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ZAPEWNIAMY BEZPIECZNĄ PRACĘ
I WYSOKIE ZAROBKI!
PODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH
NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU LUB ON-LINE!
PO KURSIE OFERTY PRACY GWARANTOWANE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
WAŁBRZYCH, UL. LUBELSKA 1
TEL. 789 218 008, 509 892 436 | WWW.PROMEDICA24.PL
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Czy wiesz, że…

gwóźdź i wbić go w drewno pomnika. Zebrano wtedy sporą kwotę 21 tys. Reichs-Marek.
Pieniądze te zostały przekazane miejskiemu
komitetowi ds. pomocy weteranom i ich
rodzinom.
Do 1920 r. pomnik stał przed ratuszem,
następnie trafił do miejskiego muzeum (Heimatmuseum). Po II wojnie światowej stał
wiele lat w budynku dyrekcji KWK „Victoria”.

Czytaj str. 7

Wasze zadowolenie jest najważniejsze
Ponownie zwiększamy nakład – tym razem do 8 tys. egzemplarzy – żeby
docierać do jeszcze większej liczby czytelników. Wiemy, że nas poszukujecie, wyglądacie za nami. Przecież nie możemy Was zawieść.
Szanowni Czytelnicy, dziękujemy wam za miłe słowa, rady, ale
też za konstruktywną krytykę.
To, co o nas myślicie, jest dla nas
bardzo ważne. Wszak WieszCo
tworzymy z myślą o Was. Dlatego
w tym tygodniu zwiększyliśmy
nakład naszej gazety do 8 tys.
egzemplarzy, pozostawiając objętość gazety na dotychczasowym
poziomie. Słowem dostajecie
do rąk porządny tygodnik, w
którym na 20 stronach publikujemy Wasze ulubione rubryki. Bo
wasze zadowolenie jest dla nas
najważniejsze. Zapraszamy też do
lektury wersji online naszej gazety. Cały czas możecie nas czytać
pod adresem: www.wieszco.pl.

Tu nas znajdziecie
WAŁBRZYCH
- Stara Kopalnia
- Muzeum Porcelany

- Biblioteka pod Atlantami
- BOK 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” (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
- 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
- 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
- Restauracja Tawerna przy ul.
Broniewskiego 65d
- Sklep Wielobranżowy J&G przy
ul. Miczurina 1 na Białym Kamieniu
- Sklep J&G przy ul. Limanowskiego
4 w Śródmieściu
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- Sklep ogólnospożywczy „Konrad”
przy ul. Długiej 9a
- Sklep spożywczy przy ul. Reja 29a
na Białym Kamieniu
- Sklep Arent-Pol przy ul. Miczurina
9 na Białym Kamieniu
- Sklep Wielobranżowy przy ul.
Miłosnej 2A
BOGUSZÓW-GORCE
- Sklep „U Reni” przy ul. Krakowskiej 8
- Sklep spożywczo-przemysłowy
przy ul. Reymonta 20
- „WIM” przy pl. Odrodzenia 2
- Salonik prasowy „U Ryśka” przy
ul. Zachodniej 1-4
JEDLINA-ZDRÓJ
- Budynek urzędu miejskiego
- Sklep wielobranżowy, punkt Lotto
przy ul. Piastowskiej 3
- Sklep spożywczo-przemysłowy
przy ul. Noworudzkiej 18
- Sklep spożywczy przy ul. Kłodzkiej 69
CZARNY BÓR
- Budynek urzędu gminy
- Sklep ogólnospożywczy przy ul.
Głównej 10A
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GŁUSZYCA
- Kiosk Lotto
- Restauracja „Jadło”
MIEROSZÓW
- Sklep spożywczy Wiesław Wielgus
- Sklep FPUH Bożena Bujak – Unisław Śląski 7
- Cukiernictwo Artykuły Spożywcze
przy ul. Szkolnej 2, Sokołowsko
STARE BOGACZOWICE
- Budynek urzędu gminy
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
- Sklep wielobranżowy „Rarytas”
przy ul. Głównej 128
- Sklep Jędrek przy ul. Głównej 13,
Lubomin
- Sklep spożywczy „Sezam przy ul.
Głównej 40, Jabłów
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- sklep „Modna rodzinka”, prasa,
chemia z Niemiec (ul. Solicka 5)
- sklep „Zdrowa żywność” (ul.
Kolejowa 30, przy rondzie)
- Kawiarnia „Szwajcarka” – Kompleks Dworzysko przy al. Spacerowej
- Sklep Spożywczy - ul. Sienkiewicza 36
- Sklep Spożywczy - ul. Bukowa 1
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

POGODA
Wtorek 2.06
Temp. 17/5
zachmurzenie duże
Środa 3.06
Temp. 17/6
zachmurzenie duże
Czwartek 4.06
Temp. 18/9
zachmurzenie duże
Piątek 5.06
Temp. 20/8
zachmurzenie małe
Sobota 6.06
Temp. 18/9
przelotne opady
Niedziela 7.06
Temp. 16/8
pochmurno
Poniedziałek 8.06
Temp. 14/6
przelotne opady
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w
Wałbrzychu w izbie pamięci można obejrzeć
rzeźbę z czasów… I wojny światowej. Jest
to tzw. Żelazny Górnik – drewniana figura
związana z akcją charytatywną na rzecz
rodzin poległych na froncie górników. Akcja
ta odbyła się 1 kwietnia 1916 r. na obecnym
placu Magistrackim (wówczas Kaiser-Wilhelm-Platz). Każdy z uczestników, ofiarując
odpowiedni datek, mógł wykupić honorowy

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Bójcie się, kierowcy

Na razie posłowie i rząd mają inne sprawy na głowie.
Wybory i epidemię, ale gdy ustalą nowe przepisy o ruchu drogowym, wśród kierowców może być pogrom.
Nie straszymy, jedynie wracamy do tematu, o którym
było głośno przed kilkoma miesiącami.

Rata

» Czy od 1 lipca wejdą w
życie surowsze przepisy
ruchu drogowego?

brali 40 dokumentów, to w
analogicznym okresie 2020
roku na 3 miesiące z uprawnieniami pożegnało się „tylko”
20 szoferów. – Efekty przynoszą nasze akcje prewencyjne.
Także świadomość i odpowiedzialność wśród kierowców
jest większa. Jeżdżą po prostu
wolniej, wiedząc, że mogą
stracić prawo jazdy – mówi
mł. asp. Marcin Świeży, oficer
prasowy KMP w Wałbrzychu.
Inną zmianą, która może
wejść w życie 1 lipca, jest
ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50
km/h również w nocy. Dziś
w godz. 23:00-5:00 dopuszczalna prędkość w miastach
to 60 km/h.
Po trzecie, według pomysłu
sprzed kilku miesięcy ustawodawca chciałby, żeby piesi
mieli pierwszeństwo jeszcze
przed pasami. To musi być
bardzo precyzyjnie określone,
żeby, tak jak w Rosji, ludzie
nie rzucali się pod auta. Oczywiście przejaskrawiamy, ale
faktem jest, że być może kierowcy będą musieli ustąpić
pierwszeństwa pieszym oczekującym przed „zebrą”. Muszą
jednak wiedzieć dokładnie,
kiedy będą zobowiązani to
zrobić.
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.
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zabudowanym również w
nocy i najważniejsze, ustalone
pierwszeństwo dla pieszych
przed wejściem na pasy.
Po wybuchu epidemii koronawirusa nikt nie myślał
o zaostrzeniu przepisów
drogowych, ale teraz, gdy
jesteśmy po IV etapie znoszenia obostrzeń, ministerstwo
infrastruktury może sięgnąć
do zamrażarki po projekt surowszych niż dotychczas przepisów o ruchu drogowym.
Możliwe, że wejdą w życie 1
lipca. Dobrze, żebyście byli na
to gotowi.
Ryzyko utraty prawa jazdy
może znacznie wzrosnąć. Dotąd na 3 miesiące można było
je stracić, gdy przekroczyło się
prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. Wkrótce

będzie można pożegnać się z
uprawnieniami także w chwili, gdy pognamy o 50 km/h
za szybko na autostradzie
lub ekspresówce. Dokładniej
mówiąc poza obszarem zabudowanym.
Jak się okazuje, utrata prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości jest skutecznym batem na piratów
drogowych w Wałbrzychu
i powiecie. O ile jeszcze od
stycznia do maja 2019 roku
z tego powodu policjanci za-

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Pamiętacie konferencję
premiera Mateusza Morawieckiego, na której groził
palcem szaleńcom za kółkiem?
Na pewno, bo pod koniec
zeszłego roku ministerstwo
infrastruktury zapowiadało zaostrzenie prawa. Miało
wejść w życie od 1 lipca tego
roku. Niby zostało uśpione,
ale podobno rząd nie zamierza odpuszczać i pobłażać
kierowcom. Przepisy mają
się zmienić, a utrata prawa
jazdy może nagle stać się powszechnym zjawiskiem.
Co ma się zmienić? Prawko stracimy za przekroczenie prędkości o ponad 50
km/h także poza terenem
zabudowanym. Wprowadzona ma zostać dozwolona
„pięćdziesiątka” w terenie
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Kolejny dom do rozbiórki
Niemożliwe do zamieszkania domy stanowią zagrożenie
dla przebywających w ich otoczeniu ludzi. Z tego powodu kolejny budynek w złym stanie technicznym zniknął
z mapy Wałbrzycha.

do rozbiórki. Wcześniej rozebrano budynek przy pobliskiej ul. Świętej Barbary.
Co ważne, kilka innych kamienic przy
ul. Wschodniej oraz sąsiadującej z nią

Średniej również w przyszłości zostanie
przeznaczonych do rozbiórki.
Budynek stał przy ruchliwej ulicy i przylegał ścianą do będącej w również złym
stanie kamienicy, znajdującej się jednak
pod opieką konserwatora zabytków. Prace
wykonano bez użycia ciężkiego sprzętu,
a ich zakończenie będzie równoznaczne
z wywiezieniem wszelkich pozostałości
po budynku i wyrównaniem gruntu, na
którym rozbierany budynek stoi.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

W ubiegłym tygodniu wyburzona
została kamienica przy ul. Wschodniej 1
na Sobięcinie. To kolejny dom, który w
ostatnich latach został zakwalifikowany
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Ta nasza lekkość bytu
Tak sobie siedzimy w deszczowy poranek i napawamy się ogarniającą nostalgią. Wpatrując się w leniwie
spływające po szybie krople deszczu. Dobra, koniec z
tą poetyckością. Prawda jest taka, że zastanawiamy
się, za czym tęskniliście lub o czym teraz marzycie
w tym „dupnym” okresie, gdy nie wszystko można w
czasach epidemii. Mamy swoje typy.

Uczciwie przyznajemy, że
po ostatnim odmrażaniu można już prawie wszystko, choć
jak wiadomo prawie robi różnicę, ale nie na tyle znów dużą
żeby z przekonaniem powiedzieć „całkowicie wróciliśmy
z zaświatów”.
O czym marzyły kobiety
w tym trudnym okresie, gdy
dotąd najwięcej czasu spędzało się w czterech ścianach
i pod kołdrą? Zaryzykujemy.

Stawiamy na dwie rzeczy. O
książce i lampce wina lub o
mężczyźnie, który powinien
być jak kawa. Silny, gorący i
nie pozwalać zasnąć w nocy.
Zaraz, zaraz, czy to nie jest
seksistowskie? Gdybyśmy
napisali, że kobieta powinna
być jak chałka, to znaczy ciepła, pachnąca i … z wrodzonej subtelności nie będziemy
kończyć, zaraz by się larum
podniosło. Tak jak po rekla-

mie na TikToku koreańskiego
telefonu. Reklamie, dodajmy,
wyprodukowanej przez polski
oddział koncernu, bo Azjaci
chyba by na taki pomysł nie
wpadli. Na filmie starszy gość
(trochę obleśny) robi od tyłu
zdjęcia młodej kobiecie wbiegającej po schodach. Przyznajemy, ani to interesujące,
ani śmieszne, wręcz głupie,
ale żeby aż tak oburzać się
na reklamę?! Bardziej niż po

Fot. (red)
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filmach braci Sekielskich i
dokumencie o Zatoce Sztuki?
Ten krótki spot to przy wspomnianych produkcjach jak
kostka czekolady przy wielopiętrowym ślubnym torcie.
Co by jednak było, gdyby
to kobiety ubrane w zwiewne
sukienki pstrykały focie, tym
samym markowym telefonem,
mężczyźnie prężącemu swój
goły tors pod palmami? Tak się
porobiło, że ładnej dziewczynie

(chyba, że to żona lub partnerka) nie można powiedzieć,
że jest… ładna, że dobrze
wygląda lub atrakcyjnie się
prezentuje. Bo w gębę można
zarobić lub drinkiem zostać oblanym, narażając się na zarzut
o przedmiotowym traktowaniu
płci pięknej. Z drugiej strony,
gdy facet nie wykazuje zainteresowania, nie odwzajemnia
powłóczystych spojrzeń damy,
to pedał, ciota, a w najlepszym
przypadku impotent. Tak źle i
tak nie za dobrze. Co byśmy
nie zrobili, i tak do d…
Ten grunt już zostawmy, bo
jest śliski niczym jezdnia po
grudniowych przymrozkach
nad ranem, gdy armia drogowców dopiero zwleka się z
łóżek. Wierzymy, że panie nie
chcą być jak bohaterki „365
dni”. Patrząc na popularność
książki, zachodzimy w głowę,
skąd wziął się jej fenomen?
Nie chodzi o to, że jesteśmy po
purytańskiej stronie mocy. Nie
myślcie też, że pruderia wyłącznie kojarzy nam się z cukrem
pudrem. Tak tylko rozważamy
filozoficznie, czy w czasach
kiepskiej kondycji czytelnictwa,
lepiej sięgnąć po książkę Blanki
Lipińskiej, czy jednak jej nie
przeczytać i zaliczyć w ciągu
roku okrągłe zero?
Za czym tęsknili faceci w
czasie zarazy? Faceci raczej nie
tęsknią, bardziej pragną, łakną,
są czegoś głodni, mają apetyt
lub „smaka” na konkretną
rozrywkę. Marzyć raczej też
nie marzą, bardziej rozmyślają,
choć wielu „kombinuje” coś
pod wpływem chwili jak wyrośnięci chłopcy w spodniach
dla dorosłych. Żeby choćby
wyskoczyć z kumplami na
piwko do baru. Ale żeby nie
siedzieć przy osobnych stolikach i za plastikową osłoną.
Co to za przyjemność 2 metry
od siebie wrzeszczeć na całą
salę, żeby się zrozumieć, albo
śmiać się z pikantnych anegdot
opowiadanych przez szybę?
Lepiej, skuleni nad oblepionymi stołami, poklepywać się po
ramieniu, szturchać łokciami,
przybijać piątki, ale też stukać
kuflami, wiwatując na cześć
najbardziej świńskich żartów
na świecie. Nie robić sobie nic

z pytań kelnera, czy mieszkamy
wszyscy pod jednym dachem,
uprzedzając w ten sposób
pomysł Trzaskowskiego z jego
chęcią wprowadzania deklaracji LGBT.
Albo, żeby zobaczyć mecz
na żywo. Boże, ile byśmy
dziś dali, żeby zasiąść na pełnych trybunach, usłyszeć dziki
okrzyk trybun, spojrzeć w
obłędne oczy naszych współplemieńców na krzesełkach
obok, poczuć adrenalinę,
wściec się na niekorzystną decyzję arbitra i wyrzucić gdzieś
z trzewi „sędzia ch..”. Zedrzeć
gardło dopingując swoją ukochaną drużynę, robiąc się
momentami czerwonym jak
flaga ZSRR i wyglądając przy
tym jak członek zaginionego
ludu w dorzeczu Amazonii.
Nie ma co, nie wiemy jak
wy, ale my wypatrujemy też za
weselami, bo jedno przeszło
nam koło nosa, ale cieszymy się, że kolejne już nas
chyba nie ominie. Ale takimi,
wiecie, z męskim przytupem, cokolwiek to oznacza.
Nie żadne dystyngowane
przyjęcie w ekskluzywnej restauracji, na którym wszyscy
uważają, co mówić i robić.
A żony poprawiają muszki
swoim mężczyznom. Strofując
ich, żeby łokcie trzymali przy
ciele jedząc srebrnymi sztućcami, wartymi tyle, ile nasz
samochód, delikatną jak aksamit jagnięcinę. Gdzie reszta
obowiązkowo trzyma dłonie
złożone w piramidkę. Chodzi
nam o wesela takie, co to i historię o waszych dokonaniach
ze szwagrem usłyszymy, i takie,
gdzie ojciec panny młodej nie
nadąży z dostawianiem nowej
baterii butelek na stoły, a orkiestra zagra nawet Czadomana
i rudą, co tańczy jak szalona.
Z tym ostatnim przegięliśmy?
OK, żartowaliśmy!
A nam jeszcze przez chwilę
co pozostaje? Dalej z nostalgią
wpatrywać się, jak wiatr kołysze drzewami, jak nieśmiałe
promienie słońca muskają
krople rosy uginające źdźbła
trawy i trzymać ręce przy sobie zajadając w stołowym
schabowego z ziemniakami.
Tomasz Piasecki
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Koronawirus – raport tygodnia
Wreszcie się doczekaliśmy. Czwartego etapu znoszenia ograniczeń. Nie musimy już
zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni. Koniec z limitami w sklepach. Pójdziemy do
kina lub teatru. Wszystko jednak w ścisłym reżimie sanitarnym. Poznajcie szczegóły.
wierzchnia lub liczba okienek.
W punktach gastronomicznych
nadal musi być zachowana
odpowiednia odległość między
stolikami, a klienci nim usiądą
przy stoliku, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują
również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.
Zniesienie obostr zeń objęło również kościoły i inne
miejsca sprawowania kultu
religijnego. Tutaj limit osób
również przestał obowiązywać
30 maja. Umożliwiono ponadto
organizację zgromadzenia na
powietrzu i koncertów plenerowych do 150 osób. Trzeba
jednak pamiętać, że uczestnicy
takich wydarzeń muszą zasłaniać usta i nos lub zachować
2-metrowy dystans społeczny.
Od 30 maja restauracje i bary
hotelowe mogą być już w pełni
otwarte i serwować gościom

posiłki na sali, a od 6 czerwca
w hotelach będą mogły zacząć
działać baseny, siłownie i kluby fitness.
Od najbliższej soboty rząd
umożliwi także organizowanie
wesel oraz innych uroczystości
rodzinnych, w których bierze
udział do 150 osób. Co ważne,
weselnicy nie będą musieli nosić
maseczek! Od 6 czerwca działać w określonych warunkach
sanitarnych mogą: kina, teatry,
opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw
i parki rozrywki. Możliwa jest
organizacja targów, wystaw i
kongresów.
Jeszcze bardzo ważna rzecz. Kolejny etap odmrażania gospodarki
nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętajcie o zachowaniu
bezpiecznych odległości – bądźcie
dalej ostrożni, dbajcie o siebie i
innych.
ToP

REKLAMA

» Wreszcie! Koniec z maseczkami na świeżym
powietrzu

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w przestrzeni
otwartej, ale pod warunkiem,
że jesteśmy w stanie zachować 2 m odległości od innych.
Możemy spacerować, jeździć
rowerem, chodzić po ulicy,
parkach bez maseczki – ale
tylko, gdy zachowamy dystans
społeczny. Z obowiązku utrzymania 2-metrowej odległości
wyłączeni są rodzice z dziećmi do 13 roku życia, osoby
wspólnie mieszkające oraz
niepełnosprawne. Dalej nos
i usta musimy mieć zakr yte
w autobusach, tramwajach,
sklepach, kinach, teatrach,
salonach masażu i tatuażu,
kościołach, a także urzędach
gdy idziemy załatwić sprawę.
Nie obowiązują już limity
w sklepach, restauracjach, na
poczcie czy na bazarku. Dotąd
w tych miejscach na 1 osobę przypadała określona po-
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Będzie dużo bezpieczniej
Wąski przejazd spr awił, że wiadukt przy ul. Kolejowej
w Szczawnie-Zdroju od lat był jednym z najniebezpieczniejszych
miejsc w naszym regionie.

W tym roku zostanie wykonana dalsza część
projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
375 w zakresie budowy chodnika w Szczawnie-Zdroju”. – To bardzo ważna inwestycja
dla mieszkańców, ale i odwiedzających nasze
miasto. Tunel da nam bezpieczne dojście do

Pomnika Ułanów Nadwiślańskich – cieszy się
burmistrz Marek Fedoruk. Zmiana organizacji
ruchu pieszych poprawi też komfort kierowców.
- Będzie to inwestycja, która zmieni układ
komunikacyjny tego miejsca. Obecnie piesi
i rowerzyści są zmuszeni do pokonywania

Tym razem
pójdą do urn?

Pierwotnie referendum w
sprawie odwołania Jacka C.
ze stanowiska burmistrza
miało odbyć się 15 marca,
ale z powodu koronawirusa
zostało zawieszone. Teraz
mieszkańcy poznali nowy
termin i szykują się do zmiany sytuacji politycznej w
mieście. Referendum będzie
ważne, jeśli do urn wyborczych pójdzie co najmniej 3/5
wyborców, czyli dokładnie
3089 osób. W wyborach samorządowych uczestniczyło
w gminie Boguszów-Gorce
5145 wyborców.
- Cieszymy się, że do referendum wreszcie dojdzie, bo
trzeba uzdrowić sytuację w
naszym mieście. Dostajemy
wiele sygnałów, że ludzie
pójdą na referendum, bo
mają dość tej sytuacji i braku
prawdziwego gospodarza.
Aresztowany burmistrz skłócił się już nawet ze swoim
zastępcą i grupą radnych,
którzy dotychczas mu sprzyjali, więc wierzymy, że referendum będzie skuteczne
– mówią inicjatorzy przedsięwzięcia.
Przypomnijmy, że burmistrz
Jacek C. od grudnia 2018
roku przebywa w areszcie
śledczym w Świdnicy. Zostało mu postawionych kilka
bardzo poważnych zarzutów.
Jacek C. jest oskarżony o
przyjęcie łapówki, działanie

na szkodę gminy Boguszów-Gorce (wyrządzenie szkody
w wielkich rozmiarach – 4
mln zł.), powoływanie się na
wpływy w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu i Izbie
Administracji Skarbowej we
Wrocławiu oraz podjęcie się
załatwienia sprawy w zamian
za korzyść majątkową. Grozi
mu do 15 lat więzienia. Sprawa przeciwko burmistrzowi
toczy się przed Sądem Okręgowym w Świdnicy. Burmistrz miał do 30 kwietnia
2020 roku wpłacić 100 tys.
zł poręczenia, by móc opuścić areszt. Tak się jednak
nie stało i Jacek C. wciąż
przebywa za kratami. Kolejna
rozprawa jest zaplanowana
na czerwiec.
Mimo to w więziennej celi
podjął decyzję o odwołaniu
ze stanowiska zastępcy burmistrza Sebastiana Drapały,
ale organ nadzorczy, jakim
jest wojewoda, uchylił zarządzenie wydane przez burmistrza i Sebastian Drapała
pozostał na swoim stanowisku. Burmistrz zwrócił się w
liście otwartym skierowanym
do radnych miejskich, by ci
podjęli działania zmierzające
do zmiany na stanowisku
zastępcy burmistrza i zaskarżyli decyzję wojewody
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
SCB

Fot. archiwum

Znamy nowy termin referendum w
Boguszowie-Gorcach, w sprawie odwołania burmistrza Jacka C. Komisarz ustalił go na najbliższą niedzielę, 7 czerwca.
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niebezpiecznego tunelu pod wiaduktem. Po
realizacji inwestycji ruch pieszych przeniesie
się w bezpieczne miejsce – mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz
Macko.
Budowa 30-metrowego tunelu dla pieszych,
pod nasypem dawnej linii kolejowej, będzie
kosztować blisko 540 tys. zł. Zakres prac
obejmie całkowitą rozbiórkę nasypu i budowę
przejścia. Tunel wyposażony zostanie w oświetlenie i odwodnienie.

Fot. użyczone (UMWD)
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» Czy 7 czerwca mieszkańcom uda się
odwołać przebywającego w areszcie
burmistrza Boguszowa Jacka C.?

Od grudnia 2020 roku zwiększy się liczba połączeń kolejowych PKP Intercity obsługujących Wałbrzych.

Opole, Częstochowa, Piotrków
Trybunalski, Warszawa czy Dęblin.
Planowane są też dwa całkiem
nowe połączenia TLK Sudety
relacji Jelenia Góra – Wałbrzych –
Kraków Główny i TLK Szczeliniec

relacji Jelenia Góra – Wałbrzych
– Warszawa Wschodnia. Ten
pierwszy po ponad 15 latach
przerwy połączy nasze miasto ze
Świdnicą, Dzierżoniowem, Nysą
czy Prudnikiem, a po 5 latach

przerwy z Gliwicami czy Katowicami. Drugi z wymienionych,
połączy region wałbrzyski, w tym
Nową Rudę i Kłodzko, z Warszawą. Będzie wyjeżdżał z Wałbrzycha wczesnym rankiem, co będzie
stanowiło doskonałą alternatywę
dla tych, których nie stać na Pendolino, aby mogli do Warszawy
dostać się wczesnym popołudniem i wrócić ze stolicy jeszcze
SCB
tego samego dnia.

» Woda potrzebna jest wszystkim
i prawie do wszystkiego

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Nasza
dobr a
woda

Oszczędzajmy wodę,
a nie marnujmy ją
To hasło mogłoby reklamować wiele rzeczy. Od miesięcy nierozłącznie wiążemy je z wodą. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że w niedalekiej przyszłości może jej zabraknąć. We wspólnej kampanii
społecznej WieszCo i Wodociągów Wałbrzych „Nasza dobra woda” nie mogliśmy tego tematu pominąć.

Nie chcemy was zanudzić,
ale warto, żebyście pamiętali
o kilku istotnych faktach. Na
pierwszy rzut oka wody na
Ziemi jest pod dostatkiem.
Zajmuje ona ok. 71 proc.
powierzchni naszej planety.
Oceany oraz morza stanowią
aż 97,5 proc. całych zasobów wodnych na świecie.
Ze względu na zasolenie nie
nadają się jednak do spoży-

cia, bez bardzo kosztownego
procesu odsalania (stosuje to
np. Izrael). Pozostałe 2,5 proc.
to wprawdzie woda słodka,
uwięziona w lodowcach, ale
zaledwie 1 proc. wszystkich
zasobów na Ziemi to ta woda,
którą możemy bez obaw pić.
Prawda, że niewiele?!
Jakby tego było mało, Polska
na tle Europy wypada, jak
by to napisać, chyba najle-

Fot. (red)

Wrócą ważne połączenia kolejowe
Po pięciu latach przerwy pojedziemy ponownie bezpośrednio
do Lublina. Niedługo pociąg IC
Orzeszkowa relacji Jelenia Góra
– Lublin ponownie połączy takie
miasta jak Wałbrzych, Wrocław,
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piej prosto z mostu – słabo
pod względem zasobności w
wodę. Skorzystaliśmy z opracowania Fundacji Nasza Ziemia,
z którego będziemy tu czerpać
pełnymi garściami, a wynika z
niego, że przeciętny Polak ma
tyle dostępnej wody słodkiej,
co statystyczny… Egipcjanin.
Warto, żebyście wiedzieli, że w
naszym kraju najwięcej wody
zużywa przemysł (67 proc.),

dalej gospodarka komunalna
(21 proc.) oraz rolnictwo i leśnictwo (12 proc.)
Nie skłamiemy, jak napiszemy, że woda potrzebna jest
do wszystkiego. Na przykład
do produkcji jednego samochodu osobowego zużywa
się 379 tys. litrów wody. Rozumiecie skalę zjawiska?!
Nim zmienicie swój wóz na
nowe cacko, bo takie macie

widzimisię, pomyślcie przez
chwilę o tej liczbie. Przeraża!
Do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć 462
litry wody. Jeść trzeba, nie
namawiamy was, żebyście
głodowali, ale przy okazji
oszczędzania wody, nie marnujcie jedzenia. Bo kupując
bez głowy, za dużo produktów spożywczych, których
później z różnych przyczyn
nie jesteście w stanie zjeść,
marnujecie też wodę. Potrzebną do „wyprodukowania”
jajek, kapusty, mięsa, cukru,
pomidorów, ketchupu, czy
herbaty. Do wyprodukowania
1 kg wołowiny potrzeba 14,5
tys. litrów wody, a kilograma
wieprzowiny prawie 6 tys. litrów. Żeby otrzymać tonę ropy
naftowej (po rafinacji), trzeba
zużyć 15 tys. litrów wody. Gdy
kupujecie nowe dżinsy, musi-

cie wiedzieć, że ich produkcja
pochłonęła 8 tys. litrów wody,
a jeden niewinny, bawełniany
T-shirt (ciekawe, ile ich macie
w szafie?) to „koszt” 2,5 tys.
litrów wody.
Według wyliczeń Fundacji Nasza Ziemia człowiek
do przetrwania potrzebuje średnio ok. 42 tys. litrów
wody przez całe swoje życie.
Mówimy tu o wodzie pitnej
– wyłączamy kąpiele, sprzątanie, gotowanie, pranie. Teraz
weźcie ołówek, kartkę papieru
i zróbcie prosty rachunek. Wynika, że średnio 42 tys. litrów
wody potrzebnej człowiekowi
do przeżycia kilkudziesięciu
lat na Ziemi to raptem jakiś kilogram wołowiny, 10
bochenków chleba, 2 pary
dżinsów i 3 T-shirty. N-I-E-P-R-A-W-D-O-P-O-D-O-B-N-E!
ToP

Tyle potrzeba wody do
produkcji niektórych rzeczy
- samochodu osobowego – 379 tys. litrów
- bochenka chleba – 462 litry
- kilogram wołowiny – 14,5 tys. litrów
- kilogram wieprzowiny – 6 tys. litrów
- rafinacja 1 tony ropy naftowej – 15 tys. litrów
- T-shirt bawełniany – 2,5 tys. litrów
- para dżinsów – 8 tys. litrów
- kilogram ketchupu – 730 litrów
- kilogram chipsów ziemniaczanych – 1 tys. litrów
- jedno jajko – 200 litrów
= tysiąc litrów wody

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia
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NASZE POCIECHY

FOTO: użyczone

» Michał Przepióra, ur. 18.02.2020 o godz. 2.55,
waga 3300 g, wzrost 52 cm, z Chwaliszowa

» Magdalena Wołoszyn, ur. 18.02.2020 o godz. 13.00,
waga 3870 g, wzrost 58 cm, ze Świebodzic

» Julia Kaczmarek, ur. 17.02.2020 o godz. 14.33,
waga 2300 g, wzrost 48 cm, z Wałbrzycha
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Dzieci muszą być bezpieczne

Czy powrót uczniów do szkół to dobry pomysł?
- Każdy z nas marzy o powrocie do normalności: dzieci,
rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Ale nasuwa
się pytanie, czy to jest bezpieczne dla dzieci i ich rodzin?
Pana zdaniem jest?
- Dziecko w przedszkolu lub uczeń w podstawówce może
przechodzić chorobę bezobjawowo i może nieumyślnie zarazić inne osoby. Zagrożeni są przede wszystkim seniorzy:
dziadkowie, babcie. Na miesiąc przed zakończeniem roku
szkolnego moim zdaniem powrót dzieci klas 1-3 na zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze nie jest dobrym rozwiązaniem.
Zgodnie z informacją władz Wałbrzycha z zeszłego
piątku na razie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w
szkołach nie będzie?
- Uważam, że to rozsądna decyzja. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Wałbrzycha od 18 maja najpierw
uruchomiono dwa żłobki i dwa przedszkola, a od 25 maja
kolejny żłobek i PSP Specjalną nr 10. Pozostałe przedszkola
i szkoły, po spełnieniu szczegółowych wytycznych sanitarnych, mogły objąć opieką dzieci dopiero od 1 czerwca,
ale tego nie zrobią. Zgodnie z decyzją prezydenta Romana
Szełemeja ze względów bezpieczeństwa wszystkie szkoły
w mieście pozostaną zamknięte do odwołania. Kluczową
kwestią we wznowieniu pracy szkół i placówek oświatowych jest zapewnienie bezpiecznych warunków nie tylko
dzieciom, czy nauczycielom, ale wszystkim pracownikom
oświaty.
Ilu rodziców zadeklarowało dotąd, że pośle swoje
pociechy do szkoły od 1 czerwca?
- W naszym zespole szkolno-przedszkolnym miało pojawić
się na zajęciach w przedszkolu dziewięcioro dzieci, a w
szkole w klasach 1-3 siedmioro uczniów.
Niewiele. Jaki to procent?
- W przedszkolu 8,5 proc., w szkole 7,5 proc.
Jak w praktyce miały te zajęcia wyglądać?
- Dostosowaliśmy sale lekcyjne do wymogów Sanepidu
i wytycznych ministra zdrowia oraz ministra edukacji narodowej. Zakupiliśmy przyłbice oraz maseczki dla wszystkich
pracowników, mamy zakupione płyny dezynfekujące. Przygotowaliśmy także na terenie szkoły specjalne pomieszczenie – izolatorium, na wypadek stwierdzenia niepokojących
objawów u uczniów lub opiekunów.
Uczniowie mieli być cały czas pod kontrolą?
- Tak bym tego nie ujął (śmiech). Ustaliliśmy, że przy
wejściu do szkoły każdy uczeń będzie musiał dezynfekować
ręce, a pracownik wykonać bezdotykowy pomiar temperatury. Z sal usunęliśmy dywany i zabawki, których siłą rzeczy
nie byliśmy w stanie poddać dezynfekcji. Podczas pobytu
w przedszkolu lub w szkole każda grupa dzieci miała mieć
kontakt tylko z jednym nauczycielem. Położyliśmy na ten
szczegół zdecydowany nacisk. Byliśmy również przygotowani na to, by sale po każdych zajęciach były dezynfekowane. Czynność tę mieliśmy wykonywać ozonatorem.
Uczniowie dalej są skazani na zdalne lekcje. Prowadzone są bez zakłóceń?
- Bez kłopotów wciąż prowadzimy nauczanie zdalne,
które nie zostało odwołane. Pomocą służy nam mobiDziennik. Dodatkowo zarejestrowaliśmy i zweryfikowaliśmy
konta i domeny oraz skonfigurowaliśmy usługę G-Suite

dla wszystkich uczniów oraz pracowników.
Dzięki temu nauczyciele mają lepszy kontakt ze swoimi uczniami, a zajęcia stają
się ciekawsze i atrakcyjniejsze. Wszyscy
pracownicy przeszli zdalne szkolenie w
zakresie pracy na tej platformie.
Oprócz najmłodszych również
ósmoklasiści mieli od zeszłego tygodnia wrócić do szkoły i skorzystać z
konsultacji. Pojawili się jacyś?
- W tym tygodniu nikt z uczniów
nie zgłosił się na konsultacje. Od
momentu otrzymania decyzji o możliwości uruchomienia konsultacji
dla ósmoklasistów mieliśmy bardzo
mało czasu na wdrożenie jej na
bezpiecznych warunkach.
Skoro szkoła nadal jest
zamknięta, jak umożliwić
uczniom konsultacje z nauczycielami?
- Konsultacje mogą odbywać
się na różne sposoby: poprzez
kontakt bezpośredni, jak i przy
użyciu różnorodnych technologii. Konsultować można się
przez mobiDziennik, co jest na
bieżąco praktykowane podczas
zdalnego nauczania. Dobrym
narzędziem wykorzystywanym
przez nauczycieli do konsultacji jest
również: Skype, Messenger czy WhatsApp. Jak
wspomniałem, nasza szkoła korzysta z platformy
G-Suite, w której również mamy między innymi
narzędzia do zdalnej wizualnej komunikacji z
uczniami. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest
również kontakt telefoniczny.
Gdyby od Pana zależało, czy uczniowie powinni wrócić przed końcem roku szkolnego do
szkoły, jaką by Pan podjął decyzję?
- Cieszę się, że nie muszę tego robić, pozostawmy
ją osobom kompetentnym do podejmowania takich
decyzji.
Ale gdyby Pan musiał podjąć decyzję, jaka by
ona była?
Informacja o nauczaniu zdalnym zmieniła nasze
życie, ale była słuszna. Zastanawialiśmy się, jak to
zorganizować, wszystkim było bardzo trudno, zarówno
dzieciom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom, ale także
organom prowadzącym szkołę. Musieliśmy wykonać
bardzo dużo pracy, aby te zajęcia mogły się odbywać,
spełnić wiele oczekiwań różnych urzędów, ministerstw,
rodziców i dzieci. Dostosować warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, stworzyć i wdrożyć
procedury i regulaminy. Teraz przygotowujemy się do
powrotu do normalności, ale kiedy to nastąpi, nie
wiadomo. Być może po wakacjach, ale byłbym z
» - Konsultacje powinny odbywać się indywidualnie lub w bardzo
tym stwierdzeniem ostrożny.
małych grupach – mówi Leonard Górski, dyr. ZSP nr 1 w Wałbrzychu
Rozmawiał Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Leonarda Górskiego)

Teoria i rządowe komunikaty to jedno, a życie w
szkołach to… No właśnie co? O przygotowaniach
do przyjęcia uczniów, o dziesiątkach przepisów do
spełnienia, o szkolnym życiu w okresie epidemii rozmawiamy z Leonardem Górskim, dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu.
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Być jak Leonardo da Vinci

Trudno jest zainteresować uczniów sztuką. Na lekcjach wiercą się, narzekają,
że nudno, nie za bardzo chcą oglądać obrazy mistrzów. Chyba, że same zaczną
przy nich majstrować i upodabniać siebie oraz otoczenie do wielkich dzieł. Wtedy to już inna sprawa.
Na genialny w swojej prostocie pomysł wpadła w czasie
epidemii koronawirusa nauczycielka plastyki z PSP nr 28 im.
Jana Pawła II w Wałbrzychu.

Wiadomo, że przez dwa miesiące nie można było organizować
żadnych stacjonarnych konkursów, ale dla Natalii Szwan nie
stanowiło to wielkiej przeszko-

dy. – Chciałam zainteresować
uczniów malarskimi dziełami
sztuki. Żeby poprzez swoją kreatywność zapoznały się z twórczością niektórych mistrzów –

» Aniela Piszczatowska 6c

opowiada nauczycielka plastyki.
Świetny pomysł, zwłaszcza, że
nie trzeba było wkuwać, czym
jest kompozycja statyczna i czym
się różni od tej dynamicznej.

Inspiracją okazała się inicjatywa Muzeum J. Paula Getty’ego w Los Angeles, które na
czas izolacji rzuciło ludziom
wyzwanie, aby odtwarzali
w domach swoje ulubione
dzieła. Pomysł podchwyciło na
Instagramie holenderskiego
muzeum Tussen Kunst & Quarantaine, a stąd już była prosta droga do… Wałbrzycha.
W PSP 28 zorganizowano
konkurs plastyczny na fotograficzną interpretację obrazu.
Efekty prac uczniów okazały się
zachwycające i jak to się ładnie
przy takich okazjach mówi,
przeszły najśmielsze oczekiwa-

nia. Pomysłowość dzieci z klas
IV-VII (to dla nich była dedykowana zabawa) palce lizać,
zresztą zobaczcie sami. Prawie
20 uczniów wysłało swoje przerobione zdjęcia na wzór znanego obrazu. My prezentujemy
część z nich. Nie będziemy snuć
w nieskończoność tej historii.
Niech przemówią dzieła sztuki.
Przekonajcie się, jak „Dama z
gronostajem” Leonarda da Vinci
lub „Krzyk” Edvarda Muncha
wyglądają w oczach nastolatków. Zapraszamy do obejrzenia
galerii prac. Poczujcie się jak w
prawdziwym muzeum.
Tomasz Piasecki

» Hania Krawczyk 7a

» Pola Bartnicka 4a
» Martyna Wierzbicka 7a

Fot. użyczone (PSP 28)

» Antonina Dykiert 5a

» Małgorzata Witkowska 6d

» Marianna Zarzycka 6b

» Maria Malczyszyn
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Kiedyś robiło się tu zakupy

» Warto tu zatrzymać się na dłuższą chwilę

Hala Spacerowa od strony parku na całej swej długości jest
otwarta, co czyni ją bardzo atrakcyjną dla spacerowiczów.
Znacie jej historię? Jeśli nie, to poznajcie fascynujące dzieje
tej charakterystycznej budowli w Szczawnie-Zdroju.
Do wznoszenia hali, wzorowanej
na kolumnadzie w Wiesbaden,
przystąpiono 2 kwietnia 1830 roku,
a ukończono w następnym roku.
Hala Elizy, tak ją nazwano na cześć
księżnej pruskiej Elżbiety, składała
się z 37 doryckich kolumn i dwóch
portali. Na jej zachodniej ścianie,
o długości 220 stóp, znajdował się
bazar ze sklepikami, w których kupić
można było m.in. wyroby ze szkła,
porcelanę, czasopisma, galanterię,
można było także skorzystać z usług

szewca, szlifierza szkła, grawera,
tokarza czy krawca. Obiekt spłonął
w 1893 roku. Obecna hala, równie
piękna, wybudowana została w
1896 roku.
Spacerując w tym miejscu warto
przystanąć na chwilę i przyjrzeć się
przylegającej do Hali Spacerowej
ścianie Białej Sali. Widoczna jest dekoracja zwana sgraffitową. To technika rysunku wykonywanego w tynku
wapiennym, poprzez zdrapywanie
nakładanych na siebie, barwionych

pigmentami, warstw. Zobacz, jak wygląda tu efekt pracy malarza. W centralnej części malowidło przedstawia
boga sztuki lekarskiej Asklepiosa,
przyjmującego z rąk bogini zdrowia
Higiei czarę z najstarszą szczawieńską wodą mineralną Mieszko. Za autora dzieła uznawany jest wrocławski
malarz-dekorator Hans Rumsch.
Sgraffito poświęcone jest Casparowi
Schwenckfeldowi, renesansowemu
lekarzowi i botanikowi, przebywającemu w Zamku Książ u schyłku XVI

JEDLINA-ZDRÓJ

Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku wypożyczalnia została uruchomiona
dopiero 18 maja i z uwzględnieniem dodatkowego reżimu
sanitarnego. Osoby chcące
pojeździć elektrycznym jednośladem najpierw powinny umówić się telefonicznie z
pracownikiem Biura Obsługi

Klienta na konkretną godzinę.
Podczas odbioru i zwrotu roweru użytkownik musi mieć
założoną maseczkę i rękawiczki,
a przed odbiorem dwóch kółek
należy zdezynfekować ręce.
Rowery wypożyczane są na
24 godziny od poniedziałku
do piątku, lub na cały weekend. Jedna osoba może wypo-

życzyć maksymalnie 3 rowery.
Aby je wypożyczyć, należy
mieć ukończone 18 lat, przedstawić aktualny dokument

Czy w Głuszycy ukryty jest
słynny „złoty pociąg”?

przypominający zbiornik na
wodę lub paliwo. Dlaczego
ustawiono go akurat w tym
miejscu? Funkcjonujące niegdyś zakłady Nortech czerpały
wodę z tak zwanego Stawu
Wawelskiego. A może zbiornik
miał zaopatrywać coś w okolicy
Sajdaka?
Red

Fot. użyczone (Zbiory Grzegorza Czepila)

Pamiętacie lato 2015 roku?! To wtedy Polskę i świat
obiegła sensacyjna wiadomość – w Wałbrzychu znaleziono legendarny „złoty pociąg”. Temat rozpalał wyobraźnię każdego poszukiwacza, a media prześcigały
się w „produkowaniu” nowych newsów.
pociągów specjalnych, którymi
miał podróżować Führer. Dowodem na to mają być istniejące
do lat 80. linie telefoniczne na
stacji w Jedlinie-Zdroju, dzięki
którym można było nawiązać
połączenie z jednostkami na
każdej linii frontu.
Na sąsiedniej górze znajduje
się inna konstrukcja – obiekt

tożsamości, zapoznać się z treścią regulaminu wypożyczalni
i podpisać umowę. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z

» Panorama wsi Grzmiąca m.in. z zakładami
Arthur Glaser Holzspullenfabrik i linią
kolejową Wałbrzych-Kłodzko

GŁUSZYCA

Czy to jedyne miejsce, w którym mógł być ukryty specjalny
pociąg Hitlera? W latach 193638 przeprowadzono remont
prawego tunelu pod górą Sajdak. Na ten okres przypada też
największy rozwój militarny
Niemiec pod wodzą Adolfa
Hitlera. Niektórzy właśnie tam
doszukują się schronów dla

Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Tuż przy Urzędzie Miasta
w Jedlinie-Zdroju od 2 lat
funkcjonuje wypożyczalnia
rowerów elektrycznych dla
mieszkańców. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że wypożyczenie jest bezpłatne, a można
to zrobić od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:0010:00.

mineralnych, dzięki którym kurort
zyskał międzynarodową sławę.

» Wypożyczenie roweru
jest bezpłatne, a
można to zrobić od
poniedziałku do
piątku w godzinach
8:00-10:00

Wypożyczcie „elektryka”
Pogoda coraz lepsza, kolejne obostrzenia są sukcesywnie znoszone, nic tylko wybrać się na rowerową
wycieczkę. Mamy propozycję dla tych stawiających
na ekologię i nie chcących się zbytnio zmęczyć.
Wypożyczcie rower elektryczny.

wieku. Schwenckfeld, nazywany śląskim Pliniuszem, jako pierwszy opisał
skład chemiczny szczawieńskich wód

rowerów wyłącznie za zgodą
osoby starszej, sprawującej
opiekę nad „małolatem”.
Red
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» Powódź na ul. Bolesława Chrobrego (Fot. KAW, Zbigniew Pachla)

Sześć godzin wodnego horroru
Wielokrotnie w historii Wałbrzycha zdarzały się gwałtowne ulewy
powodujące podtopienia niektórych części miasta, paraliżujące
ruch uliczny, czy będące powodem zalewania piwnic. Zwykle szkody te nie były duże i w krótkim czasie życie mieszkańców wracało
do normalności. Nawałnica, która przetoczyła się nad województwem wałbrzyskim 41 lat temu, okazała się znacznie gorsza.
W niedzielę 17 czerwca
1979 roku od rana siąpił
deszcz. Już o 7:20 z powodu
zalania ulicy Pocztowej mleko
dla mieszkańców było podawane wprost z samochodów.
Z godziny na godzinę deszcz
się nasilał. Popołudniem opady burzowe osiągnęły poziom
20 mm na godzinę. Systematycznie przybywało wody
na wałbrzyskich ulicach. W
niektórych miejscach poziom
podniósł się nawet do 1,5 m i
wyżej. Wezbrane wody zalały
miasto. Woda wdarła się do
mieszkań, sklepów, magazynów, punktów usługowych,

zakładów rzemieślniczych,
przedsiębiorstw przemysłowych, piwnic. Zalane zostały
ogrody działkowe (np. przy
ul. Południowej). Woda była
chyba wszędzie. Wieczorem
w mieście działy się już dantejskie sceny, niektóre z nich
opisywała później lokalna
prasa.
O godzinie 20:00 Jan C.,
ślusarz formowni Zakładów
Porcelany Stołowej „Krzysztof”, wsiadł na Nowym Mieście do autobusu WPK nr
5. Autobus ruszył w stronę
miasta, po czym wjechał na
zalany wodą pl. Tuwima. Do

wnętrza pojazdu zaczęła się
wlewać wartka fala, a dalsza
jazda okazała się niemożliwa.
Uwięzieni pasażerowie czekali w autobusie nie bardzo
wiedząc, co dalej robić. Nagle Jan C. dostrzegł jakiegoś
człowieka w wodzie płynącej
al. Wyzwolenia. Kierowca
autobusu otworzył drzwi, a
Jan C. rzucił się na ratunek.
Rwący nurt natychmiast podciął mu nogi i go porwał.
„W rejonie Drukarni Akcydensowej wpadłem w zator
wytworzony prawdopodobnie
przez zerwany i zwinięty plaster asfaltu. Nie mogłem sie

wydostać z topieli, czułem, że
tonę” – opowiadał Jan C. Na
szczęście uratował go starszy
kapral MO Ryszard M., który
w tym czasie pełnił dyżur w
rejonie Urzędu Wojewódzkiego i Drukarni Akcydensowej.
„Ujrzałem nagle w kipiącej
wodzie czyjąś rękę. Mimo
niezbyt późnej pory było ciemno. Miałem latarkę. Kiedy
wyciągnąłem z rwącego nurtu
młodego człowieka, ten był
już dobrze zszokowany. Odprowadziłem go na Komendę
Miejską MO, gdzie otrzymał
ubranie” – wspominał mundurowy.

O godzinie 20:30 dwóch
młodzieńców, którzy schronili
się przed deszczem w bramie
jednego z budynków przy al.
Wyzwolenia, obserwowało
rozszalały żywioł. Nagle dostrzegli, że wartki nurt niesie
jakąś kobietę. Szybko wyciągnęli ją z wody, niestety okazało się, że ratunek przyszedł
zbyt późno.
Regina K. pracująca w
restauracji „Popularna” po
zakończeniu o godz. 21:00
pracy wsiadła do autobusu
linii nr 5. „Dojechaliśmy do
pl. Grunwaldzkiego. Tutaj
wóz utknął. Cały plac tonął

w wodzie. Z alei Wyzwolenia całą szerokością jezdni
waliła woda. Myślałam, że
uda mi się przejść z kantorku
biletowego na drugą stronę.
Nurt podciął mi nogi. Byłam
przekonana, że jest to ostatnia
godzina mego życia. Uratował
mnie jakiś człowiek, nawet
nie znam jego nazwiska, a
tak chciałabym mu podziękować...” – mówiła kobieta.
W jednym z mieszkań na
Podgórzu odbywało się w tym
czasie wesele. O godz. 21:00
do mieszkania wdarła się fala
mętnej wody przerywając
biesiadę.
Na Szczawienku wody
Pełcznicy, która wystąpiła z
brzegów, zalały tereny oddziałów elektrycznego i maszynowego Dolnośląskich Zakładów
Naprawczych. Uszkodzonych
zostało kilkanaście silników
elektrycznych, ogrodzenia i
mury oporowe.
Wieczorem władze województwa ogłosiły stan alarmu
dla Wojewódzkiego Komitetu
Przeciwpowodziowego oraz
dla 12 jednostek terenowych.
Największe natężenie opadu
deszczu trwało 6 godzin. Jak
podały służby meteorologiczne, opad w ciągu 24 godzin
osiągnął od 169 do 188 mm.
O tym, jak wielka to była ilość
deszczu, można przekonać
się porównując te wartości ze
średnią roczną sumą opadów
w Wałbrzychu, która dla okresu wieloletniego 1981-2015
wyniosła 695 mm. W ciągu
jednej doby spadło tyle wody,
co w normalnych warunkach
pada średnio przez trzy miesiące!
Bardzo źle wyglądała sytuacja w kopalniach węgla
kamiennego. Dramat kopalni
„Thorez” zaczął się w Kamieńsku (część Jedliny-Zdroju), gdy
wody z rwących potoków
znalazły ujście przez stary
zapomniany szyb górniczy na
terenie „smolarni”. Do szybu
prowizorycznie skierowano
nadmiar wody z innych części
Kamieńska, nie zdając sobie sprawy, jakie to za kilka
godzin będzie miało skutki.
O godzinie 15:00 główny
inżynier wydziału energo-mechanicznego kopalni „Thorez” Eugeniusz W. otrzymał
alarmującą wiadomość: szyb
Pokój w Kamieńsku został
zatopiony! Niedługo później
woda zaczęła zalewać szyb
Teresa w wałbrzyskiej dzielnicy Rusinowa. Pompy, które
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» Skrzyżowanie ul. Szkolnej z Katowicką, zniszczone
w wyniku powodzi (Fot. Roman Sapalski)

» Zniszczony w wyniku powodzi mur oporowy obok budynku
nr 140 przy ul. Niepodległości (Fot. Roman Sapalski)

tak jak w każdej kopalni w
sposób ciągły odwadniały
podziemne wyrobiska, tym
razem nie były w stanie poradzić sobie z tak dużą ilością wody. Sytuację udało się
opanować po zainstalowaniu
dodatkowych 9 pomp o różnej
wydajności. Wodę kierowano
na szyb centralny Julia. W
kopalniach „Wałbrzych”, „Victoria” i „Nowa Ruda” wielka
woda przyszła z opóźnieniem
i górnicy byli już przygotowani
na jej odparcie. W nocy z 17
na 18 czerwca woda zalała poziom plus 308 kopalni
„Wałbrzych” (pole Chrobry).
W szybie powstał gigantyczny
wodospad – woda spadała
z wysokości ponad 500 m.
Jej masy unieruchomiły szyb
główny, urządzenia elektryczne i skipowe. Na wiele godzin

w tej kopalni zaprzestano
wydobycia węgla.
Nie tylko Wałbrzych doświadczył tego oberwania
chmury. Pamiętnej niedzieli,
o godz. 18:00, rzeka Bystrzyca
przekroczyła stan alarmowy
o 186 cm, Piława o 235 cm,
a Budzówka o 216 cm. Zatopione zostały tereny gminy
Radków (Ścinawka Górna,
Środkowa i Dolna oraz Tłumaczów), miast i gmin Dzierżoniów, Świdnica, Ząbkowice,
Nowa Ruda i Niemcza; gmin
Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki i Marcinowice. Trudna
sytuacja była również w Mieroszowie, Boguszowie-Gorcach, Jedlinie-Zdroju. Przez
podmycie torów przerwano
komunikację kolejową na
liniach Wałbrzych – Kłodzko
oraz Wałbrzych – Mieroszów.

» Podgórze, ul. Szkolna w trakcie powodzi. Widok w stronę
wiaduktu kolejowego (Fot. Roman Sapalski)

Zerwana została również łączność telefoniczna i radiowa
z Mieroszowem. W całym
województwie wałbrzyskim
woda zerwała 35 mostów, a
3 poważnie uszkodziła. Zerwanie mostu przy wjeździe
do Sokołowska odcięło tę
miejscowość od reszty województwa. W pierwszych
dniach po powodzi żywność
do Sokołowska transportowano helikopterem.
Jak wspomina Janina C. ze
Ścinawki Górnej: „tej nocy nie
mogłam spać. Mówię mężowi, żeby zabezpieczył króliki
i nutrie. Nie bój się, mówi,
przecież powódź mieliśmy
już przed dwoma laty. Wielka
woda przyszła nad ranem.
Zabrało nutrie, króliki... Parę
domostw dalej woda rozwaliła garaż i porwała syrenkę.

Jej właściciel wraz z sąsiadami
zdołał ją jednak wydrzeć”.
Stanisław M. z Tłumaczowa
mówił reporterowi: „najstarsi
ludzie nie pamiętają takiej
wody. Fala przyszła nagle, w
przeciągu 30 minut przybyło
1,5 metra”.
Na pomoc pospieszyły sąsiednie województwa. W akcji
ratunkowej brało udział 118
jednostek straży pożarnej, w
tym 80 z województwa wałbrzyskiego. W wyniku nawałnicy i wywołanej nią powodzi
łącznie zniszczeniu uległo
1306 budynków (w tym 608
w samym Wałbrzychu). Zalanych zostało ponad trzy tysiące mieszkań i tyle samo piwnic, zamulonych zostało 12
ujęć wody. Pod wodą znalazło
się około 1500 gospodarstw
i ponad 22 tys. hektarów

użytków zielonych. Ponadto w
samym Wałbrzychu zniszczonych zostało 36 km dróg. Na
wiele dni wyłączono tłocznię
gazu na Sobięcinie. Jeszcze
tydzień po powodzi mieszkańcy Podgórza byli pozbawieni
gazu. Z powodu zniszczeń
sieci wodociągowych na Podgórze i Nowe Miasto wodę
dowożono beczkowozami.
W tym czasie służby miejskie
intensywnie pracowały nad
przywróceniem normalnych
dostaw wody i gazu. W ciągu sześciu godzin grozy w
województwie wałbrzyskim
utonęły 4 osoby: jedna w
Wałbrzychu, jedna w Niemczy
i dwie w Walimiu.
W czasie tej powodzi gospodarka województwa
wałbrzyskiego poniosła duże
straty. Ich wartość sięgnęła

ok. 2 mld zł. Na ponad 1,8
mld złotych oceniono szkody materialne (zniszczone
uprawy, urządzenia, obiekty,
towary). Na niemal 180 mln
oszacowano straty wynikające
z przerw produkcyjnych w
zakładach przemysłowych.
Resorty (przemysłowe, łączności, energetyki, rolnictwa i
leśnictwa) zostały zobowiązane do likwidacji szkód w
podległych sobie pionach
do końca 1979 roku. Równocześnie podjęto decyzję
przydziału dodatkowej ilości
materiałów budowlanych
(cement, stal, tarcica, wapno,
materiały pokryciowe, szkło),
a także przyspieszenia dostaw
materiałów budowlanych,
maszyn i urządzeń uwzględnionych w planie. Województwo wałbrzyskie otrzymało
m.in. 3 tys. ton nawozów
mineralnych, przeszło 1500
ton pasz, ok. 5 tys. ton cementu, 15 tys. m. sześciennych
szkła, 500 m. sześciennych
tarcicy. Jak w dniu 10 lipca
1979 informowała lokalna
prasa „obecnie normalnie już
funkcjonuje handel, usunięto
zakłócenia w telekomunikacji,
energetyce, dostawach wody,
czynne są wszystkie placówki zdrowia. Wypłacono 735
zapomóg poszkodowanym
(...). Do usuwania zniszczeń
popowodziowych włączyło
się aktywnie społeczeństwo
miejscowości dotkniętych powodzią”.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) „6 godzin grozy”, Trybuna Wałbrzyska, 26.06.1979;
2) „Powódź w kopalniach”, Trybuna
Wałbrzyska, 03.07.1979;
3) „W rytmie tygodnia”, Trybuna
Wałbrzyska, 10.07.1979;
4) „Likwidacja szkód powodziowych”,
Trybuna Wałbrzychska, 31.07.1979;
5) „Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta
Wałbrzycha”, UM Wałbrzych.
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» – To się nie chce wierzyć, ale robiliśmy
około 800-900 koncertów edukacyjnych w
ciągu roku szkolnego

To były nasze dni chwały
Zgodnie z obietnicą wracamy do zeszłorocznego, uroczystego
koncertu jubileuszowego z okazji 40-lecia Filharmonii Sudeckiej. Wiadomo po co, by dokończyć wspomnienia Józefa Wiłkomirskiego, honorowego dyrektora tej instytucji. Takich barwnych opowiadań można słuchać i słuchać.
Przypomnijmy tylko, że
przerwaliśmy opowieść w
miejscu, w którym Maestro
wspominał muzyków, którzy
pod jego kierunkiem, w niełatwych warunkach, prowadzili pierwsze próby w sali
koncertowej. Złożył im piękny,
symboliczny pokłon…
– I pokłon kolejny dla tych
wszystkich naszych sojuszników, w różnych instytucjach i
urzędach. Także dla publiczności. Muszę powiedzieć, że tzw.
melomani towarzyszyli nam
bez przerwy w tych dobrych
momentach i tych złych. W
zakrętach historycznych. Przecież wszyscy Państwo wiedzą,
kiedy to było. Myśmy powstali
w 1978 roku i zaraz potem

przyszły lata osiemdziesiąte i wszyscy wiemy, jaka to
była zapaść w Polsce. Ale to
jeszcze nie koniec, bo jeszcze
potem przyszła transformacja
i przyszła reforma Balcerowicza i wtedy była kolejna
zapaść – finansowa. Waliły
się w Polsce fabryki i waliły
się instytucje artystyczne, cała
kultura chwiała się. Myśmy w
tych warunkach mieli swoich
zwolenników i sojuszników,
także obecnych na tej sali.
Pokłon dla nich.
Teraz ważna sprawa. Upowszechnianie kultury. Ja od
początku chciałem coś zrobić
dla dzieci, dla młodzieży. Dla
najmniejszych dzieci, nawet
przedszkolaków. Pierwsze

stałe, to się nazywało wtedy
audycje – ja powiem dzisiaj
koncerty edukacyjne, pierwsze w kraju regularne [koncerty edukacyjne] zaczęły się
tu w Wałbrzychu w naszej
filharmonii. Dopiero potem
inne filharmonie usiłowały
nas naśladować. To się nie
chce wierzyć, ale myśmy robili
około 800-900 tych edukacyjnych koncertów w ciągu roku
szkolnego. Zwracam się do
żony o potwierdzenie, a ona
potwierdza, ponieważ to ona
prowadziła te setki, a przez
dwadzieścia lat można to już
liczyć tysiące koncertów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. W innych miastach
odległych od Wałbrzycha przy-

chodzili po koncercie ludzie z
gratulacjami i mówili – a ja kiedyś w Wałbrzychu mieszkałem
i byłem na tych Pana baśniach
symfonicznych. Gdzieś się to
utrwaliło i możemy sobie powiedzieć, żeśmy naprawdę
potrafili ileś tysięcy dzieci umuzykalnić. Jestem wdzięczny za
to zarówno organizatorom, jak
i mojej małżonce!
Co jeszcze jest ważne –
koncerty symfoniczne! Pamiętajmy o tym, że myśmy mnóstwo rzeczy ciągle ryzykowali.
Ważne, żeśmy każdy koncert
piątkowy tutaj w tej sali powtarzali w jakimś mieście
województwa wałbrzyskiego.
[Pracowaliśmy cyklicznie], zawsze był do wykonania [kon-

cert]: piątek tu, a czwartek
albo sobota gdzieś w terenie.
No i wreszcie zagranica.
Olbrzymi, ważny etap. Najpierw zaprzyjaźniona Czechosłowacja, NRD. I nagle w
1986 pierwsze tournée na
zachodzie, we Włoszech i we
Francji. Mieliśmy ogromną tremę, ale pojechaliśmy. Widocznie musieliśmy dobrze grać,
bo od tego czasu zaczęły się
stałe występy i we Włoszech
i we Francji. Aż do roku 1994,
kiedy pojechaliśmy na koncert
do Francji i tam graliśmy w
samym centrum Paryża w kościele świętej Magdaleny. Jak
twierdzili organizatorzy, w tej
olbrzymiej hali kościoła było
podobno ponad dwa tysiące

sprzedanych biletów i jeszcze
wianuszek stojących, bo zabrakło miejsc siedzących. Proszę
Państwa, był to najpiękniejszy
koncert mojego życia i największy koncert tej instytucji. Trzeba
to sobie uświadomić. Paryż, w
dodatku ja – trochę hazardzista, a trochę ryzykant, może
mi to jeszcze zostało z czasów
okupacji – wybrałem największą symfonię w historii muzyki,
w ogóle. IX Symfonię Beethovena. Na tę symfonię porywają
się tylko wielcy dyrygenci i
wielkie światowe zespoły. Jak
sobie uświadomiłem, że w
Paryżu, w tej samej sali, przede
mną występowali najwięksi
dyrygenci, to ja byłem zmartwiały ze strachu. Do dzisiaj
nie wiem, jak podniosłem rękę,
żeby zacząć dyrygować. Byłem
tak śmiertelnie przestraszony
tą gigantyczną odpowiedzialnością. Reprezentowaliśmy
nie tylko Filharmonię, nie tylko
miasto Wałbrzych, ale także polską kulturę muzyczną.
Proszę sobie wyobrazić: jest
ten koncert, ja z trudem podnoszę rękę, żeby zacząć, no,
ale trzeba, bo ludzie czekają.
Godzinę trwa symfonia, kończy się i nagle w tej sali, w
centrum Paryża, ten tłum iluś
tysięcy słuchaczy zrywa się na
nogi i tak zwana owacja na
stojąco. Ci, którzy się zajmują
kulturą, nie tylko muzyczną, ale
teatralną, plastyczną, wiedzą,
że nie ma nic piękniejszego
dla wykonawcy jak to, że ma
tak zwaną owację na stojąco. I
myśmy mieli owację na stojąco
w Paryżu, tego się nie zapomina nigdy! Po pierwszym bisie
ludzie znowu się zrywają – i
znowu na stojąco. I bis drugi –
to się naprawdę wydaje dzisiaj
opowieścią z jakiegoś filmu. A
ja to przeżywałem i na tej sali
są jeszcze osoby, które razem
ze mną to przeżywały.
Kończąc to moje wspomnienie chcę powiedzieć, że tamten okres kiedy się naprawdę
w Polsce wszystko waliło, w
tych latach przełomowych,
przy transformacji, to myśmy
pracowali na pełnych obrotach. Mało tego, mieliśmy
największe sukcesy artystyczne. Ja to nazywam dniami
chwały. To były nasze dni
chwały, w których brała udział
nasza publiczność, ówczesne
władze, które pomagały nam,
ile się tylko dało… uważam,
że to jest dobre określenie.
To były nasze wspólne dni
chwały. Kończąc życzę wam
wszystkim, pracownikom i publiczności, żeby jak najprędzej
i jak najwcześniej, żebyście
powtórzyli i napisali własne
dni chwały!
Red
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Munio w kinie
plenerowym

» Co piątek zapraszamy na Kino Open Air do Starej Kopalni

Pierwszy pokaz za nami, ale czekajcie, to dopiero początek frajdy dla
miłośników X muzy. Od teraz aż do
końca września w każdy piątek zapraszamy was do Starej Kopalni na
kino plenerowe.

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Wspólna akcja Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
oraz Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury odpaliła. Czyli udało się, bo byli widzowie,
dobry film i fajna pogoda.
Na pierwszy ogień poszedł
amerykański komediodramat Green Book. To właśnie
ten nagrodzony Oscarami
film otworzył Kino Open Air
w Wałbrzychu. Widzowie
mogli rozsiąść się wygodnie na leżakach i pufach w
wydzielonych sektorach dla

Zanim do kina

Oczywiście film jest metaforą tego,
co obserwował Neill Blomkamp
na własne oczy, czyli apartheid w
rodzinnej Republice Południowej
Afryki. Mimo tak dramatycznych
wydarzeń, artysta potrafił wpuścić
w swój obraz rodzaj delikatności i
wrażliwości. Jednocześnie „Dystrykt
9” jest pełnoprawnym kinem akcji.
Nie brakuje w nim statku kosmicz-

Dystrykt 9 na 10

Przez wiele lat sądziłem, że w
zestawieniu the best nie znajdzie się film z gatunku science
fiction. Tymczasem „Dystr ykt
9” Neilla Blomkampa zachwycił
mnie. Reżyser urodzony w RPA,
obecnie K anadyjczyk, pr zedstawił swoją interesującą, choć
niestety przygnębiającą, wizję
przyszłości. Filmowiec skupia się na czymś innym niż na
stworzeniu futurystycznej rzeczywistości, na relacji miejscowi
– cudzoziemcy.
Akcja filmu toczy się w getcie
(Dystrykt 9), gdzie ludzie przetrzymują kosmitów, których pogardliwie nazywają krewetkami.
Przedstawiciele innej cywilizacji

są źle traktowani i zmuszani do
stworzenia superbroni. Urzędnik
– Wikus Van De Merwe (Sharlto
Copley) – żaden superman, odkrywa wirus, który powoduje zmianę
ludzkiego DNA. Przez to mężczyzna
staje się najbardziej poszukiwanym
człowiekiem na świecie. Wikus nie
może się skryć w innym miejscu
jak tylko w tytułowej dzielnicy. Tam
pomocną, stalową „dłoń” podaje
mu obca, potężna istota, o wyglądzie przypominającym połączenie
rzeczonego skorupiaka i człowieka. W ten sposób między nimi
rodzi się coś w rodzaju przyjaźni.
Zainfekowany bohater podejmuje
ryzyko utraty życia, ale zachowuje
lojalność wobec nowej przyjaciółki.

Fot. użyczone (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 „Dystrykt 9” Neilla
Blomkampa.

rodzin, par oraz strefach indywidualnych. Zazdrościcie?
Nie ma czego, sami możecie
wziąć udział w projekcie,
który potrwa aż do września
– w kolejnych edycjach zobaczymy kino familijne, jak
również filmy dla starszych
widzów.
W przyszłym tygodniu (5
czerwca) w nawiązaniu do
Dnia Dziecka odbędzie się
projekcja bajki Munio. Na
milusińskich przygotowane
zostaną również atrakcje de-

nego, strzelanin i pościgów. Dzięki
temu film mieści się w kinowym
mainstreamie. Mało tego, obraz
cieszył się nie tylko uznaniem wśród
krytyki, ale również sporą popularnością u widowni.
Nie można nie docenić także
technicznej strony „Dystryktu 9”.
Wszystko wydaje się bardzo naturalne. Film na pewno wyróżnia się

» Akcja filmu toczy się w getcie (Dystrykt 9),
gdzie ludzie przetrzymują kosmitów

dykowane specjalnie dla nich,
najmłodszych uczestników
seansu.
Przypominamy, że podczas
wydarzenia najważniejsze
jest przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa swojego i
osób zgromadzonych. Na
stronie organizatorów oraz na
miejscu wydarzenia znajduje
się szczegółowy regulamin
uczestnictwa. Bilety dostępne online na bilety.wok.walbrzych.pl.
ToP

spośród setek innych z latającymi
statkami kosmicznymi i walką ze
złymi obcymi. Tak, macie Państwo
rację – jest jeszcze jeden obraz z
takim niestereotypowym podejściem
do obcej cywilizacji, który w tym
gatunku można wyróżnić – „Mój
własny wróg” Wolfganga Petersena,
ale o nim innym razem.
Piotr Bogdański
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SKN

Okiem gracza

Różne formy efektu motyla

CHALLENGER

W grach komputerowych efekt motyla przyjmuje coraz różniejsze formy. W
,,Wiedźminie” kontrolowaliśmy przebieg konwersacji poprzez wybór dialogu. Natomiast w ,,Until dawn” nasze wybory decydowały o tym, ile osób przetrwa noc.

Prawnik radzi
Czy pracownik może rozwiązać umowę nierzetelnemu pracodawcy? Nad takim tematem pochyla
się w dzisiejszym odcinku nasz prawnik Adam
Daraż.
W wyroku z dnia 8 sierpnia
2006 w sprawie o sygnaturze
akt I PK 54/06 Sąd Najwyższy
stwierdził, że pracodawca nie
wypłacający pracownikowi
bez usprawiedliwionej przy-

czyny części jego wynagrodzenia (np. bez określonego
składnika, lub bez uwzględnienia wzrostu płacy) narusza
w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki. Można

UWAGA KONKURS

Nie ma to jak smaczna nagroda? Jeśli braliście udział w naszej
zabawie, na pewno wiecie, o czym mówimy? W tym tygodniu
dzięki nam możecie wygrać danie dnia w restauracji A’propos.
Menu na ten tydzień znajdziecie na stronie: www.aproposhotel.
pl lub pod adresem: www.facebook.com/aproposclub.
Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść pyszny posiłek? Po
pierwsze, poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
Zerknij na fotografię obok. Wnętrze jakiego budynku/gmachu
przedstawia to zdjęcie? Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 10 zestawów „danie dnia” w A’propos. Poprawne
odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w
restauracji. Ale uwaga, każdy z 10 zwycięzców otrzyma tylko
jeden lunch. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety w restauracji
A’propos czekają od najbliższej środy (3.06) do piątku (5.06)
w godz. 13:00 – 17:00. Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl

przypisać mu co najmniej
ciężkie niedbalstwo.
Gdy naruszenie w terminie
płatności wynagrodzenia następuje co miesiąc, pracownik
w chwili dowiedzenia się o

tej okoliczności ma termin
jednego miesiąca, w trakcie
którego może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy
o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracodawcy (art. 55§1
w zw. z art. 52§2 Kodeksu
pracy). W takim przypadku
pracownikowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa
została zawarta na czas określony, lub na czas wykonania
określonej pracy, w wysokości
wynagrodzenia za okres 2
tygodni.

Oświadczenie pracownika
o rozwiązaniu umowy o pracę
bez wypowiedzenia powinno
nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.
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.

było jej celem. To, czym szczyci
się ta propozycja, to dopracowana do szczegółów fabuła,
prostota i kreatywność. Dzięki
temu, mimo że w teorii w
kółko robimy to samo, ciągle
jesteśmy zmotywowani do
odkrywania nowych ścieżek
i ciekawi tego, co nas czeka.
Przez to, że każdy poważniejszy wybór prowadzi do innego zakończenia, nie jestem
w stanie powiedzieć dużo
na temat fabuły, zresztą zbyt
lubię tę grę, żeby ją spoilerować. Mogę za to zagwarantować, że ,, The Stanley Parable”
będzie ekscytującą przygodą
nawet podczas podążania
podstawowymi ścieżkami.
Julia
SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www. gamereactor.pl)

Niektórzy uważają, że nawet wybór broni w ,,Fortnite” może być zaliczany
do tego mechanizmu (w
końcu nigdy nie wiesz, jakie
uzbrojenie będzie miał twój
przeciwnik).
Choć efekt motyla jest coraz bardziej popularny, to
osobiście brakuje mi gier,
które wykorzystują podstawowy zamysł tego mechanizmu, w którym to każda
ścieżka prowadzi do innego
zakończenia. Gdy myślę o
propozycjach tego typu, od
razu przypomina mi się mało
znana perełka ,,The Stanley
Parable”.
Powiem wprost, nie jest to
gra zapierająca dech w piersiach. Nie wciągnie nas też na
wiele godzin, bo to nigdy nie

Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Wnętrze jakiego budynku/gmachu
przedstawia zdjęcie obok?
...................................................................
...................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w restauracji A’Propos
w Wałbrzychu (ul. Wieniawskiego 82)
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STREFA ROZRYWKI

STREFA ROZRYWKI

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 18-19

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka
gimnastyka dla szarych
komórek
Poziomo:
2 - robi to barber bez ubrania
6 - skomponował pierścień a
poprowadził nie raz do zdobycia złota
7 - odrobina wody a klei
11 - gorąca pora z tytułem króla
12 - staw między słupkami z tytułem
olimpijskim
Pionowo:
1 - uciążliwy owad tajnych służb
3 - takie samo drzewo
4 - dodatkowo w środku marki
samochodu i na granicy morza
5 - bilonowy turbo piłkarz
8 - uprawnienie na korzyść hodowlanego
ptaka
9 - środek transportu gdy lekarstwo cyka
10 - malutki płaz popularny w polskich
miastach

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - z reguły lubiany i smaczny za wyjątkiem krowiego –
placek
4 - plądruj z liśćmi – grab
8 - przed el bez niczego na straganie z warzywami - kapusta
10 - jednakowy wirnik w przód i w tył - rotor
11 - przestawione płaskie otwarte naczynie bez towarzystwa – sami
12 - biały na skalę naszych możliwości – miś
Pionowo:
1 - niemłoda usilnie ubiega się – stara
3 - bogate owoce – kokosy
5 - zastój, który posiada jedną literę m - marazm
6 - zawiera się w gazie a często dążymy tam gazem – meta
7 - małpa często z bronią – goryl
9 - szarawy król – popiel
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» Historyczny, bo zakończony awansem Górnika do I ligi, sezon 1982/83. W górnym rzędzie stoją od lewej: Walusiak, Kowalski,
Sysiak, Kosowski, Wójcik, Krawiec, Zięba, L. Spaczyński, Bylicki, Fechner, Jowik, Sobek, Majewski. W dolnym rzędzie od lewej:
Rycek, Śpiewak, Gniewek, Drygalski, Biernacki, R. Spaczyński, Faryna, Pełka, Rusiecki

Pukając do raju bram
Jedni liczą mistrzostwa Polski, inni tylko sezony gry w ekstraklasie. My w Wałbrzychu zaliczamy się do tych drugich i z łezką
w oku wspominamy lata 80. w wykonaniu piłkarzy Górnika. Pamiętacie te mecze, gdy na stadionie na Nowym Mieście zasiadało nawet 30 tys. kibiców? Ech, co to były za czasy?!
Żeby zrozumieć fenomen
piłkarskiego Górnika z lat
80. trzeba cofnąć się o kilka
lat. Pamiętajmy, że w 1968
i 1973 roku wałbrzyszanie
zdobyli mistrzostwo Polski
juniorów. Później ci młodzi
chłopcy ławą wchodzili do zespołu seniorskiego, stanowiąc
o jego sile. A miejscowi fani
identyfikowali się z piłkarzami,
których znali na co dzień. Pokażcie nam dzisiaj taki model
szkolenia na poziomie I ligi.
Nim zaczniemy się rozpływać nad formą drużyny, sukcesem, jaki był awans do I ligi,
i pierwszym sezonem występów na najwyższym szczeblu
rozgrywek, przeanalizujmy,
co działo się wcześniej. Przed
startem drugoligowego sezonu
1980/81 największym osłabieniem Górnika stało się odejście

najskuteczniejszego strzelca
zespołu, Henryka Janikowskiego, który przeniósł się do Stali
Mielec. Z drużyną pożegnali
się też Paździor, Janisz i Kwiatkowski. Ten ostatni razem z
Janikowskim w poprzednim
sezonie zdobyli dla biało-niebieskich łącznie 22 z 32 goli.
Drużyna straciła swoje dwa kły.
Atak, który zapewniał im sporą
ilość trafień. Do Wałbrzycha
natomiast powrócił po 4 latach
występów w Stoczniowcu
Gdańsk, Krzysztof Truszczyński,
ale rozgrywki nie były udane
w wykonaniu biało-niebieskich. Zespół oparty głównie
na młodzieży ledwo utrzymał
się przed spadkiem. W trakcie
sezonu Józefa Majdurę na
ławce trenerskiej zastąpił Horst
Panic. To było najlepsze posunięcie tamtych czasów.

Rok później drużyna okrzepła, a szkoleniowiec coraz
chętniej zaczął korzystać z
młodych piłkarzy. Dawał
szansę braciom Spaczyńskim
(Leszkowi i Ryszardowi), a
także Farynie, Fechnerowi i
Ryckowi. Panic zaufał też w
pełni Leszkowi Kosowskiemu,
który stał się pierwszym bombardierem drużyny. Górnicy
zajęli 8 miejsce w lidze, a po
10 goli dla biało-niebieskich
zdobyli wówczas Kosowski z
Truszczyński.
Po przeciętnym, ale dość
spokojnie przebiegającym
poprzednim sezonie, przed
startem rozgrywek 1982/83
Horst Panic w wywiadach
oraz rozmowach z klubowymi
działaczami zaczął podkreślać, że ma zgrany i na tyle
dobry zespół, że stać go na

awans do I ligi. Słysząc te
słowa wielu uśmiechało się
pod nosem. Inni patrzyli po
sobie z niedowierzaniem, co
też szkoleniowiec wygaduje.
Z tymi żółtodziobami chce
zawojować ekstraklasę? Panic
w trakcie letniego okresu przygotowawczego tylko utwierdził się w przekonaniu, że te
„młode wilczki” mogą wiele.
Kosowski był jego pierwszym
wyborem w ataku. Koledzy
z drużyny i kibice często serdecznie uśmiechali się mówiąc, że „Kosa” może zdobyć
gola nawet sznurowadłem,
a złośliwi wytykali mu, że to
nie on strzela gole, tylko piłka
trafia go w polu karnym. Tak
czy siak, Kosowski wpisywał
się na listę strzelców jak na
zawołanie. A czyż nie tego
wymaga się od skutecznego

napastnika? Od startu
II ligi piłkarze z Wałbrzycha nadawali
ton rywalizacji.
„Golili” r ywala za rywalem. Wielkie
wrażenie na
piłkarskiej
Polsce zrobiło zwyc i ę stwo
Górnika
nad prowadzonym przez
byłego szkoleniowca wałbrzyszan,
Stanisława Świerka,
Zagłębiem Lubin.
Miedziowi polegli
na Nowym Mieście
1:5. W przedostatniej kolejce rundy

jesiennej podopieczni trenera
Panica podejmowali Olimpię
Poznań. Lider grał z wiceliderem, a na stadionie zasiadło
wówczas ok. 15 tys. kibiców.
W mieście powoli zaczynała się moda na piłkarskiego
Górnika. Ten boom za rok
miał osiągnąć apogeum. Górnicy zmietli poznaniaków,
zwyciężając 3:0. Po pierwszej
rundzie nasi byli liderem. W
przerwie zimowej skład zespołu uzupełnił jedynie Mirosław Rusiecki, który przyszedł
z Gwardii Szczytno. Panic
zaskoczył wtedy wszystkich
mówiąc, że nie potrzebuje
większych zmian w składzie,
bo ma zgraną „pakę”. Wiosna
potwierdziła, że miał rację. Zespół grał wybornie, a sprawa
awansu rozstrzygnęła się na
dwie kolejki przed końcem
sezonu. Gdy biało-niebiescy
wygrali u siebie z Arkonią
Szczecin, a Zagłębie Lubin
przegrało na własnym boisku
z Piastem Gliwice. Co do lubinian, Górnik także wiosną
potwierdził swoją dominację
nad tą ekipą. Wygrywając
na wyjeździe 1:0 po celnej
główce Leszka Kosowskiego.
Za awans piłkarzy, ówczesny
prezes wielosekcyjnego klubu, Tomasz Bernatt, przyznał
zawodnikom nagrody. Mieli
sobie wybrać
jeden z…
ekskluzywnych
jak na
tamte
czasy
sprzęt ó w :
pralkę
auto-

» W sezonie 1982/83 Leszek
Kosowski został królem strzelców
II ligi. Zdobył 18 goli

Ci piłkarze wywalczyli dla Górnika
awans do I ligi w sezonie 1982/83

» Sezon 1983/1984, mecz Górnik Wałbrzych – Pogoń Szczecin
(1:1). Od lewej Ryszard Spaczyński, Marek Leśniak (w
wyskoku), Sławomir Majewski, Ryszard Walusiak

Trener – Horst Panic, asystent – Zenon Żaczyński, kierownikiem
drużyny – Bronisław Czemarnik, masażysta – Henryk Zmoczyński,
lekarz – Seweryn Pawłowicz, bramkarze – Ryszard Walusiak i
Ryszard Zięba, obrońcy – Benedykt Bylicki, Sławomir Majewski,
Michel Nykiel, Jerzy Jowik, Waldemar Fechner, Waldemar Sysiak,
Grzegorz Drygalski, Leszek Faryna, pomocnicy – Mirosław Gniewek, Marian Kowalski, Krzysztof Truszczyński, Ryszard Spaczyński,
Leszek Spaczyński, Andrzej Wójcik, Ryszard Biernacki, Mariusz
Sobczyk, napastnicy – Leszek Kosowski, Roman Pełka, Gerard
Śpiewak, Leszek Rycek, Mirosław Rusiecki.

matyczną, lodówkę, telewizor
lub segment.
Nim rozpoczął się debiutancki sezon Górnika w I lidze, udało się dokonać kilku
ciekawych transferów. Po 5
latach gry w Stali Mielec do
Wałbrzycha wrócił Włodzimierz Ciołek. Sprowadzono
też z Pogoni Szczecin Zbigniewa Stelmasiaka. Ponadto
dołączyli do drużyny Janusz
Łukaszewski z Zagłębia Wałbrzych i Marek Gawryszewski
z Zagłębia Lubin. Na transfery
Ciołka i Stelmasiaka kopalnia
„Wałbrzych”, która finansowała wszystkie sprawy związane
z działalnością klubu, wydała
niecałe 4 mln zł. Dla porównania Widzew Łódź sprowadził
Dariusza Dziekanowskiego,
płacąc 21 mln zł. Nim odbyła
się inauguracja, działacze z
Wałbrzycha musieli się nagimnastykować, by zatrzymać
pod Chełmcem Leszka Kosowskiego. Króla strzelców II ligi
z poprzedniego sezonu. Parol
zagięli na niego bowiem w
Śląsku Wrocław. Pod pozorem
odbycia służby wojskowej
„Kosa” miał przejść do stolicy
Dolnego Śląska. W Wałbrzychu na wieść o tym zawrzało.

Panic nie zamierzał oddawać
swojego najlepszego napastnika. Nakazał Kosowskiemu
wyjazd na tydzień do domku
kempingowego w Zagórzu
Śląskim i… ukrycie się, a
przedstawicielom Śląska skłamał, że zawodnik wyjechał
w podróż poślubną. Prawdą
było, że piłkarz wziął niedawno ślub, ale nigdzie nie
pojechał, tylko indywidualnie
trenował w Zagórzu. Do dziś
nie wiemy, jak udało się ten
fakt utrzymać w tajemnicy.
Teraz to byłoby raczej niemożliwe. Faktem jest, że tydzień
wystarczył, żeby „załatwić”
Kosowskiemu odroczenie od
służby wojskowej i zawodnik mógł wrócić do swojego macierzystego zespołu.
Inauguracja I ligi wypadła
6 sierpnia 1983 roku. Pierwszym przeciwnikiem ekipy trenera Panica był GKS Katowice.
Wałbrzyszanie wyglądali na
stremowanych i po golu Jana
Furtoka przegrywali. Ostatecznie jednak zwyciężyli 3:1.
Potem przyszła porażka na
wyjeździe z Pogonią Szczecin
i pamiętny mecz „na wodzie” z Wisłą Kraków. Przed
spotkaniem nad stadionem
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na Nowym Mieście przeszła
potężna ulewa, a gracze obu
zespołów grali po kostki w
wodzie. W tych trudnych warunkach krakowianie objęli
prowadzenie po golu Andrzeja Iwana, ale później popis
dał Ciołek, strzelając 4 gole
i prowadząc swój zespół do
wysokiego triumfu nad Białą
Gwiazdą. Ku uciesze blisko
30-tysięcznej rzeszy kibiców.
Tydzień później nasza drużyna
upokorzyła we Wrocławiu

» Wrzesień 1983 roku. Mecz Górnika w ekstraklasie z Bałtykiem
Gdynia. Widoczny, doskonale wszystkim znany zegar stadionowy

Śląsk zwyciężając 3:0, a biało-niebieskich dopingowało na
wyjeździe ok. 10 tys. kibiców z
Wałbrzycha! Po wygranej w 5
turze gier nad Szombierkami,
biało-niebiescy zostali liderem
tabeli. Podopieczni trenera
Panica zachwycali i grali na
nerwach uznanym rywalom
– Widzewowi, Lechowi, czy
Legii. Z warszawiakami Górnik
wygrał u siebie 4:1! Gdy na
początku starcia po jednym
z fauli rywali sędzia podyk-

tował dla wałbrzyszan rzut
wolny, do piłki ustawionej
kilka metrów za linią pola karnego, podszedł Ciołek. Strzał i
gol. Arbiter z niewiadomych
powodów gola nie uznał i
nakazał powtórzenie wolnego. Kazimierski podśmiewał
się pod nosem. Z jego miny
można było wyczytać: „No i
co, cwaniaczku, teraz pokaż,
co potrafisz”. Ciołek jeszcze
raz uderzył – znów „widły”!
Wściekły bramkarz Legii cisnął

rękawicami o murawę, a na
trybunach szalało (według
różnych źródeł) nawet 35 tys.
fanów! Ludzie siedzieli na drzewach, dachach okolicznych
budynków, zwisali z płotów.
Dziś nie do pomyślenia. Dzięki
takim występom wałbrzyszanie zostali mistrzami jesieni.
Kibice w Polsce przecierali
oczy ze zdziwienia. Beniaminek był liderem tabeli I ligi.
Wiosna okazała się zdecydowanie gorsza. W rundzie
rewanżowej nasz zespół zdobył tylko 9 pkt, większość
meczów przegrywając lub
remisując. Jedyne zwycięstwo
Górnicy odnieśli w ostatniej
kolejce przeciwko Ruchowi
Chorzów. Debiutancki sezon
w I lidze zakończyli na 6 pozycji, zdobywając 31 pkt (11
zwycięstw – 9 remisów – 10
porażek) i legitymując się
bilansem bramkowym 40:35.
Na osłodę królem strzelców
ligi został Włodzimierz Ciołek,
który 14 razy trafiał do siatki
przeciwników. W całym sezonie biało-niebieskie barwy
przywdziewało łącznie 22
zawodników, ale tylko dwóch
z nich rozegrało wszystkie
mecze w pełnym wymiarze
czasu. Byli to Krzysztof Truszczyński i Ryszard Walusiak,
którzy trafili do ekskluzywnego „Klubu 2700”, którego klasyfikację prowadziła redakcja
tygodnika Piłka Nożna.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Archiwum prywatne
Ryszarda Walusiaka, Krzysztofa
Truszczyńskiego i Leszka Kosowskiego)
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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...

