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Gazetę otrzymasz na 
ulicy w Wałbrzychu 
od naszych kolpor-
terów:
- na Pl. Grunwaldzkim
- na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej 
z ul. Gdańską
- na Piaskowej Górze „Pod 
zegarem”
- na Podzamczu przed bazarem 
od ul. Grodzkiej
- przed fabryką Toyoty
- przed fabryką Cersanitu
- przed dworcem Szczawienko

Także tu:
WAŁBRZYCH
- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szcza-
wienko – kiosk spożywczy
- budynek urzędu miejskiego
- Biuro Obsługi Klienta UM w 
Wałbrzychu
- Szpital Sokołowskiego na 
Piaskowej Górze
- Biblioteka pod Atlantami

- Hala Wałbrzyskich Mistrzów
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materia-
łów Budowlanych
- Miejski Zarząd Budynków ul. 
Andersa 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Podzamcze 
- Przychodnia Specjalistyczna 
Regina i Walenty Śliwa (Pod-
zamcze, ul. Grodzka)
- Przychodnia Specjalistycz-
na Regina i Walenty Śliwa 
(Szczawienko, ul. Uczniow-
ska)
- Pizzeria Barman (Nowe Mia-
sto, ul. Piłsudskiego 21)
- PSD Gazetka (Nowe Miasto, 
ul. Piłsudskiego 39)
- Sklep „Chemia z Niemiec” 
(Stary Zdrój, ul. Armii Krajowej 
39)
- Sklep „Chemia z Niemiec (Biały 
Kamień, ul. Andersa 147)
BOGUSZÓW-GORCE
- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongreso-
we „Witold”

JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Droho-
mirecki
GŁUSZYCA
- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław 
Wielgus
STARE 
BOGACZOWICE
- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” – 
Kompleks Dworzysko (al. Spa-
cerowa)
WALIM
- budynek urzędu gminy

Nie kupujcie 
za dużo 

Wkraczamy w taki czas, gdy w sklepach tracimy… głowy. 
Przedświąteczne zakupy niejednego z nas pochłonęły do reszty, 
a gdy przyjeżdżamy do domów, często drapiąc się po głowach 
myślimy: „po co tyle nakupiłem”. Ta sama „śpiewka” powtarza 
się co roku. Już po świętach albo jemy przez kilka dni te same 
produkty, już nie pierwszej świeżości, albo co gorsza je wyrzuca-
my. Co jest już marnotrawstwem. Dlatego apelujemy o rozsądek 
podczas przedświątecznych zakupów. Jest jeszcze czas, żeby się 
opamiętać w tej idiotycznej gonitwie za tym, żeby było więcej 
i więcej. Nim wrzucicie coś do koszyka, zastanówcie się dwa 
razy, czy to naprawdę jest niezbędne. 

Przy okazji dziękujemy czytelnikom za maile i telefony. Z 
gratulacjami, sugestiami oraz opiniami o naszym tygodniku. 
Jak się okazuje, w krótkim czasie dorobiliśmy się wiernej grupy 
czytelników, którzy nie wyobrażają sobie wtorku bez WieszCo. 
Cały czas czekamy na wasze spostrzeżenia. Jeśli chcecie się 
z nami podzielić swoim zdaniem, piszcie do nas na adres:
redakcja@wieszco.pl.  

Tomasz Piasecki, 
redaktor naczelny WieszCo   

FAKTY

 » Wydawnictwo Ruta działało w Wałbrzychu przez 15 lat, a 
jego założycielką była Olga Tokarczuk

Tu nas znajdziecie

Wydawca
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Czy wiesz, że…
W latach 1998 – 2003 istniało w Wałbrzychu wydawnictwo Ruta, założone przez Olgę 

Tokarczuk. Był to przykład półniszowej, niezależnej inicjatywy, nastawionej na wydawanie 
wyłącznie współczesnej literatury pięknej. Książki Ruty wyróżniały się znakomitą grafiką 
okładkową i projektowaniem typograficznym. Wydawnictwo opublikowało twórczość Olgi 
Tokarczuk, prozę Grzegorza Strumyka i Tamary Bołdak-Janowskiej, poezję Karola Maliszew-
skiego i Jarosława Klejnockiego oraz kilka innych tytułów. Oryginalnym pomysłem było wy-
danie wierszy z internetu w książce „p.h.p. wiersze” autorstwa grupy pl.hum.poezja, grupy 
dyskusyjnej, działającej w usenecie. Była to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce.

Rubryka powstaje dzięki pomocy i uprzejmości pracowników Biblioteki pod Atlantami w 
Wałbrzychu.
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 17.12 
Temp. 9/5 
zachmurzenie 
małe

Środa 18.12 
Temp. 10/3 
zachmurzenie 
małe

Czwartek 19.12
Temp. 9/4 
zachmurzenie duże

Piątek 20.12 
Temp. 9/5 
zachmurzenie 
duże
 
Sobota 21.12 
Temp. 9/1 
zachmurzenie 
małe

Niedziela 22.12
Temp. 7/2 
przelotne opady

Poniedziałek 23.12 
Temp. 7/2 
zachmurzenie 
małe

Czytaj str. 13



WIESZ CO | NR 5/17.12.2019 r. 3REKLAMA

 



4 WIESZ CO | NR 5/17.12.2019 r.

Czy teraz jest lepiej? Nie 
wiemy. Czy kiedyś było ina-
czej? Na pewno. Barwniej, 
weselej, może bardziej prza-
śnie i swojsko, ale jakoś tak 
życzliwiej. Urodzeni w latach 
70. mają co wspominać. Do-
rastali w chwili przełomu, 
gdy szarobury świat zaczął 
na ich oczach przeradzać się 
w kolorowankę niczym z za-
chodniego prospektu.

Dziś to brzmi jak żart, ale 
pod koniec lat 80. szczytem 
technologicznego luksusu 

było posiadanie odtwarza-
cza kaset VHS. Pamiętacie?! 
Płaską skrzyneczkę dumnie 
kurzącą się na półce tuż nad 
kolorowym telewizorem do-
piero co kupionym na raty? 
Nie magnetowid z funkcją 
nagrywania, który stał w 
naprawdę zamożnych do-
mach, ale zwykły odtwarzacz, 
przedmiot pożądania wielu. 
Dorośli pakowali do niego 
kasetę za kasetą i chłonęli film 
za filmem. Na jednej taśmie 
mieściły się zazwyczaj jakieś 

dwa gnioty, uznawane przez 
wszystkich zgodnie za arcy-
dzieła kinematografii świa-
towej. Akademia Policyjna 
któraś tam oraz jatka z idolem 
młodych chłopaków, wywija-
jącym nogami jak dziewczęta 
tańczące kankana, którym 
był Jean Claude van Damme. 
Bywało, że ten drugi film nie 
mieścił się w całości na taśmie 
o określonej ilości minut i 
ciach przerywało odtwarzanie 
w samej końcówce. Przed 
telewizorem podczas seansu 

gromadziła się cała rodzina, 
a nierzadko sąsiedzi z połowy 
bloku, podziwiając przygody 
bohaterów. 

Film najpierw trzeba było 
jednak zdobyć. Najlepszy do 
tego był „Zielony Rynek” o po-
ranku, miejsce szczególne w 
Wałbrzychu. Gdzie dochodziło 
do wymiany towarów i usług 
na niespotykaną dziś skalę. 
Pamiętacie, jak przeciskając 
się w tłumie „wymieniaczy” 
chełpliwym okiem spoglądali-
ście na sąsiada, chowającego 

w kartonie na przedramie-
niu co lepsze filmowe kąski. 
Właściwie wystające naklejki 
przytwierdzone do grzbietów 
kaset VHS. A tam same niby 
nowości. Przychodziliście do 
domu, zapuszczaliście film, 
a tam niemiecki pornos, a w 
najlepszym przypadku kre-
skówka Disneya. To jakby 
parafrazując scenę z Forresta 
Gumpa – kaseta video była 
jak pudełko czekoladek, nigdy 
nie wiedziałeś, co ci się trafi.

Przed powrotem do domu 
z kinowymi nowościami pod 
pachą jak nic odwiedzaliście 
jeszcze Pewex (były dwa w 
centrum Wałbrzycha) lub Bal-
tonę. Jesteśmy tego pewni. 
Każdy tam zaglądał, żeby na-
sycić wzrok tym, co niedostęp-
ne. Tylko wybrańcy kupowali, 
mierzeni przez takich jak my 
od dołu do góry zazdrosnym 
wzrokiem. Przyznajcie się, 
pamiętacie ten zapach roz-
noszący się po tych sklepach? 
Niespotykany nigdzie indziej. 
Jakby słodkawa woń cze-
goś niezidentyfikowanego, 
ale drogiego, połączona z 
luksusem przedmiotów usta-
wionych na półkach. Kolo-
rowych, takich niedostęp-
nych, pięknie opakowanych. 
Chwilę napawania się wido-
kiem resoraków (kto nie wie, 
niech sprawdzi, co to znaczy), 
dżinsów lub klocków lego i 
żelków, przerywał krzykliwy 
głos ekspedientki: „Wynocha 
mi stąd, gówniarze, klientów 
odstraszanie”. Nieraz z jej 
ust wyrywała się dodatkowo 
obelga wymamrotana pod 
naszym adresem: „Hołota 
jedna”.    

Jak to hołota, gdy dotarli-
śmy już do domów i obejrze-
liśmy częściowo zdobyczne fil-
my, wybiegaliśmy całą zgrają 

na podwórko. Przypomnijcie 
sobie, ile wtedy dzieciaków 
okupowało trzepaki, grało 
w państwa i miasta, ścigało 
się kapslami na betonie po 
trasach namalowanych kre-
dą, rozgrywając swój Wyścig 
Pokoju albo haratało do późna 
w gałę, rozgrywając małe 
mistrzostwa Europy. Potem 
posilaliśmy się chlebem z 
masłem i cukrem. Mniam, cóż 
to był za niepowtarzalny smak 
podwórka. Zagryzaliśmy mar-
chewką wyciągniętą dopiero 
co z ziemi i ledwo otrzepaną o 
spodnie, aż piach trzeszczał w 
zębach, a całość popijaliśmy 
zimną wodą z kranu na pół-
piętrze kamienicy. Bywało, że 
naraz wypijaliśmy kilka oran-
żad w woreczkach, ale nikt 
nie mówił nam o nadmiarze 
cukru, a ewentualną nadwa-
gę zwalczaliśmy nadludzką 
aktywnością na świeżym po-
wietrzu. Gdy słońce jeszcze 
dobrze nie schowało się za 
horyzontem, na dobranoc 
huśtaliśmy się nad kilkumetro-
wą przepaścią na strażackim 
wężu zakończonym starą, 
rozpadającą się oponą. Dla 
dzisiejszych dietetyków czy 
psychologów to mokry sen 
przeszłości.  

Na koniec dnia, kładąc się 
do łóżka, z dumą przygląda-
liśmy się kolekcji puszek po 
piwie lub innych napojach, 
ustawiając je chwilę wcześniej 
z pełnymi honorami za szybą 
segmentu, rzadziej na górze 
szafy z ubraniami. Jasne, że 
zbieraliście puszki, tak jak 
my. Może nie?! Dziś nie do 
pomyślenia, żeby gromadzić 
w domu śmieci, odpadki. Taki 
był ówczesny recykling. Takie 
były czasy, które bezpowrotnie 
minęły.     

Tomasz Piasecki

FAKTY

Kiedyś to było… 
…i tu pada konkretny opis zjawiska albo wydarzenia 
sprzed 30 lub 35 lat. Ile razy słyszymy takie gadki, 
od razu przed oczami stają nam konkretne sytuacje. 
Dla dzisiejszych czterdziestolatków wspomnienia 
bezcenne, bezpowrotnie utraconych chwil.  

 » Takie dekoracje tylko w 
naszej palmiarni  
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Pierwszego dnia mogliśmy zobaczyć 
na scenie występy przedszkolaków, kon-
kursy i zabawy, w których dzieci tańczyły, 
śpiewały, pakowały prezenty. W kolejnym 
dniu nie zabrakło ar tystycznych popisów 

najmłodszych z wałbr zyskich szkół . 
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny 
„Anioły – muśnięcie skrzydeł”. Na scenie 
zaprezentowały się ponadto: zespół ta-
neczny Hinta, schola parafialna ze Starych 

Bogaczowic, ZPiT „Wałbrzych”. Wielu 
entuzjastów obejrzało pokaz ognia Grupy 
Impuls. Przez te kilka dni osoby lubiące 
ruch mogły skorzystać z lodowiska. W 
niedzielę na publiczność czekały występy 
uczestników „Wałbrzych ma talent”, a 
także świąteczne piosenki dla dzieci w 
wykonaniu Bożeny Oleszkiewicz. Wystą-
piła również Loża Trubadurów Górskich + 
zespół ukraiński, Angelo Ciureja i Zespół 
Cygański Romano Drom.

SCB

I po jarmarku 
Tegoroczny jarmark trwał przez trzy dni. Wałbrzyski rynek stał 
się miejscem, gdzie miłośnicy świątecznych jarmarków mogli 
się spotkać, kupić pamiątki, posłuchać kolęd, wziąć udział w 
konkursach czy po prostu spotkać się ze znajomymi.
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» Takie dekoracje tylko w 
naszej palmiarni  
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Miejski Zarząd Budynków sp. z o. o. 
w Wałbrzychu

Poszukuje pracowników 
na stanowisko

Inspektora nadzoru budowlanego
Szczegóły: www.mzbwalbrzych.pl

TEL. 74 843 42 18
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Aktualnie trwa budowa 
czterosegmentowego bloku 
wielorodzinnego przy ul. 
Staszica oraz ul. Kubeckiego. 
Powstaną tam 43 lokale, 
łącznie prawie 2,4 tys. m. 
kw. powierzchni mieszkalnej. 
Ale to i tak kropla w morzu 
potrzeb. – W Wałbrzychu 
cały czas odczuwalny jest 

głód nowoczesnej zabudowy 
mieszkaniowej. I tak będzie 
jeszcze długo. Substancja, 
która jest obecnie zasiedlo-
na, w większości przypad-
ków liczy 100 lat. Dlatego 
wciąż będziemy potrzebować 
nowych mieszkań – mówi 
Robert Szymala, urbanista 
miejski. 

W latach 90. ubiegłego 
wieku jakiś mistrz planowa-
nia założył, że za 30 lat, czyli 
mniej więcej za chwilę, Wał-
brzych powinien liczyć ok. 
300-350 tys. mieszkańców. 
Wytyczył na mapie kilka tere-
nów, gdzie bloki mieszkalne 
powinny stanąć, a papiery 
wsadził do szuflady. Dłu-
go przed tym i wiele lat po 
tym fantastycznym pomyśle, 
niewiele się wydarzyło. W 
mieście przez dekady nie 
powstało ani jedno mieszanie 
komunalne. W końcu posta-
nowiono, że skoro ludzie 
chcą nowych mieszkań, to je 
dostaną. Pojawiła się szansa 
otrzymania dofinansowania z 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, który dotuje podobne 
inwestycje mniej więcej w 
połowie i postanowiono nie 

czekać na lepszą okazję. – W 
2014 roku niemal jednocze-
śnie ruszyły dwie inwesty-
cje. Przy ul. Jana Pawła II i 
Wiejskiej. Później okazało 
się, że wybudowanie jed-
nego metra kwadratowego 
nowego mieszkania przy ul. 
Husarskiej jest tańsze o tysiąc 
złotych od remontu lokali so-
cjalnych przy ul. Przywodnej 
– podkreśla Karol Grzondziel, 
kierownik Biura Inwestycji 
UM w Wałbrzychu. 

Jak zaznacza Kacper Nogaj-
czyk, prezes MZB Sp. z o.o. 
stan techniczny ledwie 7 proc. 
budynków znajdujących się 
w zasobie gminy jest dobry, 
a kolejne 6 proc. znajduje się 
w stanie ewidentnie złym. 
– Przestrzeń pomiędzy tymi 
wartościami wypełniają bu-
dynki, których stan określamy 
jako średni. To one stanowią 
substancję, w której najczę-
ściej prowadzone są prace 
remontowe i rewitalizacje – 
mówi szef MZB. – Biorąc pod 
uwagę szkody górnicze, czę-
sto rozsądniejszym wyborem 
jest wyburzenie kamienicy w 
złym stanie, utworzenie w jej 
miejscu na przykład terenów 
zielonych oraz budowa no-
wych mieszkań już na stabil-
nym gruncie – dodaje Kacper 
Nogajczyk. 

Po Wiejskiej i Jana Paw-
ła II powstały bloki przy ul. 
Staszica i Husarskiej. Łącznie 
262 lokale, w których odda-
no ludziom ponad 12,3 tys., 
m. kw. powierzchni. Zresztą 
zobaczcie poniżej, jak to się 
rozkłada. Mówimy tylko o 
mieszkaniach czynszowych, 
które przy udziale BGK wy-
budowała gmina. Do tego 
trzeba doliczyć te powstałe 
w ramach programu Miesz-
kanie Plus. A jeszcze trwają 
inwestycje komercyjnych de-
weloperów.  

Plan miejscowy zakła-
da ponadto budowę w 
Wałbrzychu Osiedla pod 
Chełmcem, gdzie oprócz 
zabudowy wielorodzinnej, 
jest miejsce na jednorodzin-
ną i rezydencjalną. Łącz-
nie, patrząc od ulicy Piasta 
i Ratuszowej w kierunku 
wzniesienia górującego nad 
miastem, ma „kiedyś” zo-
stać oddanych ok. 600-650 
nowych mieszkań komunal-
nych. – Plan jedynie określa, 
że budynki mogą tam sta-
nąć, chroniąc jednocześnie 
tereny Natura 2000, ale nie 
wskazuje, kiedy to się sta-
nie. Ten obszar ustaliliśmy 
jako rezerwy mieszkaniowe 
– tłumaczy Robert Szymala.    

Tomasz Piasecki

FAKTY

Niech się mury pną
Przez lata w Wałbrzychu nie budowano żadnych lo-
kali komunalnych. Zero! Przez dekady 
więcej domostw powstało chyba na 
Saharze niż u nas. W 2014 roku wresz-
cie coś drgnęło. Rozpoczęły się dwie 
inwestycje równocześnie. Od tamtej 
pory wybudowano ponad ćwierć tysią-
ca mieszkań. 
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Nowoczesne mieszkania od Dewelopera 
Zróżnicowane metraże od 43 m2 do 99 m2, z dużymi balkonami. 

Miejsce postojowe i komórka lokatorska GRATIS!!
Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Aquaparku, szkoły i przedszkoli. 

 Oferujemy również LOKALE USŁUGOWE w “PASAŻU POD PERGOLĄ” 
Duże witryny, przynależne ogródki oraz zróżnicowane powierzchnie 

stworzą idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. 

NOWE CENTRUM MIESZKALNO-USŁUGOWE 
W ŚWIEBODZICACH

TEL. 663 909 909, 885256600, 
WWW.GREENPARKDEWELOPER.PL 
BIURO SPRZEDAŻY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 2/2. ŚWIEBODZICE

 » Mieszkania przy ul. Husarskiej, to najlepszy 
przykład na to, że jak się chce to można

Gdzie i ile w Wałbrzychu 
powstało mieszkań komunalnych 

z finansowym wsparciem BGK  

budynki wielorodzinne – 51 lokali mieszkalnych 
przy ul. Wiejskiej, 2342,59 m. kw.

budynki wielorodzinne – 120 lokali mieszkalnych 
przy ul. Jana Pawła II, 5260,39 m. kw. 

budynek wielorodzinny – 19 lokali mieszkalnych 
przy ul. Staszica, 1055,90 m. kw. 

budynki wielorodzinne – 72 lokale mieszkalne 
przy ul. Husarskiej, 3654,06 m. kw.
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Mieszkańców Piaskowej Góry w naj-
bliższych miesiącach czekają utrudnienia 
związane z planowanymi remontami trzech 
ulic. Dzięki środkom z Funduszu Dróg 
Samorządowych trzy ulice zostaną wyre-

montowane lub przebudowane. Mowa o 
ul. Nałkowskiej – Hirszfelda (odcinek 540 
m, wartość projektu ponad 5,5 mln zł), ul. 
Długosza (odcinek 470 m – wartość pro-
jektu ponad 2,2 mln zł) i ul. Dunikowskiego 

(odcinek 740 m – wartość projektu blisko 
9 mln zł).

Tymczasem na ulicy Brygady Górniczej 
trwa wymiana około 50-metrowego odcinka 
nawierzchni. Remontem objęto fragment 
drogi od skrzyżowania z ul. Andersa. Na ulicy 
Ludowej wymianie ulegnie warstwa płyt ażu-
rowych i chodnika. Wreszcie na ulicy 1 Maja 
zostanie wyremontowany blisko 250-metro-
wy odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniem z 
ul. II Armii a rondem przy hotelu IBIS. 

SCB

Kolejne drogi do remontu
Nieco w cieniu budowy obwodnicy Wałbrzycha rozpoczęte 
zostaly lub wkrótce się rozpoczną remonty kolejnych wał-
brzyskich ulic.
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Tak właśnie nazwaliśmy wał-
brzyską strefę ekonomiczną, 
bo do niedawna działała na 
terenie czterech województw 
i tak po prostu… nieźle brzmi. 
Prawda?! Czytając doniesienia 
o azjatyckich tygrysach gospo-
darczych zawsze z zazdrością 
przeglądamy ich wskaźniki, 
kiwając głową z aprobatą i 
patrząc na liczby, które za nimi 
stoją. Dlaczego więc nie na-
zwać tak INVEST-PARKU?!      

Pamiętacie jeszcze lata 90. 
ubiegłego wieku (jak ten czas 
leci!) i smutne wieści o likwi-
dacji wałbrzyskich kopalń? W 
rządzie wymyślili, że skoro dają 
sobie spokój z ciężkim przemy-
słem w Wałbrzychu, to dadzą 
coś na pocieszenie. Takiego 
lizaka do polizania przez szybę. 
Mało kto wtedy chyba przewi-
dywał, jak bardzo rozwinie się 
strefa. Bezrobocie galopowało, 
w 1994 roku osiągnęło w po-

wiecie wałbrzyskim 27 proc. 
Czujecie to? Co 4 mieszkaniec 
regionu zdolny do podjęcia 
zatrudnienia był bez pracy. 
Większość stanowili oczywiście 
górnicy z zamykanych kopalń. 
Nie było wesoło.  

Szansą stała się Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
którą utworzono rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów 15 
kwietnia 1997 roku, a 29 maja 
tego samego roku powołano 
spółkę WSSE „INVEST-PARK”, 
która zajęła się zarządzaniem 
terenami oraz lokowaniem 
inwestycji w regionie. Począt-
kowo statusem strefy zostały 
objęte grunty w czterech miej-
scowościach: Wałbrzychu, 
Dzierżoniowie, Kłodzku i No-
wej Rudzie. Łącznie było to 
ledwie 256 ha.

Pierwszym inwestorem, któ-
ry zdecydował się na budowę 
fabryki w strefie, był japoński 

koncern Takata Petri. Wkrótce 
pojawili się kolejni, m.in. Quin 
(Niemcy), Tristone Flowtech 
(Francja), Cersanit (Polska), 
Toyota (Japonia), Faurecia 
(Francja).

Dziesięć lat po utworze-
niu wałbrzyskiej strefy stopa 
bezrobocia w powiecie wał-
brzyskim spadła do poziomu 
ok. 15 %, a zatrudnienie w 

wałbrzyskich zakładach WSSE 
sięgnęło 7000 osób.

Przez dwie dekady rozwoju 
strefa systematycznie posze-
rzała ofertę inwestycyjną, 
obejmując kolejne tereny 
położone w województwie 
dolnośląskim, opolskim, wiel-
kopolskim i lubuskim. To stąd 
wzięliśmy nazwę czterogło-
wego tygrysa, którego serce 

bije w Wałbrzychu. Bo tu 
urzęduje zarząd strefy. Do 
2017 roku obszar działania 
WSSE zwiększył się 15-krot-
nie, a sama strefa stała się 
największą terytorialnie spe-
cjalną strefą ekonomiczną z 14 
działających w Polsce. Objęła 
grunty w 58 lokalizacjach po-
łudniowo-zachodniej części 
kraju, przyciągając zarówno 

globalne koncerny jak Mer-
cedes-Benz, Volkswagen, 3M 
czy Mondelez, jak również 
sektor średnich, małych, a 
nawet mikro przedsiębiorstw. 

Pamiętajmy o zmianach legi-
slacyjnych, które weszły w ży-
cie we wrześniu 2018 roku. To 
one mocno zmieniły funkcjo-
nowanie SSE w Polsce. Nowa 
idea polega na odejściu od 
modelu ograniczonych admini-
stracyjnie obszarów (tzw. pod-
stref) na rzecz objęcia statusem 
SSE całego terytorium inwesty-
cyjnego Polski. Instrument ten 
działa obecnie pod szyldem 
„Polska Strefa Inwestycji” (PSI). 
Każdy powiat kraju został przy-
pisany do jednej z 14 spółek 
strefowych. W ten sposób pod 
zarząd WSSE trafił obszar 174 
gmin zlokalizowanych w 29 
powiatach (w tym trzech mia-
stach na prawach powiatu). 
Wałbrzyska strefa obejmuje 
obecnie tereny we wschodniej 
części woj. dolnośląskiego, 
zachodniej opolskiego oraz 
południowej wielkopolskiego. 
Wprowadzenie PSI zmieniło 
również kryteria przyznawania 
przedsiębiorcom pomocy pu-
blicznej. Aby uzyskać decyzję 
o wsparciu inwestycji (dawniej: 
zezwolenie na działalność w 
SSE), konieczne jest spełnienie 
zarówno kryteriów ilościowych 
(nakłady inwestycyjne), jak i 
jakościowych (transfer tech-
nologii, wysokopłatne miejsca 
pracy, kluczowe dla rozwoju 
gospodarki branże). 

Obecnie na terenach zarzą-
dzanych przez WSSE działa 
przeszło 250 inwestorów, któ-
rych łączne nakłady sięgnęły 
30 miliardów złotych. W zakła-
dach strefowych zatrudnionych 
jest 56 tysięcy osób (w samym 
Wałbrzychu przeszło 7600). 

O niesłabnącej atrakcyjności 
WSSE świadczą m.in. ostatnie 
decyzje inwestycyjne związa-
ne z sektorem elektro-mobil-
nym: budowa fabryki baterii 
do samochodów elektrycz-
nych przez Mercedes-Benz 
w Jaworze oraz poszerzenie 
produkcji podzespołów do 
pojazdów hybrydowych przez 
Toyotę w Wałbrzychu i Jelczu-
-Laskowicach.

ToP

Tygrys o czterech głowach 
Najpierw o strefie ekonomicznej mówiono jak o produkcie cze-
koladopodobnym. Podchodzono z wielką rezerwą. Teraz nikt nie 
wyobraża sobie Wałbrzycha bez fabryk Toyoty czy Cersanitu. To 
tu bije serce tego czterogłowego tygrysa. 
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 » Trwa budowa fabryki 
Faurecii

 » Widok z biurowca, gdzie kiedyś siedzibę miała spółka WSSE INVEST-PARK, 
a dziś nadal mieści się urząd skarbowy. Jeszcze nie ma Cersanitu
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Spędziła w mieście blisko 10 lat. 
Tu debiutowała swoimi pierwszymi 
wierszami, o których obecnie nie 
bardzo chce wspominać. Wiersze 
jej były publikowane na łamach 
„Trybuny Wałbrzyskiej” (1988 rok) i 
wrocławskiego tygodnika „Sprawy 
i Ludzie” (1989 rok). – O ile pamię-
tam, z Olgą Tokarczuk spotkałem 
się po raz pierwszy w Zamku Książ 
w „Białej Baszcie” podczas comie-
sięcznych czwartkowych spotkań 
w ramach Wałbrzyskiego Klubu 
Literackiego. Było to w 1987 roku. 
Klubowi przewodniczył nieżyjący 
już Zbigniew Zalewski i on też 
prowadził spotkania. Olga praco-
wała wówczas w poradni zdrowia 
psychicznego – wspomina Roman 
Gileta, wałbrzyski dziennikarz i 
literat. Były rozmowy o kulturze, 
prezentacje autorskie, turnieje jed-
nego wiersza. Przyszła noblistka 
prezentowała na wspomnianych 

spotkaniach swoje krótkie opowia-
dania. Była też laureatką „Turnieju 
Jednego Wiersza”. 

To w Wałbrzychu poznała swo-
jego pierwszego męża Romana 
Fingasa, z którym w późniejszym 
okresie założyła wydawnictwo 
„RUTA”. Oboje mieli też swoją 
księgarnię na Piaskowej Górze, 
tutaj też wraz z Martą Samołyk 
prowadziła kawiarnię „Qfer” przy 
ul. Głównej, w której organizowane 
były spotkania z twórcami. Olga 
Tokarczuk była również członkiem 
Wałbrzyskiego Stowarzyszenia 
Środowisk Twórczych. W Wałbrzy-
chu mieszkała przy ul. Chrobrego i 
Szlifierskiej. Wraz z mężem założyła 
później firmę „Diagnotest”, która w 
swej działalności miała m.in. kursy 
języków angielskiego i niemieckie-
go. W tak zwanym międzyczasie 
zdarzył się blisko półroczny wy-
jazd „za chlebem” do Londynu, co 

znalazło później odzwierciedlenie 
w książce „Szafa”. Kolejne książki 
przybywały niemal rok po roku, a 
nawet i częściej. Z czasem pisarka 
wyjechała z Wałbrzycha na wieś, 
do Krajanowa, niedaleko Nowej 
Rudy, gdzie kupiła wiejski dom. Tam 
też pisała następne powieści. W 
wielu z nich znaleźć można echa jej 
pobytu na noworudzkiej ziemi. 
Olga Tokarczuk była również 
jurorką I Konkursu Poetyckiego 
im. Mariana Jachimowicza. W 
Wałbrzychu nadal mieszka jej 
młodsza siostra, Tatiana.

Olga Tokarczuk ma szczególny 
związek z Wałbrzychem. Stąd też 
nadanie jej tytułów „Zasłużona dla 
miasta Wałbrzycha” czy „Ambasa-
dor Wałbrzycha”. Jej biograf Marek 
Malinowski już wiele lat temu 
przewidział nagrodę Nobla… Dziś 
wprawdzie noblistka mieszka już we 
Wrocławiu, lecz przecież często gości 

w Wałbrzychu i okolicach, 
a i od dawnych przy-

j a źn i  s i ę 
nie od-
żegnu-
je. W 
jednej 

z  t o -
w a -
r z y -

skich rozmów, odnośnie jej lite-
rackich sukcesów, sama kiedyś 
stwierdziła: „No popatrzcie, co to 

się porobiło!...”. Nike, Nobel! A no 
właśnie!
Opr. redakcja na podst. wspomnień Romana Gilety
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1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Cena wywoławcza sprzedaż -2 893 000 zł
Wadium w kwocie sprzedaż 289 300 zł
Postępowanie sprzedaż  10 000 zł
Sprzedający oświadcza że w/w budynek jest częściowo przed-
miotem najmu.
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 09.01.2020 r o godz.12.30 
w Siedzibie Spółdzielni.

2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2  SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 81 240 zł  najem – 700 zł netto 
Wadium w kwocie sprzedaż – 8124 zł. najem – 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 100 zł
Przetargi odbędzie się; na sprzedaż 09.01.2020r.o godz.12.40, 
na najem 09.01.2020r o godz.12 50  w siedzibie Spółdzielni.

3. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul. Przyjaciół 
Żołnierza 28
Pow. użytkowa – 187,30 m2  SW1W/00037445/8
Cena wywoławcza sprzedaż – 168 000 zł 
Wadium w kwocie sprzedaż – 16 800 zł
Postępowanie sprzedaż – 5 000 zł
Sprzedający oświadcza żw w/w lokal jest przedmiotem najmu 
z dnia 04.07.2016.
Przetarg odbędzie się 09.01.2020r. o godz.13.00 w siedzibie 
Spółdzielni

4.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -71 000. zł  najem – 600 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 7,100 zł; najem - 600 zł
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 09.01.2020 r o godz. 13.10 
a najem 09.01.2020r. o godz 13.20  w siedzibie Spółdzielni.

5. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 44
Pow. użytkowa 178,92 m2 SW1W/00034731/9
Cena wywoławcza: sprzedaż -110 .000 zł  najem – 1200 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 11 000 zł; najem – 1200 zł
Postępowanie: sprzedaż 5 000 zł; najem 100 zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 09.01.2020r.o godz. 13.30, 
na najem 09.01.2020r. o godz 13.40 w siedzibie Spółdzielni. 

6. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Wrocławska 92
Pow. użytkowa-65 m2 SW1W/00053747/3
Cena wywoławcza – 89 000 zł  najem 1000 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 8900 zł ; najem -1000 zł
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł ; najem – 100 zł
Przetarg odbędzie się: na sprzedaż 09.01.2020r.o godz. 13.50, 
na najem 09.01.2020 r o godz. 14.00 w siedzibie Spółdzielni.

7. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsudskiego 7
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Cena  wywoławcza sprzedaży – 73 000 zł najem 800 zł netto
Wadium w kwocie : sprzedaż – 7 300  zł  najem 800 zł 
Postępowanie : sprzedaż -1 000 zł   najem 100 zł

Przetarg odbędzie się na sprzedaż 09.01.2020 ro godz.14.10, 
na najem 09.01.2020 r o godz.14.20 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do 
sklepów spożywczych tj;  meble sklepowe, urządzania 
chłodnicze, rożna, wagi, krajalnice - kontakt 784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup lokalu jest 
wpłacenie wadium przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI 
37 1050 1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 08.01.2020r 
w przypadku najmu lokalu kwota wadium płatna w kasie 
Spółdzielni do godz. 12.00 w dniu przetargu.
 Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do 
przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub najem 
wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub pierw-
szego czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie 
przelane na konto wpłacającego lub wypłacone z kasy Spół-
dzielni w przypadku najmu lokalu .W przypadku wycofania 
się wygrywającego przetarg z podpisania notarialnej umowy 
kupna sprzedaży lub umowy najmu kwota wadium przepada 
na rzecz Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do 
zapłaty kaucji wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobowiązany jest do 
zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość 
rynkową danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela Sekcja Techniczna 
„SPOŁEM” PSS. Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

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

Noblistka z Wałbrzycha
Olga to, Olga tamto. W ostatnim czasie imię i nazwi-
sko pisarki odmieniane było przez wszystkie przypad-
ki, a fanów książek Tokarczuk przybywało wprost 
proporcjonalnie do chwili wręczenia jej Nagrody 
Nobla. No, może poza jednym ministrem. Olga To-
karczuk, dziś światowej sławy pisarka, miała dużo 
wspólnego z Wałbrzychem. 

7
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Noblistka z Wałbrzycha
Olga to, Olga tamto. W ostatnim czasie imię i nazwi-
sko pisarki odmieniane było przez wszystkie przypad-
ki, a fanów książek Tokarczuk przybywało wprost 
proporcjonalnie do chwili wręczenia jej Nagrody 
Nobla. No, może poza jednym ministrem. Olga To-
karczuk, dziś światowej sławy pisarka, miała dużo 

skich rozmów, odnośnie jej lite- się porobiło!...”. Nike, Nobel! A no 

 » Noblistka Olga Tokarczuk przez wiele lat ściśle związana była z 
Wałbrzychem
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Jestem świeżo po przej-
ściu gry i muszę przyznać, 
że wprowadzona zmia-
na wpływa bardzo nie-
korzystnie na rozgrywkę. 
Przez skrócony czas akcji, 
wszystko, co kochałam w 
,,Until dawn” tj. trzyma-
jący w napięciu kl imat, 
czy konflikty zachodzące 
między postaciami, zostało 
zastąpione powtarzalnymi 
jump scarami oraz niena-
turalnie wybrzmiewającymi 
dialogami.

Najbardziej w grze traci to, 
co powinno być jej główną 
atrakcją – efekt motyla. 

Podczas rozgrywki nie 
czułam odpowiedzialności 
za moje wybory, ponieważ 
możliwości wydawały się 
nielogiczne lub nieistotne. W 
,,Until dawn” potrzebowałam 
20 minut, żeby zdecydować, 
która z postaci powinna za-
brać ze sobą pistolet, nato-
miast w ,,Man of Medan” 
nie mogę sobie przypomnieć 
momentu decyzyjnego, który 
wzbudziłby jakiekolwiek moje 
zainteresowanie.

Gry oparte na efekcie mo-
tyla mają tę przewagę, iż 
gracze są zbyt ciekawi alter-
natywnych historii, dlatego z 

czystej ciekawości wrócę do 
,,Man of Medan”. W między- 
czasie liczę na to, że kolejny 
epizod będzie wzbudzał takie 
emocje jak ,,Until dawn”, ale 
o tym przekonamy się dopiero 
za rok.

Julia – SKN Challenger

MISZMASZ

Zgodnie z art. 446 par. 1 
kc pierwszym roszczeniem 
wymienionym w przepisach 
jest roszczenie o zwrot kosz-
tów leczenia i pogrzebu . 
Przysługuje ono każdemu, 
kto faktycznie je poniósł bez 
względu na to, czy łączył go 

ze zmarłym stosunek bliskości 
oraz czy jest jego spadkobier-
cą. Koszty pogrzebu obejmują 
zwrot kosztów bezpośrednio 
z pogrzebem związanych, 
jak również zwrot wydatków 
odpowiadających zwyczajom 
danego środowiska 

Kolejnym roszczeniem przy-
sługującym rodzinie zmarłego 
w wypadku, obejmującym 
jednak jedynie osoby bliskie, 
względem których na zmar-
łym ciążył ustawowy obo-
wiązek alimentacyjny, jest 
renta. Obliczona stosownie 

do potrzeb poszkodowanego 
oraz możliwości zarobkowych 
i majątkowych zmarłego przez 
okres prawdopodobnego 
trwania obowiązku alimen-
tacyjnego (art. 446 par. 2 kc). 
Renta jest wypłacana z reguły 
co miesiąc lub co kwartał.

Z ważnych powodów sąd 
może na żądanie poszkodowa-
nego przyznać mu zamiast renty 
odszkodowanie jednorazowe. 
Dotyczy to wyjątkowych przy-
padków, gdy poszkodowany 
stał się inwalidą, a przyznanie 
jednorazowego odszkodowa-
nia ułatwi mu wykonywanie 
np. nowego zawodu.

Niezależnie od wskaza-
nych powyżej świadczeń w 
sytuacji, w której nastąpiło 
znaczne pogorszenie sytuacji 
życiowej najbliższych człon-
ków rodziny zmarłego w wy-
padku, sąd może przyznać 
poszkodowanym stosowne 
odszkodowanie oraz rekom-
pensatę pieniężną za doznaną 
krzywdę (art. 446 par. 3-4 kc).

Macie jakiś kłopot? Piszcie do 
naszego prawnika, a on spró-
buje wyjaśnić wam prawne za-
wiłości i umiejętnie wytłumaczy, 
jak poruszać się w gąszczu prze-
pisów. Czekamy na maile pod 
adresem: redakcja@wieszco.pl.

 Adam Daraż, radca prawny 
z Kancelarii Radcy Prawne-
go DARAŻ i DORADCY ul. 
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-
brzych, tel. 601472787, e-
-mail: kancelaria@daraz.pl.

Red

Prawnik radzi 
Jak zwykle na pytania czytelników odpowiada radca 
prawny Adam Daraż. Dziś tłumaczymy, jakie rosz-
czenia przysługują rodzinie zmarłego w wypadkach 
komunikacyjnych?

Okiem gracza

Man of Medan
Ponad cztery lata fani ,,Until dawn” musieli czekać na kolejną przygodę opartą 
na mechanizmie tzw. efektu motyla. Tym razem zamiast jednej długiej historii 
studio Supermassive Games zdecydowało się wydać 3 krótsze epizody, pierw-
szym z nich jest ,,Man of Medan”.
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Kiedy jest obchodzony dzień 
naleśnika, a kiedy dzień placka 
ziemniaczanego?

........................................................

........................................................

........................................................
odpowiedź

UWAGA KONKURS  
Zachęcamy was do zabawy! Czekają na was znów 
smaczne nagrody – ufundowane przez Fabrykę Nale-
śników/Plackową Górę. 
Żeby zjeść pyszny lunch, trzeba odpowiedzieć na dwa 
proste pytania. Kiedy jest obchodzony dzień naleśnika, 
a kiedy dzień placka ziemniaczanego? Tym razem 
trzeba chyba dłużej pogrzebać w internecie. 
Dla 10 pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą 
na oba pytania, mamy nagrody – klasyczne placki 
ziemniaczane ze śmietaną lub naleśniki z białym serem 
i gorącymi malinami. Sami wybierzecie, co zjecie. Zaba-
wa trwa od wtorku (17 grudnia) do piątku (20 grudnia). 
Jak zwykle kto pierwszy, ten lepszy. 
Poprawne odpowiedzi wystarczy wpisać do blankietu 
wydrukowanego w naszej gazecie, wyciąć i pokazać go 
w lokalu. Ale uwaga, każdy z 10 zwycięzców otrzyma 
tylko jedną potrawę. Szczegółowy regulamin konkursu 
dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Nagroda do odebrania w Fabryce 
Naleśników/Plackowej Górze 

w Wałbrzychu przy 
ul.Obr. Westerplatte 39 

(obok Przedszkola Michałek)
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- To kolejna niezwykle istotna 
inwestycja w dolnośląski system 
ochrony zdrowia. Systematycznie 
poprawiamy dostęp do wysokiej 
jakości usług dla mieszkańców 
regionu – mówi marszałek wo-
jewództwa Cezary Przybylski.

Projekt podzielony został na 
dwa etapy. Pierwszy z nich „Mo-
dernizacja i doposażenie SOR 
Specjalistycznego Szpitala im. 
Alfreda Sokołowskiego z siedzibą 
w Wałbrzychu” realizowany był 
w latach 2016-2018. W jego ra-
mach zakupiono specjalistyczny 
sprzęt medyczny i wyposażenie 
m.in.: fotokoagulator, skaner 
naczyń krwionośnych, defibry-
lator, kardiomonitory, monitory 
funkcji życiowych, respirato-
ry, aparat RTG z ramieniem C, 
aparat do USG, aparat EKG, 
otoskop, oflamoskop, tonometr 
bezkontaktowy, rektoskop, łóżka 
do intensywnej terapii,  wózki 
do transportu chorych, ssaki 
elektryczne, kasetony elektrycz-
no-gazowe, stoliki zabiegowe, 
wózki funkcyjne, fotele, trans-
portowe, parawany, kapnograf, 
gastroskop. Dodatkowo prze-
budowano system klimatyzacji, 
wymieniono drzwi, posadzki i 
meble. 

Drugi etap, realizowany w 
latach 2017-2019 polegał na 

rozbudowie budynku szpitala 
o nową powierzchnię oraz 
dobudowaniu dodatkowej 
kondygnacji. Uzyskany obszar 
i powierzchnia pomieszczeń 
umożliwiły powiększenie po-
mieszczeń niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowa-
nia oddziału ze szczególnym 
uwzględnieniem intensywnej 
terapii. Dodatkowo zakupiono 
sprzęt medyczny – videoendo-
skop z torem wizyjnym.

- Proces rozbudowy oddziału 
ratunkowego trwał niemal trzy 
lata. Wałbrzyski SOR obejmuje 
swoim zasięgiem prawie 300 
tysięcy osób z obrębu Nowej 
Rudy, powiatu wałbrzyskiego i 
Kamiennej Góry, ale też często ze 
Świebodzic, Żarowa czy Jaworzy-
ny Śląskiej. Powiększyliśmy SOR 
o kolejne miejsca intensywnej 
opieki medycznej. Dodatkowe 
trzy łóżka zwiększają dostępność 
dla pacjentów o 20 procent. 
Powiększyliśmy również liczbę 
łóżek pooperacyjnych i już teraz 
jesteśmy gotowi do przyjmowa-
nia najcięższych przypadków. 
W dalszym ciągu mamy jednak 
duże ograniczenia kadrowe. Po-
trzebujemy lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek – mówi prezydent 
Roman Szełemej.

SCB

SOR po modernizacji
Blisko 5,5 mln zł kosztowała modernizacja Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzy-
chu. Inwestycja została dofinansowana, a operatorem programu 
było Ministerstwo Zdrowia. 

przepytuje Was 
Nie odpuszczamy, a zdopingowani przez ciepłe słowa czytel-
ników kontynuujemy nasze uliczne sondy. Co tydzień 100 
napotkanym osobom zadajemy pytania o istotne rzeczy 
związane z regionem. Coraz chętniej dzielicie się z nami 
swoimi opiniami. Tak trzymać. Bawmy się razem.
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MISZMASZ / FAKTY

- Obecnie funkcjonująca nazwa bardzo 
nieprecyzyjnie wskazuje teren działania 
naszej grupy. Poprzez zmianę w sposób 
jednoznaczny określimy naszą przynależ-
ność terytorialną i górski charakter naszej 
służby. Wzmocnimy również wizerunek 
GOPR w Sudetach Środkowych i Wschod-

nich – podkreśla Łukasz Felcenloben, 
członek zarządu grupy.

W 1976 roku nastąpił podział na Grupę 
Wałbrzysko-Kłodzką i Grupę Karkonoską 
GOPR. Przypomnijmy, że ta pierwsza działa 
na obszarze Sudetów Środkowych i Wschod-
nich obejmujących: Góry Kamienne, Góry 

Wałbrzyskie, masyw Ślęży, Góry Sowie, 
Bardzkie, Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, 
masyw Śnieżnika, Góry Złote i Góry Opaw-
skie. Grupa działa na terenie 2400 km 
kw., sprawując opiekę nad 1600 km siecią 
szlaków turystycznych. Ponad 100 ratow-
ników ochotników oraz 14 ratowników 
zawodowych pełni dyżury w 4 stacjach ra-
towniczych, a w sezonie zimowym również 
w dodatkowych stacjach i punktach ratun-
kowych zlokalizowanych przy kompleksach 
narciarskich.        SCB

Powrót do tradycji
Od nowego roku grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR zmieni 
oficjalnie nazwę na Grupa Sudecka. 
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Przed tygodniem w naszym 
przekonaniu zadaliśmy dość 
proste pytanie, ale jak się 
okazuje, wielu z was miało 
z odpowiedzią na nie spore 
problemy. W Wałbrzychu, 
niegdyś mieście górniczym, 
funkcjonowały trzy kopalnie. 
W różnych dzielnicach. Dlate-
go pytanie brzmiało: „Podaj 

nazwę wałbrzyskiej kopalni”. 
W trakcie rozmów precyzo-
waliśmy, że chodzi o zakład 
pracy, w którym wydobywano 
dawniej węgiel.   

Tradycyjnie w sondzie 
wzięło udział 100 osób, co 
oczywiście, jak wiemy, nie 
stanowi grupy reprezenta-
tywnej, ale cały czas wspo-

minamy o tym, że chodzi 
wyłącznie o zabawę. Na na-
sze pytanie odpowiedziało 
61 kobiet i 39 mężczyzn. Co 
ciekawe, wśród 30 osób do 
30 roku życia niemal połowa, 
bo 14, nie potrafiło wymienić 
żadnej nazwy, a 8 wskazało 
Starą Kopalnię.

Red

Podaj nazwę wałbrzyskiej kopalni

2

Podaj nazwę wałbrzyskiej kopalni

2

2
2

 » SOR w szpitalu Sokołowskiego 
wygląda teraz zupełnie inaczej. 

Zakończył się drugi etap prac 
modernizacyjnych w tym miejscu
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Prezent, który zachwyci obdaro-
wanego i przetrwa długie lata. Foto 
prezenty z Kodak Express Super 

Fotograf nadają treści związkom. 
Są jak dobra przyprawa. Nowych 
kolorów nabiera przyjaźń, miłość, 

koleżeństwo. Zawsze pojawią się 
pozytywne emocje, radość, uśmiech 
na twarzy. Kula śnieżna ze zdjęciem 

czy kula wodna z serduszkami to 
prezent niewielkich rozmiarów, ale 
wielki uczuciem i swoim wyrazem. 
To coś, co spodoba się każdemu i 
niejednego ucieszy. Coś, co wyrazi 
więcej niż słowa. Tylko w Kodak 
Express Super Fotograf najlepszy 
foto prezent. 

Zadzwoń po szczegóły pod 
nr tel. 74 84 253 54 do Kodak 
Express Super Fotograf. 

NASZE POCIECHY

NASZE POCIECHYNASZE POCIECHYNASZE POCIECHY

 »Michał Sobański, ur. 28.11.2019 o godz. 1.15, 
waga 3750 g, wzrost 56 cm, z Jedliny-Zdroju

 »Pola Nawrocka, ur. 27.11.2019 o godz. 9.13, 
waga 3520 g, wzrost 54 cm, z Wałbrzycha

 »Mateusz Szymański, ur. 27.11.2019 o godz. 11.18, 
waga 3600 g, wzrost 52 cm, z Jemnej

 »Błażej Gęgotek, ur. 8.12.2019 o godz. 8.18, 
waga 3100 g, wzrost 46 cm. ze Świebodzic

 » Julia, ur.  6.12.2019 o godz.  22.19, 
waga 3000, wzrost 53 cm, z Sadów Dolnych

 »Mark Oleksiuk, ur. 6.12.2019 o godz. 4.27, 
waga 2680 g, wzrost 52 cm, z Konsomolska UKR

 »Emilia Tarnowska, ur. 9.12.2019 o godz. 2.00, 
waga 3100 g, wzrost 53 cm, z Jugowa

 »Borys Kowalewski, ur. 8.12.2019 o godz. 20.21, 
waga 3100 g,  waga 55 cm, z Boguszowa-Gorc

 »Anastazja Mazurkiewicz, ur. 7.12.2019 o godz. 3.49, 
waga 3690 g, wzrost 53 cm, ze Świebodzic

Foto prezent tylko dla ciebie 
Taki podarunek to prezent płynący z serca. Foto Kula Śnieżna lub Foto Kula Wodna z ser-
duszkami – wybieraj i spraw radość bliskim na święta. 



WIESZ CO | NR 5/17.12.2019 r. 11

Jak nazwać to, co two-
rzysz?

- Nazwałbym to artystyczną, 
użytkową grafiką komputero-
wą. Głównie są to ilustracje 
do książek, magazynów, płyt 
muzycznych, gier komputero-
wych, czasami filmów. 

Dlaczego użytkową?
- Moje prace nie są typowo 

wystawiennicze, że można 
gdzieś pójść i je zobaczyć, 
ale powstają, żeby „coś” zi-
lustrować i zachęcić odbiorcę 
do sięgnięcia po rzecz, którą 
ozdabiam.

To jest jeszcze sztuka?
- Myślę, że tak. Każdy ilu-

strator nazywa siebie arty-

stą. Najpierw tworzę pewien 
koncept w głowie. Przeważ-
nie wystarcza, że usłyszę 
kilka informacji dotyczących 
tego, co mam stworzyć. 
Przez 20 lat mojej pracy, 
wypracowałem pewien roz-
poznawalny styl. Robiąc ja-
kąkolwiek ilustrację, staram 
się, żeby powstawała w 
zgodzie z moim stylem. 

No to jaki jest twój styl?
- Trudno to zdefiniować. 

Osoby widzące moje prace od 

razu wiedzą, że ja jestem ich 
autorem. Głównie chodzi o za-
stosowane kolory i kompozy-
cję. Są po prostu miłe dla oka 
i powodują refleksje. Mają 
swój niepowtarzalny nastrój. 
Lubię jak stworzona przeze 
mnie grafika opowiada jakąś 
historię. Pierwsze prace, nie 
te komercyjne, ale tworzone 
dla siebie, zawsze bazowały 
na jednym haśle, pomyśle, 
bywało, że jednym słowie. 
Pamiętam, jak usłyszałem 
utwór, w którym padły słowa 
„Holy Tree”. Wyobraziłem 
sobie jak Loreena McKennit 
śpiewa o świętym drzewie i 
stworzyłem je w komputerze. 

Można powiedzieć, że żyję w 
świecie magii wewnętrznej 
(śmiech). To moje małe ma-
giczne podwórko.

?
- To, co w naszym świecie 

jest zwykłe, ponure, ale ma 
jakąś cząstkę, która mnie na-
tchnie, wykorzystuję jako ele-
ment pomagający w stworze-
niu czegoś niepowtarzalne-
go. Zwróć uwagę, że pejzaże 
stworzone przez wybitnych 
artystów są zazwyczaj pięk-

niejsze niż w rzeczywistości. 
Dlatego czasami źle się czuję 
z tym, że mam być lepszy od 
natury. Bo coś chcę ulepszyć, 
upiększyć, dodać kolorytu. 
Moje prace mają coś z baśni, 
świata fantasy, a także scien-
ce fiction. Są nieco surreali-
styczne pod takim względem, 
że niektóre elementy choćby 
krajobrazu przedstawiam 
w dość zaskakujący, może 
abstrakcyjny sposób. Nie pa-
sujący do panujących norm.   

Jak zdefiniujesz drogę, 
którą przeszedłeś?

- Jako młody chłopak po-
szedłem kiedyś do galerii 
pod Atlantami i zobaczyłem 

przepięknie wyeksponowane 
obrazy. Dziś już nie pamię-
tam, czyje one były, ale w taki 
sposób zostały  oświetlone, 
że wydobyto z nich dzięki 
temu całe ich piękno. To mi 
się spodobało. Przelewałem 
swoje wizje na płótno, bo 
jeszcze wtedy zajmowałem 
się malarstwem sztalugo-
wym. Do tego uwielbiałem 
szczegóły. Dziś, gdybym 
chciał podążać tą samą dro-
gą, nie starczyłoby mi czasu 

praktycznie na nic. Dlatego 
musiałem odejść od tradycyj-
nych metod.

Kiedy stwierdziłeś, że 
tworzenie obrazów będzie 
twoim sposobem na życie?

- To samo przyszło, bo ob-
razy tworzę od 20 lat. Wcze-
śniej nie przywiązywałem 
do tego wagi, ale jak cofnę 
się pamięcią, okazuje się, że 
zawsze ktoś z rodziny albo 
znajomych mówił mi, że coś 
tam tworzyłem. Jako kilku-
letniemu dziecku sąsiedzi 
przynosili taborety, a ja na 
ścianach korytarzy malowa-
łem postacie Disney’a. 

Jesteś samoukiem?

- Tak. Nie skończyłem żad-
nej szkoły artystycznej. Nigdy 
nie zastanawiałem się, czy to 
dobrze, czy źle. Może gdy-
bym był po ASP, musiałbym 
zboczyć z drogi, którą teraz 
podążam, a czuję się na niej 
swobodnie i dobrze. 

Patrzysz krytycznie na 
swoje dawne prace? My-
ślisz, „dziś zrobiłbym to 
inaczej”.

- No pewnie! Często tak 
mam. Przeważnie kończąc grafi-

kę, mówię sobie jest OK, ale już 
po kilku miesiącach dostrzegam 
w niej coś, co bym poprawił.  

Dziś tworzysz wyłącznie 
grafiki. Jak wygląda proces 
twórczy? 

- Musi być pomysł i bogata 
wyobraźnia (uśmiech), do 
tego ustalony format – czy 
to ma być poziom, czy pion 
i przede wszystkim kompo-
zycja. Jeśli mówimy o ko-
mercyjnych rzeczach, biorę 
pod uwagę wiele czynników. 
Od tego, w którym miejscu 
na obrazie będzie skupiał 
się wzrok, po zastosowa-
ną kolorystykę. Jeżeli robię 
okładkę do książki, wymóg 

marketingowy jest taki, by 
jako miniaturka w kompu-
terze była dobrze widoczna 
i rozpoznawalna. Tworząc 
ilustracje do serii muszę za-
planować kompozycję i kolo-
rystykę przyszłych tomów już 
na samym początku.

Marketingowe ramy, żeby 
nie powiedzieć komercja, 
ograniczają cię jako artystę? 

- Przyzwyczaiłem się do 
tego. Respektuję zasady 
gry. Jeżeli chcesz zarabiać 

na sztuce, musisz dać się 
wciągnąć w machinę. Mam 
na koncie ilustracje do oko-
ło 500 książek w Polsce i 
za granicą, zarówno tych 
science fiction, jak i literatury 
młodzieżowej.

Są jakieś projekty które 
najbardziej doceniasz?

-Miło wspominam prace 
przy filmie „Papusza” Krzysz-
tofa Krauze i ilustracje do 
inscenizacji „Siedem bram 
Jerozolimy” Krzysztofa Pen-
dereckiego. Stworzyłem też 
kiedyś talię kart Tarota – „Tarot 
Maron”, którą polubił ezote-
ryczny świat.

Niedawno zafascynowa-
łeś się pracami 3D, bo wy-
konujesz makiety? 

- Od zawsze chciałem się w 
to „pobawić”, ale brakowało 
czasu. Nie lubię stać w miej-
scu, ale wciąż szukam nowych 
środków wyrazu, a makiety 
takimi się stały. Pamiętam, 
jako dzieciak zawsze lubiłem 
sklejać modele, ale nigdy z 
gotowych elementów. Zawsze 
samodzielnie przygotowywa-
łem wszystko do złożenia z 
drewna lub kartonu. Można 
powiedzieć, że dziś zajmuję 
się modelarstwem, ale arty-
stycznym. 

Słowo modelarstwo koja-
rzy się raczej ze sklejaniem 
samolotów? 

- Tak, ale ja makietę traktuję 
jako kolejny z moich obra-
zów. Niedawno miałem taką 
sytuację, gdy przyjechał z 
Warszawy jeden z moich wy-
dawców i poszedł do Zamku 
Książ obejrzeć makietę pod-
ziemi. Nie wiedział, że jestem 
jej autorem. Wystarczyło, że 
tylko na nią zerknął i od razu 
wykrzyknął: „To zrobił Maroń-
ski!”. To miłe uczucie, gdy ktoś 
rozpozna twoją pracę.   

Co cię najbardziej „kręci” 
w tym, co robisz?

- To, że mam świadomość 
pozostawienia po sobie trwa-
łej rzeczy. Może za kilkaset lat 
ktoś powie: „O, to stworzył 
Tomasz Maroński”. 

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

ROZMOWA TYGODNIA

Żyję w świecie magii
– To moje małe magiczne podwórko – mówi Tomasz 
Maroński, wałbrzyski grafik oraz uznany w Polsce i na 
świecie ilustrator książek fantasy i science fiction. 
Wystarczy spojrzeć na jego prace, by rozpoznać cha-
rakterystyczny styl. Wyjątkowy! 
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 » To miłe uczucie, gdy ktoś 
rozpoznaje twoją pracę – 

podkreśla Tomasz Maroński

11
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Zablokowana była droga z Walimia 
do Dzierżoniowa, a nad porządkiem 
czuwała policja. Straż pożarna prze-
szukała gruzowisko, bowiem nie było 

pewności, że w czasie zawalenia się 
ścian nie znajdowali się na tym terenie 
ludzie. Do pomocy w przeszukiwaniach 
gruzu ściągnięto specjalnie szkolone psy. 

Na szczęście pod gruzami nie znaleziono 
nikogo. 

Obiekt od dawna groził zawaleniem. Na 
czas prowadzenia robót rozbiórkowych 
dotyczących pozostałych ścian została ze 
względów bezpieczeństwa wyłączona część 
drogi wojewódzkiej 383 – ul. Kościuszki w 
Walimiu. Teren ZPL jest bardzo trudny ze 
względu na liczne tunele techniczne, piw-
nice i konstrukcje budowlane, w tym szyby 
windowe. 

SCB

WALIM 

Runęły ściany
W ubiegłym tygodniu w Walimiu runęły dwie ściany po daw-
nych zakładach włókienniczych. Trwa wyburzanie pozosta-
łości.
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Właściciel głuszyckiego 
„Jadła” Grzegorz Czepil 
zdradził najmłodszym swoje 
kulinarne sekrety dotyczące 
wypieku i zdobienia świą-
tecznych pierników. Później 
można było wziąć się do 
roboty i po swojemu ude-
korować różnokształtne wy-
pieki. Nastrojowa muzyka i 
aromatyczna herbata tak roz-
budziły dziecięcą wyobraźnię, 
że najmłodsi przy niewielkiej 
pomocy rodziców zwykłe 
ciasteczka zamienili w piękne 
świąteczne ozdoby. 

Przy takich spotkaniach nie 
mogło zabraknąć bardzo wy-
czekiwanego gościa. Święty 
Mikołaj miał pełne ręce ro-
boty, bo powitań i uścisków 
nie było końca, a trzeba było 
przecież każdemu z uczest-
ników warsztatów wręczyć 
drobny upominek.  

Wspólna praca dzieci z 
opiekunami nad ozdabianiem 
pierników nie tylko wyzwoliła 
w nich ogromną kreatywność, 
ale dała zastrzyk pozytywnej 
energii i dobrego humoru.  

ToP
GŁUSZYCA

Nie każdy potrafi tak dekorować 
Ktoś powie, phi, ja też tak umiem. Nie, nie, to nie takie proste. Renifery, cho-
inki, gwiazdki, kotki czy serduszka to tylko niektóre kształty pierniczków 
ozdabianych przez dzieci z rodzicami podczas warsztatów w Głuszycy. 
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 » Spod rąk młodszych i 
starszych wychodziły 
prawdziwe cuda
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Niektórzy chcieli już po-
dobno wysyłać zgłoszenie do 
„Ktokolwiek widział, ktokol-
wiek wie”, bo tyle czasu śled-
czym zajęło rozpracowywanie 
sprawy tymczasowo aresz-
towanego samorządowca. 
Przez ten czas były wałbrzyski 
starosta i burmistrz Boguszo-
wa-Gorc oglądał świat zza 
krat i cały czas twardo obsta-
wał przy swoim. Utrzymywał, 
że jest niewinny. Nawet teraz 
śled-

czy publikując informację na-
pisali, że Jacek C. nie przyznał 
się do żadnego z zarzucanych 
mu czynów, a w złożonych 
wyjaśnieniach podał swoją 
wersję wydarzeń, która stoi 
w sprzeczności z zebranym w 
sprawie materiałem dowodo-
wym. Dobra, a tak po ludzku 
– prokuratorzy swoje, aresz-
towany swoje. Może śledczy 
czekali, że zmięknie i przyzna 
się lub zacznie sypać i na jaw 

wyjdą inne „kwiatki”. Nie 
pomyśleli, że zatrzymany chce 
za jednym zamachem pobić 
dwa rekordy. Zostać najkrócej 
urzędującym w Polsce burmi-
strzem na wolności i najdłużej 
piastującym swoją funkcję zza 
krat. Pamiętajmy, Jacek C. nie 
został formalnie odwołany. 
Ba, nawet pobiera jakieś tam 
pieniądze za sprawowanie 
urzędu. Choć zebrano już 
odpowiednią liczbę podpisów 
pod wnioskiem o referendum, 

żeby pozbawić go stołka.       
Po blisko roku aresztu proku-

ratorzy zdecydowali się wresz-
cie skierować akt oskarżenia 
przeciwko samorządowcowi, 
zarzucając mu popełnienie 
czterech czynów niezgodnych 
z prawem. Burmistrz małego 
Boguszowa oskarżony jest o 
przyjęcie łapówki w wysokości 
70 tys. zł. Miał ją wziąć od 
przedsiębiorcy wykonującego 
prace na rzecz gminy, godząc 

się w zamian na prze-
dłużenie wykonania 
realizacji umowy 
dotyczącej oświe-
tlenia ulicznego. 
Śledczy oskar-
żają faceta, że 
jako wałbrzy-
ski starosta 
pr zy ją ł  10 
tys .  z ł  za 
w y d a n i e 
korzystnej 
d e c y z j i 
d o t y -

czą-

cej przywrócenia uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. Czyli do staro-
sty miał ktoś przyjść i dać „w 
łapę”, żeby odzyskać prawo 
jazdy. Jeśli to prawda, o Jacku 
C. możemy spokojnie napisać, 
że nigdy nie słyszał o powie-
dzeniu, że jak kraść, to miliony, 
a jak kochać, to księżniczki. 
Chyba że te 10 tys. zł, o których 
wzięcie jest oskarżony, to dla 
niego właśnie miliony. 

Samorządowiec miał też 
podobno powoływać się na 
wpływy m.in. w urzędzie skar-
bowym i za załatwienie spra-
wy „wydębić” kolejną korzyść 
majątkową. Widzicie, wciąż 
przewija się ten sam motyw – 
kasa, kasa. Czwarty zarzut to 
działanie na niekorzyść gminy 
i wyrządzenie jej szkody w 
wielkich rozmiarach, w kwo-
cie ponad 4 mln zł. Poprzez 
bezpodstawne odwołanie 

przetargu na sprzedaż nieru-
chomości. Jackowi C. łącznie 
grozi 15 lat więzienia.

Boguszów to w ogóle ja-
kaś feralna miejscowość, bo 
tym samym aktem oskarżenia 
objętych zostało też 8 innych 
osób w tym boguszowska 
radna Urszula M. Kobiecie 
prokuratorzy zarzucają po-
pełnienie sześciu przestępstw. 
Miała kupować za alkohol gło-
sy podczas zeszłorocznych wy-

borów 
samo-
rządo-
wych i 
nakła-
n i a ć 

świadków do składania fałszy-
wych zeznań. Aktem oskarże-
nia objęto także 5 osób, które 
brały udział w tak zwanej 
,,korupcji wyborczej”. Osoby 
te wręczały bądź przyjmowały 
korzyści majątkowe w postaci 
alkoholu w zamian za głoso-
wanie w określony sposób. 
Jakbyśmy już to gdzieś słyszeli 
kilka lat temu. N-I-E D-O W-I-
-A-R-Y!   

Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY
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Paczki dla wałbrzyskich dzieci zostały 
przygotowane przez radnego Ryszar-
da Nowaka i Radę Wspólnoty Samo-
rządowej Biały Kamień – Konradów. 

Oczywiście nie dałoby się przygotować 
tylu paczek bez wsparcia i  pomocy 
darczyńców i sponsorów. Ważną rolę 
w całym przedsięwzięciu odegrali liczni 

wolontariusze dzielnic Biały Kamień i 
Konradów, bez których zaangażowania 
i pomocy byłoby bardzo trudno zorgani-
zować takie przedsięwzięcie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mi-
kołajem” prowadzona jest już od wielu 
lat. W ramach akcji mikołajkowe paczki 
otrzymują nie tylko dzieci z Białego 
Kamienia czy Konradowa, ale również z 
innych dzielnic Wałbrzycha. 

SCB

WAŁBRZYCH

Mikołaj rozdał kilkaset paczek
W kościele należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. 
Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w dzielnicy Biały Kamień 
odbyło się tradycyjne spotkanie mikołajkowe, podczas któ-
rego dzieci odebrały prezenty.

F
ot

. (
re

d)
 

BOGUSZÓW-GORCE

Może dostać 15 lat
Tuż przed poprzednią Gwiazdką były wał-
brzyski starosta i burmistrz Boguszo-
wa-Gorc nagle zaczął w mediach nosić 
na twarzy pasek, a nazwisko skróciło 
się do jednej litery. Po blisko roku w 
areszcie, prokurator skierował do 
sądu akt oskarżenia przeciwko Jac-
kowi C.  

Niektórzy chcieli już po-
dobno wysyłać zgłoszenie do 
„Ktokolwiek widział, ktokol-
wiek wie”, bo tyle czasu śled-
czym zajęło rozpracowywanie 
sprawy tymczasowo aresz-
towanego samorządowca. 
Przez ten czas były wałbrzyski 
starosta i burmistrz Boguszo-
wa-Gorc oglądał świat zza 
krat i cały czas twardo obsta-
wał przy swoim. Utrzymywał, 
że jest niewinny. Nawet teraz 
śled-

wyjdą inne „kwiatki”. Nie 
pomyśleli, że zatrzymany chce 
za jednym zamachem pobić 
dwa rekordy. Zostać najkrócej 
urzędującym w Polsce burmi-
strzem na wolności i najdłużej 
piastującym swoją funkcję zza 
krat. Pamiętajmy, Jacek C. nie 
został formalnie odwołany. 
Ba, nawet pobiera jakieś tam 
pieniądze za sprawowanie 
urzędu. Choć zebrano już 
odpowiednią liczbę podpisów 
pod wnioskiem o referendum, 

się w zamian na prze-
dłużenie wykonania 
realizacji umowy 
dotyczącej oświe-
tlenia ulicznego. 
Śledczy oskar-
tlenia ulicznego. 
Śledczy oskar-
tlenia ulicznego. 

żają faceta, że 
jako wałbrzy-
ski starosta 
pr zyją ł  10 
tys .  z ł  za 
w y d a n i e 
korzystnej 
d e c y z j i 
d o t y -

czą-

BOGUSZÓW-GORCE

Może dostać 15 lat
Tuż przed poprzednią Gwiazdką były wał-
brzyski starosta i burmistrz Boguszo-
wa-Gorc nagle zaczął w mediach nosić 
na twarzy pasek, a nazwisko skróciło 
się do jednej litery. Po blisko roku w 
areszcie, prokurator skierował do 
sądu akt oskarżenia przeciwko Jac-
kowi C.  

 » Oskarżonemu Jackowi 
C. za wszystkie 

zarzucane mu aktem 
oskarżenia czyny grozi 

do 15 lat więzienia
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A jak wyglądały przygo-
towania do tego wieczoru 
w drugiej połowie lat 50. 
poprzedniego wieku? Na po-
czątku grudnia 1956 roku 
redakcja Trybuny Wałbrzy-
skiej informowała, że „już w 
najbliższych dniach Miejski 
Handel Detaliczny rozpocznie 
w różnych dzielnicach miasta 
sprzedaż choinek. W punktach 
sprzedaży uruchomione zosta-
ną także stoiska z ozdobami 
choinkowymi i zabawkami. 
Pierwszą partię choinek, li-
czącą 1500 sztuk, dostarczy 
nadleśnictwo wałbrzyskie”. 

Ówczesna cena drzewek za-
leżała od rodzaju: choinki I 
kategorii kosztowały 12,50 
zł, II kategorii – 9 zł, III ka-
tegorii – 5 zł, a cena choinek 
o wysokości przekraczającej 
3 metry wynosiła 35,50 zł. 
Niestety już 3 lata później pra-
sa informowała o kłopotach 
ze sprzedażą choinek: „do-
świadczenia ubiegłych lat, w 
których to wałbrzyskie MHD 
i PSS zarobiły na tym towarze 
niczym przysłowiowy Zabłoc-
ki na mydle, odstraszają od 
podejmowania deficytowych 
akcji. (...) Wałbrzych otrzyma 

na święta 5 tys. choinek. Roz-
prowadzeniem ich zajmie się 
MHD artykuły przemysłowe. 
Punkty detalicznej sprzedaży 
będą mieścić się: na Placu 
Targowym (Zielony Rynek), 
Pl. Tuwima, w Rynku i na 
Białym Kamieniu”. Przy okazji 
podniesiono ceny drzewek, 
np. świerk o wysokości do 1 m 
kosztował 11 zł, od 1 do 2 m 
– 18 zł, od 2 do 3,5 m – 25 zł, 
a choinki świetlicowe (od 5 do 
10 m) – 75 zł. Drzewka jodło-
we były odpowiednio droższe.

Równolegle do poszukiwa-
nia upragnionego, pachną-

cego lasem drzewka, trwały 
inne przygotowania do świąt. 
Dzisiaj, w czasach gdy idzie-
my do sklepu i kupujemy 
wszystko, na co mamy ochotę, 
problemy, przed jakimi stały 
rodziny przed Bożym Naro-
dzeniem w 1956 roku, wydają 
się nieprawdopodobne, ale 
tak właśnie było. W lokalnej 
prasie zapewniano, że na 
rynku niczego nie zabraknie, a 
„zapasy w artykuły podstawo-
we jak mąka, tłuszcze, cukier, 
jaja są najzupełniej wystarcza-
jące nawet przy największych 
apetytach konsumentów”. 

Chociaż spodziewano się 
chwilowego braku proszków 
do pieczenia. Hurtownie dys-
ponowały rezerwą 100 tys. 
paczek, ale ich rozprowadze-
nie do sklepów miało trochę 
potrwać. Wystarczająca była 
za to ilość olejków aroma-
tycznych do ciast, wanilii i 
cynamonu. 

A co z królem dzisiejsze-
go wieczoru wigilijnego – 
karpiem? W przedwojen-
nej Polsce był jedną z wielu 
serwowanych ryb, wcale 
nie najważniejszą. Bardziej 
ceniono śledzie, sandacze 

czy karasie. Karp w grubej 
panierce czy w galarecie to 
moda powojenna, za popu-
laryzacją której stał działacz 
PZPR, członek KC, minister 
gospodarki Hilary Minc. Po-
stanowił on wprowadzić na 
wigilijne stoły karpia pod 
różną postacią, taniego w 
hodowli, nie wymagające-
go floty kutrów do połowu. 
W Trybunie Wałbrzyskiej z 
grudnia 1956 czytamy: „Ryby 
– podstawowy artykuł świą-
teczny można będzie nabyć 
w dowolnie dużych ilościach. 
Centrala Rybna obiecuje 28 

HISTORIA NIEZNANA

W pogoni za karpiem i choinkami 
Wieczór wigilijny, jeden z 365 wieczorów w roku, ale jakże inny od pozo-
stałych. Wszyscy odświętnie ubrani, radośni, szczęśliwi, spędzamy czas ze 
swoimi najbliższymi i najdroższymi osobami. Łamiemy się opłatkiem i skła-
damy życzenia, zapominamy o troskach dnia codziennego, we wszystkich 
widzimy dobro, a świat wydaje się piękny. 

 » Karpi nigdy nie mogło zabraknąć na stołach (rok 1984)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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ton karpia. Tradycyjny śledź, 
konserwy rybne, wystarczą 
nie tylko dla wałbrzyszan, 
ale i sąsiednich powiatów”. 
Drobiu również było pod do-
statkiem. „Transport indyków, 
kaczek i gęsi wyniesie 13 
ton”. Przewidywano nato-
miast trudności w dostawie 
wędlin. „Zbyt mała przepu-
stowość naszych zakładów 
mięsnych nie gwarantuje 
możliwości pełnego wyko-
rzystania surowca, którego 
jest pod dostatkiem. W naj-
gorszym wypadku braki uzu-
pełnią przerzuty z Wrocławia, 
Jeleniej Góry czy Legnicy”. 
Grzyby i owoce egzotycz-
ne miały być dostępne bez 
problemu: „Niedługo ukażą 
się w sprzedaży tanie grzy-
by suszone (krajanka po 82 
złote za kilogram), sklepy 
otrzymają również mak, ro-
dzynki i cytryny. Pomarańcze 
i mandarynki ukażą się tuż 
przed świętami”.

Po zdobyciu choinki i pro-
duktów spożywczych, bez 
których wigilia nie byłaby 
wigilią, przychodził czas 
na zakup prezentów. Autor 
opublikowanego w Trybunie 
Wałbrzyskiej (1956) artykułu 

pt. „Upominek, ale jaki?” za-
praszał po zakupy prezentów 
dla najmłodszych. „Stoisko 
z zabawkami nęci bogatą 
kolekcją lalek, miniaturowych 
mebelków, mechanicznych 
samochodów. Są i droższe 
prezenty. O dwukołowym ro-
werku marzy niejedno dziec-
ko, skromna hulajnoga może 
jednak wzbudzić tę samą ra-
dość obdarowanych pociech”. 
Jako nowość proponowano 
lekkie i wygodne sanki z wi-
kliny. Po zakupie prezentów 
dla dzieci przychodził czas na 
prezenty dla lepszej połowy: 
„po uniwersalny prezent dla 
żony zajrzyjcie do stoiska PDT 
z artykułami gospodarstwa 
domowego. Znajdziecie tu 
piękny wybór przedmiotów 
użytkowych na co dzień. Taki 
prezent może nie wprawi w 
zachwyt obdarowaną, ale za 
to zawsze wiadomo, co z nim 
zrobić. (Dogodzić kobietom 
trudno)”. Uff, dzisiaj to chy-
ba ocierałoby się o niemały 
szowinizm. Prezent w postaci 
garnka, robota kuchennego, 
wiadra z mopem czy patel-
ni? Nigdy tego nie róbcie, 
kochający mężowie czy part-
nerzy, bo może się skończyć 

karczemną awanturą. Nasze 
Panie zasługują na prezenty 
z najwyższej półki i nie ma tu 
żadnej taryfy ulgowej. 

Kolejna propozycja auto-
ra dotycząca prezentów dla 
młodzieży, czyli książka, nie 
przetrwała próby czasu. Dzi-
siaj wszystko jest na ekranie 
smartfona. Niedługo będzie-
my musieli młodym ludziom 
tłumaczyć, czym jest ta tajem-
nicza „książka”. Panów domu 
autor artykułu nie rozpieszczał 
swoimi propozycjami prezen-
tów, zauważając, że „przepisu 
na upominki dla mężczyzn 
niestety dotąd nie wymyślo-
no. Tu już pole do popisu dla 
kobiecych gustów”.

Przed nami chyba najpięk-
niejsze święta rodzinne w 
roku. Z całego serca życzę, 
aby każdy czytelnik znalazł 
pod świąteczną choinką swój 
wymarzony prezent, spotkał 
się z bliskimi ciesząc się ich 
obecnością, złożył im życzenia 
pochodzące z głębi serca i 
chociaż przez moment poczuł 
magię Bożego Narodzenia. 

Opr. Piotr Frąszczak
Źródło:

- Trybuna Wałbrzyska (1956, 1959)
- Wikipedia

HISTORIA NIEZNANA

 » Duży wybór „żywych” choinek (rok 1984)

 » Choć czasy były ciężkie, ale 
mimo kryzysu cukiernicy 

stawali na wysokości zadania 
(rok 1981)
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Pierwszy Rezonans roz-
począł nagrodzony w Opolu 
(44 Opolskie Konfrontacje Te-
atralne „Klasyka żywa”) spek-
takl muzyczny – „Beniowski, 
Ballada bez bohatera” Teatru 
Nowego. Trzynastozgłosko-
wiec Słowackiego w wersji 
rockowo-folkowej wypadł 
naprawdę dobrze. Aktorki z 
Poznania nie tylko opowiadały 
o Beniowskim, ale przede 
wszystkim grały i śpiewały. 
Niczym w sztafecie przeka-
zywały sobie główny wątek 
historii i snuły opowieści o 
superbohaterze. Po emocjach 
na sali, widzowie uczestni-
czyli w ciekawej rozmowie z 

twórcami „Beniowskiego ...”, 
którą prowadził (profesjonal-
nie przygotowany) Grzegorz 
Chojnowski – dziennikarz Ra-
dia Wrocław. Wśród gości był 
autor muzyki – Karol Nepelski. 
I to on był ostatnią propozycją 
pierwszego dnia – autorski 
koncert. Oparty głównie na 
elektronice, występ nie był 
już tak porywający jak jego 
kompozycje pochodzące ze 
spektaklu. 

Piątek należał oczywiście 
do gwiazd Rezonansu – Pesz-
ków, czyli Jana i Błażeja oraz 
odtwórczyni roli matki z „Ojca 
Matki tunelu strachu” – Ka-
tarzyny Krzanowskiej. Krótki 

spektakl, w lekkiej formie, 
traktował o problemach ro-
dzicielskich. Przeżywamy je 
z perspektywy rodziców oraz 
dziecka. O dziwo, ojca gra 
Błażej, a w latorośl wciela 
się Jan Peszek. Spektakl w 
reżyserii Wojtka Klemma wy-
padł całkiem przyzwoicie, ale 
pozostawił mi spory niedosyt 
kunsztu aktorów z Krakowa. 
Za to spotkanie z nimi okazało 
się najlepszym z całego festi-
walu. Trójka aktorów wraz z 
twórcą muzyki – Dominikiem 
Strycharskim –  wyczerpująco 
odpowiadała na pytania pro-
wadzącego rozmowę dzienni-
karza. Najciekawiej robiło się, 

kiedy senior Peszek sięgał po 
mikrofon. Aktor, wykładowca 
AST w Krakowie, opowiadał 
nie tylko o procesie twórczym 
„Ojca Matki ...”, ale m.in. o 
wnuczce, o utrzymaniu kon-
dycji i kochaniu życia. Z euforii 
wyrwał nas, powiedzmy, 
że występ wspomnianego 
Strycharskiego. Kompozy-
tor zafundował nam trzy 
fragmenty muzyczne, które 
stanowiły serię zgrzytów i 
charkotów. 

Na liście wydarzeń Rezo-
nansu organizatorzy umie-
ścili dwa tytuły z bieżącego 
repertuaru rodzimego teatru. 
W sobotę był to „Instytut 

Goethego” w reżyserii Ceza-
rego Tomaszewskiego. Oprócz 
atrakcyjności spektaklu same-
go w sobie Szaniawski zapro-
ponował niezwykłą lokaliza-
cję przedstawienia – Zamek 
Książ. Przypomnę, że „Instytut 
…” to kryminał na wesoło. 
Jedna z siedmiu osób, zapro-
szonych na tajne spotkanie 
tytułowego Instytutu, znika. 
Tradycyjnie dzień zamknęło 
wystąpienie muzyczne, czyli 
koncert kompozytora i DJ-a 
Filipa Kaniewskiego. A do-
kładniej było to spotkanie z 
dźwiękami z jego laptopa. 

W czwarty dzień Wałbrzych 
gościł Opole. Artyści z Teatru 

im. Kochanowskiego przy-
wieźli ze sobą „Podwyżkę”. 
Na szczęście tylko w postaci 
przedstawienia w reżyserii 
Tomasza Cymermana. Tekst 
Georgesa Pereca traktuje w 
ironiczny sposób o niekom-
fortowej sytuacji – momentu, 
w którym chcemy poprosić 
o podwyżkę. Przedstawienie 
może nie jest szczególnie 
oryginalne – ani w warstwie 
tekstowej, ani w formie. Było 
jednak momentami zabaw-
nie i interesująco. Jeszcze 
ciekawiej było posłuchać o 
kulisach powstania spektaklu. 
Opowiadał o tym cały zespół 
artystów. Po dotychczasowych 
doświadczeniach muzycznych 
występ zespołu Polpo Motel 
był jak powiew świeżego 
powietrza. Świadczyły o tym 
dwa bisy wywołane gromkimi 
brawami. 

W poniedziałek uczestni-
cy Rezonansu mieli okazję 
pojechać autokarem do le-
gnickiego teatru i obejrzeć 
„Popiół i diament, zagadka 
nieśmiertelności” Marcina 
Libery. Reżyser zrealizował 
zamierzenie z dużym rozma-
chem. Artyści ambitnie, jak 
się okazało zbyt ambitnie, 
chcieli spojrzeć na wojnę 
polsko-polską przez pryzmat 
wydarzeń sprzed 70 lat. Na 
szczęście, po nie najlepszym 
pierwszym akcie, druga część 
spektaklu jawi się zdecydo-
wanie ciekawiej. Maraton 
przedstawień i koncertów 
zakończyła majowa premiera 
Szaniawskiego – „Teraz każdy 
z nas jest Rzeczpospolitą” wg 
tekstu Seby Majewskiego, w 
reżyserii Macieja Podstaw-
nego. Panowie skupili się 
na wyjątkowym roku 1793 i 
skonstruowali sceny na każ-
dy z 52 tygodni. Ciekawy 
pomysł, ale twórcy stworzyli 
tak gęstą narrację, że nie 
sposób przez nią przebrnąć, 
a na pewno nie za pierw-
szym razem. Lepiej wypa-
dła rozmowa po spektaklu z 
Majewskim. Niestety twórcy 
muzyki do spektaklu nie opo-
wiadali już tak interesująco 
jak dyrektor. Qba Janicki i 
Bartłomiej Chmara stwier-
dzili, że najlepszą rozmową 
jest granie muzyki. Racja, pod 
warunkiem, że ma się coś 
do powiedzenia – zagrania. 
Zamiast tego usłyszeliśmy 
kolejną porcję charkotów. 

To wszystko moje opinie, 
natomiast profesjonalne jury 
statuetki przyznało za „Be-
niowskiego, balladę bez bo-
hatera”, zarówno twórcom 
spektaklu z Teatru Nowego, 
jak i kompozytorowi – Karo-
lowi Nepelskiemu.

Piotr Bogdański

KULTURA

 » Aktorki Teatru Nowego z Poznania, zwycięzcy 
I Festiwalu Muzyki w Teatrze Rezonans 
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Echa nowego Rezonansu
Jakże miło odnotować powrót Wałbrzyskich Fanaberii Te-
atralnych do repertuaru wydarzeń Teatru im. Szaniawskie-
go. Fanaberie od tego roku stały się częścią Festiwalu Mu-
zyki w Teatrze – Rezonans. W jego ramach obejrzeliśmy 
dwie powtórki, wysłuchaliśmy kilku koncertowych zgrzy-
tów, ale byliśmy także świadkami prawdziwych wydarzeń 
artystycznych. 
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Tematem spektaklu są 
skomplikowane relacje po-
między dwojgiem ludzi w 
momencie, kiedy na świat 
przychodzi ich dziecko. Przed-
stawienie, które można było 
obejrzeć w ramach 1. Fe-
stiwalu Muzyki w Teatrze 
Rezonans / 17. Wałbrzyskich 
Fanaberii Teatralnych, stało 
się pretekstem do rozmowy o 
rodzinnym uprawianiu zawo-
du aktora oraz jego specyfice.

Kto wpadł na pomysł, 
aby obsadzić państwa w ta-
kiej konfiguracji w jednym 
spektaklu, to była decyzja i 
pomysł Wojciecha Klemma?

Błażej Peszek: - Tak na-
prawdę, to duży wpływ na tę 
decyzję miała tłumaczka.

Katarzyna Krzanowska: 
- Iwona Nowacka przetłuma-
czyła tę sztukę.

B.P.: - I ona przyszła do nas 
wszystkich

Jan Peszek: - Mówiąc, że 
ma wspaniały tekst.

B.P.: - Bo się wszyscy przy-
jaźnimy w tej grupie.

J.P.: - Ale ostatecznie o 
takim, a nie innym składzie 
obsady zadecydował Woj-
tek Klemm, jako reżyser. 
Występuje z nami na scenie 
jeszcze Dominik Strychar-
ski, który na żywo tworzy 
muzykę w tym przedsta-
wieniu. 

Jak się państwu praco-
wało przy tym spektaklu, 
czy to, że jesteście związani 

rodzinnie, miało znaczenie 
w tej pracy?

K.K.: - Bywało ciężko, ale 
tak naprawdę wspólna praca 
to sztuka łapania dystansu. 
Znamy się dość dobrze, z 
Błażejem 26 lat, jednak prze-
bywanie ze sobą non stop 
24 godziny razem w domu i 
podczas prób bywa trudne, 
tym bardziej, że to jest spek-
takl o niełatwych stosunkach 
rodzinnych z mocnym za-
skakującym zakończeniem. 
Moim zdaniem jednak wiele 
dobrego wynieśliśmy z tej 
wspólnej pracy, tym bardziej, 
że trudne sytuacje zdarzają się 
w każdej rodzinie.

J.P.: - Ten tekst został dość 
mocno skrócony, brała w 

tym udział także tłumacz-
ka i za jej zgodą i reżysera 
zostały z niego usunięte ty-
powe dla młodej dramatur-
gii, szczególnie niemieckiej, 
sceny zwierające obserwacje 
społeczno-polityczne. Dzięki 
temu tekst stał się bardziej 
ludzki, a to co najważniejsze 
do wyartykułowania w nim 
zostało. Że nie ma ideal-
nego modułu wychowania 
dziecka. Nie zdarza się, iż nie 
popełni się żadnych błędów, 
a dziecko będzie wyłącznie 
wdzięczne. Ten nasz proces 
wspólnej pracy obserwowa-
łem z dużym zaciekawieniem, 
kiedy wiążą nas więzy krwi, 
to mam wrażenie, że na in-
nym poziomie przebiegają 

wymagania, albo oczekiwa-
nia. W większym stopniu się 
kontrolujemy i przeżywamy, 
że coś się może nie udać. Z 
drugiej strony szybciej się po-
rozumiewamy, bo nie mamy 
przed sobą tajemnic, znamy 
się lepiej. Reakcje publiczno-
ści są zawsze bardzo ciepłe 
i życzliwe, co sugeruje, że 
nasza współpraca się udała, 
a zagraliśmy ten spektakl już 
80 razy.  Ja osobiście szalenie 
lubię grać w tym spektaklu. 

K.K.: - Ja też nie nazwa-
łabym tej pracy w żadnym 
wypadku traumą.

B.P.: - Taka sesja terapeu-
tyczna. Ale poważnie, nie 
ma w tym nic złego, ja tak to 
odbieram. To wspólne spotka-
nie na scenie nie było ciężkie, 
a wręcz było w jakiś sposób 
oczyszczające. 

Błażej był pana studen-
tem, panie Janie?

B.P.: - Całą szkołę, czyli całe 
4 lata.

J.P.: Ale ja nie walczyłem 
o to, nigdy nie walczę o 
określonych studentów. Są 
mi przydzielani, tak samo 
było z córką. To była chyba 
jakaś zemsta moich kole-
gów ze szkoły teatralnej 
(śmiech).

A surowy był profesor 
Peszek?

BP.: - Bardzo. 
Surowszy niż w stosunku 

do innych studentów?
B.P.: - Takie miałem wtedy 

przekonanie. Podejrzewam, 

że chciał uniknąć posądzenia 
o nepotyzm.

Dlaczego zostaje się ak-
torem?

J.P.: - Większość młodych 
ludzi nie zdaje sobie sprawy 
wybierając aktorstwo, że 
sięga po władzę. Aktor ma 
władzę nad czasami garstką, 
czasem dużą ilością ludzi 
siedzących w ciemności. I on 
nimi manipuluje, ludzie się 
śmieją, ludzie płaczą, nie są 
emocjonalnie obojętni. Wy-
daje mi się, że to jest rzadko 
podkreślany aspekt tego 
zawodu. A każda władza ma 
jakiś słodki smak. 

Ale czy w tym wypad-
ku ta władza, jak każda, 
deprawuje, czy można jej 
nadużyć?  

J.P.: - Nie, bo istotą tej wła-
dzy jest głównie wyzwalanie 
emocji zwanej wzruszeniem. 
Kiedy sam idę do teatru, to 
przede wszystkim oczekuję 
wzruszenia, ja nie muszę 
rozumieć, ale chcę czuć.

B.P.: - Tej granicy w ak-
torstwie nie da się prze-
kroczyć, moim zdaniem, 
bo widz natychmiast, jeśli 
to się zrobi, poczuje się 
oszukany, wykorzystany i 
zamknie się na to, co chce-
my przekazać.

J.P.: - Aktorstwo to jest nie-
ustanna walka z grą. Aktor 
musi być wobec widza uczci-
wy, choć uczciwość dzisiaj to 
wyświechtane słowo. 

Jest Pan już na emerytu-
rze, panie Janie, jak Pan o 
siebie dba, że zachowuje 
tak dobrą kondycję i się nie 
starzeje.

B.P.: - Nie dba.
J.P.: - Nie dbam, trochę 

prowadzę jakieś treningi ze 
wschodu, wiele lat temu 
przestałem palić. To nie-
prawda, że się nie starzeję, 
trochę wolniej chodzę itd., 
ale bardzo dużo gram, non 
stop pracuję. Ja po prostu 
kocham życie i wraz z nim 
ludzi, jestem ciekawy życia i 
ludzi. W mojej rodzinie było 
umiłowanie życia, obowiązy-
wało memento vivere, a nie 
ta pieczęć naszego polskiego 
katolicyzmu memento mori – 
pamiętaj, że umrzesz. Moja 
babka  powiedziała: „Janecz-
ku pamiętaj, życie jest wspa-
niałe i krótkie jak przeciąg.” 
Za trzy dni umarła i to był jej 
testament. Kiedy człowiek 
otrzymuje takie bodźce, to 
o tym pamięta. Może jestem 
infantylny, ale jestem niepo-
prawnym optymistą, to daje 
siłę. Lubię życie. 

Na podstawie rozmowy prowadzonej 
przez Grzegorza Chojnowskiego 

(Radio Wrocław) i własnej zredagowała  
ViolKo

KULTURA

 » - Moja babka  powiedziała: „Janeczku pamiętaj, 
życie jest wspaniałe i krótkie jak przeciąg.” Za 
trzy dni umarła – mówi Jan Peszek
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Aktor ma władzę 
i manipuluje widzem 

Z moimi rozmówcami spotykam się przy okazji 
wystawienia w wałbrzyskim Teatrze Dramatycz-
nym spektaklu Martina Heckmannsa „Ojciec, 
matka, tunel strachu” w reżyserii Wojciecha 
Klemma. Rodzinna rozmowa z Katarzyną Krza-
nowską, Błażejem Peszkiem i Janem Peszkiem. 
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WAŁBRZYCH

WOK
17.12, 17.00 – Kinomaniacy „Truman Show”, WOK na Piasko-
wej Górze, ul. Broniewskiego
18.12, 17.30 – Wieczór autorski Katarzyny Bogdańskiej – „Garść 
wierszy zebranych”, WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniew-
skiego
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI

12.11-27.12 – Wystawa „Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał 
Mickiewicz”, biblioteka Śródmieście
18.12, 17.00 – Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Piaskowa 
Góra. Barbórkowe spotkanie z poezją i muzyką. O tradycjach 
górniczych i twórczości literackiej opowiedzą członkowie „Sto-
warzyszenia Górnicza Pamięć”
DLA DZIECI
17.12, 16.00 – Czytanie 
na dywanie (Filia nr 5 z 
oddziałem dziecięcym, So-
bięcin
DLA MŁODZIEŻY
21.12, 11.00 – Młodzi Cy-
frowi (Filia nr 7 z oddzia-
łem dziecięcym, Piaskowa 
Góra)
DLA DOROSŁYCH
17.12, 16.00 –  Inne światy 

– wokół literatury (Wypożyczalnia Główna, Śródmieście)
19.12, 16.00 – Znani, czytani, lubiani (Filia nr 5 z oddziałem 
dziecięcym, Sobięcin)
DLA RODZIN
18.12, 16.30 – Klub Czytających Rodzin (Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Podzamcze)
PROJEKCJE FILMOWE
17.12, 18.00 – Kinomaniacy (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, 
Piaskowa Góra)
19.12, 16.00 – Seanse na piaskach (Filia nr 7 z oddziałem 
dziecięcym, Piaskowa Góra)
19.12, 17.00 – Warto obejrzeć (Multimedialna Filia Biblioteczna, 
Podzamcze)
TEATR DRAMATYCZNY

18.12, 9.20 – Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSP nr 17

18.12, 12.20 – Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSP nr 17
19.12, 9.10 – Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSP nr 17
20.12, 19.00 – Premiera spektaklu „108 kostek cukru”
21.12, 14.00 – Obserwatorium – finałowe pokazy dyplomowe
21.12, 17.00 – Spektakl „108 kostek cukru”
21.12, 18.00 – Obserwatorium – finałowe pokazy dyplomowe
21.12/22.12, 18.30 – Spektakl „Wesele”
22.12, 17.00 – Spektakl „108 kostek cukru”
TEATR LALKI I AKTORA

17.12, 9.30 – Spektakl „Władca skarpetek”
18.12, 9.30 – Spektakl „Władca skarpetek”
22.12, 12.30 – Spektakl „Władysław i Annabella – historia 
pewnego misia i lalki”
FILHARMONIA SUDECKA

19,12, 17.00 – Koncert charytatywny dla dzieci z domów 
dziecka „Pastorałka”
21.12, 18.00 – Koncert „Idą święta – od 
pasterskiej szopki po pałacowe salony”
STARA KOPALNIA
8.11. 2019-31.01.2020 – Wystawa 
Tomasza Domańskiego „Pomniki czasu”
9-20.12 – Ukryta Fabryka Św. Mikołaja 
(wersja dla grup zorganizowanych). 
Poszukiwanie słodkich skarbów w 
kopalni oraz tworzenie świątecznych 
ozdób w Centrum Ceramiki Unikato-
wej. Zapraszamy grupy zorganizowa-
ne (przedszkola i szkoły podstawo-
we) – oferta obowiązuje od 9.12 do 
20.12.2019. Koszt: 30 zł/os. Wymagana 
wcześniejsza rezerwacja mailowa lub 
telefoniczna: 74 667 09 12, edukacja@
starakopalnia.pl. Ilość miejsc ograniczo-
na, decyduje kolejność zgłoszeń
BWA
19.12, 18.00 – Wernisaż wystawy 
Jarosława Michalaka „Litery, szczątki, 
didaskalia”, ul. Słowackiego
ZAMEK KSIĄŻ
8.11-31.12 – Ogrody światła.
17.12, 18.00 – „Zamek Książ – historie 

i tajemnice” – spotkanie promocyjne
21.12, 21.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Książ
PALMIARNIA

17.12, 17.00 – Otwarcie europejskiego projektu „Z tropiku do 
tropiku na polsko-czeskim pograniczu”  
MUZEUM PORCELANY

19.10.2019-31.01.2020 – IV Biennale Mistrzów Ceramiki im. 
Bronisława Wolanina
POZOSTAŁE WYDARZENIA

19.12, 15.00 – Wigilia Miejska, wałbrzyski Rynek
19.12, 17.00 – Premiera spektaklu „O tym, jak się robi dobro”, 
I Liceum Ogólnokształcące
21.12, 12.00 – X świąteczne zawody koni śląskich, Stado 
Ogierów Książ
21.12, 19.00 – Świąteczne szantowanie – Grupa Dużego Ryzyka 
i Przyjaciele, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
21.12, 20.00 – Wałbrzyska Liga Freestyle, Papug Pub

MIEROSZÓW
19.12, 17.00 – Świąteczne drzewko, świąteczny czas – warsz-
taty dla dzieci, Nowe Siodło, Kreacja Artystyczna „Artyzm”

WALIM
17.12, 17.00 – Spotkanie z pisarzem Mirosławem Sośnickim, 
CKiT
22.12, 11.00 – VI Wigilijny Wjazd na Wielką Sowę, start spod 
hali sportowej, ul. Boczna

SZCZAWNO-ZDRÓJ
18.12, 16.00 – Rodzinne warsztaty świąteczne „Nim zabłyśnie 
gwiazdka”, MBP
20.12, 16.15 – Warsztaty kulinarne w klubie Senior +, Klub 
Integracji Społecznej
20.12, 18.00 – Wigilia Miejska, Hala Spacerowa
20.12, 19.15 – Wspólne kolędowanie, akompaniuje zespół mu-
zyczny Liko Max Band, a śpiewają dzieci z Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej w Szczawnie-Zdroju, burmistrz i radni, Teatr Zdrojowy

GŁUSZYCA
20.12, 15.00 – Jarmark świąteczny, centrum przesiadkowe

SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe)

Książ historia i tajemnice – spotkanie promocyjne. Zamek Książ historia i tajemnice – spotkanie promocyjne. Zamek Książ historia i tajemnice – spotkanie promocyjne. Zamek 
Książ w Wałbrzychu oraz Fundacja Księżnej Daisy von Pless Książ w Wałbrzychu oraz Fundacja Księżnej Daisy von Pless Książ w Wałbrzychu oraz Fundacja Księżnej Daisy von Pless 
zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyku „O historii zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyku „O historii zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyku „O historii 
na żywo”. W ten wtorek, 17 grudnia o godzinie 18:00 w Sali na żywo”. W ten wtorek, 17 grudnia o godzinie 18:00 w Sali na żywo”. W ten wtorek, 17 grudnia o godzinie 18:00 w Sali 
Krzywej na drugim piętrze Książa odbędzie się promocja książ-Krzywej na drugim piętrze Książa odbędzie się promocja książ-Krzywej na drugim piętrze Książa odbędzie się promocja książ-
ki Magdaleny Woch i Marka Dudziaka „Zamek Książ historia ki Magdaleny Woch i Marka Dudziaka „Zamek Książ historia ki Magdaleny Woch i Marka Dudziaka „Zamek Książ historia 
i tajemnice”. Podczas spotkania będzie można kupić książkę i i tajemnice”. Podczas spotkania będzie można kupić książkę i i tajemnice”. Podczas spotkania będzie można kupić książkę i 
otrzymać autografy autorów.otrzymać autografy autorów.otrzymać autografy autorów.

21 grudnia o godzinie 21 grudnia o godzinie 21 grudnia o godzinie 
18.00 wałbrzyska Filhar-18.00 wałbrzyska Filhar-18.00 wałbrzyska Filhar-
monia Sudecka zaprasza monia Sudecka zaprasza monia Sudecka zaprasza 
na koncert „Idą święta”. na koncert „Idą święta”. na koncert „Idą święta”. 
Zaprezentowane zosta-Zaprezentowane zosta-Zaprezentowane zosta-
ną kolędy, pastorałki, ną kolędy, pastorałki, ną kolędy, pastorałki, 
a publiczność posłucha a publiczność posłucha a publiczność posłucha 
pięknej, melodyjnej pięknej, melodyjnej pięknej, melodyjnej 
muzyki, która wprowa-muzyki, która wprowa-muzyki, która wprowa-
dzi nas w radosny czas dzi nas w radosny czas dzi nas w radosny czas 
Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia. 
Philharmonic Christmas Philharmonic Christmas Philharmonic Christmas 
Ensemble jako Filhar-Ensemble jako Filhar-Ensemble jako Filhar-
moniczny Zespół Bożo-moniczny Zespół Bożo-moniczny Zespół Bożo-
narodzeniowy Pawła narodzeniowy Pawła narodzeniowy Pawła 
Stuczyńskiego pokaże nam także inne oblicze kolęd.Stuczyńskiego pokaże nam także inne oblicze kolęd.Stuczyńskiego pokaże nam także inne oblicze kolęd.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż wiersza Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż wiersza Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż wiersza 
Katarzyny Bogdańskiej z tomiku poezji „Garść wierszy Katarzyny Bogdańskiej z tomiku poezji „Garść wierszy Katarzyny Bogdańskiej z tomiku poezji „Garść wierszy 
zebranych”. To już 18 grudnia o godz. 17. 30 w WOK przy zebranych”. To już 18 grudnia o godz. 17. 30 w WOK przy zebranych”. To już 18 grudnia o godz. 17. 30 w WOK przy 
ul. Broniewskiego 65 A. Tomik „Garść wierszy zebranych” ul. Broniewskiego 65 A. Tomik „Garść wierszy zebranych” ul. Broniewskiego 65 A. Tomik „Garść wierszy zebranych” 
to liryka osobista, refleksyjna, opisowa, religijna i patrio-to liryka osobista, refleksyjna, opisowa, religijna i patrio-to liryka osobista, refleksyjna, opisowa, religijna i patrio-
tyczna, choć jest to tylko patriotyzm lokalny. Katarzyna tyczna, choć jest to tylko patriotyzm lokalny. Katarzyna tyczna, choć jest to tylko patriotyzm lokalny. Katarzyna 
Bogdańska to pasjonatka gór, na co dzień mama i żona Bogdańska to pasjonatka gór, na co dzień mama i żona Bogdańska to pasjonatka gór, na co dzień mama i żona 
całkowicie spełniająca się w swojej roli. Zapraszamy do całkowicie spełniająca się w swojej roli. Zapraszamy do całkowicie spełniająca się w swojej roli. Zapraszamy do 
zapoznania się bliżej z twórczością poetki, wstęp bez-zapoznania się bliżej z twórczością poetki, wstęp bez-zapoznania się bliżej z twórczością poetki, wstęp bez-
płatny.płatny.płatny.
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Zbliża się upragniony 
przez wszystkich czas Bo-
żego Narodzenia. W skle-
pach trwa przedświąteczny 
szał zakupowy. Na dwo-
rze pada śnieg. W wigilijny 
dzień Święty Mikołaj wraz 
ze swoim pomocnikiem 
Krampusem mają mnóstwo 
pracy. Muszą zdążyć na czas 
z dostarczeniem prezentów 
dla wszystkich dzieci. Jednak 
przez śnieżną zawieruchę 
Krampus wypada z sań. Jego 
nieoczekiwane pojawienie 
się w jednym ze sklepów z 
zabawkami, w którym pra-
cują do późna tajemniczy, 
poczciwy Stróż i zrzędliwa 
Sprzątaczka, wywoła lawi-

nę niezwykłych zdarzeń. 
To tutaj między innymi roz-
strzygnie się los zapomnia-
nych zabawek: baletnicy 
Annabelli – delikatnej lalki 
z porcelany oraz Władysła-
wa – dzielnego pluszowego 
misia bez jednego ucha.

Prosta historia misia i lal-
ki staje się przedstawie-
niem uniwersalnym, które 
opowiada o marzeniach, 
tęsknocie za lepszym ży-
ciem, przyjaźni, dobru czy 
uszczęśliwianiu innych. Ka-
meralną atmosferę spektaklu 
tworzą trójka aktorów oraz 
scenografia ograniczająca 
się do przestrzeni sklepu 
z zabawkami. Inscenizacja 

wzbogacona jest o różne 
środki teatru formy,  m.in. 
lalki stolikowe i cieniowe.

Bilety: 19 zł (dorośli), 17 zł 
(dzieci). Kasa biletowa teatru, 
tel. 74 666 73 41 – czynna jest 
we wtorki, czwartki i piątki od 
godz. 8.30 do 11.30 oraz w 
weekendy na godzinę przed 
spektaklem. Kup bilet on-line 
na bilety.teatrlalek.walbrzych.
pl.

P r z y p o m i n a m y ,  ż e 
w dniach 23.12.2019 – 
4.01.2020 w TLiA w Wał-
brzychu trwa przerwa świą-
teczna. Na pierwszy nowo-
roczny spektakl zapraszamy 
5 stycznia.

Red

Tekst: Zuzanna Bojda na 
podstawie powstańczego pa-
miętnika Ireny Sierakowskiej

Reżyseria: Agata Puszcz
Scenografia i kostiumy: Ka-

rolina Mazur
Muzyka: Krzysztof Kaliski
Video: Przemysław Jażmir-

ski 
Lekcje stepowania: Dariusz 

Dudzik
Występuje: Irena Sierakow-

ska
„108 kostek cukru” to tytuł 

najnowszej produkcji Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzy-
chu. Spektakl w reżyserii Aga-
ty Puszcz powstał na kanwie 
pamiętnika odnalezionego 
w gruzach Warszawy tuż po 
Powstaniu. Adaptacji intym-
nego dziennika podjęła się 
Zuzanna Bojda. Kameralne 
przedstawienie opowiada o 
prawdziwej historii jednostki 
uwikłanej w wielkie wyda-
rzenia oraz prawdziwych 
emocjach towarzyszących 
odkrywaniu rodzinnej ta-
jemnicy.

Dwie Ireny – Współcze-
sna Irena Sierakowska i 
Irena Sierakowska, która 
zginęła w Powstaniu War-

szawskim, są ze sobą spo-
krewnione, ale nigdy się 
nie poznały. Mimo to wiele 
je łączy, o wiele więcej niż 
tylko imię.

Są miejsca na mapie War-
szawy, do których Współcze-
sna Irena boi się chodzić, bo 
wpada tam w stany paniki. 
Są też czasami miejsca na ciele 
Współczesnej Ireny – dziwne 
wysypki i plamy, które uak-
tywniają się nagle, a po kilku 
godzinach znikają. „Wyszła z 
domu i nie wróciła…”, „po-
szukiwany, poszukiwana…” 
to refren w głowie Współcze-
snej Ireny.

Bohaterka jest pewna, 
że mieszka w niej coś, co 
potrzebuje nazwania – roz-
poczyna więc poszukiwania. 
Szuka tak długo, aż wpada 
na trop – małe pudełko z 
pamiątkami, pudełko pa-
mięci.

W tym pudełku znajduje się 
częściowo zwęglony pamiętnik 
pisany przez Irenę Sierakowską 
w sierpniu 1944 roku, którego 
fragmenty nadal jeszcze można 
odczytać. Monodram powstał 
w ramach Wolnych Scen Ini-
cjatyw Aktorskich. 

Prapremiera: 20 grudnia 
2019 / godz. 19:00 /Scena 
Kameralna. Popremierowe 
pokazy: 21 i 22 grudnia 2019 
/ godz. 17:00 / Scena Kame-
ralna. 

Do Szaniawskiego zapra-
szamy też na „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego w reż. 
Wojtka Klemma. Obsada: 
Karolina Krawiec, Katarzy-
na Janek [g], Anna Mikuła 
[g], Irena Sierakowska, Irena 
Wójcik, Mateusz Flis, Michał 
Kosela, Wojciech Marek Ko-
zak [g], Piotr Mokrzycki, Filip 
Perkowski, Wojciech Świe-
ściak, Sebastian Wiertelak [g]

Spektakl jest próbą opowie-
dzenia tekstem Wyspiańskiego 
o nowej polskiej rzeczywistości 
po ostatnich wyborach. Re-
żyser – artysta o polskich ko-
rzeniach, na stałe mieszkający 
w Zurychu, wraz z zespołem 
pragnie postawić znak równo-
ści pomiędzy weselem a stypą. 
„Może zbyt łatwo dajemy się 
nabrać na wielkie słowa Stań-
czyka, czy Wernyhory?” – py-
tają twórcy i zwracają uwagę, 
że polski arcydramat świetnie 
funkcjonuje w bardziej reali-
stycznych ramach.

Gdy Krampus wypada z sań 
W niedzielę tuż przed Bożym Narodzeniem zapraszamy na chwilę relaksu do Teatru Lalki 
i Aktora. Już 22 grudnia o godz. 12.30 zobaczymy spektakl „Władysław i Annabella – hi-
storia pewnego misia i lalki” w reż. Zuzanny Mukoid. Przedstawienie dedykowane wi-
dzom w wieku 3+.

 » Monodram Ireny 
Sierakowskiej jest 

jedną z ośmiu premier 
jubileuszowego 55. 

sezonu Szaniawskiego

108 kostek cukru, czyli…  
… premiera w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Monodram Ireny Sierakow-
skiej jest jedną z ośmiu premier 56. sezonu Szaniawskiego.

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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 » Prosta historia misia i lalki staje się przedstawieniem 
uniwersalnym, które opowiada o marzeniach, tęsknocie za 

lepszym życiem, przyjaźni i dobru

Pokazy popremierowe: 

21.12 / sobota / godz. 
18:30 / Duża Scena 

22.12 / niedziela / godz. 
18:30 / Duża Scena

Kup bilet on-line nabilety.
teatr.walbrzych.pl. Rezerwacja 

i informacja: Biuro Współpracy 
z Publicznością, tel. 74 648 83 
01 (do 03).

Red

skiej jest jedną z ośmiu premier 56. sezonu Szaniawskiego.
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6

STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla 
szarych komórek
Poziomo:
1 – zmieniający smak, sławny 
      astronom bez organu kontroli
6 – ostra żona Nykaenena
7 – lekarstwo potomka
8 – anioł, który tańcował
10 – spiętrzenie obciążeń
12 – słynna, przestawiona tama z przełomu 
        XIX i XX wieku

Pionowo:
2 – bacik z Europy
3 – sygnał do smaku
4 – przeznaczenie dla pupila
5 – angielski król związków
9 – trądzikowa, nie tamta
11 – tka od końca i często wzbudza podziw

Poziomo:
4 - wyśpiewywane warzywo - fasola
6 - dla bandytów nie swędziało - piekło
7 - podprogowa lub składana na produkt bez „końca” - reklama
10 - niekompletna letnia zupa w kopalni - chodnik
12 - podwójny lokal egipskiego boga - rabarbar

Pionowo:
1 - partyjny zwierzak wg Agnieszki Holland - pokot
2 - tylko wojna po angielsku - samowar
3 - mocno zaspane skrzyżowanie parlamentarzysty z samolo-
tem - suseł
5 - odważni „wapniacy” z tablicy Mendelejewa - dzielnica
8 - w połowie dla górników, w połowie dla psa - szybkość
9 - myśliwsko-rosyjska słuszność - migracja
11 - przestawiona belka pod napięciem - kabel

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Atrakcyjne 
mieszkanie 

z tarasem, cena: 
209.000 PLN, 
C.O. miejskie, 
Biały Kamień.

Mieszkanie 
Szczawno 

– Zdrój 4 pokoje. 
Cena: 189.000 
PLN Dobre pod 
inwestycję wy-

najmu!!!

Dom 
wolnosto-

jący z garażem w 
atrakcyjnej cenie 

279.000 PLN, 
130 m2, Jugowi-

ce.

Kawaler-
ka z C.O. 

miejskim. Cena: 
60.000 zł. Dobra 

lokalizacja.

Działka 
w dobrej 

cenie w Łomnicy, 
1625m2, 75.000 
zł, z warunkami 

zabudowy. 

3 pokojowy 
apartament 

po remoncie w 
Centrum Miasta 

cena 239.000 
PLN.

Mieszkania 
na wynajem 

Piaskowa Góra 2 
pokoje  od 1000 

PLN, dostępne 
inne lokalizacje.

Atrakcyjna 
nierucho-

mość w Jedlinie-
-Zdroju z osob-
nym wejściem. 

Cena: 155.000 zł.

OGŁOSZENIA
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Każda z dziewcząt odpowiada na ten sam zestaw pytań. 
Poznajmy się…  

Siatkówka to dla mnie… całe moje życie.
Wzruszam się gdy… sportowcy osiągają swój cel poprzez 

ciężką pracę i stają na podium.
Nie lubię... kłamstwa i fast foodów.
Jeżeli wakacje to… aktywny wypoczynek.
Fascynuje mnie… bezinteresowne pomaganie drugiej 

osobie.
Ostatnio przeczytałam…. „Ludzie ze złota”.
Nie mogę obyć się bez... codziennego treningu.
Mój partner musi być… sportowcem.
Moja życiowa maksyma to… „Uwierz w swoje marzenia. 

Nic nie jest niemożliwe”.
Za kilka lat będę... dalej na boisku do siatkówki, realizując 

swój cel.
ToP

Przyjechały dziewczęta z 
Chorwacji, Czech, Estonii, 
Francji, Holandii, Kazachsta-
nu, Łotwy, Niemiec, Rosji, 
Szwajcarii, Szwecji, Węgier, 
Wielkiej Brytanii, Włoch, no 
i oczywiście nie zabrakło Po-
lek. W czwartej już edycji 
Euro Campu po raz pierwszy 
wzięły udział wszystkie nasze 

krajowe kadry narodowe – od 
juniorek młodszych, poprzez 
juniorki i młodzieżówkę, do 
seniorek. Treningi musiały 
odbywać się w 3 sesjach – z 
podziałem na poszczególne 
kategorie wiekowe. 

Tradycyjnie już podczas 
zgrupowania rozegrano to-
warzyski mecz drużynowy 

Polska – Reszta Europy w 
zapasach kobiet. Naprze-
ciwko siebie stanęły dwie 
ekipy, składające się z 17 
zawodniczek każda. Polki 
poprowadził trener kadry 
narodowej juniorek Marcin 
Marcinkiewicz, a drużynę Eu-
ropejek, w której znalazły się: 
Francuzki, Szwajcarki, Niemki, 

Estonka, Łotyszka, Szwedki, 
Chorwatki i Czeszka, popro-
wadził szkoleniowiec klubu z 
Berlina Marco Muetze. W tym 
roku biało-czerwone okazały 
się niezwykle gościnne zwy-
ciężając zaledwie dwa spo-
śród 17 pojedynków. Swoje 
walki wygrały: Paulina Danisz 
(Slavia Ruda Śląska) w wadze 
62 kg i w kat. juniorek oraz 
Daniela Tkachuk (Cement-Gryf 
Chełm) w wadze 73 kg w 
kat. juniorek młodszych. Euro 
Camp trwał tydzień i zakoń-
czył się w sobotę 7 grudnia.

Wzięło w nim udział kilka 
gwiazd zapaśniczych mat. 
Między innymi Agnieszka 
Wieszczek-Kordus czy 
Katarzyna Krawczyk, 
medalistki ME i MŚ 
juniorek i U-23, a 
także utytułowane 
Węgierki, choćby 
aktualna mistrzyni 
Europy seniorek, 
kilkukrotna brązo-
wa medalistka MŚ  
Barka Emese. 

Red

SPORT

Gwiazdy na campie 
Po rekordowym turnieju Heros Lady Open odbył się 
równie rekordowy Euro Camp. Czyli międzynarodowe 
zgrupowanie w zapasach kobiet, które zgromadziło 
w hali OSiR-u w Boguszowie-Gorcach około 170 za-
wodniczek z 15 krajów. 

 » W Euro Campie wzięło udział ok. 
170 zapaśniczek z 15 krajów
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Poznajmy 
się… 

Kontynuujemy nasz 
cykl, w którym pre-
zentujemy siatkarki 
Chełmca Wodociągi 
Wałbrzych. Co tydzień 
poznajecie inną zawod-
niczkę zespołu. 
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Estonka, Łotyszka, Szwedki, 
Chorwatki i Czeszka, popro-
wadził szkoleniowiec klubu z 
Berlina Marco Muetze. W tym 
roku biało-czerwone okazały 
się niezwykle gościnne zwy-
ciężając zaledwie dwa spo-
śród 17 pojedynków. Swoje 
walki wygrały: Paulina Danisz 
(Slavia Ruda Śląska) w wadze 
walki wygrały: Paulina Danisz 
(Slavia Ruda Śląska) w wadze 
walki wygrały: Paulina Danisz 

62 kg i w kat. juniorek oraz 
Daniela Tkachuk (Cement-Gryf 
Chełm) w wadze 73 kg w 
kat. juniorek młodszych. Euro 
Camp trwał tydzień i zakoń-
czył się w sobotę 7 grudnia.

Wzięło w nim udział kilka 
gwiazd zapaśniczych mat. 
Między innymi Agnieszka 
Wieszczek-Kordus czy 
Katarzyna Krawczyk, 
medalistki ME i MŚ 
Katarzyna Krawczyk, 
medalistki ME i MŚ 
Katarzyna Krawczyk, 

juniorek i U-23, a 
także utytułowane 

wa medalistka MŚ  

Red

w hali OSiR-u w Boguszowie-Gorcach około 170 za-
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 » Jeden z pojedynków meczu 
Polska – Reszta Europy
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Starcie prowadzących w 
tabeli Czarnych z wiceliderem 
z Wałbrzycha okrzyknięto 
„grą o tron”. Jak to bywa w 
kontekście walki o dominację, 
nie obyło się bez ciekawych 
pojedynków indywidualnych. 

Pod koszem Damian Cech-
niak rywalizował z Szymo-
nem Długoszem i Wojciechem 
Frasiem. Dla środkowego 
Górnika podróż na północ 
Polski była sentymentalna, 
bo jeszcze w ubiegłym roku 
zdobywał punkty dla Czar-
nych. W sobotę w obronie 
stanowił trudną do sforso-
wania zaporę, a w ataku był 
niemal tradycyjnie solidny, 
po raz dziewiąty w tych roz-
grywkach kończąc zawody z 
dwucyfrową zdobyczą punk-
tową. Po przeciwnej stronie 
jedynie nieznacznie postraszył 
go Fraś, a Długosz zasłynął 
jedynie efektownym wsadem 
po podaniu w kontrze.

Na skrzydłach ścierali się 
Grzegorz Kulka i Patryk Pełka. 
Gracz Czarnych w przeszłości 
wybił z głowy biało-niebie-
skim awans do I ligi, jeszcze 
jako koszykarz R8 Basket Po-

litechniki Kraków. Tym razem, 
choć aktywny na „deskach”, 
musiał uznać wyższość Kulki. 
23-latek z Górnika znowu za-
imponował pracą stóp godną 
zawodowego tancerza, która 

pozwalała mu mijać rywali 
pod koszem. 

Damian Pieloch otworzył 
mecz celną „trójką”, a potem 
jakoś poszło. 30-latek był 
bardziej regularny od swojego 

imiennika, Janiaka, który 10 z 
12 punktów zdobył w czwar-
tej kwarcie. Najważniejszy 
rzut, za trzy, na 31 sekund 
przed końcem przy 5-punk-
towej przewadze Górnika, 
jednak spudłował. 

Wśród łowców punktów 
górą Krzysztof Jakóbczyk, 
trafiający po zasłonach z dy-
stansu, ale także potrafiący 
wykreować sobie rzut z bliż-
szej odległości. Filip Małgo-
rzaciak zdobył co prawda 14 
punktów, ale drogę do kosza 
znalazło ledwie 5 z 13 jego 
prób. Na 16 sekund przed 
końcową syreną wejściem 
pod „dziurę” zniwelował 
stratę gospodarzy do led-
wie 3 „oczek”, ale – jak się 
później okazało – to były 
ostatnie podrygi słupszczan 
w sobotnim hicie.

„Gra o tron” była okazją 
sprawdzenia się dwóch czo-
łowych podających I ligi. Za-

równo Kamil Zywert, jak i 
Adrian Kordalski napędzali 
akcje swoich zespołów, notu-
jąc bardzo zbliżone cyfry pod 
względem zbiórek i asyst. W 
ataku mocniejsze ciosy zada-
wał jednak ten drugi, autor 15 
punktów (7/12 z gry). Zywert 
miał bardzo rozregulowany 
celownik (0/8 z gry), ale kto o 
tym będzie pamiętał przy tak 
cennym wyjazdowym zwy-
cięstwie na północy Polski. 
Zwycięstwie, które było jak 
najbardziej zasłużone – bia-
ło-niebiescy ani przez chwilę 
z liderem na ich terenie nie 
przegrywali!

W ostatnim meczu w 2019 
roku Górnik wybierze się do 
Pruszkowa na pojedynek z 
Elektrobudem-Investment. 
Ekipa z Mazowsza wygrała 
tylko 4 z 12 gier, w tym tylko 
1 z 5 u siebie. W poprzednim 
sezonie nasi tam przegrali i 
teraz – mocniejsi kadrowo i 
bardziej zbilansowani – będą 
faworytem.

STK Czarni Słupsk – Gór-
nik Trans.eu Wałbrzych 
75:80 (17:23, 22:20, 12:19, 
24:18)

Górnik Trans.ey: Jakóbczyk 
22, Kulka 16 (12 zb), Pieloch 
16, Cechniak 12, Koperski 8, 
Wróbel 2, Durski 2, Glapiński 
1, Zywert 1 (6 as).

Dominik Hołda

SPORT

 » Pojedynek rozgrywających – Adriana 
Kordalskiego z Kamilem Zywertem na korzyść 
tego pierwszego, ale to Górnik Trans.eu cieszył 
się z końcowego sukcesu

To my, władcy północy!
Górnik Trans.eu Wałbrzych wygrał na wyjeździe z liderem 
rozgrywek, Czarnymi Słupsk 80:75 i może się pochwalić naj-
lepszym bilansem w całej I lidze.

 » Damian Cechniak pokazał swoim były 
kolegom w Słupsku, że znakomicie 
czuje się w Wałbrzychu
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