiczne w
zakresie wycinki i pielęgnacji drzew.
Rekompensatą w wielu przypadkach są
nasadzenia zastępcze. Dlatego też na terenie osiedla, w obszarach nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnię, na
wiosnę i na jesień będą kontynuowane
prace związane z nasadzeniami drzew
i krzewów.
Warto też pamiętać, że w ubiegłym
roku łąki kwietne powstały przy al. de
Gaulle’a. W tym roku miasto kontynuuje
ten pomysł i zakłada nowe łąki m.in.
przy ul. Blankowej, Sikorskiego oraz Siemiradzkiego. Łąki, jak wszystkie tereny
zielone, mają swój pozytywny udział w
ograniczaniu hałasu, zmniejszaniu występowania wysp ciepła i odpływu wód
opadowych do kanalizacji, a do tego
pochłaniają więcej smogu niż klasyczne
trawniki. Pomagają również w utrzymaniu populacji owadów zapylających.
SCB

Źródło: gov.pl/koronawirus
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Nie wziąłem się z księżyca
Przeważnie z dystansem podchodzicie do księży? Czytając ten wywiad, zmienicie zdanie. Jesteśmy przekonani. Nie dlatego, że Witold Baczyński proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu to „swój chłop”. Ale dlatego, że w trudnych czasach potrafi postępować nieszablonowo.
Innym pomysłem na nawiązanie
kontaktu z wiernymi są transmisje
nabożeństw w internecie?
- Transmisje mszy świętych to
pomysł, który realizują inne parafie
i robiły to znacznie wcześniej niż
my na naszej stronie. To fajne, że
ludzie mogą zobaczyć, co dzieje się
w innym kościele, w którym nie byli
nigdy. Natomiast inne nabożeństwa
przypominają o specyfice parafii.
Transmitujemy je, aby pokazać, że
pomimo epidemii życie parafialne i
liturgiczne toczy się swoim naturalnym rytmem.
W ogóle Facebook stał się ostatnio dla księdza narzędziem porozumiewania z parafianami?
- Strona na Facebooku daje wiele
możliwości. Sam się ich uczę i często
ludzie podpowiadają mi, jak tym
całym mechanizmem zarządzać.
Jest wielką pomocą w dotarciu
informacji. Dzięki stronie nauczyłem się, że informacji nie może być
za dużo naraz. Że trzeba częściej
pisać posty niż wygłaszać kazania.
Interaktywność też jest ważna,
bo strona daje więcej możliwości
mniej oficjalnych, czyli sztywnych i
czasami udawanych relacji. Okazuje
się, że dość duża grupa naszych
e-parafian to ludzie z zagranicy,
którzy tu się wychowali, ale brakuje
im dzielnicy, Wałbrzycha i kościoła.
Strona daje możliwość osobistego
zaangażowania w sprawy innych,
jak śmierć, urodziny, czy rocznice.
Można osobiście wyrazić radość,
wdzięczność czy współczucie. Raz
w tygodniu odprawiana jest msza
święta w intencjach internautów.
Dzień wcześniej wystawiam Księgę
Intencji jako post, a komentarze są
intencjami ludzi. Proszę mi uwierzyć, co tydzień jest ich ok 40.
Ludzie mówią o księdzu normalny człowiek, taki „swój chłop”? To
chyba komplement?
- Opinie o mojej osobie wynikają
raczej z możliwości przebywania
bliżej kapłana niż dawały to dotychczasowe okoliczności. A jak się jest
blisko ludzi, to się człowiek odsłania,
pokazuje swoją osobowość. I dobre i
złe strony. Ten, kto nosi sutannę, nie
wziął się z księżyca. Komplementy, o
których pan wspominał, to jedynie
wskazanie, skąd pochodzę. Moja
rodzina wywodzi się z Kresów, z
okolic Lwowa. A tam ludzie tacy są.
Rodzinni, gościnni, weseli. Potrafią

się gościć i potrafią się dzielić. Mam
tam rodzinę i wielu przyjaciół. Często latam na Ukrainę, bo mi tam
jest po prostu dobrze. Może
to stąd te komentarze.
Trudno dziwić się
takiej reakcji, robi
ksiądz rzeczy, jakby
to ująć, nieszablonowe?
- Czy ja wiem?
Robi się to, co konieczne w danym
momencie, a sposób
jest „nieszablonowy”, bo nieszablonowe są te czasy i
wyzwania. Chodzi
o to, żeby z ludźmi
być w tym trudnym
dla nich czasie. Żeby
być na służbie jak
żołnierze, czy lekarze. Mam nadzieję, że
przez takie postawy,

czas zbiórki, jałmużny na tę parafię. Ale okoliczności się zmieniły i
wiedziałem dobrze, że potrzebujemy więcej niż na trzy kielichy
mszalne. Więc postanowiłem
przeznaczyć odłożone pieniądze, które mieliśmy
na wymianę konfesjonałów na wyposażenie naszych medyków,
żeby ratować naszych
parafian.
Na jakim etapie jest
akcja? Czy odzież trafia
już do szpitala?
- Akcja jest w trakcie
realizacji. Mamy zakupionych 86 kombinezonów. Nie
jest łatwo, bo czasami są za
drogie, czasami ktoś obiecuje
wysyłkę i trzeba czekać, czasami ktoś mówi, że ma, a dwa
dni później okazuje się, że nie
ma. Ale cenię zaangażowanie
parafian i z pomocą Bożą będziemy skupować dalej. Jak przychodzi
paczka, to dzwonię na SOR, przyjeżdża pan Krzysztof i
odbiera.

» – Chodzi o to, żeby z ludźmi być w tym trudnym dla nich czasie – mówi Witold Baczyński, proboszcz Parafii św.
Józefa Robotnika w Wałbrzychu

których dziś nie brakuje, ludzie
uświadomią sobie, że ksiądz to
nie zawód, tylko powołanie, a dziś
to konkretna służba, nawet pod
oknami czy w internecie.
Taka służba jak pomysł, żeby
pieniądze uskładane na wymianę
konfesjonałów w kościele oddać
na zakup kombinezonów ochronnych dla medyków?
- Pomysł z pomocą medykom też
wziął się z pojęcia służby i tego,
kim jest ksiądz, kim jest proboszcz.
Jest ojcem, jest pasterzem. A jego
duchowe dzieci teraz są zagrożone. Bo jedne pracują w pobliskim

szpitalu, a inne – i jest ich znacznie
więcej – to osoby w podeszłym
wieku. A miłość to nie jest wtedy,
że się mówi, tylko że się coś robi.
Jak mi ten pomysł wpadł do głowy,
był Wielki Post. Wtedy Pan Bóg
nakazuje się dzielić. Jest jałmużna.
I wie pan co? Co dwa lata pomagaliśmy biedniejszej od naszej
parafii na Ukrainie, żeby mieli w
czym odprawiać, bo nie mieli nic.
Nawet kielichów (chwila zadumy).
Mój przyjaciel, który teraz jest biskupem w Charkowie, mówił, jak
tam jest ciężko. To kupiliśmy im jako
parafia trzy kielichy. I teraz przyszedł

Fot. użyczone (archiwum prywatne ks. Witolda Baczyńskiego)

Łatwiej ostatnio księdza spotkać
na ulicy czy w kościele?
- Każda przestrzeń oddziaływania
Boga jest dobra, jeśli się zachowa
odpowiednie proporcje. Chodzenie
pod bloki przed epidemią nie było
potrzebne, a chodzenie do kościoła
dla wielu jest teraz niemożliwe. Dziś
ksiądz z Panem Jezusem przychodzi
do nich, bo oni nie mogą być w
kościele, za którym tęsknią.
Proszę zdradzić, jak zrodził się
pomysł „epidemicznej kolędy”?
- Przede wszystkim ta „epidemiczna kolęda” jak pan ją nazwał, to
wynik rozmów z wieloma ludźmi, jak
się zaczęły ograniczenia poruszania
się i zgromadzeń. Z innymi księżmi
zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby
do ludzi dotrzeć. Osobiście byłem za
bardziej żywym kontaktem, niż ten
przez media społecznościowe. I tu
pojawiła się pułapka. „Nie chcesz
używać internetu, to jak się dowiedzą, że chcesz do nich iść?” – mówili
niektórzy kapłani.
I?
I wtedy zrodził się pomysł apelu
na FB, żeby dotrzeć do parafian,
żeby najbliżsi przekazali im, że
ksiądz przyjdzie w niedzielę. I wypaliło. Ludzie czekali w oknach, na
balkonach. Było dość zimno, ale
mogłem ich zobaczyć, pomodlić się,
pobłogosławić. Moje kolędowanie
trwa już od 22 marca i odbywa się 2
razy w tygodniu. Parafia podzielona
jest na 4 rejony, pomaga mi w tym
trzech panów, z których każdy zna
swój „rejon”. Kolęda odbywa się w
piątki i niedziele. Więc teoretycznie
jestem w stanie dotrzeć do każdego,
kto chce się spotkać z księdzem i
uzyskać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem raz na dwa
tygodnie.
Jak ludzie reagują widząc kapłana spacerującego między blokami?
- Reakcje ludzi są bardzo podobne.
Nie spotkałem się z jakąś wyraźną niechęcią. Idę, a oni czekają.
Modlimy się, rozmawiamy. Staram
się ich pocieszyć, podtrzymać na
duchu, czasami żartujemy. Dla ludzi
starszych jest to wielkie przeżycie,
bo często są sami, bez rodziny. Mówią, że jak jestem pod oknem czy
balkonem, to czują się tak, jakbym
z tą komunią był u nich w domu.
Wiem, że to dla nich ważne w tym
trudnym czasie.

Czymś jeszcze chce ksiądz zaskoczyć?
- Zadał pan dość ryzykowne pytanie,
komuś kto „działa niekonwencjonalnie” (uśmiech). Otóż mogę zaskoczyć
odpowiedzią. Każdy wywiad niesie
ze sobą zobowiązanie, honorarium,
zatem żebyśmy byli OK, i państwo, i
ja, proszę na poczet tego wywiadu i
dalszej współpracy objąć patronatem
medialnym i w miarę możliwości
finansowym wałbrzyskie hospicjum,
bo też mają ciężko z wyposażeniem.
Nie mam wyjścia. Muszę się
zgodzić.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Umorzą im opłaty
Radni miejscy podjęli uchwały ważne dla lokalnych przedsiębiorców. Ale też związane z wypuszczeniem obligacji
i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Zapadły decyzje m.in. o umorzeniu podatku od nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy, któremu w wyniku epidemii
zmniejszyły się dochody lub stracił źródło

ich uzyskania, umorzeniu należności z tytułu
umów cywilnoprawnych, które przypadały
gminie, zmniejszeniu opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd
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nieruchomości gruntowych w stosunku do
gruntów stanowiących własność gminy z 4
na 3%. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie
emisji obligacji w kwocie 8 mln zł. Celem
jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, m.in. na budowę szkoły, a także
podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Szczawno-Zdrój na 2020 rok”.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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Fot. użyczone (UM Wałbrzych)

» Autobusy miejskie promują
nową, zieloną inicjatywę

WAŁBRZYCH

Zielono mi w… Wałbrzychu
Natknęliście się już na autobusy, oklejone… ekologicznie. Po naszym mieście jeździ takich 7 pojazdów komunikacji miejskiej. Promują Europejski Zielony Ład, nową strategię Komisji Europejskiej.
To wspólna akcja komunikacyjna
Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz
miasta Wałbrzych. Ale o co w tym chodzi i czym jest Europejski Zielony Ład?
Od początku kwietnia 2020 po
wałbrzyskich ulicach jeździ 7 specjalnie oklejonych miejskich autobusów
promujących nową strategię Komisji
Europejskiej. Wałbrzych jako zielone
miasto w Europie oraz Przedstawicielstwo Regionalne KE z siedzibą we
Wrocławiu chce w ten sposób zwrócić
uwagę mieszkańców Aglomeracji
Wałbrzyskiej na postępujące zmiany
klimatyczne oraz pokazać, jak Unia
Europejska chce je zatrzymać.
Powiecie kolejna „ściema”? Poczytajcie dalej, a przekonacie się, że tak nie
jest. Na pewno wiecie już, że Europa
chce zostać pierwszym kontynentem
neutralnym dla klimatu. Ma tak się stać

do 2050 roku. Zatrzymanie zmian klimatycznych i ich skutków to priorytet.
I to nie są żadne „bajania”. Ocieplenie
klimatu i nasilające się katastrofy naturalne są największym wyzwaniem
naszych czasów. To fakt. Nie tylko
rządy oraz organizacje
ponadnarodowe muszą
„coś wymyślić”. Inicjatywę powinny przejąć też
samorządy i sami obywatele. – Wałbrzych jest
symbolem determinacji w przechodzeniu od trudnej historii związanej
z węglem do wizji nowoczesnego,
przyjaznego środowisku miasta
przyszłości. Zielone miasto, zielony
ład, szczęśliwi ludzie to nasze marzenia, coraz bardziej realne dzięki
wielkiemu wsparciu z programów
Unii Europejskiej – tłumaczy Roman
Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła „Europejski Zielony Ład”, czyli nową strategię wzrostu,
która ma umożliwić obywatelom i
przed-

siębiorstwom czerpanie korzyści ze
zrównoważonej zielonej transformacji.
– Na każdym ciąży odpowiedzialność
za przyszłość świata, za przetrwanie
naszej planety. To nasze codzienne

decyzje o wyborze środka
transportu, o właściwym posegregowaniu śmieci, o zepsutym sprzęcie, który oddamy do naprawy, czy wreszcie
o samodzielnej lub wspólnej z
sąsiadami instalacji fotowoltaicznej do pozyskiwania energii
– mówi Jacek Wasik, dyrektor
Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
w Polsce. Niby wszyscy o
tym wiemy, ale tak szczerze
przyznajcie się przed samymi
sobą, robicie coś z tych rzeczy?
„Europejski Zielony Ład” to
m.in. projekty ograniczające
emisję CO2, inwestycje w badania i innowacje oraz ochrona środowiska naturalnego
oraz zachowanie bioróżnorodności. Nierówności między
regionami pomoże zniwelować Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji, dzięki któremu
100 miliardów euro trafi do
najbardziej narażonych obszarów. Także do Wałbrzycha,
który jako dawne centrum
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, stanowi dziś przykład pozytywnych zmian.
– Najbliższy czas trzeba wykorzystać na rozwój czystych
technologii. Z pomocą przyjdą
dodatkowe środki unijne,
w tym w ramach Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji, którego Polska będzie
największym beneficjentem.
Dzięki funduszowi szansę na
dalszy dynamiczny rozwój
zyska także Wałbrzych i cała
Aglomeracja Wałbrzyska, jako
jeden z trzech regionów w
Polsce objętych tą inicjatywą
– dodaje Jacek Wasik.
ToP

» Europejski Zielony Ład, warto dowiedzieć
co to jest?
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GŁUSZYCA

» W tym roku odbędzie się druga edycja konkursu
„Moja mała ojczyzna” o pióro Stanisława Michalika

Zna go chyba każdy

Przez wiele lat promował nie
tylko Głuszycę, ale też Jedlinę-Zdrój i Wałbrzych w licznych
publikacjach takich jak „Wałbrzyskie powaby” czy „Głuszyca
– miasto włókniarzy”. Za działalność społeczną i kulturalną
został uhonorowany tytułami
„Zasłużony dla Miasta i Gminy
Głuszyca”, „Honorowy Zasłużony
dla Włókiennictwa w Głuszycy”,

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”. Pamięć o Stanisławie
Michaliku wciąż jest żywa, a
najlepiej świadczy o tym konkurs o jego pióro – „Moja mała
ojczyzna”. W tym roku odbędzie
się jego druga edycja.
Do 18 sierpnia mieszkańcy
gminy mogą przesyłać prace
konkursowe w dowolnym gatunku literackim (np. opowia-

danie, legenda, wiersz, kartka z
pamiętnika) promujące walory
przyrodnicze oraz zasoby kulturowe i historyczne. Do udziału
zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Konkurs organizowany jest przez CK-MBP w
Głuszycy, a patronat honorowy
objął burmistrz Głuszycy Roman
Głód.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób mieszkających w Głuszycy był bez wątpienia Stanisław Michalik.
Nauczyciel, historyk, samorządowiec, burmistrz miasta, a nawet starosta wałbrzyski. Działacz społeczny i
kulturalny, regionalista, pisarz, poeta, publicysta, bloger. Uzbierało się tego trochę.

» W Jedlinie dziesiątki osób otrzymały przed świętami paczki żywnościowe

Dziesiątki osób
otrzymało pomoc

Gmina Jedlina-Zdrój zadbała, by
w okresie Świąt Wielkanocnych do
wszystkich potr zebujących mieszkańców miejscowości trafiła pomoc
żywnościowa w ramach programu
P O P Ż . Wś r ó d o b d a r o w a n y c h 1 8 0
jedlinian znalazły się osoby starsze
i samotne.

Tuż przed świętami do późnych godzin
wieczornych pracownicy socjalni Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju wraz
z żołnierzami 16 Dolnośląskiej Brygady
Wojsk Ochrony Terytorialnej dowozili paczki
żywnościowe do mieszkańców miasta. Nikt
z potrzebujących nie został pominięty.
Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Przed świętami wielu wymagało wsparcia. W
Jedlinie-Zdroju pomoc – a dokładniej trzeba napisać, że były to paczki żywnościowe – dotarła
do 180 mieszkańców.

SZCZAWNO-ZDRÓJ

» Na parterze można skosztować leczniczych wód
mineralnych: Mieszko, Martę, Dąbrówkę i Młynarza

Takie picie jest dozwolone
Ile razy do niej wdepnęliście?
Teraz naprawdę możecie zatęsknić
za tak prozaicznymi odwiedzinami.
Jesteśmy pewni, że wkrótce znów
tam zawitacie. Tymczasem poznajcie
jej historię.
Obecna pijalnia wód nie jest
pierwszą w historii uzdrowiska.
Najstarszą był drewniany, kryty gontem pawilon z XVI wieku, zastąpiony
w roku 1819 murowaną pijalnią
w kształcie rotundy. Schematyczny
wizerunek tej budowli stanowi dziś
herb Szczawna-Zdroju. W 1836 roku,
gdy rozbudowana Hala Spacerowa

połączona została z nową pijalnią,
dotychczasowy wolnostojący pawilon nad ujęciem Oberbrunnen (dzisiejszego źródła Mieszko) przeniesiono do nieistniejącego dziś kompleksu
rekreacyjno-wypoczynkowego na
Wzgórzu Antoniego, gdzie służył
kuracjuszom jako altana. W marcu
1893 roku doszczętnie spłonęła
drewniana Hala Elizy, a wraz z nią
pożar strawił też pijalnię.
Zaledwie po roku od tragedii rozpoczęto budowę nowej, dwukondygnacyjnej Pijalni Wód Mineralnych
według projektu wrocławskich

architektów. Niestety w 1992 roku
obiekt kolejny raz spłonął, a po
trwającej 4 lata odbudowie został
znów oddany do użytku. Miejsce to
służy mieszkańcom Szczawna-Zdroju oraz kuracjuszom do dziś. Na
parterze pacjenci mogą pić lecznicze
wody mineralne: Mieszko, Martę,
Dąbrówkę i Młynarza, których
ujęcia znajdują się w podziemiach
obiektów uzdrowiskowych. Na
pierwszym piętrze znajduje się sala
wypoczynkowa, w której odbywają
się koncerty muzyczne oraz wystawy malarstwa i fotografii.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Kto z was nie był w Parku Zdrojowym Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie? Ostatnio na pewno nieliczni, ale w ogóle? Teraz
przymknijcie powieki, żeby na chwilę oczami wyobraźni zobaczyć Pijalnię Wód Mineralnych. Prawda, że okazała?

W chwili gdy będziecie mogli w
końcu wyjść z domu, zachęcamy
do odwiedzin pijalni i skosztowania

szczawieńskich wód leczniczych.
Na pewno jesteście spragnieni ich
Red
smaku.
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HISTORIA NIEZNANA

Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Fragment zabudowań huty szkła wraz z nieistniejącą wieżą zegarową (lata ok.
1910-1919). Po prawej obecna ulica Wrocławska (Fot. www.polska-org.pl)

Fascynująca nasza Lustrzanka (1)
Była połowa lat 60. XIX wieku. Wieczorami, przy piwie, spotykali się wówczas
dwaj wałbrzyscy kupcy: właściciel hurtowego składu płótna Stenzel i aptekarz
Brier, często dyskutując o tym, jak najlepiej ulokować posiadane kapitały. Nie
byli przemysłowcami i branża nie miała dla nich znaczenia. Od słowa do słowa
zrodził się pomysł uruchomienia huty szkła.
Jak postanowili, tak zrobili.
W 1868 roku (niektóre źródła
podają rok 1867) założyli
Manufakturę Szkła Lustrzanego Stenzel i Brier na terenie obecnej Piaskowej Góry.
Zgodnie z nazwą huta miała
produkować wyłącznie szkło
lustrzane. Inny asortyment
szklany produkowały fabryki
w okolicy: huta przy obecnej
ul. Piasta w Wałbrzychu (szkło
okienne i butelki) oraz huta w
Gorcach (butelki). Lokalizacja
huty szkła lustrzanego nie
była przypadkowa. Usytuowano ją przy bogatym złożu
piasku polodowcowego (do-

syć rzadkie zjawisko w tym
rejonie górskim), który służył
do szlifowania szkła. Złoże to
eksploatowano kilkadziesiąt
lat, a pozostałością po nim był
głęboki, zalany wodą dół przy
skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Głównej (obecnie zasypany) oraz istniejąca do dzisiaj
hałda przy ul. Piotrowskiego.
Podstawowe surowce do produkcji szkła (krzemionka w postaci bardzo czystego piasku,
dolomit i soda) sprowadzano
z Dolnego Śląska. Najważniejszy z nich – piasek topiarski –
przywożono z okolic Żagania.
Proces produkcji szkła polegał

» Osadnik przy obecnej ul. Romana Piotrowskiego, użytkowany przez hutę szkła (na drugim planie).
Obecnie w miejscu osadnika znajduje się hałda szlamu poszlifierskiego (Fot. www.polska-org.pl)

na stopieniu wymienionych
wyżej surowców w temperaturze powyżej 1200 stopni
Celsjusza. Potrzebną do tego
energię cieplną uzyskiwano z
gazu, z czym nie było problemu: gazociąg doprowadzono
do Piaskowej Góry właśnie w
1868 roku. Do zakładu doprowadzono bocznicę kolejową.
Teren huty o powierzchni 18
ha rozpościerał się między
linią kolejową Wałbrzych –
Wrocław, a dawnym traktem
węglowym (obecnie ul. Wrocławska).
Po zaledwie 12 latach działalności, w 1880 roku ban-
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krutującą hutę luster przejęła
rodzina przemysłowca Carla
Tielscha. Przy wydatnej pomocy Carla Möntiga, dyrektora technicznego, Tielsch
znacząco rozwinął fabrykę
i w krótkim czasie stała się
ona znana zarówno w Niemczech, jak i poza granicami
kraju. Przed 1890 rokiem
w bliskim sąsiedztwie huty
wzniesiono cztery budynki z
mieszkaniami pracowniczymi (jeden z nich już dzisiaj
nie istnieje) oraz biurowiec
(później zaadaptowano go
na mieszkania).
Na przełomie XIX i XX wieku huta weszła w skład spółki
akcyjnej z francuskim towarzystwem Manufactures des
glasses et produits chimiques
St. Gobain, Chauny et Cirey z
Paryża, które wniosło 50%
kapitału. Francuski koncern
posiadający duże doświadczenie w produkcji szkła dokonał modernizacji parku
maszynowego huty i wyszkolił właściwych fachowców.
W latach 1904-1925 dzięki
zaangażowaniu dyrektora
Arbenza, przy obecnej ul.
Odlewniczej i ul. Proletariackiej powstało osiedle domów przeznaczonych dla
pracowników zakładu oraz
kościół luterański (obecnie
kościół św. Józefa Robotnika).
Wszystkie te zmiany sprawiły, że huta stała się szybko znaczącym producentem
szkła lustrzanego i lanego we
wschodniej Europie. Niebawem uruchomiono produkcję
szkła ornamentowego (głów-

nie na eksport zamorski) oraz
szkła giętego i zbrojonego.
W późniejszym okresie huta
produkowała również grube
szkło okrętowe i techniczne.
Fabryka pracowała na pełnych obrotach, aż przyszedł
wielki kryzys (1929-1933),
gdy niemal wygaszono piece
w hucie i znacząco zredukowano liczebność załogi. Przed
II wojną światową na park
maszynowy zakłądu składały się: dwa nowoczesne
agregaty do produkcji szkła
lanego i lustrzanego, dwa
starsze agregaty do szkła
zbrojonego, pięć pieców do
wytopu szkła lustrzanego i
szlifiernia szkła lustrzanego.
Ówczesne zdolności produkcyjne huty wynosiły 200 tys.
m. kw. szkła lanego lub 100
tys. m. kw. szkła zbrojonego. Dział szkła lustrzanego
mógł dostarczyć ok. 15 tys.
m. kw. surówki, a szlifiernia
oszlifować ok. 5 tys. m. kw.
szkła lustrzanego. W 1939
roku wartość huty z pełnym
wyposażeniem szacowano
na 6 mln marek.
W czasie II wojny światowej w hucie eksperymentowano z produkcją grubej
lustrzanki klejowej do samolotów, odpornej na pociski.
Siłę roboczą stanowili jeńcy
wojenni doprowadzani do
zakładu z pobliskiego obozu, który znajdował się przy
parku ze skwerem Sybiraków
(przy ul. Wrocławskiej).
W dniu 9 maja 1945 roku
hutę zajęły władze radzieckie. Władze polskie przejęły

» Huta szkła na początku XX wieku (Fot. www.polska-org.pl)
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zakład w dniu 15 sierpnia
tego samego roku. Huta,
po przejściu w polskie ręce,
weszła w skład Zjednoczenia
Przemysłu Szklarskiego w
Polsce i podlegała bezpośrednio pod Zjednoczenie Hut
Szkła Okręgu Dolnego Śląska
w Jeleniej Górze. Początkowo
załogę polskiej huty niemal w
100% stanowili Niemcy (533
pracowników) przy znikomej
liczbie Polaków (3 pracowników), ale już na koniec 1945
roku proporcje były inne: 367
Niemców i 81 Polaków. Trzon
kadry inżynieryjnej stanowili
trzej, wysokiej klasy, specjaliści niemieccy: Fr. Jochim, G.
Heinke i Jansen. Rozsądna
polityka kierownictwa huty
wobec robotników niemieckich sprawiła, że ci bez większych problemów przekazywali bogate doświadczenia z
pracy w starym koncernie St.
Gobain swoim polskim następcom. Po krótkim okresie
to właśnie ci polscy robotnicy
stanowili średni dozór techniczny (wielu z nich kształciło
się w technikum szklarskim
w Wołominie). W kolejnych
latach systematycznie malała
ilość robotników niemieckich,
a zwiększała się polskich. Na
przykład w połowie 1946
roku Niemców było 307, Polaków 318, ale już w grudniu
ilość Niemców zmalała do
146 osób, a Polaków zwiększyła się do 570. Pod koniec
1947 roku w hucie pracowało
już tylko 64 Niemców, a pod
koniec 1948 roku – ledwie
54.

Wśród pierwszej polskiej
powojennej załogi huty niewielu było zawodowych
szklarzy. Załogę stanowiły
osoby osiadłe po wojnie w
Wałbrzychu, a pochodzące z
centralnej Polski lub z Kresów
(w tym nafciarze z Borysławia). Magnesem przyciągającym ludzi do huty było m.in.
dobre zaopatrzenie załogi
np. w tygodniowe przydziały
mięsa, cukru i mąki. Fabryka
posiadała w Pogorzale własne gospodarstwo rolne o
powierzchni 104 hektarów,
które wytwarzało mleko,
warzywa i ziemiopłody przeznaczone dla zakładowej stołówki i pracowników, a także
pasze dla żywego inwentarza
(konie, krowy) utrzymywanego w hucie. Pierwsza stołówka mieściła się blisko huty,
w restauracji przy ul. Wrocławskiej 19. Huta posiadała
własne budynki mieszkalne
dla pracowników. Z biegiem
lat ich liczba wzrosła do 24.
Własny konsum huty (sklep
przeznaczony wyłącznie dla
pracowników zakładu, niedostępny dla osób z zewnątrz)
funkcjonował już od września
1945 roku. W 1946 toku
przy hucie zorganizowano
spółdzielnię spożywczo-wytwórczą z warsztatem krawieckim i szewskim oraz
zakładem fryzjerskim. Z inicjatywy fabrycznego koła
Robotniczego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci krótko po
przejęciu huty przez Polaków,
w dawnej willi dyrektora huty
z przydomowym ogrodem,

» Widokówka z lat 20. XX w. W górnym polu – huta szkła, w
dolnym – restauracja przy obecnej ul. Wrocławskiej 19,
w której po II wojnie światowej uruchomiono stołówkę
zakładową dla pracowników huty (Fot. www.polska-org.pl)

powstał żłobek i przedszkole
(ul. Wrocławska 23).
W listopadzie 1947 roku
kierownictwo zakładu objął
szklarz z zawodu, działacz
robotniczy i członek KPP –
Stanisław Sykus. Najważ-

niejszymi celami nowego
kierownictwa były: wymiana przestarzałych urządzeń,
podniesienie jakości wyrobów, obniżenie kosztów własnych i zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa.
Cdn...
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1)Ambroziewicz P.,
Wielkie szkło, [w:] Kronika Wałbrzyska (Roczniki
Wałbrzyskie), Wałbrzyskie
Towarzystwo Kultury;
PWN Warszawa-Wrocław
1981;
2)Szyperski A., Huta
Szkła Wałbrzych, [w:] Kronika Wałbrzyska (Roczniki
Wałbrzyskie), Wałbrzyskie
Towarzystwo Kultury;
PWN Warszawa-Wrocław
1981;
3)Rindfleisch M., Chronik
der Gemeinde und des
Badeortes Altwasser nach
unkundlichen Quellen, Verlag von Max Rindfleisch,
Altwasser und August
Birke, Waldenburg 1933;
4)Ludwig B., Osiedla
mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu
górniczo-przemysłowego
(1850-1945), Oficyna
Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław
2010.
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» „Tajemniczy ogród”
to była znakomita
propozycja dla nieco
starszych dzieci

Czy nas pamiętacie?
Dorośli rozumieją, dlaczego instytucje kultury są zamknięte. Gorzej z dziećmi, którym trudno wytłumaczyć, że nie
mogą pójść na ulubiony spektakl. Na przykład do Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu. A przecież tyle tam się działo
w tym sezonie artystycznym.

Od września zeszłego roku do
marca wałbrzyski TLiA przygotował
trzy premiery, „Ferie zimowe przy
Brzechwy” i IV Festiwal małych
Prapremier.
„Podwórko zaginionych zabawek”
(data premiery – 15 września 2019)
to wzruszająca opowieść snuta na
pewnym opuszczonym podwórku,
której bohaterami są porzucone zabawki: Lala, Miś, Pajac, Globus i Klocki. Tytułowe Podwórko, to miejsce, z
którego trudno się wydostać, które
nie wiadomo, gdzie tak naprawdę się
znajduje. Zabawki, żyjąc wspomnieniami z przeszłości, mają nadzieję, że
jeszcze kiedyś ktoś się nimi zaopiekuje
i pobawi jak niegdyś. Sztuka Anny Andraki powstała z inspiracji miejscem
istniejącym naprawdę w zaułkach
lwowskich kamienic. To historia o sile
marzeń, potrzebie bliskości, miłości i
akceptacji, w której główni bohaterowie mają co prawda swoje troski, ale
mają też siebie, wsparcie i chęć, aby
wciąż działać.
„Tajemniczy ogród” (data premiery
– 23 listopada 2019) na podstawie
powieści Fances H. Burnett to spektakl
muzyczny o perypetiach osieroconej
w Indiach angielskiej dziewczynki –
Mary Lennox, która trafia pod opiekę
wuja – lorda Archibalda Cravena,

mieszkającego w pałacu Misselthwaite Manor. Miejsce to, położone pośród angielskich wrzosowisk, skrywa
wiele gorzkich tajemnic, począwszy
od zamkniętego na klucz tytułowego ogrodu po samotność jego
mieszkańców. Lord Craven ciągle
gdzieś wyjeżdża, jakby przed czymś
uciekał. Pogrążony w rozpaczy po
stracie ukochanej żony, nie potrafi
nawet nawiązać relacji ze swoim
synem Colinem. Dopiero obecność
Mary Lennox, jej ciekawość świata
i upór w dążeniu do celu przywrócą
do życia nie tylko zapomniany ogród,
ale przede wszystkim zranione serca
domowników. Odradzająca się przyroda wpłynie bowiem na przemianę
duchową głównych bohaterów. To
spektakl zrealizowany w duchu klasyki, wierny książkowej opowieści.
Pełen magii i mistycznego nastroju,
wykreowanych głównie poprzez musicalową muzykę oraz oszczędną, ale
niezwykle funkcjonalną scenografię,
która z wnętrz pałacu przenosi nas
niepostrzeżenie do zielonego ogrodu.
„Żabcia i Ropuch” (data premiery – 7 marca 2020) na motywach
opowiadań „Frog and Toad” Arnolda
Lobela to pełna poczucia humoru prosta opowieść o przyjaźni żywiołowej
Żabci i pesymistycznego Ropucha,

którzy wspierają się w codziennych
sytuacjach i problemach. Wszystkie
działania zawsze inicjuje Żabcia,
głównie po to, by podnieść na duchu
swojego przyjaciela, służąc mu radą,
pomocą i ciepłym słowem. Oprócz perypetii dwójki przyjaciół, poznajemy
także losy takich postaci, jak: Ślimak,
który
bezustannie dba o
swoją

figurę, Żółw – wiekowy pan, czuwający nad porządkiem w przedstawionym mikroświecie, zawadiacka
Mucha, która produkuje perfumy oraz
polujący na nią Nietoperz. Bohaterowie żyją w harmonijnym świecie
zgodnie z wyznaczonym przez naturę
rytmem, gdzie wspólne spędzanie
czasu jest najważniejszą rzeczą na
świecie, a troska o szczęście drugiej
osoby czyni ten świat jeszcze
piękniejszym.

Festiwal małych Prapremier, który
odbył się we wrześniu minionego
roku, to jedyne wydarzenie na teatralnej mapie Polski, prezentujące
wyłącznie prapremierowe spektakle dla dzieci i młodzieży. Główną
ideą Festiwalu jest otwarcie się na
młodego widza nie tylko poprzez
prezentację najciekawszych spektakli
ostatnich sezonów, ale także poprzez
uczestnictwo w zainscenizowanych
czytaniach współczesnej dramaturgii,
w warsztatach oraz pospektaklowych dyskusjach. Podczas tegorocznej, IV edycji, zaprezentowano 7 najlepszych spektakli prapremierowych
z: Olsztyna, Wrocławia, Katowic,
Zabrza, Kielc i Lublina. Oprócz tego
zorganizowano dziewięć bloków
warsztatowych dla najnajów, dzieci
i młodzieży, które prowadzili czołowi
pedagodzy teatru. W ramach imprez
towarzyszących zorganizowano dwa
pokazy studentów szkół teatralnych: Akademii Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
(filia we Wrocławiu) oraz Akademii
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w
Warszawie (filia w Białymstoku), dwa
performatywne czytania najnowszej
dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
koncert teatralny oraz wystawę
fotografii Bartka Warzechy, jednego
z najważniejszych fotografów teatralnych, dokumentujących zarówno
spektakle, jak i życie społeczne.
Podczas tegorocznych ferii zimowych Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, oprócz standardowej oferty, zaprosił dzieci w wieku od 7 do 12 roku
życia na warsztaty, odbywające się w
dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył zajęć teatralnych z
naciskiem na improwizację teatralną
oraz trening aktora, natomiast drugi
blok warsztatowy dotyczył tańca hip-hopowego. Słowem „Ferie zimowe
przy Brzechwy”.
Red

Fot. Bartek Warzecha

Fot. Waldemar Łomża
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» Wzruszającą opowieść snutą
na pewnym opuszczonym
podwórku mogliśmy oglądać od
połowy września
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Siostry na nowo fascynujące
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Nie jest to może najbardziej oczekiwana premiera roku, ale miło, że prawie 4
lata od pierwszego wydania podwójnej biografii „Sióstr”, ukazała się jej nowa
wersja. Taka po liftingu i poszerzona. Co najważniejsze, wciąż fascynująca.
się tak dużą popularnością, że
do jesieni 2018 roku została
całkowicie wysprzedana. Wi-

dzieliście, czytaliście? Jeśli nie,
teraz macie szansę nadrobić
zaległości. Prawie cztery lata

» Książkę „Siostry”
można kupić
w sklepie
internetowym Zamku
Książ

Zanim do kina

Pola śmierci wciąż rażą
Za pr aszamy do nasze go nowe go cyklu. Nim
wszystko wróci do normalności i kina będą przyciągać repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, zobaczcie zestaw filmów, które stały się
dla mnie najważniejsze. Dziś druga z propozycji
„Pola śmierci” Rolanda Joffe’a.
Tydzień temu zachwycałem się debiutem kinowym
Rolanda Joffe’a „Misją”, tym
razem przywołam jego drugi
i ostatni w moim zestawieniu
obraz – „Pola śmierci”. Tym
razem reżyser przekuł na język
kina scenariusz Bruce’a Robinsona. Ten z kolei napisał go na
podstawie autobiograficznej
książki Sydneya Schanberga.
Joffe zrealizował swój drugi
film także oparty na prawdziwych wydarzeniach.
Akcja „Pól śmierci” toczy
się w Kambodży. W czasach
przejęcia władzy przez Czerwonych Khmerów w 1975
roku. Jego bohaterami są

dwaj dziennikarze Sydney
Schanberg z „The New York
Timesa” i współpracujący
z nim jako tłumacz przewodnik Dith Pran. Panowie
poznają się, kiedy próbują
dostać się w miejsce omyłkowo przeprowadzonego
bombardowania przez wojska amerykańskie. Zachodni
żurnalista chce zebrać tam
materiały na artykuł prasowy. Wydarzenia polityczne
powodują jednak, że mężczyźni muszą uciekać z kraju.
Okazuje się to niezwykle
trudne – Schanberg wylatuje
do Stanów, a Pran trafia do
obozu pracy. Przed utratą

życia może go uchronić tylko
ucieczka. Fabuła od pierwszych do ostatnich minut
trzyma w napięciu.
W dwie główne postacie
wcielają się amerykański aktor
Sam Waterston i kambodżański lekarz i aktor Haing S.
Ngor. Twórcy znakomicie oddali stan permanentnego zagrożenia. Ma się wrażenie, że
ogląda się film dokumentny, a
nie fabularny. W tym miejscu
muszę przywołać nazwisko
autora zdjęć – Chrisa Mengesa. Tego samego, który stał za
kamerami podczas realizacji
„Misji”. I tak jak w tamtym
przypadku jego praca została

od premiery biografii słynnych sióstr ukazała się jej najnowsza wersja. Podejmując
decyzję o wznowieniu książki,
autorka i Fundacja Księżnej
Daisy von Pless postanowili przekazać czytelnikom jej
znacznie poszerzoną wersję,
włączając nowe wyniki badań
Barbary Borkowy nad życiem
księżnej Daisy von Pless i
jej siostry Shelagh, księżnej
Westminsteru.
Odkryjecie na nowo
fascynujące relacje o
Daisy i Shelagh, ale to
nie wszystko. Poznacie
wiele nieznanych dotąd faktów z życia najsłynniejszej księżnej
pszczyńskiej. Myślicie,
że to zabieg marketingowy? Bzdura! Dowiedzcie się, jakie było
zaangażowanie Daisy
w stworzenie międzynarodowej agencji prasowej. Poznajcie historię
jej brutalnie przerwanej
przeprowadzki do ukochanej
Anglii czy pułapki, w jaką

wpadła w nikczemnym planie
porwania dwóch brytyjskich
generałów!
Dodatkową atrakcją nowego wydania jest odświeżona
szata graficzna książki. Szereg
publikowanych po raz pierwszy zdjęć (m.in. z archiwum
rodziny książęcej Hochberg-

nagrodzona m.in. Oscarem.
Nie była to jedyna statuetka,
z którą wyjechali filmowcy
„Pól śmierci” z Los Angeles w
1985 roku. Oprócz reżysera
otrzymali je jeszcze Waterston i S. Ngor. Co prawda
deszcz nagród ominął autora
muzyki Mike’a Oldfielda, ale
nie umniejszy to wartości niezwykłych dźwięków i melodii.

Nic zatem dziwnego, że
oprócz filmu w formacie DVD,
została wydana sama muzyka
na CD. Ten cały splendor, który
towarzyszył „Polom śmierci”
na festiwalach, nie zniekształcił przesłania obrazu. Dla mnie
to opowieść o bezduszności
i głupocie totalitaryzmu, ale
przede wszystkim o przyjaźni, lojalności i bohaterstwie.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

Książka Barbary Borkowy
„Siostry: Daisy von Pless i
Shelagh Westminster” cieszyła

-Pless) oraz zmieniona w tonacji okładka zapewniają tej
edycji unikalną pozycję w
bibliografii księżnej Daisy.
Drugie wydanie „Sióstr”
dostępne jest od niedawna w
sklepie internetowym Zamku
Książ w Wałbrzychu.
Re

» Księżna Daisy
von Pless oraz
księżna Shelagh
Westminster

Według brytyjskich twórców,
bohaterstwo nie ma postury,
ani twarzy Dwayne’a Johnsona, tylko miłego i skromnego
Hainga S. Ngora. „Pola śmierci”, podobnie jak „Misja”,
ma charakter ponadczasowy
i uniwersalny przekaz zrozumiały pod każdym kawałkiem
nieba na ziemi.
Piotr Bogdański

» „Pola śmierci” mają
charakter ponadczasowy
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Okiem gracza

SKN

Resident Evil 3 Remake

Każdy fan gier komputerowych powinien kojarzyć ten tytuł. Jeden z klasyków gatunku pojawił się w odświeżonej formie. Od 3 CHALLENGER
kwietnia mamy okazję przeciwstawić się hordom zombie i wejść
na wyższy poziom strachu w jakże dobrze nam znanym Raccoon City.

Prawnik radzi
Nowe rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży,
maski albo maseczki.
Nakaz noszenia maseczek
lub zakrywania w inny sposób
ust i nosa obowiązuje od 16
kwietnia 2020 do odwołania.
Zakrywanie ust i nosa jest
obowiązkowe w środkach publicznego transportu zbiorowego, w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się
osoby niezamieszkujące lub
niegospodarujące wspólnie;
na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej
przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu-

ry, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym.
Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
w obiektach handlowych lub
usługowych, placówkach han-

dlowych lub usługowych i na
targowiskach (straganach), na
terenie nieruchomości wspólnych.
Nakaz nie obowiązuje w
mieszkaniach, w samochodach, w których przebywa
lub porusza się 1 osoba albo
1 osoba z dzieckiem do 4 lat.
Obowiązek zakrywania ust i
nosa nie dotyczy dzieci poniżej
4 lat, osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu
stanu zdrowia, całościowych
zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w
stopniu umiarkowanym albo

Jeszcze nie teraz
Trochę nas już chyba poznaliście i wiecie, że
nie lubimy takiej stagnacji. Niestety to jest niezależne od nas. W tym numerze znów nie znajdziecie u nas konkursu oraz sondy.

głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia
lub zaświadczenia w tym
zakresie nie jest wymagane),
osób wykonujących czynności
zawodowe, służbowe lub
zarobkowe w budynkach,
zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby
wykonującej bezpośrednią
obsługę interesantów lub
klientów; kierującego środkiem publicznego transportu
zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym
zarobkowy przewóz osób,
jeżeli operator publicznego
transportu zbiorowego albo
organizator tego transportu
zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób
w sposób uniemożliwiający styczność, duchownego
sprawującego kult religijny,

mechanika rozgrywki jest naprawdę
dobra. Amunicja jest ograniczona, a
przeciwnicy są bardzo wytrzymali.
Tak więc strzelanie do wszystkiego
po prostu nie ma sensu, a wręcz
sugerowane jest po prostu bieganie i omijanie większości zombie.
Wprowadzoną nowością są też
uniki – naciśnięcie przycisku w odpowiednim momencie spowalnia czas
i daje Jill chwilę oddechu. A co do
Nemesis, to spełnia swoją rolę, choć
trochę mu brakuje do pierwowzoru z
oryginału. Nie jest już to niezależna
postać, na którą możemy natknąć się
w dowolnym momencie gry, a raczej
postać a la „boss” pojawiająca się
w konkretnych oskryptowanych momentach. Podsumowując uważam,
że gra trzyma swój poziom i zapewni
wiele godzin rozrywki, a przy okazji
strachu. Tak więc z pewnością warto
dać jej szansę.

w tym czynności lub obrzędy
religijne, podczas jego sprawowania.
Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach
handlowych lub usługowych
może w czasie wykonywania tych czynności zakrywać
usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca
prowadzenia sprzedaży lub
świadczenia usług w danym
obiekcie lub placówce są
oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.
Macie jakiś kłopot? Piszcie do naszego prawnika, a
on spróbuje wyjaśnić wam
prawne zawiłości i umiejętnie wytłumaczy, jak poruszać
się w gąszczu przepisów.

Z obu rubryk musieliśmy zrezygnować z
wiadomych względów – pandemia koronawirusa. W przypadku sondy trudno, żebyśmy
was namawiali do zrekompensowania sobie
tego braku. Przecież nie będzie sami siebie
przepytywać.
Co do konkursów, w których przeważnie nagrodą były obiady w rozmaitych wałbrzyskich
restauracjach, można jakoś temu zaradzić. Nie

„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.komputerswiat.pl)

Jako Jill Valentine, członkini elitarnej
jednostki S.T.A.R.S. próbujemy wydostać się z opanowanego przez wirus
– T miasta. Czy damy jednak radę, gdy
czai się na nas tajna broń korporacji
Umbrella – Nemesis?
Gra rozpoczyna się w stylu prawdziwego horroru. Zaczynamy w pustym
mieszkaniu, należącym do głównego
bohatera od krótkiego wprowadzenia,
po czym wychodzimy na ulice Raccoon
City. Tu trzeba przyznać, że wyglądają
one wręcz „obłędnie”. Miasto w początkowej fazie apokalipsy w połączeniu z
grafiką zastosowaną w „Resident Evil 3
Remake” daje nam fenomenalne i niezapomniane wrażenia. Capcom naprawdę
wywarł na mnie wrażenie dbałością o
wszystkie szczegóły i detale widoczne
w grze, więc jeżeli macie chwilę wytchnienia, to nie zapomnijcie rozejrzeć
się dookoła i przyjrzeć się uważniej
starannie wykreowanemu światu.
Wracając do rozgrywki, jak na
prawdziwy survival-horror przystało,

Czekamy na maile pod adresem: redakcja@wieszco.pl.
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

dostaniecie wprawdzie od nas w prezencie
lunchu za dobrą odpowiedź na konkursowe
pytanie, ale posiłek sami możecie zamówić na
wynos w ulubionej knajpce. W miarę możliwości oczywiście. Wy otrzymacie namiastkę
normalności, a przy okazji pomożecie lokalnej,
nierzadko rodzinnej firmie gastronomicznej.
Namawiamy was do tego gorąco.
Redakcja
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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 - popularna muzyka w kościele
prawosławnym
3 - niebezpieczna przypadłość planetarnopsia
5 - czarne w grze maksyma lub minima
7 - dla piszących i latających
9 - odwrócony szczyt rankingu o niezbyt
przyjemnym zapachu
10 - ryba z poleceniem dla detektywa
11 - odskocznia życiowa zarówno dla
wielu emerytów, jak i miłośników
odlotów
Pionowo:
1 - znana piosenkarka na drzewie
4 - zboże skrzywdzonego grzyba
6 - popularna w Wałbrzychu ukraińska
jednostka wojskowa
7 - obwód niedopałka podzielony przez
2r w każdym laboratorium
8 - gaz prawie całkiem otoczony morzem

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
5 - w rogu ciemna - tabaka
6 - świecące naczynie - lampka
9 - miasto spod ziemi – Zakopane
10 - owoc z kurzym wezwaniem - kokos
11 - podskakuje, a fajnie ją posiadać, aby się przemieszczać bryka
12 - czerwona, słodka, posiada rybę - malina
Pionowo:
1 - normalna bywa dla wielu koniecznością , poselska bywa dla
wielu marzeniem – dieta
2 - owad, który zszedł na psy - pchła
3 - liczbozwierzę do podtrzymywania – stojak
4 - bezpieczne dla opierzonego malucha, a może być niebezpieczne dla nieopierzonego – gniazdo
7 - śniadaniowa potrawa w każdym kwiatku – płatki
8 - często piękne na morzu lub jeziorze, a potrafią przyprawić
o ból głowy - zatoki
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Fot. użyczone (Archiwum prywatne Franciszka Ślązaka)

» Skład pierwszoligowych ciężarowców Zagłębia Wałbrzych. Stoją od lewej: Franciszek Ślązak (trener), Andrzej Urban, Piotr Prajs, Jan Stachura,
Dariusz Skrzypczak, Marek Burzyński, Włodzimierz Ostapski, Jan Hyra (kierownik drużyny). Kucają od lewej: Andrzej Kilis i Dariusz Cieślak

Amator silny jak Herkules
Są takie dyscypliny sportu, o których przypominamy
sobie w chwili wielkich triumfów. Cmokamy z zadowolenia, dopiero gdy „nasi” zdobędą medal olimpijski. Jest tak choćby z podnoszeniem ciężarów.
Później zapominamy o bohaterach. Atletów w Wałbrzychu, dźwigających „żelastwo”, nie brakowało, a
było wśród nich kilku „mocarzy”.
Podnoszenie ciężarów, to
dyscyplina mająca w Wałbrzychu silne związki z Francją.
To jedna z pierwszych sekcji,
które powstały tuż po wojnie
w klubie Julia. Ciężarami w
początkowej fazie zajmowali
się głównie reemigranci znad
Sekwany. Jednym z założycieli
był Mieczysław Skurczyński,
postać doskonale znana starszym kibicom. Jego pierwszą
miłością był futbol, ale nie
ukrywał też romansu ze sztangami. Pierwszymi zawodnikami dźwigającymi ciężary
w Julii byli natomiast Józef
Kciuk, Henryk Nożewski, Bronisław Stępień, a także bracia
Dudowie, którzy notabene
uprawiali też zapasy.
Tu na chwilę zatrzymajmy
się z opowieścią o dyscyplinie,
która rozwijała się w Wałbrzy-

chu, by przybliżyć postać Bolesława Wójcika. Wielu z was
na pewno podrapało się teraz
bezradnie w głowę, próbując
przypomnieć sobie, kim był
wspomniany Wójcik. Urodził
się w 1919 roku we Francji,
po II wojnie światowej przyjechał do Wałbrzycha, jak
wielu za chlebem. A że był
fachowcem w sprawach górnictwa, natychmiast dostał
pracę w swojej dziedzinie.
I tak trafił na kopalnię na
Białym Kamieniu. Podobno
był piekielnie silnym mężczyzną, który potrafił przenieść
oburącz to, co podnosiła
maszyna. Dzielimy tę historię
przez dwa, ale faktem jest,
że gdy amator znad Sekwany
po raz pierwszy pojawił się w
hali, gdzie trenowali sztangiści, wzbudził podziw. Wójcik

był szczupłym, 30-latkiem
bez przesadnej muskulatury.
Zawodnicy widząc chłopaka
z zaciekawieniem przyglądającego się ich nierównej
walce z „żelastwem” , mieli
podobno zapytać, czy chciałby
spróbować. Byli przekonani,
że Wójcik nie poradzi sobie z
ciężarami. Reemigrant z Francji bez problemu zaczął podnosić sztangi, z którymi „zawodowcy” z klubu Julia mieli
duże problemy. Co było robić,
działacze widząc w chłopaku
olbrzymi talent zaczęli namawiać go, żeby zapisał się do
klubu. Jego zgłoszenie zostało
wysłane do Polskiego Związku
Atletycznego dopiero w 1950
roku. Wcześniej Wójcik wystąpił w mistrzostwach Polski
w podnoszeniu ciężarów w
Toruniu, jako niezrzeszony

amator. Trenerzy z Wałbrzycha
wyprosili u sędziów, by mógł
wystartować w wadze średniej poza konkursem i… wielu szczęka opadła do podłogi.
Bolesław Wójcik był rewelacją turnieju. Ustanowił wtedy
nowy rekord Polski w trójboju
olimpijskim (rwanie, podrzut,
wyciskanie) uzyskując łącznie
297 kg. Żebyście mieli wyobrażenie. Jego rezultat był
lepszy od osiągnięcia następnego sztangisty w stawce
o kilkadziesiąt kilogramów.
To w podnoszeniu ciężarów
przepaść. Wynik nie mógł
być jednak wpisany do tabel,
ponieważ wałbrzyski atleta
wystąpił poza konkursem…
W mistrzostwach kraju,
organizowanych w kolejnych
latach „ nasz Herkules” mógł
już wystartować. I zgodnie z

» Włodzimierz Ostapski był trzykrotnym mistrzem Polski, także
członkiem kadry olimpijskiej. W 1992 roku nie pojechał
jednak na igrzyska do Barcelony z powodu kontuzji
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przewidywaniami w cuglach
zdobył złote medale w swojej
wadze. Zarówno w 1951, jak
i 1952 roku. Jak podkreślała
ówczesna prasa, był murowanym faworytem do wyjazdu
na Igrzyska Olimpijskie w
Helsinkach. Mógł się tam pokusić o medal i zostać bohaterem narodowym. Niestety z
powodu kontuzji do Finlandii
nie pojechał. Legitymował
się lepszymi wynikami od
Klemensa Roguskiego, który reprezentował Polskę na
olimpiadzie w wadze średniej.
Wójcik startował na pomoście
aż do 1974 roku zdobywając
w tym czasie wielokrotnie
tytuły mistrza Polski. Był też
trenerem w sekcji.
Wróćmy do klubu sportowego Julia. Ciężarowa sekcja
w latach 50. Miała się całkiem
dobrze. W 1952 roku Wójcik
razem z Henrykiem Nożewskim
i Bogumiłem Dudą wywalczyli
w Piotrowicach złote medale
Zrzeszenia Sportowego Górnik.
Takie wtedy rozgrywano zawody. W drużynie występował
też doskonale znany w środowisku siłacz, pochodzący z
Boguszowa-Gorc, Rajmund Niwiński. Później Julię, jako wielosekcyjny klub, przemianowano na Thorez i już pod taką
nazwą ciężarowcy z Białego
Kamienia czterokrotnie zostali
drużynowymi wicemistrzami
Polski (1957, 1959, 1961 i
1962), a także kilkukrotnie
zajęli trzecie miejsce w kraju.
Sukcesy te miały przełożenie
na powołania do reprezentacji.
W latach 1955-1966 Henryk
Nożewski, Bolesław Krzywda
i Józef Kciuk byli członkami
kadry narodowej. Na początku
lat 70. szkoleniowcem sztangistów Zagłębia został Franciszek
Ślązak. Dzięki niemu ciężary
przetrwały w małej salce przy
ul. Wańkowicza w Wałbrzychu
przez wiele lat. To Ślązak wychował sporą grupę atletów,
z którymi jako szkoleniowiec
Zagłębia odnosił sukcesy.
W latach 80. ciężarowa sekcja Zagłębia zaczęła najlepszy
okres w swojej historii. Od
1980 do1987 roku drużyna
walczyła w II lidze, a przez
kolejne 5 lat w ekstraklasie.
Wałbrzyszan reprezentowali
wówczas: Włodzimierz Ostapski, Dariusz Skrzypczak, Artur
Kołodziej, Andrzej Urban,
Marek Burzyński, Andrzej
Kilis, Dariusz Cieślak i Henryk
Romanek. Przekształcenia
na kopalniach, które dotąd
finansowały kulturę fizyczną, wymusiły na działaczach
podjęcie decyzji o powołaniu
jednosekcyjnego Ciężarowego Klubu Sportowego Zagłębie Wałbrzych. Prezesem

wybrano dotychczasowego
opiekuna Jana Bednarka, a
na stanowisku trenera pozostał oddany całym sercem
dyscyplinie, Franciszek Ślązak.
Jednym z jego wychowanków
był wspomniany już Włodzimierz Ostapski, prawdziwy
mocarz. Do tego wybijający
się zawodnik, który trzykrotnie został mistrzem Polski w
kat. 100 kg. W 1991 roku
podczas mistrzostw świata
w Niemczech Ostapski był
również bardzo bliski medalu,
ale ostatecznie zakończył zawody na wysokim czwartym
miejscu. Liczył, że może uda
się zrewanżować rywalom
rok później podczas Igrzysk
Olimpijskich w Barcelonie.
Do stolicy Katalonii jednak nie
pojechał z powodu kontuzji.
W połowie lat 90. w salce
przy ul. Wańkowicza rozpoczęto szkolenie dziewcząt.
Młode sztangistki szybko zaczęły robić postępy i w 1998
roku jedna z najbardziej utalentowanych atletek, Sylwia
Tomczyk, świętowała swój
pierwszy duży sukces. Została
mistrzynią Polski juniorek. Z
kolei Marlena Domagała
zdobyła srebrny medal
w krajowym czempionacie juniorek
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» Ciężarowcy i zapaśnicy Thoreza często wspólnie trenowali. Wspólny przemarsz podczas zawodów resortowych pod koniec lat
50. ubiegłego wieku. W pierwszym rzędzie idą (od lewej): Bolesław Krzywda, Józef Kciuk, Henryk Nożewski i Ryszard Duda

w 2000 roku. Jeśli jesteśmy przy młodych zawodnikach, których przez kilkadziesiąt lat przewinęło
się naprawdę sporo,
warto wspomnieć,
że uczestnikiem
młodzieżowych
mistr zostw

świata i Europy był Artur Kołodziej, a
medale MP juniorów zdobywał również
Arkadiusz Borecki, który w pewnym
momencie został powołany
do reprezentacji kraju. Młodzieżowym
mistrzem Polski
był też Wiesław

Gawlikowski. Do wybijających się zawodników należeli Henryk Pieczonka,
rekordzista Polski juniorów w rwaniu oraz
medalista MP juniorów, a także trzej inni
zdobywcy krążków podczas mistrzostw
kraju juniorów: Jan Wierzbicki, Dariusz
Skrzypczak i Jan Grzegorczyk.
Tomasz Piasecki

» Urodzony we Francji Bolesław Wójcik
to pierwszy wybitnym zawodnikiem
Thoreza w podnoszeniu ciężarów
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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

