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Wiem, że łamię stereotypy.
Jestem zjawiskiem
nietypowym i nie mam
zamiaru tego zmieniać
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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

REKLAMA

Wyg r aj z nami pyszny lunch

*Szczegóły promocji w oddziale

Chcesz mieć dzieci,
impotencie?
str. 4

FAKTY

Czy wiesz, że…

kiego): „Ojców dom i spuściznę odbudował
po pożarze i uratował w ciężkich czasach z
pomocą boską Carl von Mutius 1840”.
Włączenie Starego Zdroju do Wałbrzycha
nastąpiło w 1910 roku. Pałac przestał pełnić
swoją funkcję i w pierwszej połowie XX wieku
był siedzibą Stowarzyszenia Ochrony Interesów Górnictwa Dolnośląskiego.
Obecnie jest kamienicą z mieszkaniami
komunalnymi. W 2019 roku przeprowadzono
Red
jej gruntowny remont.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Od 1751 roku właścicielem wsi Stary Zdrój
był radca dworski Franz Josef von Mutius.
Członkowie tego rodu pochodzili z Miśni i
pełnili ważne urzędy w państwie pruskim. W
XIX wieku rodzina posiadała liczne włości na
Dolnym Śląsku, w tym rezydencję letnią w
Starym Zdroju, otoczoną okazałym ogrodem i
stawami. W 1838 roku pałac ten spłonął. Wybudowano nowy, skromniejszy. Nad drzwiami
wejściowymi umieszczono marmurową tablicę z napisem (w tłumaczeniu z języka niemiec-
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Rozkręcamy się na całego. Dla WAS
To jest ten moment. Nie chcemy prawić banałów, że historyczny, ale dla
nas trochę jednak tak. Nasza gazeta po raz pierwszy będzie dostępna w
Świdnicy i Świebodzicach! Do tego zwiększamy objętość tygodnika. Od
przyszłego numeru WieszCo będzie miało 28 stron!
Jak się rozwijać, to „na co tydzień porządną dawkę momenty, że stawaliśmy się tylko z małym wyjątkiem.
bogato”. A co? Kto nam za- informacji oraz publicystyki, śmiertelnie poważni, rzeczowi Zwiększamy objętość Wieszbroni?! Robimy to dla WAS, podlaną naszym firmowym, i chwaliliśmy, jeśli było za co. Co do 28 stron! Znajdziecie
żebyście mieli jeszcze wię- stylistycznym sosem. Gdy
Nie zamierzamy zmieniać na nich wszystkie ulubione
cej frajdy z czytania naszej trzeba, byliśmy ironiczni, tro- się i odpuszczać. Od przyszłe- rubryki, ale będzie też coś
gazety. Dotąd dostawaliście chę sobie drwiliśmy, ale były go tygodnia też tak będzie, ekstra. Nie, nie tak szybko.

ZA TYDZIEŃ
WIESZCO NA
28 STRONACH!
Redaktor naczelny
Tomasz Piasecki
t.piasecki@wieszco.pl
Wydawca
INF-COM Beata Burdek,

Redaguje zespół
Piotr Frąszczak, Piotr Bogdański,
Dominik Hołda, ViolKo, SCB

Nie zdradzimy wszystkiego od
razu. Szukajcie nas w przyszły
wtorek. Sami przekonajcie się,
co przygotowaliśmy. Mamy
kilka niespodzianek.
Kolejny numer naszego
tygodnika trafi też do czytelników w Świdnicy i Świebodzicach. Po raz pierwszy
w historii! Wyglądajcie za
nami we wtorek 16 czerwca
w całym regionie. Jesteśmy
w ponad 100 (!!!) punktach
Redakcja
kolportażu.

NASTĘPNEGO
NUMERU SZUKAJCIE
TEŻ W ŚWIDNICY
I ŚWIEBODZICACH!
Reklama
Włodzimierz Kaźmirowicz
w.kazmirowicz@wieszco.pl
reklama@wieszco.pl
Nakład
8.000 egzemplarzy

RYS: Marcin Skoczek
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POGODA
Wtorek 9.06
Temp. 17/10
zachmurzenie duże
Środa 10.06
Temp. 17/9
przelotne opady
Czwartek 11.06
Temp. 16/12
przelotne opady
Piątek 12.06
Temp. 19/12
zachmurzenie duże
Sobota 13.06
Temp. 21/12
zachmurzenie duże
Niedziela 14.06
Temp. 21/12
zachmurzenie duże,
burze z piorunami
Poniedziałek 15.06
Temp. 22/13
przelotne opady

Druk
Polska Press Sp. z o.o., Oddział
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl

Kontakt
ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam oraz za materiały
nadesłane.

Zarośnięci trawą

Nie tylko ludzie przypominali niedawno buszmenów.
Również skwery i pobocza w Wałbrzychu wyglądały
jakby dawno nie widziały kosy. O ile wielu z nas, po
otwarciu fryzjerów, doprowadziło się szybko do porządku, to choćby na takim Podzamczu trawy długo
nie koszono. Nie jest jednak tak, jak myślą krytycy.

Rata

więc miasta w całej Europie
zakładają łąki kwietne. W tyle
nie chce zostać Wałbrzych i

też takie tworzy. Ktoś powie,
nieskoszona trawa między
ulicą a ścieżką rowerową na

Podzamczu z pewnością nie
zalicza się do łąki kwietnej.
Zgoda, ale daje co innego.
Według ogrodnika miejskiego
Michaela Liguza dzięki wysokiej trawie gleba wolniej odparowuje wodę po opadach
deszczu. Większa wilgotność
ziemi, to bujniejsza roślinność,
a to z kolei powoduje, że częściej w to miejsce zaglądają
owady, głównie pszczoły, co
dla całego ekosystemu jest
niezwykle ważne. Kropka.
Według nas potrzebny jest
jednak balans, jakaś równowaga, żeby nieskoszona
trawa nie była powodem
nieszczęścia. Czytaj groźnego
wypadku. Tak, wiemy, nie-

» Jeszcze w piątek mniej więcej tyle widzieli kierowcy wyjeżdżający z ul. Basztowej i próbujący
włączyć się do ruchu w al. Podwale. Po naszej interwencji część chaszczy wykoszono

99 zł

miesięcznie

którzy machną ręką, ale lepiej
dmuchać na zimne i pogodzić
bezpieczeństwo kierowców z
ekologią.
Ten rok jest eksperymentalny, a w mieście będą się bacznie przyglądać, czy pozostawianie wysokich zarośli daje
efekty. Trawy w Wałbrzychu
będą w tym sezonie koszone
dwa razy. Wcześniej robiono
to czterokrotnie. Jak zapewniał nas w zeszły czwartek
Michael Liguz, firma wkrótce
pojawi się też na Podzamczu, bo „idzie” według planu.
Okazało się, że po naszej interwencji kosiarze zjawili się
dużo szybciej, bo już w minioną sobotę zrobiono częściowo
porządek z przeszkadzającymi
zaroślami.
Kolejna taka akcja odbędzie
się dopiero jesienią. Jak już
wspomnieliśmy, nie chodzi
o oszczędności. Na dwukrotne koszenie miasto wyda w
tym roku tyle samo, co w poprzednich latach, gdy kosiarki
pojawiały się przy drodze
dwa razy częściej. To efekt
wzrostu kosztów pracy oraz
cen za odbiór skoszonej trawy,
która jest odpadem i trzeba go
gdzieś zutylizować. A ceny za
taką usługę wzrosły w ostatnim okresie trzykrotnie.
Tomasz Piasecki

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

Oczywiście od razu wsiedliśmy w samochód i popruliśmy
na dzielnicę. To był miniony
czwartek. Rzeczywiście trawa
w niektórych miejscach po
pas. Kierowcom, włączającym
się do ruchu z wewnętrznych
ulic osiedla, chaszcze mogły
utrudniać widoczność. W niektórych miejscach busz prawie
jak w Afryce. O co chodzi?
Nie o pieniądze i oszczędności w miejskiej kasie, jak
chcieliby jedni. Też nie chodzi
o zaniedbania, jak widzą to
inni. Wytłumaczenie jest dość
prozaiczne, ale przyznajemy,
zaskakujące.
Jakby tu zacząć, żeby dobrze to wyjaśnić. Teraz wszyscy chcą być ekologiczni, no

Fot. (red)

W ostatnich dwóch tygodniach otrzymaliśmy kilka
maili od delikatnie mówiąc
wkurzonych kierowców.
Zwracali oni uwagę na niewykoszone pobocza dróg
wzdłuż al. Podwale. Między
jezdnią a ścieżką rowerową,
a także pasy zieleni oddzielające obie drogi i okalające
osiedle. Niby pierdoła, ale…
„Wysoka trawa zasłania widoczność”, „niech ktoś wreszcie przyjedzie na Basztową,
to przekona się jak trudno
bezpiecznie włączyć się do
ruchu”, „trzeba się, mocno
wychylić autem, żeby dojrzeć,
czy nic nie nadjeżdża aleją
Podwale”. To tylko kilka maili
od naszych czytelników.
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Budżet nastawiony na inwestycje
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną ocenę z wykonania zeszłorocznego budżetu Szczawna-Zdroju.

cia była rekordowa, dzięki
temu Szczawno-Zdrój znalazło
się w pierwszej dwudziestce
gmin Rankingu Finansowego
Samorządu Terytorialnego w
Polsce.

Różnica między bieżącymi dochodami a bieżącymi
wydatkami na koniec 2019
roku wyniosła ponad 2,5
mln zł. To oznacza dodatkowe środki na zadania w

bieżącym roku. Zrealizowane wydatki na inwestycje
w 2019 roku są wyższe od
wydatków w 2017 roku o
kwotę ponad 5,2 mln zł,
a od wydatków w 2018
roku o kolejne 2,8 mln zł,
stanowiąc jednocześnie
najwyższą roczną wartość
dotychczas zrealizowanych
działań w gminie.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Miasto przeznaczyło w
2019 roku na inwestycje blisko 10 mln zł. Wydatki na inwestycje rosną od 2015 roku.
W ubiegłym roku suma przeznaczona na te przedsięwzię-
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Chesz dzieci, impotencie?
Trudno nas ostatnio zaskoczyć. Tym bardziej zszokować.
Nawet te 70 mln, które trzeba było wydać na zorganizowanie
nieodbytych wyborów prezydenckich, jakoś nas mocno nie
wzruszyło. Ale nowe zasady zawierania ślubów kościelnych
już tak. Poczuliśmy się jak wasale w dobie średniowiecznego
feudalizmu. Tylko prawa do pierwszej nocy w nich brakuje.

Macie tak, że nie ogarniacie natłoku informacji? Tu miga, tam skacze, gdzieś się przewija,
wyskakuje znienacka, gdzie indziej brzęczy,
grzechocze, trąbi. W tej kakofonii nie jest trudno
zgubić ważnego newsa. Nawet najbardziej
niedorzecznego. Na szczęście jakoś udaje nam
się jeszcze wyłuskać te najsmaczniejsze kąski. To
tak jak kiedyś było z podkradaniem cukierków
z choinki. Wśród błyskotek i światełek okrytych
tandetnymi łańcuchami, trzeba było wyłowić
z tyłu drzewka Michałka zawieszonego przez
dziadka na krawieckiej nitce. Też mamy dla was
cukiereczka, taki creme de la creme ostatnich dni.

Boże, widzisz i nie grzmisz, zwariować idzie.
Nie przywołujemy imienia Boga nadaremnie,
ale bierzemy na świadka, że źle nie chcemy.
Zadaliśmy sobie trochę trudu i przebrnęliśmy
przez dekret ogólny o przeprowadzaniu
rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Dokument wydany przez taki Sejm
kościelny, czyli Konferencję Episkopatu Polski.
Zrozumienie idei zapisanej przez biskupów w
dekrecie zajęło nam mniej więcej tyle czasu, ile
przeczytanie Ulissesa na studiach. W jednym i
drugim przypadku niewiele pojęliśmy.

Narzeczeni, strzeżcie się, bardziej niż wścibskich sąsiadów, uśmiechniętej teściowej i
ciotki spod Przasnysza z piątym kompletem
pościeli z satyny. Od 1 czerwca młodzi ludzie
chcący zawrzeć związek małżeński w kościele
muszą opowiedzieć szczerze o osobistych sekretach. I to komu? Księdzu! Jeśli źle wypadną
na „egzaminie”, mogą zapomnieć o zaobrączkowaniu. Przedświąteczna spowiedź, to przy
tym jak przedpołudniowe espresso. Gdzieś
przeczytaliśmy tłumaczenia Episkopatu, że
to właściwie dla dobra pary młodej i tylko z
powodu rosnącej liczby rozwodów w Polsce.

Fot. użyczone (UIM Szczawno-Zdrój)
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To prawie tak jakbyśmy napisali, że strażacy
do gaszenia stodoły używają benzyny. Ale
po kolei.
Dekret nakazuje księżom przeprowadzanie z
przyszłymi małżonkami rozmów. Wspólnie i z
każdym z osobna. Domyślamy się, że po to, aby
narzeczeni zdobyli się na jak największą szczerość
w opowiadaniu o życiu intymnym. Przygotujcie
się, bo ksiądz zapyta was, czy dopuszczacie rozejście się w wypadku trudności w małżeństwie? A
jeśli tak, czy chodzi jedynie o separację, czy może
rozwód? Czy jesteście zdolni do pożycia małżeńskiego i do tego, by mieć dzieci? Czy leczycie się
psychiatrycznie? Czy u drugiej osoby dostrzegacie
cechy, które rodzą obawy o powodzenie małżeństwa? Czy nadużywacie alkoholu, używacie
narkotyków lub innych środków odurzających?
Spłycając temat, sakramentalnego „tak” przed
ołtarzem nie powiedzą sobie pary, które nie
chcą mieć dzieci oraz impotenci. Zgody na ślub
kościelny nie dostaną także ci, którzy dopuszczają
separację. Litości, uszczypnijcie nas, czy to dzieje
się naprawdę?
Rozumiemy z tego, że ksiądz, wiadomo
kawaler, bez doświadczenia erotycznego,
zapyta was, czy uprawiacie seks po „misjonarsku”, a może lubicie inne „fikołki”. Może
panna młoda zostanie zmuszona wyjawić, że
jej partner ma kłopoty z erekcją, albo będzie
musiała odkryć nazwiska swoich dotychczasowych partnerów seksualnych. Cholera,
zagalopowaliśmy się nieco i zapomnieliśmy.
Przecież chodzi o ślub kościelny. Nie ma mowy
o zdeflorowaniu. Jesteśmy przekonani co do
jednego. Zakres i jakość potrzebnych informacji zakrawa na lekkie zboczenie. Może by tak
jeszcze wprowadzić prawo pierwszej nocy.
Dekret wskazuje na jeszcze jeden absurd.
Odnotowując odpowiedzi duszpasterz powinien unikać lakonicznego zapisywania
ich w formie „tak” lub „nie”, ale ma dołożyć
wszelkich starań, by zapis protokołu oddawał
możliwie jak najpełniej intencje rozmówców.
Wszystko natomiast, co byłoby istotne, ale
wykraczałoby poza rubryki protokołu, należy
zwięźle opisać na marginesie lub w załączonej
notatce. W Pornhubie producenci chyba nie
narzekają na kryzys twórczy, a jeśli, to wystarczy, że zajrzą do jednego z takich protokołów.
Scenariusz na gorący erotyk gotowy.
Tak się głośno zastanawiamy czytając
wytyczne do rozmów z narzeczonymi, czy
w biskupich gabinetach słowa rozsądek, racjonalność, wyobraźnia są zakazane? Gdyby
kapłani z dekretem wystąpili jako programem
satyrycznym, na przykład na takim Przeglądzie
Kabaretów PAKA, zwycięstwo mieliby w kieszeni. Z tym dekretem jest trochę jak ze starym
jak świat kawałem, którego nie powstydziłby
się nawet Karol Strasburgem w Familiadzie.
Przychodzi facet do spowiedzi. Ksiądz go pyta:
– Pijesz synu? – Piję ojcze, nawet dużo. Ale
najpierw chcę się wyspowiadać... Śmieszno
już było, teraz robi się straszno.
Tomasz Piasecki
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Koronawirus – raport tygodnia
Dziś ważne informacje dla dzieci i młodzieży, głównie uczniów wciąż objętych zdalną nauką oraz tych chcących wyjechać w wakacje na obóz lub kolonię. Przeczytajcie tych kilka zdań, bo to do was i waszych rodziców.
nia szeregu warunków. Organizatorzy letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży muszą
jak najszybciej zapoznać się z
wytycznymi i… po prostu je
spełnić. Wypoczynek będzie
mógł być zorganizowany tylko w
miejscach spełniających warunki
bezpieczeństwa. W jednym pokoju muszą być zakwaterowani
uczestnicy z tej samej grupy, w
której prowadzi się zajęcia. W
jednym pomieszczeniu (pokoju
lub namiocie) nie może przebywać więcej niż 4 osoby. Na
jedną osobę muszą przypadać
co najmniej 4 m. kw. Pomiędzy
turnusami tzw. powierzchnie
dotykowe – poręcze, klamki,
włączniki – muszą być dodatkowo zdezynfekowane. Obiekt,
w którym przebywają młodzi
ludzie, zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny oraz
ochrony osobistej dla wszystkich
uczestników.

Tymczasem wszystkie wałbrzyskie szkoły podstawowe
zostały już otwarte. Codziennie
uruchamiano po kilka placówek.
Odbywają się w nich zarówno
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, jak i konsultacje dla uczniów
klas IV-VIII.
Na koniec przypominamy jeszcze o najważniejszych obostrzeniach, które zniesiono od 6 czerwca. Od tego dnia możliwe jest
organizowanie wesel oraz innych
uroczystości rodzinnych, w których
bierze udział nie więcej niż 150
osób. W hotelach powinny już
zacząć działać baseny, siłownie i
kluby fitness, ale pod warunkiem
zachowania rygorystycznych zasad sanitarnych. Od ostatniej
soboty działalność mogły wznowić
kina, teatry, opery, balety, sale
zabaw i parki rozrywki. Jednak
nim się do nich wybierzecie, warto
sprawdzić, czy są otwarte.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

» Do końca roku
szkolnego dzieci nie
pójdą już do szkoły

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Wiemy już na pewno, że do
końca roku szkolnego nauka odbywać się będzie zdalnie. Oznacza
to, że dzieci do 26 czerwca nie
pójdą już do szkoły. Jak przekazał minister edukacji Dariusz
Piontkowski ocena końcowa
powinna być wynikiem tego
wszystkiego, co działo się przez
cały rok. A więc w pierwszym
semestrze i do chwili, gdy w
marcu ogłoszono pandemię i
dzieci zostały w domach.
Na razie nikt nie jest w stanie
powiedzieć, czy 1 września nauka
rozpocznie się normalnie. W szkołach. Wszystko zależy od rozwoju
epidemii i czy nie nadejdzie druga
fala zachorowań. Podobnie jak
wielu nauczycieli oraz uczniów,
wierzymy, że za niecałe trzy miesiące możliwa będzie tradycyjna
forma nauki.
Wiadomo, że letnie obozy i
kolonie będą mogły się odbyć,
ale tylko w przypadku spełnie-

FAKTY

Sport aż tak bardzo nie ucierpi
Prezydent Roman Szełemej zapewnia, że wałbrzyskie kluby
sportowe nie muszą się obawiać o dotacje z urzędu miejskiego.

Środowisko sportowe jest zaniepokojone
swoją przyszłością. Działacze klubowi mówią
wręcz, że znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji
finansowej, bowiem nie wiadomo, na jakich
zasadach będą nadal funkcjonować ich kluby.
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej mówi

jednak, że gmina nie będzie ciąć dotacji dla
klubów.
- Zamierzamy utrzymać poziom finansowania sportu w tym roku niemal w stu
procentach w porównaniu z założeniami.
Mówię zarówno o sporcie amatorskim, jak i
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kwalifikowanym. Stowarzyszenia sportowe
otrzymają do końca roku takie samo wsparcie.
Wyzwaniem jest poszukiwanie sponsorów,
bo sporo przedsiębiorców wycofało się z
finansowania tych drużyn. Samorząd pozostaje często jedynym źródłem finansowania
klubów, bo firmy czy spółki po prostu ze
względów oszczędnościowych wycofują się
ze wspierania sportu. Miasto ma również
wyzwania, ale nie zostawimy sportowców –
mówi Roman Szełemej.
SCB

Fot. użyczone (Aqua-Zdrój)

» Kompleks Aqua-Zdrój wciąż
pozostaje zamknięty

Aqua-Zdrój nad krawędzią
Nie jest żadną tajemnicą, że z powodu koronawirusa sytuacja finansowa tej miejskiej spółki, delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza. Co czeka Aqua-Zdrój i zatrudnionych tam pracowników?
- Sprzedaż usług gastronomicznych, eventowych, sportowych, basenowych została
wstrzymana. To musiało odbić
się na stronie finansowej spółki.
Nie mam żadnych złudzeń, że
liczba chętnych do korzystania z
takich obiektów będzie śladowa.
Przed pandemią było osób pływających kilkaset każdego dnia.
Teraz można się spodziewać
zaledwie kilkudziesięciu pływających na dzień. To katastrofalnie
nieopłacalne i dlatego Aqua-Zdrój pozostaje wygaszony
w swej działalności. Najpierw
musimy być pewni, że stworzyliśmy odpowiednie warunki

bezpieczeństwa, później musimy
rozeznać sytuację, czy będą
chętni do korzystania, a dopiero
potem, czy to się ekonomicznie
opłaca – informuje prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Prezes spółki Piotr Rachwalski prowadzi niełatwe rozmowy z pracownikami. Pewne
jest, że pracę straci blisko 100
osób. Zadaniem prezesa jest
utrzymanie spółki, by mogła
przetrwać w tym najtrudniejszym czasie.
- Redukcja etatów była konieczna. Wierzymy jednak, że
te osoby do tej pracy wrócą.
Nie jest to łatwa sytuacja dla

Fot. (red)
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zarządu i dla pracowników. To
ogromne wyzwanie dla obiektów hotelowych, które obecnie świecą pustkami. Spółka
obniżyła do maksymalnego
minimum koszty funkcjonowania. Obiekt nie jest i nie był
bilansującym się finansowo i
stąd miasto przekazuje co rok
kilkumilionową rekompensatę
celem wyrównania bilansu
spółki. Większa aktywność
Aqua-Zdroju powinna nastąpić
w okresie powakacyjnym – dodaje prezydent.
Tymczasem nieoficjalnie
wiemy, że hotel w kompleksie
zostanie prawdopodobnie oddany jakiemuś najemcy, który
podobno jest poszukiwany. Ta
sama przyszłość czeka też inną
komercyjną część kompleksu, a
więc restaurację. Hotel w Aqua-Zdroju oferuje 60 pokoi. Dotychczas z jego usług korzystali
głównie sportowcy, którzy gościli
w Wałbrzychu przy okazji rozmaitych zawodów lub zgrupowań.
Zdaniem prezydenta, działalność pozostałych spółek
miejskich nie jest zagrożona.
Praca w MZB odbywa się
standardowo i spółka działa
prawidłowo. - Stało się tak
dzięki sprawnemu zarządzaniu. Firma nawet przez chwilę
nie odnotowała poważniejszych zakłóceń. Wspieramy
działania proinwestycyjne,
by wzmacniać miejscowych
przedsiębiorców. Planujemy
kolejne inwestycje budowlane
– podkreśla Roman Szełemej.
W MZUK-u również nie nastąpiły większe przerwy w
funkcjonowaniu. Mówiąc o
Zamku Książ i Palmiarni prezydent dodaje, że spółka najtrudniejszy okres ma za sobą.
– Pojawiają się turyści, goście
hotelowi. W weekend było
około 1000-1500 turystów.
Aktywność i skuteczność pani
prezes i pracowników przynoszą efekty. To nie wystarczy na
bezpieczne funkcjonowanie,
ale mamy tu tendencję wzrostową – informuje prezydent.
Stara Kopalnia dostosowała
maksymalnie swoje funkcjonowanie do okresu pandemii. Też
pojawili się tam pierwsi turyści
i organizowane są pierwsze
SCB
wydarzenia.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przekazaniu 4,5 mln
zł na ratowanie zabytków. Znaczna część obiektów, która może liczyć na
środki, znajduje się na południu naszego województwa.

Dziedzictwa Narodowego - mówi
Grzegorz Macko, radny Sejmiku
Dolnośląskiego.
Na które zabytki w powiecie wałbrzyski przeznaczono pieniądze?

Stare Bogaczowice – kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP – 35 tys. zł oraz Pałac Struga
– 25 tys. zł; Głuszyca – kościół pw.
Narodzenia NMP w Grzmiącej – 80

tys. zł; Wałbrzych – kościół parafialny pw. św. Anny – 30 tys. zł,
Kolegiata Aniołów Stróżów – 25
tys. zł, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca – 30 tys. zł; Szczawno-Zdrój
– Uzdrowisko Szczawno-Jedlina
S.A. – 100 tys. zł; Czarny Bór – Zakład Leczenia Odwykowego (pałac)
– 40 tys. zł; Walim – kościół pw.
św. Jana Apostoła i Ewangelisty w
Dziećmorowicach – 25 tys. zł.
SCB

Fot. użyczone (www.polska-org.pl/Krajowa Agencja Wydawnicza)

» Stadion Miejski w Wałbrzychu, 1926 rok. Zdjęcie sprzed czasów „hitlerowskich”
ukazujące pokaz 1200 gimnastyków, który zorganizowano podczas otwarcia obiektu

Kiedyś to tu się działo
Stańcie na koronie stadionu na Nowym Mieście w
Wałbrzychu. Zamknijcie oczy i zacznijcie wsłuchiwać się w odgłosy. Słyszycie ryk kibiców i potężny
wybuch radości po strzelonym golu? Dziś patrząc na
to miejsce, trudno uwierzyć, że obiekt falował i tętnił. Wzbudzał takie emocje, że ciarki przechodziły po
plecach, a w brzuchu dosłownie coś się kotłowało.
Wielu z was ma na pewno
swoje wspomnienia z lat 80.
Przeżywaliście na swój sposób
mecze piłkarskiego Górnika,
który wtedy przyciągał na
stadion dosłownie masy ludzi. Masy to dobre słowo, bo
kibice zjeżdżali się z różnych
zakątków województwa. W
większości ciągnęli na stadion
przez pobliski park, na piechotę, bo można było zaoszczędzić na autobusie. Zresztą
kto by się zmieścił do komunikacji miejskiej, kursującej z
Pl. Grunwaldzkiego na Nowe
Miasto? W dobrym tonie było
się przejść te kilka kroków. W

drodze na mecz dyskutując
o czekającym widowisku, o
przeciwniku. W drodze powrotnej z wypiekami na twarzy
rozkładać na czynniki pierwsze
to, czego było się świadkiem.
Jedni zapamiętali kilometrowe kolejki przed kasami.
Inni słynny budynek „Prasa,
Radio, Telewizja”. Jeszcze
inni babinkę stojącą przed
wejściem i handlującą słonecznikiem, nasypywanym do
papierowych tubek. Albo ludzi
wysiadujących na parapetach,
na dachach pobliskich budynków, czy uczepionych gałęzi
drzew, bo nie dało się nigdzie

usiąść. Nie było eleganckich i
numerowanych plastikowych
krzesełek. Tylko drewniane
ławki, na których siedziało
się jakby w imadle. Razem z
innymi, co chwilę podnosząc
się i opadając na twarde jak
diabli szczebelki. Nikomu to
wtedy nie przeszkadzało.
Stadion wraz z przyległym
basenem otwarto w niemieckim Wałbrzychu 15 sierpnia
1926 roku, a budowę rozpoczęto rok wcześniej wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu. Od początku miał
to być obiekt piłkarsko-lekkoatletyczny. Na inaugurację od-

był się Tydzień Sportowy (od
15 do 22 sierpnia 1926 roku),
który zapoczątkował pokaz
1200 gimnastyków! Rozegrano również towarzyski mecz
piłkarski Wałbrzych – Drezno.
W 1932 roku Wałbrzych odwiedził natomiast Adolf Hitler,
uczestnicząc w wiecu wyborczym swojej partii NSDAP
zorganizowanym, oczywiście
na stadionie na Nowym Mieście. Podobno wygłosił krótką
przemowę z nieistniejącej już
trybuny od strony basenu i
pospiesznie udał się ze swą
liczną świtą w dalszą drogę.
Do Nysy i Gliwic.

Fot. (red)

Kolejne pieniądze na zabytki
- W wielu przypadkach dotacje
posłużą za wkład własny, dzięki
któremu możliwe będzie skorzystanie z dużej pomocy, która
płynie z Ministerstwa Kultury i
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» Lech Wałęsa przemawia na
stadionie na Nowym Mieście

Po wojnie nie od razu na
Nowym Mieście swoje mecze
rozgrywali piłkarze Górnika.
Odbywały się tam liczne zwody głównie lekkoatletyczne,
ale gdy już na murawie zaczęli
pojawiać się futboliści, było
wiadomo, że niedługo stadion stanie się ich domem. W
1969 roku powyżej trybuny od
strony ul. Olimpijskiej zamontowano elektroniczną tablicę,
która odmierzała czas oraz
pokazywała aktualny wynik
meczu. Był to prawdopodobnie
pierwszy, a na pewno jeden
z pierwszych elektronicznych
zegarów stadionowych w Polsce. Skonstruował go Zdzisław
Waszkiewicz, a współautorem

był Mieczysław Glud. Na stadionie na Nowym Mieście w
1980 roku gościł też przewodniczący NSZZ Solidarność Lech
Wałęsa, który spotkał się tu
z mieszkańcami ówczesnego
województwa wałbrzyskiego.
Dziś obiekt to obraz nędzy
i rozpaczy. W tym roku Aqua-Zdrój zarządzające tym miejscem chce doprowadzić w
okolice płyty boiska wodę, naprawić główne schody i zrobić
chodnik do hali lekkoatletycznej, żeby grający tam piłkarze,
mogli po utwardzonym podłożu
chodzić do szatni. Na razie nie
ma mowy o większych inwestycjach. Aż łza się w oku kręci.
Tomasz Piasecki
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NASZE POCIECHY

» Dawid Dobrzycki, ur. 18.02.2020 o godz. 17.20,
waga 2970 g, wzrost 58 cm, z Boguszowa-Gorc

» Oliwia Grzelak, ur. 19.02.2020 o godz. 1.20,
waga 3260 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha

» Jan Grzesiak, ur. 19.02.2020 o godz. 0.43,
waga 4280 g, wzrost 58 cm, z Nowej Rudy

Powracamy do wykonywania zabiegów

FOTO: użyczone

Obecne czasy i wszechobecny pośpiech prowadzą
do wielu chorób cywilizacyjnych, spowodowanych
między innymi długotrwałą pracą w pozycji siedzącej,
brakiem ruchu i wysiłku fizycznego, zanieczyszczeniem
środowiska i niewłaściwym sposobem odżywiania. W
lawinowym tempie rośnie liczba osób borykających się
z problemami kręgosłupa, chorobami układu krążenia
i stanami depresyjnymi. Odpowiedzią na te i na wiele
innych schorzeń mogą być naturalne metody leczenia,

które w połączeniu z medycyną konwencjonalną przynoszą znakomite rezultaty.
W Gabinecie Hirudoterapii znajdującym się w Wałbrzychu w Przychodni Piaskowa Góra przy ul. Głównej 4
oferujemy zabiegi z użyciem pijawek lekarskich, które dziś
przeżywają prawdziwy renesans. Niestety wśród części
społeczeństwa wciąż panuje stereotypowe przekonanie,
że leczenie pijawkami to zabobon, czy czary, a tak nie
jest i warto wspomóc tą formą terapii leczenie takich
chorób jak żylaki, hemoroidy, miażdżyca, nadciśnienie,
reumatyzm, bóle kręgosłupa różnego pochodzenia, bóle
stawów, kontuzje sportowe, nerwica, depresja, a także
tiki nerwowe i trądzik.
Efekt terapeutyczny, jaki uzyskujemy podczas zabiegu z
pijawkami, nie polega, jak sądzono jeszcze do niedawna,
na upustach ,, złej krwi”, lecz na tym, że pijawka podczas swej ,,pracy” wprowadza wraz ze swoją śliną do
naszego organizmu około 200 substancji biologicznie
aktywnych, które polepszają unerwienie i ukrwienie
uszkodzonych miejsc, poprawiają krążenie, usuwają
obrzęki, wspomagają wydalanie toksyn z organizmu, a
substancje wydzielane przez pijawki działają przeciwzakrzepowo, rozpuszczają istniejące zakrzepy, udrażniają
naczynia krwionośne, zapobiegają zawałom i udarom,
regulują cholesterol i ciśnienie krwi. Dzięki hirudoterapii
nasze organy są dobrze dotlenione i odżywione, lepiej
pracują i nie obumierają, co korzystnie wpływa na stan
naszego zdrowia.
Pijawki używane są jednorazowo i pochodzą z certyfikowanej hodowli laboratoryjnej, gdzie znajdują się pod
stałą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej.
Ponadto oferujemy terapie bańkami ogniowymi,
bezogniowymi, chińskimi i lekarskimi stosowanymi w
celu wzmocnienia układu odpornościowego, leczeniu
przeziębień i stanów zapalnych dróg oddechowych.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 533
741 573, a także do odwiedzin strony www.pijawki.
walbrzych.pl oraz FB Pijawki.Walbrzych.pl

ROZMOWA TYGODNIA

My jesteśmy z węgla
Jest chyba najbardziej rozpoznawalną fanką koszykarskiego
Górnika. Każdy zna „ciocię Grażynkę”. A jeśli nie zna, to na
pewno o niej słyszał. Grażyna Kulesza-Szypulska bycie babcią
rocznego wnuczka łączy z kibicowaniem swej ukochanej drużynie. Jak to się robi?
Jesteś szalikowcem?
- Sprawa definicji. Jeśli uznamy,
że szalikowiec to wierny kibic swojej drużyny z szalikiem w dłoni, to
tak. Jeśli przyjmiemy, że to osoby
agresywne wobec innych, to zdecydowanie nie. Jestem przeciwniczką
ustawek i innych aktów przemocy.
To może chociaż fanatyczką?
Zasiadasz w „młynie”, jeździsz
na wyjazdy, dopingujesz swoją
ukochaną drużynę?
- Jestem fanatyczką, bo kocham
swoją drużynę. Jest najlepsza, najcudowniejsza i tylko ona się liczy. Co
nie oznacza oczywiście, że będąc na
urlopie w Ustce, nie obejrzę meczu
Czarnych Słupsk, a odwiedzając
koleżankę w Warszawie, nie pójdę
na mecz Legii, do hali, do której
mam przysłowiowy rzut beretem.
Oczywiście, gdy będzie tam grał
Górnik, będę tylko i wyłącznie jego
kibicem. Tak było w 2018 roku w Białymstoku podczas meczu z Żubrami.
Wchodząc do hali, przywitałam się
ze swymi białostockimi znajomymi,
z którymi niejeden koszykarski chleb
zjadłam i oznajmiłam, że dziś kibicuję
Górnikowi. Żaden się nie zdziwił.
Wiedzą, że ze mnie wałbrzyszanka.
A co do wyjazdów to... od 1974
roku dla mnie każdy mecz Górnika
to wyjazd.... Z Łomży do Wałbrzycha
jest blisko 600 km...
- Wiem, mieszkając od wielu lat
w odległej Łomży, nie jest ci łatwo
dopingować co tydzień swoich
pupili?
Kiedyś było trudniej. Tylko dwa
programy telewizyjne i brak zasięgu odpowiedniej stacji radiowej.
Dziś włącza się laptopa i mecz jest.
Oczywiście, jeśli jest transmisja. Gdy
Górnik gra poza Wałbrzychem, przed
monitorami siedzi cały „Wałbrzyski
Kocioł”, oprócz oczywiście tych,
co pojechali. Kibicujemy wspólnie.
Opinie też wymieniamy, poprzez
komentarze. Słowem – technika w
służbie takich kibiców jak ja!
To na pewno zabrzmi banalnie,
ale kochasz koszykówkę i Górnika?
- Mało powiedziane. Ja kocham
cały Wałbrzych, a Górnik to jego
kwintesencja. Do tego jest to miłość
z wzajemnością. Kiedy wysiadam
na dworcu Wałbrzych Miasto, mam
wrażenie, że budynek dworca podskakuje z radości, a stara „Kalko-

mania” uśmiecha się od ucha do
ucha. Dobrze, dobrze... wiem, że to
ja podskakuję i śmieję się. Bo znów
jestem u siebie. W domu.
Pięknie powiedziane. Na ilu
meczach koszykarzy Górnika byłaś
w swoim życiu?
- Nie podejmuję się liczenia...
wbrew wszystkiemu.... chyba nie
było tego aż tak dużo... Od 1971 do
1974 na prawie wszystkich. Wcześniej też chodziłam... później było
już trudniej... Z Wałbrzycha rodzice
wywieźli mnie do Łomży latem w
1974.
Dobrze, a kiedy był ten pierwszy raz?
- Nie pamiętam... Ale pamiętam
mecz, podczas którego zakochałam
się w koszykówce – 3 lutego 1971
rok, towarzyskie spotkanie ze Śląskiem Wrocław. To było uderzenie z
kosmosu. I tak mi zostało.
Niesamowite! To już prawie 50
lat odkąd w twoich żyłach płynie
biało-niebieska krew?
- Więcej. W moich żyłach zawsze
płynęła taka krew. Jestem dziewczyną z Nowego Miasta, z ulicy Ogińskiego. W momencie, kiedy rodziłam
się w szpitalu na Paderewskiego, z
pobliskiego stadionu na porodówkę
dotarła nitka z krwiobiegu Górnika. Trafiła akurat na mnie. A tak
na serio – moja rodzina związana
była zawsze z Górnikiem, który był
wówczas jeden, bez podziału na dyscypliny. W lecie chodziliśmy na piłkę
nożną, zimą na koszykówkę. Potem
nawet trenowałam lekkoatletykę.
Pchałam kulą i rzucałam dyskiem u
Czesława Roszczaka.
Byłaś świadkiem największych
sukcesów klubu. Co ze złotych
lat 80. najbardziej utkwiło
ci w pamięci?
- Dziwne były dla
mnie lata 80. Nie zawsze dobre.... Najpiękniejszym momentem było zdobycie
mistrzostwa Polski w
1988 roku. To do dziś
największe sportowe
wydarzenie mojego
życia i żadne inne, a było
ich potem sporo, nie przebiło niesamowitych meczów
z Gwardią Wrocław. Spełniło
się wówczas moje największe
marzenie – zobaczyć Górnika

ze złotymi medalami. Byłam na obu
meczach w Wałbrzychu, płakałam, a
łzy radości mieszały się na mojej twarzy ze smakiem szampana. Od tamtej
pory uwielbiam musujące wino!
Dziś kibice Górnika tworzą „Wałbrzyski Kocioł”, ale od zawsze na
meczach koszykarzy było gorąco i
nieważne, w której hali grali?
- Bo my mamy nie tylko biało-niebieską krew! My jesteśmy z węgla!
On ciągle jest pod Wałbrzychem i
daje nam, ludziom związanym z
Górnikiem, wielką siłę i charakter. Przyjeżdżając do Wałbrzycha, czerpię z węgla energię
do dalszego życia. Nasz węgiel to nasz czakram. Lepszy
niż ten wawelski „kamień
mocy”.
Młodsi fani mówią o tobie
„ciocia Grażynka”. Skąd ta
ksywka?
- Piękna historia. Grzesiek
Lichwa z „Wałbrzyskiego Kotła”,
pseudo „Płetwa”, podczas jednego ze spotkań młodych ze mną
spontanicznie zwrócił się do
mnie „ciociu”. Trafił idealnie. I
mój wiek podkreślony, i więź
rodzinna „po szalu” też. Młodym też łatwiej tak się do mnie
zwracać. Na „ty” im nie wypada,
a ciocia to taka fajna, neutralna
instytucja.
Masz świadomość, że łamiesz wszelkie stereotypy
kibica. Nie chcę wypominać twojego wieku, ale
wiele kobiet na emeryturze raczej bawi
wnuki lub szydeł-

kuje, niż zajmuje się kibicowaniem?
- Tak wiem, łamię, jestem zjawiskiem nietypowym i nie mam
zamiaru tego zmieniać. Wiek działa
na moją korzyść. Im jestem starsza,
tym bardziej doceniam fakt, iż młodzi
mnie akceptują, przyjmują do swego
grona, cierpliwie znoszą moje czasami nietrafione opinie. W
moim
wie-
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ku można już wszystko, bo wszystko
wypada. Nie tylko włosy i zęby. A ja
najzwyczajniej w świecie kocham
być koszykarskim kibicem. Nie przeszkadza mi to w niczym być babcią
rocznego Arka. A szydełkowałam...
jako nastolatka. Przyznam się jednak
po cichu, że jestem magistrem filologii polskiej i byłam nauczycielem
polskiego. Dużo czytam, sama piszę
wiersze, opowiadania, prowadzę
bloga, jestem wielbicielką teatru i
kina. Wałbrzyski plac Teatralny to
symbol mego życia. Z jednej strony
– najstarsza hala Górnika, z drugiej
– teatr dramatyczny. Potrafię rano
czytać Olgę Tokarczuk, a wieczorem
oglądać mecz. W sobotę kibicować
Górnikowi. A w niedzielę obejrzeć
spektakl w wałbrzyskim teatrze.
Bywałam też w środowisku wałbrzyskich poetów. Czytałam swoje
wiersze. Za jeden dostałam nawet
nagrodę. Tu się nic nie wyklucza. Tu
się wszystko łączy.
W porządku, a teraz „ciociu”
popuść wodze fantazji. O czym
marzysz jako kibic koszykarskiego
Górnika?
- Oczywiście jak wszyscy, o kolejnym tytule mistrzowskim. Chociaż... to chyba nie marzenie, to
oczekiwanie. Mam jednak marzenie
typu science fiction. Oto w szaliku
i koszulce klubowej wjeżdżam
wózkiem na parkiet największej wałbrzyskiej hali. Wózek, inwalidzki oczywiście,
pchają już łysi lub siwi
członkowie dzisiejszego
„Wałbrzyskiego Kotła”.
Ja mam 87 lat, a
Górnik świętuje
swoje stulecie!
Jakże chciałabym
tego doczekać!
Rozmawiał
Tomasz
Piasecki

» – Jestem zjawiskiem nietypowym i nie mam zamiaru tego zmieniać – mówi Grażyna Kulesza-Szypulska

Fot. Dominik Hołda
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MIEROSZÓW

Jubileuszowe MCK
Burmistrz miasta Andrzej Lipiński wspólnie z Violettą Kopką,
przewodniczącą RM, gościli w Mieroszowskim Centrum Kultury. W
tym roku przypada bowiem jubileusz 25-lecia funkcjonowania tej
instytucji, a był to również Dzień Działacza Kultury.

- W związku z tym pięknym jubileuszem,
składamy dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom najserdeczniejsze gratulacje oraz wielkie

podziękowania za codzienną, pełną serca i
zaangażowania pracę, za kreatywność i odwagę
w podejmowaniu nowych wyzwań. Życzymy
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kolejnych 25 lat sukcesów – mówią zgodnie
Violetta Kopka i Andrzej Lipiński.
MCK dysponuje czterema obiektami, do których należą: biblioteka w Sokołowsku, obiekt
przy ul. Żeromskiego 28 z Gminną Biblioteką
Publiczną w Mieroszowie, salą wystawową oraz
salą spotkań, salą muzyczną oraz salą plastyczną,
obiekt przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie – halę
sportowo-widowiskową z kompleksem boisk,
obiekt przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie, w
którym znajduje się hostel oraz sala sportowa,
SCB
a także boiska zewnętrzne.

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

» W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie wymyślili
świetną akcję, dzięki której zyskali nowych fanów
i wielką promocję w całej Polsce

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Nie zawsze tak chcą śpiewać
Gdy o takich akcjach słyszymy, od razu chcielibyśmy wdrapać się na jakiś szczyt,
żeby wiwatować na cześć pomysłodawców. Zapytacie, czym tak się „jaramy”?
Zaraz wam o tym opowiemy. Dodamy tylko, że dzięki takim przedsięwzięciom instytucje kultury nie tylko zyskują wielką i darmową promocję. Ale przede wszystkim zdobywają nowych fanów. Nic tylko przyklasnąć.
Dobra, ale koniec enigmatycznej
gadki-szmatki. Czas przejść do konkretów, bo przecież od tego jesteśmy,
żeby dokładnie opisywać wam,
co też takiego wymyślili w Teatrze
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, że
tak nam to się spodobało. Bo cały
ten wstęp poświęcony był właśnie
tej instytucji.
Jej nowy szef Mirosław Kowalik,
znany skądinąd z grupy Raz Dwa
Trzy, gdy zaczęła się pandemia i
o kulturze mało kto myślał, mógł
zaszyć się w domu i przeczekać
histerię związaną z koronawirusem.
To nie byłoby jednak w jego stylu.
Wiedział, że komunikacja z widzami
załamie się, a właściwie nie będzie
jej w ogóle. Żeby podtrzymać bez-

pośredni kontakt z publicznością,
wszystkie działania teatr przeniósł
do sieci, wykorzystując do maksimum swoją stronę internetową i
potężne narzędzie, jakim jest Facebook. Dobrze, dobrze, powiecie, ale
każdy tak zrobił, co w tym nadzwyczajnego? Do tego momentu jeszcze
nic. Zgodnie z ułożonym kalendarzem imprez Zdrojowy organizował
w świecie wirtualnym spotkania z
mieszkańcami. Każdy mógł zaśpiewać patriotyczną piosenkę z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Widzowie mogli nawiązać
relację z lokalnymi artystami, ot
choćby Futyma Quintet, ale także…
I tu dochodzimy do sedna. Kowalik wykorzystując swoje szerokie

kontakty wśród muzyków zaprosił
znanych artystów do przekazywania
Teatrowi Zdrojowemu i mieszkańcom Szczawna pozdrowień. Odzew
był niesamowity. Nie skończyło się
na zwykłych postach, ale artyści
zachęceni do kontaktu i ośmieleni
dobrym odbiorem akcji, zaczęli
nagrywać krótkie filmiki, niektórzy
wykonywali utwory, inni śpiewali.
Rozumiecie, w czym rzecz?! Niesamowite!
Wśród zaproszonych do akcji gości
znaleźli się Lidia Pospieszalska, Mieczysław Szcześniak, Andrzej i Dorota
Jankiewicz, Janusz Kasprowicz, Dariusz Malejonek, Jacek Bończyk, Dorota Miśkiewicz, Michał Miśkiewicz,
a także artyści Teatru Wielkiego w

Poznaniu, kabaret Hrabi, Jose Torres,
Adam Nowak z zespołem Raz Dwa
Trzy, Ernest Bryll, Zespół u Studni,
Kazimierz Tischner (brat ks. prof.
Józefa Tischnera), Joachim Mencel.
Przyznacie, zacne grono.
Filmy nagrane przez zaproszonych
artystów z pozdrowieniami dla widzów Teatru Zdrojowego, mieszkańców miasta i okolic miały ok. 100 tys.
odtworzeń w całym kraju. Bo muzycy
chętnie wrzucali je na swoje kanały
w social mediach. Gdyby ktoś chciał
zapłacić za taką promocję, musiałby
wydać trochę grosza… A tak bezpłatnie wielu w Polsce usłyszało o
teatrze w małym Szczawnie.
To jeszcze nie wszystko. Oprócz
działalności w świecie wirtualnym

teatr pracuje nad wydaniem płyty z
kolędami, którą wspólnie z dziećmi
ze Szczawna-Zdroju i sąsiednich
gmin nagra zespół „Liko Max Band”.
Dodajmy, że prace są zaawansowane. Po ogłoszeniu wyników organizowanego przez Teatr Zdrojowy
konkursu na tekst piosenki dziecięcej,
równolegle rozpoczęły się prace
nad przygotowaniem materiału na
kolejną płytę, którą dzieci nagrają ze
znanymi artystami. – W tych czasach
integracja społeczna jest niezwykle
ważna i my chcemy w niej uczestniczyć jako ci, którzy współtworzą
kulturę i czerpią siłę od jej odbiorców – skromnie kwituje Mirosław
Kowalik.
Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA
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GŁUSZYCA

» Po długim czasie „zamknięcia” każdemu
przyda się ruch na świeżym powietrzu

Aktywnie po wirusie
Głuszyca może pochwalić się kompleksem boisk Orlik zlokalizowanym przy ul.
Dolnej niedaleko obiektu kąpielowego.
Kompleks otwarty jest codziennie w wyznaczonych godzinach. Można zagrać tu
zarówno w piłkę nożną, jak i w siatkówkę.
Także w siatkonogę? Możliwości jest wiele.
Grać może każdy, najmłodsi i ci nieco starsi.
W końcu po tak długim okresie „zamknięcia” każdemu przyda się trochę ruchu na
świeżym powietrzu.
Amatorów aktywnego spędzenia czasu
wolnego zapraszamy do skorzystania z

rowerów elektrycznych. Od 1 czerwca
tego roku wypożyczalnię przeniesiono do
Centrum Przesiadkowego przy ul. Łukasiewicza. Pamiętajcie, że rowery możecie
wypożyczać od wtorku do soboty.
Przy korzystaniu z Orlika i rowerów elektrycznych należy pamiętać o przestrzeganiu
zasad higieny i dystansu społecznego.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy pod adresem www.
ckmbp.gluszyca.pl.
Red

Fot. użyczone (CK-MBP w Głuszycy)

Zaczynamy żyć prawie normalnie. Otwarte są
już hotele, restauracje, można iść do fryzjera
czy kosmetyczki. Dzisiaj jednak nie o tym.

JEDLINA-ZDRÓJ

» Pięknieje nowe Centrum Socjalne w Jedlinie

Aż miło na to popatrzeć
Takie informacje zawsze
nas podbudowują, że w tych
trudnych czasach inwestycji
nie przerwano, jest kontynuowana, ba, nie ma opóźnień
i roboty zostaną zakończone
zgodnie z planem.
Generalny remont budynku
prowadzony jest w ramach
projektu noszącego jak zwykle
w takich sytuacjach przydługą
nazwę. Jest to „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zaple-

czem w gminie Jedlina-Zdrój”.
Co warte podkreślenia, projekt został dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
W nowym centrum znajdą
się m.in. biura, pokoje doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych,
sanitarne, sale wykładowo-szkoleniowe, kuchnia, jadal-

nia, pomieszczenia do zajęć
sportowo-rekreacyjnych i tych
rehabilitacyjno-ruchowych.
W planach jest też utworzenie w budynku sali wypoczynkowej i magazynu. Budynek
został już wyposażony w windę
zewnętrzną, co będzie stanowiło spore udogodnienie dla osób
starszych, niepełnosprawnych i
dla przyjeżdżających ze swoimi
pociechami w wózkach.
Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Trwa przebudowa Centrum Socjalnego w Jedlinie-Zdroju. Prace są już bardzo zaawansowane, a ich
zakończenie przewidziano we wrześniu tego roku.

» Kościół św. Anny w Vižňovie (w tle Szpiczak)

MIEROSZÓW

Idealny spacer dla każdego

Z Mieroszowa musimy dojść do
Nowego Siodła, a następnie na końcu miejscowości skręcić w lewo na
asfaltową ścieżkę rowerową, którą
dojdziemy do miejsca postojowego
tuż przy granicy państwa.
Przez cały czas marszu możemy
podziwiać uroki krajobrazu Obniżenia Mieroszowskiego, Mieroszowskich Ścian, pobliskich miejscowości
Mezimesti, Vižňova oraz Golińska.
Po lewej stronie ciągnie się pas Gór

Suchych z górującym nad nim masywem Ruprechtickiego Szpiczaka
(880m n p. m) z metalową wieżą
widokową wybudowaną w 2002
roku. Tuż za granicą napotkamy
malowniczą chatę pustelnika, a idąc
dalej dotrzemy do Vižňova. Już z daleka możemy podziwiać zabytkowy
kościół św. Anny.
Dokumenty o średniowiecznym
zabytku sięgają 1335 roku. Budowę
obecnego kościoła rozpoczęto w

1724 r. i ukończono 4 lata później.
Na północ od świątyni warto odwiedzić geologiczny ogród skalny,
zawierający tablice informacyjne
oraz typy skał występujących w
okolicy wraz z ich szczegółowym
opisem. Do Mieroszowa wrócimy
tą samą drogą. Atutem spaceru jest
niewielka różnica wysokości terenu,
co sprawia, że jest to idealna trasa
dla wszystkich.
Red

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Wystarczy kilka godzin wolnego oraz słoneczny dzień, aby
odkryć zachwycającą okolicę. Gdy granice zostaną otwarte,
proponujemy wybrać się na spacer do Vižňova, czeskiej miejscowości, położonej w pobliżu Nowego Siodła. Czeka na was
10-kilometrowa trasa (tam i z powrotem), którą pokonacie w
3 godziny.
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Nieistniejący obiekt, z którego
zarządzano książęcym uzdrowiskiem

Szczawieńskie luksusy Hochbergów
W dzisiejszej odsłonie historycznego cyklu o książęcej dynastii Hochbergów, opowieść o ich największej dumie, czyli uzdrowisku Bad Salzbrunn. Dzisiejsze Szczawno-Zdrój należało do Panów na Książu w latach 1509-1933. Na początku XX wieku stworzyli tu enklawę luksusu dla kuracjuszy i turystów z najwyższych sfer.
Sprawdźmy, co zostało z ich spuścizny.
Pole golfowe na mistrzostwa

W 1925 roku rozegrano tu dwa zawodowe turnieje – Puchar Śląska i Mistrzostwa Niemiec.
W tych drugich zwyciężył Bernhard von Limburger, późniejszy wydawca pierwszego niemieckiego czasopisma o tematyce golfowej, a także architekt przeszło 70 pól golfowych, powstałych
na terenie kontynentalnej Europy w latach 1926-27. W Bad Salzbrunn rozegrano także dwa
kolejne mistrzostwa kraju w 1926 i 1927 r. W większości środowisko graczy z Bad Salzbrunn
było reprezentowane przez lekarzy, bankierów i biznesmanów. Przez wiele lat do Szczawna
przyjeżdżali jednak słynni i bogaci ludzie i to oni byli przede wszystkim klientelą tutejszego pola.
Miejsce to stało się szybko ważnym centrum spotkań ówczesnej śmietanki towarzyskiej, tłumnie
odwiedzanym przez przedstawicieli wyższych sfer. Dla przykładu, w 1932 r. z wizytą pojawił
się tu książę Sigvard ze Szwecji. Goście pola zatrzymywali się głównie w Grand Hotelu (Śląskim
Dworze), skąd golfiści musieli pokonać odległość jedynie 200 metrów przez las, aby dotrzeć do
pierwszego tee. Okres świetności pola w Bad Salzbrunn przerwała wojna. Pole zamknięto, a w
okresie PRL golf uważany był za sport burżuazji i praktycznie wyeliminowano go z życia Polaków.
Od lat 70. w Szczawnie w dawnym domku klubowym mieściła się kawiarnia „Słoneczna Polana”
hotel i restauracja. Obecnie część dawnego pola jest użytkowana po przebudowie jako znany
wśród kolarzy górskich tor 4Cross MTB (rowerów górskich).

Grand Hotel i luksusowe pokoje

Największą szczawieńską inwestycją Hochbergów stała się budowa w 1910 roku Grand
Hotelu, przemianowanego później na „Schlesische Hof” czyli „Śląski dwór” (dzisiejsze Sanatorium nr 1) o 130 luksusowych pokojach, wyposażonego we wszystkie ówczesne zdobycze
cywilizacyjne. Obiekt powstał z okazji wielkich manewrów wojskowych w 1913 roku, podczas
których hrabia Rzeszy, Hans Heinrich XV von Hochberg, książę von Pless, zakwaterował w nim
najznamienitszych uczestników i gości z cesarzem Wilhelmem II, królem Grecji Konstantynem
I oraz lordem Winstonem Churchillem na czele.

Iluminacje na urodziny
Iluminacje, zwane włoską
nocą odbywały się z okazji
urodzin właścicieli uzdrowiska, książąt Jana Henryka XI,
jego syna i dziedzica Jana
Henryka XV, a także księżnych
Matyldy i Daisy. Obejmowały
promenadę i park zdrojowy,
a często sięgały daleko poza
parkowe założenia, obejmując Wzgórze Gedymina. Uroczyste oświetlenie łączyło się
z występem orkiestry uzdrowiskowej, budynki i alejki
oświetlane były tysiącami
lampionów. Trwało to około 2
godzin, rozpoczynając się po
20:00, choć czasami znacznie
później.
Opr. Mateusz Mykytyszyn,
Zamek Książ w Wałbrzychu
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Książęce korty tenisowe

Dla uprzyjemnienia pobytu gościom książętom von Pless (i oczywiście co bardziej majętnym
kuracjuszom) przygotowano 5 kortów trawiastych, pełnowymiarowych oraz nieopodal 3 korty
treningowe wraz z boiskiem do krykieta (w ich miejscu stoi dziś Dom Zdrojowy). W dniach
12-15 kwietnia 1904 – zorganizowano w Szczawnie I Powszechny Turniej Tenisa Ziemnego (I.
Allgemeine Lawn – Tenis – Turnier). Dziś zarządcą szczawieńskich kortów jest klub MKS 1985
Szczawno-Zdrój. Obiekt w Szczawnie-Zdroju dysponuje czterema kortami otwartymi i jednym
kortem w hali. Wszystkie mają nawierzchnię ziemną. Korty posiadają zaplecze socjalne (szatnie,
sanitariaty), a także Kawiarnię Kortową.

Teatr wielką chlubą

Daisy śpiewa

Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju funkcjonował przez
długie lata pod kierownictwem panny Julietty Ewers.
Budynek teatru, oddany do
użytku w 1892 r., miał piękne
wnętrza w stylu neorokokowym. Sala mogła pomieścić
380 widzów. Znajdowała
się tam także książęca loża,
z której korzystano nader
często. Jak podawał jeden z
przewodników, przedstawienia odbywały się w sezonie
od 1 czerwca do 15 września,
pięć razy w tygodniu, oprócz
środy i soboty. W repertuarze
przeważały utwory lekkie,
komedie takie, które stanowić
mogły uzupełnienie wypoczynku w uzdrowisku. Teatr
jest chlubą uzdrowiska po
dziś dzień.

20 lipca 1907 r. w sobotni wieczór
odbył się w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie wyjątkowy koncert. Wśród
gości był m.in książę Jan Henryk XV,
jego brat hrabia Fryderyk, minister
Georg von Rheinbaben, nadprezydent prowincji śląskiej, hrabia Robert
Zedlitz-Trutschler oraz hrabia Pückler
pomagający przy organizacji imprezy.
W pierwszej części programu orkiestra książęca wykonała m.in. uwerturę
do opery R. Wagnera Tannhauser. W
drugiej części kilka pieśni wykonała
sama księżna Daisy, potem w duecie
z hrabią Pücklerem. Cały dochód z
koncertu wyniósł około 1900 marek,
które księżna przeznaczyła na potrzeby szkoły dla niepełnosprawnych i
dla osób potrzebujących wsparcia.
W ,,Zalzbrunner Zeitung’” z 30 lipca
ukazało się drukiem podziękowanie
księżnej Daisy dla wszystkich, którzy
przybyli na koncert. Informowała w
nim także o uzbieranej kwocie i jej
przeznaczeniu.
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Fot. użyczone (TLiA)

» Ideą warsztatów jest stworzenie
niezwykłego dziecięcego świata

To wszystko dla dzieci
Ale o co chodzi? Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
wraz z Fundacją T: ogłosił właśnie nabór na bezpłatne
letnie warsztaty twórcze. Nazwano je „Poza horyzont”.
Prawda, że zgrabnie? Zajęcia dedykowane są dzieciom
w wieku 8-12 lat.
Teatr Lalki i Aktora wraz z wrocławską
Fundacją T:. Spieszymy szybko donieść, że

zajęcia wystartują 29 czerwca i potrwają do
11 lipca, czyli dwa tygodnie potężnej dawki

Zanim do kina

Euforia wszystkich zmysłów
Zapraszamy do naszego stałego cyklu. Powoli wiele rzeczy wraca do normalności. Również kina się rozkręcają”,
ale nim na dobre zapełnią się widzami i zaczną przyciągać
repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, zobaczcie
zestaw filmów, które stały się dla mnie najważniejsze. Dziś
chciałbym polecić „Euforię” Iwana Wyrypajewa.
Jego debiutancki film pokocha się
bezwarunkowo, albo całkowicie odrzuci. Kryterium jest na pewno rodzaj
wrażliwości odbiorcy. „Euforia” ma
tradycyjną fabułę, akcję i bohaterów,
ale to zdecydowanie kino poetyckie.
Jeśli czerwona sukienka szarpana
stepowym wiatrem robi na tobie
większe wrażenie niż atak eskadry
statków kosmicznych w „Gwiezdnych wojnach”, to „Euforia” jest
filmem właśnie dla ciebie.
Historia dzieje się w południowej
Rosji nad brzegiem Donu. Tam
Wiera (Polina Agurrewa) mieszka z
mężem Walerim (Mikhail Okunev)

i córeczką. Ich życie przebiega niespiesznie, zgodnie z prawami natury. Ich harmonię zakłóca obecność
w okolicy Pawła (Maksim Ushakov),
twórcy łodzi. Niespodziewanie dla
ślicznej Wiery i trochę szalonego
Pawła pojawia się między nimi
uczucie. Nie jest to jednak zwykła
miłość jakich wiele, lecz wzniosła
i prosta zarazem, przejawiająca się
między innymi długimi, głębokimi
spojrzeniami i wspólną kontemplacją ciszy. Te proste sytuacje z naturą
w tle mają jakąś niezwykłą siłę i
magię. Wyrypajew z autorem zdjęć
– Andriejem Najdenowem, niemal-

że eksplodują talentem malarskim
i serwują nam ujęcie za ujęciem,
które zapierają dech w piersiach.
Przykładem może być scena, kiedy
dziewczyna, we wspomnianej czerwonej sukience i trampkach, opiera
się o drewnianą chałupę, a z boku
widoczna jest gałąź. Rosyjski twórca
nie psuje efektu nadmierną ilością
dialogów. Do formy filmu idealnie
pasuje brzmienie ciszy (muzyka
Aidar Gajnulin).
Kultowy reżyser teatralny, w
tym szaleństwie estetyczno-dźwiękowym, nie zapomniał o samej
historii. Powstały trójkąt ma swój

dramatyczny przebieg. Mąż Wiery,
kiedy dowiaduje się o romansie
żony, postanawia działać. W prawą rękę bierze sztucer, w lewą butelkę wódki i zamierza przywrócić
porządek. Reżyser i autor scenariusza, przypomnę, że prywatnie
mąż Karoliny Gruszki, z rozmysłem
dobrał aktorów – tylko teatralnych. Niezwykłości tego zabiegu
dodaje fakt, że Maksim Ushakov

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zbliża się trzecia edycja warsztatów „Lato
w Teatrze” organizowana przez wałbrzyski

twórczej zabawy podlanej sosem edukacyjnym
ze szczyptą improwizacji.
Plan jest taki, by przez dwa tygodnie uczestnicy spotykali się zarówno w świecie wirtualnym – online, jak i realnym, w Teatrze Lalki i
Aktora. Pod opieką pedagogów i artystów z
różnych dziedzin będą pracować na zajęciach
teatralnych, tekstowych, ruchowych, dźwiękowych, plastycznych, multimedialnych i sensorycznych. – Chcielibyśmy, aby nasze warsztaty,
które zatytułowaliśmy „Poza horyzont”, były
performatywną mozaiką, złożoną z dźwięków,
obrazów, emocji, zapachów i wyobrażeń. Razem z uczestnikami wyruszymy w artystyczną
podróż poza horyzont znanego nam świata i
sztuki – tłumaczą Marta Kurowska i Karolina
Sobolewska, koordynatorki programu. Musicie
wiedzieć, że rzeczywistość naszych marzeń nie
jest jakąś odległą perspektywą, ale zaczyna
się tu i teraz. Postawcie pierwsze kroki w jej
kierunku. Chcecie?
Ideą warsztatów jest stworzenie niezwykłego
dziecięcego świata, będącego wizją wymarzonej
przyszłości. Zebrane historie, emocje, artefakty
wszystkich uczestników potraktowane zostaną
jako materiał dla wyobraźni i ułożenia niezwykłej
opowieści.
Aby wziąć udział w warsztatach „Poza horyzont”, wystarczy stworzyć własny autoportret
z… przyszłości. Chętne dzieci mogą napisać
wiersz, nakręcić film, zrobić fotoreportaż lub np.
zaprogramować grę z udziałem samego siebie
z przyszłości. Gotową pracę ze zgłoszeniem i
załącznikami (do pobrania ze strony Teatru lub
Fundacji) należy dostarczyć do TLiA w Wałbrzychu lub wysłać mailem na adres: karolina@
tedwukropek.pl. Termin zgłoszeń upływa 12
czerwca.
Projekt „Lato w Teatrze/Poza horyzont” realizowany jest w ramach programu Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie, finansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ToP

– odtwórca roli opętanego miłością Pawła – jest... scenografem i
grafikiem, ale nie aktorem. Trudno
mu jednak odebrać autentyzm.
Można oczywiście analizować, czy
przedstawiona miłość jest prawdziwa, czy zbyt powierzchowna,
ale w tym przypadku to nieważne
– wystarczy dać się unieść euforii
zmysłów i emocji.
Piotr Bogdański

» Oglądając „Euforię” trzeba dać
się porwać zmysłom i emocjom
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

15

MISZMASZ

WIESZ CO | NR 23/9.06.2020 r.

SKN

Okiem gracza

Muzyka ważna w grach

CHALLENGER

Fot. użyczone (www.gamesguru.org)

Przez wiele lat przy produkcji gier komputerowych spory nacisk
kładziono na tworzenie ścieżek dźwiękowych. To właśnie one scalają naszą rozgrywkę wraz z fabułą, dając niewiarygodne doznania oraz satysfakcję podczas zagłębiania się w świecie gier.

Prawnik radzi
Nie wiem, czy wiecie, ale wszedł już w życie pakiet przepisów antylichwiarskich uchwalonych w
ramach rządowej tarczy antykryzysowej 3.0. Czyli
ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Obejmuje on m.in. zakaz
stosowania przewłaszczenia
na zabezpieczenie w umowach z osobami fizycznymi,
niemożność prowadzenia egzekucji z nieruchomości, gdy
dług jest niewielki oraz karę
do 5 lat pozbawienia wolności
za żądanie spłaty pożycz-

ki udzielonej na warunkach
przekraczających ustawowy
próg. Nowe regulacje mają
chronić pożyczkobiorców
przed stosowaniem lichwiarskich praktyk.
Zgodnie z art. 1 tarczy 3.0
nieważna jest umowa, w
której osoba fizyczna zobo-

UWAGA KONKURS

Kolejny tydzień, kolejny konkurs. Znów dzięki nam zjecie
przepyszny posiłek. W tym tygodniu w restauracji Happy Day
w Śródmieściu Wałbrzycha. To doskonałe miejsce nie tylko na
obiad lub kolację. Lokal idealnie nadaje się na zorganizowanie
imprezy rodzinnej: chrzcin, komunii, wesela, ale także urodzin,
imprez firmowych, spotkań biznesowych oraz styp.
Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść lunch? Przede
wszystkim odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zobaczcie
fotografię obok. Jak nazywa się widoczna na zdjęciu baszta
znajdująca się na terenie bardzo znanego zamku na Dolnym
Śląsku? Nagrodami dla osób znających poprawną odpowiedź
jest 10 zestawów obiadowych o wartości do 20 złotych każdy.
Poprawne odpowiedzi należy 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
Happy Day przy ul. Andrzeja Wajdy 1 w Wałbrzychu czekają
od najbliższej środy do piątku (od godz. 13:00). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl

wiązuje się do przeniesienia
własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb
mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy
niezwiązanej bezpośrednio
z działalnością gospodarczą
lub zawodową tej osoby. Przy

Oficjalne ścieżki dźwiękowe
w skrócie OST (z angielskiego
– official sound track) stały się
swego rodzaju sztuką. W ich
tworzenie zaangażowanych
jest wielu artystów, a w niektórych przypadkach pojawiają się nawet światowej sławy
kompozytorzy. To dzięki nim
jesteśmy w stanie nacieszyć
się pięknem i harmonią kreowanych przez nich symfonii.
Jestem wielkim fanem OST
z gry „World of Warcraft”, a
także „Dragon Age”, „TES:
Skyrim” oraz rodzimego

„Wiedźmina 3”. Wiadomo,
istnieje wiele innych ścieżek,
godnych uwagi. Dlatego jeżeli kochacie muzykę, warto
te ścieżki odkrywać. Bo cóż
jest lepszego od posłuchania
swojego ulubionego utworu na żywo? Usiąść w sali
koncertowej i zatopić się w
niepowtarzalnych dźwiękach.
Wsłuchać się w brzmienie
skrzypiec, wiolonczeli, harfy
lub fletu. Takie właśnie koncerty muzyki z gier komputerowych stanowią prawdziwą
gratkę dla fanów OST.

czym dotyczy to określonych
przypadków, wskazanych w
nowo wprowadzonym art.
3871 kc, a mianowicie gdy:
1) wartość nieruchomości
jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością
roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek
maksymalnych za opóźnienie
od tej wartości za okres 24
miesięcy;
2) wartość zabezpieczanych
tą nieruchomością roszczeń
pieniężnych nie jest oznaczona;
3) zawarcie tej umowy nie
zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez
biegłego rzeczoznawcę.

Sankcja nieważności
umów przewłaszczenia na
zabezpieczenie nieruchomości służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych znajduje zastosowanie
jedynie do umów zawartych
po dniu wejścia w życie tarczy 3.0. Jako, że art. 3871
kc zaczął obowiązywać po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, zatem ewentualną sankcją nieważności
zostaną objęte wyłącznie
umowy zawarte po 30 maja
2020 r. Natomiast do umów
zawartych wcześniej stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.

Nadal z powodów pandemii nie jesteśmy w stanie
rozkoszować się takim eventem na żywo. Nie martwcie
się jednak – organizowane
są wersje online. Na przykład
w ostatni piątek odbył się
koncert online Game Music
Festival. Było to podsumowanie muzycznych uniesień
z I oraz II edycji tego koncertu. Nie zabrakło na nim
dźwięków z gier takich jak
„Heroes of Might and Magic”,
„Ori and the Blind Forest”,
„Journey”, „Shadow of the
Colossus” czy „World of Warcraft” z klasycznym i jednym
z najpopularniejszych OST z
WoW’a „Invincible”. Wypatrujcie podobnych wydarzeń
w przyszłości, bo na pewno
znowu się pojawią.
„Venegeur” – SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Jaka nazywa się widoczna na zdjęciu
baszta znajdująca się na terenie bardzo
znanego zamku na Dolnym Śląsku
...................................................................
...................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w
restauracji Happy Day
przy ul. Andrzeja Wajdy 1
w Śródmieściu Wałbrzycha

Red
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STREFA ROZRYWKI

STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 9

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka
gimnastyka dla szarych
komórek
Poziomo:
2 – im bardziej ostra, tym bardziej wierna
3 – ciało niebieskie z karmelem
4 – żeglarska waluta
6 – oferta wspierająca położenie
7 – papierowa, a jest w stanie rozkruszyć
nawet twardy przedmiot
8 – pasiasty drapieżnik z grubym
pancerzem
9 – ma ogniste włosy z r, ale również się
ociąga
10 – rzeka w rosole
Pionowo:
1 – nie Wielka Brytania z awersją do
wiedzy
2 – z polnej jarzębiny niczym wino
4 – bardzo gorąca, a do obiadu smaczna
5 – z reguły służy do ratowania, choć
literkę uszkadzała

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - robi to barber bez ubrania - goli
6 - skomponował pierścień, a poprowadził nie raz do zdobycia złota - wagner
7 - odrobina wody, a klei - kropelka
11 - gorąca pora z tytułem króla - lato
12 - staw między słupkami z tytułem olimpijskim - kostka
Pionowo:
1 - uciążliwy owad tajnych służb - pluskwa
3 - takie samo drzewo - klon
4 - dodatkowo w środku marki samochodu i na granicy
morza - fiord
5 - bilonowy turbo piłkarz - grosicki
8 - uprawnienie na korzyść hodowlanego ptaka - prokura
9 - środek transportu, gdy lekarstwo cyka - lektyka
10 - malutki płaz popularny w polskich miastach - żabka
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» Chełmiec Wałbrzych z 1958 roku. Od lewej: Jan Zabagało, Lech Dziuba, Waldemar Szczepanowski, Mieczysław Kurzawiński, prezes klubu Zdzisław Niziński,
trener Ryszard Świątkiewicz, Adam Andruszko, Michał Andruszko, Kazimierz Rudzewicz, Marian Mołczan

„Igła”, co zszywa emocje
Nie jest trudno być zakochanym w dyscyplinie sportowej przeżywającej boom. Albo kibicować drużynie odnoszącej wielkie sukcesy.
Tak jest z siatkówką i reprezentacją Polski. W Wałbrzychu miejscowy Chełmiec niemal zawsze był w cieniu piłkarzy lub koszykarzy.
Ale historię ma równie pasjonującą.
Niewielu chyba wie, ale
Chełmiec to klub kolejarski
powstały na bazie trzech „organizmów”: Górnika PRG,
Unii-Porcelany oraz Kolejarza.
Do 1957 roku w tych przyzakładowych klubach grano w
siatkówkę amatorsko. Dopiero
gdy za wszystko wziął się
Ryszard Kłapucki, inicjator
założenia sekcji siatkówki w
Chełmcu, wszystko zaczęło
funkcjonować jak należy, a
zespół przystąpił do rozgrywek w klasie A. Zrobiło się
zawodowo.
Co ciekawe, trzon zespołu
stanowili gracze wywodzący
się z Piasta Nowa Ruda. W
1958 wałbrzyszanie zapewnili
sobie awans do II ligi. Stało się
tak po wygraniu turnieju kwalifikacyjnego w Zielonej Górze.
W drużynie grali m.in.: Adam
Andruszko, Michał Andruszko,
Lech Dziuba, Jan Zabagało,
Mieczysław Kurzawiński, czy
też Waldemar Szczepanowski.
Trenerem był Ryszard Świątkiewicz, który również występował na parkiecie. W zespole

oprócz byłych siatkarzy Piasta
występowali też zawodnicy pochodzący z Kamiennej
Góry, a wśród nich właśnie
wspomniany Szczepanowski.
Po dwóch kolejnych latach
Chełmiec zameldował się w
I lidze. Wałbrzyszanie triumfowali w decydujących grach
eliminacyjnych, pokonując
3:0 Górnika Katowice, 3:2
Gwardię Wrocław i 3:1 Koronę Kraków. W 1960 roku
Wałbrzych świętował wielki
sukces swoich siatkarzy, którzy przez kolejnych 8 sezonów
występowali wśród najlepszych drużyn w kraju.
W latach 60. prezesem klubu był Zdzisław Niziński, a
kierownikiem zespołu Zbigniew Przecławski. W swoim
pierwszym sezonie (1960/61)
gry na najwyższym szczeblu
w Polsce, Chełmiec zajął 8
miejsce. Absolutnym liderem
teamu był wtedy Waldemar
Szczepanowski, który w latach 1960-1965 aż 37 razy
wystąpił w reprezentacji Polski. Pojechał z kadrą na ME

w 1963 roku do Rumunii, a
biało-czerwoni zajęli 6 lokatę.
Grał w 1965 roku w Pucharze
Świata, w którym Polska uplasowała się na drugim miejscu. Obok Szczepanowskiego
w Chełmcu wyróżniali się
też Mieczysław Kurzawiński,
Józef Pytel, Tadeusz Żabski,
Waldemar Kuleszo czy Bronisław Orlikowski. Ten ostatni
gdy został trenerem w 1968
roku, doprowadził swoich
podopiecznych do tytułu wicemistrzów Polski juniorów.
To był pierwszy tak poważny
sukces Chełmca w młodzieżowych rozgrywkach. Srebrne
medale zdobyli utalentowani
siatkarze: Mieczysław Grzelak,
Ryszard Jonas, Adam Kowalski, Jerzy Baranowski, Artur
Wyszyński, Janusz Falatyn,
Andrzej Wrochna, Jerzy Szustek, Zbigniew Kaliszewski i
przede wszystkim Bronisław
Bebel.
W latach 70. wałbrzyszanom nie wiodło się najlepiej.
Tylko dwukrotnie w tej dekadzie grali w I lidze – były to

sezony 1974/75 i 1976/77.
Błyszczeć zaczął natomiast
Bebel. Szkoda, że nie w
Chełmcu, bo pod koniec lat
60. wyjechał z Wałbrzycha,
ale skoro to nasz wychowanek, nie wolno nam pominąć
jego sukcesów. Ten urodzony
we Francji siatkarz, 199 razy
wystąpił w reprezentacji Polski. Dwukrotnie pojechał z
kadrą na olimpiadę – do Monachium w 1972 roku, gdzie
biało-czerwoni zajęli 9 lokatę
i do Montrealu w 1976 roku,
gdy wraz z kolegami został
mistrzem olimpijskim. Wywalczył też srebrny medal w ME
w Helsinkach (1977). Uczestniczył w MŚ w Rzymie (1978,
8 miejsce) i ME w Mediolanie
(1971, 6 miejsce). Trzy razy
grał w Pucharze Świata: 1969
w Lipsku (8 miejsce), 1973
w Pradze (2 miejsce) i 1977
w Tokio (4 miejsce). Sukcesy
odnosił będąc zawodnikiem
Resovii Rzeszów, Hutnika Kraków i drużyn francuskich.
Skoro nie możemy pisać
o sukcesach Chełmca w la-

tach 70. warto na
chwilę przystanąć
przy nazwisku Ryszarda Kruka. Nie
lubimy używać
słowa legenda,
ale jego siatkarskie
życie na długo rzuciło
go do Wałbrzycha.
Jako młody
chłopak

grał przez dwa sezony w ekstraklasowej Odrze Wrocław.
Później występował w Victorii
Wałbrzych (nie dziwcie się, ale
miała sekcję siatkówki) oraz w
Chełmcu. To z jego nazwiskiem
wiążą się największe sukcesy
wałbrzyskiej młodzieży z tego
klubu, którą trzykrotnie (w latach 1989, 1990, 1992) doprowadził do mistrzostwa kraju juniorów. Jakby tego było mało,
w 1993 roku drużyna Chełmca
prowadzona przez trenera
Kruka znów wywalczyła mistrzostwo kraju, ale juniorów
starszych, dwa lata później w
tej samej kategorii klub zdobył
brązowy medal, a w 1994 roku
juniorzy młodsi Chełmca zajęli
w MP drugie miejsce. Jesteśmy
niemal pewni, to najbardziej
utytułowany szkoleniowiec,
jaki pracował z siatkarzami w
Wałbrzychu. Dodajmy jeszcze,
że w 1993 roku objął posadę selekcjonera reprezentacji
Polski. Jego synem jest Łukasz
Kruk, 11-krotny reprezentant
Polski, juniorski mistrz Europy
i świata, brązowy medalista
ME kadetów, który też grał w
Wałbrzychu, przez 5 sezonów
(1989-1994).
W ten sposób nawiązaliśmy do współczesności, choć,
żeby zachować chronologię,
musimy przypomnieć, że w
latach 80. Chełmiec ponownie
balansował na granicy I oraz
II ligi. Tu jest chyba też dobre
miejsce, aby przypomnieć
młodszym kibicom kilka nazwisk zawodników, którzy
przewinęli się przez wałbrzyską ekipę, a później zostali reprezentantami
kraju. Listę otwiera
Krzysztof Stelmach
(ur. w Świebodzicach). W Chełmcu
grali też Robert
Szczerbaniuk i Andrzej Stelmach (ur. w
Strzegomiu). W latach 90. barwy
Chełmca
re-

» Krzysztof Ignaczak podczas IO w Atenach (2004 rok)

» Gdy w hali OSiR-u przy ul. Wysockiego nie odbywały się
jeszcze mecze, siatkarze Chełmca rozgrywali ligowe
pojedynki w obiekcie Zagłębia przy ul. Ratuszowej

prezentowali inni kadrowicze: wspomniany już Łukasz
Kruk, a także Krzysztof Janczak
(olimpijczyk z Atlanty, który
później został w Wałbrzychu
trenerem), również Bogusław
Mienculewicz (także reprezentant Polski,) i najbardziej
znany siatkarz w historii klubu
Krzysztof Ignaczak. Kto nie
kojarzy „Igły”? To syn Janusza
Ignaczaka, zawodnika wałbrzyskiej drużyny, a później
zasłużonego, wieloletniego
jej trenera. Ignaczak junior z
orzełkiem na piersi w latach
1998-2014 rozegrał aż 321
spotkań. Jest medalistą ME
i MŚ zarówno w kategorii
kadetów, jak i juniorów. W
1996 roku Krzysztof Ignaczak
i Łukasz Kruk, jako wychowankowie Chełmca, zdobyli
mistrzostwo Europy juniorów,
a rok później obaj panowie
osiągnęli jeszcze większy
sukces, zostając w Bahrajnie
mistrzami świata juniorów.
Krzysztof Ignaczak z powodzeniem występował w Lidze
Światowej, Lidze Mistrzów,
Pucharze CEV, jest wielokrotnym mistrzem Polski, olimpijczykiem. W 2009 roku wraz z
kolegami z reprezentacji Polski
seniorów zdobył złoty medal
ME, a w 2014 roku został
mistrzem świata i ogłosił…
zakończenie kariery. Możecie go też kojarzyć z Polsatu
Sport, gdzie zapraszany jest
jako komentator i ekspert.
Wróćmy do lat 90. Na początku dekady PZPS zdecydował o podziale I ligi na
serię A oraz B. Chełmiec na
najwyższym szczeblu grał
w tym okresie przez 4 lata.
Od sezonu 1991/92 (wtedy
wałbrzyszanie zajęli najwyż-

sze miejsce w lidze, kończąc
rozgrywki na 4 pozycji) do sezonu 1994/95. Nasi grali jeszcze w serii A w rozgrywkach
1997/98, ale już jako Howell
Chełmiec. To był ostatni sezon
rywalizacji wałbrzyszan w
elicie. Później występowali
pod rozmaitymi nazwami
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» Trener Ryszard Kruk instruuje
swoich podopiecznych

sponsorów na różnych szczeblach. Wprawdzie w sezonie
2014/2015 prowadzeni przez
Krzysztofa Janczaka siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych
triumfowali w pierwszoligowych rozgrywkach, to jednak
nie wywalczyli awansu do
Plus Ligi. Wszystko przez ku-

riozalne przepisy, które wtedy uniemożliwiały promocję
najlepszemu zespołowi I ligi
do ekstraklasy. W najbliższym
sezonie nasi siatkarze mają
powrócić do swej historycznej
nazwy Chełmiec.
Na koniec jeszcze truskawka
na torcie, czyli o naszym zda-

niem największym sukcesie
w historii klubu, o którym nie
wszyscy… wiedzą. W 1993
roku Chełmiec zdobył Puchar
Polski, dzięki czemu w kolejnym sezonie drużyna zagrała
w siatkarskim Pucharze Europy Zdobywców Pucharów. W
I rundzie wałbrzyszanie ograli

Papiron Szeged, a w II nie
sprostali AS Orestias i odpadli
z dalszej rywalizacji. O takich
dziejach niedługo będziemy
opowiadać wnukom.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Waldemar Szczepanowski, Mieczysław Kurzawiński, Janusz
Ignaczak, Krzysztof Ignaczak)

» Chełmiec Wałbrzych z 1968 roku. W górnym rzędzie od lewej: Bronisław Bebel, Tadeusz Żabski, Waldemar Szczepanowski, kierownik drużyny Zbigniew
Przecławski (w garniturze), Józef Pytel, klubowy księgowy Alojzy Mucha (w garniturze), nieznany z nazwiska działacz, Mieczysław Kurzawiński.
Na dole od lewej: Bronisław Orlikowski, Piotr Arcimowicz, Bronisław Nowak, Jerzy Florkiewicz, Michał Andruszko, Mieczysław Kaczmarek
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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...

