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Niedawno dostałem
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Zgar nij pr ezenty

Wesołych Świąt
Oby te Święta Bożego Narodzenia były spokojne,
by nie zabrakło czasu na odpoczynek i chwilę refleksji.
Oby był to czas spędzony z najbliższymi,
pełen uśmiechów i pięknych zdarzeń.
Życzy Grupa DZT
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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

W przeddzień wigilii Bożego Narodzenia dla pracowników kopalń Hochbergów z
nieprzerwanym stażem 25.
lat pracy wręczano srebrne
zegarki z dedykacją: „Za
25-letnią wierną służbę.
Książę Pszczyński”. Przyznawane były od 1900 roku,
na wniosek księcia Hansa
Heinricha XI. Jak czytamy w
broszurze wydanej z okazji
Wystawy Światowej w St.
Louis w 1904 roku: „Dotychczas 218 górników książańskich kopalń mogło otrzymać zegarek, również 38
inwalidów jest w posiadaniu
takiego zegarka”. Dla wyróżnionych była możliwość
wyboru: ci, którzy nie chcieli
go otrzymać, mogli dostać
równowartość w gotówce.
Uroczystość wręczania nagród odbywała się w siedzibie Administracji Książąt
Pszczyńskich w Wałbrzychu.
» Uroczystość wręczania
zegarków odbywała się w
siedzibie Administracji Książąt
Pszczyńskich w Wałbrzychu

- Biblioteka pod Atlantami
- Hala Wałbrzyskich Mistrzów
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materiałów Budowlanych
- Miejski Zarząd Budynków ul.
Andersa
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
Podzamcze
- Przychodnia Specjalistyczna
Regina i Walenty Śliwa (Podzamcze, ul. Grodzka)
- Przychodnia Specjalistyczna
Regina i Walenty Śliwa (Szczawienko, ul. Uczniowska)
- Pizzeria Barman (Nowe Miasto, 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-Kongresowe „Witold”

JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Drohomirecki
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. Spacerowa)
WALIM
- budynek urzędu gminy
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Zdrowia
i uśmiechów

POGODA
Wtorek 24.12
Temp. 5/1
pochmurno

To ostatni numer WieszCo w tym roku. Kolejny ukaże się we
wtorek, 7 stycznia. Postanowiliśmy zrobić dwutygodniową
przerwę przede wszystkim z szacunku dla czytelników. Okres
świąteczno-noworoczny sprzyja bowiem odpoczynkowi i widoczne jest typowe dla tego czasu „wyciszenie”. Wiele urzędów,
firm, instytucji mocno zwalnia obroty, pracownicy wykorzystują
urlopy, a dostęp do informacji bywa ograniczony. Dlatego nie
chcemy robić byle jakiej gazety, „po łebkach”, tylko po to, by
odhaczyć kolejne wydanie. No i wykorzystamy ten czas do
złapania oddechu i chwili odpoczynku., co i wam radzimy. Bo
to najlepszy moment, żeby się „wyczilować”.
Wszystkim czytelnikom życzymy zdrowych, spokojnych i
pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia. Także
pomyślności, szczęścia i samych uśmiechów w nadchodzącym
2020 roku. Żebyśmy z nową energią i świeżymi pomysłami
wkroczyli w kolejny rok. Do zobaczenia 7 stycznia, gdy ukaże
się kolejny numer WieszCo, waszego ulubionego tygodnika.
Tomasz Piasecki,
redaktor naczelny WieszCo

Reklama
Włodzimierz Kaźmirowicz
w.kazmirowicz@wieszco.pl
reklama@wieszco.pl
Nakład: 10 000 egzemplarzy

Środa 25.12
Temp. 4/1
przelotne opady
Czwartek 26.12
Temp. 4/0
zachmurzenie duże
Piątek 27.12
Temp. 4/0
pochmurno
Sobota 28.12
Temp. 4/-1
zachmurzenie duże
Niedziela 29.12
Temp. 5/-1
przelotne opady
śniegu
Poniedziałek 30.12
Temp. 4/-2
zachmurzenie duże
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RYS: Marcin Skoczek
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Tu nas znajdziecie
Gazetę otrzymasz na
ulicy w Wałbrzychu
od naszych kolporterów:
- 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 Szczawienko – kiosk spożywczy
- budynek Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu
- Biuro Obsługi Klienta UM w
Wałbrzychu
- Szpital Sokołowskiego na
Piaskowej Górze

WYLUZUJ!
UŚMIECHNIJ SIĘ
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REKLAMA
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Najmłodsi znów uśmiechnięci
Otwarty niedawno nowy żłobek przy ul. Sosnowej 25A to ósma
placówka opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Wałbrzycha.

Inwestycja kosztowała 2,2 mln zł, z czego
dotacja ministerialna wynosiła 990 tys. zł. Jest to inwestycja społeczno-gospodarcza.
Żłobek poza funkcją opiekuńczo-wychowawczą pełni też sporą kartę przetargową
dla firm operujących w Wałbrzyskiej Specjal-

nej Strefie Ekonomicznej. Dla nich to duży
atut przetargowy w poszukiwaniu nowych
pracowników – tłumaczy prezydent Roman
Szełemej.
Pomieszczenie wejściowe oddzielono
drzwiami od zasadniczej części żłobka

WIESZ CO | NR 6/23.12.2019 r.

– zespołu pomieszczeń dla dzieci, tj. sal
bawialno-jadalnych, łazienki z brodzikiem
natryskowym, przewijakiem mobilnym,
pomieszczenia mycia nocników oraz kuchni
z zapleczem magazynowym. W żłobku znajdzie zatrudnienie 21 pracowników: kadra
administracyjna oraz opiekunowie, którzy
będą zajmować się docelowo 55 dziećmi.
Żłobek działa od 16 grudnia i przyjął 31
dzieci. Są jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych.
SCB

RYS: Katarzyna Zalepa

» Takie dekoracje tylko w
naszej palmiarni

Rzeźnia na chwałę
wielkiego gadżetu
Mortal Kombat to nic w porównaniu z tym, co widzieliśmy niedawno na nagraniach ze środka galerii handlowej w Warszawie. Ludzie napierający na
sklep chińskiego producenta elektroniki wyglądali niczym rozwścieczony tłum podczas rzymskich
„damnatio ad bestias”.

Na pewno pamiętacie z
podstawówki nauczycieli historii mówiących z marsowymi minami o skazańcach
rzucanych drapieżcom na
pożarcie. Albo chrześcijanach
rozszarpywanych przez wygłodniałe lwy. Lub dezerterach
z rzymskich legionów zadeptywanych przez słonie. Kto nie

skrzywił się choć raz słuchając
o tych przerażających faktach,
niech rzuci kamieniem. A…,
może lepiej niech nie rzuca.
Dobra, koloryzujemy.
Ale czy otwarcie sklepu
chińskiego producenta elektroniki w warszawskiej galerii
handlowej nie przywołuje
skojarzeń z czasów współcze-

snych? Choćby z PRL? Ludzie
tłoczący się przed wąskim
gardłem, jakim były drzwi
sklepowe, a za szybą ekspedientka, doskonale zdająca
sobie sprawę, że nic dzisiaj
„nie rzucili”. Ani krakowskiej,
ani boczku, nawet słoniny nie
dowieźli. Co dopiero mówić o
rajtuzach, maśle, czy cukrze.

Wtedy chodziło o produkty
codziennego użytku. Niedawno w stolicy, o najnowsze
urządzenia z Państwa Środka.
Smartfony i takie tam inne
gadżety, bez których dzisiejszy
człowiek nie może się obyć.
Absolutnie! Ludzie stojący,
stłoczeni w jedną masę. Przepychający się, pokrzykujący.

Na nagraniu słychać, jak w
tle jakaś dziewczyna wydusza
z siebie: „Zgniotą tu nas”. W
innym rogu młody mężczyzna
coś pokrzykuje do kolegi,
rozpychając się energicznie
łokciami. Na innym filmie, pod
roletą, jeszcze tajemniczo i
złowrogo zaciągniętą, pewien
jegomość o słusznej posturze
tak ekspresyjnie wymachuje
rękami, jakby winni wszystkiemu sprzedawcy wewnątrz
sklepu co najmniej napluli
mu do talerza z ziemniakami
i kotletem, zajęli miejsce w
podziemnym parkingu albo
żonę zbałamucili.
Szturm miał swoje uzasadnienie, bo chiński producent
obiecał tego dnia niskie ceny
swoich urządzeń. Promocje,
jakich świat nie widział. Nagrywający niczym widzowie
wspomnianych już rzymskich
„damnatio ad bestias” czyhali aby uchwycić najlepszy
moment, podczas którego
drapieżcy rzucą się na swoją
zdobycz, porwą opakowane
w małe, niepozorne pudełko urządzenie i wybiegną
ze sklepu jako zwycięzcy
igrzysk. Podobno do środka wpuszczano tylko kilka
osób, ryglując na powrót
drzwi, żeby nikt więcej nie
przekroczył magicznej granicy
luksusu. Czy to czegoś wam
nie przypomina?
Przykro było patrzeć. To
upodlające. Chęć posiadania
okazała się zdecydowanie silniejsza od możliwości zachowania resztek jakiejkolwiek
godności. Silne pożądanie
kawałka metalowego przedmiotu z ekranem ciekłokrystalicznym (chyba taki jest w
smartfonach, nie wiemy, nie
znamy się aż tak dobrze) potrafiło w krótkiej chwili zmienić człowieka w dość prymitywną istotę. Której wydawało
się, że stała się myśliwym, polującym na niezwykłą okazję.
W rzeczywistości istotę będącą zwierzyną, rzeklibyśmy
jeleniem. Człowiek w pędzie
za coraz głupszymi dobrami
materialnymi traci rozum,
stając się bezkształtną masą
zdolną do wszelkich manipulacji i prostego sterowania.

Fot. (red)
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Czy jednak sami nie złapaliście się na tym, że za dużo
wydajecie na jakieś gadżety,
bzdety i pierdoły tracące niemal w jednej chwili na wartości, a do tego, tak naprawdę
niepotrzebne? Bez których
moglibyście się obyć. I za chwilę znów kupujecie jakieś nowe
„coś”. Bo jest cool, modne i na
czasie. Tylko po co? W sobie
pielęgnujemy konsumpcjonizm, zaszczepiamy go innym,
czasami dzieciom, czasami dorosłym. Oni też nie zamierzają
być gorsi, chcą być na czasie i
wszyscy wpadamy w debilny
korkociąg.
Co tam smartfony?! A skórzane torebki sprzedawane w
żółto-niebieskim dyskoncie?
Czy pamiętacie gonitwę od
drzwi wejściowych do sklepowych koszyków? Niektóre
klientki pokonały ten dystans
prawie tak szybko jak Usain
Bolt 100 metrów w swoich
najlepszych latach. Potem
wynosząc ze sklepu naręcza
torebek. K…. nie rozumiemy,
po co jednej pani 7 lub 9
podobnych modeli? Dajcie
spokój z torebkami? Przy koszu z gumowymi chodakami
znanej marki to dopiero się
działo. Kuksańce, wyzwiska,
branie po kilka par. To nic, że
noszę 42, biorę trzy numery
za duże, na pewno się przydadzą na plaży lub basenie. Na
koniec najlepsze. Karpie. Też
była o nie bitwa w znanym
dyskoncie i szarpanina, żeby
dorwać co lepszą sztukę. To
już gwóźdź do trumny naszej
świadomości. Dżizus ku... ja
pier…. jak mówił Kondrat w
„Dniu świra”. Chyba nic już
nas nie zaskoczy.
Czy to tylko nasza, Polaków,
domena. Nie! Poszukajcie w
pamięci jakiś widziany kiedyś
filmik z USA. W black friday
(celowo z małych liter) niejedna niedoszła panna młoda
wybiegała ze sklepu z kilkunastoma sukniami ślubnymi, tratując po drodze konkurentki,
a domorosły majsterkowicz z
kilkoma piłami łańcuchowymi
na plecach. Rzeźnia nie tylko
na chwałę gadżetu, ale z chęci
posiadania.
Tomasz Piasecki

WIESZ CO | NR 6/23.12.2019 r.

5

FAKTY

Fot. Krzysztof Żarkowski

» Wygląda naprawdę ekstra

Święta z królem Julianem?
No pewnie, że tak!
» Lemury na dobre
zagościły w Palmiarni

ropejskiego projektu „Z tropiku
do tropiku na polsko-czeskim
pograniczu”. Dla nowych, futrzanych mieszkańców, wybudowano specjalny pawilon i
przeszkloną bawialnię. Dzieci
oraz wszyscy turyści mogli poznać Juliano, Tytusa oraz Olafa
w zeszłym tygodniu. Zwierzęta
początkowo były speszone,
że około 300 gości w jednej
chwili próbowało do nich zagadywać, ale w końcu oswoiły
się i wyglądały na zadowolone
odwiedzinami.
Dodajmy, że remont Palmiarni kosztował ponad 2 mln zł,
a modernizacji doczekała się
także duża część zabytkowych
szklarni, które powstały jeszcze
przed I wojną światową dla
rodziny Hochberg z pobliskiego
zamku Książ. Kompleksowo
wyremontowano jedną ze
szklarni głównych wraz z sześcioma pomocniczymi.
Lemury katta to nie jedyny
powód, żeby wybrać się do
Palmiarni. Obiekt został przepięknie udekorowany świątecznymi ozdobami. Świeci
się dużo na zewnątrz, ale też
w środku. Zobaczymy palmy
mieniące się jasnym blaskiem,
złote kule oświetlające aleję
cytrusów czy świetliste dekoracje w kształcie zwierząt.
Nabraliście ochoty na odwiedziny? Nie udawajcie, że
was to nie obchodzi, jesteśmy pewni, że
w święta

Wszystkim naszym Klientom,
Pracownikom, Przyjaciołom
oraz Sympatykom przedsiębiorstwa
,
życzymy spokojnych, rodzinnych
h
wyc
pełnych radości i wyjątko
Świąt Bożego Narodzenia,
a także pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku 2020.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu
najpiękniejsze życzenia zdrowia, spokoju i miłości.
Szczęścia w małych, codziennych sprawach oraz
bliskości najbliższych w tych pięknych,
wyjątkowych dniach.
W nadchodzącym Nowym Roku życzymy samych
szczęśliwych zdarzeń oraz wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
Zarząd i Pracownicy
Uzdrowiska
Szczawno – Jedlina S.A.

Fot. użyczone/Zamek Książ

Poznaliście już trzy urocze lemury – Juliano, Tytusa i Olafa? Zwierzęta można już odwiedzać w
wałbrzyskiej Palmiarni, a sam obiekt… hm, no właśnie, co tu napisać? Zmienił się bardzo. Gdy zobaczycie go w świątecznej odsłonie, szczęka wam opadnie.
Gwarantujemy.
Wiemy, że nie lubicie, jak
wymieniamy programy unijne, które pozwalają cieszyć
się nowymi atrakcjami turystycznymi. Ale bez tej kasy
niewiele udałoby się zrobić.
Od połowy grudnia w wałbrzyskiej Palmiarni, obok tysięcy
tropikalnych roślin, można
podziwiać trzy lemury katta,
które przyjechały do nas z
Czech. Wszystko w ramach eu-

popędzicie, żeby zestawić swoje wyobrażenia o tym miejscu
z tym, co wypisujemy. Nie
zapomnijcie tylko zabrać swoich pociech. Dzieciaki dopiero
będą miały radochę! Aranżacje
można podziwiać w wałbrzyskiej Palmiarni i jej ogrodach
do końca stycznia przyszłego
roku. Bilety na zwiedzanie
kosztują: 8 zł ulgowy i 12 zł
ToP
normalny.

Pod koniec grudnia zmienią się nieco
godziny otwarcia Palmiarni

23-24 grudnia (poniedziałek – wtorek) – bez zmian
25 grudnia (środa) – zamknięte
26 grudnia (czwartek) – kasy do 17:00,
Palmiarnia do 18:00
27-29 (piątek – niedziela) – kasy do 17:00,
Palmiarnia do 18:00
30-31 grudnia (poniedziałek – wtorek) – bez zmian
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Wigilia pełna wałbrzyszan
Tradycją bożonarodzeniową w Wałbrzychu stała się miejska
wigilia. Jest to czas, w którym prezydent miasta Roman
Szełemej przejmuje od harcerzy Betlejemskie Światełko
Pokoju.
Później, również zgodnie z tradycją,
gospodarz miasta podzielił się opłatkiem
z mieszkańcami, gośćmi przybyłymi tego
dnia do rynku. Romanowi Szełemejowi

towarzyszyła wiceprezydent Sylwia Bielawska.
- Wałbrzyszanie rozjechali się po całym
świecie, ale nieważne gdzie są, wszystkim
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życzę, abyśmy byli zdrowi, abyśmy cieszyli
się życiem, szczególnie tu w Wałbrzychu.
Chciałbym też, aby spory, które nas dzielą,
ustały – mówił prezydent.
Przygotowany przez fundatorów wigilii
poczęstunek był dla wielu gości jednym
z nielicznych ciepłych momentów tego
okresu. Wszyscy mogli posmakować
typowo świątecznych potraw. Praktycznie
wszystkim przez cały czas trwania spotkania towarzyszył uśmiech.
SCB

Wywiad z Wampirem
O tym, jak Andrzej Adamek, znany wałbrzyski trener koszykówki, stał się wampirem. I do tego w dalekiej Tajlandii. Opowieść
niekoniecznie świąteczna, ale fascynująca.
» - Poza treningami i
przygotowaniami do
meczów nie mam za dużo
wolnego czasu – mówi
Andrzej Adamek

Fot. użyczone (archiwum prywatne Andrzeja Adamka)

Urodził się w Wałbrzychu w
1972 roku. To wychowanek
koszykarskiego Górnika, z
którym występował w najwyższej klasie rozgrywkowej.
W Polskę ruszył w 1995 roku,
grając w Polonii Przemyśl,
Cersanicie Nomi Kielce, Śląsku
Wrocław, Czarnych Słupsk,
Prokomie Treflu Sopot, Hoop
Pruszków oraz za granicą, w
Szwecji. W trakcie swojej kariery grał także z orzełkiem na
piersi. Pod Chełmiec wrócił w
2004 roku, jako grający trener
wówczas pierwszoligowego
Górnika. Niedługo potem był
także asystentem w pierwszej
reprezentacji Polski. Jako zawodnik trzykrotnie zdobywał
mistrzostwo kraju ze Śląskiem
Wrocław, a dwa razy brązowy medal (w Przemyślu i
Sopocie).
Jako trener ugrał jeszcze
więcej, choć głównie w roli
asystenta. Aż pięć razy zdobył
w tym charakterze mistrzostwo Polski (Asseco Prokom
Gdynia, Stelmet Zielona Góra),
a jako pierwszy szkoleniowiec
raz – w 2012 roku w Gdyni.
Srebrny medal zakładał na szyi
dwukrotnie (jako asystent w
Turowie Zgorzelec i w Zielonej
Górze), podobnie jak brąz (ze
Śląskiem, jako główny trener
i asystent).
Po rozstaniu się z klubem z
Zielonej Góry szukał nowych
wyzwań. Latem tego roku
wyrwał reprezentację Polski
U-18 z zaścianka, awansując
z nią do europejskiej elity.
Polacy zakończyli turniej w
Rumunii na drugim miejscu,
co uznano za wielki sukces.
Nasi wygrali sześć z ośmiu
meczów, ustępując w finale
Izraelowi. Później przejął ekstraklasowy Śląsk Wrocław, ale

strony zakończyły współpracę
po tym, jak drużyna zanotowała bilans 3-5.
47-letni Adamek nie pozostał jednak bezrobotny.
Kontakt nawiązał z nim jego

dawny trener i później współpracownik, Andrej Urlep. Słoweniec prowadzi tajlandzki
klub Mono Vampires i to właśnie wałbrzyszanina widział
w swoim sztabie. Adamkowi

nie pozostało nic innego, jak
spakować walizkę i zamienić
polską zimę na azjatyckie
trzydzieści stopni. Na początku grudnia z Wrocławia
poleciał do Amsterdamu. Po

przesiadce i jedenastu godzinach w powietrzu znalazł się
w Bangkoku, stolicy Tajlandii.
W taki oto sposób trener
Adamek stał się częścią drużyny znanej jako Wampiry.
No właśnie... Czyli właściwie
częścią czego? Dla przeciętnego kibica koszykówka w
tamtych stronach to przecież
pełna egzotyka: - Gramy w
Lidze Azjatyckiej. Naszymi
przeciwnikami są drużyny z
Tajwanu, Filipin, Wietnamu,
Singapuru, Makao i Malezji.
Te rozgrywki nieoficjalnie są
nazywane Azjatycką Ligą Mistrzów. Trener Urlep wpaja
zawodnikom swoją myśl taktyczną. Gramy szybko, mamy
dość niski skład i stąd ciężar
gry przeniesiony jest na obwód. Drużyna jest mieszanką
młodości i doświadczenia. O
sile zespołów często decydują
tutaj zawodnicy zagraniczni,
którzy są wysokobudżetowi.
Podejrzewam, że Amerykanin
Mike Singletary z naszej drużyny byłby wyróżniającym się
graczem polskiej ligi. Zawodnicy lokalni są młodsi. Notują
spory progres w zdobywaniu
wiedzy koszykarskiej, są bardzo zdyscyplinowani, ciężko
pracują na treningach. Jeden
z nich już wywalczył sobie
miejsce w wyjściowym składzie – tłumaczy wałbrzyski
szkoleniowiec.
Bangkok, w którym aktualnie mieszka nasz trener, to
metropolia licząca ponad 8
mln mieszkańców. W mieście
funkcjonuje wiele taksówek
o różnych kolorach, co ma
znaczenie. Na przykład żółto-zielone należą do osób
prywatnych, inne kolory należą do firm przewozowych,
a jeszcze inny oznacza, że

Fot. (red)
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osoba prowadząca nie jest
właścicielem, a jedynie prowadzi pojazd. - Jeździmy
wszystkimi kolorami. Jeszcze
żadnych problemów nie było.
Na szczęście udaje nam się
omijać korki, bo hala znajduje się w przeciwnym do
centrum miasta kierunku –
dodaje Adamek.
Od 2016 roku Tajlandią rządzi król Rama X, który zastąpił
na tronie swojego zmarłego
ojca, Ramę IX, sprawującego
władzę przez 70 lat. Choć panował silną ręką, w kraju cieszył się wielkim poważaniem,
miał niemal boski status. Jego
syn może zresztą liczyć na to
samo. - W Tajlandii widać, że
panuje monarchia, kult króla
Ramy X. Na ulicy można spotkać bogato przyozdobione
pomniki z jego podobizną.
To, co rzuciło się w oczy zaraz
po przylocie, to także duży
szacunek do osób starszych,
co mi bardzo się podoba –
opowiada wałbrzyszanin.
Adamek dołączył do Wampirów w trakcie rozgrywek,
już po trzech meczach sezonu.
Z tego też powodu turystyka
pozostaje na razie na dalszym
planie. - Poza treningami i
przygotowaniami do meczów
nie mam za dużo wolnego
czasu. Na tym etapie zdążyłem już jednak docenić opartą
na świeżych produktach lokalną kuchnię – mówi.
Jeszcze przed wylotem do
Azji Andrzej Adamek miał okazję oglądać w akcji koszykarzy
Górnika Trans.eu Wałbrzych,
plasujących się w czołówce
I ligi. - Górnik jest dobrze
zbilansowaną drużyną. Ma
głębię ławki. Cieszę się, że
na mecze przychodzi coraz
więcej kibiców i tak piękny
obiekt jak Aqua-Zdrój może
się zapełniać. Koszykówka w
Wałbrzychu wraca na należne
jej miejsce. Nie śledzę jednak
pierwszej ligi na tyle, by móc
przewidzieć, które miejsce w
rozgrywkach ostatecznie zajmą biało-niebiescy, ale życzę
im oczywiście pełnej sali na
każdym meczu i osiągnięcia
zakładanych celów – kończy
szkoleniowiec.
Dominik Hołd
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Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W nowej placówce uczyć się będzie ok. 450 uczniów i przedszkolaków

Wielka rzecz dla małej gminy
W Szczawnie-Zdroju podpisano
umowę na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego. Dla 5-tysięcznego
miasteczka to ogromne wydarzenie.
Będzie to największa w powojennej
historii uzdrowiska inwestycja.
Nowa szkoła w Szczawnie-Zdroju staje się faktem.
Burmistrz Marek Fedoruk podpisał w zeszłym
tygodniu umowę na realizację tej największej
inwestycji oświatowej w historii miasta i to zarówno, jeśli chodzi o zakres, jak i finansowanie.
Do końca 2022 roku (prace budowlane, wyposażenie w 2023) powstanie nowoczesny
obiekt szkolno-przedszkolny, który
pomieści zarówno oddziały najmłodszych, jak i klasy podstawowe. W
sumie będzie tam uczyć się ok. 450
osób. Obiekt stanie w sąsiedztwie
budowanego właśnie basenu
Delfinek, obok funkcjonującej już
hali sportowej i boiska. W ten
sposób w małym Szczawnie przy
ul. Słonecznej za kilka lat otwarty
zostanie imponujący i nowoczesny
kompleks.
- To zamknie pewną całość, na
którą od wielu lat bardzo czekają mieszkańcy. Wykonawca jest
dla nas gwarantem rzetelności
i najwyższej jakości, cieszę się,
że szkołę w Szczawnie-Zdro» Umowa na budowę szkoły w Szczawnie-Zdroju podpisana
ju będzie stawiać wyłoniona

w przetargu firma Sirbud,
która buduje też Delfinka
– mówi Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna-Zdroju.
Prezes Sirbudu Daniel Sip
podkreślał swoje związki ze
Szczawnem, w którym, jak
wyliczył, m. in. chodził do
szkoły i brał ślub. – Również cieszę się, że ten projekt będzie przez nas realizowany. Po pierwsze dlatego,
że uczyłem się w szkole w
Szczawnie-Zdroju, tutaj brałem ślub i tutaj moja żona
była dyrektorem i nauczycielem. Zrobimy wszystko,
żeby dotrzymać obiecanych
terminów – mówi Daniel
Sip, prezes Sirbud Minari.
Budowa szkoły to ogromny
wysiłek finansowy dla gminy,
która na razie finansowanie
zadania opiera na swoim
budżecie. W przyszłym roku
zapisano na ten cel 6 mln zł,
a całość wraz z wyposażeniem
ma kosztować ponad 25 mln
zł. Gmina zamierza się jednak
ubiegać o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
Pierwsza łopata na budowie powinna zostać wbita w
pierwszej dekadzie stycznia
2020.
SCB

Masz szansę być częścią wielkiej akcji rozwijającej
wolontariat na Dolnym Śląsku i w Polsce!
Chcesz rozwijać wolontariat w swojej instytucji ?
Z nami wymienisz doświadczenia, nawiążesz kontakty
i zdobędziesz kompetencje.

Proponujemy dla koordynatorów
wolontariatu
w organizacjach i instytucjach
- pośrednictwo wolontariusz/organizacja
- wspólne spotkania i debaty
- wsparcie organizacyjne i finansowe inicjatyw
- szkolenia, doradztwo i staże w instytucjach mających doświadczenie
we współpracy z wolontariuszami

Zgłoś się do nas – www.merkury.org.pl
tel. 74 666 20 00

OGŁOSZENIE
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Death Stranding

Prawnik radzi
W kolejnym odcinku na pytania czytelników odpowiada radca prawny Adam Daraż. Dziś zastanawiamy się, czy urzędnika można zwolnić za słabą ocenę
pracy?
Pracowników zatrudnionych w samorządzie oraz administracji rządowej ocenia się
nie rzadziej niż raz na 2 lata i
nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W przypadku uzyskania
negatywnego wyniku ponow-

na ocena nie może być dokonana wcześniej niż po 3 miesiącach od dnia zakończenia
poprzedniej. Pracownikowi
w ciągu 7 dni od doręczenia
oceny jego pracy przysługuje
możliwość odwołania się do

kierownika jednostki, w której
jest zatrudniony. Urzędnik w
odwołaniu może podnieść
zarzuty formalne np. niedochowanie procedury oceny
kwalifikacyjnej, jak również
zarzuty merytoryczne np. na-

Ci, którym udało się przeżyć, skryli się w schronach
i odizolowali od reszty. W
obliczu katastrofy, dawniej
zżyci mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zaczęli dzielić się
na mniejsze grupy, bo jak
twierdzili, jedynie to mogło
pomóc im przetrwać. I tutaj
pojawiamy się my, wcielając
się w rolę Sama Portera –
kuriera, którego pracą jest
dostarczanie i przekazywanie
najróżniejszych paczek i materiałów pomiędzy schronami.
Jednak nie chodzi tu o zwykłe roznoszenie zamówień z
Aliexpress, a bardziej o samą

możliwość łączenia i odbudowywania więzi między
oddalonymi od siebie ludźmi,
przy pomocy tych pakunków.
Fabuła często może wydawać
się zbyt enigmatyczną, a sam
gameplay początkowo jest
dość powtarzalny i statyczny,
ale z pewnością nie można odmówić temu tytułowi
wspaniałej oprawy wizualnej
i idealnego doboru muzyki.
I choć nie stanie się klasykiem pokroju Metal Gearów,
warto po niego sięgnąć. Bo
choć długa, powolna przeprawa przez góry w Death Stranding nie jest dla każdego, to

ruszenie zakazu dyskryminacji
wobec pracownika. Kierownik
jednostki powinien rozpatrzyć odwołanie urzędnika
w terminie 14 dni i nakazać
przeprowadzenie ponownej
oceny lub nakazać jej zmianę
na korzyść pracownika.
Dwukrotna negatywna ocena urzędnika może skutkować
rozwiązaniem umowy o pracę
z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Sporne było, czy
istnieje możliwość odwołania
się urzędnika od negatywnej
oceny jego pracy do sądu. Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 5
kwietnia 2011r. sygn. akt II PK

274/10 uznał , że pracownik
może się odwołać od decyzji
swojego pracodawcy dopiero
po otrzymaniu drugiej negatywnej oceny i zwolnieniu go
z pracy. W ocenie SN okresowa ocena urzędnika podlega
kontroli sądu pracy w ramach
odwołania od wypowiedzenia
umowy o pracę.
Macie jakiś kłopot? Piszcie do naszego prawnika, a
on spróbuje wyjaśnić wam
prawne zawiłości i umiejętnie
wytłumaczy, jak poruszać się
w gąszczu przepisów. Czekamy na maile pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.

U W A G A KO N KU R S
Zgarnij prezenty!
Zachęcamy was do świątecznej zabawy! Czekają niesamowite upominki ufundowane przez dwie redakcje:
WieszCo oraz WałbrzychDlaWas. Żeby otrzymać prezent,
wyﬆarczy odpowiedzieć na proﬆe pytanie: „Przy jakiej
ulicy w Wałbrzychu ﬆoi widoczna na zdjęciu choinka?”
Nagrody w konkursie mamy dla 30 osób, które jako
pierwsze pojawią się z kuponem i poprawną odpowiedzią w siedzibie naszej redakcji przy ul. Mazowieckiej
3 w Wałbrzychu (budynek OK Centrum, I piętro).
Czekamy na was tylko w poniedziałek (23 grudnia) od
godz. 14:00 do 18.00. Wśród nagród są gry planszowe,
puzzle, klocki, książki, pluszowe maskotki. O wyborze
konkretnego upominku decyduje kolejność zgłoszeń.
Przychodzicie do nas z wyciętym kuponem, wpisaną
poprawną odpowiedzią i wybieracie nagrodę, którą
chcecie otrzymać.
Ale uwaga, każdy z 30 zwycięzców otrzyma tylko jedną
rzecz. Szczegółowy regulamin konkursu doﬆępny na
ﬆronie www.wieszco.pl.

SKN

CHALLENGER
wielu odnajdzie w niej spokój
i balans, a to w dzisiejszym
świecie, zarówno wirtualnym,
jak i realnym, jest wartość nie
do przecenienia.
Wiktoria – SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.ithardware.pl)

Najnowsze dzieło Hideo Kojimy może i nie zostało grą roku 2019, ale z pewnością wzbudziło wiele kontrowersji. Po tytułowym kataklizmie – Death Stranding
– mroczne istoty nazywane BTs, pojawiły się na Ziemi i zaczęły terroryzować
wszystkich jej mieszkańców.

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

KUPON KONKURSOWY
Przy jakiej ulicy w Wałbrzychu
stoi widoczna na zdjęciu
choinka?
........................................................
........................................................
........................................................
odpowiedź

Nagrody do odebrania w siedzibie
obu redakcji przy
ul. Mazowieckiej 3 w Wałbrzychu
(budynek OK Centrum, I piętro).
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Mają nowy wóz
Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu otrzymała nowy
średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Scania, który stacjonować będzie w JRG-1 w Śródmieściu.

- Ostatni raz samochód tego typu otrzymaliśmy 14 lat temu. Dzięki wsparciu
komendanta wojewódzkiego, prezydenta
Wałbrzycha Romana Szełemeja, samorządowców z Jedliny-Zdroju i Szczawna-Zdroju,
a także pomocy Kamila Zielińskiego, udało

nam się zakupić nowy wóz – mówi brygadier Krzysztof Szyszka, komendant miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
- Liczę na to, że uda nam się wymienić
więcej samochodów. Zostały jeszcze środki
z projektów unijnych, kolejowego i drogo-

wego. Zgłoszę Wałbrzych jako jednostkę,
która w 2020 roku powinna otrzymać ciężki
samochód gaśniczy – twierdzi zastępca
komendanta dolnośląskiej straży pożarnej
Marek Kamiński.
Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy to GBA Scania P360 z napędem
4x4 o mocy silnika 360 KM z automatyczną
8-biegową skrzynią. Załogę auta stanowi
6 osób. Koszt zakupu samochodu wyniósł
prawie milion złotych.

Foto (GOPR)
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przepytuje Was

Podaj nazwisko
Ambasadora Wałbrzycha
22 1 1

Zauważamy, że przyzwyczajacie się do tego, że co tydzień egzaminujemy niektórych z was. Coraz chętniej udzielacie nam
odpowiedzi na zadawane pytania. Jeszcze trochę i nie będziemy mogli odgonić się od ankietowanych. A tak na poważnie.
Cieszymy się z tego powodu.
W ostatnim tygodniu postanowiliśmy wjechać wam na
ambicję i zadać trudniejsze pytanie. Wiemy, że w Wałbrzychu od kilku lat wręczane są
tytuły Ambasadorów, a więc
wyróżnienia dla tych, którzy
nie wstydzą się swoich związków z Wałbrzychem, ba, są z
tego dumni i sławią miasto w
całym kraju. Przynajmniej się

starają. Czy robią to skutecznie, to już inna para kaloszy.
Dlatego tym razem pytanie
brzmiało: „Podaj nazwisko
Ambasadora Wałbrzycha”.
Tradycyjnie w sondzie wzięło
udział 100 osób, co oczywiście,
jak już nieraz tłumaczyliśmy,
nie jest liczbą reprezentatywną, ale nam wyłącznie chodzi o
zabawę. Na zeszłotygodniowe

pytanie odpowiedziało 60
kobiet i 40 mężczyzn. Tylko
20 osób wymieniło poprawnie nazwisko Ambasadora.
Zdecydowanie najbardziej
znana okazała się w tym gronie Olga Tokarczuk. Z kolei
wśród 8 błędnych odpowiedzi najwięcej, bo 3 osoby,
postawiły na… prezydenta
miasta Romana Szełemeja.

Olej, ryż i cukier dla bohaterów
Wiemy, że przed świętami podobnych akcji jest tak wiele, że trudno połapać się, kto i dla kogo coś zbiera.
A także co i kiedy jest potrzebne? Ta inicjatywa wzbudziła jednak nasze zainteresowanie, bo chodzi o kombatantów, często staruszków, mieszkających gdzieś na Kresach.

Fot. użyczone (Stowarzyszenie Odra-Niemen)

» Podarki zostaną przekazane
rodakom zamieszkującym obecne
tereny Białorusi, Litwy, Ukrainy,
a także Łotwy i pogranicza
rumuńsko-mołdawskiego

Akcja nazywa się „Rodacy
Bohaterom. Paczka dla kombatanta na Kresach”. To ogólnopolski projekt Stowarzyszenia
Odra-Niemen z Wrocławia. U
nas wszystkim koordynuje Wałbrzyska Inicjatywa Patriotyczna.
Młodzi ludzie chcą pomóc kombatantom z Kresów Wschodnich, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Weteranom
Armii Krajowej, Narodowych
Sił Zbrojnych czy Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość oraz
kresowym środowiskom polonijnym. O co w tym wszystkim
chodzi? Nikt nie wyciąga rąk po
pieniądze. Organizatorzy proszą
jedynie o żywność oraz kartki
z życzeniami, które trafią do
bożonarodzeniowych paczek.
Podarki zostaną przekazane rodakom zamieszkującym obecne
tereny Białorusi, Litwy, Ukrainy,
a także Łotwy i pogranicza rumuńsko-mołdawskiego. Pierwsze wyprawy z darami na Kresy

wyruszyły na początku grudnia.
Kolejne wyjadą niebawem.
W zeszłym roku wspólnymi
siłami w całej Polsce udało się
zebrać ponad 70 ton żywności, co przełożyło się na ponad
6000 świątecznych paczek.
W Wałbrzychu akcja organizowana jest już po raz
piąty i potrwa do końca roku.
Szczegóły na stronie www.
rodacybohaterom.pl, gdzie
znajdziecie mapę koordynatorów oraz punkty zbiórki, a
także na Facebooku Wałbrzyskiej Inicjatywy Patriotycznej.
Co można wrzucić do paczki?
Olej, cukier, ryż, kaszę, makaron, konserwy mięsne lub
rybne, warzywa i owoce w
puszce, herbatę, kawę, kakao,
słodycze, a także kartki świąteczne. Dodatkowo zbierane
są też białe i czerwone znicze,
które trafią na kresowe mogiły
polskich żołnierzy.
Red

10

NASZE POCIECHY

WIESZ CO | NR 6/23.12.2019 r.

NASZE POCIECHY

Foto prezent tylko dla ciebie

Taki podarunek to prezent płynący z serca. Foto Kula Śnieżna lub Foto Kula Wodna z serduszkami – wybieraj i spraw radość bliskim na święta.
Prezent, który zachwyci obdarowanego 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 pre-

zent 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.

» Wojciech Ostrowski, ur. 9.12.2019 o godz. 15.18,
waga 3110 g, wzrost 54 cm, z Wałbrzycha

» Alicja Bartoszewicz, ur. 11.12.2019 o godz. 13.06,
waga 2820 g, wzrost 52 cm

» Weronika Garbalińska, ur. 9.12.2019 o godz. 12.14,
waga 4010 g, wzrost 57 cm, z Wałbrzycha

» Oliwia Kąkol, ur. 11.12.2019 o godz. 11.15,
waga 3080 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha

Ależ to była energia
Taniec, dziecięca energia, widownia wypełniona po brzegi
oraz bożonarodzeniowa atmosfera – to wszystko towarzyszyło
spotkaniu podsumowującemu projekt taneczny realizowany w
Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze.
rze nie tylko pochwalili się swoimi
umiejętnościami, ale też porwali do
tańca wszystkich swoich młodszych i
starszych kolegów.
I choć przygoda z programem
„Działaj lokalnie” dobiegła końca,

jednak jak zapowiadają organizatorzy, od stycznia zajęcia będą
kontynuowane, tym bardziej, że
chętnych, by tańczyć hip-hop w
Czarnym Borze, nie brakuje.
Red

» Tańczyli mali i duzi. Każdy dał
z siebie wszystko, bo to fajna
sprawa pokazać, czego się
nauczyło przez kilka tygodni
wspólnych zajęć

Fot. użyczone (Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze)

Co więcej, całość odbyła się w
piątek 13! Ktoś powie, mieli fantazję. Ano mieli, bo nie bawili się w
zabobony, a bawili się doskonale
na parkiecie. Z przytupem i tanecznym krokiem podsumowano
projekt „Taniec naszą pasją”, który
został dofinansowany ze środków
polsko-amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Ciekawi jesteście, co dzieciaki robiły? W ramach projektu od września
do grudnia w czarnoborskim centrum
kultury odbywały się profesjonalne
warsztaty street dance oraz hip hop
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziła Renata Łukaszewicz-Szczepanik,
utytułowana instruktorka tańca oraz
doświadczony pedagog. Podczas
finałowego pokazu młodzi tance-

ROZMOWA TYGODNIA
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Fot. Krzysztof Żarkowski

» - Nie tak dawno otrzymałem
legendarne już kolorowe
skarpetki, takie w misie
– mówi o gwiazdkowym
prezencie Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha

W święta często mnie „nosi”
- Zróbmy tak, żeby następne pokolenia miały w ogóle szansę na
Boże Narodzenie, żeby nasi potomkowie mogli zobaczyć żywą
choinkę – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Rozmawiamy o leniuchowaniu, meczach piłkarskich, zapachach i smakach z dzieciństwa oraz o skarpetkach w misie.

Czy Pan kiedykolwiek odpoczywa?
- Tak, oczywiście. Choćby
święta są okresem pełnym
dylematów, co zrobić z… wolnym czasem. Ten dylemat mnie
ściga, odkąd pamiętam. Nie
potrafię usiedzieć na miejscu
i nie potrafię nic nie robić. Z
upływem lat, a mam ich już
59, walka z tym dylematem
przychodzi mi jednak coraz
łatwiej. Pojawia się potrzeba
nicnierobienia.
Nie wierzę. Leniuchuje
pan?
- W moim przypadku lenistwo
oznacza, że czytam, tylko trochę
wolniej niż normalnie. I o zgrozo,
oglądam telewizję. Od kilku lat,
oprócz kanałów informacyjnych, jak CNN, BBC czy TVN24,
pochłaniają mnie transmisje
meczów ligi angielskiej.
W święta ogląda Pan Premier League?
- Też, ale najczęściej oglądam wtedy historie chorób

pacjentów, bo mam przeważnie dyżur i tak też będzie w
tym roku. Wracając do mojego
lenistwa, coraz częściej siadam
w fotelu lub kładę się na kanapie i z przyjemnością oddaję
się czytaniu. Drugą czynnością,
która mnie pozbawia napięcia
analizowania tego, co dzieje
się wokół mnie, jest właśnie
oglądanie meczów angielskiej
ekstraklasy. Niedawno moje
córki, mieszkające w Londynie, zrobiły mi taki już chyba
prezent świąteczny i zaprosiły
na mecz ligowy Arsenalu z
Crystal Palace. Razem byliśmy
kibicować.
Jakie jest Pana najmilsze
wspomnienie związane z
Bożym Narodzeniem?
- To jest zdumiewające, jak
z upływem lat zmienia się
optyka. Nie będę wyjątkowo
oryginaln,y jeśli powiem, że
człowiek im starszy, tym coraz
częściej wspomina lata dzieciństwa. Ja też tak mam. Zawsze

dobrze czułem się w miejscu,
w którym się urodziłem i dorastałem. Na Szczawienku,
gdzie dziś mieszkam, raptem
sto metrów od domu rodzinnego. Mile wspominam przedświąteczny czas spędzany w
kościele, bo byłem bardzo zaangażowanym ministrantem.
Pamiętam, jak ozdabialiśmy
choinki w prezbiterium kościoła pw. Św. Anny. Jak chodziliśmy całą rodziną na pasterki.
Temu towarzyszył zapach choinek. Potem już jako dorosły
człowiek stwierdzałem, że ten
sam zapach unosi się w domu.
Zapachy i smaki przeniosły
się do dorosłości?
- Tak. Mamy w domu zawsze
prawdziwą choinkę, którą później staramy się posadzić w
ogrodzie, choć nie zawsze się
przyjmuje. Towarzyszą mi zapachy kuchni. Przygotowywany przez nieżyjącą już mamę
karp w galarecie oraz smak i
zapach zawijanego makowca.

Aktywnie uczestniczy Pan
w przygotowywaniu świąt,
czy raczej wpada do domu
w ostatniej chwili i mówi
przed wigilią „No dobra,
jemy kolację”?
- Od kiedy pełnię bardziej
odpowiedzialne role w szpitalu
jako lekarz, ordynator czy przez
wiele lat dyrektor i teraz jako
prezydent miasta, obowiązki związane ze wspólnotami
gdzie żyję i pracuję, powodują, że raczej jestem gościem.
Być może jednak zaskoczę
wielu, jak powiem, że uczestniczę w przedświątecznych
przygotowaniach. Ostatnio
wymalowałem pokój w domu,
a ponieważ lubię i potrafię to
robić, wziąłem farby, wałek
i zabrałem się do roboty. Bo
znalezienie kogoś, kto zrobiłby to dobrze i jeszcze nie
zdemolował połowy sprzętów,
jest wielką sztuką. Gdy znajdę
więcej czasu, będę najmował
się do malowania. (śmiech)

Bywa, że podczas świąt
dzwoni Pan do swojego
współpracownika lub wysyła maila w jakiejś sprawie?
- Niestety, zdarza się, że tak
robię. Być może jest to całkowita aberracja, ale inaczej nie potrafię. Nie przypuszczam, żeby
to było całkowicie normalne,
ale siadam w święta i wysyłam
maile. Wiem, że ten ktoś może
wiadomość odczytać dopiero
za kilka dni. Mimo to wysyłam.
Ale nie rozmawiacie przy
wigilijnym stole o pracy?
- Albo w trakcie kolacji, albo
tuż po niej już mnie „nosi”.
Zwykle jeden dzień świąteczny
spędzamy aktywnie z rodziną.
Jeździmy na rowerach, biegamy,
idziemy na basen. Nie wyjeżdżamy nigdy na święta, choćby
na narty. Może raz w swoim
dorosłym życiu Boże Narodzenie
spędziłem poza domem. Tak
samo jest też z Wielkanocą.
Obce jest Panu nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu?
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- Może i bym chciał zjeść
wszystko, co tak smakowicie
wygląda i pachnie, ale jednocześnie staram się mądrze
panować nad apetytem, dbając o dietę. Nie piję natomiast
alkoholu. Prawie w ogóle.
Czym wznosi Pan toasty?
- W swoim dorosłym życiu
dwa, może trzy razy, miałem
za sobą taki wieczór czy spotkanie, które zakończyło się
umownie mówiąc zaszumieniem w głowie. Nigdy w życiu
nie straciłem jednak kontaktu
z rzeczywistością po wypiciu
nadmiaru alkoholu.
Jaki najbardziej „odjechany” prezent dostał Pan pod
choinkę?
- (długa chwila zastanowienia) Nie przywiązuję wagi do
prezentów. Jeśli już, to jestem
dyskretnie sondowany, co by
mi się przydało. Nie tak dawno
otrzymałem legendarne już
kolorowe skarpetki, takie w
misie. Prezent był obliczony
na wywołanie u mnie uśmiechu. Na pewno nie dostałem
takich skarpetek, żebym je
założył. Wszyscy wiedzą, że
jeśli chodzi o modę, jestem
zachowawczy. Jeśli jest coś
takiego jak klasyka w ubieraniu się, to ja ją reprezentuję.
Jak Pan będzie odpoczywał w te święta?
- W wigilię mam dyżur
(śmiech).
To jest Pana chill out?
- Powiedziałbym prechill
out. Pierwszego dnia świąt
spotkamy się z rodziną, która
przyjedzie z całego świata,
ze Stanów Zjednoczonych,
czy z Anglii. Będzie nas około
20 osób. Drugi dzień świąt
spędzimy prawdopodobnie,
idąc na Wielką Sowę lub w
razie niepogody na basenie.
Na pewno aktywnie.
Czego prezydent Wałbrzycha życzy mieszkańcom na
święta i Nowy Rok?
- Życzę, żebyśmy szanowali
to, co mamy wokół siebie. Mówię o środowisku i naturze, bo
w dużej mierze od nas zależy, w
jakiej będzie kondycji. Walczmy
o to, żeby było gdzie żyć, żeby
było zielono. Żeby była woda i
czyste powietrze. Żeby zostawić
coś następnym pokoleniom do
życia. Jeśli chcemy sobie sztampowo powiedzieć Wesołych
Świąt, to mówmy tak, bądźmy
optymistami, wspierajmy się,
cieszmy się, bo to świetny czas.
Jeżeli mamy podzielić się roztropną refleksją na przyszłość,
to zróbmy tak, żeby następne
pokolenia miały w ogóle szansę
na Boże Narodzenie, żeby nasi
potomkowie mogli zobaczyć
żywą choinkę. Bo to nie jest
takie oczywiste.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Trwa budowa obwodnicy
Budowa toczy się od 9 miesięcy. W wielu miejscach prace
posuwają się szybko, ale w tych, których występują nieoczekiwane problemy, wydaje się, że wszystko stoi w miejscu.

Wykonawca z władzami miasta zapewniają, że wszystko wykonywane jest zgodnie z
planem. Najbardziej zaawansowanym jest
obiekt inżynieryjny, gdzie powstaje węzeł
ul. Żeromskiego.

- Realizujemy prace na wszystkich możliwych frontach. Pracujemy pomimo wielu
problemów związanych z nieaktualną
dokumentacją projektową. Najczęściej
dotyczy to istnienia sieci nieujętych w
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dokumentacji projektowej oraz całkowicie
odmiennymi warunkami gruntowymi –
mówi Michał Ślipko, kierownik budowy z
firmy Budimex.
Największe zaawansowanie jest na węźle
Reja, węźle Żeromskiego i tak zwanej starej
obwodnicy. Wciąż jednak piętrzą się problemy w miejscach, które przez mieszkańców
są najczęściej zauważane i komentowane.
Najwolniej prace posuwają się w okolicach
Placu Grunwaldzkiego i ronda Tesco.

Fot. (red)
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ne ozdoby, pyszne wypieki, smaczne wędliny
i sery, ale też dużo wydarzeń towarzyszących.
Najmłodsi ochoczo przystrajali choinki,
maluchy nie miały oporów, żeby pokazać
swoje artystyczne zacięcie, zaśpiewał chór
Fantazja ze szkoły podstawowej, zaprezentowali się uzdolnieni wokalnie młodzi ludzie
z „Ceramika” oraz Zespołu Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu.
W trakcie obu dni trwały warsztaty plastyczne, prowadzone przez Miejską Bibliotekę
Publiczną, a w niedzielę czytano świąteczne
bajki. Oczywiście co to za jarmark bez Mikołaja.
Był rzecz jasna najbardziej wyczekiwany święty,
który nie tylko rozdawał słodkości, ale też chętnie pozował do zdjęć na saniach z reniferami.
Wielkim hitem okazał się Szczawieński Piernik
Zdrojowy. Został przygotowany w oparciu o
oryginalny, XIX-wieczny przepis, „wygrzebany” gdzieś w niemieckich księgach przez
regionalistkę Iwonę Czech, prezes Towarzystwa
Miłośników Szczawna-Zdroju.
Przy okazji jarmarku odbyła się akcja charytatywna. Zbierano pieniądze na leczenie
Pani Lidii, mieszkanki Szczawna, walczącej
z ciężką chorobą. Zbiórkę prowadziło przedszkole przy wsparciu wolontariuszy m. in. z
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na laureatów
konkursów i quizów czekały nagrody, a na
wszystkich jemioła. – Staramy się, by co roku
podczas naszego Jarmarku Bożonarodzeniowego pojawiały się dodatkowe atrakcje. Tym
razem połączyliśmy to wydarzenie z akcją
charytatywną, bo przecież przed świętami
szczególnie warto okazać wsparcie i pomoc
– podsumowuje burmistrz miasta Marek
Fedoruk.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Było magicznie

SZCZAWNO-ZDRÓJ

ToP

Niby zwyczajnie, ale magicznie
Wiemy, wiemy, co powiecie. Że takich
jarmarków jest mnóstwo wszędzie.
Ten w Szczawnie-Zdroju był jednak
jakiś taki specjalny, od którego biło
ciepło i dobroć. Przez dwa dni Hala
Spacerowa tętniła życiem. Byliście?
Jarmark Bożonarodzeniowy
w Szczawnie-Zdroju to już
tradycja. Odwiedza go coraz
więcej osób. Wiedzą, że na
miejscu czeka na nich wiele

atrakcji. Tętniąca muzyka,
rozbrzmiewające kolędy, migoczące kolorowe światełka,
ale… no właśnie, jest to coś,
co wyróżnia to wydarzenie

na tle innych. Dużo dobrej
energii.
Wiadomo, jeśli jarmark, to
kramy z rozmaitymi świątecznymi rzeczami. Ręcznie robio-

» Jeśli jarmark, to stoiska z
ręcznie wykonanymi ozdobami
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Inkubator, jaki będzie?
Podpisano umowę z wykonawcą na remont budynku przy
ul. Młynarskiej 29 przeznaczonego na Wałbrzyski Inkubator
Przedsiębiorczości.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane
zostało ze środków Unii Europejskiej z RPO
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Wartość umowna robót budowlanych to
kwota nieco ponad 5 mln zł. Rozpoczęcie

robót nastąpi jeszcze w grudniu bieżącego
roku 2019. Remont ma potrwać 12 miesięcy.
Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski
Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie
miejsce zapewniające optymalne warunki

rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP.
Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również
szereg usług wspierających przedsiębiorstwa
we wczesnej fazie ich rozwoju.
- Projekt zakłada, że znajdą tu miejsce ludzie z pomysłami, którzy potrzebują wsparcia
na początku działalności – tłumaczy prezydent Roman Szełemej.
Całkowita wartość projektu to ponad 6,2
mln zł, z czego dofinansowanie wynosi blisko
SCB
3,5 mln zł.

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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STARE BOGACZOWICE

Trochę zapomniana sensacja
Gdy rok temu w Pałacu Struga odkryto renesansowe malowidła, achów i
ochów wydobywało się tyle, że można było nimi obdarzyć niejeden talent
show w TVN. Teraz fundacja ratująca zabytek szuka środków na kolejne prace i prowadzi zbiórkę w internecie. Można im pomóc.
» Fundacja Pałac Struga
prosi o pomoc w ratowaniu
renesansowych malowideł

Fot. użyczone (Fundacja Pałac Struga)

W porównaniu do akcji prowadzonych choćby dla ratowania ciężko
chorych dzieci, ta wydaje się jak
pomysł z Księżyca, ale… Jak mówią
członkowie Fundacji Pałac Struga, ich
dewizą jest hasło „Mury z historią,
ludzie z pasją”.
Od 2003 roku trwa ratowanie
śląskiego zabytku, jakim jest pałac
Czettritzów w Strudze niedaleko
Wałbrzycha. Przez wiele lat udało
się odbudować oficynę pałacową,
zabezpieczyć konstrukcję pałacu,
czy położyć 2300 m. kw. nowego
dachu. To tylko suche dane, pokazujące jednak ogrom prac. Zaczęto
ratować kopułę w sali balowej. Na
początku tego roku robotnicy odkryli tam renesansowe tynki, pokryte
malowidłami. Znalezisko przyciągnęło media z całej Polski. Cmokano
z zachwytu, wałkowano temat i jak
to zwykle sprawa ucichła. Z jednej
strony cudne odkrycie, z drugiej
zaś trudne wyzwanie konserwatorskie. To 50 m. kw. całkowicie
unikatowych w skali światowej
malowideł przedstawiających cesarzy rzymskich i Świętego Cesarstwa
Rzymskiego.
Trzeba było zakasać rękawy i
wziąć się do roboty. Prace wykonała
konserwatorka Ewa Czechowska,
a trwały od końca lipca do połowy
września. Pierwszy etap został zakończony – oczyszczenie, podklejenie i konsolidacja warstw malarskich.
Kolejny czeka na realizację. Fundacja
ma twardy orzech do zgryzienia.
Kontynuuje prace remontowe pałacu. Ostatnio udało się odtworzyć
strop i odbudować kopułę sali balowej oraz wstawić część okien w
budynku. Pieniędzmi sypnęło po raz
pierwszy od kilkunastu lat ministerstwo kultury, grosza nie poskąpił

też marszałek województwa. Lista
prac konserwatorskich związanych

z nowym odkryciem jest jednak
bardzo długa. Stąd prośba członków

fundacji o pomoc w ratowaniu renesansowych malowideł. Na portalu

zrzutka.pl trwa zbiórka na ten cel,
która kończy się 31 grudnia tego
roku.
Możecie pomóc też w inny sposób.
Kupując koszulki-cegiełki z hasłem
„Pomagam ratować dolnośląskie
zabytki” lub „Biegnę ratować dolnośląskie zabytki”. Można je później
nosić z wielką dumą. Fundacje można wesprzeć w bardziej prozaiczny
sposób. Kupując książkę „Wojny
napoleońskie na Dolnym Śląsku.
Bitwa pod Strugą 1807” lub komiks
„Struga 1807”
Albo, po prostu zwiedzając pałac.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Zamek Książ na początku XX wieku w zimowej szacie. Foto autorstwa Louisa Hardouina z kolekcji Zamku Książ w Wałbrzychu

Dawne święta z księżną Daisy
Boże Narodzenie u Hochbergów było zawsze jedną z najważniejszych dat w
kalendarzu familijnych uroczystości. Spędzane w Książu i Pszczynie było
wydarzeniem typowo rodzinnym. Jednakże w okresie przedświątecznym
Księstwo von Pless organizowali święta dla większego grona uczestników,
czasami liczonego w setkach. Zachwycająca księżna Daisy czy to w Wałbrzychu, czy w Pszczynie była podczas nich najjaśniejszą gwiazdą.
Grudniowe imprezy dobroczynne odbywały się w
lokalach towarzystw albo w
zamku wałbrzyskim (wówczas
Schloss Waldenburg dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa),
jako siedzibie Centralnej Ad-

ministracji Książęcej, czasem
w przedszkolach, gospodach.
Jak wyglądało takie spotkanie
gwiazdkowe, opisywał ,,Waldenburger Wochenblatt” z
grudnia 1906 r., które zorganizowano w Szczawienku przez
Ewangelicki Związek Kobiet

( Ev. Frauenverein). Tam, w
gospodzie ,,Pod Złotym Kubkiem”, spotykały się 83 dorosłe osoby i 24 dzieci obojga
wyznań. Wieczór uświetniła
swoją obecnością księżna Daisy, która rozdawała podarunki rzeczowe oraz po 3 marki w

gotówce. Przygotowano dwa
długie stoły oraz oświetloną i
udekorowaną choinkę. Regułą
tych spotkań było wspólne
kolędowanie, opowiadanie
gawęd i przypowieści świątecznych. Często zdarzało się,
że na takie spotkanie przygo-

towywano niewielki spektakl
teatralny.
W grudniu 1899 r. dyrektor
zamkowej szkoły i biblioteki
J. K. Endemann zorganizował dla okolicznych dzieci w
książęcej szkole prywatnej
w Książu uroczystość Bożego

Narodzenia, podczas którego
odbyło się przedstawienie
sztuki Heleny Ruppel ,,Boże
Narodzenie w świecie bajki”
(,,Weihachten in Marchenland”’) . Podarunki otrzymane przez dorosłych i dzieci
podzielić można na trzy pod-

stawowe kategorie: żywność,
ubrania i zabawki. Zdarzały
się książeczki oszczędnościowe, niewielka ilość gotówki
lub węgiel. Często prezenty wykonywane były przez
członkinie towarzystw, siostry-opiekunki z przedszkoli.
Najczęściej jednak kupowano
gotowe ubrania za pieniądze
danego towarzystwa lub za
jednorazowy datek na ten
konkretny cel. Z garderoby
ofiarowano najczęściej pończochy, koszule, obuwie, a
z artykułów żywnościowych
ciasto, czekoladę, orzechy,
kaszę, mąkę. Czasem dzieci
otrzymywały książki lub artykuły piśmiennicze. Zdarzało
się, że oprócz tego księżna
Daisy rozdawała swój portret
z własnoręcznym podpisem i
życzeniami świątecznymi.
Typowe były spotkania bożonarodzeniowe dla kilkudziesięciu osób. Zdarzały się
jednak takie, jak w grudniu
1912 r., na którym obecnych
było jednorazowo 500 osób.
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Tylu bowiem zebrało się na
przyjęciu zorganizowanym
przez ks. Daisy. Byli tam, razem z dziećmi, robotnicy i
robotnice zatrudnieni w okolicznych lasach książęcych,
w ogrodach, pracownicy w
dominium. Prezenty ułożone
były na wielkim stole. Oprócz
garderoby, kobiety otrzymały
po funcie kawy, cukru, jednej strucli oraz jabłka i orzechy. Ponadto wszyscy zostali
ugoszczeni kawą i ciastem.
W spotkaniu, oprócz organizatorki, brali udział goście
aktualnie przebywający na
zamku w Książu. Tego samego wieczoru powtórzono
spotkanie, tym razem dla
ok. 200 osób – urzędników i
personelu zamkowego .
Grudzień był także miesiącem, w którym organizowano
gwiazdkę dla górników z kopalni książęcych. Podczas nich
wręczano podarunki i premie
gwiazdkowe. Prezenty to żywność (np. po 10 funtów mąki
pszennej) i niewielka kwota w

gotówce (np. po jednej marce)
dla żonatych. Kawalerowie
zadowolić się musieli tylko gotówką. Te dary przysługiwały
każdemu górnikowi zatrudnionemu co najmniej od roku.
W 1900 r. rębacze ( Fahrhauer)
otrzymali większą gratyfikację
pieniężną, po 3.50 marki,
zatrudnieni bowiem byli na
stałej pensji (fixirte Gehalt),
natomiast ci z pensji zmiennej
(unfixirte) otrzymali po 1.50
marki. Każdego roku w grudniu premiowano także około
100 górników, wyróżniających
się nienaganną pracą, wręczając im książeczki oszczędnościowe z wkładem po 50
marek. Kobiety otrzymujące
taki prezent dostawały wkład
o połowę mniejszy. Wynika
z tego, że kwoty otrzymywane przez górników nie
były zawrotne, mogły jednak
choć trochę podreperować
przedświąteczny budżet domowy. Natomiast wkłady na
książeczkach były już sumą
mającą pewne znaczenie w

» Księżna Daisy w swoich
słynnych sobolach na tle
Zamku Książ. Zima 1908 roku

» Księżna Daisy z synami Hanselem
i Lexelem, zimą 1908 roku na
sankach w parku ksiażąńskim

ogólnych dochodach górniczych. Dla porównania w
1898 r. średni zarobek roczny
w kopalniach dolnośląskich
wynosił 867 marek dla górników dołowych, 733 marki dla

pracowników zatrudnionych
na powierzchni, 413 dla kobiet i był nieco wyższy niż w
kopalniach górnośląskich.
Na podstawie „Okolice
Wałbrzycha jako teren bez-

pośredniego oddziaływania rodziny von Hochberg”
autorstwa dra Romualda
Łuczyńskiego opracował
Mateusz Mykytyszyn –Zamek Książ w Wałbrzychu.

Fragmenty pamiętników księżnej Daisy von Pless z tomu „Lepiej przemilczeć” w tłumaczeniu Barbary Borkowy. Wydawnictwo Zamku Książ i
Fundacji Księżnej Daisy von Pless.
12 grudnia 1902, Książ:
Wczoraj byliśmy w Wałbrzychu, gdzie dwieście dzieci i pięćset staruszków otrzymało gorącą
czekoladę i prezenty. Po krótkiej przemowie księdza i odśpiewaniu kilku kolęd, zaczęłam swój
obchód, wręczając każdemu szal, bieliznę, skarpety i tym podobne drobiazgi. Wszyscy całowali
moją rękę i błogosławili mnie, a ja byłam szczęśliwa i przekonana, że nic innego nie chciałabym
robić w swoim życiu. Gdybym tylko miała więcej pieniędzy, mogłabym uczynić dla nich dużo
innych rzeczy, ale my zawsze wydajemy ponad to, co mamy: ogrody i stajnie pożerają fortunę!
Zeszłego roku starsi ludzie, którzy zjawili się po bożonarodzeniowe prezenty, musieli czekać na
nie ponad trzy godziny i pomimo drogi, jaką przebyli na nogach oraz czekającego ich powrotu,
nie dostali nic do jedzenia ani picia! Byłam wściekła; jedna staruszka nawet zemdlała. Teraz
robimy to po mojej myśli, tak jak ewentualnie wszystko inne, do czego się wezmę, bo jestem
czasami naprawdę sensownym człowiekiem. Moją największą wadą jest niecierpliwość. Zawsze
chcę mieć wszystko od razu.
26 grudnia 1902, Pałac Pless, Berlin:
Boże Narodzenie w Pszczynie było bardzo przyjemne; wszyscy rozpływali się nad Maluszkiem.
Moj drogi stary teść naprawdę mnie kocha, czym jestem bardzo wzruszona i szczerze go za to
lubię. Gazeta Świebodzic, której egzemplarz przysłała mi Missy, poświęciła mojej osobie parę
pochwalnych linijek. Pracowałam ostatnio bardzo ciężko. W ciągu siedmiu dni uścisnęłam dłonie
czterech tysięcy ludzi, włącznie z dziećmi, przekazując każdemu prezent. Duży salon pszczyński
wyglądał ślicznie z trzema choinkami przy oknach, oświetlony na przyjęcie dla trzystu dzieci w
ostatnim dniu naszego pobytu. Dzieci były zachwycone. Potem ja i Hans mieliśmy podwieczorek
z kierownikami szkół oraz duchownymi i ich małżonkami. Podarowałam każdemu z uczestników
fotografię Hansela, z czego wydawali się być zadowoleni.
Na jednej z uroczystości, na którą poszłam w towarzystwie Księcia Ernesta Günthera i Hansa,
wygłosiłam krótką mowę. Miałam wprawdzie w ręku notatki, ale mówiłam prosto z serca, bo
prawdziwie kocham wszystkich starych ludzi i myślę, że oni też mnie kochają. Tak czy inaczej,
nigdy przedtem w Pszczynie lub Książu, nie mieli oni takiego Bożego Narodzenia!

Fot. Ryszard Burdek
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» Muzyka rozwija wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia i kreatywność, a także u najmłodszych
przyspiesza naukę mowy. Na zdjęciu koncert kolęd dzieci z MSP w Szczawnie-Zdroju

Piosenka musi posiadać tekst
My dorośli jesteśmy na tyle zepsuci przez życie, że oceniamy, kalkulujemy, gramy, udajemy. A piosenka kierowana do
dzieci powinna być przede wszystkim szczera. Pisząc taki
utwór trzeba stać się ufnym, bezpośrednim, żywiołowym
dzieckiem.
Od pewnego czasu nurtuje
mnie temat: Czym jest tak naprawdę piosenka dla dzieci?
Znajomi, których zaczęłam
męczyć tym pytaniem, odpowiadali albo wzruszeniem
ramion, albo parafrazując historyczną wypowiedź księdza
Benedykta Chmielowskiego
dotyczącą konia: „Piosenka
dla dzieci, jaka jest, każdy
słyszy”. Jeden kolega, humanista i człowiek inteligentny
z rozbrajającą szczerością
stwierdził… „Właściwie to
nie mam zielonego pojęcia,
jaka powinna być piosenka
dla dzieci”.
Winnym moich dylematów jest Teatr Zdrojowy w

Szczawnie-Zdroju, któr y
ogłosił konkurs na piosenkę
dziecięcą. Oczywiście wszyscy intuicyjnie wiemy, co jest
piosenką dla dzieci, ale już
nie do końca zdajemy sprawę
sobie z tego, jak ważną rolę
pełni muzyka w życiu dziecka
oraz jaka powinna być dobra
piosenka dla dzieci, a tym
bardzie bardziej jak taką piosenkę napisać. Zapominamy,
że wspólne muzykowanie, z
którego wyrósł pomysł Mirosława Kowalika na ten konkurs, jest bardzo ważne dla
rozwoju społecznego dziecka,
a także jak głęboko może
integrować osoby w nim
uczestniczące, czy całe wspól-

noty. Przysłowie mówi „Co
dwie głowy, to nie jedna”,
więc postanowiłam zrobić z
kilkoma znawcami piszącymi
dla dzieci burzę mózgów na
powyższe tematy. Wnioskami się podzielę, tym samym
ułatwiając chętnym decyzję
o napisaniu pierwszej w życiu
piosenki dla dzieci.
Piosenka taka musi być
szczera i autentyczna. My dorośli jesteśmy na tyle zepsuci
przez życie, że oceniamy,
kalkulujemy, gramy, udajemy.
A piosenka kierowana do
dzieci powinna być przede
wszystkim szczera. Pisząc taki
utwór trzeba stać się ufnym,
bezpośrednim, żywiołowym

dzieckiem. Aby napisać autentyczny tekst, warto poczuć się dzieckiem, doświadczyć swojej wewnętrznej
dziecięcości, jak pisał ksiądz
Twardowski, nie myląc jej z
dziecinnością. Piosenka może
mieć charakter edukacyjny,
może być opowieścią, może
przenosić w inny wymiar,
budować nowe doświadczenia, a także czasami zawierać
morał. W kwestii formalnej
tekst piosenki nie musi się
rymować, ale dobrze byłoby,
aby był rytmiczny, posiadał
zwrotkę i refren. Piosenki
spełniają ogromnie ważną
funkcję w rozwoju dziecka.
Muzyka rozwija wyobraźnię,

umiejętność logicznego myślenia i kreatywność, a także
u najmłodszych przyspiesza
naukę mowy. Komponowaniem tego typu utworów
zajmowali się podobno nawet wielcy kompozytorzy:
Schumann, Mendelssohn,
Schubert i inni. Jednym z
pierwszych polskich twórców
takich utworów był Witold
Lutosławski, kompozytor
wybierał teksty, które opisywały świat z pozycji dziecka
– tak, jak ono widzi rzeczywistość. Utwory, w których
poeci zajmowali się rzeczami
i sprawami, które dla dorosłych są błahe, ale dla dziecka
stają się czymś fascynującym

i ważnym. Tak powstały piosenki o wędrówkach majowej nocki, o kropli deszczu,
czy bajkach iskierki. Dla Lutosławskiego ważne były
słowa tych utworów: proste,
zrozumiałe dla dzieci, zawierające zdrobnienia, gustował
także w tekstach z krótkimi
wersami i wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Muzykę
komponował do wierszy tak
znanych autorów jak Julian
Tuwim, czy Janina Porazińska.
Konkurs ogłoszony przez
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju wspólnie z tekstem Katarzyny Nosowskiej
natchnął mnie do pewnej
odważnej propozycji. Może
tak zamiast siedzieć znudzeni
przed telewizorem w święta
zaprosimy dzieci do wspólnej
zabawy i razem z nimi spróbujemy napisać tekst piosenki, a potem go wspólnie
wykonamy, jeśli boimy się z
różnych powodów śpiewać,
możemy go melodeklamować, a jeśli jego melodia
wpadnie nam w ucho, bo język w tych swoich sylabach i
akcentach kryje własną melodię, o czym świetnie wiedzieli
Tuwim i Brzechwa, to może i
wpadnie w ucho także komisji konkursowej. Dlaczego
wtedy nie spróbować przesłać go do szczawieńskiego
Teatru. Autorem w konkursie
może być każdy, także dziecko. Muzykę do wybranych
utworów skomponują znani
artyści i zostanie wydana z
nimi płyta. Jeśli któryś autor
tekstu będzie miał swój pomysł na muzykę, to również
jest to dopuszczalne, choć
przedmiot konkursu stanowi tekst piosenki dla dzieci.
Samo zmierzenie się z procesem twórczym, jest ogromnie
ciekawym doświadczeniem.
A zdobycie się na odwagę
twórczą daje szansę na zostawienie po sobie dzieła, które
może przetrwa w zbiorowej
pamięci na zawsze. Wszystkie
szczegóły dotyczące konkursu
oraz jego regulamin można
znaleźć na stronie www.teatr-zdrojowy.pl/konkurs.
Przede wszystkim chodzi
mi o namówienie was na
wspólną rodzinną zabawę.
Takie zespołowe tworzenie
jest świetną rozrywką, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, ponieważ odrobina
fantazji i szaleństwa uwalnia
każdego od napięć i smutku.
Zasadą jest nie krytykować
swoich pomysłów, tylko rozwinąć prawdziwie radosne
skrzydła twórczości. Obiecuję, że efekty mogą nas
pozytywnie zaskoczyć.
ViolKo

Znacie ten przedświąteczny nastrój: wszechobecny pośpiech i zniecierpliwienie, a co za tym
idzie, brak czasu na głębsze refleksje. Nagle zapragnęłam się odciąć. Wybór padł na moją ulubioną Starą Kopalnię, gdzie można się spokojnie
„powłóczyć” i poczuć, jak zwalnia czas.

Fot. ViolKo

» Wernisaż Bogdana Konopki odbył się na początku grudnia
w Starej Kopalni, ale cały czas można oglądać zdjęcia
tego wybitnego przedstawiciela „fotografii czystej”

Gwoździem po ekranie

Zwyczajni czy nadzwyczajni?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu byli „Nadzwyczajni” w reżyserii Oliviera Nakache oraz Érica Tolenado.
nizacja działa bez rządowych
licencji, a jego pracownicy nie
mają także wymaganych dyplomów. Za to mają na głowie
irytujących dwóch kontrolerów z ministerstwa. Wydaje
się, że gorzej być nie może. A
jednak. Organizacja przejmuje
pod opiekę kolejny trudny
przypadek – chłopca, który
w stresujących sytuacjach
uderza głową o wszystko, co
go otacza. Zajmuje się nim
ciemnoskóry emigrant z niepoukładanym życiem. Muszę
przyznać, że takie streszczenie nie jest zbyt zachęcające
do wybrania się na „Nadzwyczajnych”. Tymczasem
to prawdziwa petarda. Film
z dramatu psychologicznego
przechodzi w prawdziwy

thriller. Już początek, z pościgiem za pensjonariuszką
ulicami Paryża, zwiastuje, że
nudy nie będzie. I nie ma. Kolejne ciosy od życia, które bohater przyjmuje ze spokojem i
charakterystycznym dla niego
komentarzem – „coś się wymyśli” budzą wielkie emocje.
A dokładniej mieszaninę złości, podziwu, szacunku, bezradności i niemocy. Twórcy
skutecznie omijają ckliwość,
nie stosują zabiegów wywołujących łzy. Stawiają raczej
na humor. Mimo trudnych
zdarzeń, które gotuje los,
bywa zabawnie. Zasadniczy
przekaz filmu jest jednak
porażający. Tym bardziej, że
fabuła jest oparta na faktach. Reżyserom umiejętnie

udało się także zbudować
niebanalny finał filmu. Słowa

Przywoływały mnie także
zdjęcia Bogdana Konopki.
Miałam okazję być na wernisażu wystawy 5 grudnia,
ale wernisaże mają dla mnie
coś z atmosfery świąt… jest
zbyt tłoczno, zbyt pospiesznie
oraz trudno się skupić, zdjęcia
zdążyły mnie jednak wtedy
na tyle zaintrygować, abym
chciała do nich wrócić. Przez
niemalże dwa tygodnie słyszałam ich podszepty w swojej podświadomości: „Wróć
do nas, jeszcze potrafimy cię
zachwycić”. W ten właśnie
sposób 17 grudnia nadszedł
czas powrotu do Bogdana Konopki. Na teren kopalni wchodzę już praktycznie razem ze
zmrokiem, kieruję swoje kroki
do budynku B10, w którym na
dole panuje półmrok, ale bez
problemu oświetlenie ewakuacyjne wskazuje mi drogę
do windy, jadę na trzecie piętro. Tutaj, gdzie utworzono
przestrzeń wystawienniczą,
zawsze doznaję zachwytu,
szklana podłoga obrazująca
drogę wagoników z węglem
oraz te gotowe do odjazdu
postawione za szklaną szybą
namacalnie przypominają,
gdzie jestem. Wchodzę do
oświetlonej sali, pustej o tej
godzinie. Zdjęcia, wybitnego
polskiego przedstawiciela
„fotografii czystej”, czyli takiej,
która w prosty sposób odtwarza rzeczywistość, idealnie
pasują do przestrzeni Starej
Kopalni, dopowiadają ją.
Zaprezentowane fotografie autor umieścił w jednym

cyklu, ale obejmują kilka tematów, najwięcej jest portretów, ale nie one przyciągają
moją uwagę. Moją ulubioną
ścianą jest ta ze zdjęciami
miejscowości Arenberg. Pogórnicze krajobrazy, rudery
przemysłowych budynków
wydają się bardzo znajome,
przypominają zatrzymane
pod powiekami kadry z dzieciństwa, może dlatego napełniają spokojem. Szarość i
bardzo oryginalne światło w
pracach Bogdana Konopki
będące jego wyróżnikiem,
pozwalają zanurzyć się w zupełnie inny świat, doświadczyć dokładnie tego, czego
potrzebowałam. Oto zatrzymałam szalony nurt życia,
powoli i głęboko wniknęłam
w naturę rzeczy. Dotknęłam
przemijalności, a to mnie
wyciszyło, dodało energii,
ustawiło na torach właściwych celów, jak te wagoniki
za szybą. Przyciągnięty moim
gadaniem do siebie, nagrywam na dyktafon, bardzo
dyskretnie, w pomieszczeniu
pojawia się ochroniarz. Zaczynamy rozmawiać, wspomina,
że jak mu się zdaje, podróż
wagoników prawdopodobnie
odbywała się przez cały Wałbrzych, bo były takie, które
jechały wprost do koksowni.
Rzeczywiście jak przez mgłę
zaczynam sobie przypominać
tę instalację, która przyciągała
moją dziecięcą uwagę, ale czy
rzeczywiście to wspomnienie,
a może tylko imaginacja?

uznania należą się także dla
Vincenta Cassela, który wciela się w rolę Żyda o wielkim
sercu. Pierwszy przystojniak
Francji potrafi nie szarżować
i nie być superbohaterem.
Jako Bruno jest raczej zwyczajnym człowiekiem, który
nie tylko czuje więcej, ale
przede wszystkim działa.
Kiedy z jakąś głębią opo-

wiada o swoich niezwykłych
podopiecznych, nie sposób
mu nie wierzyć, że wszystko
robi z potrzeby serca. Jednym
słowem „Nadzwyczajnych”
bezwzględnie trzeba zobaczyć. To obraz o sile człowieczeństwa i urzędniczej bezduszności i bezradności.
Ocena 8/10

ViolKo

Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Powoli i głęboko

„Nadzwyczajni” to zupełnie tradycyjnie zrealizowany
obraz poświęcony opiekunom pacjentów z głębokim
autyzmem. Pielęgniarze gromadzą się wokół dwóch szalonych społeczników – Malik
(Reda Kateb) i Bruno (Vincent
Cassel). Ten drugi jest głównym bohaterem wydarzeń.
Mężczyzna jest całkowicie oddany sprawie, a jego mottem i
jednocześnie komentarzem na
każde kłopoty jest zdanie „Coś
się wymyśli.” Całodobowa
dostępność Bruna odbywa się
kosztem jego życia prywatnego. Co chwilę oglądamy,
jak bez powodzenia próbuje
spotykać się z kobietami. Do
tego, po pewnym czasie dowiadujemy się, że jego orga-
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
WAŁBRZYCH

WOK
5.01, 18.00 – Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich,
WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
12.11-27.12 – Wystawa „Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał
Mickiewicz”, biblioteka Śródmieście
3.01, 17.00 – Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze. Wieczór Kolęd. Chór Millenium i Wałbrzyskie Wróbelki zapraszają
do wspólnej zabawy i śpiewania
DLA MŁODZIEŻY
4.01, 11.00 – Młodzi cyfrowi (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym,
Piaskowa Góra)
PROJEKCJE FILMOWE
2.01, 17.00 – Literatura na Ekranie (Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze)
TEATR DRAMATYCZNY
28.12, 18.00 – Spektakl „Czego nie widać”
29.12, 18.00 – Spektakl „Czego nie widać”
4.01, 18.00 – Spektakl „Czego nie widać”
5.01, 18.00 – Spektakl „Czego nie widać”
TEATR LALKI I AKTORA
5.01, 12.30 – Spektakl „Świat i już”
FILHARMONIA SUDECKA
30.12, 18.00 – Koncert symfoniczny –
Gwiazdorska Gala Sylwestrowa
4.01, 19.00 – Koncert OSFS: Żurakowski,
Zamecnikova
STARA KOPALNIA
8.11. 2019-31.01.2020 – Wystawa Tomasza Domańskiego „Pomniki czasu”
Kolejna wielka gwiazda w małej gminie Stare Bogaczowice. Tym razem
zawita tam Eleni! To będzie wyjątkowy
koncert. Już w sobotę 4 stycznia 2020
roku o godzinie 17.00 do kościoła pod
wezwaniem św. Jozefa Oblubieńca w
Starych Bogaczowicach zawita znana polska piosenkarka pochodzenia
greckiego Eleni, która zaprezentuje
publiczności swoje największe hity.

31.12, 20.00 – Sylwester w W sobotę 28 grudnia o
Starej Kopalni, ul. Wysockiego godzinie 19.00, tuż przed
sylwestrowymi emocjami,
AQUA-ZDRÓJ
29.12, 19.00 – Koncert Christ- zapraszamy do Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju
mas Time, ul. Ratuszowa
31.12, 20.00 – Sylwester w na koncert. Na scenie wystąpi
Janusz „Yanina” Iwański –
Aqua Zdroju, ul. Ratuszowa
polski muzyk jazzowy i rocZAMEK KSIĄŻ
kowy, gitarzysta, kompozytor,
8.11-31.12 – Ogrody światła
autor tekstów i wokalista.
25-26.12, 21.00 – Nocne Podczas koncertu artysta wyZwiedzanie Zamku Książ
kona 4 utwory z dziećmi z
4-5.01, 20.00 – Nocne Zwie- MSP w Szczawnie-Zdroju.
dzanie Zamku Książ
MUZEUM PORCELANY
19.10.2019-31.01.2020 – IV Biennale Mistrzów Ceramiki im.
Bronisława Wolanina
4-5.01, 11.00 – III Dolnośląski Festiwal Kultury Żydowskiej
POZOSTAŁE WYDARZENIA
31.12, 22.30 – Sylwester Miejski, wałbrzyski Rynek
MIEROSZÓW
28.12, 21.00 – Koncert George Dyer Band, Piwnica pod
Zielonym Kotem
WALIM
31.12, 20.00 – Sylwester na
Stoku, OW Na Stoku
SZCZAWNO-ZDRÓJ
28.12, 19.00 – Koncert Janusz „Yanina” Iwański, Teatr
Zdrojowy
31.12, 22.00 – Jezioro Łabędzie w Sylwestrowy Wieczór,
Teatr Zdrojowy
31.12, 23.00 – Sylwester
Miejski, Park Zdrojowy
4.01, 12.30 – Noworoczny
Wieczór Muzyki i Tańcow Romów, Teatr Zdrojowy
STARE BOGACZOWICE
31.12, 20.00 – Bal Sylwestrowy w Lubominie, sala sołecka
31.12, 20.00 – Impreza Sylwestrowa, sala sołecka
4.01, 17.00 – Noworoczny koncert Eleni, kościół p.w. Św. Józefa
Oblubieńca, Stare Bogaczowice
WITKÓW
31.12, 22.30 – Sylwester na Trójgarbie
GŁUSZYCA
25.12.2019-6.01.2020 – Żywe Betlejem, plac przy kościele pw.
Chrystusa Króla
ZAGÓRZE ŚLĄSKIE
27.12, 19.00 – Nocne Zwiedzanie Zamku Grodno, start z ronda
JEDLINA-ZDRÓJ
23.12.2019-2.01.2020 – Świąteczne iluminacje, rózne obiekty
27.12, 19.00 – Opowieść wigilijna Carla Kristera – Nocne
Zwiedzaniea Pałacu Jedlinka
SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe)

Tymczasem już w dniach 25-26 grudnia na placu przy
kościele Chrystusa Króla w Głuszycy przy ulicy Bolesława
Chrobrego będzie można obejrzeć największe w Polsce
Żywe Betlejem, które jest słynne nie tylko w regionie, ale
przyjeżdżają je odwiedzać goście z całej Polski. Żywe Betlejem będzie też czynne w Święto Trzech Króli 6 stycznia
w godzinach 16.00-19.00.
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Widać coś, czy nie widać

» Na dobry koniec i
początek roku – spektakl
„Czego nie widać”

ka przenosi publiczność w
sam środek bieganiny przed
premierą. Reżyser stara się
doprowadzić do końca trzecią próbę generalną. Śledzimy rodzące się w bólach
przedstawienie „Co widać”,
nie-

Fot. użyczone (Bartek Warzecha)

Zastanawiacie się, jak
zakończyć 2019 rok? A
może nie wiecie, którą
nogą wejść w 2020? Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu ma dla was coś
specjalnego!
Wyjątkowa komedia omyłek w doborowej obsadzie.
„Czego nie widać” Michaela
Frayna w reżyserii Pawła
Świątka to farsa, jakiej w
„Szaniawskim” dawno nie
było.
Życie w teatralnych kulisach często bywa burzliwe
– bolączka niekończących
się prób, sfrustrowani reżyserzy i aktorzy… ach ci
aktorzy! „Czego nie widać” pokazuje teatr z
dwóch perspektyw
– zza kulisy i na
scenie. Ta trzyaktowa sztu-
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stety, aktorom mylą się teksty, scenografia się chwieje,
a z drzwi ciągle wypadają
klamki. Żeby tego było
mało – do głosu dochodzą
sprawy sercowe. Katastrofa wisi w powietrzu. A do
tego widownia przecież
„widzi wszystko”.
» W Szaniawskim
Paweł Świątek sięga po
sięgnęli po farsę
farsę bez obciachu. Razem
bez obciachu
ze świetnym wałbrzyskim

zespołem pokazują, że można
bawić się teatrem pod warunkiem, że robi się to dobrze.
Tekst: Michael Frayn
Reżyseria: Paweł Świątek
Scenografia i kostiumy:
Marcin Chlanda
Obsada: Dotty Otley – Irena
Wójcik, Lloyd Dallas – Mateusz Flis, Garry Lejeune – Rafał
Kosowski, Brook Ashton –
Angelika Cegielska, Poppy

Świat i już na początek sezonu

Norton-Taylor – Joanna Łaganowska, Frederick Fellowes
– Czesław Skwarek, Belinda
Blair – Dorota Furmaniuk, Tim
Allgood – Piotr Tokarz, Selsdon Mowbray – Michał Kosela
„Czego nie widać”
28 i 29 grudnia – godz.
18:00 / Duża Scena
4 i 5 stycznia – godz.18:00
/ Duża Scena
Red

» Konwencja teatru w teatrze oraz liczne
interakcje wprowadzają małego widza
w kulisy tworzenia spektaklu

To opowieść o niezwykłej
sile wyobraźni, na którą
składają się metaforyczne
historie o największym kraju na świecie. Tworzą ją
aktorzy, którzy na oczach
i przy aktywnym udziale
małych widzów wyczarowują różne światy. Poprzez
zabawę powstaje historia
o małym chłopcu Leo, który
zgubił uśmiech. Zanurzmy

się wspólnie w tej opowieści
i sprawmy, by chłopiec stał
się szczęśliwy.
Konwencja teatru w teatrze oraz liczne interakcje
wprowadzają małego widza
w kulisy tworzenia spektaklu.
Ta teatralna wyprawa to próba uruchomienia wyobraźni
dziecka, ukazania jego wrażliwości i sposobu myślenia,
a zarazem odsłaniająca me-

chanizmy poznawania świata
przez najmłodszych.
Bilety na spektakl: 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.
Red

Fot. użyczone (W. Łomża)

Koniec z leniuchowaniem. Czas posmakować nieco kultury. Już 5 stycznia o godz.
12.30 zapraszamy najmłodszych widzów
(3+) do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
na pierwszy noworoczny spektakl Świat
i już Philippe’a Dorina w reżyserii Bartosza
Kurowskiego.
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
3 – miękkie i pachnące czasami od bociana
5 – zgodne skrzyżowanie baśniowej
bohaterki ze słodkim amatorem
eukaliptusów
7 – słynny afrykańsko-świąteczny uwodziciel
8 – dzięki językowi nie byli nimi Polacy
9 – ulubione przez narciarzy mroźne
zgromadzenie
10 – na czubku głowy dla osoby fizycznej
11 – w świecie zwierząt gadanie bez końca
Pionowo:
1 – latająca niemiecka północ w innym
kierunku
2 – gumka czasami pod miotłą
4 – bez zimy sądzimy, niedopuszczalny w
państwie prawa
5 – dla kobiet kabaret z dodatkiem
6 – miejska zielona strefa na rynku
bankowym

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 – zmieniający smak, sławny astronom bez organu kontroli
- koper
6 – ostra żona Nykaenena - finka
7 – lekarstwo potomka - synalek
8 – anioł, który tańcował - Michał
10 – spiętrzenie obciążeń - karnawał
12 – słynna, przestawiona tama z przełomu XIX i XX wieku Mata
Pionowo:
2 – bacik z Europy - Europejczyk
3 – sygnał do smaku - sos
4 – przeznaczenie dla pupila - karma
5 – angielski król związków - parking
9 – trądzikowa, nie tamta - cerata
11 – tka od końca i często wzbudza podziw - akt
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WWW.FACEBOOK.COM/MENTORNIERUCHOMOSCI

Sprzedaj z
nami swoje
mieszkanie!
dzimy skup

Prowa
9
24
797-229mieszkań za gotówkę!

Najnowsze
oferty:
1. PODZAMCZE, UL. GRODZKA, 36M2, 2 POKOJE,
PARTER, 117000PLN
2. PODZAMCZE, 28M2, XI PIĘTRO, OKNA PCV, 2
POKOJE, 95000PLN
3. BIAŁY KAMIEŃ, 35M2, 1 PIĘTRO, DO
ODŚWIEŻENIA, 68000PLN - OKAZJA!
4. BIAŁY KAMIEŃ, 77M2, OGRÓDEK, 3 POKOJE + POM.
GOSP, STAN DOBRY, OGRZ. GAZOWE, 192000PLN
5. GŁUSZYCA, 77M2,
OGRZ. MIEJSKIE - 148000PLN

Kontakt w
fert:
sprawie o 841
502-237

Fot. użyczone (Chełmiec Aqua-Zdrój Wałbrzych)
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Poznajmy
się…
Dziś czwar ty odcinek
nasze go stałe go cyklu,
w któr ym przepytujemy
siatkar ki Chełmca Wodociągów Wałbrzych.
Przypominamy, że co tydzień dzięki nam po znajecie inną zawodniczkę
zespołu.
Każda z siatkarek musi się zmierzyć z tym samym zestawem
pytań. Poznajmy się…
Siatkówka to dla mnie… coś więcej niż tylko przygoda.
Wzruszam się gdy… krzywdzi się bezbronne zwierzęta.
Nie lubię… koloru żółtego.
Jeśli wakacje to… z dziką naturą i morzem.
Fascynuje mnie… surfing i Islandia.
Ostatnio przeczytałam… „Samotnego Wilka” Josha Grishama.
Nie mogę obyć się bez…. słuchawek i dobrej muzyki.
Mój partner musi być… czuły, wyrozumiały i wspierający
mnie w każdej sytuacji.
Moja życiowa maksyma to… „Snuj marzenia tak‚ jakbyś
miał żyć wiecznie, żyj tak, jakbyś miał umrzeć dziś”.
ToP
Za kilka lat będę… zwiedzać świat.

» Czterech muszkieterów z Walimia – młodzi
zawodnicy Chełmca Aqua-Zdrój Wałbrzych

Czterej przyjaciele
z boiska do „siatki”

Bo siatkówka to nie tylko
ich hobby, sposób na spędzanie wolnego czasu, ale
też wielka pasja. Nie wystają po bramach pijąc alkohol,
nie młócą w nieskończoność
w playstation, ale młócą…
r ywali w świecie rzeczywistym na boisku. Czas
chyba przedstawić naszych
bohaterów z rocznika 2003.
To Hubert Laszkiewicz z Zagórza Śląskiego, Filip Natkaniec i Szymon Mikołajczyk z
Dziećmorowic oraz Jakub
Szwed z Walimia. Dobra,
dobra, nie wysilajcie pamięci, na pewno ich nie znacie.
Co najwyżej ich trenerzy i
rodzice wiedzą, który jest
który. Ale podobno mają
talent, wielką ochotę do
ciężkiej pracy i coraz większe umiejętności.

Poznali się ponad 3 lata
temu w gimnazjum w Wałbrzychu i od razu znaleźli
wspólny język. Bo połączyła
ich pasja do siatkówki. Zaczęli
treningi w młodzikach Chełmca Aqua-Zdrój. Zaledwie po
roku dotarli ze swoją drużyną
do finałów mistrzostw Polski
w tej kategorii wiekowej.
Zajęli tam 6 miejsce w kraju.
Nieźle, jak na początek swojej
przygody z siatkówką. Teraz
są już w liceum. Trzech nastolatków uczy się w IV LO, a
Kuba Szwed poszedł do II LO.
Dalej razem grają w Chełmcu,
ale już w starszych kategoriach – kadetów i juniorów.
Tak, tak, to nie pomyłka. W
swojej nominalnej kategorii z
kadetami (do lat 17) zajmują
pierwsze miejsce w lidze, a
kolejny zespół wyprzedzają

o 8 pkt. Celem jest zdobycie
mistrzostwa Dolnego Śląska
(to powinno udać się w cuglach), a marzeniem występ
w finałach MP i powtórzenie
przynajmniej sukcesu sprzed
2 lat z młodzikami. Wszyscy
chłopcy ogrywają się również
w juniorach (do lat 19), gdzie
rywalizują ze starszymi od
siebie o 2 lata zawodnikami.
Nie mają dla nich żadnego
respektu, bo plasują się na
drugiej pozycji w stawce. Tu o
większy sukces będzie już jednak trudniej. Co ciekawe, w
obu kategoriach wiekowych
drużyny, w których występują
młodzi siatkarze z Walimia,
nie przegrały w tym sezonie
jeszcze meczu! Czy nie pisaliśmy, że to duże talenty?!
Oprócz wysokiego miejsca w finałach młodzików

dla Huberta, Filipa, Szymona i Jakuba największym
dotąd sukcesem było zajęcie
wraz z kolegami z zespołu
dwóch pierwszych miejsc
na największym w Europie turnieju siatkówki
NETTO Regental Cup
2017. To była wielka
przygoda. Ale co tu
dużo gadać, młodzi gracze Chełmca
Aqua-Zdrój Wałbrzych są dopiero
u progu karier y.
Jeśli dalej będą tak
ciężko pracować jak
teraz, to może kiedyś zajmą miejsce w
drużynie narodowej Bartosza Kurka, Michała Kubiaka,
Fabiana Drzyzgi czy Pawła
Zatorskiego.
Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (Chełmiec Wodociągi Wałbrzych)

Są młodzi, zdolni, ale jeszcze… nieznani. Może kiedyś będą gwiazdami polskiej siatkówki. Na razie
czterech nastolatków z Walimia gra w młodzieżowych zespołach Chełmca Aqua-Zdrój Wałbrzych. Poświęcając się całkowicie swojej pasji.
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FOTO: Ryszard Burdek

» Dramatyczny mecz w Pruszkowie
biało-niebiescy w końcówce
rozstrzygnęli na swoją korzyść

Lemury na dalszym planie
I liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał na wyjeździe Elektrobud-Investment ZB Pruszków 82:79 i przed rundą rewanżową jest samodzielnym liderem rozgrywek! To nam się podoba!

Grudzień miał należeć do
futrzaków. Do wałbrzyskiej
palmiarni sprowadzono przecież trzy lemury. Rodem z
Madagaskaru, przez Czechy,
trafiły do naszego miasta,
stając się z miejsca urokliwą
atrakcją turystyczną. Juliano,
Tytus i Olaf mieli szturmem
przejąć lokalne nagłówki. Nic
z tych rzeczy. Lemury przebili
koszykarze Górnika, którzy z
bilansem 11 zwycięstw i 2 porażek są na szczycie zaplecza
ekstraklasy!
Wałbrzyscy koszykarze nie
przestają zapewniać swoim
kibicom emocji. Trzymają ich
w napięciu w wyrafinowany
sposób, bo do przerwy prowadzili przecież w Pruszkowie
47:36, trafiając 62% rzutów z
gry, co było wyjątkowo dobrym prognostykiem przed
drugą połową i nie zwiastowało drżenia o końcowe po-

wodzenie. W trzeciej kwarcie
gospodarze pazernie rzucili
się jednak do odrabiania strat,
trochę w stylu wałbrzyskich
lemurów, które na jednym z

filmików w sieci łapczywie
pałaszowały banana. I oto
26:11 w trzecich 10 minutach
pozwoliło pruszkowianom
wyjść nawet na prowadzenie.

» Kibice koszykarskiego Górnika Trans.eu
są zawsze tam, gdzie grają ich ulubieńcy

W ostatnich minutach
spotkania w Pruszkowie
było niemal tak gorąco jak
na dalekim Madagaskarze.
Grzegorz Kulka spudłował

z bliska, a January Sobczak
po błyskawicznej penetracji
w stronę kosza wyprowadził
ZB na prowadzenie 79:78 na
mniej niż pół minuty przed
końcową syreną. Po chwili
Górnik mógł złapać oddech,
ale tlenu z linii rzutów wolnych nie dostarczył Damian
Cechniak, przestrzelając obie
próby. Na szczęście dla ekipy
Grudniewskiego w odpowiednim miejscu znalazł się
Damian Pieloch, trafiając
spod kosza po zbiórce w
ataku (79:80). Ostatnie 8 sek.
było szansą dla gospodarzy,
ale dobra defensywa Kamila
Zywerta i przechwyt Krzysztofa Jakóbczyka położyły kres
ich marzeniom o zaskoczeniu
Górnika.
Futrzane trio Juliano – Tytus
– Olaf ma godnych rywali w
atencji w postaciach wspomnianych Kulki, Pielocha oraz

Marcina Wróbla, czyli trzech
tenorów, zgodnie dopisujących na swoje konta po 15
punktów. Pruszkowianom
na nic zdały się najlepsze w
sezonie 23 „oczka” Michała
Kierlewicza, prywatnie syna
trenera gospodarzy.
Lemury lubią schronienia w
jaskiniach, są głównie owocożerne. Górnicy w I lidze są
z kolei drapieżnikiem, który
rzuca się na kolejne ofiary na
otwartej przestrzeni, od Słupska po Kłodzko. Nasi wygrali
właśnie czwartą z rzędu oraz
ósmą z dziewięciu ostatnich ligowych potyczek. Na zapleczu
ekstraklasy nie ma bardziej
zbilansowanej i wyrównanej
drużyny. Kibice wałbrzyskiej
koszykówki nie mogli wymarzyć sobie lepszego prezentu
pod choinkę.
Elektrobud-Investment ZB
Pruszków – Górnik Trans.
eu Wałbrzych 79:82 (14:20,
22:27, 26:11, 17:24)
Górnik Trans.eu: Kulka
15, Wróbel 15, Pieloch 15,
Cechniak 12 (10 zb.) , Zywert
12, Jakóbczyk 8, Glapiński 3,
Koperski 2, Durski 0.
ZB Pruszków: Kierlewicz
23, Sobczak 15, Szczypiński
14, Szwed 11, Stawiak 10,
Janik 3, Nieporęcki 3, Dalkowski 0.
Dominik Hołda
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