
Jako społeczeństwo 
zapomnieliśmy, jak trudny 
jest zawód lekarza 
i pielęgniarki
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Czy wiesz, że…
Na terenie dzi-

siejszego Wałbrzy-
cha, w różnych 
okresach czasu, 
funkc jonowało 
aż 13 kin? Cztery 
kina w Śródmieściu 
(Polonia, Górnik, 
Przyjaźń i Lalka), 
dwa na Podgórzu 
(Bałtyk oraz Miesz-
ko, później znane 
jako Kolejarz), Vic-
toria na Sobięcinie, 
Zorza na Białym 
Kamieniu, Oaza na 
Nowym Mieście, 
Barbórka  (Bar-
burka) na Szcza-
wienku, Apollo 
na Starym Zdroju, 
Piaskowa Góra w 
dzielnicy o tej sa-
mej nazwie oraz 
najmłodsze kino 
Cinema City w Ga-
lerii Victoria. Z tych 
trzynastu kin do 
dzisiaj funkcjonują 
tylko dwa: Apollo 
i Cinema City.

Piotr Frąszczak 

FAKTY
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5 MA JA W WERSJ I 
PAPIEROWEJ

5 MA JA W WERSJ I 5 MA JA W WERSJ I 
PAPIEROWEJPAPIEROWEJ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 28.04
Temp. 21/9 
zachmurzenie duże

Środa 29.04 
Temp. 17/7 
burze z piorunami

Czwartek 30.04
Temp. 19/5 
zachmurzenie duże

Piątek 1.05 
Temp. 16/3
przelotne opady
 
Sobota 2.05 
Temp. 16/5 
pochmurno

Niedziela 3.05
Temp. 16/6 
pochmurno

Poniedziałek 4.05 
Temp. 20/8 
przelotne opady

Czytaj str. 10

Skoro rząd luzuje niektóre obostrze-
nia i zamierza tak postępować w 
dalszym ciągu, „odmrażając” kolejne 
sektory gospodarki, również i my 
zdecydowaliśmy się iść tym tropem i 
wrócić do papierowej wersji tygodnika 
WieszCo. Z maili od was wiemy, że 
nie mogliście się  doczekać tej decyzji. 
Wychodzimy jej naprzeciw.  

Od kolejnego wydania gazety, która 
ukaże się we wtorek, 5 maja, będziecie 

mogli nas poczytać w tradycyjny spo-
sób. Popołudniem lub wieczorem roz-
łożyć papierową wersję WieszCo i przy 
kawie lub herbacie zatopić się w lek-
turze ulubionych rubryk – felietonów, 
wywiadów, historii nieznanej, sportu 
i kultury. Zresztą sami wiecie najle-
piej, kiedy i w jakich okolicznościach 
najlepiej nas poczytać. Wiecie już, że 
mamy nieco prześmiewcze spojrzenie 
na otaczającą nas rzeczywistość, ale 

przecież za to nas lubicie i obiecujemy 
nie zmieniać się w dalszym ciągu. 

Intensywnie pracujemy również 
nad nowymi kanałami dystrybucji, 
aby nasz tygodnik docierał do jeszcze 
większej liczby czytelników. Znajdziecie 
nas w większości miejsc, w których 
dotąd otrzymywaliście gazetę, a które 
mimo pandemii koronawirusa, są na-
dal otwarte. To głównie sklepy, kioski, 
punkty usługowe w całym regionie. 

Nie dostaniecie natomiast naszego 
tygodnika od kolporterów, których 
jeszcze nie chcemy „wypuszczać” na 
ulice Wałbrzycha.  

Rzecz jasna cały czas zapraszamy 
was do czytania gazety na stronie 
www.wieszco.pl. Możecie to zrobić w 
każdej chwili. Od przyszłego tygodnia 
nowy numer zawsze pojawiać się 
będzie w każdą środę. Pamiętajcie o 
nas. Miłej lektury WieszCo.       Redakcja

Wracamy do wydania papierowego!
Postanowiliśmy zakończyć okres… rozłąki. A tak na poważnie, od przyszłego numeru wraca 
papierowe wydanie tygodnika WieszCo! Cieszymy się, że już we wtorek 5 maja, przeczyta-
cie swoją ulubioną gazetę w tradycyjny sposób. Cały czas zachęcamy was też do ściągania 
aktualnego numeru ze strony www.wieszco.pl. 
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Działalność gospodarcza w Wałbrzychu? 
    2019    2020 
Wykreślenie działalności   0    9

Zawieszenie działalności 16    66

Stopa bezrobocia
   
    Luty 2020  Marzec 2020  
Wałbrzych   5,4 %   5,1 %  

Powiat wałbrzyski  13 %   13,1 %

FAKTY

Część połączeń Kolei Dolnośląskich jest za-
wieszona już od 20 marca, kiedy to ograniczono 
kursowanie kilkudziesięciu par pociągów.

– Sytuacja zmusiła nas do ograniczenia 
liczby połączeń do niezbędnego minimum. 

Od rozpoczęcia epidemii średnia frekwencja 
wynosi około 10% normalnego zapełnienia, 
a część składów jeździ po prostu pustych – 
mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy 
Kolei Dolnośląskich. – Musimy reagować na 

zmieniającą się sytuację, jednak nie zostawia-
my Dolnoślązaków bez dostępu do naszych 
pociągów – dodaje. 

Korekta rozkładu obejmie w sumie 138 
pociągów. W całej relacji zawieszone zostały 
94 połączenia, w tym 9 sezonowych, które 
miały zostać uruchomione od 25 kwietnia. 
Część nadal obsługiwanych kursów zostanie 
skrócona bądź wydłużona, pojawią się rów-
nież nowe. 

Zmiany dotyczyć będą wszystkich linii.
SCB

Kolej zawiesza część połączeń
Zmiany rozkładu jazdy wprowadziły Koleje Dolnośląskie. Weszły w ży-
cie od 19 kwietnia. Spółka zdecydowała o czasowym zawieszeniu kur-
sowania kilkudziesięciu pociągów ze względu na niską frekwencję. 
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(Dane dotyczą okresu od 20 marca 
do 20 kwietnia każdego roku)

Nie dowiecie się, czym jest spowolnienie 
gospodarcze, nim na własnej skórze nie przeko-
nacie się, że coś jest nie tak. Na przykład gdy nie 
będzie was stać kupić rzeczy, na którą przed wy-
buchem pandemii koronawirusa mogliście sobie 
pozwolić. Statystki na razie nie są najgorsze, 
więc bardzo możliwe, że kryzys jeszcze was nie 
dotknął. I oby tak zostało jak najdłuższej, ale… 

Właśnie, nie ma co tyle gadać, tylko przyjrzeć 
się dokładnie liczbom, które udało nam się dla 
was zgromadzić. Osób bez pracy zarówno w 
Wałbrzychu, jak i w powiecie jest dziś mniej 
niż przed rokiem. To chyba zaskoczenie. Dla 
porównania w marcu 2019 roku w mieście 
było 2490 bezrobotnych. Pod koniec marca 
tego roku bez stałego zatrudnienia pozostawało 
natomiast 2167 osób. W powiecie wałbrzyskim 
te dane kształtują się odpowiednio na poziomie 
1768 i 1662 bezrobotnych. Firmy czekają, nie 
zwalniają. Każą wybierać wam urlopy, wycze-
kują kolejnych kroków rządu w odmrażaniu 
gospodarki. Nie wiemy, jak długo wytrwamy w 
tym zawieszeniu. Na razie żadne duże przed-
siębiorstwo w regionie nie zgłosiło (a ma taki 
obowiązek) Powiatowemu Urzędowi Pracy w 
Wałbrzychu grupowych zwolnień. To dobrze. 
W styczniu i lutym tylko nieznacznie przybyło 
nowych bezrobotnych w porównaniu rok do 
roku. W kolejnych dwóch miesiącach zareje-
strowało się ich już nieco mniej niż w marcu 
i kwietniu 2019 roku. Też dobrze, ale… – Od 
połowy marca przyjmuje się rejestrację wyłącz-
nie online, dlatego do niewielkiej liczby nowych 
osób bez pracy należy dorzucić nierozpatrzone 
jeszcze wnioski oraz tych, którzy nie byli w stanie 

zarejestrować się w ten sposób – mówi Marzena 
Radochońska, dyrektorka PUP w Wałbrzychu. Bo 
na przykład nie mieli profilu zaufanego.     

Spece od rynku pracy zgodnie twierdzą, że 
kryzys bardziej widoczny będzie w liczbach 
dopiero w maju i czerwcu, gdy spłyną dane 
z kolejnych miesięcy trwania pandemii. Na 
pewno wam o nich opowiemy. Na razie nie 
straszymy, ale przestrzegamy. 

To, że do budżetów samorządów wpływa 
mniej pieniędzy, jest już odczuwalne. Wał-
brzych miesięcznie traci kilkaset tysięcy złotych. 
To niższe wpływy z podatków, a także brak 
środków za opłaty parkingowe czy przejazdy 
komunikacją miejską. Niepokojąco wyglądają 
również w mieście dane dotyczące prowadze-
nia jednoosobowych firm. Od 20 marca do 
20 kwietnia 2019 roku w Wałbrzychu nie wy-
kreślono z rejestru żadnej działalności. W tym 
samym okresie tego roku już 9 przedsiębiorców 
zdecydowało się zlikwidować swój biznes. 
Jeszcze gorzej wyglądają statystyki pod wzglę-
dem zawieszenia działalności. W omawianym 
okresie 2019 roku odnotowano 16 takich 
wpisów, od 20 marca do 20 kwietnia tego roku 
zawiesić działalność postanowiło czterokrotnie 
więcej osób. – Dane są poglądowe, ponieważ 
zgodnie z aktualnymi przepisami przedsiębior-
ca może wskazać datę wsteczną zawieszenia 
bądź wykreślenia działalności. Przykładowo w 
maju wskazać datę zakończenia prowadzenia 
biznesu lub zawieszenia na przykład na dzień 
1 kwietnia – tłumaczy Edward Szewczak, 
rzecznik prasowy UM w Wałbrzychu. 

Tomasz Piasecki 

Biedy nie ma, ale się zbliża 
Kryzys to dziś drugie po koronawirusie najpopularniejsze słowo w Polsce. Pra-
wie wszyscy o nim mówią. Kojarzy się z bezrobociem, bo bez pracy nie dosta-
niecie  wynagrodzenia. Dlatego przyjrzeliśmy się kilku liczbom? Czy już jest 
się czego bać?     
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Możecie myśleć, że jesteśmy 
trochę (nawet więcej niż tro-
chę) jak Statler i Waldorf. Nie 
kojarzycie ich? To kukiełki z 
programu The Muppet Show. 
Dwaj zdegustowani starsi pa-
nowie. Właściwie wiecznie 

niezadowoleni malkontenci. 
Nie chcemy być jak oni, ale gdy 
widzimy, jak niektórzy chcą nas 
rozmiękczyć niczym restaurato-
rzy chleb gorącym żurkiem, po-
dawanym w małym bochen-
ku, to dostajemy drgawek.   

Nie trzeba być Krzysztofem 
Jackowskim, ani żadnym in-
nym jasnowidzem lub wróż-
bitą, żeby przewidzieć, która 
grupa zawodowa za kilka dni 
będzie tą najważniejszą dla 
partii rządzącej. Każda ko-

lejna władza miała na nich 
wywalone, a wkrótce staną się 
języczkiem u wagi. To listono-
sze, którzy usłyszeli obietnicę 
dodatkowej pensji. Za to, że 
wezmą udział w kopertowej 
farsie i doniosą przed 10 maja 

do wyborców najważniejsze w 
tym roku przesyłki, mają otrzy-
mać premię. Chyba równowar-
tość jednej wypłaty, czy jakoś 
tak. Listonosze nie powinni 
się tym zadowolić. Gdybyśmy 
byli na ich miejscu, za pośred-
nictwem jednego z zapewne 
kilkudziesięciu związków za-
wodowych działających na 
poczcie, krzyknęlibyśmy kilka 
razy więcej. Wtedy sens mia-
łyby słowa piosenki Skaldów: 
„Ludzie zejdźcie z drogi, bo 
listonosz jedzie, ciężka jest od 
listów torba listonosza dziś”.    

Nasz ulubiony minister, Ja-
cek Sasin (ten od aktywów 
państwowych), co to ma 
pod sobą i PZU, i PGE, i PKO 
stwierdził, że w ciągu kilku dni 
listonosze zdołają dostarczyć 
pakiety wyborcze do jakichś 14 
milionów domów. Nie wiemy, 
czy minister Sasin jeździ na 
benzynie wyprodukowanej 
w Lotosie, czy w Orlenie, ale 
jako historyk z wykształcenia 
wie na pewno, że „naj nie 
bierze się znikąd”. Dlatego 
podobno wpadł na genialny 
pomysł rozpoczęcia druku kart 
do głosowania przez Wytwór-
nię Papierów Wartościowych 
już teraz. Choć ustawa w tej 
sprawie zalega w Senacie i nie 
została „na sztywno klepnięta” 
przez Sejm, ani tym bardziej 
podpisana przez prezydenta 
Andrzeja Dudę, wzory kart, na 
których mamy stawiać swoje 
krzyżyki, są wymyślone. 

Skoro jesteśmy przy głowie 
państwa. Andrzejowi Dudzie 
niedawno wymsknęła się dość 
niefortunna wypowiedź. Jak 
dziecku zapytanemu podczas 
niedzielnego obiadu „czy lu-
bisz ciocię”? Powiedział coś w 
stylu, że będzie apelował, aby 
osoby, którym wystarcza na 
normalne funkcjonowanie, nie 
pobierały świadczenia 500+. 
Co ważne, nasz dobrodziej 
zauważył, że zamierza jedy-
nie apelować, a nie zabierać. 
To ważne. Tłumaczyć słowa 
prezydenta próbowała póź-
niej Beata Szydło. Wiecie, ta 
miłośniczka broszek, którą 
jako premiera rządu, jadącą 
limuzyną, chciał staranować 
jakiś nieborak w swoim Fiacie 
Seicento. Niesmak pozostał.  

Podobny do tego, po wy-
lądowaniu na Okęciu „Mriji”. 
Samolotu prawie tak dużego 
jak nowy apartament Kuby 
Wojewódzkiego. Przywiózł 
on tony sprzętu ochronnego 
kupionego od bratniego naro-
du chińskiego. Podobnego do 
środków, które trafiły wcześniej 
do Holandii i Finlandii. Tylko, że 
tam maseczki oraz inne „ochra-
niacze” dla lekarzy i pielęgnia-
rek okazały się wadliwe. Bo 
tamtejsze ministerstwa zdrowia 
przeprowadziły testy. Wyszło, 
że sprzęt jest zwykłą „chińsz-
czyzną” i nie zapewnia odpo-
wiedniego bezpieczeństwa 
medykom. Do końca nie wiemy, 
jak jest z kombinezonami, czy 
rękawiczkami, które z wielką 
pompą rozwieziono po całej 
Polsce. Jeśli pozostanie po nich 
tylko charakterystyczny smród 
chińskiej gumy, gdy wylądują 
na śmietniku, zrozumiecie naszą 
troskę, a właściwie niepokój. 

Taki jak po decyzji Mini-
sterstwa Zdrowia i NFZ, które 
oświadczyły, że zapłacą mniej 
za każdy test na obecność 
koronawirusa. I to o połowę. 
Zabrzmiało jak słowa atrak-
cyjnej brunetki w reklamie po-
równywarki ubezpieczeń AC/
OC. Kojarzycie? Tamten spot 
słucha się i ogląda miło, w tym 
przypadku wręcz przeciwnie. O 
inną parę kaloszy chodzi. Fun-
dusz zamiast 450 zł za jeden 
test, chce zapłacić laboratoriom 
prawie połowę mniej. Bo niby 
zmieniła się sytuacja rynkowa. 
Ile razy słyszeliście, że w Polsce 
można wykonywać więcej te-
stów na obecność COVID-19? 
A słyszeliście, żeby którego-
kolwiek dnia wykonano ich 
maksymalną ilość?! Według 
niby wiarygodnych speców 
od statystyki Polska zajmuje 
dopiero 23 miejsce w UE pod 
względem liczby wykonywa-
nych tego typu badań w przeli-
czeniu na milion mieszkańców. 
Skoro można, dlaczego nie robi 
się ich więcej? 

Prawie jak w podstawówce. 
Dzieci zapytane czy umieją 
tabliczkę mnożenia, wszyst-
kie odpowiedzą twierdząco. 
Po sprawdzianie wyjdzie, że 
połowa klasy kłamała.       

Tomasz Piasecki

FAKTY

Zostaliśmy marudami. 
To nie takie trudne  

Kilkukrotnie podchodziliśmy do napisania tego felie-
tonu. Jak nigdy. Tyle się dzieje, że trudno było nam 
się zdecydować, na który temat postawić jako leit-
motiv. Tyle głupot przeczytaliśmy w ostatnim tygo-
dniu, że właściwie kilka z nich nadawało się na „gru-
bą szyderę”. Postanowiliśmy wyśmiać kilka naszym 
zdaniem „najciekawszych”. 
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Informację o pobitej kobiecie otrzymał oficer 
dyżurny KMP w Wałbrzychu. Do rodzinnego 
dramatu doszło w dzielnicy Biały Kamień. Jak 
ustalili na miejscu mundurowi, 56-latek pobił 

swoją matkę powodując u niej liczne siniaki i 
stłuczenia. Obrażenia były na tyle poważne, że 
87-latka trafiła do szpitala. O zdarzeniu policję 
powiadomiła osoba z rodziny, która przyszła 

odwiedzić starszą kobietę. Jak ustalili funk-
cjonariusze, pokrzywdzona kobieta od prawie 
roku znosiła wyzwiska, groźby oraz szarpanie, 
popychanie i uderzanie po całym ciele. 

Wałbrzyszanin usłyszał już zarzut znęcania 
się fizycznego i psychicznego nad osobą nie-
poradną z uwagi na wiek pokrzywdzonej. Sąd, 
na wniosek policji i prokuratury, zastosował 
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 2 miesiące. Za 
popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.                           SCB

Bił i znęcał się nad matką
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zdecydował o tymczasowym aresz-
towaniu 56-letniego mieszkańca Wałbrzycha. Mężczyzna od 
prawie roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad schorowaną 
matką.
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Obecnie na oddziale in-
ternistyczno-infekcyjnym 
wałbrzyskiego szpitala przy 
ul. Batorego przebywa 12 
pacjentów zakażonych ko-
ronawirusem, a 11 innych 
oczekuje na wyniki testów. 
Większość przechodzących 
w naszym regionie chorobę 
to pracownicy szpitala im. 
Sokołowskiego. Są objęci 
domową kwarantanną. Po-
nadto codziennie personel 
badany jest na obecność 
wirusa. 

Zakażeni są także wał-
brzyscy policjanci. Jeden 
jest hospitalizowany, a 4 
kolejnych funkcjonariu-
szy z dodatnim wynikiem 
leczy się w domach. Inni 
mundurowi z Wałbrzycha 
są pod obserwacją – 12 
z nich odbywa kwaran-
tannę, a 11 objęto nadzo-
rem epidemiologicznym. 
W powiecie wałbrzyskim 
m.in. 5 osób przechodzi 
zakażenie w Głuszycy i 2 
w Starych Bogaczowicach. 
Przed tygodniem zmarła, 
przebywająca w wałbrzy-
skim szpitalu od kilku dni, 
70-latka z Jeleniej Góry. 
Leczona była na COVID-19, 

ale miała też szereg cięż-
kich chorób współistnie-
jących. 

Pamiętajcie, że rząd zde-
cydował o przedłużeniu do 
24 maja zamknięcia żłob-
ków, przedszkoli i szkół. 
Do tego dnia nauka odby-
wać się będzie wyłącznie 
zdalnie. Również o kolejny 
miesiąc wydłużono termin 
powrotu na uczelnie stu-
dentów. Podano terminy 
egzaminów maturalnych, 
które mają odbyć się w 
dniach 8-29 czerwca. Do-
dajmy, że w tym roku nie 
będzie egzaminu ustnego. 
Wyniki powinny być zna-
ne do połowy sierpnia. 
Osoby chcące poprawić 
maturę, będą mogły to 
zrobić na początku wrze-
śnia. Egzamin ósmoklasi-
sty z kolei zaplanowano 
na 16-18 czerwca. Prace 
powinny zostać sprawdzo-
ne do końca lipca. Wte-
dy uczniowie będą mogli 
przekazywać świadectwa 
i wyniki egzaminów do 
wybranych przez siebie 
szkół średnich.

Poznaliśmy też kolejny 
etap „luzowania” sportu. 

Kolejny, bo pierwszym 
było otwarcie… parków 
i lasów. Od 4 maja bę-
dziemy mogli korzystać z 
infrastruktury sportowej 

„o charakterze otwartym”. 
To sformułowanie dotyczy 
stadionów sportowych, 
boisk szkolnych i wielo-
funkcyjnych (w tym orli-

ków), kortów tenisowych, 
torów gokartowych, a 
także pól golfowych czy 
stadnin koni. Na obiektach 
będzie mogło przebywać 

jednocześnie do 6 osób.  
Oczywiście z zachowa-
niem dystansu i przestrze-
ganiem higieny. 

ToP 

Koronawirus – raport tygodnia 
Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w regionie. Według informacji woje-
wody dolnośląskiego na niedzielny wieczór w Wałbrzychu mieliśmy 26 potwier-
dzonych zachorowań na COVID-19. W powiecie liczba zakażonych to 8 osób.  
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 Modernizacja kawałka jezdni w ścisłym 
centrum miasta stwarzała kierowcom pro-
blemy. Trzeba było nadkładać drogi. Te 
niedogodności są już na szczęście za nami. 
Realizowany przez rok remont możliwy był 
dzięki Europejskiemu Bankowi Inwestycyj-
nemu i środkom otrzymanym w ramach tzw. 
Planu Junckera. 

Tu ważna uwaga. Wałbrzych jest pierw-
szym miastem w Europie korzystającym ze 
wsparcia EBI na rewitalizację przestrzeni 
miejskich. Dzięki olbrzymim pieniądzom 
(łącznie to 242 mln zł) miasto rozszerzyło 
rewitalizację i wykonuje inne inwestycje 
wskazane jako konieczne. Na 56 zadań Wał-
brzych dostał fundusze z EBI w wysokości 
120 mln zł. Dzięki temu gmina  remontuje 
drogi i kamienice, powstaje także nowy 
budynek przy ul. Staszica. Z tych samych 
środków zostaną zmodernizowane m.in. 
ulice: św. Jadwigi, Młynarska, Moniuszki 
oraz plac Konstytucji 3 Maja.

Roboty przy ul. Garbarskiej kosztowały nie-
co ponad 2 mln zł. Położono nową nawierzch-
nię (ze staroużytecznej kostki granitowej), 
chodniki, wykonano remont i wymieniono 
kanalizację deszczową. Przebudowano też 
inne sieci podziemne. 
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Przejedziecie już Garbarską  
Prawda, że to dobra wiadomość? W zalewie wieści o koronawirusie każdy 
news, z którego dowiadujecie się pozytywnych rzeczy, powinien cieszyć. Tak 
jak w przypadku zakończenia remontu ul. Garbarskiej w Wałbrzychu. 
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 » Remont ul. Garbarskiej 
kosztował nieco ponad 2 mln zł 
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 »Rośnie liczba zakażonych 
koronawirusem w Wałbrzychu
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- Nasze działania polegały na dostarcza-
niu żywności do osób pozostających pod 
opieką MOPS, jednak nieobjętych kwaran-
tanną. Pod wskazane adresy dostarczali-
śmy pakiety żywnościowe przygotowane 

pr zez Ośrodek – informują cz łonkowie 
Grupy.

Podczas wykonywania zadania kontakt z 
osobami odwiedzanymi był ograniczony do 
minimum, jednak przestrzegano wszelkich za-

sad bezpieczeństwa, używając maseczek oraz 
rękawiczek i okularów. Po wykonanym zadaniu, 
odzież ratowników oraz samochód, którym 
podróżowali, poddawane były dezynfekcji, 
zgodnie z procedurami przesłanymi przez KW 
PSP we Wrocławiu. 

- Nie dalibyśmy rady z tymi zadaniami, gdyby nie 
wsparcie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
Wałbrzych, uczniów klasy pożarniczej z IV Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 
i Sportowymi – dodają ratownicy.

SCB

Wystarczy, że włączycie radio lub 
telewizję albo odpalicie jakiś portal, a 
wszędzie natkniecie się na informacje, 
że ktoś komuś pomaga w tych nieła-
twych czasach. Mamy jednak wrażenie, 
że takie miejsca jak hospicja są jakoś 
pomijane. 

– To chyba nie jest wrażenie, ale 
trochę tak jest. Wszystkie zarządzenia 
Ministerstwa Zdrowia pomijają hospi-
cja, zwróciliśmy się o pomoc nawet do 
konsultanta krajowego ds. medycyny 
paliatywnej i czekamy – mówi Renata 
Wierzbicka, prezes Hospicjum w Wał-
brzychu. W jej głosie słychać odrobinę 
zawodu, pomieszanego z rozgorycze-
niem , ale nie ma zniechęcenia. Prze-
ciwnie, jest chęć walki. Bo to babka, 

której na sercu leży los dziesiątek osób, 
będących pod opieką hospicjum. Nie 
można się od tak po prostu poddać. To 
nie w stylu Renaty Wierzbickiej. 

Hospicjum to miejsce, w którym 
pracownicy każdego dnia stykają się 
z podopiecznymi, wymagającymi 
szczególnej troski i przestrzegania 
najwyższych procedur bezpieczeństwa.

Wałbrzyska placówka istnieje od 26 
lat i nigdy nie zawiodła potrzebujących. 
Sprawcie, by tak było i tym razem. Wes-
przyjcie ich myślą, czynem, środkami 
materialnymi oraz rzeczowymi. Na przy-
kład gumkami do produkcji maseczek. 
Śmieszne, prawda? Nawet tego brakuje, 
co dopiero mówić o „poważniejszych” 
środkach ochrony osobistej. 

- Obecnie opiekujemy się po-
nad 115 osobami w hospicjum 
domowym, a w stacjonarnym 18 
pacjentami leżącymi. W dalszym 
ciągu przyjmujemy potrzebują-
cych. Utworzyliśmy cztery izolatki 
i każdy chory przez 14 dni jest 
traktowany jako potencjalnie 
zarażony. Dlatego stosujemy 
wszystkie zabezpieczenia, któ-
rych mamy ograniczoną ilość 
– podkreśla Renata Wierzbicka.  

Powiecie co tam takie ho-
spicjum i machniecie ręką. W 
szpitalu to dopiero potrzebują 
mnóstwa rzeczy. No to proszę, 
oto proste wyliczenia. Maseczek, 
pielęgniarki i lekarze dziennie 

FAKTY

Za gumki dadzą się pokroić 
Tym tytułem trywializujemy. Jasne, ale chcemy uświadomić, że w 
dobie pandemii w Hospicjum w Wałbrzychu panuje coraz trudniej-
sza sytuacja. Tu nikomu nie jest do śmiechu, każdy zakasał rę-
kawy i robi tyle, ile może, ale to wciąż za mało. 
Temu miejscu też potrzebna jest pomoc.  
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Na nich można liczyć
Po miesiącu działań Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Wał-
brzych w ramach wspierania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu przyszedł czas na podsumowanie.
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 » Podopieczne i opiekunki same szyją maseczki

Za gumki dadzą się pokroić 
Tym tytułem trywializujemy. Jasne, ale chcemy uświadomić, że w 
dobie pandemii w Hospicjum w Wałbrzychu panuje coraz trudniej-
sza sytuacja. Tu nikomu nie jest do śmiechu, każdy zakasał rę-

zużywają ok. 120 sztuk. Far-
tuchów ochronnych (takich 
zielonych, fizelinowych) od 
30 do 40 na dobę. Około litra 
płynu do dezynfekcji rąk i 
blisko 200 rękawiczek jedno-
razowych. Tego wszystkiego 
w hospicjum brakuje. – O 
pomoc w zabezpieczeniu na-
szych bieżących potrzeb prosi-
my wszystkich  ludzi dobrego 
serca – mówi Wierzbicka. 

Przy współpracy z pracow-
nią krawiecką UL-KA pra-
cownicy hospicjum szyją 
maseczki jednorazowego 
użytku z certyfikowanej 
włókniny medycznej. 
Żeby zaoszczędzić pie-
niądze. Każdego dnia 
po zakończeniu pra-
cy zawodowej wraz 
z wolontariuszami 
maseczki szyje też 
Renata Wierzbicka. 
Bo to nie jest czas 
na lament, tylko na 
pracę. – Prosimy 
o każdą pomoc, a 

jednocześnie dziękując tym 
wszystkim, którzy już się w 
nią włączyli – dodaje szefowa 
Hospicjum w Wałbrzychu. 

 » Hospicjum apeluje o pomoc dla siebie

my wszystkich  ludzi dobrego 
serca – mówi Wierzbicka. 

Przy współpracy z pracow-
nią krawiecką UL-KA pra-
cownicy hospicjum szyją 
maseczki jednorazowego 
użytku z certyfikowanej 
włókniny medycznej. 
Żeby zaoszczędzić pie-

włókniny medycznej. 
Żeby zaoszczędzić pie-

włókniny medycznej. 

niądze. Każdego dnia 
po zakończeniu pra-
cy zawodowej wraz 
z wolontariuszami 
maseczki szyje też 
Renata Wierzbicka. 
Bo to nie jest czas 
na lament, tylko na 

o każdą pomoc, a 

» Podopieczne i opiekunki same szyją maseczki zużywają ok. 120 sztuk. Far-
tuchów ochronnych (takich 
zielonych, fizelinowych) od 
30 do 40 na dobę. Około litra 
płynu do dezynfekcji rąk i 
blisko 200 rękawiczek jedno-
razowych. Tego wszystkiego 
w hospicjum brakuje. – O 
pomoc w zabezpieczeniu na-
szych bieżących potrzeb prosi-
my wszystkich  ludzi dobrego my wszystkich  ludzi dobrego 
serca – mówi Wierzbicka. 

Przy współpracy z pracow-
nią krawiecką UL-KA pra-
cownicy hospicjum szyją 
maseczki jednorazowego 
użytku z certyfikowanej 
włókniny medycznej. 

Tomasz Piasecki
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- W dobie spowolnienia 
gospodarczego spowodowa-
nego epidemią koronawirusa 
rząd kieruje ponad 3 miliardy 
złotych na budowę i moder-
nizację dróg lokalnych, a re-
monty te – w przeciwieństwie 
do dużych inwestycji infra-
strukturalnych – realizowane 
są najczęściej przez nieduże, 
rodzime przedsiębiorstwa bu-
dowlane – informuje Grzegorz 
Macko, wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego. 
Wiadomo, branża budowlana 
to jeden z filarów gospodarki, 
dlatego wrzucenie takiej ilości 

pieniędzy na rynek powinno 
pobudzić część sektora bu-
dowlanego w tym trudnym 
czasie. – Ogromne podzięko-
wania dla ministra Michała 
Dworczyka, który wspierał 
południe Dolnego Śląska w 
rozmowach w Warszawie, 
dzięki czemu do regionu wał-
brzyskiego popłynie aż 59 mi-
lionów złotych na inwestycje. 
Z pewnością z tych remontów 
cieszą się samorządowcy – 
dodaje Grzegorz Macko. 

- Na ulicy Leśnej wykonany 
zostanie nie tylko remont 
nawierzchni, ale zostaną 

również zrobione kanalizacja 
deszczowa i sanitarna. Cieszy-
my się, że nasz wniosek został 
pozytywnie zaopiniowany 
– mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa. Jak mówi, 
zadanie drogowe będzie re-
alizowane w tym i przyszłym 
roku. Cześć robót na ulicy 
Dolnej została już wykonana, 
ale otrzymane środki, pozwo-
lą na kontynuację inwestycji 
i jej zakończenie do końca 
roku. Przebudowa mostu w 
Sokołowsku to też bardzo 
ważna inwestycja. – Dostali-
śmy  łącznie blisko 2,5 miliona 
złotych i z pewnością wyko-
rzystamy te środki z korzyścią 
dla mieszkańców – dopowia-
da burmistrz Andrzej Lipiński.

Jeśli byście zapytali każde-
go innego samorządowca, 
wszyscy zgodnie cieszą się z 
przyznanych funduszy. Trudno 
reagować inaczej. Skoro z jed-
nej strony dzięki pieniądzom 
uda się wykonać niezbędne 
remonty, z drugiej zaś zarobią 
często lokalne, rodzinne firmy 
budowlane. 
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 » Do regionu wałbrzyskiego popłynie blisko 60 
mln zł na przebudowę i remonty dróg 

Do zwierzaków trafiło około 2 ton buraków, 
marchewki, ziemniaków, ogórków, cukinii, sała-
ty, melonów, awokado, gruszek, orzechów, wi-
nogron i cebuli. Ta ilość wystarczy na posiłki dla 
czworonogów na okres około dwóch tygodni.

- Serdecznie dziękuję szefowi akcji radnemu 
Wiesławowi Wielgusowi za jej sprawny prze-
bieg, Marcinowi z hurtowni warzyw i owoców 
„Kropka” za dostarczenie jedzenia, a wszyst-
kim radnym za finansowe wsparcie – mówi 

przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa 
Violetta Kopka.

Ogród zoologiczny w Łącznej to drugie takie 
miejsce na Dolnym Śląsku. W swojej kolekcji 
posiada ponad 100 gatunków zwierząt z 
całego świata, w tym takie okazy jak tygrysy, 
kangury, surykatki, antylopy, wilki polarne, 
lemury katta. Znajduje się tu też jedyny w 
Polsce pół wolny wybieg łączony, na którym 
żyją lemury, gibony białorękie oraz gerezy 
abisyńskie.

SCB

Dostarczyli karmę dla zwierząt
Radni z gminy Mieroszów nie pozostawili ZOO w Łącznej w po-
trzebie. Na farmę dostarczono kolejną porcję warzyw i owoców 
dla jego mieszkańców.
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Wiele dróg pójdzie do remontu
Na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych w skali kraju 
rząd przeznaczy przeszło 3 mld zł. W województwie dolnośląskim największym 
beneficjentem okazał się Subregion Wałbrzyski, którego samorządy otrzymają 
wsparcie na poziomie blisko 59 mln zł.

- Mieroszów – przebudowa drogi gminnej nr 116286D, ul. Leśna: 70% dofinansowania
- Mieroszów – remont ul. Dolnej i ul. Przejazd: 70% dofinansowania
- Mieroszów – przebudowa mostu w miejscowości Sokołowsko, droga gminna 116279D: 70% 
dofinansowania

- Wałbrzych – rozbudowa ulicy Dunikowskiego: 50% dofinansowania
- Wałbrzych – budowa ul. Długosza: 80%

- Głuszyca – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, 
ul. Przemysłowa, ul. Niecała: 70% dofinansowania
- Głuszyca – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Czę-
stochowska wraz z mostem i ul. Dolną: 70% dofinansowania.

-  Czarny Bór – pr zebudowa drogi  powiatowej nr  3367D w Witkowie:  70% 
dofinansowania

Te gminy skorzystają 
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Zapaliła się w szpitalu przysło-
wiowa, wielka czerwona lampka 
alertu ostrzegawczego?

- Ta lampka świeci od jakiegoś cza-
su nad całą Polską, Europą, światem. 
Nie jest łatwo, musimy zmierzyć się 
z trudnym przeciwnikiem. Wierzę 
jednak, że wróci czas, kiedy znów 
będziemy normalnie żyć i pracować. 

Po tygodniach względnego 
spokoju, jednego dnia okazało się, 
że kilkanaście osób personelu od-
działu neurochirurgicznego oraz 
kilkoro pacjentów jest zakażonych 
koronawirusem. Jak ta wiado-
mość wpłynęła na pozostałych 
pracowników szpitala? 

- Oczywiście, takie wydarzenia 
wprowadzają pewnego rodzaju nie-
pokój. Dlatego podjęliśmy zdecydo-
wane kroki. Już w ciągu pierwszego 
dnia, po otrzymaniu pozytywnych 
wyników wśród personelu, ba-
daniom poddano kolejnych 200 
pracowników. I sukcesywnie będą 
badane następne duże grupy załogi. 

Jak zakażeni przechodzą CO-
VID-19? 

- Większość zachorowań wśród 
personelu ma przebieg łagodny i 
przypomina przeziębienie lub jest 
bezobjawowe. Mamy nadzieję na ich 
szybki powrót do zdrowia.

Gdy jeszcze nie wiedzieli, że są 
nosicielami, mieszkali pod jednym 
dachem ze swoimi rodzinami, ro-
bili zakupy? Jak duże jest ryzyko, 
że teraz koronawirus w niekon-
trolowany sposób może rozprze-
strzenić się po Wałbrzychu? 

- Personel, o którym mówimy, 
wraz z rodzinami został objęty ści-
słą kwarantanną domową aż do 
otrzymania wyników ujemnych u 
wszystkich nawet potencjalnie za-
grożonych. Wiemy, że koronawirus 
jest zakaźny, nawet kiedy nie daje 
objawów, więc nie ma możliwości 
go w pełni  kontrolować. Ale to 
dotyczy nie tylko personelu szpitala, 
także wszystkich mieszkańców czy 
osób przyjeżdżających do naszego 
miasta. Dlatego ważnym jest bycie 
odpowiedzialnym, stosowanie się 
do zaleceń, obostrzeń. To pomoże 
zmniejszyć ryzyko zachorowań, a 
już na pewno wydłużyć ten proces w 
czasie, co jest niezwykle istotne dla 
systemu ochrony zdrowia.

Szpital Sokołowskiego jest go-
towy na długotrwałą i wyniszcza-
jącą walkę z tym niezwykle prze-
biegłym i paskudnym wrogiem?  

- Ta walka nie jest i nie będzie 
łatwa, ale musimy być cały czas 
gotowi. Chodzi przecież o zdrowie i 
życie naszych mieszkańców. Dlatego 
każdego dnia podejmujemy wszelkie 
działania, aby zabezpieczyć szpital w 
dobry sprzęt medyczny, a personel w 
środki ochrony indywidualnej.

Ilu pacjentów jest w stanie 
przyjąć oddział internistyczno-in-
fekcyjny przy ul. Batorego? 

- Oddział ma przygotowanych 
44 pokoi i może przyjąć ok. 60 
pacjentów z COVID-19. Tyle samo 
miejsc jest gotowych w izolatorium 
w Szczawnie-Zdroju dla osób, które 
mają pozytywny wynik, ale nie wy-
magają hospitalizacji. 

Są wolne miejsca? 
- Na razie tak (rozmawialiśmy w 

czwartek – przyp. red.). Ale sytuacja 
jest dynamiczna. Każdego dnia przyj-
mujemy około 5 nowych pacjentów.

Gdzie będą trafiać ludzie z re-
gionu, gdy zabraknie łóżek w 
Wałbrzychu ? 

- W takim przypadku obecnie pa-
cjenci mogą być przekazywani do 
szpitali jednoimiennych zakaźnych 
na przykład w Bolesławcu lub 
Wrocławiu. Sytuacja jest moni-
torowana na bieżąco, można 
powiedzieć z godziny na godzi-
nę, codziennie  odbywają się 
wideokonferencje zarządów 
szpitali z udziałem władz 
Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dol-
nośląskiego i wojewody, 
Sanepidu, pogotowia 
ratunkowego i przedsta-
wicieli NFZ. Współpra-
ca jest bardzo ścisła i 
owocna. Rozważane 
są możliwości utwo-
rzenia dodatkowych 
izolatoriów, a nawet 
następnego szpitala 
jednoimiennego.

Tygodniowo w 
szpitalu zużywa się 
tysięcy sztuk środ-
ków ochrony osobistej. Brakuje 
wam  maseczek, rękawiczek, 
kombinezonów, przyłbic? 

- Środków ochrony indywidu-
alnej brakuje i będzie brakować 
jeszcze długo. Zamówienia realizo-
wane są w częściach, a czasami w 
ogóle. Zdarza się, że firma odma-
wia dostawy na kilka godzin przed 
terminem realizacji. Oczywiście 
mamy zabezpieczenie, ale każde-

go dnia musimy pozyskiwać 
kolejny sprzęt. Otrzymujemy 
też ogromne wsparcie 
rzeczowe i finansowe  
od różnych firm i in-
stytucji, sąsiednich 
gmin, a także osób 
prywatnych, rad-
nych Wałbrzycha 
czy  Szczawna-
-Zdroju. W po-
moc angażuje się 
Hotel Maria za-
pewniając miej-
sca dla personelu 
medycznego, któ-
ry w obawie przed 
zarażeniem rodziny 
nie chce wracać do 
domu, ksiądz pro-
boszcz z parafii na Pia-
skowej Górze przekazał 
pewną liczbę kombine-
zonów,  restauracje do-
starczają 

posiłki dla personelu. Otrzymujemy 
drukowane w formacie 3D przy-
łbice, panie szyją maseczki. Nie 
sposób wymienić inicjatyw, dar-
czyńców i form pomocy, za które 
bardzo bardzo dziękujemy. To dla 
nas sygnał, że nie jesteśmy sami w 
walce z tym wyjątkowo groźnym 
przeciwnikiem.

Jest też druga strona medalu 
tej walki. Gdy szpital opuszczają 

ozdrowieńcy i dziękują wam za 
opiekę? 

- Tak, personel medyczny otrzy-
muje ogromne wyrazy wdzięczno-
ści, podziękowania za ich niezwykle 
ważną pracę. Myślę, że to poma-
ga, dodaje energii do działania. 
Nasi byli pacjenci, małżeństwo z 
Kudowy-Zdroju, przesłali piękne 
słowa wdzięczności za opiekę, którą 
otrzymali w naszym oddziale infek-

cyjnym. Codziennie otrzymujemy 
wiele słów uznania. 

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy 
są dziś dla reszty społeczeń-

stwa bohaterami. Myśli Pani, 
że czują tę wdzięczność na 
swojej skórze? 

- Zapewne należałoby 
ich o to zapytać, ale sko-
ro to pytanie trafiło do 
mnie, pozwolę sobie na 
stwierdzenie, że przez 
kilka ostatnich lat tro-
chę jako społeczeń-
stwo zapomnieliśmy, 
jak  trudny i ważny 
jest zawód lekarza 
i pielęgniarki. Zbyt 
łatwo ocenialiśmy, 

krytykowaliśmy. A to 
przecież niezwykle od-

powiedzialna praca, 
od któ-

rej zależy nasze życie lub zdrowie, 
nie tylko w czasach pandemii. 
Zawsze.

Czego w tej chwili najbardziej 
potrzebujecie? 

- Mimo wszystko zachowania 
spokoju, rozwagi. Bądźmy odpowie-
dzialni. Nie narażajmy siebie, innych. 
Mówmy prawdę medykom i innym 
służbom.

Rozmawiał Tomasz Piasecki

ROZMOWA TYGODNIA

Nie jesteśmy sami w tej walce 
– Musimy być cały czas gotowi. Chodzi przecież o zdrowie i życie naszych 
mieszkańców – mówi Mariola Dudziak, dyrektor Szpitala im. Sokołowskiego w 
Wałbrzychu. Jak wygląda życie na pierwszej linii frontu walki z koronawiru-
sem?   

- Ta walka nie jest i nie będzie 
łatwa, ale musimy być cały czas 
gotowi. Chodzi przecież o zdrowie i 
życie naszych mieszkańców. Dlatego 
każdego dnia podejmujemy wszelkie 
działania, aby zabezpieczyć szpital w 
dobry sprzęt medyczny, a personel w 
środki ochrony indywidualnej.

Ilu pacjentów jest w stanie 
przyjąć oddział internistyczno-in-
fekcyjny przy ul. Batorego? 

- Oddział ma przygotowanych 
44 pokoi i może przyjąć ok. 60 
pacjentów z COVID-19. Tyle samo 
miejsc jest gotowych w izolatorium 
w Szczawnie-Zdroju dla osób, które 
mają pozytywny wynik, ale nie wy-

- Na razie tak (rozmawialiśmy w 
czwartek – przyp. red.). Ale sytuacja 
jest dynamiczna. Każdego dnia przyj-
mujemy około 5 nowych pacjentów.

Gdzie będą trafiać ludzie z re-
gionu, gdy zabraknie łóżek w 

- W takim przypadku obecnie pa-
cjenci mogą być przekazywani do 
szpitali jednoimiennych zakaźnych 
na przykład w Bolesławcu lub 
Wrocławiu. Sytuacja jest moni-
torowana na bieżąco, można 
powiedzieć z godziny na godzi-
nę, codziennie  odbywają się 
wideokonferencje zarządów 
szpitali z udziałem władz 
Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dol-
nośląskiego i wojewody, 
Sanepidu, pogotowia 
ratunkowego i przedsta-

go dnia musimy pozyskiwać 
kolejny sprzęt. Otrzymujemy 
też ogromne wsparcie 
rzeczowe i finansowe  
od różnych firm i in-
stytucji, sąsiednich 
gmin, a także osób 
prywatnych, rad-
nych Wałbrzycha 
czy  Szczawna-
-Zdroju. W po-
moc angażuje się 
Hotel Maria za-
pewniając miej-
sca dla personelu 
medycznego, któ-
ry w obawie przed 
zarażeniem rodziny 
nie chce wracać do 
domu, ksiądz pro-
boszcz z parafii na Pia-
skowej Górze przekazał 
pewną liczbę kombine-
zonów,  restauracje do-
starczają 

cyjnym. Codziennie otrzymujemy 
wiele słów uznania. 

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy 
są dziś dla reszty społeczeń-

stwa bohaterami. Myśli Pani, 
że czują tę wdzięczność na 
swojej skórze? 

- Zapewne należałoby 
ich o to zapytać, ale sko-
ro to pytanie trafiło do 
mnie, pozwolę sobie na 
stwierdzenie, że przez 
kilka ostatnich lat tro-
chę jako społeczeń-
stwo zapomnieliśmy, 
jak  trudny i ważny 
jest zawód lekarza 
i pielęgniarki. Zbyt 
łatwo ocenialiśmy, 

krytykowaliśmy. A to 
przecież niezwykle od-

powiedzialna praca, 
od któ-

 » – Ważnym jest bycie odpowiedzialnym, bo to pomoże zmniejszyć ryzyko zachorowań – mówi Mariola Dudziak, dyrektor 
Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu 
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choć wiedziałem, że nigdy nie będę takim 
rysownikiem jak tamci autorzy. Ale zacząłem 
próbować – opowiada Zygmunt Żyłak, który 
już jako dziecko coś tam próbował tworzyć. 
Gdy inni chłopcy szli grać w piłkę lub wycinali 
samochody z kolorowych gazetek i wklejali je 
do brulionu, on rysował.        

Pierwszą poważną pracą była karykatura… 
nauczyciela matematyki. – Siedzieliśmy na 
lekcji i coś mnie podkusiło, żeby namalować 
naszego wychowawcę. Gdy skończyłem, pu-
ściłem kartkę po klasie, ubaw był po pachy. 
Gdy matematyk zorientował się, że koledzy 
śmieją się z jego karykatury, w „nagrodę” wziął 
mnie do tablicy i dostałem „pałę” – wspomina 
rysownik. To go wcale nie zniechęciło. Coraz 
więcej osób mówiło mu, że jego karykatury 
są zabawne i co ważne, nie ośmieszają w 
ordynarny sposób malowanego, jedynie prze-
jaskrawiają jego, powiedzielibyśmy, najbardziej 
charakterystyczne cechy. Na przykład duże 
oczy, wydatne usta, wysokie czoło. – Do tego 
zawsze pytam swojego „modela”, czym się 
interesuje, bo przecież nie namaluję pięknej 
kobiety z wędką nad jeziorem, skoro ona nie 
ma pojęcia o łowieniu ryb – śmieje się nasz 
rozmówca. 

Gdy Zygmunt Żyłak był już znany w regionie, 
wymyślił cykl „Czy mnie jeszcze pamiętasz”. 
Malował w nim zespoły muzyczne, aktorów. 
Karykatur doczekali się choćby Trubadurzy, 
Skaldowie czy cała ekipa serialu „Czterej 

pancerni i pies”. W końcu wymyślił że będzie 
tworzył rysunki satyryczne znanych postaci. 
Na warsztat trafili choćby Krzysztof Hołow-
czyc,    Lech Wałęsa, Zygmunt Chajzer, Je-
rzy Kryszak, Nina Terentiew, Olga Bończyk, 
Agata Młynarska. – Ale żeby było oryginal-

nie, wysyłałem im swoje karykatury, a oni 
odsyłali mi swoje autografy na rysunkach. 

W taki sposób zgromadziłem 
kilkadziesiąt prac – mówi 

Zygmunt Żyłak. 
W końcu rysownik 

zajął się portretowa-
niem radnych Jedliny, 
burmistrza miasta i 
osób znanych z ca-
łego regionu. Nikt 
nie obraził się, każ-
dy z ciekawością 
og ląda ł  swo ją 
podobiznę przed-
stawioną w krzy-
wym zwierciadle, 
wszyscy mieli nie-
zły ubaw. – Bo o 
to chodzi, żeby 
nie ośmieszać, 
ale rozśmieszać 
– kończy karyka-
turzysta. 

Tomasz 
Piasecki 

Nie wiemy, czy artysta lubi serial 
Alternatywy 4. Bo oglądać to raczej 
musiał. I tam jest scena rozmowy 
Anioła z profesorem Rozwadowskim. 
Zresztą jedna z naszych ulubionych. 
No więc gospodarz domu próbuje 
nakłonić naukowca do napisania 

kilku monologów bodaj na festiwal 
kabaretów samorządów mieszkań-
ców w Polanicy. Do tego obiecuje, że 
gdy wygra, profesora drukować będą 
w „Szpilkach”, a być może nawet w 
„Karuzeli”. Młodszym czytelnikom 
tłumaczymy, że były to ilustrowane 

czasopisma satyryczne. 
Dlaczego o tym piszemy? 
Bo to właśnie na tych pi-
smach wzorował się nasz 
bohater. – Przeglądałem 
zamieszczane tam rysunki. 
Patrzyłem i uczyłem się, 

CO W GMINACH PISZCZY

JEDLINA-ZDRÓJ 

Nie chodzi o to, żeby 
ośmieszać, tylko... 

...żeby wzbudzić uśmiech odbiorcy i przeja-
skrawić te cechy, które, hm…, są  charakte-
rystyczne dla malowanej osoby. Tak uważa 
Zygmunt Żyłak, rysownik z Jedliny-Zdroju. 
Karykatur wykonał w swoim życiu kilkaset. 
Nawet słynnych Polaków. 
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Zgodnie z projektem, będą to 
budynki wielorodzinne, cztero-
kondygnacyjne, zbudowane z 
nowoczesnych materiałów z ele-
wacjami i detalami nawiązującymi 
architektonicznie do historycznej 

stylistyki zabudowy w Szczawnie-
-Zdroju.

Inwestycja zakłada przygotowanie 
od 153 do 165 mieszkań. Powierzchnia 
użytkowa lokali to minimum 35 m. kw. 
do maksimum 95 m. kw. Cały zespół 

mieszkaniowy zaprojektowany jest z 
myślą o rodzinach z dziećmi i osobach 
starszych, wyposażony ma być w udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych.

Docelowo inwestor wybuduje 
cztery takie budynki, w tym trzy z 

garażami podziemnymi, do których 
przynależeć będą miejsca postojowe 
w ilości nie mniejszej niż jedno miej-
sce na jedno mieszkanie. Budynki 
otoczone zostaną drzewami oraz 
krzewami – tworząc formę zielonej 
enklawy. Nie zabraknie również ma-
łej architektury oraz przestrzeni re-
kreacyjno-wypoczynkowej w formie: 
placu zabaw, ogrodu centralnego i 
ogrodu organicznego.

SCB

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Powstanie ponad sto mieszkań
Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
lokalizacji nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kolejowej.
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 » Krzysztof Cugowski wraz z 
Romualdem Lipko z Budki 
Suflera oraz Jerzy Kryszak

Gdy Zygmunt Żyłak był już znany w regionie, 
wymyślił cykl „Czy mnie jeszcze pamiętasz”. 
Malował w nim zespoły muzyczne, aktorów. 
Karykatur doczekali się choćby Trubadurzy, 
Skaldowie czy cała ekipa serialu „Czterej 

pancerni i pies”. W końcu wymyślił że będzie 
tworzył rysunki satyryczne znanych postaci. 
Na warsztat trafili choćby Krzysztof Hołow-
czyc,    Lech Wałęsa, Zygmunt Chajzer, Je-
rzy Kryszak, Nina Terentiew, Olga Bończyk, 
Agata Młynarska. – Ale żeby było oryginal-

nie, wysyłałem im swoje karykatury, a oni 
odsyłali mi swoje autografy na rysunkach. 

W taki sposób zgromadziłem 
kilkadziesiąt prac – mówi 

Zygmunt Żyłak. 
kilkadziesiąt prac – mówi 

Zygmunt Żyłak. 
kilkadziesiąt prac – mówi 

W końcu rysownik 
zajął się portretowa-
niem radnych Jedliny, 
burmistrza miasta i 
osób znanych z ca-
łego regionu. Nikt 
nie obraził się, każ-
dy z ciekawością 
og ląda ł  swo ją 
podobiznę przed-

czasopisma satyryczne. 
Dlaczego o tym piszemy? 
Bo to właśnie na tych pi-
smach wzorował się nasz 
bohater. – Przeglądałem 
zamieszczane tam rysunki. 
Patrzyłem i uczyłem się, 

Nie chodzi o to, żeby 
ośmieszać, tylko... 

...żeby wzbudzić uśmiech odbiorcy i przeja-
te cechy, które, hm…, są  charakte-

rystyczne dla malowanej osoby. Tak uważa 
Zygmunt Żyłak, rysownik z Jedliny-Zdroju. 
Karykatur wykonał w swoim życiu kilkaset. 

 » Zygmunt Żyłak namalował w swoim 
życiu kilkaset karykatur
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Różana jest niewielką wsią 
położoną przy drodze z Mie-
roszowa do Krzeszowa, tuż 
poniżej rozwidlenia jezdni w 
kierunku Łącznej. Dla miej-
scowości wyznaczono strefę 
ochrony krajobrazowej „K” 
obejmującą całą zabudowę 
wsi. Nie to jest najważniejsze. 
Uwagę przykuwa zlokalizowa-
na tuż przy drodze stara kuź-
nia Reimanna z narzędziami 
z 1769, wpisana do rejestru 
zabytków. 

Jadąc dalej, w kierunku 
Chełmska Śl., między wsiami 
Różana i Łączna, na zboczu 
Chochoła w lesie można do-
strzec kilka formacji skalnych, 
które są  największą atrakcją 
tamtej okolicy. Nieco przeraża-
jąca ich nazwa „czartowskie” 
nie wzięła się znikąd. Wyrasta-
jące na 20 metrów piaskowco-
we bastiony naszpikowane są 
detalami m.in wystają z nich: 
diabelskie rogi, kły, wielkie 
oczy, niewielkie jaskinie czy 

skalne okna. Wszystko to potra-
fi pobudzić mocno wyobraźnię. 
Czartowskie Skały są również 
dobrym miejscem do eksplo-
racji całego pasma Zaworów. 
Przy skałach znajduje się też 
wiata turystyczna, w której 
można spokojnie odpocząć.

Ale to nie koniec. Po drugiej 
stronie ulicy kryje się podłużna, 
wysoka na kilkanaście metrów 
skała Samotna, którą też warto 
zobaczyć. 

Red

Jednym z nich jest Trójpański Ka-
mień znajdujący się na granicy dwóch 
gmin – Głuszycy i Nowej Rudy. Powie-
cie, zwykły głaz. No to przekonajcie 
się, że tak nie jest. 

Wysoki na około 1,6 metra kamień 
znajduje się na szczycie góry Leszczy-
niec. Jest to pozostałość z czasów, 
kiedy w tym miejscu spotykały się 
granice Czech, Hrabstwa Kłodzkie-

go oraz Śląska. Trójpański Kamień 
został ustawiony w 1732 roku, a 
na każdym z boków wyryto herby 
ówczesnych władców graniczących 
ze sobą ziem – MGVH (Max Graf von 
Hochberg) – hrabiego von Hochberg 
z Książa, JBVS (Joseph Baron von 
Stiellfried) – barona von Stiellfrieda 
z Nowej Rudy oraz OAB (Otmar 
Abbas Braunensis) – Otmara Zinke, 

opata benedyktynów z Broumowa. 
Warto wiedzieć, że dawniej granice 
ziemskie były ważniejsze niż granice 
państw.

Do Trójpańskiego Kamienia dotrze-
cie choćby z przejścia granicznego 
Głuszyca Górna – Janowiczki idąc 
zielonym szlakiem w kierunku Nowej 
Rudy.

Red

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA

MIEROSZÓW

Czart maczał tam palce 
Diabelskie rogi, kły, wielkie oczy – nie, to nie jest opis 
jakiegoś piekielnego miejsca, tylko „Czartowskich 
Skał”. Największej atrakcji pewnej okolicy do której 
szybko dotrzecie z każdego miejsca w powiecie.  

Park Północny to wzgórze po-
rośnięte wspaniałymi, starymi 
drzewami. W dolnej części rosną 
majestatyczne buki i dęby o po-
tężnych i rozłożystych konarach, 
wyżej górują modrzewie sięgające 
do 40 metrów wysokości o lekko 
czerwonym drewnie. W głębi 
parku na pewno natkniecie się 
na piękne szpalery brzóz, dębów 
i drzew modrzewiowych. Brzoza, 
wysmukła o białej korze, osiąga 
wysokość do 20 m. Gatunkiem 
najliczniej występującym w tym 
miejscu jest brzoza brodawko-

wata, której nazwa wzięła się 
od brodawek pokrywających jej 
młode pędy. 

Idąc aleją brzozową w górę 
przez Mniszy Las trafimy na Sło-
neczną Polanę. Schodzą się tu 
trzy aleje drzew: brzozowa, mo-
drzewiowa i dębowa. Połączenie 
woni liści brzozy, dębu i igliwia 
modrzewiowego daje wspania-
ły mikroklimat. Czujecie to? To 
tu spacerowicze mogą oddać 
się terapii oddechowej, jak nie-
dawno robili to kuracjusze. Tutaj 
należy wziąć głęboki oddech, 

aby wprowadzić do organizmu 
olejki eteryczne wydzielane przez 
otaczające nas drzewa. 

Uroku dolnej części parku do-
dają oczka wodne powstałe na 
naturalnych stawach oraz miejsca 
spacerowe i wypoczynkowe. Znaj-
dziemy też siłownię terenową, 
amfiteatr i obelisk starochrześci-
jański. Park jest też miejscem, w 
którym odbywają się miejskie 
imprezy: koncerty, przedstawie-
nia, festiwale oraz gry i zabawy 
plenerowe. 

Red
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GŁUSZYCA

Kamień całkiem niezwykły 
Czy wiecie, że Góry Suche od wieków stanowiły granicę między 
Czechami a Śląskiem? Jej przebieg nie zmienił się właściwie tu 
od kilkuset lat. Idąc wzdłuż pasa granicznego zobaczycie nie 
tylko biało-czerwone słupki, ale też inne ciekawe kamienie gra-
niczne. 

JEDLINA-ZDRÓJ

W parku możesz pooddychać  

 » Takie formy skalne można 
zobaczyć w gminie Mieroszów 

 » Dawniej granice ziemskie były ważniejsze niż 
granice państw. Zobaczcie Trójpański Kamień

Na pewno wiecie już, że można spacerować rekreacyjnie 
w lasach i parkach. Jakież to przyjemne! Korzystając z 
tej możliwości warto choćby odwiedzić Park Północny w 
Jedlinie-Zdroju. 
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 » To właśnie w Parku Północnym odbywają 
się najczęściej miejskie imprezy
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Za początek poczty w Wał-
brzychu przyjmuje się rok 
1746. W spisie datowanym 
na 12 grudnia tego roku po 
raz pierwszy pojawia się wał-
brzyski urząd pocztowy jako 
oddział świdnickiego urzędu, 
który z kolei stanowił punkt 
na trasie z Legnicy przez Ząb-
kowice i Ziębice do Nysy. Wał-
brzych rozwijał się i zyskiwał 
na znaczeniu na tyle szybko, że 

usługi pocztowe świadczone 
początkowo przez pieszych po-
słańców przestały wystarczać. 
16 listopada 1772 roku gene-
ralny urząd poczty we Wro-
cławiu wydał rozporządzenie, 
w którym czytamy, że „miesz-
kańcom Wałbrzycha na Śląsku 
dotychczasowy brak konnej 
poczty ogranicza dostęp do 
zalet i wygód, jakie niesie 
ze sobą możliwość zarówno 

podróżowania, jak i wysyłania 
oraz odbierania przesyłek, 
paczek, a także pieniędzy”. Z 
tego powodu zdecydowano 
o uruchomieniu „dwa razy w 
tygodniu kursującej tam i z 
powrotem konnej poczty mię-
dzy Świdnicą a Wałbrzychem”. 
Decyzja ta weszła w życie z 
początkiem 1773 roku.

Dla miasta uruchomienie re-
gularnego połączenia poczto-

wego stanowiło olbrzymi krok 
naprzód, porównywalny chy-
ba tylko z otwarciem osiem-
dziesiąt lat później, w 1853 
roku, linii kolejowej między 
Wałbrzychem i Wrocławiem. 
Liczni kupcy z Wałbrzycha i 
okolic mieli możliwość podró-
ży pocztową dorożką do Świd-
nicy, aby stamtąd przesiąść się 
na kursującą od 1743 roku 
linię Jelenia Góra – Wrocław. 

Stolica Śląska posiadała zaś 
w owym czasie regularne po-
łączenia pocztowe z wieloma 
miastami Górnego i Dolnego 
Śląska, a także miejscowościa-
mi leżącymi w głębi Niemiec.

Przyjazd dwa razy w tygo-
dniu pocztowej dorożki, ozdo-
bionej królewskimi herbami, 
wraz z ubranymi w służbowe 
uniformy pocztylionami, któ-
rzy oznajmiali swoją obecność 

nieustannym dęciem w pocz-
towe trąbki, z pewnością było 
ciekawym urozmaiceniem 
w monotonnej codzienności 
ówczesnego Wałbrzycha. Dla 
wygody podróżujących urząd 
pocztowy zobowiązany był 
utrzymywać „czystą, a w zimie 
ogrzewaną izbę”. W pomiesz-
czeniu tym na stałe przebywał 
jeden urzędnik, podczas gdy 
drugi – za zwyczajowy napi-

HISTORIA NIEZNANA

Ekspresowe dorożki, czyli z… 
dziejów wałbrzyskiej poczty

Często bywacie na poczcie? Pewnie coraz rzadziej, prawda? Maile, smsy, 
paczkomaty czy bankowość internetowa zastąpiły większość usług świadczo-
nych niegdyś przez tę szacowną instytucję. A przecież kiedyś istnienie poczty 
w jakiejś miejscowości było symbolem jej otwarcia na świat, a dorożki poczto-
we były jednym z najbardziej niezawodnych sposobów podróżowania. Przeko-
najcie się, jak to kiedyś u nas wyglądało.

 » Od 1877 roku poczta mieściła się w budynku przy dzisiejszej ul. 
Słowackiego (dawna Freiburgerstrasse)  / Cyfrowa Biblioteka Narodowa

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA



WIESZ CO | NR 17/28.04.2020 r. 13

wek – odbierał przesyłki i dbał 
o ich odpowiednie zapakowa-
nie. Jak bardzo poczta dbała 
o swój wizerunek, świadczy 
zasada, że pocztylion nie mógł 
się upominać o większy napi-
wek niż był mu oferowany, nie 
mógł też – pod groźbą kary – 
w nieodpowiedni sposób trak-
tować podróżnych. Ci ostatni 
i tak nie mieli zbyt łatwo, bo 
podróż pocztową dorożką po 
ówczesnych fatalnych drogach 

nie należała do wygodnych. 
Tu warto wspomnieć, że wał-
brzyski magistrat krótko przed 
uruchomieniem połączenia 
pocztowego wydał rozporzą-
dzenie mające na celu walkę 
z „powszechnym pozostawia-
niem na drogach wszelkich 
nieczystości”. O złym stanie 
dróg świadczy fakt, że pojazdy 
pocztowe średnio po dwóch 
latach musiały być wycofywa-
ne z użytku.

Z początkiem XIX wieku na 
terenie całych Prus wytyczo-
no, zmierzono i zaopatrzono 
w kamienie milowe drogi 
pocztowe, już w dużej czę-
ści posiadające utwardzoną 
nawierzchnię. W tym cza-
sie zaczęło też obowiązywać 
dość kuriozalne zarządze-
nie, zakazujące urzędnikom 
pocztowym noszenia bród 
jako elementu nadającego im 
zbyt wojskowego wyglądu i 

zbytecznego poczucia władzy 
wobec klienta. Przetrwało 
ono trzydzieści lat i uchylone 
zostało dopiero w 1848 roku. 

Zmiany zachodziły też w 
wałbrzyskiej poczcie. W roz-
kładzie kursów dorożek pocz-
towych z 1831 roku czytamy, 
że poczta dociera do Wał-
brzycha codziennie o godz. 
14:00, a wyrusza z miasta o 
godz. 16:00, w dodatku „po-
spieszną” dorożką, która po-
dróżuje ze średnią prędkością 
8,6 km/h („zwykłe” dorożki 
osiągały prędkość 4,4 km/h). 
Nieco wcześniej, bo w 1824 

roku, w Wałbrzychu przesyłki 
zaczęli roznosić listonosze.

Druga połowa XIX wieku 
przyniosła konieczność prze-
niesienia zbyt małego już 
urzędu pocztowego przy Gar-
tenstrasse (dzisiejsza ul. Sien-
kiewicza) do nowej lokalizacji. 
Zdecydowano o umieszczeniu 
nowej siedziby przy Freiburger 
Strasse (ul. Słowackiego) w 
sąsiedztwie budynku sądu. 
Pomysł ten wzbudził szereg 
protestów mieszkańców z 
uwagi na rzekomą zbyt dużą 
odległość od centrum miasta. 
Generalny Poczmistrz, Hein-

rich von Stephan, wizytujący 
Wałbrzych, po zapoznaniu 
się z innymi propozycjami, 
podtrzymał jednak tę decyzję 
i wałbrzyską pocztę w nowym 
miejscu otwarto 30 września 
1877 roku. Niespełna trzydzie-
ści lat później budynek poczty 
wyburzono i w jego miejscu w 
1907 roku oddano do użytku 
utrzymaną w neogotyckim 
stylu budowlę, w której pocz-
ta mieści się do dziś.

Artykuł „Waldenburg und die schlesi-
sche Post” ukazał się w miesięczniku 

„Waldenburger Heimatbote” z kwietnia 
1993 r., tłum. i opr.: J. Drejer

HISTORIA NIEZNANA

 » Nowy, utrzymany w stylu neogotyckim i istniejący do dziś budynek 
poczty oddano do użytku w 1907 roku / www.polska-org.pl

 » Pierwotnie wałbrzyska poczta mieściła się przy ul. Sienkiewicza (dawniej: Gartenstrasse). 
Dopiero w drugiej połowie XIX wieku pomieszczenia stały się zbyt małe i podjęto decyzję o 
przeniesieniu jej do nowej siedziby / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

 » Widokówka z początku XX wieku, w 
lewym górnym rogu widoczny pierwszy 

budynek poczty przy dzisiejszej ul. 
Słowackiego. W tej siedzibie poczta 

działała do ok. 1905 roku / www.polska-
org.pl
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Jeśli nie można pójść do 
teatru, zasiąść wygodnie 
w fotelu i spędzić półtorej 
godziny obcując ze sztuką 
„na żywo”, trzeba sobie 

jakoś inaczej radzić. To, co 
robią w wałbrzyskim te-
atrze, jest ledwie namiastką 
tego, co byśmy otrzymali 
w normalnych czasach, ale 

jeśli nie można inaczej, to i 
taki kontakt ze sztuką musi 
nam wystarczyć. Teatr od 
początku trwania pandemii 
przeniósł swoje działania 

artystyczne do mediów spo-
łecznościowych. 

Dyrektor artystyczny Seb 
Majewski i kierownik literacki 
Tomasz Jękot wraz z całym 

zespołem, wejściem w prze-
strzeń Internetu, rozpoczęli 
przygotowania do nowego 
projektu artystycznego „Pani 
Moru”. Krótko po powrocie 

do teatru (miejmy nadzieję, 
że stanie się to już nieba-
wem) projekt będzie miał 
swoją premierę na scenie i 
stanie się kolejną propozycją 
repertuarową Szaniawskiego. 
– Czas społecznej kwarantan-
ny ma służyć jako czas przy-
gotowania artefaktów, które 
złożą się w końcowym efek-
cie na scenariusz spektaklu o 
czasie, który przeżywamy i o 
doświadczeniu nas samych, 
o zbiorowym przeżyciu, w 
jakim uczestniczymy – mówi 
dyrektor Majewski. 

Zaraz po świętach Dramat 
rozpoczął nowy cykl dzia-
łań zatytułowany „Pierwsza 
próba”. Seb Majewski roz-
mawiał w nim z artystami 
tworzącymi nowe spektakle. 
Wirtualnymi gośćmi byli już 
Tomasz Jękot – dramaturg 
spektaklu „Cenci” (premierę 
zaplanowano na 27 mar-
ca), Katarzyna Raduszyń-
ska – reżyserka spektaklu 
„Cyrano de Bergerac (pre-
miera zaplanowana na 15 
maja), Krzysztof Kopka – 
reżyser spektaklu „Wiele 
hałasu o nic” (premiera na 
12 czerwca) oraz Małgo-
rzata Maciejewska – reży-
serka spektaklu „Iwanow” 
(premiera zaplanowana na 
wrzesień). Zauważyliście, że 
w nawiasach podaliśmy daty 
premier spektakli, które są 
niemożliwe do utrzymania. 
Żałujemy i mocno wierzymy 
w to, że przygotowania do 
niektórych z nich wkrótce 
ruszą pełną parą.  

Jeżeli chcecie dowiedzieć 
się o kolejnych etapach pracy 
nad „Panią Moru”, możecie w 
każdej chwili zajrzeć na profi-
le Szaniawskiego w mediach 
społecznościowych. Dodajmy, 
że od tygodnia na teatralnym 
TikToku prezentowana jest 
druga odsłona cyklu „Sza-
niawski w kapciach”, który 
już zdobył wielką sympatię 
widzów. 

Jeżeli siedzicie w domu, 
możecie swoją przymusową 
kwarantannę jakoś sobie 
urozmaicić, śledząc działania 
teatru w internecie. – Zapra-
szamy do komentowania 
i dzielenia się swoimi od-
czuciami. Wszystkie treści, 
które powstaną przy okazji 
tworzenia tego wyjątkowego 
projektu, zostaną włączone 
do niecodziennego spektaklu, 
jakim bez wątpienia będzie 
„Pani Moru”. Spotykajmy się 
online, by, mamy nadzieję w 
niedługim czasie, spotkać się 
na premierze naszego wspól-
notowego przedstawienia 
– mówią w Szaniawskim. Do 
zobaczenia w sieci!

Red

Teatr w komputerze? 
Właściwie dlaczego nie!  

Zapytacie, czy to w ogóle możliwe? Jasne, że możliwe, a udo-
wadniają to aktorzy i dyrekcja Teatru Dramatycznego w Wał-
brzychu. W Szaniawskim nie załamali rąk z powodu pandemii 
koronawirusa. Tylko postanowili działać. W sieci. I całkiem 
nieźle im to wychodzi. 
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Teatr w komputerze? Teatr w komputerze? 

 » Jeżeli siedzicie w domu, możecie 
swoją przymusową kwarantannę 
jakoś sobie urozmaicić, śledząc 
działania teatru w internecie

KULTURA
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Pamiętam, jak w 2001 roku 
pisałem, że ludzie dzielą się 
na tych, którzy „Amelię” już 
widzieli i na tych, którzy jesz-
cze nie, ale wkrótce to zrobią. 
Miałem wówczas poczucie, że 
film w reżyserii Jean-Pierre’a 
Jeuneta jest tak magiczny i po-
ruszający, że każdy powinien 
go przeżyć. Po tylu latach, 
historia niezwykłej dziewczy-
ny o imieniu Amelia (Audrey 
Tautou) wciąż działa i czaruje. 

Niezwykłość tego, co naj-
pierw napisali Guillaume 
Laurant z reżyserem w sce-

nariuszu, a później ten drugi 
przełożył na kinowy ekran, 
polega na umiejętności opo-
wiadania o dobrej stronie 
ludzkiej natury. Panowie zro-
bili to unikając infantylności 
i ckliwości. Przyjęli do tego 
konwencję przypisaną baj-
kom. Poznajemy tytułową 
Amelię jako samotną dziew-
czynę w wielkim Paryżu. Tam 
pracuje w kawiarni i nie po-
trafi się odnaleźć w takiej 
rzeczywistości. Pewnego dnia 
znajduje w łazience przesyłkę. 
Postanawia ją dostarczyć do 

adresata. Jego reakcja na 
pakunek sprzed lat powoduje 
u niej przemianę. Od tej pory 
stara się spełniać marzenia 
ludzi i czynić ich szczęśliwymi. 

Zgadzam się, że historia 
brzmi „mydlanie” i to do potę-
gi. Na ekranie jednak wypada 
na szczęście zupełnie inaczej. 
Opowieść wzrusza i może 
wyciskać łzy. To zasługa re-
żysera Jean-Pierre’a Jeuneta, 
ale przede wszystkim odtwór-
czyni Amelii – Audrey Tautou. 
Aktorka ze swoim rozbrajają-
cym uśmiechem istotnie jest z 

innego – lepszego świata. Jest 
jeszcze motyw krasnala foto-
grafowanego w przeróżnych 
miejscach. 

Zbieg okoliczności sprawił, 
że wróciłem do kolejnego 
filmu, w którym niezwykle 
ważna jest muzyka. Tym ra-
zem kompozytorem niezapo-
mnianych melodii jest Yann 
Tiersen. Podobno istnienie 

muzyka reżyser odkrył dopiero 
w drodze na plan filmowy 
słysząc jego piosenkę w radiu. 
Oczywiście, jak i w pozo-
stałych przypadkach ścieżka 
dźwiękowa z „Amelii” została 
wydana na osobnej płycie, 
która znakomicie brzmi, nie-
zależnie od obrazów. 

Podsumowując film, który 
przyniósł reżyserowi sławę, 

można określić go jako kino 
pogodne, coś pomiędzy ko-
medią, kinem romantycznym 
a dramatem. Z drugiej strony 
„Amelia” skutecznie wymyka 
się jednoznacznej definicji ga-
tunkowej. Za to pewne jest, że 
potrafi odmienić co najmniej 
nastój oglądającego. Trzeba 
to docenić.

Piotr Bogdański

Na kulturalnej pustyni, jaką w tej 
chwili mamy, każdy tego typu projekt 
jest na wagę złota, a skoro Ośrodek 
Działań Artystycznych „Firlej” zamie-
rza go realizować mimo trudności, 
wypada przyklasnąć. Napiszemy 
krótko. Bardzo Młoda Kultura 2019-
2021 –Dolny Śląsk wspiera finansowo 
lokalne inicjatywy z zakresu edukacji 
kulturalnej. Dlatego jeżeli macie fajny 
pomysł, zgłoście go, może otrzymacie 
na jego realizację fundusze. Chodzi o 

oddolne inicjatywy. Mogą startować 
trzyosobowe zespoły złożone z przed-
stawicieli sektora kultury, sektora 
edukacji oraz człowieka reprezentu-
jącego organizację pozarządową lub 
jakąś grupę nieformalną, działającą 
na waszym terenie. 

Wsparcie otrzyma 8 propozycji, 
a pomysłodawcy dostaną na ich 
realizację po 10 tys. zł każdy. Oprócz 
wsparcia finansowego ODA „Firlej” 
zapowiada warsztaty i szkolenia. 

Także spotkania otwarte z animato-
rami i edukatorami. 

Przed miesiącem informowaliśmy, 
że na zgłoszenia organizatorzy cze-
kają do 14 kwietnia. Termin nadsyła-
nia pomysłów znacznie wydłużono. 
Można to zrobić do30 czerwca tego 
roku do północy. Mamy nadzieję, że 
o Bardzo Młodej Kulturze będziemy 
mogli w tym roku napisać, że się 
odbyła. Rozstrzygnięcie zapowie-
dziano na 20 lipca. Teraz bardzo 

ważna rzecz dla zainteresowanych. 
Bo można promować, reklamować, 
pisać i trochę koloryzować, ale nic 
nie zastąpi regulaminu, z którym 
najlepiej jak sami się zapoznacie. 
Jest on do ściągnięcia wraz z formu-
larzem zgłoszeniowym na stronie: 
www.firlej.wroc.pl. Ale uwaga ODA 
„Firlej” zastrzega sobie prawo do 
zmiany sposobu realizacji programu 
w związku z epidemią COVID-19. Co 
akurat chyba zrozumiałe.   

Przypomnijmy, że Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021to ogólnopolski, 
trzyletni program realizowany i 
finansowany przez Narodowe Cen-
trum Kultury. Cel to wzmacnianie 
roli edukacji kulturowej w Polsce. 
Zapytacie, w jaki sposób? To proste, 
poprzez pobudzenie i wykorzystanie 
edukacyjnego potencjału kultury. U 
nas partnerem programu jest Wał-
brzyski Ośrodek Kultury. 

ToP

KULTURA

Kasa do zgarnięcia kulturalnie 
Miesiąc temu pisaliśmy o programie Bardzo Młoda Kultura, który ma być realizo-
wany mimo pandemii koronawirusa. Cieszy nas to bardzo? Tyle tylko, że przesunię-
to termin przyjmowania zgłoszeń. Dlatego jeszcze raz wspominamy o inicjatywie. 
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Zanim do kina 

Amelia jak z bajki
Zapraszamy do naszego nowego cyklu. Nim 
wszystko wróci do normalności i kina będą przy-
ciągać repertuarem pełnym nietuzinkowych pre-
mier, zobaczcie zestaw filmów, które stały się 
dla mnie najważniejsze. Dziś chciałbym polecić 
„Amelię” Jean-Pierre’a Jeuneta. 
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 » „Amelia” skutecznie 
wymyka się 
jednoznacznej 
definicji gatunkowej

 » Macie oryginalny 
pomysł? Zgłoście go 
do programu Bardzo 

Młoda Kultura 
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Zgodnie z art 691 § 1 kc w 
razie śmierci najemcy lokalu 
mieszkalnego w stosunek naj-
mu lokalu wstępują: małżo-
nek niebędący współnajemcą 
lokalu, dzieci najemcy i jego 
współmałżonka, inne osoby, 
wobec których najemca był 
obowiązany do świadczeń ali-
mentacyjnych oraz osoba, która 
pozostawała faktycznie we 
wspólnym pożyciu z najem-
cą.  Osoby wymienione w § 1 
wstępują w stosunek najmu 
lokalu mieszkalnego, jeżeli stale 
zamieszkiwały z najemcą w tym 

lokalu do chwili jego śmierci. W 
razie braku osób wymienionych 
w § 1 stosunek najmu lokalu 
mieszkalnego wygasa. Oso-
by, które wstąpiły w stosunek 
najmu lokalu mieszkalnego 
na podstawie § 1, mogą go 
wypowiedzieć z zachowaniem 
terminów ustawowych, cho-
ciażby umowa najmu była za-
warta na czas oznaczony. W 
razie wypowiedzenia stosunku 
najmu przez niektóre z tych 
osób stosunek ten wygasa 
względem osób, które go wy-
powiedziały. Przepisów art. 691 

kc nie stosuje się w razie śmierci 
jednego ze współnajemców 
lokalu mieszkalnego. 

Co w sytuacji, gdy po śmier-
ci najemcy pozostaje wiele 
osób. Przesądził tę kwestię 
wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 4 stycznia 1979 r. III CRN 
271/78 (wstąpienie kilku osób 
w stosunek najmu). Zgodnie 
z jego tezą jeżeli po śmierci 
najemcy lokalu mieszkalnego 
pozostaje po nim kilka osób 
bliskich, które stale mieszkały 
z nim aż do chwili śmierci, to 
każda z nich wstępuje z mocy 

prawa w stosunek najmu i sąd 
nie może dokonać wyboru na 
rzecz jednej z nich, kierując 
się np. stopniem bliskości czy 
długością okresu wspólnego 
zamieszkania, jeżeli jednak 
jedna z tych osób kwestionuje 
uprawnienia drugiej, to sąd 
obowiązany jest szczególnie 
wnikliwie zbadać istnienie 
przesłanek z art. 691 k.c. 

Natomiast co oznacza 
faktyczne wspólne pożycie 
rozstrzygnął Sąd Najwyższy 
uchwałą z dnia 20 listopada 
2009 r. III CZP 99/09. Przez 
faktyczne, rzeczywiste wspól-
ne pożycie, w rozumieniu 
art. 691 § 1 k.c., sąd rozumie 
więź łączącą dwie osoby po-
zostające w takich relacjach 
jak małżonkowie. Istotne jest 
również, że o stałym zamiesz-
kiwaniu z najemcą można 

mówić wówczas, gdy osoba 
bliska najemcy nie miała w 
tym czasie innego mieszkania, 
a lokal mieszkalny zajmowany 
razem z najemcą stanowił dla 
niej centrum spraw życiowych. 
Stałe zamieszkiwanie z najem-
cą osoby mu bliskiej oznacza 
ześrodkowanie przez tę osobę 
całej swej działalności życiowej 
w lokalu najemcy, tak by zaj-
mowany przez tę osobę lokal 
stanowił jej jedyne centrum 
życiowe. Zgodnie z art. 37 
k.p.c. powództwo o ustalenie 
stosunku najmu jest roszcze-
niem ze stosunku najmu lub 
dzierżawy nieruchomości. 

Macie jakiś kłopot? Piszcie 
do naszego prawnika, a on 
spróbuje wyjaśnić wam prawne 
zawiłości i umiejętnie wytłuma-
czy, jak poruszać się w gąszczu 
przepisów. Czekamy na ma-

ile pod adresem: redakcja@
wieszco.pl. 

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

Red

Wszystko zmieniło się kilka ty-
godni temu, kiedy postanowiłam 
zainwestować w swój pierwszy 
kontroler.

Spodziewałam się, że przejście 
z WASD’a na gamepad może być 
nie lada wyzwaniem. W końcu 
jest to zupełne inne ułożenie rąk 
i ustawienie przycisków. Moje 
oczekiwania oczywiście okazały 
się być prawdziwe. Pierwszą grą, 
na której wypróbowałam nowy 
sprzęt, było Assassin’s Creed: 
Syndicate (o tym już niedługo). 
Przeze mnie i mój brak zdolności 
na początku główne postacie 
biegały po Londynie jakby przed 
misją wypiły kilka piw w pobli-
skim pubie.

Na szczęście praktyka czyni 
mistrza i po prawie 20 godzinach 
spędzonych z padem, muszę po-
wiedzieć, że nie tylko opanowa-
łam korzystanie z tego kontrolera 
w zwinnym stopniu, ale wręcz nie 

wyobrażam sobie powrotu do 
używania klawiatury. 

Choć na początku granie za 
pomocą pada jest dość kłopo-
tliwe, urządzenie to sprawia, 
że rozgrywki i poruszanie się są 
300 razy płynniejsze. Nie ma nic 
złego w korzystaniu z klawiatury 
i myszki, jednak uważam, że 
akurat ta zmiana urządzenia do 
sterowania była fantastyczną 
decyzją.

„Julia” SKN Challenger

MISZMASZ

Okiem gracza

Kilka słów o padach i... historii
Odkąd tylko pamiętam, poruszałam postaciami w grach za pomocą myszki i kla-
wiatury. Kontakt z padami miałam chyba tylko kilka razy w życiu. I były to głów-
nie kontrolery potrzebne do Pegasusa, więc w porównaniu do dzisiejszych urzą-
dzeń, nie ma tu o czym mówić.

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Co zrobić w przypadku, gdy umiera główny na-
jemca lokalu komunalnego? Czy pozostałe osoby 
lub rodzina mogą zamieszkać w tym mieszkaniu? 

Jeszcze nie teraz  
Czekamy z naszymi stałymi rubrykami i trochę 
się niecierpliwimy. Jest jednak światełko w tu-
nelu. Na nowe sondy będziecie musieli jeszcze 
trochę poczekać, ale na konkursy…

Być może za 2-3 tygo-
dnie powróci nasza rubryka, 
w której dotąd mogliście 
wygrać głównie obiady w 
rozmaitych restauracjach w 
całym regionie. Nie wiemy, 
czy w dalszym ciągu będzie-
my mogli was uraczyć pysz-
nym lunchem, ale zrobimy 

wszystko, żebyście mogli 
wreszcie poczuć choć na-
miastkę normalności. Wziąć 
udział w zabawie i zgarnąć 
nawet jakiś drobny upomi-
nek. 

Z drugą rubryką, z której 
musieliśmy zrezygnować z 
powodu pandemi korona-

wirusa, jest nieco gorzej. 
Trudno, żebyśmy narażali 
naszych ankieterów i was 
drodzy czytelnicy, na niepo-
trzebne niebezpieczeństwo. 
Dlatego nasze przepytywa-
nie was musimy zawiesić do 
odwołania. 

Redakcja
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„Julia” SKN Challenger
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Istotne jest wyraźne rozróż-
nienie: ograniczenia w dowol-
nym doborze garderoby wyni-
kające z poszanowania religii 
i odmiennych tradycji. Kiedy 
mamy do czynienia z utartymi 
zwyczajami obowiązującymi 
w danym miejscu, np. (zakryte 
ramiona i nogi w kościołach 
katolickich czy zakryta głowa 
u kobiet w przypadku mecze-

tów), których przestrzeganie 
ma podkreślić nasz szacunek 
dla miejsca i poszanowanie 
tradycji, mówimy o szero-
ko rozumianej poprawności 
wynikającej z kultury osobi-
stej. Szczególnie ważne jest 
przestrzeganie reguł dobrego 
obyczaju w zakresie ubioru w 
innych kręgach kulturowych i 
religijnych, gdzie obowiązywać 

mogą zasady zupełnie odmien-
ne niż w kulturze zachodniej, 
dotyczy to zwłaszcza odsłania-
nia ciała. Brak poszanowania 
tych zasad może nieść wiele 
nieprzyjemnych konsekwencji 
od agresji do zakazu wstępu 
do określonych miejsc. 

Dress code to też sugero-
wane zasady doboru stroju 
obowiązujące w określonych 
miejscach i czasie wynikające 
ze zwyczajów i obyczajów w 
danym kręgu kulturowym. Ist-
nieje wiele okazji w codziennym 
życiu, kiedy określony dress 
code obowiązuje w sposób 
oczywisty. Dotyczy to głównie 

strojów okolicznościowych i 
odświętnych, kiedy elegancją 
podkreślamy nasz szczególny 
stosunek do uroczystości lub 
szacunek dla gospodarza, czy 
znaczenie wydarzenia (np. wie-
czorowy strój do opery lub na 
koncert w filharmonii lub świą-
teczny obiad w gronie rodzin-
nym). Niezastosowanie się do 
powszechnie przyjętych reguł 
nie przyniesie w tym przypadku 
żadnych negatywnych kon-
sekwencji, poza ewentualnie 
nagannym spojrzeniem pozo-
stałych członków uroczystości.

Mówimy wówczas o prze-
strzeganiu zasad (dress code) 

narzuconych przez określo-
nych decydentów, które mogą 
być bardzo szczegółowe i nie 
zawsze powiązane z szeroko 
obowiązującymi normami, 
zwłaszcza jeśli chodzi o te-
rytorium prywatne, np. pry-
watne kluby, które stosują 
selekcję przy wejściu, wyma-
gając określonego ubioru, czy 
np. eleganckie kluby, lokale 

i restauracje, w których obo-
wiązuje krawat i marynarka. 
Ubiór niezgodny z zakłada-
nym przez właściciela dress 
codem może skutkować od-
mową wstępu.

Dress code służbowy to we-
wnętrzne standardy firmy do-
tyczące ubioru pracowników, 
to część etykiety w biznesie.

Ewelina Małecka-Gad

Tarasy otwarto w zeszły 
piątek (24 kwietnia), a będzie 
można się nimi przechadzać 
do 3 maja. W tym czasie 
możecie zwiedzać nie tylko 
zachwycające tarasy Zamku 
Książ, ale również ogrody 
otaczające Palmiarnię. 

Zwiedzanie ogrodów zam-
kowych rozpoczynamy od 
strony Dziedzińca Honoro-
wego i kończymy wyjściem 
z Tarasu Północnego. Dzięki 
temu z każdej strony świa-
ta obejrzymy także sam za-
mek. Wejście do książańskich 
ogrodów wymaga spełnienia 
wymogów sanitarnych. Ta-

kie czasy niestety. Maseczki 
i zachowanie odstępów są 
niezbędne, aby móc cieszyć 
się otwartą przestrzenią baj-
kowego ogrodu na książęcej 
skale. 

W przypadku ogrodów wo-
kół Palmiarni zwiedzanie roz-

poczniemy od głównej bramy, 
którą przywieziono w 1907 
roku ze zburzonego pałacu 
książąt von Pless w Berlinie. 
Przed bramą wydzielone zo-
stały miejsca oczekiwania w 
kolejce do kasy. W ogrodzie 
oprócz budzącej się do życia 

roślinności zobaczymy wiel-
koformatowe, historyczne 
fotografie tego wyjątkowego 
miejsca, zwanego czasami 
najpiękniejszym bukietem 
dla księżnej Daisy von Pless 
(ostatnia właścicielka Zamku 
Książ, zm.1943). W ogrodach 
pięknie kwitną kilkudziesię-

cioletnie magnolie, które ko-
niecznie trzeba zobaczyć. 

Tarasy przyzamkowe zajmu-
ją powierzchnię 2 hektarów, 
położone są na 12 różnych 
poziomach i utrzymane są w 
stylu francuskim. Z każdego 
miejsca roztaczają się zachwy-
cające widoki na okolicę. Choć 

ich wygląd zmieniał się przez 
wieki, swoją funkcję pełnią 
nieprzerwanie od XVII wieku.

Unikatowe tarasowe ogro-
dy w stylu francuskim będą 
otwarte do 3 maja w godz. 
11:00 – 18:00. Kasy czynne 
są o godzinę krócej. 

Red
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Bądź piękna 

Dress code, ale o co chodzi? 
Na pewno nieraz słyszeliście to sformułowanie. Zastanawiało was, 
co się za tym kryje. Dress code to zbiór reguł dotyczących zasad 
doboru garderoby do okoliczności w określonym miejscu i czasie. 
Dress code jest elementem szerszego pojęcia, które nazywamy ety-
kietą, czyli ustalonymi zasadami (normami) zachowania zarówno w 
sytuacjach towarzyskich, jak i zawodowych.

Zalotka MAKE UP & LASHES
 www.zalotkamakeup.versum.com

tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu

Wreszcie trochę 
normalności

Ile można siedzieć w domu i zastana-
wiać się, co wolno, a czego nie należy 
robić? Wiosnę można wreszcie podzi-
wiać na świeżym powietrzu na tara-
sach Książa. Najpiękniejsze ogrody w 
Polsce po przerwie ponownie zostały 
otwarte. Nie możecie przegapić takiej 
okazji. 

 » Unikatowe tarasy ogrodowe w stylu 
francuskim będą otwarte do 3 maja 

Przydatne informacje
Ceny:

6 zł – tarasy
8 zł – ogród w Palmiarni
10 zł – bilet łączony
Nie ma biletów ulgowych. Wstęp bezpłatny jedynie dla dzieci do 5 lat. 

Bilety:
- można kupić przez internet na stronie www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl
- w recepcji Hotelu Książ
- w kasie w Palmiarni
- nie trzeba wykorzystać 2 biletów jednego dnia
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Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
1 – parzysty gaz
3 – nietrudna bez zakrętów
6 – samochód bez kołnierza
8 – wysokokaloryczny skok do tyłu
9 – wybuchowy ubiór
10 – drzewo uduchowionych

Pionowo:
1 – groźny kot na nodze
2 – miękkie podparcie pod małe 
narządy słuchu
4 – geometryczne miasto
5 – wymierający zawód z urlopowiczem 
ceniony szczególnie przez panie
7 – łączy Odyseusza z Simpsonami
8 – część zboża w karabinie

Poziomo:
2 - popularna muzyka w kościele prawosławnym - pop
3 - niebezpieczna przypadłość planetarno-psia - marskość
5 - czarne w grze maksyma lub minima - piki
7 - dla piszących i latających - pióro
9 - odwrócony szczyt rankingu o niezbyt przyjemnym zapachu 
- pot
10 - ryba z poleceniem dla detektywa - śledź
11 - odskocznia życiowa zarówno dla wielu emerytów jak i 
miłośników odlotów - działka
Pionowo:
1 - znana piosenkarka na drzewie - kora
4 - zboże skrzywdzonego grzyba - kukurydza
6 - popularna w Wałbrzychu ukraińska jednostka wojskowa 
- kosz
7 - obwód niedopałka podzielony przez 2r w każdym labora-
torium - pipeta
8 - gaz prawie całkiem otoczony morzem - hel

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Dziś taka przyjemność ra-
czej nam nie grozi. Szybciej 
wyschną wszystkie oceany, 
niż jakiś piłkarski zespół z 
Wałbrzycha zagra w euro-
pejskich pucharach. No więc 
jak Europę próbowało zawo-
jować Zagłębie? Było to na 

początku lat 70. ubiegłego 
wieku. Wiemy, wielu z was 
nie było jeszcze na świecie, 
ale od czego macie WieszCo. 
Specjalizujemy się w tego 
typu „przypominajkach”.    

Sezon 1970/71 był znako-
mity w wykonaniu Zagłębia, 

najlepszy tego klubu na I-li-
gowych boiskach. Ba, żadna 
drużyna z regionu wałbrzy-
skiego ani przed zielono-czar-
nymi, ani po nich, nie zajęła 
dotąd w historii zmagań w 
ekstraklasie wyższego miej-
sca. Wałbrzyszanie, głównie 
dzięki doskonałej postawie na 
wiosnę, zajęli wtedy w tabeli 
3 miejsce. Tuż za Górnikiem 
Zabrze i Legią Warszawa. 
Ogarniacie to? Dzięki temu 
wywalczyli sobie na jesieni  
prawo gry w Pucharze UEFA. 
Trenerem, który doprowadził 
zespół do sukcesu, był Antoni 
Brzeżańczyk. Przetarciem na 
międzynarodowej arenie miał 
być Puchar Intertoto. Były 
kiedyś takie rozgrywki. Teraz 
wyobraźcie sobie, że na stół 
w waszej ulubionej pizzerii 
wjeżdża capriccioso, a wy 
dostajecie z niej tylko „dup-
ki”. Wiecie, te skrawki ciasta 
z apetycznie wyglądającego 
„kolorowego okręgu”. Czymś 
takim był właśnie puchar In-
tertoto. To, że Zagłębie zagra 

w tych rozgrywkach, piłka-
rze dowiedzieli się tuż przed 
20 kolejką zmagań sezonu 
1970/71. Więc nim zajęli 3 
miejsce w lidze. Dodajmy, 
że w Pucharze Lata – tak też 
nazywano wtedy te zmagania 
– z Polski zaproszone zostały 
ROW Rybnik, Szombierki By-
tom i Stal Mielec. Nie będzie-

my przypominać wszystkich 
meczów wałbrzyszan, napisz-
my tylko, że Zagłębie trafiło do 
grupy VI wraz z Eintrachtem 
Brunszwik, Young Boys Berno 
i Malmoe FF. Mecze rozgry-
wano od końca czerwca do 
końca lipca, a zielono-czarni 
zanotowali 2 wygrane i 4 po-
rażki. Z 4 zdobytymi punktami 

i bilansem bramkowym 3:8 
zajęli w grupie 3 miejsce.  

Puchar Intertoto był zale-
dwie przystawką do dania 
głównego, którym miały być 
mecze w Pucharze UEFA. 
Zagłębie przystępowało we 
wrześniu do rywalizacji pod 
wodzą nowego szkoleniowca, 
którym został Jerzy Nikiel. W I 
rundzie rywalem wałbrzyszan 
był trzeci zespół ligi czecho-
słowackiej Union Teplice. W 
pierwszym pojedynku zielono-
-czarni zwyciężyli na Białym 
Kamieniu 1:0, a zwycięskiego 
gola zdobył Galas, pięknym 
„szczupakiem” pokonując 
golkipera z Czechosłowa-
cji. Rewanż był niezwykle 
emocjonujący. Trzykrotnie 
goście obejmowali w nim 
prowadzenie, a gracze Unio-
na potrafili tylko dwukrot-
nie wyrównać, co oznaczało 
wygraną Zagłębia i awans 
do kolejnej rundy. Tu czekał 
rumuński UT Arad. Pierwszy 
mecz ponownie odbył się pod 
Chełmcem. Gospodarze przez 
długie fragmenty prowadzili 
w tym starciu po golu Kwiat-
kowskiego. Nieuwaga w koń-
cówce kosztowała naszych 
utratę gola i mecz zakończył 
się remisem. Na rewanż Za-
głębie jechało na pożarcie. 
Faworytem byli Rumuni, któ-
rzy zgodnie z oczekiwaniami 
objęli prowadzenie. W drugiej 
połowie wyrównał Pawłowski 
i żeby wyłonić triumfatora, 
potrzebna była dogrywka. 
W niej więcej szczęścia mieli 
gospodarze. W 115 min Ma-
rian Szeja przepuścił strzał 
Kuna, ale w samej końcówce 
goście jeszcze raz poderwali 
się do ataku, a akcję przy-
jezdnych próbował wykoń-
czyć uderzeniem Odsterczyl. 
Jego strzał trafił jednak tylko 
w… poprzeczkę. Gdyby piłka 
wpadła do siatki, w kolejnej 
rundzie Pucharu UEFA byłoby 
Zagłębie. A tak pozostały tylko 
wspomnienia.               

Tomasz Piasecki

Próbowali podbić Europę 
Uwierzycie, że piłkarze z Wałbrzycha grali kiedyś w europejskich 
pucharach?! Tak, to nie żart. Dokonali tego zarówno gracze Górnika, 
jak i Zagłębia. Oba zespoły wystąpiły w Pucharze Intertoto. Ale tylko 
zielono-czarni z Białego Kamienia pokazali się w Pucharze UEFA.  

F
ot

. K
ro

ni
ka

 Z
ag

łę
bi

a 
W

ał
br

zy
ch

 
F

ot
. K

ro
ni

ka
 Z

ag
łę

bi
a 

W
ał

br
zy

ch
 

 » Piłkarze Zagłębia Wałbrzych (od lewej): Pietraszewski, Pawlica, Dworniczek, Stachuła, Kasprzyk, Szeja, Cieszowic

 » Joachim Stachuła strzela gola dla Zagłębia

Zagłębie Wałbrzych 
w Pucharze UEFA (sezon 1971/72)

I runda – 15 września
Zagłębie Wałbrzych – Union Teplice 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 Galas (39)
Zagłębie: Szeja – Pietraszewski, Paździor, Pawlica, Cieszowic, Galas, 
Augustyniak (Pawłowski), Nowak, Szłykowicz, Odsterczyl, Kwiatkowski. 

I runda – rewanż – 29 września 
Union Teplice – Zagłębie Wałbrzych 2:3 (0:0)
Bramki: 0:1 Kwiatkowski (65), 1:1 Stratil (70), 1:2 Augustyniak (73), 2:2 
Smetana (75), 2:3 Kwiatkowski (78)
Zagłębie: Szeja – Pietraszewski, Paździor, Cieszowic, Szłykowicz, Nowak, 
Galas, Stachuła, Augustyniak, Odsterczyl, Kwiatkowski. 

II runda – 20 października 
Zagłębie Wałbrzych – UT Arad 1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Kwiatkowski (10), 1:1 Brosovschi (86)
Zagłębie: Szeja – Pietraszewski, Paździor, Szłykowicz, Cieszowic, Galas, 
Nowak (Pawłowski), Głuch, Stachuła, Odsterczyl, Kwiatkowski. 

II runda – rewanż – 3 listopada
UT Arad – Zagłębie Wałbrzych 2:1 (1:0, 1:1), po dogrywce
Bramki: 1:0 Domide (13), 1:1 Pawłowski (67), 2:1 Kun (115)
Zagłębie: Szeja – Pietraszewski, Paździor, Cieszowic, Szłykowicz, Galas, 
Głuch (Pawłowski), Stachuła, Nowak, Odsterczyl, Kwiatkowski. 
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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

#ZOSTAŃWDOMUTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOSTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOSTU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOS

10. Polskie Smaki Wałbrzych ul. Nowy Świat 6 
tel.  606 973 897 

11. Pizza Lato Kebab  ul. Moniuszki 1 
tel.  501 826 716 


