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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Na terenie Wałbrzycha
znajduje się kilka kamiennych krzyży, określanych
jako pokutne. Jeden z nich
znajduje się na Gaju, na terenie nieczynnego od lat
szpitala dziecięcego. Są na
nim płytko wyryte litery AR,
zachodnie ramię jest utrącone. Drugi krzyż stoi przy
ul. Świerkowej, na terenie
tzw. Nowego Poniatowa.
Jedno z ramion uszkodzone
w latach 70. przez ciągnik,
zostało przymocowane do
korpusu za pomocą cementu i prętów. Dwa kolejne
krzyże można obejrzeć w
Lubiechowie, przy ul. Wilczej.
Jeden z nich posiada aureolę. Oprócz czterech wspomnianych krzyży na terenie
miasta były jeszcze dwa
inne. Piąty znajdował się
przy wyburzonym kościele
ewangelickim na Białym Kamieniu, ale w czasie II wojny
światowej lub krótko po
niej uległ zniszczeniu. Szósty stał blisko dawnej kopalni Hermann na Nowym
Mieście, ale jego los jest nieznany.

Czytaj str. 6

Piotr Frąszczak

Szukajcie nas w całym regionie

POGODA

Od zeszłego tygodnia wasza ulubiona gazeta WieszCo ponownie dostępna jest w papierowej
wersji. Z powodu epidemii koronawirusa nie spotkasz jeszcze naszych kolporterów na ulicach, ale uruchomiliśmy już większość stałych punktów dystr ybucji. Zobaczcie, gdzie nas
znajdziecie.
Przypominamy, że jesteśmy m.in.
w OK Centrum, gdzie siedzibę
mają zarówno redakcje WieszCo,
jak i portalu WałbrzychDlaWas.
Doszły też nowe punkty w Biedronkach na Podzamczu – przy
ul. Wieniawskiego i Al. Podwale.
Cały czas zachęcamy was do
czytania nas w sieci. Na stronie
www.wieszco.pl od każdej środy
znajdziecie najnowszy numer
naszego tygodnika.
Tu nas znajdziecie (aktualne punkty dystrybucji)
WAŁBRZYCH

- Stara Kopalnia
- Muzeum Porcelany
- Biblioteka pod Atlantami
- Biuro Obsługi Klienta UM w Wałbrzychu

- OK Centrum przy ul. Mazowieckiej 3 (przed redakcją tygodnika
WieszCo i portalu WałbrzychDlaWas)
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materiałów
Budowlanych
- PSD Gazetka (Nowe Miasto, ul.
Piłsudskiego 39)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z Niemiec” (Stary Zdrój, ul. Armii Krajowej
39)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z Niemiec” (Biały Kamień, ul. Andersa
147)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z Niemiec” (Podzamcze, Bazar – boks
37)
- Kiosk Trafikapro przy ul. Broniewskiego 65A na Piaskowej Górze (lok.
D3, obok filii biblioteki)

- Punkt Jobo (Lotto, Prasa) przy ul. 1
Maja 106 na Sobięcinie
- Punkt Afi (Lotto, Prasa) przy ul.
Świdnickiej 1 na Podgórzu
- Punkt z prasą PHU Dorota Tobolska przy ul. Niepodległości 28 na
Podgórzu
- Kiosk z prasą HDiH Jerzy Lenc przy
ul. Grodzkiej 20 na Podzamczu
- Sklep „U Doroty” przy ul.1 Maja
165 na Sobięcinie
- Sklep „Tygrysek” przy ul. Strzegomskiej 6 w Kozicach
- Sklep „Optima” przy ul. Basztowej
37d na Podzamczu
- Sklep Ogólnospożywczy „U Joli”
przy ul.11 Listopada 180 na Nowym
Mieście
- Sklep Ogólnospożywczy „Bartex” przy ul. Świdnickiej 65 na
Rusinowej
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- Sklep ABC przy aptece przy ul.
Głuszyckiej 82 na Rusinowej
- Sklep „KA-HA” przy ul. Krzywoustego 31 na Gaju
- PHU „Plus” przy ul. Grota Roweckiego 20 na Piaskowej Górze
- „Techtron”, naprawa komputerów,
kwiaciarnia przy ul. Konopnickiej 5
w Śródmieściu
- Sklep Wielobranżowy przy ul.
Baczyńskiego 17a na Konradowie
BOGUSZÓW-GORCE

- Sklep „U Reni” przy ul. Krakowskiej 8
- Sklep spożywczo-przemysłowy
przy ul. Reymonta 20
- „WIM” przy pl. Odrodzenia 2
JEDLINA-ZDRÓJ

- Budynek urzędu miejskiego
- Sklep wielobranżowy, punkt Lotto
przy ul. Piastowskiej 3

Reklama
Włodzimierz Kaźmirowicz
w.kazmirowicz@wieszco.pl
reklama@wieszco.pl
Nakład
5.000 egzemplarzy

CZARNY BÓR

- Budynek urzędu gminy
GŁUSZYCA

- Kiosk Lotto

MIEROSZÓW

- Sklep spożywczy Wiesław Wielgus
STARE BOGACZOWICE

- Budynek urzędu gminy
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
- Sklep wielobranżowy „Rarytas”
przy ul. Głównej 128
SZCZAWNO-ZDRÓJ

- sklep „Modna rodzinka”, prasa,
chemia z Niemiec (ul. Solicka 5)
- sklep „Zdrowa żywność” (ul. Kolejowa 30, przy rondzie)
WALIM

- Sklep PHU Darek przy ul. Długiej 4
- Sklep spożywczo-przemysłowy w
Jugowicach przy ul. Głównej 29a

Wtorek 12.05
Temp. 9/0
zachmurzenie duże
Środa 13.05
Temp. 10/-1
zachmurzenie małe
Czwartek 14.05
Temp. 12/-1
zachmurzenie małe
Piątek 15.05
Temp. 13/2
słonecznie
Sobota 16.05
Temp. 14/4
zachmurzenie małe
Niedziela 17.05
Temp. 13/4
przelotne opady
Poniedziałek 18.05
Temp. 14/4
przelotne opady
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Za chwilę może tak się zdarzyć, że kilkudziesięciu
pracowników Aqua-Zdroju otrzyma wypowiedzenia
z pracy. Scenariusz fatalny, bo nikt nie lubi być wyrzucany z roboty, ale całkiem realny. Centrum nie
działa już od 2 miesięcy i może być zamknięte nawet do jesieni. Kiepsko to wygląda.
Ameryki nie odkryjemy, jeśli napiszemy, że
tego typu obiekty jak
Wałbrzyskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne raczej nie

» Obiekt jest zamknięty i tak może być aż do jesieni

są dochodowe. Przeważnie
samorządy muszą do ich funkcjonowania dopłacać. Tak też
jest w Wałbrzychu. Obiekt
jest na garnuszku miasta i
od niego mocno uzależniony.
Gmina spłaca co roku 5-milionową ratę kredytu zaciągniętego na
wybudowa-

nie kolosa, a ponadto dokłada
do działalności. Płaci spółce za
wykonane zadania. Odbywa
się to tak. Miasto przelewa
kasę do Aqua-Zdroju za zarządzanie obiektami: halami
i stadionami. Płaci choćby
za utrzymanie techniczne i
przeglądy urządzeń np. na basenie, za realizację remontów,
pielęgnację orlików, program
nauki pływania, zarządzanie
krytą pływalnią przy IV LO,
czy za organizację imprez, np.
Toyota Półmaraton, mistrzostwa Europy w koszykówce
na wózkach. Spółka zarabia też w inny sposób.
Pobiera opłaty od drużyn
przyjeżdżających do Aqua-Zdroju na zgrupowania,

od klubów sportowych za
wynajem hali, od indywidualnych klientów korzystających
z parku wodnego, czy strefy
fitness. Coś tam zawsze „kapało” z hotelu i restauracji.
Gdy w marcu wybuchła w
Polsce pandemia koronawirusa, w jednej chwili obiekt
został pozbawiony wszystkich
źródeł finansowania. Miasto
nie może wypłacać rekompensat spółce (tak to się oficjalnie nazywa), bo Centrum
nie wykonuje żadnych zadań.
Nie ma też klientów, bo od
2 miesięcy Aqua-Zdrój jest
zamknięty na cztery spusty.
Nie działa basen, hala, hotel,
a restauracja oferuje posiłki
tylko na wynos. I tu rodzi
się problem. Skoro nie ma
wpływów, należało znaleźć
rozwiązanie jak przetrwać.
Części pracowników mających inne źródła dochodu
(emeryci) już w firmie nie
ma. Z innymi nie przedłużono
umów czasowych (np. zlecenia). W ten sposób odeszło
20 pracowników ze 120-osobowej załogi. Prezes spółki nie
wyklucza jednak czarniejszego
scenariusza i zwolnień grupowych. Wtedy zatrudnienie
straciłoby kilkadziesiąt osób.
Miasto jednak gwarantuje, że
przekaże środki konieczne do

utrzymania funkcjonalności
spółki. Żeby nie doprowadzić do dekapitalizacji obiektów. Mówiąc po ludzku, żeby
nie popadły w ruinę. Prezes
mówi, że rozmawia z gminą
na temat tego, co Aqua-Zdrój
mógłby robić i za jakie pieniądze, ale nie bardzo wiemy, co
można negocjować. Bo niby
jak samorząd miałby spółce
przelewać rekompensatę. Wizja zwolnień grupowych jest
więc coraz bliższa. Pracę może
stracić nawet 70-80 osób. No
chyba, że wkrótce wszystko w
Polsce wróci do normy…
Wywalanie z roboty może
rozpocząć się lada dzień.
Część załogi będzie jeszcze
pracować przez 3 miesiące,
bo taki obowiązuje ich okres
wypowiedzenia. Na takim
dogorywaniu „przeleci” czerwiec, lipiec i sierpień. Gorzej z
tymi niemającymi podobnego
komfortu, bo pracują od niedawna. Po upływie okresu
wypowiedzenia, niektórzy
pracownicy (raczej nie wszyscy) dostaną pewnie 3-miesięczne odprawy. Wrzesień,
październik i listopad też jakoś
przeżyją. Co jednak potem?
Być może jesienią obiekt wróci
do swej normalnej działalności, a ludzie do pracy?
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Aqua na zakręcie

Fot. użyczone (Aqua-Zdrój)
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PUP pomaga przedsiębiorcom
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o możliwości
skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

także na stronie internetowej urzędu pracy pod
adresem: www.walbrzych.praca.gov.pl.
Przypominamy, że o pożyczkę mogą ubiegać
się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili
działalność gospodarczą przed 1 marca 2020

roku, ale także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie
zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników (jednoosobowa działalność). Pożyczka
udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tys.
zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku.
Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć
12 miesięcy. Wnioski należy składać w postaci
elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym albo
w postaci papierowej.

Rys. Katarzyna Zalepa

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców udzielane
jest w ramach tarczy antykryzysowej. Wszelkie
informacje można uzyskać w godzinach 7:3014:30 pod nr tel. 74 840 73 90 oraz w godzinach 14:30-20:00 pod nr tel. 728 320 944, a
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Niektórym zaczyna
szajba odbijać
Przyznajcie się, że czytając tytuł pomyśleliście, że dworujemy sobie z polityków? Patrząc
na ostatnie zadymy w Sejmie, a zwłaszcza w
Senacie, trzeba przyznać, że wielu na pewno
zaszkodziło majowe słońce. Tym razem jednak
nie o polityków nam chodzi. A o… zwykłych ludzi, którym zaczyna walić na dekiel. Niektórym
nawet bardzo.
Pewnie większość z was ma dużo
ciekawsze zajęcia niż przeglądanie
wszystkich możliwych portali i oglądanie każdej telewizji informacyjnej
na świecie, ale my z racji durnowatego skrzywienia zawodowego lubimy

czasem zajrzeć w miejsca, w które
sami siebie byśmy nie podejrzewali,
że zaglądniemy.
I tak natrafiliśmy na mrożącą krew
w żyłach (zawsze wydawało nam się
to sformułowanie na tyle wyświech-

tane, że umożliwiające uniwersalne
jego użycie) informację. W sklepie
sieci Family Dollar (gdzie niemal
wszystko można kupić za mniej niż
10 dolców) w amerykańskim stanie
Michigan ochroniarz zwrócił uwagę

SCB

klientce, żeby założyła swojej córce
maseczkę. Gość wykonywał tylko
swoją robotę, bo akurat w tym
stanie trzeba zasłaniać nos i usta w
sklepach. Kobieta wściekła się nie
na żarty. Zaczęła wyzywać ochroniarza, podobno go nawet opluła.
I nawet machnęlibyśmy ręką na
cały incydent – bo może wkurzonej
kobiecie nie pomógł ten żółty krem
z apteki albo nawet centa nie wygrała w loterii Powerball – gdyby
nie ciąg dalszy afery. Za chwilę na
miejsce przyjechali mąż z synem
„pokrzywdzonej”. Po krótkiej, ale
intensywnej kłótni, nagranej przez
monitoring, młodszy z przybyszów
wyciągnął spluwę i strzałem w tył
głowy położył ochroniarza. Ogarniacie? Pif, paf jak w filmach Tarantino.
Ot choćby w „Django” w trakcie
rozróby w posiadłości Candy’ego.
Albo w stylu bydlaków z NKWD,
likwidujących w ten sposób polskich
oficerów w Katyniu. No przecież
k…. to jest przegięcie. Żeby zginąć
przez głupią maseczkę! Dodajmy, że
sprawa rozegrała się między czarnoskórymi Amerykanami. Dlaczego o
tym wspominamy? Ano dlatego,
że już oczami wyobraźni widzimy,
co by się działo, gdyby to Murzyn
załatwił „białasa”. Albo, co gorsza
odwrotnie. Medialna jatka z oficjalnym stanowiskiem Komitetu ds.
Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
ONZ murowana. I teraz powiedzcie
nam, co by w Polsce się działo, gdyby pomysły Krzyśka Bosaka i jego
koleżków z Konfederacji, chcących
szerszego dostępu do broni, weszły
u nas w życie?!
Czy w Polsce aż tak bardzo kochamy lekarzy, pielęgniarki i ratowników? Czy raczej lubimy się z tym
obnosić, że ich kochamy? Mamy do
nich szacunek? Jakoś wygląda to
nam na robienie czegoś na pokaz.
Tak samo jak w przypadku zakupu
60-calowego telewizora (nawet
nie wiemy, czy takie istnieją), którego musimy potem wstawić do
pokoju o powierzchni ledwie 10
m. kw. Albo po przywiezieniu z
Zachodu 14-letniego volkswagena
kupionego w chwili, gdy Niemiec
płakał, jak sprzedawał. Z lubością
wychodzimy na balkony, oklaskami
dziękując medykom za pomoc w
czasach zarazy. Wozimy im obiady,
szyjemy maseczki i takie tam inne
bzdety. Zapytacie, po co ta laurka?
Zgodnie ze starą zasadą, żeby zaraz
pieprznąć. Nie mamy wątpliwości

Fot. ilustracyjne
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co do poświęcenia i zaangażowania
medyków w dobie pandemii, ale i
nie mamy też złudzeń, że niektórzy
wobec nich zachowują się jak oszołomy. Przykłady? Proszę bardzo!
Kilkanaście dni temu pewna
lekarka w jednym z dużych polskich
miast (nie wiemy dokładnie gdzie),
znalazła za wycieraczką swojego
samochodu przemiły liścik. Nie, nie
zgadliście. Laurki nie zostawił jakiś
wdzięczny za wyleczenie pacjent lub
też cichy wielbiciel, który zapragnął
zobaczyć lekarkę w kitlu, ale bez
bielizny, lecz sfrustrowany sąsiad.
Być może zapomniał bić brawo na
balkonie i tak chciał naprawić swoje
zaniedbanie. Sąsiad po kilku banalnych zdaniach wstępu przeszedł
do sedna i napisał tak: „Wiemy, że
pracujesz w szpitalu. Pomyślałaś o
tym, że wracając tutaj ryzykujesz
naszym zdrowiem?”. To raptem
historyjka dla dzieci oglądających
„Misia Uszatka”, ale znajdzie się i
coś dla młodzieży, lubującej się w
filmach typu „Aż do kości”. Kilka dni
temu gliwicka pielęgniarka (tu media zdecydowały się podać miasto)
wychodząc rano do pracy, zastała
na parkingu prezent w postaci auta
oblanego farbą olejną, na dokładkę
z przebitymi oponami. Jest też coś
dla fanów „Teksańskiej masakry piłą
łańcuchową”. Nie tak dawno, bo 3
maja, we Wrocławiu jakiś kretyn
zdewastował auto lekarki, pracującej w szpitalu zakaźnym. Debil
uszkodził szyby, karoserię, zniszczył wnętrze. Kobieta na co dzień
pracująca z chorymi na COVID-19
tylko załamała ręce. Do roboty, do
swoich pacjentów, pojechała taksówką, a sprawę zgłosiła na policję.
Czekamy tylko, jak ratownika wyproszą gdzieś ze sklepu, a sąsiedzi
po powrocie lekarza do domu w
bloku na osiedlu, zadzwonią do
Sanepidu z prośbą o dezynfekcję
klamek i poręczy. Granice mamy
we własnych głowach, w których
mocno nam się przewraca, bo o
empatii i człowieczeństwie nie ma
co wspominać. Poziom zbydlęcenia
rodaków jest przerażający.
Kiedyś od sędziwej osoby usłyszeliśmy oryginalne zdanie. Pasuje
jak ulał do owych historii. „Jeśli
zamierzasz na plecach donieść do
celu worek pełen szczurów, co jakiś
czas zamieszaj w nim kijem. Szczury
będą gryźć siebie, a nie twoje plecy”.
Ileż w tym racji.
Tomasz Piasecki
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Koronawirus – raport tygodnia
Pamiętacie, jak informowaliśmy was o bezrobociu w mieście i regionie? Pisaliśmy
wtedy, że „biedy nie ma, ale się zbliża” i należy przygotować się na zwolnienia.
Najgorszy scenariusz zaczyna być realizowany. O trudnej sytuacji w Aqua-Zdroju
piszemy w osobnym artykule. Złe wieści napływają też z Porcelany Krzysztof.
pacjentów zmagających się z
wirusem, a 2 innych czeka na
wyniki badań.

» W zeszły wtorek w wałbrzyskim szpitalu
zmarła 87-letnia kobieta

Tymczasem trzy pracownice oddziału infekcyjno-internistycznego
placówki w Wałbrzychu zaraziły

się wirusem. To dwie salowe i
jedna pielęgniarka. Pozytywny
wynik wyszedł podczas rutynowych badań przeprowadzanych
w szpitalu. Wszystkie panie są w
dobrym stanie. Ich choroba nie
jest zagrożeniem dla działalności
pozostałych oddziałów szpitalnych,
ponieważ nie miały styczności z
osobami zdrowymi, a opiekowały
się wyłącznie chorymi na COVID-19.
Jaka sytuacja panuje w naszej policji? Wśród wałbrzyskich funkcjonariuszy jest 12 mundurowych walczących z koronawirusem. Wszyscy
przebywają w domowej izolacji.
Dwóch policjantów natomiast wyzdrowiało i opuściło szpital.
W minionym tygodniu napłynęły też do nas smutne wieści.
W zeszły wtorek w wałbrzyskim
szpitalu zmarła 87-letnia kobieta,
zakażona koronawirusem.
ToP

REKLAMA

Głuszycy i Szczawna-Zdroju. W
wałbrzyskim szpitalu przy ul.
Batorego przebywa obecnie 25

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

To jak na razie jedyny zakład w
Wałbrzychu, który miejscowemu
urzędowi pracy zgłosił grupowe
zwolnienia. Pośredniak otrzymał
informację o zamiarze zwolnienia
przez Porcelanę Krzysztof 140
pracowników. To ostatni tego
typu zakład w mieście, bo firmy
produkujące porcelanę pod nazwą Wałbrzych i Książ już od lat
nie istnieją. Napiszemy krótko –
kawał historii. Wprawdzie spółka
wystąpiła o rządowe wsparcie w
ramach tarczy antykryzysowej,
ale pomocą ma zostać objętych
jedynie 79 osób z załogi Krzysztofa.
Teraz trochę statystyk. W
niedzielę wieczorem w Wałbrzychu mieliśmy 54 potwierdzone przypadki zachorowania na COVID-19. W powiecie
zakażonych było natomiast 17
osób, w tym młodzi ludzie z

FAKTY

Nowy rektor w PWSZ
Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dokonało wyboru nowego rektora uczelni. Został nim prof. Robert Wiszniowski.

Funkcję będzie pełnił w kadencji 20202024. Prof. dr hab. Robert Wiszniowski
ukończył I LO im. Jana Kasprowicza w
Świdnicy. Jest absolwentem Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W
1993 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra

nauk politycznych. W międzyczasie studiował również marketing międzynarodowy w
National University of Ireland, Galway. W
1999 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a
w 2008 roku stopień doktora habilitowanego

WIESZ CO | NR 19/12.05.2020 r.

nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o
polityce. W 2015 roku Prezydent RP nadał
mu tytuł profesora nauk społecznych.
Od 1993 roku jest zatrudniony w Instytucie
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 1999-2019 pracował również
dodatkowo w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a obecnie, od roku akademickiego 2019/2020,
jest zatrudniony w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
SCB
w Wałbrzychu.
Wiemy, uśmiechacie się pod
nosem, ale czytajcie dalej. No
więc te cudeńka przeniosą
was w świat, którego już nie
ma. Jest „na bogato” i „na
grubo” jak by powiedziała
młodzież.
Dokładnie 7 maja w wałbrzyskim muzeum otwarto
najnowszą wystawę „Herbatka u Kapelusznika”, nawiązując do postaci z „Alicji
w Krainie Czarów”. Tą wystawą przywitano odwiedzających po długim okresie
kulturalnej posuchy. Nie jest
to jednak wydarzenie, jakich
wiele i jakiego się spodziewacie. Za sprawą niespotykanie pięknych przedmiotów
zostaniecie przeniesieni do
niezwykłej krainy najprawdziwszych czarów, o której
jeszcze na długo po opuszczeniu murów muzeum nie
będziecie mogli zapomnieć.
Czy nie tego potrzebowaliście w tej postpandemicznej
rzeczywistości?
Wejścia do świata baśni
i powrotu do beztroskiego
dzieciństwa? Co może lepiej

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

» Muzeum Porcelany wystawą „Herbatka u Kapelusznika”
przyciąga do siebie zwiedzających

Fot. użyczone (PWSZ Wałbrzych)
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wpłynąć na duszę niż połączenie pięknej zabytkowej porcelany z niecodzienną aranżacją,
która zachwyci i dorosłych, i
dzieci? Taką właśnie ofertę dla
swoich gości przygotowało
Muzeum Porcelany. Wystawę
„Herbatka u Kapelusznika”
możecie oglądać w piątki,
soboty i niedziele (najbliższy
weekend – 15, 16 i 17 maja)
oczywiście przy zachowaniu
wszystkich norm bezpieczeństwa. Wiadomo, zwiedzamy,
oglądamy, ale też uważamy
na siebie.
Dla spragnionych wrażeń
mamy propozycję, byście
zajrzeli na muzealne profile
– na Facebooku czy Instagramie. Odszukajcie tam
filmy przygotowane przez
Muzeum Porcelany na czas
pandemii. Muzealni Detektywi, Muzeum Nieznane czy
zapisy z kamer niezwykłych
wydarzeń, do których dochodzi nocami, kiedy nikt
nie odwiedza instytucji, zachwycą was swoją wyjątkowością.
ToP

Czas na herbatkę u Kapelusznika

się, o co chodzi, co to takiego
i do czego było używane. A to
za sprawą tajemniczej niespodzianki, którą dla swoich gości
przygotowało Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Ci, co już byli,
wiedzą, że warto. A wy, którzy
jeszcze się nie wybraliście?

Sprawa jest bardzo wyjątkowa, bo cudeńka, które
tym razem zostały zaprezentowane, nie tylko liczą sobie
ładnych kilka dziesięcioleci, bo
to jak na Muzeum Porcelany
żadna nowość, ale posiadają
pewną magiczną zdolność.

PO KURSIE OFERTY PRACY GWARANTOWANE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
WAŁBRZYCH, UL. LUBELSKA 1
TEL. 789 218 008, 519 690 505 | WWW.PROMEDICA24.PL

REKLAMA

Próbujemy zainteresować
was pewną rzeczą. Zapytacie jaką? Ha, nie tak szybko.
Pewnie entuzjastom porcelany,
czytającym nagłówek, właśnie
lekko skoczyło ciśnienie. A tym
nieznającym się na temacie? Od
niedawna możecie przekonać

*Szczegóły promocji w oddziale

Mówi wam coś nazwa „śniadaniówki”? Chyba nie kojarzycie jej z drugim ZAPEWNIAMY BEZPIECZNĄ PRACĘ
śniadaniem? A jeśli nawet, pal licho.
I WYSOKIE ZAROBKI!
Słyszeliście takie nazwy jak KoenigPODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH
szelt, Giesche, Parowa, Wawel, Tułowice, Tielsch, Altwasser, Mitterteich?
NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO
Chyba powoli domyślacie się, o co
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU LUB ON-LINE!
nam chodzi?

W związku z ogłoszeniem epidemii w Polsce, straże miejskie w pierwszej
kolejności realizują powierzone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

przepisy rozporządzenia w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– informują wałbrzyscy strażnicy
miejscy. – Nie zapominamy o

osobach bezdomnych, którym w
miarę możliwości dostarczamy
żywność oraz środki ochrony osobistej. Współpracujemy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Wykorzystując pojazd służbowy

dowozimy racje żywnościowe do
osób pozostających pod opieką
MOPS. Do tej pory dostarczyliśmy
500 paczek z żywnością. Za nami
bardzo trudne dni. W czasie,
gdy większość z nas pozostaje
w domach, służby na bieżąco
dostosowują i modyfikują swoje
działania, ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy i
obostrzenia – dodają mundurowi.
SCB

Fot. red

Praca strażnika w czasie pandemii
- Nasze działania koncentrują się
zarówno na kampanii informacyjnej związanej z obowiązującymi
obostrzeniami, ale również podczas patroli zwracamy szczególną uwagę na osoby naruszające
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Fot. Ryszard Burdek

» Izolatorium w Szczawnie przez 24 godziny na
dobę pilnują policjanci i strażnicy miejscy

Tutaj przywożą
chorych z wirusem

Kolejne izolatoria mogą pomieścić osoby,
u których choroba występuje bezobjawowo
albo znajdują się w dość dobrym stanie. Do
izolatorium trafiać mogą też osoby, u których
podejrzewa się zarażenie koronawirusem i ze
względu na tę sytuację nie mogą one znajdować się w miejscu stałego zamieszkania.
Izolowani pacjenci mają zapewnioną opiekę
medyczną, psychologiczną oraz wyżywienie.
Mają oni także możliwość otrzymywania paczek od swoich najbliższych.
W naszym regionie chorych przyjmuje
sanatorium „Azalia” w Szczawnie-Zdroju, a
pacjentami zaopiekuje się personel ze Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w
Wałbrzychu. Utworzenie placówki akurat w
Szczawnie-Zdroju związane jest z faktem, że
władze Dolnego Śląska chcą odpowiednio
zabezpieczyć rejon Kotliny Jeleniogórskiej i
Wałbrzycha. Izolatorium jest pilnowane przez
policję i straż miejską 24 godziny na dobę.

- Zapewniamy bezpieczeństwo personelowi
medycznemu i pacjentom. Jest to działanie
prewencyjne – mówi Marcin Świeży z KMP
w Wałbrzychu. Policjanci mają do dyspozycji
pokoje jednoosobowe, a w utrzymywaniu porządku wspomagają ich funkcjonariusze Straży
Miejskiej ze Szczawna-Zdroju.
Jak informuje natomiast Sylwia Grzondziel z
wałbrzyskiego szpitala, do pracy w izolatorium
oddelegowano pielęgniarki z wałbrzyskiego
szpitala. – Mamy tam kilka pielęgniarek. Ich
liczba jest uzależniona od ilości pacjentów, a
obecnie mamy takich pacjentów siedmioro.
Oczywiście dyżuruje tam również lekarz.
Przyjmujemy pacjentów nie tylko z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, ale także spoza
naszego regionu. Ich pobyt w izolatorium trwa
różnie – to jest uzależnione od kilku czynników,
m.in. od wyników badań i samopoczucia pacjenta – mówi Sylwia Grzondziel.
SCB
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Na Dolnym Śląsku uruchomiono kolejne izolatorium, do którego trafiają
chorzy na COVID-19. Powstało ono w
Szczawnie-Zdroju.
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NASZE POCIECHY / OGŁOSZENIE
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NASZE POCIECHY

» Alicja, ur. 14.02.2020 o godz. 17.45,
waga 3380 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha

FOTO: użyczone

» Filip Nikoniuk, ur. 14.02.2020 o godz. 4.50,
waga 3700 g, wzrost 56 cm, z Olszan

FOTO: użyczone

» Kaja, ur. 14.02.2020 o godz. 13.25,
waga 4270 g, wzrost 62 cm, z Wałbrzycha

O G ŁO S Z E N I E
„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż lub najem n/w lokali:
1.Budynek biurowy ul. Gdańska 10 Wałbrzych
Po w. u ż y t k o w a - 7 6 5 , 8 1 m 2
SW1W/00020562/2
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,
że wycena nieruchomości oszacowana przez
uprawnionego biegłego wynosi 2.893.000 zł i
obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprzedaży
z wolnej ręki. ( najem 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 15 maja 2020 r. w kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu, a
rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 19 maja
2020 r godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni
Społem PSS w Wałbrzychu.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Po w. u ż y t k o w a – 1 3 3 , 5 m 2
SW1W/00037439/3
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,
że wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi
81 240 zł i obecna oferta sprzedaży jest
ofertą sprzedaży z wolnej ręki. (najem z
wolnej ręki)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać
w terminie do dnia 15 maja 2020 r. w kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu, a
rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 19 maja

2020 r godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni
Społem PSS w Wałbrzychu.
3. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul.
Przyjaciół Żołnierza 28
Po w. u ż y t k o w a – 1 8 7 , 3 0 m 2
SW1W/00037445/8
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,że
wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi 168 000
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
sprzedaży z wolnej ręki.
Oferty przetargowe na piśmie należy składać w terminie do dnia 15 maja 2020 r w
kopertach z propozycją ceny nabycia lub
najmu, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w
dniu 19 maja 2020 r godzinie 10.00 w
siedzibie Spółdzielni Społem PSS w Wałbrzychu.
Sprzedający oświadcza że w/w lokal jest
przedmiotem najmu z dnia 04.07.2016r.
4.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,
że wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi 71 000
zl i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
sprzedaży z wolnej ręki. (najem z wolnej ręki)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać
w terminie do dnia 15 maja 2020 r. w kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu , a
rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 19 maja

2020 r godz 10.00 w siedzibie Spółdzielni
Społem PSS w Wałbrzychu.
5. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 44
Pow. użytkowa 178,92 m2 SW1W/00034731/9
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,że
wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi 110 000
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
sprzedaży z wolnej ręki.(najem z wolnej ręki)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać
w terminie do dnia 15 maja 2020 r. w kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu , a
rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 19 maja
2020 r godz.10 00 w siedzibie Spółdzielni
Społem PSS w Wałbrzychu.
6. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsudskiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Zarząd Społem PSS Wałbrzychu informuje, że
wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi 73 000
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
sprzedaży z wolnej ręki .(najem z wolnej ręki )
Oferty przetargowe na piśmie należy składać
w terminie do dnia 15.maja 2020 r. w kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu, a
rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 19 maja
2020 r godz.10 00 w siedzibie Spółdzielni
Społem PSS w Wałbrzychu.
7.Lokal użytkowy Wałbrzych ul Wrocławska 92

Pow. użytkowa – 65 m2 SW1W/00053747/3
Zarząd Społem PSS Wałbrzychu informuje,że
wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi 89 000
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
sprzedaży z wolnej ręki.(najem z wolnej ręki)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać
w terminie do dnia 15 maja 2020 r w
kopertach z propozycją ceny nabycia lub
najmu , a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w
dniu 19 maja 2020 r godz.10 00 w siedzibie
Spółdzielni Społem PSS w Wałbrzychu.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do sklepów spożywczych tj; meble
sklepowe, urządzenia chłodnicze, rożna,
wagi, krajalnice, urządzenia piekarnicze
kontakt 784041087.
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.
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ROZMOWA TYGODNIA

Fot. użyczone (Zamek Książ)

Momentami było
hardcorowo

» – Jeżeli ktoś gardzi prowincją, to
znaczy, że jest głupkiem – mówi
Renata Dancewicz

Takiego Ambasadora Wałbrzycha trzeba nam było.
Osoby otwartej, bezpośredniej, mówiącej prosto z mostu, co myśli. Taka jest aktorka Renata Dancewicz,
którą być może pamiętacie z
występów w naszym teatrze.

Myśli Pani Wałbrzych, mówi…
- Miasto super mi się kojarzy.
Choćby z Zamkiem Książ, ale przede
wszystkim z Teatrem Dramatycznym im. Szaniawskiego, z Domem
Aktora i z Wowo Bielickim. Gdy
wyrzucono mnie z łódzkiej filmówki,
nie bardzo wiedziałam, co zrobić ze
swoim młodym życiem. Pamiętam,
że pojechałam wtedy autostopem
do Wałbrzycha, bo usłyszałam, że
w tutejszym teatrze jest człowiek
poszukujący młodych ludzi i dający
im szansę. Pomyślałam dlaczego nie?
Przyjechała Pani autostopem i...
-… otoczenie mnie trochę „zdetonowało” (śmiech). Wcześniej w
Wałbrzychu nie byłam, ale gdy przyjechałam, pierwsze, na co zwróciłam
uwagę, to rzeźnia, która sąsiadowała
z teatrem. Byłam trochę zbita z tropu, ale że nie miałam innych opcji,
postanowiłam zostać. Przez dwa
wakacyjne miesiące byłam listonoszem, a gdy we wrześniu rozpoczął
się sezon artystyczny, również ja
zaczęłam pracę w teatrze. Wowo
Bielicki przyjął mnie z otwartymi
ramionami. Początkowo mieszkałam
na Piaskowej Górze.
Tak jak Joanna Bator.
- Zaraz, zaraz, nie, to było Podzamcze i ulica Blankowa. Tak, teraz
sobie przypomniałam. Przez pierwszy tydzień chodziłam po ulicach i
płakałam, ponieważ trudno adaptuję
się do nowych warunków. Trudno też
się zaprzyjaźniam. Miałam jednak
szczęście, że w mieszkaniu aktorskim, w którym dostałam kwaterę,

spotkałam Anię, inspicjentkę z teatru
i Wiolę, jedną z aktorek. Szybko
zakumplowałyśmy się i później było
już tylko lepiej.
Słyszę w Pani głosie sentyment
do Wałbrzycha?
- Tak! Dwa lata, które spędziłam
w mieście non stop, pracując i
mieszkając, a później występując
gościnnie, to był bardzo fajny okres
w moim życiu. Dlatego, że rozwijałam się aktorsko, a po drugie, bo
zaprzyjaźniłam się z wieloma świetnymi ludźmi, z którymi utrzymuję
kontakt do dziś.
Czy w aktorskim życiu jest jak z
pierwszą miłością? Teatr, w którym zaczęło się pracę, darzy się
zawsze wielką sympatią?
- To chyba prawo pierwszych
razów. W Wałbrzychu było…, powiedziałabym momentami hardcorowo (śmiech). To był początek lat
90., czasy, gdy jako dwudziestokilkulatka wszystkiego się uczyłam,
wszystko poznawałam. Pamiętam,
że zarabiałam niewielkie pieniądze,
ale nie wystarczały mi one, jakbyśmy dziś powiedzieli, na godne
życie. Dlatego tonęłam w długach,
a mimo to świetnie się bawiłam.
Życie towarzyskie kwitło, premiera
goniła premierę, impreza imprezę.
Pamiętam taki tydzień, gdy miałam
szał na bilard. Odbywaliśmy próby,
potem graliśmy spektakl, następnie
bawiliśmy się do rana, grając przy
bilardowym stole i tak w kółko przez
kilka dni. Po weekendzie wszyscy
nadawaliśmy się bardziej do tego,

żeby podłączyć nas pod kroplówkę,
niż wyjść na deski i zagrać kolejne
przedstawienie.
Od wałbrzyskich hulanek minęło prawie 30 lat?
- Szmat czasu. Jeśli się żyje intensywnie, to się tego nie czuje. Realizuje się swoje projekty, wpada w wir
pracy. Dopiero potem, w chwili gdy
dotykają nas jakieś okrągłe liczby,
człowiek zaczyna się nad tym dłużej
zastanawiać.
Tak jak w momencie propozycji
zostania Ambasadorem Wałbrzycha?
- Propozycję otrzymałam już kilka lat temu. Nie mogliśmy jednak
uzgodnić terminów. Dopiero w tym
roku to się udało. Słysząc taką propozycję, nie mogłam się nie zgodzić.
Co więcej, bardzo się ucieszyłam.
To nie jest żadna udawana historia
z mojej strony albo miłość na siłę.
Moje związki z miastem, czy z Szaniawskim, są bardzo ścisłe. Ja zresztą
jestem Dolnoślązaczką. Wprawdzie
urodziłam się w Lesznie, ale całe
dzieciństwo aż do matury spędziłam
w Lubinie. Chyba mogę powiedzieć,
że to są moje okolice.
Bycie ambasadorem małego
Wałbrzycha to nie to samo, co
reprezentowanie Warszawy, czy
Krakowa?
- Sama jestem z prowincji i większość ludzi, z którymi zadaję się w
Warszawie. pochodzi z małych miasteczek. Nawiasem mówiąc bardzo
lubię Warszawę i dobrze mi się w
niej mieszka. Nie oceniam nikogo po

miejscu zamieszkania, zresztą co to
ma za znaczenie? Teraz na przykład
siedzę na wsi i dobrze czuję się w
ciele wieśniaczki z codziennym rozpalaniem w piecu i tym podobnymi
urokami. Jeżeli ktoś gardzi prowincją,
to znaczy, że jest głupkiem.
Odbierając tytuł Ambasadora
Wałbrzycha miała Pani okazję
dokładnie przyjrzeć się miastu?
- Żałuję, ale nie. Przyjechałam do
Książa prosto z Trójmiasta i zaraz
po odebraniu statuetki wracałam,
dlatego nie miałam okazji popodziwiać miasta. Ostatnio byłam w
Wałbrzychu chyba 8 lub 9 lat temu,
gdy graliśmy tu spektakl „Tutam”,
ale teraz postanowiłam nadrobić
zaległości. W planach mam zabrać
syna i pojeździć po Dolnym Śląsku
„śladami mamusi”. Ciekawe, czy mu
się spodoba? Wałbrzych jest oczywiście zapisany jako jeden z głównych
przystanków na trasie wycieczki.
Próbowałem znaleźć jakieś
skandale związane z Panią, a tu
nic. Same kapiszony.
- Kapiszony?
No tak, żaden plotkarski serwis
nic ostatnio o Pani nie napisał. Nie
lubi Pani blichtru, showbiznesu?
- Nigdy nie lubiłam. Szkoda na
to czasu. Nie mam Facebooka, ani
Instagrama. W ogóle jestem chyba
dinozaurem. Trochę nie łapię się do
tego świata. Nie kręci mnie to, do
niczego nie jest mi to potrzebne.
Może kiedyś zmienię zdanie i zostanę influencerką, albo kimś takim.
Posiadanie swojego konta na jakimś

portalu społecznościowym jest czasochłonne, a ja jestem leniwa. Lubię
podróżować, spotykać się z ludźmi,
czytać, albo grać w brydża.
Właśnie brydż. To Pani druga
miłość po aktorstwie?
- Gdy byłam dzieckiem, babcia
nauczyła mnie grać w blackjacka,
czyli popularne „oczko”. Tak zaczęła się moja przygoda z kartami.
Na brydża trafiłam w literaturze u
Agathy Christie. Potem wpadła w
moje ręce jakaś książeczka o brydżu,
później do znajomych, z którymi
grywaliśmy, dołączył doświadczony
gracz, następnie poszłam na kurs
brydża sportowego i tak wsiąkłam
w środowisku, ale hazardzistką nie
jestem, choć brydż jest teraz bardzo
ważny w moim życiu.
W jednym z wywiadów powiedziała Pani „jestem szaloną lewaczką”. Co miała Pani na myśli?
- To było żartobliwe i autoironiczne. Dlatego, że teraz wystarczy mieć
ledwie poglądy socjaldemokratyczne, by prawa strona szafowała lewactwem. Mam lewicowe poglądy,
jestem feministką i ateistką, nie kryję
się z tym. Ponadto uważam, że te
sformułowania wymagają odczarowania, bo ludzie tak myślący są
normalni i nie należy ich piętnować,
lecz wysłuchać. Nie trzeba daleko
szukać, skoro taki Bernie Sanders
uważany jest w USA za lewaka,
a w Europie byłby co najwyżej w
nurcie mainstreamu , to o czym my
mówimy?
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Skwer od nazwiska doktora
W Sokołowsku uroczyście otwarto skwer im. dra Alfreda Sokołowskiego. Nazwa została nadana z inicjatywy Rady Sołeckiej Sołectwa
Sokołowsko.

Dr A. Sokołowski był polskim
lekarzem internistą oraz profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1874 – 1879

pracował w sanatorium prowadzonym przez Hermana Brehmera
w Sokołowsku. W 1929 roku
został odznaczony Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia
Polski za wkład w rozwój badań
nad chorobami płuc. Po II wojnie
światowej, w uznaniu zasług

WIESZ CO | NR 19/12.05.2020 r.

Alfreda Sokołowskiego, wieś
nazwano jego nazwiskiem Sokołowsko (dawniej Göerbersdorf).
- Dziękuję gościom, księdzu
proboszczowi, radnym i pani
sołtys za przybycie i uroczyste
otwarcie skweru. Mieszkańcom
Sokołowska i turystom życzę
przyjemnego odpoczynku i dużo,
dużo zdrowia – mówił podczas
uroczystości burmistrz MieroszoSCB
wa Andrzej Lipiński.

Fot. użyczone (MCK)

» W sprzątanie Parkowej Góry
zaangażowali się pracownicy MCK

MIEROSZÓW

Grabie w dłonie
i jazda do roboty
Można na tyłkach siedzieć w domu i narzekać.
Można też zrobić coś pożytecznego. Tak jak
pracownicy Mieroszowskiego Centrum
Kultury. Skrzyknęli się i ruszyli sprzątać
Parkową Górę. Miejsce chętnie odwiedzane przez „lokalsów”, a przy tym
niemiłosiernie zaśmiecone.
Gdy padło hasło „idziemy sprzątać”, nie było zmiłuj się, bo niemal
natychmiast znalazło się kilkunastu
chętnych. W zeszły czwartek kilkanaście osób z MCK uzbrojonych w
grabie, łopaty i worki wyruszyło na

„misję”. Powiecie, w czasach pandemii? Tak, przecież nie można dać
się zwariować i utonąć w śmieciach.
Trzeba żyć, funkcjonować, robić normalne rzeczy, a nie tylko utyskiwać
i popadać w histerię. Dlatego ta-

kim akcjom
przyklaskujemy i namawiamy innych do naśladowania. Oczywiście z zachowaniem

wszystkich możliwych względów
bezpieczeństwa.
– W związku z tym, że
obecnie nie możemy realizować naszych planów,
postanowiliśmy zrobić coś
pożytecznego dla naszej
gminy. Wydało nam się, że
najlepszym pomysłem będzie posprzątanie miejsca, które każdy u
nas zna i dokąd wielu przychodzi
– mówi o spontanicznej akcji
Ilona Henko z Mieroszowskiego Centrum
Kultur y.
Grupa
kilkunastu osób
postanowiła wysprzątać
okolice
Parkowej
Gór y od
amfiteatru
do wieży widokowej w
Mieroszowie. Nie wiemy dokładnie,
ile terenu udało im
się ogarnąć, ale tak „na
oko” dobrych kilkaset metrów kwadratowych powierzchni. Żeby nie
było zaraz narzekań o wzajemne
narażanie się na zakażenie koronawirusem każdy został wyposażony
w rękawiczki, maseczki, a także
poinstruowany o zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
Można? Pewnie, że tak, potrzebne są
tylko dobre chęci. A tych ludziom w
MCK nigdy nie brakowało.
Pogoda dopisała, a wiosenne
porządki udały się i to jak! W ciągu zaledwie kilku godzin zebrano
blisko
20 worków śmieci, liści i

» Każdy worek to 120 litrów
odpadków

c h w a s t ó w.
Każdy po 120
litrów! Wyobrażacie sobie, ile
w tym miejscu
było odpadków! Na Parkowej Górze zrobiło się zdecydowanie ładnie, nie mówiąc
już o tym, że to była bardzo
pożyteczna akcja. – Dziękuję pracownikom MCK i
liczę na kolejne propozycje.
Może uprzątniemy inne miejsca w
gminie? Zachęcam mieszkańców do
włączania się w nasze akcje – podsumowuje Ewa Kisztelińska, sekretarz
gminy Mieroszów.
Tomasz Piasecki

» Zebrano blisko 20
worków śmieci, liści i
chwastów
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GŁUSZYCA

» Kościół w Sierpnicy został powiększony
w 1785 roku o murowaną wieżę

Piękno ukryte w kościołach
Kościoły w Głuszycy Górnej oraz Sierpnicy są filiami (chyba możemy tak napisać) parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Kościół w Głuszycy Górnej pochodzi z początku XVI
w., zniszczony został w czasie wojny
trzydziestoletniej. Odbudowano go ok.
1650 r., a w 1880 r. przebudowano. Jest
to budowla jednonawowa z masywną
wieżą w stylu neogotyckim. W środku
znajdują się barokowy obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVIII
w. oraz droga krzyżowa z XIX w.

Z kolei pochodzący z XVI wieku drewniany Kościół Matki Bożej Śnieżnej w
Sierpnicy został powiększony w 1785 roku
o murowaną wieżę. Z zewnątrz na uwagę
zasługują podcienia, zwane też sobotami.
Służyły jako schronienie dla pielgrzymów
przybywających na odpust. Wnętrze
salowe, prostokątne. Udało się zachować
część gotyckich rzeźb drewnianych z XV
w. oraz barokową ambonę, chrzcielnicę
oraz prospekt organowy z końca XVII w.
W Grzmiącej znajduje się natomiast
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi

Panny wzniesiony pod koniec XVI w.
Drewniana świątynia wzniesiona na kamiennej podmurówce z dachem krytym
gontem. Od północnej części do kościoła
przylega wieża, a od wschodu niewielka
zakrystia. W wyposażeniu znajdują się
dwie ławy datowane na ok. 1620 rok,
ambona oraz kamienna chrzcielnica z
początku XVII w. i ołtarz z XVIII w. W
odróżnieniu od dwóch wcześniejszych,
ten kościół jest kościołem filialnym parafii
pw. Chrystusa Króla.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Choć to mała gmina, na jej terenie znajdziecie kilka pięknych, zabytkowych kościółków. Trzeba tylko umieć je znaleźć. My wam pomożemy.
Dziś o kościołach filialnych, czyli tych, które podlegają pod większą
parafię.

JEDLINA-ZDRÓJ

To naprawdę tak nie wyglądało!

Wiemy, że słyszeliście to już
setki razy, zwłaszcza jeśli chodzi o
wykorzystanie unijnych pieniędzy,
ale co mamy innego napisać?
Możemy tylko zachęcić, żeby w
wolnej chwili, idąc na spacer po
Jedlinie, przyjrzeć się dokładniej
wielu miejscom.
W ramach prowadzonych
działań uporządkowana została
przestrzeń miejska. Powsta-

ły nowe miejsca parkingowe,
ścieżki spacerowe, pojawiły
się nowe nasadzenia. Zmodernizowano Al. Niepodległości,
wejście do budynku Centrum
Kultury zostało całkowicie przebudowane i dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, a pawilon handlowo-usługowy przy ul. Sienkiewicza
przeszedł gruntowy remont i

obecnie znajduje się tam Punkt
Informacji Turystycznej.
Dodatkowo wyremontowano
budynek rozlewni wód mineralnych i piwa przy ul. Poznańskiej.
Teren u zbiegu ulic Sienkiewicza i
Lipowej został zagospodarowany, powstały tam nowe miejsca
parkingowe, podobnie jak przy
Domu Zdrojowym. Oba parkingi
zostały połączone chodnikiem.

MIEROSZÓW

ne Skałki), ruiny zameczku
Friedensburg, a także przy
odrobinie szczęścia można spotkać muflony, które
szczególnie upodobały sobie
tamte okolice.
Po zdobyciu szczytu Suchawa szlak prowadzi wygodną
drogą w dół do schroniska
Andrzejówka, w którym możemy odpocząć po trudach
krótkiej, ale wyczerpującej
wyprawy. Do Sokołowska
wrócić możemy zielonym
szlakiem.
Red

Fot. użyczone (UIM Miroszów)

…czyli niebieski szlak z Sokołowska do Andrzejówki. Wiemy, że „prawie” robi różnicę, ale nie zawsze.
Tylko spójrzcie na zdjęcie. Co za widoki!
ok 50 m do wejścia na szlak.
Chwilę później czeka nas ponad kilometrowe podejście
pod Włostową po bardzo
stromej i kamienistej ścieżce oraz kolejne, krótsze na
Kostrzynę i Suchawę. Cały
trud poświęcony w zdobycie
tychże szczytów zrekompensują wam wspaniałe widoki
na okolicę oraz pasma górskie, w tym Karkonosze. Na
szlaku oprócz wielu punktów
widokowych można zobaczyć ciekawe formy skalne
(Małpią Skałkę, Czer wo-

Przy pl. Zdrojowym 6 również powstał
parking. Pobocza wzdłuż ulicy Sienkiewicza zagospodarowano, a pomiędzy

» Wiele można oddać za takie widoki,
które są na… wyciągnięcie ręki

Prawie jak w Tatrach…
Wyniosłe, stożkowe
szczyty Gór Suchych: Włostowej (903 m.), Kostrzyny
(906 m.) czy Suchawy (928
m.) można nie tylko podziwiać z Sokołowska, ale
również na nie wejść oznakowanym traktem. Takim
właśnie jest niebieski szlak.
Trasę o długości ponad 4
km pokonamy w blisko 2
godziny!
Wycieczkę proponujemy zacząć z parkingu obok
ośrodka Leśne Źródło przy
ul. Parkowej. Stamtąd jest

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, że będziemy kontynuować
wątek rewitalizacji w Jedlinie-Zdroju, więc dotrzymujemy
słowa. Uwierzcie nam, ale wiele miejsc w tym mieście
zmieniło się nie do poznania.

» Nie można się nadziwić jak niektóre
miejsca zmieniły się w Jedlinie

Słoneczną Promenadą a Parkiem Linowym utwardzona została ścieżka i
Red
wybudowano schody.
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» W czasach ostatnich Hochbergów Zamek Stary Książ był dzierżawiony, a ajent
prowadził w nim gospodę, małe muzeum panujących na Książu i pokoje gościnne

Nocny szampan w ruinach
Romantyczne pozostałości po Starym Książu to jedna z największych atrakcji Książańskiego Parku Krajobrazowego i nieodzowny cel wielu wycieczek odwiedzających Zamek Książ
w Wałbrzychu. Zapraszamy do poznania fascynującej historii
„Alte Burga”, a szczególnie jednego, wyjątkowego wydarzenia sprzed 118 lat, kiedy to ówczesna właścicielka obu
zamków, księżna Daisy von Pless, zaprosiła swoich gości na
pewną, nocną wyprawę.
Artykuł Harolda Nicolsona,
angielskiego dyplomaty i
pisarza, ukazał się w magazynie The Spectator z 22
lipca1943, niecały miesiąc
po śmierci księżnej Daisy von
Pless w Wałbrzychu. Autor
znał ostatnią Panią na Książu
osobiście, ba, był nawet z
nią spowinowacony i gościł
w Książu. Żoną Nicolsona
była kuzynka księżnej, kontrowersyjna pisarka Vita Sackville-West, która przeszła
do historii jako wieloletnia
partnerka Virginii Wolf. Tłumaczenia tekstu Nicolsona

dokonała biografka księżnej Daisy, Barbara Borkowy.
Szczególnie jeden fragment
tego ciekawego, wspomnieniowego tekstu, zasługuje
na uwagę, bo dotyczy wydarzenia, które miało miejsce
w nieistniejących już wnętrzach Starego Książa.
„Młodzi niemieccy hrabiowie, baronowie i oficerowie
zapraszani do Książa, choć
bardzo chętni do uczestnictwa w zabawach o angielskim charakterze, nigdy nie
wyczuwali, kiedy należy je
przerwać. Pewnej nocy w

Książu zaplanowano piknik
w zrujnowanej wieży w lesie.
Służba została wysłana tam
po południu z porcelanową
zastawą, szklanymi kieliszkami i srebrnymi sztućcami;
stół przygotowano jak za zamierzchłych czasów w sali
bankietowej jakiegoś starego
zamczyska, a wypudrowani
lokaje stali za krzesłem każdego gościa. Niewinne igraszki
przeszły jednak w hulankę:
stół został wywrócony, a szkło
i porcelana roztrzaskane. W
pamięci jednego z uczestników pozostał obraz wiel-

kiego srebrnego świecznika,
leżącego na podłodze z wciąż
płonącymi świecami, których
wosk kapał do olbrzymiej
kałuży szampana”.
Wydarzenie to zostało także
opisane w wydanych drukiem pamiętnikach księżnej
Daisy „Lepiej przemilczeć”.
Szczegóły znacznie się od siebie różnią, ale bez wątpienia
doszło do niego w grudniu
1902 roku. Księżna von Pless
miała wówczas 29 lat, od 10
lat była żoną dziedzica jednej
z największych europejskich
fortun, księcia Jana Henry-

ka XV, a od 2 lat
także mamą Jana
Henryka XVII”.
11 grudnia 1902.
Książ:
„Odkąd wróciliśmy
do Książa, mamy dom
pełen ludzi na polowania.
Pierwsi goście zjawili się
4-go...Pogoda na czas pobytu naszych gości dopisała i
tylko przez parę pierwszych
dni było zimno, osiemnaście
do dwudziestu stopni poniżej
zera. Jednej nocy poszliśmy
po obiedzie na sanki; pełnia
księżyca, bezwietrznie, każda

» Księżna Daisy von Pless
(1873-1943) często
zabierała swoich gości
do atrakcyjnych i
tajemniczych miejsc na
terenie swojego majątku,
jak Stary Książ, Ma
Fantaisie czy Jeziorko
Daisy
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gałązka na drzewach pokryta
szronem. Kazałam powiesić
chińskie lampiony na drzewach biegnących wzdłuż toru
saneczkowego i jako dodatkową niespodziankę, zapalić
bengalskie ognie u wylotu
alejek oraz po obu stronach
wzgórza. Całe miejsce żarzyło się na czerwono, by
potem przejść w kolor blado
niebieski i zielony; było to coś
tak pięknego, że niektórym z
nas chciało się aż płakać; pragnęłam wtedy przytulić się do
kogoś, lecz pozostało mi tylko
westchnienie.
Była to naprawdę zwariowana noc; każdy z moich
pięciu arabskich koni ciągnął
sanie z takim pędem, że fruwały nad śniegiem. Pojechaliśmy do Riesengrab popatrzeć
na Zamek z drugiego końca
doliny; przy świetle księżyca
wyglądał ogromny i bardzo
odległy, ale i tak zauważyłam
uspokajające światełko w
oknie pokoiku Dzieciątka.
Potem popędziliśmy polami
w kierunku Alterburgu, czyli
Starego Zamku. Kiedy tam
przybyliśmy, rozszczekały się
psy. Nikt nie zareagował na
dzwonek, więc dwóch panów,
pomimo mojego sprzeciwu,
wyważyło bramę. Bałam się,
że spuszczone z łańcucha psy
mogą się na nas rzucić, ale jak
się okazało, jeden mały kundelek z krzywymi łapkami pomachał na nasz widok ogonkiem, a drugi, choć znacznie
większy, powarczał trochę i

uciekł do budy. Narobiliśmy
tyle hałasu, że w końcu dozorca w nocnej koszuli pokazał
się w oknie. Powiedziałam
mu, żeby się nie bał, bo to
tylko ja. Nie wyglądał wcale
na zaskoczonego, przyniósł
lampę i poprowadził nas po
schodach. Potem ktoś ją od
niego wziął i przeszliśmy po
upiornie wyglądających komnatach. Kiedy doszliśmy do
Kaplicy, jakiś dowcipniś zgasił
płomień i tylko światło księżyca wpadało przez okna. Bałam
się tak bardzo, że chwyciłam
się największego w naszym
towarzystwie mężczyzny i
szybko stamtąd uciekłam”.

Historia
Starego Książa

Stary Książ powstał prawdopodobnie przed 1288 rokiem i do niego w 1290 roku
książę Bolko I Surowy przeniósł swoją siedzibę z Lwówka
Śląskiego. Swoje znaczenie
warownia straciła po przejściu
księstwa świdnicko-jaworskiego do Korony Czeskiej w 1392
roku. W 1428 roku został
zdobyty przez powstańców
husyckich. W następnych latach stał się bazą wypadową
rycerzy-rozbójników i jako
ich siedziba został zniszczony
w 1484 roku. Pozbawiony
właściciela zamek powoli popadał w ruinę. W 1509 roku
wraz z całą okolicą zakupił go
rycerski ród Hochbergów, w
których posiadaniu pozostał
aż do 1943 roku.

» Zamki Stary Książ i Książ w obiektywie Kuby Żarkowskiego
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HISTORIA NIEZNANA
Istnienie średniowiecznej
ruiny vis-a-vis Książa potwierdzają XVIII-wieczne źródła ikonograficzne, zachowane m.in.
w Muzeum Narodowym we
Wrocławiu i Instytucie Herdera
w Marburgu. Widać na nich
wyraźnie niskie relikty budowli, na których podstawie wybudowano później Stary Książ.
Także badania archeologiczne
z lat 1991-92 potwierdziły, że
obiekt, który dziś znamy jako
ruiny Starego Książa, powstał
na pozostałościach zamku
średniowiecznego.
W 1794 roku właściciel
zamku Książ, hrabia Jan Henryk VI von Hochberg, zlecił
swojemu dawnemu nauczycielowi rysunku, architektowi Christianowi Wilhelmowi
Tischbeinowi (1751-1824)
urządzenie otoczenia zamku.
Architekt i malarz ze znanej
rodziny artystycznej urządził
w książańskim parku tzw.
„dziką promenadę”. Teren
wokół Książa, wzdłuż koryta
rzeki Pełcznicy przekształcono
w ogromnych rozmiarów,
romantyczny park, tylko nieznacznie ingerujący w ukształtowanie, a uwzględniający
liczne, naturalne atrakcje
książańskiego wąwozu, m.in.
skały i historyczne drzewa.
Obszar leśny zwany Fürstensteingrund zaaranżowano w
ten sposób, że poprzecinano
naturalną gęstwinę siecią
krętych dróg.
Kulminację „dzikiej promenady” stanowił, położony

» Jedna z wycieczek na drewnianym
moście prowadzącym do głównego
wejścia Starego Książa

po drugiej stronie Pełcznicy,
tzw. „Alte Burg” czyli Stary
Zamek. Tischbein wykorzystał istniejące w tym miejscu
relikty siedziby rycerskiej do
wybudowania stylizowanej
na gotyk, romantycznej ruiny. Rozpoczęta w 1794 roku
budowa trwała trzy lata i
zakończyła się w 1797 roku.
W jej wyniku powstała letnia
rezydencja kryjąca dwukondygnacyjny, bogato wyposażony
pałacyk, który przystosowano
do przyjmowania gości.
Budowlę otoczono fosą i
murem obronnym, a wejście

do niej prowadziło przez bramę z dwoma wieżyczkami. W
budynku głównym połączonym z wieżą znajdowała się
sala reprezentacyjna, sądowa,
zbrojownie i sypialnie. Pod
kaplicą połączoną z głównym budynkiem krużgankami
mieścił się loch pochodzący
z zamku średniowiecznego.
Podczas rozbudowy użyto
wiele oryginalnych elementów renesansowych i barokowych przeniesionych z innych obiektów, m.in. portale
drzwiowe z odziedziczonego
przez Hochbergów na po-

czątku XVIII wieku pałacu w
Trzebieniu (Kittlitzreben).
Do Starego Książa prowadziło 355 drewnianych stopni.
W XIX wieku przemierzała je
coraz liczniejsza rzesza turystów. To dla nich urządzono
we wnętrzach zamku restaurację i pokoje noclegowe, a w
pozostałych pomieszczeniach
rodzaj muzeum. Znajdowało
się ono w cylindrycznej wieży,
w pomieszczeniu zwanym
Klosett. Obok portretów rodzinnych Hochbergów oraz
spokrewnionych z nimi Stolbergów i Bibranów, umieszczono tam cenne zbiory militariów (m.in. zbroje i broń
biała), obrazów i mebli. Znalazło się wśród nich nawet łóżko
polowe Fryderyka Wielkiego,
na którym spał podczas bitwy
pod Dobromierzem.
Restauracja w pomieszczeniach na parterze wychodziła na dziedziniec zamkowy,
gdzie przygotowano miejsca
dla 200 biesiadników. Górne
piętra zajmowała sala bankietowa i pokoje gościnne
urządzone w średniowiecznym stylu. Na początku XX
wieku restaurację prowadził
Stephan Schmela,w latach 20
zeszłego stulecia Fritz Busse,
a przed II wojną światową
obiekt prowadził C. Busse.
Zamek spłonął 19 lub 20
maja 1945 roku, podpalony
przez żołnierzy radzieckich (informacja od Doris Stempowskiej z Książa, datę 19 maja
podaje Stanisław Kozłowski
– pierwszy starosta wałbrzyski
w piśmie do wojewody wrocławskiego).
Mateusz Mykytyszyn
– Zamek Książ w Wałbrzychu
Fot. użyczone
(Fundacja Księżnej Daisy von Pless)
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Pan Kleks w poczekalni
Nawet w czasie pandemii Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu ma
ręce pełne roboty. Działalność on-line, a w tym przygotowanie
czytań performatywnych, codzienne spotkania widzów z
aktorami, mini warsztaty, wywiady i oczywiście przygotowania do nowej premiery „Akademii Pana Kleksa”.

Fot. użyczone (TLiA)

Myśleliście, że w wałbrzyskich Lalkach życie zamarło? Nic

» Choć na zewnątrz tego nie
widać, TLiA przygotowuje
się na czasy po pandemii

bardziej mylnego. Choć z
zewnątrz tego nie widać, bo
instytucja nadal jest nieczynna dla widzów, teatr działa
i przygotowuje się na czas
zakończenia kwarantanny.
– W kwietniu aplikowaliśmy do Narodowego Centrum
Kultury o przyznanie dotacji na działalność kulturalną
w sieci, a w zasadzie na jej
wzbogacenie. Jeżeli uda się
i nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to na
podstawie tekstu Oscara Wilde’a „Prawdziwy przyjaciel”
zrealizujemy czytanie performatywne, spektakl stolikowy,
koncert, a także pokażemy
naszym widzom, jak powstaje
spektakl „krok po kroku” –
mówi Karolina Sobolewska z
biura promocji TLiA.
Oprócz tego Lalki rozpoczęły już przygotowania do ogólnopolskiej akcji Dnia Teatru
Publicznego, w ramach której

zobaczymy on-line podinscenizowane czytanie w reżyserii
Seweryna Mrożkiewicza. Na
scenie wystąpią: Urszula Raczkowska, Paweł Pawlik oraz
Filip Niżyński. Dodatkowo,
w ramach Dnia Teatru, Lalki
udostępnią na swoich kanałach FB i YouTube spektakl
„Dzień osiemdziesiąty piąty”
w reżyserii Agi Błaszczak.
Obok stałej działalności internetowej teatr przygotowuje
się też do premiery nowego
spektaklu. – Będzie to kultowa
„Akademia Pana Kleksa” w
reżyserii Karoliny Maciejaszek. Początek prób zaplanowaliśmy wstępnie na drugą
połowę czerwca, natomiast
premierę na wrzesień – podkreśla Karolina Sobolewska.
„Lato w Teatrze” to kolejny
punkt programu, który dzięki
współpracy z wrocławską
Fundacją T:, zaplanowany
został na przełom lipca i

sierpnia. – To projekt realizowany wspólnie z naszymi
teatralnymi przyjaciółmi z
Wrocławskiego Teatru Lalek i
Fundacji T:. Zaledwie tydzień
temu dostaliśmy informację,
że MKiDN wraz z Instytutem Teatralnym przyznało
dotację na realizację Lata
w Teatrze – dodaje Karolina Sobolewska. To bardzo
ważna inicjatywa dla TLiA,
ponieważ oferuje bezpłatne,
dwutygodniowe półkolonie
o tematyce teatralnej. Tutaj
dzieciaki mają możliwość
realizacji własnych pasji i
wewnętrznych potrzeb artystycznych pod okiem wprawnych pedagogów oraz artystów, aktorów, reżyserów i
prowadzących zajęcia.
Dlatego chyba nie dziwicie
się, że wszyscy, w tym ludzie
teatru, czekają z utęsknieniem
na lepsze czasy.

producenci „Brazil” próbowali
wprowadzić do mrocznego klimatu więcej słońca, ale Gilliam
się nie zgodził. Niestety te 35 lat
od premiery filmu raczej zbliżyły
nas do wizji twórcy niż oddaliły.
Dla mnie to jednak historia o wolności i sile marzeń.
Do dziś „Brazil” podtrzymuje
moją nadzieję, że w każdej
sytuacji znajdą się jednostki
wyłamujące się z systemu. Z
sympatią patrzę na biegaczy i

rowerzystów przemieszczających się pustymi chodnikami
bez masek. Miło, kiedy ekspedientka w sklepie mimo
zakazu obsługuje młodego
człowieka w czasie przeznaczonym dla seniorów, bo nie
ma innych klientów. Cieszy
mnie, kiedy – wbrew dyspozycjom bezrozumnych biurokratów – urzędnik przyjmuje
korespondencję, a nie każe iść
na pocztę.

Wracając do „Brazil”, trzeba
podkreślić dobry wybór obsady (bez supergwiazd) i dobre
aktorstwo. Szczególnie Jonathan Pryce, który skutecznie
przekonuje nas, że z pozoru
tzw. „człowiek no name” staje
się prawdziwym bohaterem.
A’propos, o rolę Sama zabiegał
Robert de Niro. Co prawda Gilliam mu jej nie powierzył, ale
aktor „wyżebrał” inną postać.

ToP

Zanim do kina

Brazil o rok spóźniony

Tym razem przypomnę kolejny film, który powstał w
latach osiemdziesiątych –
„Brazil”. To był dobry czas
dla kina dużego formatu. To
wówczas jego reżyser i współtwórca scenariusza – Terry
Gilliam wrócił do swojego
pomysłu sprzed lat i zrealizował film. Obraz jednego
z członków kultowej grupy
Monty Pythona miał premierę
w 1984 roku. Szkoda, że świat
go nie obejrzał rok wcześniej.
Stylistyka i tematyka „Brazil”
wprost sięga do literackiej
klasyki gatunku – „1984”

George’a Orwella. Nie zmienia
to jednak siły sugestywnej i
przerażającej wizji przyszłości.
Bohaterem jest Sam Lowry
(Jonathan Pryce), który jest
biurokratą – trybikiem w bezdusznej maszynie urzędniczej.
Kontroluje pracę komputerów
w Ministerstwie Informacji.
Mężczyzna żyje w totalitarnej
rzeczywistości w bliżej nieokreślonym państwie. Przez drobny
błąd drukarski w nazwisku Sam
staje się wrogiem systemu. Trafia do więzienia, gdzie próbuje
wyjaśnić pomyłkę. Aresztant,
oprócz niespodziewanych kło-

potów, ma coś jeszcze – marzenia i wyobraźnię. Dzięki temu
nocami jest superbohaterem,
który walczy z potworami i
ratuje piękną dziewczynę. O
dziwo, zamieszanie na jawie
pozwala mu spotkać prawdziwą Jill Layton (Kim Greist), swoją ukochaną ze snów. Kobieta
odwzajemnia uczucia, ale nosi
pewną tajemnicę.
Terry Gilliam znakomicie połączył kilka gatunków filmowych – science fiction, dramat
i komedię. Bywa istotnie zabawnie, ale wydźwięk obrazu
jest przygnębiający. Podobno

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zapraszamy do naszego stałego już cyklu. Nim
wszystko wróci do normalności i kina będą przyciągać repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, zobaczcie zestaw filmów, które stały się dla
mnie najważniejsze. Dziś chciałbym polecić „Brazil” Terry’ego Gilliama.

Piotr Bogdański
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Nareszcie! Oni znów są otwarci

Po okresie zawieszenia działalności powoli do życia wracają wałbrzyskie instytucje kultury. Przekonajcie się, jaką ofertę przygotowały?
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Okiem gracza

Asasyni (ci z Londynu i Norwegii)
Ubisoft oficjalnie zapowiedział nową część 13-letniej franczyzy! Assassin’s Creed: Valhalla ma mieć premierę pod koniec roku i tym razem nie tylko jako asasyn, ale i wiking, będziemy mogli budować osady, walczyć dwiema broniami
jednocześnie oraz brać udział w pijackich zawodach.
SKN

Prawnik radzi
Czy COVID-19 może być przyczyną zwolnienia pracownika? Na to pytanie w kolejnym cyklu porad
odpowiada nasz prawnik Adam Daraż.
Przepisy ustawy kodeks
pracy, w tym art. 32, art. 42,
czy art. 52 nie przewiduje
takiej podstawy prawnej do
zwolnienia pracownika. Pamiętajmy, że pracownikowi
zatrudnionemu na umowę
o pracę mamy obowiązek
wydać świadectwo pracy, w
którym musi być wskazana
podstawa prawna rozwiązania umowy. Oświadczenie o

rozwiązaniu stosunku pracy
powinno zaś zawierać uzasadnienie. Jeżeli z jakichś powodów rozwiązanie umowy
o pracę zostało dokonane z
naruszeniem przepisów, pracownik może złożyć pozew do
sądu pracy.
Niemniej jednak wszyscy tak
naprawdę zdają sobie sprawę,
że zła sytuacja, która powstała
na rynku pracy, ma ścisły zwią-

U W A G A KO N KU R S

Wreszcie! Wracamy z naszą zabawą. Znów dzięki nam
możecie wygrać posiłek, tym razem „na wynos” w restauracji
Pizza Lato Kebab w Wałbrzychu. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć lunch? Po pierwsze poprawnie odpowiedzieć na pytanie
konkursowe. Widzisz fotografię obok? Na skrzyżowaniu jakich
dwóch ulic w Wałbrzychu znajduje się rzeźba przedstawiona
na zdjęciu? Nagrodami dla osób znających dobrą odpowiedź
jest 10 zestawów „na wynos” o wartości do 20 złotych każdy.
Poprawne odpowiedzi wystarczy wpisać do kuponu, wyciąć i
pokazać go w restauracji. Ale uwaga, każdy z 10 zwycięzców
otrzyma tylko jeden zestaw. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety
w restauracji Pizza Lato Kebab czekają od najbliższej środy
do piątku w godz. 12:00 – 21:00. Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

zek z epidemią COVID-19. W
tej sytuacji każdy chce jednak
zachować jak najwięcej miejsc
pracy. Przygotowywane są
pakiety pomocowe dla firm,
w szczególności tych, które zatrudniają pracowników.
Niecelowe, a wręcz szkodliwe
byłoby przekazanie przedsiębiorcom „narzędzia” do
masowego rozwiązywania
umów o pracę.

Przepisy dotychczasowych
ustaw o tarczy antykryzysowej nie zmieniają obowiązujących zasad w zakresie
zatrudniania i zwalniania
pracowników. Tryby i okresy
wypowiadania umów o pracę
nie zmieniły się, obowiązuje
ustawa kodeks pracy. Jest
to niewątpliwie trudny czas
zarówno dla pracowników,
jak i pracodawców. Jednym
zależy na pracy, a drugim na
przetrwaniu firmy.
Są jednak niepokojące
sygnały dla pracowników.
Trwają bowiem prace nad
wprowadzeniem kolejnych
rozwiązań systemowych dla
przedsiębiorców objętych tzw.
tarczą antykryzysową 3.0.

Nowe propozycje przewidują
m.in. uproszczenie procedur
zwalniania pracowników –
dostarczanie wypowiedzenia
e-mailem, możliwość wysłania na przymusowy urlop,
obniżenie wynagrodzeń pracowników o 10%, możliwość
zwolnienia osób, które posiadają dochody z różnych źródeł
– emeryci, renciści, wieloetatowcy, redukcję etatów bez
uzgodnień ze związkowcami.
Macie jakiś kłopot? Piszcie do naszego prawnika, a
on spróbuje wyjaśnić wam
prawne zawiłości i umiejętnie
wytłumaczy, jak poruszać się
w gąszczu przepisów. Czekamy na maile pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.sawkablog.pl)

W międzyczasie nadtej grze bawiłam się genialrabiam zaległości i cofam
nie! Razem z rodzeństwem
się do 2015 (a właściwie
Jacobem i Evie (którzy swo1868) roku i próbuję odją drogą są fenomenalnym
bić Londyn z rąk temduetem) jeździłam karetą
plariuszy w Assassin’s
tak, że latarnie wylatywały
Creed: Syndicate.
z chodników, skakałam z
Po przejściu całej gry CHALLENGER dachu na dach za pomocą
mogę powiedzieć wiewyrzutni liny, której sam
le na jej temat, ale jest
Batman mógłby pozazdrościć
jedna rzecz, którą chcę
oraz zarządzałam własnym
podkreślić. AC Syndicate to moje ulubione gangiem.
guilty pleasure i nic tego nie zmieni! Już
Po niezbyt dobrze przyjętym AC Unity,
tłumaczę, o co mi chodzi.
producenci powinni skupić się na dopracoPatrząc na techniczną stronę, Syndicate waniu kolejnej części pod względem techma sporo wad. Powtarzalne misje, duża nicznym. Tak się niestety nie stało, przez
ilość bug’ów (zarówno tych małych, jak i co rozumiem, czemu Syndicate odpycha
tych, które utrudniają grę) to tylko kilka z niektórych graczy.
Julia SKN Challenger
nich. Jednak pomimo tych minusów, przy

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.

KUPON
Na skrzyżowaniu jakich dwóch ulic w Wałbrzychu
znajduje się rzeźba przedstawiona na zdjęciu?
..........................................................................
..........................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w restauracji Pizza Lato Kebab
przy ul. Moniuszki 1 w Wałbrzychu

Red
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STREFA ROZRYWKI

STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka
gimnastyka dla szarych
komórek
Poziomo:
1 – policyjne miasto nad Odrą
4 – warzywne do widzenia staruszkowie
6 – zdrobniale Cezarego naczynie
9 – pytające zwierzę
10 – Tuhaj Bej na palu według
jadłopodawcy
11 – egzamin posiadacza wymarłego
zwierzęcia
Pionowo:
1 – dobre nas czesi w reklamie
2 – drzewo pali nie po kolei
3 – metalowo-pledowa potrawa
5 – ciężarowe piwo
7 – pozbawiony czegoś krzew
8 – stan materii z grecką literą, którym
łatwo zabić muchę

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 – potocznie piękność dla psa - miska
4 – małe groty dobre do pizzy - pieczarki
6 – przestraszona żona pana Ka - panika
7 – stolica z pszczelim domkiem - Seul
9 – wojenny, zwierzęcy pupil z silnika - warkot
10 – przestawieni biali w północnej Afryce – Libia
11 – lekki kawalerzysta na nodze - kozak
Pionowo:
1 – szlachcianka za oknem - markiza
3 – ogniste połączenie wartownika ze studentem - strażak
5 – warzywo z portfela - kapusta
6 – tropikalna roślina do ciasta - palma
8 – popularne nocne imię - marek
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» Jedno z pierwszych zdjęć koszykarzy Górnika (druga połowa lat 40.) Pierwszy z prawej Roman Granowski, zawodnik, działacz oraz jeden z założycieli sekcji koszykówki w górniczym klubie

Wielkie marzenia rozpoczynają
się od całkiem małych rzeczy
Jeśli jesteście fanami koszykarskiego Górnika, na
pewno w małym palcu macie obcykane największe
sukcesy klubu. Ile razy wałbrzyszanie byli mistrzami
Polski, kim byli Mieczysław Młynarski, czy Stanisław
Kiełbik? Uwierzcie jednak, że przed „złotą erą” biało-niebieskich basket też rozwijał się w mieście. Były
małe sukcesy, nieco większe marzenia i wielcy bohaterowie.
Na opowieść o najpoważniejszych sukcesach koszykarskiego Górnika i największych
gwiazdach zespołu przyjdzie
jeszcze czas. Żeby zachować
chronologię, chcemy się mocno zapuścić w przeszłość.
Tak kilkadziesiąt lat wstecz.
Wyciągnąć porządnie żurawia
za siebie i przyjrzeć się temu,
o czym niekoniecznie wszyscy
wiedzą.
Sekcję koszykówki w Górniku powołano dopiero pod
koniec 1946 roku. Wszystko

za sprawą nieżyjącego już i
nieco zapomnianego Romana Granowskiego. O tym, że
początki basketu w Wałbrzychu były trudne, nie trzeba
chyba nikogo przekonywać.
Spotkania i treningi odbywały
się przeważnie na boiskach
ziemnych na świeżym powietrzu. Sale sportowe przejęte
przez Polaków po wojnie nie
odpowiadały wymogom koszykówki. Były to typowe sale
gimnastyczne, które dopiero
trzeba było zaadoptować na

potrzeby nowej dyscypliny
sportu. Druga połowa lat 40.
to zupełna partyzantka. Warto
jednak dodać, że pierwszymi
koszykarzami tworzącej się
sekcji w Górniku byli wspomniany już Granowski, bracia
Wyrwasowie, a także Stefan
Maćkowiak, Erwin Ślepokura,
Stanisław Jureczko, Henryk
Tumiłowicz i Zbigniew Kołomyjec. Ciekawą postacią był
zwłaszcza ten ostatni. Kołomyjec przyjechał do Wałbrzycha w lecie 1948 roku. Ten

urodzony w Stanisławowie
były żołnierz AK, studiował
we Wrocławiu, a przygodę
zarówno z koszykówką, jak
i piłką ręczną, siatkówką czy
piłką nożną rozpoczynał w
MKS Inowrocław. Z podjęciem przez niego treningów
w Górniku wiąże się ciekawa
anegdota, która wiele mówi
o tamtych czasach. Do drużyny Kołomyjec trafił całkowicie przypadkowo. Pewnego
dnia przechodził obok boiska,
gdzie grało kilku wyższych od

» Jerzy Sterenga, jeden
z najwybitniejszych
koszykarzy w historii
Górnika

niego mężczyzn. Było ich 9.
Coś pokrzykiwali, wyglądało,
że byli zdenerwowani. Gdy
zobaczyli przyglądającego
się im chłopaka, skinęli, żeby
podszedł. Zapytali, czy nie
chciałby spróbować. Bez wahania zgodził się, zostając 10
zawodnikiem „ekipy”. Dzięki
niemu można było „sprawiedliwie” rozegrać spotkanie.
W taki osobliwy sposób zaczęła się przygoda Zbigniewa Kołomyjca z wałbrzyskim
basketem. Nie będziemy
mydlić wam oczu. W kolejnych dwóch dziesięcioleciach
koszykarze spod Chełmca
nie byli potęgą. Początkowo
grywali w klasie A, później w
II lidze, która przez wiele lat
różnie była nazywana, ale o
ekstraklasie nikt jeszcze wtedy
nawet nie marzył.
Tu na chwilę musimy zatrzymać opowieść, bo trzeba wspomnieć o niezwykłym
człowieku. Całkowicie oddanym dyscyplinie, do tego
sympatycznym, cieszącym się
wielkim szacunkiem wśród
zawodników. To Stanisław
Rytko. Nie lubimy tego słowa,
ale w tym przypadku chyba
nie będzie to nadużycie. To
legendarny szkoleniowiec
Górnika, który trenował zespół łącznie przez szmat czasu. Nawet jeszcze w latach 70.
Zastanawiacie się, jak trafił do

Wałbrzycha. Nie jest to wcale
skomplikowana historia. W
1948 roku utworzono przy
Zarządzie Okręgu Związku
Zawodowego Górników w
Wałbrzychu Radę Okręgową
Zrzeszenia Sportowego Górnik
(mamy nadzieję, że nic nie
pokręciliśmy w nazewnictwie),
której przewodniczącym wybrano Juliana Borka. To ten
działacz, nawiasem mówiąc
zakochany w koszykówce,
poznał na jednym z kursów instruktorskich w lecie 1948 roku
Stanisława Rytko, wówczas
studenta Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jakbyśmy
dziś powiedzieli, skutecznie
„nawinął mu makaron na
uszy”, nakłaniając do przyjazdu pod Chełmiec. O dziwo,
Rytko szybko się zgodził i już
w sezonie 1948/49 Górnik
miał po raz pierwszy trenera
z prawdziwego zdarzenia.
To było nie lada wydarzenie.
Zespół zaczął trenować w hali
przy ul. Masarskiej (obecnie
Pl. Teatralny), którą zaadoptowano na potrzeby koszykarzy. Salę przejęto od rzeźni
miejskiej. Był to duży obiekt,
idealnie nadający się na halę
koszykarską, zarówno pod
względem wymiarów, jak i
zaplecza socjalnego. Dodatkowym atutem była możliwość
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wybudowania na jednej ze
ścian trybun dla kibiców, którzy
dużo później będą z wielkim
sentymentem wspominać ten
obiekt. Ale o tym kiedy indziej.
Stanisław Rytko urodził się
17 lipca 1928 roku w Tarnogrodzie Lubelskim, a szkoleniowcem biało-niebieskich
był ledwie przez dwa sezony.
Gdy w 1950 roku skończył
naukę we Wrocławiu, przestał
trenować naszych graczy i
rozpoczął pracę jako instruktor
wychowania fizycznego w
Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego w Przemyślu. Później krótko pracował w
Zielonej Górze. Potem wraz z
żoną Hanną przeniósł się do
Kielc. Tam oraz w Radomiu
miał budować męską koszykówkę. Nie dane mu było
dokończyć dzieła, ponieważ
na swej drodze ponownie
spotkał… Juliana Borka, a ten
jak już na kogoś zagiął parol,
to koniec. Znów namówił
Stanisława Rytko na przyjazd
do Wałbrzycha. W 1954 roku
Rytko ponownie został opiekunem koszykarzy Górnika, z
którymi wkrótce awansował
do II ligi, co uznano w mieście
za wielki sukces.
W tym samym okresie w
Wałbrzychu osiadła pierwsza
koszykarska gwiazda. Późniejszy reprezentant kraju,
uczestnik ME, wybitny strze-

lec. Być może już domyślacie
się, o kogo chodzi. Mieliśmy
szczęście, że pod koniec lat
40. wraz z rodziną przyjechał
w te strony Jerzy Sterenga
i już został na stałe. Urodził
się 3 lutego 1926 roku w
Wilnie. Jako 11-letni chłopak,
niezwykle wysoki i sprawny
jak na swój wiek, trafił do
szkolnej drużyny. Cztery lata
później występował w Kownie, grając jednocześnie w
reprezentacji juniorów Litwy.
Rozwój jego talentu zatrzymał
wybuch wojny. Po robotach
przymusowych w Niemczech,
kilka lat po wojnie przyjechał
do Wałbrzycha, ale przebywał
tu krótko. Wypatrzył go trener
Jan Rudelski, w późniejszym
czasie twórca potęgi Wybrzeża Gdańsk i namówił na grę
w gdańskiej Spójni (tak nazywało się wtedy Wybrzeże). Od
1951 do 1954 roku Jerzy Sterenga prowadził intensywny
tryb życia. Mieszkał, pracował
i trenował w Wałbrzychu, a
na mecze dojeżdżał najpierw
do Gdańska (przez sezon
1951/52), a później do Warszawy, gdzie przez dwa sezony bronił barw Polonii. Oba
kluby występowały wówczas
w ekstraklasie. To właśnie z
Czarnymi Koszulami w 1954
roku zdobył wicemistrzostwo
Polski. To jeszcze nic. Przez
4 lata Jerzy Sterenga grał w

» Reprezentacja Polski z początków lat 50. W górnym rzędzie, drugi z prawej „nasz człowiek” Jerzy Sterenga

reprezentacji Polski, rozgrywając 46
oficjalnych spotkań
i zdobywając w nich
łącznie 425 pkt. Tych
nieoficjalnych, towarzyskich meczów
było łącznie ponad
100. Szczyt kariery
Jerzego Sterengi przypadł na mistrzostwa
Europy w
Buda-

» Stanisław Rytko, trener oddany wałbrzyskiej koszykówce
na dobre i na złe

peszcie, które rozgrywano w
czerwcu 1955 roku. Polska
reprezentacja zajęła w tej
imprezie 5 miejsce, a Sterenga występował w pierwszej
piątce. Wówczas był już zawodnikiem Górnika, do którego dołączył w 1954 roku. W
tym samym czasie, w którym

biało-niebieskich przejął po raz
drugi trener Stanisław Rytko.
Sterenga w uznaniu zasług
został uhonorowany tytułem
Mistrza Sportu i Zasłużonego
Mistrza Sportu. Z PZKosz otrzymał złotą odznakę. Dostał też
medal na 100-lecie polskiego
sportu. Jerzy Sterenga zmarł
19 lipca 1999 roku. Koszykarzami byli także jego syn Jan
oraz trzech wnuków: Marcin,
Michał i Maciej.
Sezon 1954/55 był jeszcze
taki sobie w wykonaniu wałbrzyskich koszykarzy. Mimo,
że występowali ze Sterengą w
składzie. Przełom nastąpił w
kolejnym roku, gdy do zespołu
dołączył Henryk Popielewski,
wychowanek trenera Józefa
Bączkowskiego w LO im. Kasprowicza w Inowrocławiu.
Popielewski dołączył do Górnika z AZS-u Toruń i wraz z
Jerzym Sterengą stworzył duet
nie do zatrzymania dla rywali
w klasie A. Bywało, że obaj
koszykarze zdobywali ogromną większość punktów w
ligowych meczach. Gdy Górnik przekraczał 80 zdobytych
punktów w spotkaniu, Sterenga miał na koncie nierzadko
po 35, a nawet przeszło 40
oczek, a Popielewski dokładał
25 i więcej punktów. Zespół
prowadzony przez Stanisława
Rytko z ławki i kierowany na
parkiecie przez dwóch gwiazdorów, w sezonie 1955/56
wywalczył po raz pierwszy
awans do II ligi.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (archiwum prywatne
Jerzego Sterengi, Stanisława Rytko,
Roman Granowski)
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99 zł

miesięcznie

Zapraszamy do placówki:

WAŁBRZYCH
ul. M. Konopnickiej 8/1A
tel. 74 666 26 53, 607 401 211

wystarczy,
by spełnić
marzenia!

kasastefczyka.pl

801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty
kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł)
wynosi 8%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1653,90 zł. Rzeczywista
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,96%. Czas obowiązywania umowy – 112 miesięcy, 111 miesięcznych rat równych: 97,82 zł oraz ostatnia, 112. rata: 98,22 zł. Całkowita
kwota do zapłaty: 12 610,14 zł, w tym odsetki: 3256,24 zł.
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7000 zł z ratą tylko 99 zł miesięcznie!
RRSO: 14,96%

RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego umocowanego do
dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na
rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem
lub zawieraniem umów o kredycie konsumenckim oraz do czynności niezbędnych do wykonywania zawartych umów. Pośrednik Kredytowy Stefczyk Finanse-Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Legionów 126-128. KRS w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII WG KRS,
KRS 0000427715, kapitał zakładowy: 252.603.905,00 zł (wpłacony
w całości), NIP 586-227-79-20.

www.bmmotor.yamaha-motor.pl
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