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Miałem świadomość, że
sytuacja gminy wymagać
będzie konsekwencji
i uporu w działaniu
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NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU LUB ON-LINE!
PO KURSIE OFERTY PRACY GWARANTOWANE!
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Czy wiesz, że…

w budowę świątyni, tj. proboszcza Ganse i
architekta Langera (nad zewnętrznymi przyporami fasady głównej) oraz kierownika budowy
Henninga na lewym szczycie transeptu (nawy
poprzecznej). Tak czy inaczej, spacerując w
pobliżu świątyni spójrzmy czasem w górę i
pomachajmy „głowom” w uznaniu kunsztu
wszystkich osób, dzięki którym powstała ta
znana wałbrzyska budowla.

Czytaj str. 10

W regionie dajemy do myślenia
Jak co tydzień, również i tym razem dostajecie do rąk
gazetę o objętości 20 stron. Ze swoimi ulubionymi
rubrykami, ciekawymi wywiadami, felietonami oraz
historią nieznaną. Czyli tym wszystkim, za co nas cenicie.
Wiecie doskonale, że stawiamy
na kreowane tematy, a nie na
przepisywanie urzędniczych
komunikatów. W kolejnym tygodniu znów chcemy was zaskoczyć świeżym spojrzeniem
na rzeczywistość, bezpośrednim
podejściem i pomysłowością.
Oceńcie sami, czy nam się udało?
Bo naszej gazety nie tworzymy dla dobrego samopoczucia
polityków, samorządowców
czy urzędników, tylko dla was,
Drodzy Czytelnicy. Żebyście nas
czytając, stwierdzili: „fajnie im
to wyszło”, albo „ale głupoty
wypisują”. Bo naszym zamiarem jest wzbudzanie emocji.
Chcemy być „jacyś”, a nie tylko
bezrefleksyjnie podążać utartymi
ścieżkami. Bo WieszCo daje do
myślenia. Zapraszamy do lektury wersji papierowej naszego

tygodnika. Cały czas możecie nas
też czytać w sieci pod adresem:
www.wieszco.pl.

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
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- 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
- 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
- Sklep ogólno-spożywczy „Teresa” Wrocławska 13, Wałbrzych

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
7.000 egzemplarzy

- Sklep spożywczo-przemysłowy
przy ul. Noworudzkiej 18

CZARNY BÓR

- Budynek urzędu gminy
- Sklep ogólnospożywczy przy ul.
Głównej 10A
GŁUSZYCA

- Kiosk Lotto

MIEROSZÓW

- Sklep spożywczy Wiesław Wielgus
- Sklep FPUH Bożena Bujak – Unisław Śląski 7
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
- Sklep spożywczy w Zagórzu
Śląskim przy ul. Głównej 18

RYS: Marcin Skoczek

Piotr Frąszczak

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Przemierzając wałbrzyskie uliczki wokół
kolegiaty Matki Bożej Bolesnej i Świętych
Aniołów Stróżów jesteś pod stałą „obserwacją”? I to nie byle kogo. Dziesięć kamiennych
głów rozmieszczonych wysoko na ścianach
świątyni od niemal 120 lat towarzyszy
mieszkańcom Wałbrzycha w ich codziennych
sprawach. Po zakończeniu budowy kościoła
w 1904 roku mówiło się, że niektóre z tych
rzeźb „unieśmiertelniły” osoby zaangażowane
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POGODA
Wtorek 26.05
Temp. 16/6
zachmurzenie duże,
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zachmurzenie duże,
burze z piorunami
Piątek 29.05
Temp. 15/3
przelotne opady
Sobota 30.05
Temp. 15/6
przelotne opady
Niedziela 31.05
Temp. 17/7
przelotne opady
Poniedziałek 1.06
Temp. 18/8
przelotne opady
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Dotknąć świętego

Jedni z wypiekami na twarzy będą wspominać spotkanie ze znaną gwiazdą muzyki, inni wyjazd na finał
piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wielu nigdy nie zapomni audiencji u Jana Pawła II. Uścisku dłoni, błysku w oku,
uśmiechu. Tak jak wałbrzyszanie, którzy mieli okazję
się z nim spotkać.

Rata

» Wałbrzyski przedsiębiorca Daniel
Sip wraz z małżonką wziął udział w
audiencji generalnej w 1998 roku

spytała, czy chciałbym wziąć
udział w prywatnej audiencji u
papieża Jana Pawła II. Zatkało
mnie. Oczywiście przytaknąłem
– opowiada Witold Radke.
Nazajutrz wałbrzyszanin przebiegł swoje 42 km, ale cały
czas myślał o czekającym go
tego dnia spotkaniu z papieżem. Dotąd widział go kilkakrotnie w Polsce. W Częstochowie, Wrocławiu czy Gdańsku.
Zawsze był od niego oddalony
o jakieś 100 metrów. Teraz
miał się z nim spotkać oko w
oko. To było coś ekscytującego.
Gdy nadeszła godzina „zero”,
pielgrzymów zgromadzono
w niewielkiej salce. Zmieściło
się tam raptem kilkadziesiąt
osób, a wśród nich biegacz
z Wałbrzycha. W chwili gdy
Jan Paweł II wszedł do sali,
wszyscy poczuli pewien magnetyzm. – Gdy papież stanął
przede mną i widząc medal
na szyi, zagadnął „co to, maratończyk nas odwiedził?”,
zamurowało mnie. Pamiętam,
że odpowiedziałem jedynie
„tak, Ojcze Święty” i papież
uśmiechnięty poszedł dalej do
innych pielgrzymów – wspomina najwspanialszą chwilę
w swoim życiu Witold Radke.
Te wspomnienia zostaną z nim
już do końca życia.
Tomasz Piasecki

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.

REKLAMA

Wojtyły. Człowieka, który już
jako Ojciec Święty dla wielu
stał się autorytetem. Choćby
dla Daniela Sipa, przedsiębiorcy z Wałbrzycha, który nigdy
nie zapomni swojej audiencji
generalnej na Placu Św. Piotra
z maja 1996 roku. – Mieliśmy
to szczęście, że papież przejeżdżał dosłownie metr od nas.
Z żoną zdołaliśmy podać mu
dłonie. Uścisk rąk, przelotne
spojrzenie, nie wiem, jak mam
to opisać… – zawiesza głos
Daniel Sip. – To coś tak niesamowitego, że jednocześnie
trudnego do zdefiniowania.
Jakoś tak po prostu czuliśmy,
że to jest niezwykły człowiek.
Dziś wiemy, że święty. To
może zabrzmi patetycznie, ale
wtedy poczułem, że stałem się

lepszym człowiekiem – mówi
wałbrzyszanin.
Jeszcze większe szczęście
spotkało Witolda Radke, znanego w całej Polsce maratończyka.
Był marzec 1999 roku, a były
górnik z Wałbrzycha pojechał
na swój kolejny bieg. Tym razem do Rzymu. Choć od wizyty
minęły dwie dekady, Radke
do dziś pamięta każdą chwilę
z tamtego spotkania. – Nocowałem w Domu Polskim. Dzień
przed startem do maratonu
odwiedziła mnie zakonnica i

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Daniela Sipa)

Przypomnijcie sobie, na
pewno tak kiedyś mieliście. To
uczucie towarzyszy każdemu
w chwili, gdy czekacie na coś
niezwykłego, niecodziennego, niepowtarzalnego. To
rodzaj podekscytowania. Już
po wszystkim bywa, że macie
niedosyt, rozczarowanie. Ale
nie w tym przypadku. Takie
rzeczy pamięta się do końca
życia. O magnetyzmie i aurze
towarzyszącej spotkaniom
z Janem Pawłem II mówią
niemal wszyscy, którzy mieli
okazję spotkać się z papieżem
Polakiem oko w oko.
Wspomnienia wzmagają
się w wyjątkowych chwilach.
Takich jak ta sprzed tygodnia,
gdy 18 maja obchodziliśmy
setną rocznicę urodzin Karola
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Otworzyli żłobki i przedszkola
Wałbrzych uruchomił pierwsze placówki dla dzieci. Liczba 1800
miejsc odpowiada zgłaszanym przez rodziców potrzebom.

12 osób na grupę, przy czym do grupy są
przyporządkowani ci sami opiekunowie.
Zajęcia odbywają się w jednej sali. Z sal
usunięto przedmioty i zabawki, które trudno
zdezynfekować, dzieci nie przynoszą własnych zabawek, a wyposażenie placówek

jest regularnie czyszczone i dezynfekowane.
Sale są regularnie wietrzone.
Przedszkola pracują w dotychczasowych
godzinach, żłobki od 6:00 do 17:00. Żłobek
na Truskawieckiej (65 miejsc) przyjął 13 dzieci,
9 opiekunek wyraziło gotowość do pracy,
żłobek na Hetmańskiej (130 miejsc) przyjął
37 dzieci, 14 opiekunek wyraziło gotowość
do pracy, przedszkole na Grodzkiej przyjęło
13 dzieci i są 4 opiekunki, a przedszkole na
Mącznej (75 miejsc) przyjęło 7 dzieci.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Na dzieci czekają opiekunki w żłobkach
przy ul. Hetmańskiej oraz Truskawieckiej, zaś
przedszkolaki uczestniczą w zajęciach przy
ul. Grodzkiej i Mącznej. Do pracy powróciło
50 pracowników. Liczba dzieci w placówkach została ograniczona do maksymalnie
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Z uśmiechem kręcą
nami jak na karuzeli
Zastanowił nas ostatnio lament plantatorów truskawek. Że nie ma komu zbierać owoców, że połowa
plonów zgnije na polach. Że w dodatku susza niszczy
uprawy. Pomyśleliście, że wstęp trochę „z czapki”?
Nim przejdziemy do sedna, opowiemy wam dwie historie. Dla rozjaśnienia sytuacji.
Obie mamy nadzieję krótkie,
żeby nie zanudzać, ale zaraz
przekonamy się, jak będzie się
nam pisało. Nim ruszyła cała
histeria związana z koronawirusem, gdy Rafał Trzaskowski
był bliżej gó…. wpływających
do Wisły, niż kandydowania na
prezydenta Polski, gdy można
było ze spokojem posłuchać

listy przebojów Trójki, nie bojąc
się, że ktoś wywali jakieś utwory z zestawu hitów oraz gdy
opakowania maseczek jednorazowych i rękawiczek ochronnych kosztowały tyle, co tortilla
w food trucku, pomyśleliśmy o
dwóch prozaicznych rzeczach.
Którymi czasem trzeba zająć
się prowadząc gospodarstwo

domowe. Że trzeba lodówkę
w domu wymienić, bo ledwo
zipie ta 15-letnia staruszka. Jak
co drugi facet zbieraliśmy się do
tego jak do wymiany żarówki w
łazience. Nie wiemy jak wy, ale
gdy nam przyjdzie na przykład
naprawić cieknący kran, to prędzej wanna wypełni się wodą
po brzegi niż weźmiemy „fran-

cuza” do ręki. Ale w porządku,
przyparci do muru, w końcu
wybraliśmy model w sklepie internetowym. Cena w porządku,
klasa energetyczna na poziomie
„A” z niezliczoną ilością plusów.
Wychodziło, że działa prawie
bez poboru prądu. Bierzemy.
A tu pech. „Koronka” i sklepy
zamknięte. Wiecie, to jednak

nie jest kupno mleka w dyskoncie, gdy przy wrzuceniu do
koszyka dziesięciu kartonów
jedenasty dostaniemy za darmo. Chcieliśmy pojechać do
sklepu, obejrzeć, pomarudzić
sprzedawcy i zapytać go o
zdanie. Po iluś tam tygodniach
sklepy otwarto, a my naiwnie
pomyśleliśmy, że lodówka będzie tańsza. Chcąc skorzystać z
promocji -70 procent (chyba tyle
oferowali), zostaliśmy zmrożeni
jak Amundsen na biegunie,
choć gospodarkę akurat zaczęto
odmrażać. Okazało się, że nasz
wybrany model jest droższy,
choć miał być tańszy po odliczeniu promocyjnych procentów. To samo z zaplanowanym
weekendem w górach. Pensjonat sprawdzany na lipcowy wypad przyjmie nas teraz, owszem
z otwartymi ramionami, ale za
kilka stówek więcej niż jeszcze
w lutym. Choć w preferencjach
niczego nie zmienialiśmy. Głupi
byliśmy.
Nie tylko urlop i pralka podrożały. Ceny rosną wszędzie,
gdzie tylko się obejrzycie. Drożej jest u fryzjera i kosmetyczki.
O ile kobiety mogą jeszcze zrezygnować z wycinania skórek
przy paznokciach (chyba), to
jednak nikt nie chce cały czas
wyglądać jak Tom Hanks w
Cast Away. To, że „kolorówka”
w Rossmannie jest w promocji,
marna pociecha. Martwi, że
te potrzebniejsze kosmetyki i
środki higieny podrożały. O ile
jeszcze przed dwoma miesiącami mogliście sobie pozwolić
na szynkę, to teraz w tej cenie
co najwyżej salceson kupicie.
Za miesiąc to i na pasztetową może nie starczyć. Mamy
przeczucie, że to podejście na
zasadzie „jest wirus, więc musi
być drożej, płać i płacz” albo
„całuj pana po rękach, że masz
w ogóle towar w sklepie”.
O warzywach czy owocach
nawet nie mieliśmy wspominać. Ale tu musimy wrócić do
truskawek ze wstępu. Kto ich
nie lubi?! Ich ceny biją jednak
jakieś smutne rekordy drożyzny,
a dużo taniej nie zapowiada
się, że będzie, bo nie ma komu
ich zbierać. Ukraińcy wyjechali,
susza zrobiła swoje, a plantatorzy biadolą. Tu dochodzimy do

Fot. (red)
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sedna. Tak się zastanawiamy
– lepiej pozwolić, by owoce
zgniły, czy wymyślić coś, żeby
jednak plony zebrać? Może
dać ludziom więcej zarobić za
łubiankę, to i chętnych przybędzie? Jeśli dziś ten biznes w
ogóle się nie opłaca, to po co
truskawki hodować? Przecież
wszystko można sprowadzić z
Chin. Większość rzeczy, którymi się otaczamy i tak pochodzi
z Państwa Środka lub ma w
sobie coś, co zostało zrobione
na Dalekim Wschodzie. Więc
jeśli zjemy chińską truskawkę
– nic, że delikatnie nadgnitą,
ale grunt, że tańszą – świat się
chyba nie zawali. Może tylko
trochę pochoruje. Czyż nie?!
Tu puszczamy do was oczko,
widoczne nawet z perspektywy Księżyca. Tak samo jest
z ciuchami. Letnie kolekcje
zalegają w magazynach, szefowie odzieżowych gigantów
narzekają na spadek obrotów.
To może obniżyć ceny tego
badziewia z Chin? Na półkach
zwolni się miejsce, a straty
będą mniejsze. Nic nie pasuje,
poza narzekaniem i drenowaniem kieszeni konsumentów
lub dojeniem budżetu państwa.
To taki mało fartowny scenariusz, ale pomyślniejsze raczej
sprawdzać się nie lubią.
Coś czujemy, że chociaż w
części jesteście jak Andrzej Gołota u szczytu kariery bijący
rywali w ringu po genitaliach.
Jeszcze trochę i wy zaczniecie z bezradności na rosnące
ceny używać chwytów poniżej
pasa. Wcale się nie zdziwimy, bo irytacja wzrasta wprost
proporcjonalnie do obietnic
rządowej pomocy. Co mają
zrobić ci, którym jednak państwo nie daje? Zawsze mogą
pójść na bezrobocie. Podobno
zasiłek, dla tracących pracę z
powodu koronawirusa, ma być
wkrótce wyższy niż najniższa
krajowa. Przez kilka miesięcy,
ale zawsze coś. Już dawno
niektórym nie opłacało się dymać za marne grosze. Teraz, w
obliczu wszystkich dodatków
z plusem w nazwie, to tylko
frajerzy będą chcieli zaiwaniać.
Bo coraz częściej wszystko
wszystkim się należy.
Tomasz Piasecki
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Koronawirus – raport tygodnia
Dziś kilka przydatnych informacji dla przekraczających granice oraz tych, którzy
zamierzają i będą mogli (to akurat niezwykle ważny warunek) skorzystać z bonu
turystycznego. Co musicie wiedzieć na ten temat?
proc. pracodawcy. Jeśli wasza firma nie przystąpi do
programu, bonu raczej nie
otrzymacie. Kto może liczyć
na taką pomoc? Zatrudnieni wyłącznie na umowę o
pracę i zarabiający mniej

niż średnia krajowa, czyli
jakieś 5200 brutto. Bon powinien zacząć funkcjonować
jeszcze w obecnym sezonie
wakacyjnym, ale dokładnie
kiedy przepisy wejdą w życie, na razie nie wiadomo.

» Walka z koronawirusem
jeszcze nie jest wygrana

Obsługą programu ma zająć
się Polska Organizacja Turystyczna, a dystrybucją być
może biura turystyczne. Bon
ma być ważny przez 2 lata.
Od niedawna niektórzy
nie muszą odbywać kwarantanny po przekroczeniu
granicy Polski stanowiącej
granicę wewnętrzną. Dotyczy to osób podróżujących
w celach zawodowych,
służbowych lub zarobkowych w naszym kraju lub
państwie UE i EOG, a także Szwajcarii. Ten przepis
obejmuje również osoby
pobierające naukę w Polsce
lub państwie sąsiadującym,
w tym także opiekunowie
uczniów i dzieci. Z kwarantanny zwolnieni są m.in.
kierowcy pojazdów do 3,5
tony świadczący usługi w
transporcie drogowym rze-

czy i kierowcy wykonujący
przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do
przewozu powyżej 7 i nie
więcej niż 9 osób, łącznie
z kierowcą w zarobkowym
międzynarodowym transporcie drogowym. Ponadto
z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski,
zwolnione są dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie
sąsiadującym, obywatele
UE, EOG lub Szwajcarii oraz
ich małżonkowie i dzieci w
celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca
zamieszkania lub pobytu,
a także osoby przekraczające granicę w celu prac
w gospodarstwie rolnym,
które znajduje się po obu
stronach tej granicy.
ToP

REKLAMA

nika. Warunkiem jest to, że
płatności będzie można zrealizować wyłącznie na terenie Polski. Chodzi o to, żeby
pobudzić krajową turystykę. W 90 proc. koszty bonu
pokryje państwo, a w 10

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Zaczynamy jednak od
statystyk. Według danych
wojewody dolnośląskiego
w niedzielę wieczorem w
Wałbrzychu było 57 potwierdzonych przypadków
zakażenia koronawirusem.
W powiecie wałbrzyskim
na COVID-19 chorowało
natomiast 21 osób.
Na pewno już wiecie,
że rząd pracuje nad tzw.
bonem turystycznym. Ten
pomysł ma pomóc branży turystycznej w Polsce.
Jego wartość określono na
1000 zł na jedną osobę,
a wyglądać ma jak karta
prepaid. Pieniądze będzie
można wykorzystać, żeby
opłacić nocleg w hotelu,
przeznaczyć na przykład na
bilety wstępu do atrakcji
turystycznych lub pokryć
koszty wynajęcia przewod-

FAKTY

Strefa buduje
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomicznaa w większej części
sfinansuje inwestycję wodno-kanalizacyjną przy ulicy Villardczyków w Wałbrzychu.

Strefa wspólnie z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji uzbroi
teren inwestycyjny przy ul. Villardczyków w
dzielnicy Poniatów. Wartość projektu sięga
blisko 6 mln zł. Sieć wodociągowa będzie

przebiegała przez teren inwestycyjny strefy
oraz działki należące do gminy Wałbrzych.
- Inwestycja ma zostać przeprowadzona szybko, w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To przedsięwzięcie będzie korzystne przede wszystkim
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dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych,
którzy właśnie przy ulicy Villardczyków będą
mogli prowadzić swoją działalność gospodarczą
i realizować projekty – podsumowuje prezes
WSSE INVEST-PAR Piotr Sosiński.
Na części terenu przy ul. Villardczyków
wałbrzyska strefa zrealizuje projekt budowy
hali przemysłowej o powierzchni 5 000
m kw., która oferowana będzie przedsiębiorcom pod wynajem. Budowa obiektu
powinna rozpocząć się w drugiej połowie
SCB
2020 roku.

Fot. użyczone (WSSE)
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Fot. użyczone (www.obwodnicawalbrzycha.pl)

» Tak wyglądają prace na ulicy Kolejowej

Obwodnica rośnie w oczach
Trwają zaawansowane prace przy budowie obwodnicy Wałbrzycha. W kilku miejscach można zobaczyć drogowców, którzy mozolnie, krok po kroku, realizują tę
największą w historii miasta inwestycję.
Wystarczy tylko wspomnieć,
że w minionych 2 tygodniach
prowadzone były prace związane z przebudową linii telekomunikacyjnej w rejonie
ronda Tesco, przebudowywano kolizję energetyczną na
ul. Wysockiego, prowadzono
prace związane z wykonaniem
bramownicy nad linią kolejową relacji Wałbrzych Miasto
– Wałbrzych Fabryczny.
Inwestycja została podzielona przez firmę Budimex,

która odpowiada za jej realizację, na dwie sekcje. I
tak Sekcja 1 – odcinek A,
liczy 800 metrów i jest wykonany w około 30 proc., a
mowa o przebudowie drogi
wojewódzkiej DW 376 (ul.
Łączyńskiego – Szczawieńska), przebudowie drogi
powiatowej (ul. Długa) z
przebudową skrzyżowania, budowie estakady nad
skrzyżowaniem ul. Gałczyńskiego i Wyszyńskiego, prze-

budowie drogi powiatowej
(ul. Wyszyńskiego) oraz
przebudowie dróg gminnych
i lokalnych (ul. Topolowa,
Chopina, Gałczyńskiego).
Sekcja 1 – odcinek B liczący
3 kilometry 50 metrów został dotychczas wykonany w
blisko 40 proc., a obejmuje
swoim zasięgiem budowę
nowego odcinka drogi krajowej DK35, budowę nowych
odcinków dróg gminnych
(ul. Kusocińskiego), budowę

dwóch kładek dla pieszych
(na wysokości Szpitala im.
dra A. Sokołowskiego i ul.
Kurpiowskiej).
Przechodząc do Sekcji 2
– odcinka A mającego 1
kilometr i 50 metrów, to należy wspomnieć, że został on
wykonany w około 40 proc.,
a mowa o budowie węzła
Żeromskiego, budowie wiaduktu nad ul. Żeromskiego,
budowie przejścia podziemnego dla pieszych przy ul.

Świętej Kingi, budowie nowego odcinka drogi powiatowej (od ul. Żeromskiego w
kierunku Szczawna-Zdroju),
budowie nowych odcinków
dróg gminnych (droga dojazdowa D1), a także przebudowie dróg gminnych i
lokalnych (ul. Żeromskiego).
Wreszcie przechodzimy do
Sekcji 2 – odcinka B o długości 1 kilometra i 110 metrów,
który jest zrealizowany w
około 25 proc., a chodzi o

budowę węzła Reja, budowę wiaduktu kolejowego,
przebudowę istniejącego
odcinka drogi krajowej DK35
(ul. Kolejowa), przebudowę
drogi powiatowej (ul. Chrobrego), przebudowę drogi
powiatowej (ul. Wysockiego)
i skrzyżowania, przebudowę
dróg gminnych i lokalnych
(ul. Starachowicka, Reja,
Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej).
SCB

Ponownie otwarta została wypożyczalnia rowerów elektrycznych
w Jedlinie-Zdroju. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, wprowadzono dodatkowe środki ostrożności.

zwrotu musisz mieć założoną maseczkę i rękawiczki.
Przed przyjściem zdezynfekuj ręce. Wypożyczalnia
czynna jest od poniedział-

ku do piątku w godzinach
8:00-10:00.
Przypomnijmy, że w dalszym ciągu obowiązuje
regulamin wypożyczalni,

z któr ym przed wypożyczeniem roweru należy się
zapoznać. Każdy mieszkaniec Jedliny-Zdroju może
zupełnie bezpłatnie wypożyczyć jednoślad na okres
maksymalnie jednego
dnia. Warto zaznaczyć, że
podobna wypożyczalnia
powstała również w Głuszycy.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Wypożyczysz „ekologiczny” rower
Musicie umówić się telefonicznie z pracownikiem
Biura Obsługi Klienta na
konkretną godzinę odbioru
roweru. Podczas odbioru i
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SCB

Zbierajcie deszczówkę

WRACAMY JESZCZE
SMACZNIEJSI

Wałbrzych od jakiegoś czasu stawia na
tzw. małą retencję, dbając o racjonalne
wykorzystanie wody, jej oszczędzanie i
odzyskiwanie. Już przy 35 miejskich instytucjach stoją zbiorniki na deszczówkę.
To żłobki, przedszkola, podstawówki,
licea oraz inne szkoły średnie. Wszędzie tam zamontowano baniaki, do
których spływa woda deszczowa.
To samo zaczyna robić miejska
spółka, Miejski Zarząd Budynków
Komunalnych.
– Wytypowaliśmy kilkanaście
lokalizacji, gdzie znajdują się tereny
zielone, na przykład ogródki czy
trawniki, do których podlewania
wykorzystywano dotychczas bieżącą
wodę pitną – mówi Kacper Nogajczyk, prezes MZB w Wałbrzychu. – W
najbliższym czasie przy pierwszych z
nich pojawią się zbiorniki, które będą
gromadziły wodę spływającą rynnami
z dachów. Ta będzie mogła być później wykorzystywana do podlewania
lub podstawowych prac porządkowych
– dodaje prezes miejskiej spółki. Przy
zakładzie remontowym MZB pierwszy zbiornik już zamontowano, a
drugi wkrótce stanie przy siedzibie
firmy przy ul. Andersa. Niebawem
pojemniki pojawią się także przy
trzech budynkach komunalnych –
przy ul. Zachodniej 2, Widok 1 oraz na
placu Darowskiej.
Zapytacie, czy takie rozwiązanie ma
sens? Ma i to bardzo duży. – Testowy
zbiornik już u nas działa. Pozyskana w
ten sposób woda nadaje się do podlewania roślin, co daje nie tylko oszczędność jej zasobów czy kosztów. Jest to też
zwyczajnie poręczne, ponieważ baniak
jest wyposażony w kran spustowy –
podsumowuje Kacper Nogajczyk.
Zbiornik ma pojemność 360 litrów,
koszt jego instalacji to nieco ponad 600
zł. Mała retencja na razie raczkuje, więc
trudno mówić, jakie oszczędności przynie-

» Takie zbiorniki pomieszczą
360 litrów deszczówki

sie jego zamontowanie, ale skoro mieści
się w nim 360 litrów, to nie trzeba być
wybitnym matematykiem, żeby wiedzieć,

Fot. użyczone (MZB Wałbrzych)

To nie jest żaden bieda-apel, tylko racjonalne podejście do
sprawy.
wy. Susza daje nam coraz bardziej po tyłkach.
Dlatego warto zastanowić się, żeby choćby do podlewania ogrodu czy prostych prac porządkowych
wykorzystać deszczówkę.

że tyle wody nie popłynie z kranu, lecz
zostanie odzyskane dzięki deszczówce.
Tomasz Piasecki
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Pomóżcie małej Nadii Makarczuk!
Zapraszamy was – drużynę Niebieskiej Krwi – do działania! Kibiców, sympatyków koszykarskiego Górnika, wszystkich którzy mogą i chcą pomóc.
U małej Nadii, siostry naszego zawodnika, wychowanka klubu Łukasza Makarczuka, stwierdzono ostrą białaczkę limfoblastyczną. Łukasz w imieniu swojej siostrzyczki Nadii zwraca się do
was z prośbą o oddanie krwi, która jest teraz dla niej najcenniejsza. Grupa krwi nie ma znaczenia!

Jedyne co trzeba zrobić, to zgłosić w Centrum Krwiodawstwa chęć oddania krwi.... Oddać
450 ml czerwonego życia dla Nadii Makarczuk i zostawić zaświadczenie w okienku rejestracji.
Liczymy na waszą pomoc.

O G ŁO S Z E N I E
1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,
że wycena nieruchomości oszacowana przez
uprawnionego biegłego wynosi 2.893.000 zł i
obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprzedaży w
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 29 maja 2020 r. w kopertach
z propozycją ceny nabycia lub najmu, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 02.06. 2020 r
godz. 12.30 w siedzibie Spółdzielni Społem PSS
w Wałbrzychu.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2 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 reki. (najem z wolnej ręki)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać w
terminie do dnia 29 maja 2020r w
kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu
, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 02.06.
2020 r godz. 12.30 w siedzibie Spółdzielni Społem PSS w Wałbrzychu.
3. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul.
Przyjaciół Żołnierza 28
Pow. użytkowa – 187,30 m2 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 29 maja 2020 r w kopertach z
propozycją ceny nabycia lub najmu ,a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 2.06. 2020 r godz. 12.30
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 29 maja 2020 r w
kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu ,
a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 2.06. 2020
r godz 12.30 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 29 maja 2020 r w
kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu ,
a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 2.06. 2020
r godz.12 30 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 29.maja 2020 r w
kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu ,a
rozstrzygniecie ofert nastąpi w dniu 2.06. 2020 r
godz..12 30 w siedzibie Spółdzielni Społem PSS
w Wałbrzychu.
7.Lokal użytkowy Wałbrzych ul Wrocławska
92
Pow. użytkowa – 65 m2 SW1W/00053747/3
Cena wywoławcza 65 000 zł
Wadium w kwocie :sprzedaż 6 500 zł
Postępowanie :sprzedaż 1 000 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 2.06.2020 r o
godz. 12 40 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do sklepów spożywczych tj; meble sklepowe, urządzania chłodnicze, rożna, wagi,

krajalnice ,urządzenia piekarnicze kontakt
784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup
lokalu jest wpłacenie wadium przelewem na
konto ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1908 1000
0022 6920 9140 do dnia 29 .05. 2020r .
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałbrzych, jeżeli żaden z uczestników licytacji
nie dokona co najmniej jednego postępowania .
Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do przetargu. Wygrywający przetarg
na sprzedaż wadium zostaje zaliczone na poczet
ceny zakupu ,a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie przelane na konto wpłacającego.
Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku wadium
podlega zwrotowi.W przypadku wycofania się
wygrywającego przetarg z podpisania notarialnej umowy kupna kwota wadium przepada na
rzecz Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do zapłaty kaucji 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.

REKLAMA

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

WIESZ CO | NR 21/26.05.2020 r.

ROZMOWA TYGODNIA

Dostrzegam potrzeby innych
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Jeszcze 6 lat temu Głuszyca była zapomnianym miejscem
na ziemi. Teraz to już zupełnie inna „bajka”. Duża w tym
zasługa burmistrza Romana Głoda, któremu starczyło determinacji, by powalczyć o lepsze czasy dla tej pięknie
położonej miejscowości.
zytywne zmiany w naszej gminie to
efekt właśnie takiej dobrej współpracy z radnymi, dyrektorami jednostek
podległych gminie, pracownikami
urzędu miejskiego, z organizacjami
pozarządowymi. Szkoda marnować
czasu na wewnętrzne spory, lepiej
usiąść do stołu i znaleźć rozwiązanie,
które daje satysfakcję obu stronom.
Ważne jest także, żeby dostrzegać
potrzeby innych.
Jak to jest, że w ciągu 4-letniej
kadencji 2014-2018 udało się
wywindować budżet miasta z 23
do 46 mln zł?
- Zarządzanie gminą to proces,
to szereg decyzji strategicznych dla
przyszłych pokoleń, to także wizja, w
myśl której należy podążać. Według
mnie i moich współpracowników jest
nią chęć poprawy warunków życia
mieszkańców i to przekłada się na
odnotowane w 2018 roku dodatnie
saldo migracji. Budżet gminy wzrasta, gdy przybywa mieszkańców, gdy
rozwija się przedsiębiorczość, gdy
pojawiają się środki zewnętrzne, a
te – co pokazuje bilans – potrafimy
skutecznie pozyskiwać.
Ostatnie lata to też spektakularne inwestycje: Delfinek,
skatepark, żłobek, centrum przesiadkowe. Zapomniałem o czymś
ważnym?
- Ważnym było także uruchomienie
nowoczesnej, multimedialnej trasy
w Podziemnym Mieście Osówka w
ramach polsko-czeskiego projektu
„Tajemnice militarnych podziemi”.
Zmodernizowane zostały place zabaw, powstały siłownie plenerowe
oraz wypożyczalnia rowerów elektrycznych. Znacznie poprawił się
standard obiektów służących mieszkańcom. Myślę tu o remoncie w
Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece
Publicznej, w świetlicach wiejskich w
Głuszycy Górnej i w Sierpnicy. Rozpoczęliśmy także inwestycję przy ul.
Parkowej, gdzie niegdyś był Zespół
Szkół. W ramach ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej otrzymaliśmy blisko
2 miliony złotych na generalny remont zabytkowego obiektu wraz z
terenem wokół. Zostanie tam przeniesiona siedziba Urzędu Miejskiego
w Głuszycy. Niebawem rozpocznie
się długo oczekiwany remont dróg
gminnych – ulicy Dolnej i Częstochowskiej wraz z mostem, a także
ulic Górnej, Niecałej i Przemysłowej.

Wszystko wygląda pięknie, ale
to nie jest tak, że w Głuszycy nie
ma potrzeb. Jakie są te najpilniejsze?
- Największym problemem jest potrzeba modernizacji mienia komunalnego. Środki, które przeznaczamy na
remonty substancji mieszkaniowej
oraz na wkład własny do remontów
we wspólnotach mieszkaniowych, są
niewystarczające. Dofinansowanie
pozyskane przez zarządców wspólnot to w wielu wypadkach jedyna szansa na modernizację.
Odnowione w ubiegłym
roku kamienice wyglądają pięknie. Cieszę się,
że także w tym roku
kolejne wspólnoty rozpoczęły
lub rozpoczną
wkrótce remonty
budynków. Cały
czas aplikujemy
o dofinansowanie
na wymianę pieców tradycyjnych na
zasilane paliwem ekologicznym.
Nowym problemem jest zagrożenie
suszą. WZWiK, którego nasza gmina
jest członkiem, prowadzi prace nad
odbudową małej retencji wód w
górach, wykorzystując zasoby potoków. Podejmujemy także działania
w zakresie rozszerzenia dostępu do
sieci gazowej. Trwają inwestycje
związane z powstawaniem nowych
przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
mieszkańcy wsi budują przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Gmina wspiera chętnych, chcących przyłączyć się
do sieci kanalizacyjnej kwotą 1500
zł. Problemem jest też niewystarczająca ilość miejsc dla dzieci w
Przedszkolu Samorządowym.
Myślałem, że powie Pan też o
rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Razem z Wałbrzychem i
Jedliną przecież po coś powołaliście spółkę InVałbrzych?
- Wspomniany brak miejsc w przedszkolu to sygnał, że dzieci przybywa
i coraz więcej rodziców decyduje się,
by rozpocząć edukację przedszkolną
swoich pociech. Świadczy to także o
konieczności rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, zwłaszcza dla młodych ludzi wiążących swoją przyszłość
z Głuszycą. Liczę wraz z innymi samorządowcami, że jak tylko ustanie zagrożenie wywołane koronawirusem,

plany związane z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego powrócą. Złożyliśmy
wniosek do
r ządowe-

g o
programu
„Mieszkanie
+”, został
przygotowany
projekt budynku mieszkalnego. Z rozmów z
mieszkańcami
wiem, że jest
w dalszym
ciągu ogromne zainteresowanie projektem. Owszem
przystąpiliśmy » - Łatwo nie było – tak o swoich początkach w fotelu
do nowej spółki
burmistrza Głuszycy mówi Roman Głód
InVałbrzych, której celem jest szeroka promocja go- Osówka liczą straty spowodowane
spodarcza, m.in. poszukiwanie firm, zawieszeniem prowadzenia działalchcących zainwestować na naszym ności gospodarczej. Mamy nadzieję,
terenie czy też pomoc w dotarciu że powoli wszystko wróci do normy.
do osób zainteresowanych kupnem Jak tylko będzie taka możliwość,
działki z przeznaczeniem na budow- wznowimy akcje i wydarzenia pronictwo mieszkaniowe.
mujące walory turystyczno-krajoCo z budową nowego komisa- brazowe gminy. Mimo obecnego
riatu?
spowolnienia gospodarczego cały
- Trwają prace związane ze zmia- czas prowadzę wiele rozmów z
ną planu zagospodarowania prze- przyszłymi inwestorami, którzy plastrzennego. W przygotowaniu są nują budowę hoteli i nowych atrakcji
także prace koncepcyjne budynku.
turystycznych na obszarze Głuszycy.
Głuszyca to turystyka, dziś moc- Nowe pomysły się rodzą i czekają na
no ograniczona przez epidemię właściwy moment realizacji. Trzeba
koronawirusa. Jak to może wpły- być dobrej myśli, że ten trudny dla
nąć na rozwój gminy?
nas wszystkich czas niebawem się
- Nasi restauratorzy, agroturyści, skończy.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
a także spółka Podziemne Miasto

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Sześć lat temu zderzył się Pan
ze ścianą?
- W jakim znaczeniu?
W 2014 roku został Pan burmistrzem gminy zadłużonej na ponad 6,5 mln zł. Załamał Pan ręce?
- Patrząc z obecnej perspektywy, mogę powiedzieć, że to był
naprawdę trudny początek. Po
przeprowadzonym audycie na starcie kadencji konieczne było wprowadzenie planu naprawy sytuacji
finansowej gminy. Dzięki bardzo
dobrej współpracy z radnymi udało
się znaleźć rozwiązanie dla wielu
trudnych spraw, które przez wiele
lat wydawały się niewykonalne.
Człowiek ma taką naturę, że o tym,
co jest złe, raczej szybko zapomina,
więc nie oglądając się za siebie,
zacząłem razem ze współpracownikami patrzeć w przyszłość i szukać
możliwości rozwoju gminy.
Nie wierzę, że ani przez chwilę
nie pomyślał Pan „ale się wpakowałem”?
- Łatwo nie było (śmiech). Decydując się kandydować na stanowisko
burmistrza Głuszycy, miałem świadomość, że sytuacja gminy wymagać
będzie ode mnie konsekwencji i
uporu w działaniu, a przede wszystkim woli współpracy i rozumienia
potrzeb mieszkańców.
Ze współpracownikami zakasaliście rękawy i…
- …przyszły sukcesy. Pierwsze projekty inwestycyjne skierowane były
bezpośrednio do mieszkańców. Myślę tu o bardzo wysokim dofinansowaniu na montaż instalacji fotowoltaicznych dla 35 gospodarstw domowych na terenie sołectw. Nowatorski
projekt znalazł szerokie poparcie. W
ramach kolejnego, partnerskiego
projektu na terenie gmin Głuszyca,
Nowa Ruda i Niechlów powstało
ok. 400 instalacji OZE, z czego tylko
u nas 143 instalacje takie jak panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz
kotły na biomasę. Pozyskaliśmy też
dofinansowanie na montaż paneli
fotowoltaicznych na budynkach
trzech placówek oświatowych.
Jeszcze 6-8 lat temu, gdy padała
nazwa Głuszyca, wielu z politowaniem uśmiechało się pod nosem.
Dziś ci sami ludzie mówią „Głód
robi tu fajne rzeczy”.
- Zawsze powtarzam, że współpraca przynosi korzyści wszystkim. Po-
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STARE BOGACZOWICE

Poćwiczysz „pod chmurką”
Gmina Stare Bogaczowice pozyskała środki na budowę
siłowni zewnętrznej oraz utworzenie terenu rekreacyjnego
w Jabłowie.

Złożony wniosek został pozytywie
oceniony przez Stowarzyszenie Lokalnej
Grupy Działania Kwiat Lnu. W efekcie
gmina podpisała umowę z organizacją

o powierzeniu grantu w wysokości ok.
30 tys. zł na sfinansowanie zadania
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Jabłowie poprzez budowę

WIESZ CO | NR 21/26.05.2020 r.

siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu
rekreacyjnego”.
Maksymalny udział grantu w całkowitych kosztach kwalifikowanych realizacji
zadania, wynosi 100%. Finanse w całości
pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Rozpoczęto już postępowanie, które ma
wyłonić wykonawcę na zrealizowanie tego
zadania.

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)
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Legenda o nazwie
Gór Sowich

» Legendy przedstawiane są w
artystyczny i ciekawy sposób

Fot. użyczone (UG Walim)

Będąc w tej krainie słyszeliście
pohukiwania sów? To siostry
przemienione w sowy opowiadają swoją smutną historię. Pewien kmieć miał siedem córek,
jedną piękniejszą od drugiej.
Gdy dziewczęta dorosły, zaczęły
buntować się przeciwko rządom
ojca tyrana. Od kupca z dalekich krajów dziewczęta dostały
magiczną chustę, dzięki której
mogły przybrać inną postać.
Kupiec ostrzegł jednak, że trzecia
przemiana jest nieodwracalna.
Siostry uciekły z domu, udały się
w góry, mając nadzieję, że tam
ojciec ich nie dogoni. Na wieść
o zniknięciu córek kmieć wpadł
w gniew, poprosił miejscową
wiedźmę o czarodziejską gałązkę
bukową, która pozwalała zmieniać wygląd. Wyruszył w pogoń.
Biedne dziewczęta z jednego
ze szczytów zobaczyły ojca, natychmiast pomachały chustą i po
chwili były już szybkimi zającami.
Ojciec natychmiast przybrał postać jastrzębia, który wzniósł się
wysoko, aby potem z niebywałą
prędkością spaść z obłoków i
chwycić je w szpony. Gdy córki
zobaczyły cień ptasich skrzydeł,
stały się rączymi, pięknymi łaniami. Ale i ojciec zmienił postać.
Tym razem jako wilk rzucił się w
pogoń za córkami. Siostry pamiętały, że przemieniając się trzeci
raz, pozostaną już na zawsze w
zwierzęcej postaci, niestety wilk-ojciec był tuż-tuż. Przerażone
córki stały się sowami i odleciały,
zamieszkując w górach nazwanych Sowimi.

WALIM

Jak Kusy uratował młodzieńca
Któż nie lubi sekretów? Chyba lubi je każdy! Przemierzając Krainę Sowiogórskich Tajemnic, każdy może poczuć się poszukiwaczem i odkrywcą dawnych
podań, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
W Walimiu ustawiono tablice z legendami związanymi z regionem. Opowiastki
są rozmaite. Choćby o pięknej Małgorzacie,
nocnym myśliwym, czy wiernym psie. Ukazują
historię żelaznej lipy, a nawet szwedzkiego
generała. Nie wiedzieliście? I oto chodzi!
Tym bardziej wzbudziliśmy waszą ciekawość.
Ruszajcie na szlak i odnajdujcie tablice z legendami, odwiedzając urokliwą miejscowość,
jaką jest Walim. Na terenie gminy ustawiono

sześć tablic, na których w artystyczny sposób
zobrazowano i opowiedziano tajemnicze
historie. Żeby było nieco łatwiej, opowieści raz
w tygodniu pojawiają się na stronie internetowej pod adresem: www.walim.pl oraz na
Facebooku Krainy Sowiogórskich Tajemnic.
Zachęcając was do poszukiwań, publikujemy
dwie legendy. Zaręczamy, w niczym nie ustępują tym o Lajkoniku, Bazyliszku czy Smoku
ToP
Wawelskim.

Legenda o wiernym psie

Na szczycie góry Choina stoją ruiny starego zamku Grodno. W XVIII wieku należał on do rodziny von Eben. Małżeństwo miało syna jedynaka. Codziennie rano chłopiec wyruszał konno do szkoły w Świdnicy, a towarzyszył mu
zawsze jego najlepszy przyjaciel, wierny pies Kusy. Droga nie była łatwa, prowadziła przez dolinę Bystrzycy, aby
potem wspinać się zboczem ku zamkowym murom. Pewnego dnia, gdy chłopak jechał jak zwykle ścieżką wykutą
w skalnym urwisku, koń spłoszył się i stanął dęba. Cugle wyśliznęły się z rąk młodzieńca, a on sam wypadł z siodła
i osunął się po skarpie w dół urwiska … Gdy syn nie wrócił do domu o zwykłej porze, zaniepokojeni rodzice
wyruszyli na poszukiwania. Niedaleko zamku ujrzeli konia bez jeźdźca oraz psa trzymającego w pysku końskie
cugle. Z drżącym sercem ojciec pobiegł nad urwisko i zobaczył syna wiszącego nad przepaścią, zaczepionego
butem o strzemię. Ostrożnie wciągnięto nieprzytomnego chłopca, a pies, puściwszy dopiero teraz cugle, zaczął
lizać swego młodego pana po twarzy, póki ten nie otworzył oczu. Radość wszystkich była ogromna, Kusy stał się
oczywiście bohaterem. Do dzisiaj w zamku można zobaczyć obraz upamiętniający niezwykły czyn wiernego psa.
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» Ten kościółek po prostu trzeba zobaczyć

Ładne widoki to nie wszystko
Poza atrakcyjnym położeniem i widokami na Góry
Suche jest tu kilka atrakcji,
które warto zobaczyć. Jadąc
od strony Wałbrzycha w kierunku schroniska Andrzejówka, tuż za skrzyżowaniem z
drogą łączącą Głuszycę z Unisławiem, po lewej stronie stoi
drewniany kościółek p.w. Św.
Jadwigi Śląskiej z masywną,
rozłożystą dzwonnicą obok.
Jest to najstarszy zabytek
drewnianego budownictwa
sakralnego na tym terenie,

z drewnianym ołtarzem z
1611 r. i drewnianą amboną
z 1601 r. Za datę powstania
kościoła przyjmuje się 1577
rok. Wnętrze zaskakuje zarówno kształte,m jak i wystrojem. Największe wrażenie sprawiają ściany i strop
prezbiterium. Do dziś istnieje
cmentarz pochodzący z 1608
roku okalający świątynię.
Rybnica to także dobry
punkt wypadowy dla turystów chcących wspiąć się na
Borową czy Jałowce. Dotrzeć

tam można od skrzyżowania
Rybnica – Kamionka. Skręcamy w drogę prowadzącą
przez wieś, położoną na południowym zboczu bocznego
grzbietu Borowej. Na końcu
miejscowości asfalt kończy
się, a my czarnym szlakiem
dojdziemy na szczyt. Z górnej
części Kamionki rozpościerają się widoki na Góry Suche,
samotny Stożek Wielki oraz
Masyw Lesistej i Dzikowca.
Rybnica ma też swoją legendę. Według zachowanych

dokumentów z hrabiowskiej
kancelarii Hochbergów, to
właśnie w Rybnicy w 1709
roku zaczął straszyć upiór. Dokumenty opisujące sprawę
wampira przez ponad 200 lat
spoczywały w archiwum w
Zamku Książ. Według zachowanego świadectwa właściciel
zamku oraz okolicznych miast
i wsi, hrabia Konrad Ernest
Maksymilian von Hochberg,
osobiście nadzorował przekłuwanie piersi upiora osikowym
Red
kołkiem.

GŁUSZYCA

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Nie każda wieś jest tak ciekawa jak Rybnica Leśna. To przez nią prowadzi zielony szlak, którym możecie wybrać się na Przełęcz Trzech
Dolin w okolice Andrzejówki lub w przeciwnym kierunku – na Borową.

» Stacja kolejowa Głuszyca, kierunek Kłodzko

Właśnie tu Włosi budowali

Kolej pomogła też przewozić kruszywa z kamieniołomu
w Głuszycy Górnej, czyli z
dzisiejszych Kamyków.
Rozbudowa linii kolejowej Wałbrzych-Kłodzko to
początek XX wieku. Obejmowała ona między innymi
ułożenie drugiej nitki torów

i poszerzenie nasypów kolejowych oraz stworzenie
nowych tuneli, które miały
być równoległe do trzech
już istniejących. Potrzebne
było też ułożenie nowych
kratownic na wiaduktach kolejowych, a te istniejące należało wzmocnić, ponieważ

pociągi przewoziły coraz
więcej ciężkich transportów.
Do budowy tuneli zatrudniono Włochów, którzy wykorzystywali u nas nabyte
doświadczenie przy budowie
w Alpach.
Największą zagadką, ale
też najciekawszą częścią

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Kiedyś najszybszym transportem był ten kolejowy.
Przyczynił się on znacznie do rozwoju handlu i przewozu towarów z głuszyckich zakładów włókienniczych. Kolejami dostarczano surowce do produkcji
oraz eksportowano już gotowe produkty, uwaga, na
cały świat!

pr zebudowy głuszyckiej
kolei, była modernizacja

prawego tunelu pod Górą
Sajdak w latach 1936-1938.

JEDLINA-ZDRÓJ

Kolejarze remontują
tunel pod Wołowcem
Miłośnicy kolei na pewno o
tym wiedzą, ale warto przypomnieć wszystkim, że tunel na
52-kilometrowej linii nr 286,
łączącej Kłodzko Główne z
Wałbrzychem Głównym, jest
dwunitkowy. Pierwsza nitka
o długości 1560 metrów powstała w latach 1876-1879,
druga o długości 1601 metrów w latach 1907-1912.
Krótszą wyłączono z eksplo-

atacji, natomiast to właśnie
ta dłuższa jest obecnie remontowana. I co ważne, po
zakończeniu prac nadal będzie
użytkowana.
Zakres prac, które toczą się
w tunelu pod Małym Wołowcem, obejmuje m.in. usunięcie
i wymianę poluzowanych
elementów i spoin, wysokociśnieniowe oczyszczenie powierzchni obudowy, udrożnie-

nie kanałów wentylacyjnych,
oczyszczenie ścian czołowych
tunelu, uszczelnienie pęknięć
i odtworzenie rowów odwadniających. Na czas modernizacji tunelu między Kłodzkiem a
Wałbrzychem wprowadzono
zastępczą komunikację autobusową. Prace powinny
zakończyć się pod koniec
sierpnia tego roku.
Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Kolej w końcu wzięła się za remont i modernizację
tunelu pod Małym Wołowcem. Dodajmy, że to najdłuższy, bo liczący 1601 metrów, tego typu obiekt
w Polsce.

» Pod koniec sierpnia remont tunelu pod
Małym Wołowcem powinien się zakończyć

Ale o tym następnym raRed
zem…
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» Wałbrzych w połowie XVIII wieku na grafikach F. B. Wernera z „Topographia Silesiae”. U dołu widoczny dawny cmentarz „Na piasku” w swoich pierwotnych rozmiarach. W połowie XVII
wieku został powiększony o teren widoczny na mapie na lewo od niego / Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz

Cmentarz „Na piasku”, czyli
historia pewnego konfliktu
Zbudowalibyście swoją willę naprzeciwko cmentarza, na którym
co rusz odbywają się pogrzeby? Pewnie wielu z was miałoby wątpliwości – podobnie jak mieli je bogaci wałbrzyszanie na przełomie
XVII i XVIII wieku. Historię sporu władz miasta z właścicielami
okazałych rezydencji w okolicy zbiegu dzisiejszych ulic Limanowskiego i 1 Maja opisuje wałbrzyski historyk Max Kleinwächter na
łamach wydanego w 1938 roku „Schlesischer Berglankalender”.
Cmentarz, który znajdował
się w miejscu dzisiejszego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (a przed wojną katolickiej szkoły dla dziewcząt)
mieszczącego się w budynku
z 1912 roku, uchodzi za najstarszy cmentarz Wałbrzycha.
Służył on jako miejsce pochówku wszystkim mieszkańcom, zarówno katolikom, jak

i ewangelikom, zaś kościółek
maryjny (dziś pw. Matki Bożej
Bolesnej) pełnił rolę kaplicy
pogrzebowej. Powszechnie
używana nazwa „Na piasku”
ma swoje źródło w żyle piasku
ciągnącej się pod tą częścią
śródmieścia.
Cmentarz początkowo obejmujący teren mniej więcej
równy granicom działki, na

której znajduje się szkoła, dość
szybko okazał się zbyt mały,
tym bardziej, że chowano
tu także mieszkańców m.in.
Podgórza, Białego Kamienia
czy Sobięcina. W połowie
XVII wieku wykupiono więc
od rolnika nazwiskiem Uber
dodatkowy kawałek gruntu
pomiędzy dotychczasowym
cmentarzem a późniejszymi

zabudowaniami fabryki porcelany Carla Kristera. Teren
ten nie został ogrodzony, co
skutkowało licznymi skargami,
że na porządku dziennym jest
wypasanie na cmentarzu bydła, które rozgrzebuje groby.
25 maja 1769 roku podjęto
więc decyzję, że gminy korzystające z cmentarza muszą
ponieść koszty zbudowania

muru. Jak zawsze, kiedy chodzi o pieniądze, które trzeba
wydać (a był to czas wojen
śląskich, które znacznie zubożyły region), sprawa ciągnęła
się długo i mur powstał dopiero po czterech latach od
tej decyzji.
Kolejne kłopoty zaczęły się
już wkrótce – pod koniec
XVII wieku miasto zaczęło się

rozrastać w stronę zachodnią i
przy ówczesnej Gottesbergerstrasse (dzisiejsza ul. 1 Maja)
co bogatsi mieszkańcy budowali swoje domy. Jednym z
nich był kupiec lniarski Sonnabend, pierwszy właściciel rezydencji, którą zamieszkiwała
później rodzina Albertich, a
która od 1926 roku jest siedzibą wałbrzyskiego muzeum.
To właśnie Sonnabend był
najprawdopodobniej inicjatorem petycji skierowanej do
władz, w której domagano
się zamknięcia cmentarza.
Argumenty podnoszono przeróżne – cmentarz miał być
ponad miarę wykorzystywany,
do tego stopnia, że podczas
nowych pogrzebów wykopywano ponoć aż do 20 zwłok
pochowanych wcześniej osób.
Dodatkowo piasek, w którym
kopano groby, przyczyniał się
do ich wolniejszego rozkładu,
a więc widoki (i zapachy)
przy powstawaniu nowych
grobów były mocno nieprzyjemne. Powoływano się nawet na przepis z 1775 roku
zakazujący grzebania ludzi w
otoczeniu domów mieszkalnych. Na próżno.
Opinie duchownych katolickich i ewangelickich, a także
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zarządcy dóbr książąńskich
były jednoznaczne – cmentarz
powinien dalej funkcjonować,
ponieważ nie ma funduszy
na wykupienie gruntów pod
nowy. Ponadto, co podkreślano, żałobnicy przyjeżdżający
z dalszych okolic na pogrzeby często robią przy okazji
zakupy zostawiając w mieście pieniądze. Skarżących
się właścicieli domów przy
cmentarzu zapewniono jednak, że jeśli zechcą za własne
pieniądze wykupić grunty
pod nowy cmentarz w innej
lokalizacji, albo sfinansują
budowę nowego, wyższego
muru wokół cmentarza „Na
piasku”, tak, aby widoki i zapachy były mniej uciążliwe –
żadne władze, czy to miejskie,
czy kościelne nie będą miały
nic przeciwko. Wobec sarkazmu pobrzmiewającego w

» Najprawdopodobniej jedyne
istniejące zdjęcie grobowca
rodziny von Truetler,
znanych wałbrzyskich
przedsiębiorców,
opublikowane w Schlesischer
Berglandkalender na
rok 1938, Waldenburg i/
Schl. 1938 / Schlesischer
Berglandkalender 1938,
Waldenburg i/Schl. 1938
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» Tablica pamiątkowa z cmentarza „Na piasku” z napisem „Pamiętaj, że
musisz umrzeć” z 1815 roku jest dziś umieszczona na murze oporowym
okalającym teren szkoły / www.polska-org.pl

takiej odpowiedzi właściciele
nowych domów nie pozostali
obojętni. Tym razem sprawy w
swoje ręce wzięła pani Sonnabend, która 3 lipca 1807 roku
wraz z mistrzem murarskim
Thiemem i kilkorgiem innych
osób napadła na grabarza
kopiącego właśnie grób dla
niejakiej pani Preus zmarłej
podczas pobytu w uzdrowisku
Altwasser (dziś Stary Zdrój).
Sprawa oparła się o miejscowego proboszcza, szefa poli-

cji, radcę sądowego Müllera
ze Świdnicy (który rzekomo
ustnie zapewnił pana Sonnabenda, że absolutnie zabrania
nowych pochówków na spornym cmentarzu), a w końcu
samego księcia von Hochberg.
Mimo tego incydentu i kolejnych skarg cmentarz w
centrum Wałbrzycha działał
jeszcze przez 13 lat. Zamknięto go dopiero w 1820 roku,
a po kolejnych 90 latach na
jego miejscu wybudowano

nowoczesny, jak na owe czasy, istniejący do dziś budynek
szkoły. To właśnie w jego
ogrodzeniu odnaleźć można
wmurowaną tablicę z dawnego cmentarza z napisem
„Pamiętaj, że musisz umrzeć”
oraz zapisanymi rzymskimi
cyframi rokiem 1815.
Na podst.: Kleinwächter Max, Geschichten um einen alten Kirchhof (w:)
Schlesischer Berglandkalender 1938,
Waldenburg i/Schl. 1938,
tłum. i opr. J. Drejer

» Budynek katolickiej szkoły dla dziewcząt
został zbudowany na miejscu dawnego
cmentarza w roku 1912 / Muzeum Porcelany w
Wałbrzychu
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Dyrektor Filharmonii Sudeckiej Elżbieta
Łaganowska wręcza Maestro Józefowi
Wiłkomirskiemu okolicznościowe upominki

Jak muzycy filharmonii
grali w smrodzie i dymie
Jak na pewno zauważyliście, unikamy dłużyzn. Również i w
tym przypadku tak będzie, przynajmniej mamy taką nadzieję.
Uznaliśmy, że warto przypomnieć słowa Józefa Wiłkomirskiego sprzed roku. Wiadomo, że honorowy dyrektor Filharmonii
Sudeckiej lubi mówić, a przy tym robi to w taki sposób, że
można go słuchać i słuchać. No więc posłuchajmy.

Nim mikrofonem zawładnął szacowny gość (a okazja była nie byle
jaka, bo uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia Filharmonii
Sudeckiej, obecna dyrektor instytucji
Elżbieta Łaganowska w imieniu
całego zespołu złożyła życzenia
z okazji urodzin Maestro. Był też
prezent oprawiony w efektowne
passe-partout – bilet, zaproszenie
oraz właściwie miejsce honorowe
na wszystkie koncerty, jakie tylko są
w Filharmonii Sudeckiej, na których
gra Orkiestra Symfoniczna. Później
mogliśmy już tylko słuchać Józefa
Wiłkomirskiego.
- Proszę Państwa, przepraszam,
że na siedząco, powinienem stać.
W ogóle to powinienem stać tam
(Maestro wskazał na pulpit dyrygencki), teraz pewnie nigdy bym się
nie wdrapał na górę. Wobec tego
przepraszam, że na siedząco, ale
chcę się podzielić pewnymi refleksjami. Jak to było czterdzieści lat temu.

Proszę Państwa, to się nie chce wierzyć. Kiedy mnie zaproponowano,
żebym przyjechał do Wałbrzycha i
zorganizował szesnastoosobową…
orkiestrę, przyjechałem i powiedziałem, że mnie to nie interesuje.
[Interesuje mnie] wielka filharmonia,
co najmniej sześćdziesiąt osób na
estradzie, docelowo sto, obok normalnych koncertów symfonicznych
musi być kameralna orkiestra i dział
umuzykalnienia. Na to, rozmawiając
ze mną przedstawiciel Wałbrzycha
powiedział, że on takich uprawnień
nie ma. Że to musi być dyrektor
Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego. Wobec tego przedłużono mi
pobyt w hotelu i następnego dnia
poszliśmy do dyrektora. Dyrektor,
kiedy usłyszał, co ja potrzebuję, powiedział, że on nie ma takich uprawnień. Zadzwonił do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, tam była instancja
ostateczna w tamtych czasach, i
cała machina ruszyła. I muszę w tej

chwili powiedzieć, że długo wspominałem, jak biegałem po gabinecie
sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
wymachując rękami i krzycząc, jaka
to powinna być tutaj filharmonia. I
rzeczywiście. Taka ma być! – zdecydowały władze wałbrzyskie i zorganizowały mi spotkanie na najwyższym
szczeblu w Warszawie z ówczesnym
ministrem kultury i sztuki. Teraz to
jest jeszcze gorsza nazwa… Kultura i
sztuka to tak jakby ktoś powiedział,
że będzie ministerstwo rolnictwa
i zasiewów zbożowych. Przecież
kultura jest całością nad muzyką, plastyką, teatrem i tak dalej, ale trudno.
W owym okresie ministrem kultury
i sztuki był również wicepremier,
to u nas widocznie jakaś tradycja
w Polsce. Ten był jeszcze wyższym
dygnitarzem niż tylko wicepremierem, bo był sekretarzem Komitetu
Centralnego PZPR i był jednocześnie
członkiem Biura Politycznego, czyli
najwyższej instancji, paroosobowej,

która decydowała o Polsce. Spotkałem się z tym panem. Prawie godzinę
usiłowałem mu wytłumaczyć, że
trzeba zrobić wielką filharmonię. On:
aha, aha, aha. Po tej godzinie nic
nie wynikło. Ja zresztą usiłowałem
mu wytłumaczyć, że trzeba grać
wielkie dzieła symfoniczne, bo klasa
robotnicza, bo górnicy, my wiemy, towarzysz premier też wie, że Mozart,
Vivaldi to wielcy kompozytorzy, ale
my musimy grać Chopina, Moniuszkę, Czajkowskiego… I kiedy na mnie
patrzył ten najwyższy dygnitarz, to
w jego oczkach widziałem, że on
nie bardzo wie, kto to Mozart czy
Vivaldi… Po tej godzinnej rozmowie
przyszło pismo tutaj do Wałbrzycha,
że minister przyznaje dla przyszłej
filharmonii… cztery etaty. Jakie to
etaty? Dyrektor, sekretarka, główna
księgowa, a czwarty… organizator
przyszłej filharmonii. Daję słowo,
że to jest autentyczne wszystko, co
w tej chwili opowiadam. Wobec

tego, kiedy taka przyszła decyzja z
Warszawy, to poszedłem do pierwszego sekretarza KW w Wałbrzychu.
Ci z Państwa, którzy interesują się
historią, albo żyli w tamtych czasach,
wiedzą, że Pierwszy Sekretarz KW to
było coś w rodzaju księcia udzielnego. Tu na miejscu jego decyzja, jego
prośba była ostateczną i nie mogła
być podważana. Przychodzę do niego i mówię: towarzyszu sekretarzu,
nie będzie filharmonii w Wałbrzychu,
bo mamy cztery etaty. A na to ten
dygnitarz, zresztą z zawodu inżynier,
popatrzył na mnie takimi spokojnymi
niebieskimi oczyma i powiedział:
„towarzyszu dyrektorze, ale dlaczego
nie będzie? Ja mówię: „bo nie będzie
pieniędzy”. A na to ten dygnitarz z
tymi niebieskimi, spokojnymi oczkami mówi: „towarzyszu dyrektorze,
ja z wami o pieniądzach rozmawiać
nie będę; wy organizujcie filharmonie, a pieniądze damy my. Proszę o
telefon do wojewody – połączono
go z wojewodą i przy mnie mówi:
„Antoś, wysyłam ci swoim samochodem dyrektora Wiłkomirskiego, daj
mu wszystko, o co będzie prosił”. I
odłożył słuchawkę.
Daję słowo, że to wszystko są
autentyki. Cytuję te wszystkie zdania,
których nigdy nie zapomnę, bo się
tak wryły w moją pamięć.
Wojewoda powiedział, że otworzy
mi konto dla instytucji… - konto w
PKO dla instytucji, która nie istnieje...
Nie trzeba być prawnikiem, żeby
wiedzieć, że to jest niedopuszczalne
zupełnie. Ale w ten sposób to wyglądało. I muszę Państwu powiedzieć,
że w tej chwili spróbuję utrwalić trzy
imiona i nazwiska, które powinny
przejść do historii filharmonii. Tego
nie można zapominać. Pierwszy
sekretarz – Jerzy Grochmalicki.
Antoni Trembulak – wojewoda. I
trzecia osoba – Danuta Mika, która
odpowiadała za oświatę, kulturę i
sprawy społeczne. I ta trójka ludzi
ryzykowała swoją karierę, mało tego,
swoje wysokie stanowiska po to,
żeby powstała Państwowa Filharmonia w Wałbrzychu. Mógłbym godzinę
co najmniej opowiadać, w jakich
warunkach tu w tej sali pracowali
muzycy. Jednocześnie malowano
ściany i podłogi. Był przerażający
smród farb – wtedy nie było dobrych
farb – żarło w oczy. A gdzieś parę domów stąd był przedsiębiorca, który
palił skóry. Co pewien czas się robiło
nie tylko smrodliwie, ale ciemno od
dymu. I myśmy w tych warunkach
robili próby. To jest możliwe, bo był
entuzjazm. I muszę powiedzieć, że
tak jak utrwaliłem te trzy nazwiska,
to w tej chwili moim obowiązkiem,
i to miłym obowiązkiem jest powiedzieć, że kłaniam się głęboko
wszystkim muzykom, którzy wtedy
tutaj grali w tym dymie i w tym
smrodzie. Niektórzy pewnie jeszcze
siedzą na tej sali (Maestro wskazał
muzyków siedzących na estradzie) –
pokłon dla nich.
Cdn…
Red
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Zostańcie w domu z Lalkami
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Fot. użyczone (TLiA)

Instytucje kultury wciąż są zamknięte, ale my dla fanów Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu mamy
dobre wieści. Placówka otrzymała
68 tys. zł dotacji na działania on-line. Środki pochodzą z Narodowego
Centrum Kultury w Warszawie.

» W spektaklu chcemy, aby na oczach widzów
powstała rzeczywistość zawarta w tekście
Wilde’a – mówi reżyser Seweryn Mrożkiewicz

Doniesienia o pozytywnie rozpatrzonym wniosku
zawsze są pozytywne. W
ramach przyznanej dotacji

wałbrzyski teatr zrealizuje
projekt #ZOSTANWDOMUZTLIA, który zakłada wyprodukowanie spektaklu stoli-

kowego, koncertu piosenki
aktorskiej oraz spotkania z
twórcami. Wszystkie działania tworzą spójną całość

i odwołują się do tekstu
Oscara Wilde’a „Prawdziwy
przyjaciel”.
– Nie będzie to pierwsze
spotkanie naszego teatru z
tym tekstem, bowiem zaledwie tydzień temu mieliśmy
premierę on-line per formatywnego czytania tego
opowiadania – informuje
Karolina Sobolewska z Biura
Promocji i Edukacji TLiA. –
Teraz będziemy kontynuować
prace, a w zasadzie rozwijać
je, ponieważ tekst Wilde’a
ma bardzo szerokie pole eksploatacji interesujących nas
tematów – dodaje.
Przyjaźń, na którą wskazuje sam tytuł tekstu, będzie motywem przewodnim
zaplanowanych przez Lal-

ki działań. – W spektaklu
chcielibyśmy, aby na oczach
widzów powstawała rzeczywistość zawarta w tekście
Wilde’a, czyli np. biednego
i bogatego domu głównych
bohaterów – mówi Seweryn
Mrożkiewicz, reżyser. – Ważnym elementem, a jednocześnie celem przedstawienia
będzie wzbudzenie w widzu
świadomości, że przedstawione w inscenizacji relacje
mogą przytrafić się każdemu.
Jak wówczas zareagować?
Czy w porządku jest wykorzystywanie słabości innych dla
realizacji własnych celów?
Czy przyjaźń jest potrzebna?
Czy mogę być przyjacielem?
Czy mam przyjaciela? – dodaje reżyser.

Zanim do kina

Baza ludzi umarłych wciąż żywa
Żeby przełamać serię filmów anglojęzycznych pochodzących z lat 80., dziś
chciałem sięgnąć po produkcję polską i z końca lat
50. – „Bazę ludzi umarłych”.
Reżyserowi – Czesławowi
Petelskiemu – zarzuca się
oczywiście propagandowy
wydźwięk filmu i grzebanie
w scenariuszu Marka Hłaski.
Do tego stopnia, że autor literackiego pierwowzoru „Następnego do raju” wycofał
swoje nazwisko z czołówki
obrazu. Mimo to „Baza ludzi
umarłych” broni się i wciąż
budzi emocje.
Historia opowiada o sześciu
facetach i kobiecie „zamkniętych” w bieszczadzkich lasach.
Do leśnej bazy przybywa Zabawa (Zygmunt Kęstowicz)

– działacz polityczny z misją
powstrzymania kierowców
wożących drzewo przed porzuceniem pracy. Powodem
ich buntu jest tragiczny stan
techniczny samochodów, którymi jeżdżąc codziennie ryzykują życie. Partyjny działacz
zabiera ze sobą w Bieszczady Wandę (Teresa Iżewska)
– atrakcyjną żonę. To rodzi
kolejny konflikt. Mężczyźni
natychmiast próbują podbić
serce kobiety. Kierowcy ciężarówek marzący o ucieczce
z Wandą to grupa typów raczej spod ciemnej gwiazdy.
Każdy z nich ma niebanalną
przeszłość. Wśród nich jest
„Warszawiak” (Emil Karewicz),
ukrywający się przed czymś,
„Apostoł” (Aleksander Fogiel),
oddany katolik zaglądający do

Fot. użyczone (Filmoteka Narodowa/materiały prasowe)

Zapraszamy do naszego stałego 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 „Bazę ludzi umarłych”
Czesława Petelskiego.

kieliszka, „Dziewiątka” (Leon
Niemczyk), były lekarz z wy-

» Filmu nie można zapomnieć choćby z uwagi na
kreację późniejszych ikon polskiego kina

rokiem i „Partyzant” (Tadeusz
Łomnicki), który przeżył wojnę

w lesie i nie potrafi odnaleźć
się w nowej rzeczywistości.

Podczas prac realizatorskich
widzowie będą mogli podglądać działania wszystkich
twórców. W tym celu TLiA
będzie przygotowywał m.in.
relacje zza kulis ukazujące
prace aktorsko-reżyserskie czy
też scenograficzne.
Projekt #ZOSTANWDOMUZTLIA to również koncert
piosenki aktorskiej, który będzie muzycznym i tematycznym dopełnieniem spektaklu
„Przyjaciel”, a w jego repertuarze znajdą się teksty m.in.
o przyjaźni, miłości, chciwości
czy lojalności we współczesnych aranżacjach muzycznych. Prace nad projektem
zaplanowano na czerwiec
tego roku.
Red

Wszystkie postacie nie są
jednowymiarowe. Mimo że
przez dłuższy czas mężczyźni
jawią się jako źli, to wraz
rozwojem akcji bohaterowie
ujawniają ludzkie uczucia.
Za to najbardziej negatywną
postacią okazuje się kobieta.
Wanda staje się prawdziwą
femme fatale.
„Baza ludzi umarłych” nie
przeszła do historii kina nie
tylko z powodu barwności i
złożoności psychologicznej
postaci, ale także z wyjątkowej sprawności realizacyjnej.
Petelski zrealizował prawdziwy film akcji w amerykańskim stylu. Wydarzenia mają
swoją dynamikę godną kina
zza oceanu, a sceny jazd po
leśnych duktach potężnymi
ciężarówkami do dziś budzą
respekt. Autorem zdjęć jest
Kurt Weber. Przypominam,
że premiera miała miejsce
w1958 roku. Szacunek. Filmu nie można zapomnieć
również z uwagi na kreację
późniejszych ikon polskiego kina. Użycie tylko dwóch
kolorów (wówczas pewnie
konieczność) dodaje obrazowi
artystycznego wymiaru.
Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Marnujesz pieniądze, czy zarabiasz?

SKN

CHALLENGER
Na ebayu czy allegro
pełno jest aukcji, na których możemy dostać najróżniejsze elementy gier
wideo – od kos i skinów
do broni w grze CS:GO, do
„wyexpionych” do maksimum kont. Wielu graczy w

otwieraniu loot boxów ma
szczęście gorsze niż przy
sklepowych zdrapkach,
a jeszcze więcej nie ma
sił na dziesiątki godzin
rozgrywki, które zagwarantowałyby im wymarzony level. Dlatego właśnie
sprzedaż zawartości do
gier jest ciągle rozwijającym się biznesem.
Najnowszym przykładem
na działania tej branży jest
ogrom ofert na portalach
online, które w zamian za
dolary oferują nam możliwość otrzymania wymarzonego villagera – zwierzątka,
które może zamieszkać na

naszej wirtualnej wyspie w
„Animal Crossing: New Horizons”. Ceny wahają się od
dolara do kilkudziesięciu, w
zależności od rzadkości danego NPC. Czy takie zachowanie jest jedynie pójściem
na skróty, czy też sprytnym
sposobem na zaoszczędzenie swojego czasu? Każdy z
nas będzie mieć na ten temat
inne zdanie. Ale jedno jest
pewne – wraz z premierą
kolejnych gier, ilość sprzedawanych za prawdziwą
gotówkę towarów będzie
wzrastać!
Wiktoria „Wikunya”
SKN Challenger

Fot. użyczone (www.gamedot.pl)

Kto z nas słyszał (ręka do góry!) od swoich bliskich „Ile ty wydajesz na te gry?
Marnujesz pieniądze na głupoty!”. Jakie by było ich zaskoczenie, gdyby dowiedzieli się, ile osób dorabia sobie, a wręcz żyje właśnie z tych samych „głupot”, a
raczej z ich zawartości.

Prawnik radzi
Fot. użyczone (Adam Daraż)

Co to jest odpowiedzialność odszkodowawcza
sprawcy wypadku komunikacyjnego. To chyba
temat, który zainteresuje każdego. Tłumaczy jak
zwykle nasz prawnik, Adam Daraż.

Odpowiedzialność cywilną
za wypadek komunikacyjny
określają przepisy kodeksu
cywilnego, zgodnie z który-

mi posiadacz mechanicznego środka komunikacyjnego
ponosi odpowiedzialność za
szkodę na osobie lub mieniu
wyrządzoną komukolwiek
przez jego ruch, chyba że szkoda nastąpiła na skutek siły
wyższej albo wyłącznie z winy
poszkodowanego lub osoby

UWAGA KONKURS

Po raz trzeci zapraszamy do zabawy, w której do wygrania
są zestawy lunchowe z tego samego lokalu. Dzięki nam znów
możecie wygrać posiłek „na wynos” z restauracji Pizza Lato
Kebab w Wałbrzychu. Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść
pyszną potrawę? Przede wszystkim poprawnie odpowiedzieć
na pytanie konkursowe. Widzisz obrazek obok? Z jakiej ulicy
została wykonana fotografia widocznego na zdjęciu budynku?
Nagrodami dla osób znających dobrą odpowiedź, podobnie jak
przed tygodniem, 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 (27.05) do piątku (29.05) w godz. 12:00 –
21:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

trzeciej, za którą nie ponosi
odpowiedzialności.
Poszkodowany w wypadku
może dochodzić roszczeń z
tytułu odpowiedzialności cywilnej zarówno od sprawcy
wypadku, jak również od
zakładu ubezpieczeń. W niektórych przypadkach odpo-

wiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wyłączona, dotyczy
to m.in. szkód powstałych
w mieniu poszkodowanego
wypadkiem. W przypadku
wystąpienia szkód powstałych
na osobie, naprawienie szkody przez sprawcę wypadku
obejmuje wszelkie wynikłe

koszty. W sytuacji, w której
w wyniku wypadku poszkodowany utracił częściowo
lub całkowicie zdolność do
pracy, może on żądać zasądzenia przez sąd od sprawcy
wypadku odpowiedniej renty
pieniężnej.
Kwestię odpowiedzialności
odszkodowawczej sprawcy
wypadku komunikacyjnego
regulują przepisy art. 436 § 1
i § 2 kc, zaś zakres roszczeń,
jakie przysługują poszkodowanemu, określają zapisy art.
444 i nast. kc. Roszczenia o
naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniają się po

upływie 3 lat od dowiedzenia
się o szkodzie, nie dłużej
jednak niż 10 lat od dnia zdarzenia wywołującego szkodę.
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.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Z jakiej ulicy została wykonana
fotografia widocznego na zdjęciu
budynku?
......................................................................
......................................................................
odpowiedź

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

Fot. użyczone (materiały prasowe)

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka
gimnastyka dla szarych
komórek
Poziomo:
2 - z reguły lubiany i smaczny za
wyjątkiem krowiego
4 - plądruj z liśćmi
8 - przed el bez niczego na straganie z
warzywami
10 - jednakowy wirnik w przód i w tył
11 - przestawione płaskie otwarte
naczynie bez towarzystwa
12 - biały na skalę naszych możliwości
Pionowo:
1 - niemłoda usilnie ubiega się
3 - bogate owoce
5 - zastój, który posiada jedną literę m
6 - zawiera się w gazie, a często dążymy
tam gazem
7 - małpa często z bronią
9 - szarawy król

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 – sikaj po bombie - lej
4 – w nim ziemniak i harcerz - mundurek
6 – współpracownik z laboratorium - kolaborant
7 – odwrócony szczyt o nieprzyjemnym zapachu - pot
9 – przeczące potwierdzenie, że to chwast z echolokacją nietoperz
10 – nakłuwała szkodniki niszczące ubrania lub inaczej część
pierwiastka - molekuła
Pionowo:
1 – wielotonowe stukanie - walenie
2 – skok w okrętowy otwór u bogatych - luksus
3 – część przedsiębiorstwa dla hazardzisty - zakład
4 – pieniężny owoc o dużej wartości - melon
5 – zwrotka wykonującego wyroki, której każdy chciałby
uniknąć - katastrofa
8 – pojedynczy strażak - sam
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» Bogusław Dąbrowski (tu
podczas jednej ze swoich
zwycięskich walk) to
najbardziej utytułowany
zapaśnik Zagłębia

Oni nie bali się nikogo
To byli prawdziwi siłacze, a największym z nich był chyba Bogusław
Dąbrowski. Wiadomo, o czym będzie mowa? Wałbrzyscy zapaśnicy
przysporzyli nam wielu sukcesów i medali, które przywozili z różnych
stron świata z rozmaitych zawodów.
Tak się złożyło, że w Zagłębiu jakoś zawsze potrafili
się dobrze bić. Oczywiście na
matach i według reguł, ale
na naszych zapaśników wielokrotnie nie było mocnych.
W sportach indywidualnych
to dyscyplina od zawsze dostarczająca mnóstwo medali.
Nim jednak zapasy na dobre
zadomowiły się w Zagłębiu,
potęgą stał się w tej dyscyplinie mały Boguszów. To właśnie tam na początku 1947
roku sekcję zapaśniczą we
Włókniarzu utworzyli Józef
Wadowski i Lucjan Koziński.
O tym pierwszym jeszcze
wspomnimy. Obaj zdobywali
pierwsze medale na krajowej arenie dla zapaśników
wywodzących się z Ziemi
Wałbrzyskiej. Na początku lat
50. trenerem we Włókniarzu
Boguszów został Edward
Drąg, kadrowicz, pięciokrotny
mistrz Polski, który w 1960
roku doprowadził swoich
podopiecznych do awansu
do zapaśniczej I ligi! Chyba
nie jesteście zaskoczeni.
Dużo wcześniej z boguszowskiego klubu odszedł
wspomniany już przez nas
Józef Wadowski, który przy

kopalni Thorez w Wałbrzychu
zaczął budować grupę atletów. Zapaśnicy trenowali w
tym czasie razem z ciężarowcami, a ich domem była mała
hala przy ul. Wańkowicza na
Białym Kamieniu. Na przełomie lat 50. i 60. znakomitymi
zapaśnikami Thoreza byli
Mieczysław Skurczyński i Emil
Warzecha. Ten drugi w 1961
roku zdobył wicemistrzostwo
Polski seniorów. Był to historyczny, bo pierwszy medal
w krajowym czempionacie,
zdobyty przez zapaśnika
spod Chełmca. W 1965 roku
zapaśnicy Thoreza po raz
pierwszy awansowali do I
ligi, by po sezonie spaść, ale
po dwóch kolejnych latach
ponownie zameldowali się
wśród elity. Wtedy już jako
Zagłębie. Trenerem, który
doprowadził do tego sukcesu, był przybyły z Gdańska
Tadeusz Chrupcała, a zawodnikami: Janusz Marciniak, Ryszard Rybka, Ryszard
Kuśnierz, Zbigniew Tim, Jan
Pietrzak, Kazimierz Ciesielski,
Czesław Marzec, Zbigniew
Grabowski, Stanisław Mróz,
Witold Duchnowski, Tadeusz
Dziadzio, Stanisław Szponar,

» Emil Warzecha (stoi na najwyższym stopniu podium)
wywalczył pierwszy medal mistrzostw Polski dla
zapaśników Thoreza (srebrny w 1961 roku)

Bogusław Dąbrowski, Janusz
Dobrowolski, Jerzy Rybarski,
Zbigniew Pęksyk, Tadeusz
Komorowski i Witold Czekaj.
To był początek sukcesów
atletów z Białego Kamienia,
wśród których prym wiódł
wtedy Marciniak, zdobywając dwukrotnie mistrzostwo
Polski (1971 i 1972). Wałbrzyszanin miał szansę, by
pojechać na olimpiadę do
Monachium, jednak na kilka
miesięcy przed igrzyskami na
treningu złamał rękę. Choć
był bardzo dobrym zapaśnikiem, miał pecha też z innego
powodu. W jego wadze (57
kg) walczył w tym samym
czasie inny znakomity zawodnik, Józef Lipień. Olimpiadę
trzeba było obejrzeć w domu
przed telewizorem.
Początek lat 70. w ogóle przyniósł pierwsze duże
sukcesy indywidualne oraz
drużynowe. W 1972 roku
mistrzami Polski zostali Ryszard Kuśnierz, Janusz Marciniak oraz Ryszard Rybka. W
klasyfikacji drużynowej I ligi
Zagłębiu przypadło wysokie
drugie miejsce. Zresztą klub
z Wałbrzycha w „drużynówce” często stawał na pudle,

wielokrotnie zdobywając
brązowe medale MP. W 1987
roku Józef Rosicki, a rok
później Jerzy Gryc zostali
wicemistrzami Europy juniorów, a Henryk Topór w
1987 roku i Jerzy Szeibinger
3 lata później przywieźli z
czempionatu juniorów Starego Kontynentu brązowe
krążki.
W latach 80. najlepszy
okres w karierze zaliczył
najbardziej utytułowany zapaśnik w historii Zagłębia,
Bogusław Dąbrowski, który
łącznie zdobył 5 złotych medali MP w kat. 100, a potem
130 kg. Startował też w MŚ
i ME. Jego najlepszy wynik
na tych imprezach to 6 miejsce w 1983 roku podczas
czempionatu globu, który
odbył się w Katowicach. Dąbrowski rozpoczął przygodę
z zapasami w 1969 roku w
Czarnych Wałbrzych. Potem
na krótko przeniósł się do
Spójni Gdańsk, by następnie
na długie lata związać się z
Zagłębiem. W 1984 roku był
pewniakiem do wyjazdu na
olimpiadę w Los Angeles.
Do Stanów Zjednoczonych
jednak nie pojechali sportowcy z krajów tzw. bloku
wschodniego, więc i Dąbrowski musiał obejść się
smakiem. Na matach walczył
jeszcze długo, nawet gdy
ukończył 49 lat. Był m.in. mistrzem Francji i Szwecji. Jego
pożegnanie z wyczynowym
sportem i uroczyste zakończenie kariery odbyło się w 2001
roku podczas memoriału im.
Pytlasińskiego w Wałbrzychu.
Rok później Dąbrowski zmarł
nagle.
W latach 90. mistrzami
Polski zostali Stanisław Pawłowski (pięciokrotnie: lata
1991-1995), Piotr Troczyński
(trzykrotnie: 1989, 1991 i
1992) oraz Dariusz Piaskowski
(czterokrotnie: 1991, 1993,
1994, 1995) . Ten ostatni w
1991 roku odniósł jeszcze
jeden duży sukces, zdobył
podczas ME seniorów srebrny medal. Z kolei Pawłowski
w1996 roku pojechał na olimpiadę do Atlanty, jako pierwszy zapaśnik z Wałbrzycha.
Był z nim Stanisław Szponar,
który przez wiele lat trenował
wałbrzyskich atletów.
W 1998 roku mistrzem
świata kadetów w RPA został
Julian Kwit, a senior Jerzy
Szeibinger w tym samym roku
walczył w ME, gdzie zajął
najgorszą dla sportowca 4
pozycję.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Archiwum prywatne
Janusza Marciniaka
i Bogusława Dąbrowskiego)
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Szyb Witold Pub&Restaurant
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Ul. Traugutta 12G
58-371 Boguszów-Gorce
Tel.: 666 401 256

Prawdziwa
włoska pizz a
Najwyższa
jakość
produktów

Zajrzyj
do NAS
na gościnę

REKLAMA

Burgery, sałatki...

