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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
- przed marketem OBI
Także tu:
WAŁBRZYCH
- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szcza-
wienko – kiosk spożywczy
- budynek Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu
- 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 Specjalistyczna 
Regina i Walenty Śliwa (Szcza-
wienko, ul. Uczniowska)
- 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 spożyw-
czy
- 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

Wspólnie 
pomogliśmy 

Cieszymy się, że nasz pomysł spodobał się reklamodawcom, 
a odzew na akcję był naprawdę spory. Przypomnijmy, że za-
chęcaliśmy Was do reklamowania się w tym właśnie wydaniu 
naszego tygodnika, a cały dochód z reklam postanowiliśmy 
przekazać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przy każdej 
reklamie opublikowanej w bieżącym numerze WieszCo znaj-
dziecie serduszko, a w nie wpisaną kwotę, za którą sprzedaliśmy 
reklamę. Żeby wszystko było transparentne. Łącznie zebraliśmy 
4180 zł i całą kwotę wkrótce przekażemy na rzecz najmłodszych 
„dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i 
leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”.    

Przy okazji dziękujemy za miłe słowa, cenne spostrzeżenia 
i sugestie na przyszłość. Coraz więcej do nas piszecie, co 
oznacza, że wywołujemy emocje, poruszamy Was publiko-
wanymi artykułami, zaciekawiamy newsami. A o to przecież 
chodzi, by wywoływać emocje u czytelników. Bo jesteśmy 
„jacyś” i nie można obojętnie przejść obok naszej gazety, którą 
przecież tworzymy dla Was. Czekamy na maile pod adresem: 
redakcja@wieszco.pl. 

Tomasz Piasecki, 
redaktor naczelny WieszCo  

FAKTY

Tu nas znajdziecie
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 14.01
Temp. 4/1 
zachmurzenie małe

Środa 15.01 
Temp. 5/0 
zachmurzenie małe

Czwartek 16.01
Temp. 7/1 
zachmurzenie małe

Piątek 17.01 
Temp. 5/0 
zachmurzenie duże
 
Sobota 18.01 
Temp. 4/0 
zachmurzenie duże

Niedziela 19.01
Temp. 4/-1 
zachmurzenie duże

Poniedziałek 20.01 
Temp. 4/-1 
pochmurno

Czytaj str. 12 
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Od 1 stycznia 1951 roku Wał-
brzych znacząco powiększył 
swój obszar. 14 grudnia 1950 
roku ukazało się Rozporządze-
nie Rady Ministrów w sprawie 
zmiany granic miast Wałbrzy-
cha i Wrocławia. Jak czytamy 
w tym dokumencie: „Włącza 
się do miasta Wałbrzycha w 
województwie wrocławskim z 
powiatu wałbrzyskiego w tym-
że województwie następujące 
(…) obręby katastralne: Biały 
Kamień, Poniatów i Rusinowa”. 
Przyłączono także wtedy dolną 
część Glinika Starego, górną 
część Podgórza (nazywaną po 
II wojnie światowej Podzam-
czem) i fragment Lubiechowa. 
Dzielnica Sobięcin powstała z 
części miejscowości o tej nazwie 
i fragmentu Kuźnic Świdnickich, 
pozostały obszar obu miej-
scowości został włączony do 
miasta Boguszów. Natomiast 
Konradów i część Szczawienka 
zostały podzielone między mia-
sta Wałbrzych i Szczawno-Zdrój 
(w latach 1945-1946 Solice 
Zdrój).                  Red

 » Na początku lat 50. 
Wałbrzych mocno się rozrósł
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Na razie wiemy o kwocie 171 tysię-
cy złotych, jaką udało się uzbierać 225 
wolontariuszom Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
uzbierano 161 tys. zł. Ta suma na 
pewnosię zwiększy, bowiem trwają 
wciąż licytacje. Dodajmy, że jeszcze 
nasz tygodnik przekaże cały do-
chód z reklam z bieżącego wydania 
WieszCo na rzecz najmłodszych „dla 
zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostycznych i leczniczych w 
dziecięcej medycynie zabiegowej”. 
Wiemy już, że będzie to 4180 zł! A 
wszystko dzięki reklamodawcom, 
którzy zdecydowali się wesprzeć nasz 
pomysł na wsparcie WOŚP.   

Za rekordową sumę kupiono złote 
serduszko, wyprodukowane już po 
raz 15 przez mistrza złotniczego 
Grzegorza Śmigla. Serduszko sprze-
dano za 7100 złotych, a kupił je 
Robert Zimny. Jerzy Mazur za 5500 
złotych wylicytował felgi samocho-
dowe z wygrawerowanym autogra-
fem Krzysztofa Hołowczyca, które 
na rzecz fundacji przekazał Krzysztof 
Brosig, prezes firmy Ronal Polska. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w niedzielę 12 stycznia zagrała już 
po raz 28. 

- Rok w rok oddajemy do wspól-
nej kasy więcej, ale zdecydowanie 
więcej dostajemy. Z samego mate-

rialnego punktu widzenia widać, że 
warto – mówi prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej.

Podczas akcji wszystkie pusz-
ki były oklejone ze wszystkich 
stron specjalnymi naklejkami. 
Każda puszka była oznakowana 
w sposób wyraźnie świadczący, 
że to 28 finał WOŚP. Dodatkowo 
wolontariusze poniżej 16 roku ży-
cia musieli być pod opieką osoby 
dorosłej.

- Wynika to przede wszystkim z 
troski o bezpieczeństwo młodych 
wolontariuszy – tłumaczy szefowa 
sztabu Dorota Turzańska.

Podczas finału, który w Wał-
brzychu odbył się na terenie Starej 
Kopalni, przygotowano wiele 
atrakcji. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, cały teren był podzie-
lony na specjalne strefy, gdzie 
każdy mógł wziąć udział w kursie 
pierwszej pomocy, oddać krew w 
mobilnym punkcie krwiodawstwa, 
pobawić się w strefie gier i za-
baw. Na scenie wystąpili również 
finaliści wałbrzyskiego plebiscytu 
Wałbrzych ma Talent oraz Projekt 
Miejskie Granie, Maja Karteczka 
i Bovska. 
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Zrobiliśmy to! Wspólnie 
O 10 tysięcy zł więcej niż w roku ubiegłym zebrali wałbrzyscy wolontariusze 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wałbrzyszanie po raz kolejny okazali 
solidarność z akcją Jurka Owsiaka. 
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 » Najwyższą kwotę za złote serduszko 
zaoferował Robert Zimny

 » Komplet felg z podpisem Krzysztofa 
Hołowczyca wylicytował Jerzy Mazur
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Ostrzegamy, będziemy chy-
ba niekonsekwentni i ktoś 
może pomyśleć, że jesteśmy 
hipokrytami. Bo wiadomo, 
konsekwencja świadczy o 
byciu dojrzałym i racjonalnym. 
Nie chcielibyśmy, żeby naszym 
przypadkiem zajął się psycho-
log, głęboko patrzący nam 

w oczy na jakiejś kozetce za 
kotarą. Dlatego spróbujemy 
wybronić się z położenia, 
w które za chwilę sami się 
wpędzimy. 

Robert Kubica generalnie 
jest „wygrywem”. Był kiedyś 
mistrzem Formuły Renault 
którejś tam w numeracji, jeździł 

za kierownicą bolidu firmowa-
nego biało-niebieską szachow-
nicą znanego koncernu. Został 
mistrzem globu w jakiejś klasie 
WRC, czyli takiej porządnej. 
Niedawno znów wrócił na tory 
F1. Tylko, że w międzyczasie 
dał się porwać chwili i wyrżnął 
rajdowym samochodem tak, 

że omal nie stracił ręki. Co 
zdecydowanie ograniczyło mu 
ruchy. Dosłownie i w przeno-
śni. Jedno jest pewne, zna go 
prawie każdy. I mechanik w 
serwisie, i nauczyciel plastyki 
w podstawówce. 

W nadchodzącym sezonie 
Kubica ma być kierowcą no-

wego teamu – Alfa Romeo 
Racing Orlen. Tu przypomniał 
nam się żart, taki „suchar”, 
którego nie powstydziłby 
się nawet Karol Strasburger. 
Wiecie, dlaczego kierowcy 
Alfa Romeo nie pozdrawiają 
się popołudniami? Bo wcze-
snym rankiem widzieli się w 
serwisie. Kretyńskie, wiemy. 
Prawie tak samo jak pomysł, 
by paliwowa spółka skarbu 
państwa wykładała miliony 
na nowy zespół Formuły 1. 
Choć jak powszechnie wia-
domo w Orlenie stuzłotów-
kami podcierają sobie tyłki 
w ubikacjach, a banknotami 
z wizerunkiem króla Jana III 
Sobieskiego (te z nomina-
łem 500 zł) za chwilę będą 
brukować pałace szejków w 
Emiratach. Choć ci ostatni 
raczej wolą spoglądać na 
oblicze Benjamina Franklina 
ze studolarówki. Nie wiemy, 
czy Orlen aż tak bardzo chce 
zaistnieć w świadomości bo-
gaczy z Monako czy Singapu-
ru, gdzie odbywają się wyścigi 
F1, ale oczami wyobraźni już 
widzimy, jak szejkowie z Abu 
Dhabi czy innego Bahrajnu 
jadą zatankować „na Orlen”. 
Podobno przebogata nasza 
spółka narodowa nie chce wy-
kładać kasy na Orlen Warsaw 
Marathon, który z tego po-
wodu ma być odwołany. I to 
wkur…. najbardziej biegaczy. 
Gdzie setki, tysiące z nich za 
chwilę pójdą palić opony pod 
siedzibę spółki. Jeśli pomyśleć, 
co jest bardziej dostępne dla 
zwykłego Polaka, to raczej nie 
bolidy Formuły 1, których nie 
trzymamy przecież na pęczki 
w garażach, bardziej zdarte 
buty biegowe. Zresztą – zaraz 
wyleje się na nas fala hejtu – 
co to za sport ta F1? Co to za 
rywalizacja, gdzie bardziej niż 
umiejętności liczą się nowinki 
techniczne, a maszyna jest 
ważniejsza od człowieka.  

Maszyna ma też znaczenie 
w żużlu, w którym czterech 
facetów o wzroście Frodo 
Bagginsa zapieprza na mo-
tocyklach dookoła boiska, 
najczęściej piłkarskiego. Za-
pytajcie przeciętnego Bra-
zylijczyka lub Fin, a co to za 
sport? Zaczną coś „kręcić”, jak 

Krzysiek Hołowczyc złapany 
na przekroczeniu prędkości. 
Że niby wiedzą, o co chodzi, 
ale tak nie do końca. A to wła-
śnie żużlowiec, niejaki Bartosz 
Zmarzlik, indywidualny mistrz 
świata, został nie tak dawno 
najlepszym sportowcem Polski 
w plebiscycie Przeglądu Spor-
towego. Właśnie najlepszym, 
a nie najpopularniejszym, o 
czym zapominają wkur…. 
fani Roberta Lewandowskiego 
i piłki nożnej w ogóle. 

Żeby nie było, „Lewy” to 
ikona, mająca w Polsce sta-
tus prawie tak nietykalnego 
człowieka jak Jan Paweł II. 
Gwiazda, którego znają nie 
tylko absolwenci dyrygentury 
oraz teorii muzyki, ale też go-
spodynie domowe, rozstrzyga-
jące przy sklepowych regałach 
spór o wyższości karczku nad 
schabem bez kości. To jednak 
Zmarzlik był mistrzem świata, 
a Lewandowski „tylko” su-
perstrzelcem. Owszem, repre-
zentacji narodowej i ważnego 
klubu w silnej europejskiej 
lidze, ale… Stał się maszyną 
do zdobywania goli, bez me-
dalu ważnej międzynarodowej 
imprezy. Nawet taki Bartosz 
Kurek, niemogący równać się 
pod względem popularności 
z „Lewym”, wygrał plebiscyt 
w 2018 roku, bo zawiesił na 
szyi złoto MŚ w odbijaniu ba-
lonika nad siatką. Tego wła-
śnie naszemu najlepszemu 
piłkarzowi brakuje w bogatej 
kolekcji. A’propos, przyznajcie 
się, wiedzieliście przed rokiem, 
kim jest Zmarzlik? Bo my tak 
średnio. A wiecie, kim byli Jan 
Jankiewicz, Witold Woyda, 
czy często przywoływany w 
transmisjach przez Przemka 
Babiarza kultowy Janusz Py-
ciak-Peciak. Tego ostatnie-
go jakoś tam kojarzymy, ale 
dwóch pierwszych ni w ząb. 
A też wygrywali plebiscyt PS? 
Bo byli mistrzami, najlepszymi 
w swoim fachu, mieli swój 
czas. Docenili ich kibice za kon-
kretny sukces. Dlatego wygrał 
Zmarzlik.  

No dobra, zaczynamy się 
obawiać, że za chwilę otworzą 
się drzwi gabinetu i psycholog 
zaprosi nas na kozetkę…

Tomasz Piasecki

FAKTY

Zapachniało taką 
swojską zazdrością 

Co łączy kibiców piłkarskich i amatorów biegania? 
Maksymalne wkur...... na ostatnie rozstrzygnięcia. 
Ci pierwsi nie mogą darować, że Lewandowski prze-
grał ważny plebiscyt. Drudzy ruszyli z cepami na pa-
liwową spółkę skarbu państwa, że ta nie chce spon-
sorować uwielbianego przez nich biegu.   
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Dzienny Dom Seniora charakteryzuje się 
tym, że opiekę dla gości zaplanowano w 
godzinach porannych i popołudniowych. 
Będzie to czas, w którym podopieczni będą 
mogli liczyć na fachową pomoc i wspólnie 
spędzony czas. Wykwalifikowana kadra 

przeprowadzi zajęcia rehabilitacyjne, tera-
peutyczne. Wśród nich zajęcia z arteterapii 
czy ergoterapii. 

- W pierwszej kolejności przeprowa-
dzany jest wywiad środowiskowy. Spraw-
dzamy zaświadczenia o dochodach. Po 

2-3 dniach weryfikacji są podejmowane 
decyzje. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, 
można zacząć korzystać z usług oferowa-
nych w Domu Seniora – wyjaśnia dyrek-
tor MOPS-u w Wałbrzychu Magdalena 
Stefańska.

Obecnie w Wałbrzychu funkcjonują dwa 
domy, w których można znaleźć dzienną 
opiekę dla seniora. Na Rusinowej jest cało-
dzienny, na Podgórzu opieka jest oferowana 
jedynie w ciągu dnia. 

SCB

Dla potrzeb seniorów
Na Podgórzu w Wałbrzychu przy ulicy Niepodległości 78 otwar-
to Dzienny Dom Seniora. W ośrodku znajdzie miejsce 30 osób.
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Dwa, a nawet trzy samo-
chody w rodzinie to dzisiaj 
standard. Nic dziwnego, skoro 
auto kosztuje mniej niż nie-
co lepiej wypasiony telefon 
komórkowy. Pojazdów przy-
bywa w tempie startującego 
Boeinga a parkingów jak ja-
dącego na wstecznym biegu 
trabanta. 

Najgorzej jest chyba na 
Podzamczu i Piaskowej Gó-
rze. Tam na wewnętrznych 
uliczkach jest taka ciasnota, 
że czasami śmieciarka lub 
straż pożarna mają problem, 
żeby przejechać. Kierowcy, 
zwłaszcza wieczorem, parku-
ją, gdzie popadnie. – Źle jest 
na wąskich uliczkach osiedlo-
wych, choćby przy Kruczkow-
skiego na Piaskowej Górze. 
Dużo zgłoszeń o złym parko-

waniu mamy ostatnio z ul. 
Husarskiej. Bywa, że przy ul. 
Czerwonego Krzyża kierowcy 
pozostawiali swoje auta byle 
gdzie – mówi Kazimierz No-
wak, komendant Straży Miej-
skiej w Wałbrzychu. Kierowcy 
mają swoje argumenty. – Gdy 
wracam z pracy wieczorem do 
domu na Podzamczu, często 
robię kilka kółeczek, żeby 
znaleźć miejsce do zaparko-
wania – mówi Katarzyna Nie-
wiadomska. Jak mówi, nigdy 
nie pozostawia samochodu 
w niedozwolonym miejscu. 
Są jednak tacy, którzy zasta-

wiają ciągi komunikacyjne, 
parkują na trawnikach lub 
nawet w okolicach placów 
zabaw, bo… nie mają gdzie 
stanąć. Spółdzielnie próbują 
jakoś temu zaradzić. Na przy-
kład SM Podzamcze tworzy 
ogrodzone parkingi z płatnymi 
miejscami postojowymi. W 
ostatnich latach powstało 
takich 5, gdzie swój „dom” 
znalazło 230 pojazdów. Ko-
lejne parkingi powstaną w 
ciągu najbliższych 2 lat – przy 
ul. Basztowej i obok Bazaru. 
Znajdzie się tam miejsce dla 
111 aut. Na największym 
osiedlu Wałbrzychu funkcjo-
nują też strzeżone place pry-
watne, a bezpłatnych miejsc 
postojowych w granicach 
nieruchomości zarządzanych 
przez SM Podzamcze jest ok. 

2000. Mało, ale więcej nie 
będzie, bo nie ma gdzie ich 
stworzyć.       

Podobnie jak w innych czę-
ściach miasta. – Wąskie, krót-
kie uliczki w ścisłym centrum 
Wałbrzycha powodują, że 
strefy płatnego parkowania 
są już maksymalnie wykorzy-
stane. Ilość płatnych miejsc 
istniejących na drogach pu-
blicznych uzależniona jest od 
możliwości technicznych dróg, 
ich parametrów – zaznacza 
Leszek Szewc z Zarządu Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Mia-
sta. Jak podkreśla, istniejąca 

na drogach publicznych ilość 
miejsc postojowych raczej nie 
będzie wzrastać. Ale i tak nie 
jest najgorzej. Wystarczy rzut 
oka na statystyki. Wyobra-
żacie sobie, że 20 lat temu 
płatnych miejsc postojowych 
na drogach publicznych i tere-
nach gminy Wałbrzych było… 
252. W tym roku będzie ich 
ponad pięć razy więcej, ale 
to i tak kropla w morzu po-

trzeb. Tych bezpłatnych miejsc 
w mieście nikt nie zliczy, bo 
kierowcy zostawiają swoje 
auta gdzie popadnie, tworząc 
dla samych siebie „dzikie” 
parkingi.   

Miasto przy okazji każdej 
inwestycji drogowej stara się 
„wykroić” jakiś plac dla aut. 
Tak było niedawno przy ul. 
Przemysłowej czy Moniuszki, 
tak stało się choćby przy ul. 
Hirszfelda, tak będzie przy ul. 
Dunikowskiego, gdy zakończy 
się remont jezdni. Wszystko 
ma jednak swoje granice.  

Tomasz Piasecki

FAKTY

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

WOŚP 
380 ZŁ

Trawnik na wagę złota 
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Spróbujcie wieczorem 
zaparkować na Piasko-
wej Górze lub Podzam-
czu! Życzmy powodze-
nia. W innych częściach 
Wałbrzycha wcale nie 
jest łatwiej. Wewnętrz-
ne uliczki załadowane 
są samochodami. Nie-
stety, ale nie będzie 
lepiej. 

Ilość płatnych miejsc postojowych na drogach publicznych 
i nieruchomościach gminy Wałbrzych

Rok 2000 – 252 miejsca
Rok 2009 – 472 miejsca
Rok 2013 – 672 miejsca
Rok 2015 – 1180 miejsc
Rok 2020 – 1330 miejsc
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Pomyślcie tylko. Niedaleko stąd możecie zetknąć się z legendą 
„złotego pociągu”, a wy nie tylko poczujecie jego obecność, ale 
także zjecie pyszne regionalne danie, popijecie rzemieślniczym 
piwem i jeszcze prześpicie się w pięknych okolicznościach 
kolejowej infrastruktury. Tak mógłby zaczynać się artykuł o 
nowych atrakcjach w budynku dworca kolejowego Wałbrzych 
Szczawienko. Miejsce ma potencjał, ale na razie służy głównie 
podróżnym.  

Po inwestycji, która kosztowała miasto sporo pieniędzy, 
budynek wygląda imponująco. Włożono w niego sporo pracy, 
bo nieruchomość jest pod nadzorem konserwatora zabytków. 
Dlatego trzeba było uważać na każdy detal. Niemal wszystkie 
szczegóły uzgadniać, by nie zrobić czegoś bezmyślnie. Efekt 
widać gołym okiem. 

W budynku wynajętych jest już kilka lokali. Jeden dla agencji 
pracy, kolejny dla firmy zajmującej się zaopatrzeniem w sprzęt 
BHP. Jest też gdzie się napić kawy, bo działa mała gastronomia. 
Do wynajęcia są jednak jeszcze dwa potężne pomieszczenia. Na 

parterze o powierzchni blisko 300 m. kw. To idealne 
miejsce na restaurację. Jest tu zaplecze kuchenne, 
sanitarne, duża sala. Wszystko, żeby otworzyć 
klimatyczną knajpkę z dobrym jedzeniem, 
rzemieślniczym piwem i klimatem kolei. 
Nie tylko dla wałbrzyszan, ale i gości z 
zewnątrz. Którzy mogliby przyjechać do 
Wałbrzycha koleją. Pozwiedzać miasto, a 
potem posilić się i czegoś napić w fajnym 
miejscu na dworcu Szczawienko. Na 
drugim piętrze budynku gmina chętnie wy-
dzierżawi prawie 200 m kw na hostel. Oba 
pomieszczenia są w stanie surowym, dlatego 
wymagają nakładów finansowych, ale to nic w 
porównaniu z wyremontowanym budynkiem dwor-
ca, miejscem wręcz klimatycznym, które może przyciągać 
turystów jak magnes. Trzeba tylko wydobyć z niego potencjał.     

Tomasz Piasecki

Zjeść i napić się w fajnym miejscu 
Nie będziemy zachwalać, że to najlepsze miejsce na biznes albo najtańsze z 
możliwych. W tym miejscu ważne jest jednak co innego. Niepowtarzalny klimat i 
unosząca się aura „złotego pociągu”. W budynku dworca Wałbrzych Szczawien-
ko warto otworzyć choćby restaurację lub hostel. 

 » Takie dekoracje tylko w 
naszej palmiarni  
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- Cieszy nas zmiana wśród społe-
czeństwa. To pokazuje, że świadomość 
wśród nas jest coraz większa. W tym 
konkretnym przypadku inicjatywa wyszła 
od NSK. Cieszymy się, że kolejna firma 
w Wałbrzychu chce zadbać o naszą 

przyszłość – mówi prezydent Roman 
Szełemej.

Andrzej Gajdziński, dyrektor zakładu NSK 
Steering Systems Europe w Wałbrzychu, 
przekonuje, że ochrona środowiska jest 
dla jego firmy bardzo ważnym elementem 

funkcjonowania. - Łatwiej nam było wdrożyć 
program urzędu miasta, bo od zawsze dbali-
śmy o to, by nie zanieczyszczać środowiska. 
To jeden z naszych filarów funkcjonowania 
– mówi dyrektor firmy.

Zaczęło się w przedsiębiorstwie od wy-
miany pojemników plastikowych na te wie-
lorazowego użytku. Rozpoczęto wydawanie 
produktów w pojemnikach biodegrado-
walnych. Soki można pobrać bezpośrednio 
z dystrybutora, a woda jest dostarczana w 
butelkach szklanych.       SCB

NSK kolejną firmą z certyfikatem
Coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji stara się o otrzyma-
nie certyfikatu „Stop Plastik”. Kolejną, jaka dostąpiła tego 
zaszczytu, jest NSK Steering Systems Europe.
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 » Z wyremontowanego dworca Wałbrzych 
Szczawienko codziennie korzystają pasażerowie 
jadący do Wrocławia i Jeleniej Góry

 » To miejsce idealnie 
nadaje się na hostel
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Raczej nie znajdziemy w 
naszym mieście billboardu 
reklamującego Crypt of the 
Necrodancer czy plakatów 
zachęcających nas do kupna 
Gris. Jednak tytuły te niejed-
nokrotnie wciągnęły mnie 
bardziej niż top sellery ze 
sklepowych półek. Ciekawe 
historie, które nie boją się 
wyróżnić, a także zróżnico-
wana rozgrywka i wspaniałe 

soundtracki (chociażby ten z 
Undertale’a, z uwielbianym 
przez internet utworem Sansa) 
składają się na wiele godzin 
świetnej zabawy.

Najbardziej w „indie” grach 
ujmuje mnie ich zróżnicowana 
stylistyka. Od pastelowych 
krajobrazów wypełnionych 
przez baśniowe istoty, po 
mroczne dungeony, w któ-
rych wszystko się czai, by 

jako pierwsze dorwać się do 
głównego bohatera i zaser-
wować sobie drinka z jego 
krwi. Wizualnie dopieszczone 
przez kochających twórców, 
są nieraz niczym animowane 
dzieła sztuki, którym można 
by przyglądać się godzinami.

Czy warto sięgnąć po jakiś 
tytuł z tej kategorii? Ależ oczy-
wiście! Każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie, a dodatkowo 

nieraz można znaleźć je na 
promocjach czy też rozda-
wane za darmo. No, a jeśli 

uda nam się „wyhaczyć” taką 
gierkę za free, to czemu by nie 
spróbować?

Wiktoria 
SKN Challenger

MISZMASZ

Z nowym rokiem czekają nas liczne 
zmiany, szczególnie w podatkach. 
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty PIT, 
CIT i VAT muszą być uiszczane przez 
podatników oraz płatników podatku 
(np. firmy) na indywidualne konta 
tzw. własny mikrorachunek.

Jeśli nie znacie jeszcze swo-
jego numeru konta, a musicie 
dokonać płatności przelewu fi-
skusowi z tytułu podatku, należy 
wygenerować numer rachunku 
wchodząc na stronę www.po-
datki.gov.pl. 

Generowanie nr konta jest bardzo 
proste – wystarczy kliknąć na pole 
„Generuj” oraz podać swój nr PESEL 
w przypadku osób fizycznych lub nr 
NIP w przypadku przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospo-
darczą i ponownie nacisnąć pole 
„Generuj”. System wyświetli numer 
rachunku do rozliczeń podatkowych.

Indywidualnego konta dla rozli-
czeń podatkowych nie muszą ge-
nerować ci podatnicy, którzy nie 
dokonują samodzielnie wyliczenia 
i wpłaty podatku PIT, CIT i VAT. Nie 
dotyczy to sytuacji, gdy będą zobo-
wiązani do dopłaty któregoś z tych 
podatków składając np. zeznanie 
roczne za 2019 rok. 

Jeśli chodzi o płatności pozostałych 
podatków, w szczególności poda-
tek od czynności cywilnoprawnych 
(PCC), podatek od spadków i daro-
wizn, to obwiązują takie zasady jak 
dotychczas – wpłaty są dokonywane 
na konto właściwego urzędu skarbo-
wego dla podatnika.

Ustawodawca nie ograniczył cza-
sowo terminu generowania własne-
go mikrorachunku, lecz wydaje się, iż 
nie należy z tym zwlekać, aby później 
nie było problemów z rozliczeniami 
z fiskusem.

Macie jakiś kłopot? Piszcie do 
naszego prawnika, a on spróbuje 
wyjaśnić wam prawne zawiłości i 
umiejętnie wytłumaczy, jak poruszać 

się w gąszczu 
pr zepisów. 
Czekamy na 
maile pod 
a d r e s e m : 
r e d a k c j a @
wieszco.pl. 

R a d c a 
p r a w n y 
Adam Daraż 
z Kancela-
r i i  Radcy 
Prawnego 
DARAŻ i DORADCY ul. Chrobre-
go 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 
601472787, e-mail: kancelaria@
daraz.pl.

Red

Prawnik radzi 
Dzięki prawnikowi Adamowi Darażowi 
tłumaczymy zawiłości w przepisach. 
Dziś odpowiadamy na pytanie, jak pła-
cić PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 
roku?

Okiem gracza

Mniejsze tytuły, większa frajda
Małe tytuły często mają problemy z 
zainteresowaniem sobą szerszego 
grona odbiorców. Twórcy „indie” gier 
nie mają nakładów finansowych takich 
jak giganci dominujący na rynku, przez 
co nie są w stanie tworzyć ogromnych 
kampanii marketingowych. 
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się w gąszczu 
pr zepisów. 

a d r e s e m : 
r e d a k c j a @

R a d c a 
p r a w n y 

KUPON
Wnętrze jakiego budynku 
przedstawia to zdjęcie?

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

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

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

UWAGA KONKURS  
W kolejnym tygodniu zachęcamy was do „smacz-
nej” zabawy. Do wygrania są przepyszne obiady 
w restauracji Polskie Smaki. Ten kto bywa w tym 
miejscu wie, że dania są naprawdę warte grzechu. 
Kto jeszcze nie był, ma szansę nadrobić zaległo-
ści. Dzięki nam zjecie tam obiad zupełnie za darmo.    
Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Widzisz 
zdjęcie? Wnętrze jakiego budynku przedstawia? Na-
grodami dla osób znających prawidłową odpowiedź 
jest 10 obiadów (do 20 zł każdy) w restauracji Pol-
skie Smaki w Wałbrzychu przy ul. Nowy Świat 6b. 
Co trzeba zrobić, żeby otrzymać obiad? Poprawne 
odpowiedzi wystarczy wpisać do kuponu, wyciąć i 
pokazać go w Restauracji Polskie Smaki. Ale uwa-
ga, każdy z 10 zwycięzców otrzyma tylko jeden ze-
staw. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy 
kuponów z naszej gazety w restauracji czekają od 
najbliższej środy do piątku. Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Nagroda do odebrania w restauracji 
Polskie Smaki w Wałbrzychu 

(ul. Nowy Świat 6b)  
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Makijaż wieczorowy różni 
się w znacznym stopniu od 
tego, który wykonujemy na 
co dzień. Jest bardziej śmiały 
od zwykłego, przeważnie 
wymaga poświęcenia więk-
szej ilości czasu i większego 
kunsztu. Przede wszystkim 
ma wydobyć atuty i upiększyć, 
a nie delikatnie zatuszować 
niedoskonałości. 

Jak wykonać makijaż smo-
ky eyes, który jest idealnym 
rozwiązaniem jako propozycja 
makijażu studniówkowego? 
Makijaż oczu rozpocznij od 
nałożenia korektora lub bazy 
pod cienie, dzięki czemu ma-
kijaż utrzyma się napraw-
dę długo w bardzo dobrym 
stanie. Użyj cienia w kolorze 
nude, najlepiej z błyszczącymi 
drobinkami. Cień nałóż w ką-
ciku oka, a następnie rozetrzyj 

w zagłębieniu i odrobinę na 
łuku, na górnej oraz dolnej 
powiece. Następnie użyj ja-
snego, matowego cienia i 

pomaluj nim górną powiekę 
tuż pod łukiem brwiowym. 
Cień rozcieraj również na całej 
powiece nieruchomej. Użyj 

czarnej kredki lub matowego 
cienia. Narysuj ciemną linię 
tuż nad rzęsami, by optycznie 
je zagęścić. Podobną kre-

skę narysuj przy linii rzęs na 
dolnej powiece. Zbyt mocne 
kreski również rozetrzyj. Je-
śli brakuje ci pewnej ręki, 
postaw na matowy cień lub 
użyj miękkiej kredki i zamiast 
prowadzić równą linię wzdłuż 
krawędzi rzęs, stawiaj gęste 
„kropeczki” kredką. Następnie 
rozetrzyj kropki patyczkiem 
kosmetycznym lub pędzelkiem 
na równą linię. 

Wybierz cień „główny”, któ-
ry w makijażu zagra pierwsze 
skrzypce i będzie najbardziej 
widoczny. Do klasycznego 
smoky eyes najlepiej wybrać 
cień w odcieniu czerni, głę-
bokiej szarości, fioletu lub 
granatu. Pamiętaj jednak, że 
nie musisz się ograniczać. Wy-
brany cień nakładaj na całej 
powierzchni górnej powieki 
ruchomej. Pamiętaj jedynie, 

by nie zamalować jasnego, 
rozświetlającego cienia w kąci-
kach. Postępuj analogicznie w 
przypadku dolnej powieki. Cień 
powinien zawierać połyskujące 
drobinki. Nałóż odrobinę cienia 
na górnej i dolnej powiece 
przy łuku rzęs. Tam, gdzie 
wcześniej używałaś kredki. 
Na końcu delikatnie rozetrzyj 
cień, by naturalnie łączył się z 
naszym głównym odcieniem. 

Ostatnim krokiem w maki-
jażu smoky eyes jest wytuszo-
wanie rzęs. Najlepiej w maki-
jażu smoky eyes sprawdza się 
jednak tusz czarny. Wytuszuj 
rzęsy kilka razy – najlepiej 
2-3, ponieważ przy większej 
ilości mogą tworzyć się mało 
estetyczne grudki. Kępki rzęs 
nakładamy przed ich wytu-
szowaniem.

Ewelina Małecka-Gad

Przede wszystkim nie-
zmiernie cieszymy się, że 
chętnie bierzecie udział w 
naszych sondach i zatrzy-
mujecie się przy naszych 
ankieterach, cierpliwie od-
powiadając na pytania. W 
tym tygodniu zapytaliśmy 
was, jakie zwierzęta, któ-
re ostatnio sprowadzono, 
można oglądać w Palmiarni 
w Wałbrzychu. 

Tradycyjnie w sondzie 
wzięło udział 100 osób, co 
oczywiście, jak już nieraz 
tłumaczyliśmy, nie jest liczbą 
reprezentatywną, ale nam 
wyłącznie chodzi o dobrą 
zabawę. Przepytaliśmy 67 
kobiet i 33 mężczyzn. Nie-
stety tylko niespełna 1/3 z 
was znała poprawną odpo-
wiedź, która brzmi – lemury! 
Wśród błędnych odpowiedzi 

przeważały papugi oraz 
ogólnie ptaki, ale zdarzyły 

się wskazania na 
lwy i… żyrafy. 

Red

przepytuje Was 
Tym razem sprawa na pozór prosta. Zapytaliśmy przechodniów 
o zwierzęta, które można oglądać w wałbrzyskiej Palmiarni. 
Z poprawną odpowiedzią były niemałe kłopoty. Ale nie o 
wynik chodzi, lecz o dobrą zabawę. O czym przypomi-
namy na każdym kroku.  

MISZMASZ / FAKTY

2

Jakie zwierzęta, 
które ostatnio sprowadzono, 

można oglądać 
w Palmiarni w Wałbrzychu?

się wskazania na 

Red

Tym razem sprawa na pozór prosta. Zapytaliśmy przechodniów 
o zwierzęta, które można oglądać w wałbrzyskiej Palmiarni. 
Z poprawną odpowiedzią były niemałe kłopoty. Ale nie o 

w Palmiarni w Wałbrzychu?
Tym razem sprawa na pozór prosta. Zapytaliśmy przechodniów 
o zwierzęta, które można oglądać w wałbrzyskiej Palmiarni. 
Z poprawną odpowiedzią były niemałe kłopoty. Ale nie o 
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Bądź piękna 

Makijaż studniówkowy – jak go zrobić? 
Studniówki tuż-tuż, dlatego warto już teraz przemyśleć całą stylizację, a więc nie tylko sukienkę, buty i torebkę, ale również 

makijaż. Specjalistki w zakresie wizażu z Zalotki podpowiadają, jak przygotować się na Bal Maturalny 2020! 

 Minione 12 miesięcy były przedstawiane 
jako Rok Europy. W jego trakcie na terenie 
Wałbrzycha dokonano wielu nowych inwesty-
cji. Głównym tematem wypowiedzi prezydenta 
Romana Szełemeja była budowa obwodnicy, z 
którą firma Budimex „walczy” od 6 miesięcy. 

- Bardzo przepraszamy za wszystkie niedo-
godności związane z budową obwodnicy, ale 
robimy to przede wszystkim dla mieszkańców. 
Jest to potężne zadanie – mówił prezydent.

Roman Szełemej zaznaczył, jak ważne dla 
Wałbrzycha było podpisanie umowy na finan-

sowanie południa Dolnego Śląska. Sporo 
poświęcono uwagi oddanym do użytku 
nowym mieszkaniom. Gospodarz miasta 
bardzo cieszył się z udanych projektów 
budowy żłobków, przedszkoli, ale także 
z finansowania projektów edukacyjnych 
– Szczęśliwa Trzynastka. W 2019 roku 
zainicjowano akcję Stop Plastik i otwarto 
RIPOK, czyli najnowocześniejszą w Polsce 
Regionalną Instalację Przetwarzania Od-
padów Komunalnych. 

SCB

Prezydent podsumował rok
Tradycyjne noworoczne spotkanie z prezydentem Romanem 
Szełemejem było okazją do podsumowanie tego, co udało się 
zrealizować w Wałbrzychu w 2019 roku. 
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Zalotka MAKE UP & LASHES
 www.zalotkamakeup.versum.com

tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu
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Lepiej, żebyś nie musiał się o tym prze-
konać! Podpowiadamy, że grozi ci wysoka 
kara finansowa. Wysoka, bo nawet do 5 
tys. zł. Zrób więc nowy dowód natych-
miast. Aby wszystko przebiegło szybko i 
bez komplikacji, musisz mieć dobre zdję-
cie. Takie zrobisz tylko w Kodak Express Su-
per Fotograf. Tylko my damy ci certyfikat, 
że zdjęcia są zgodne z przepisami. Tylko 
my zrobimy ci zdjęcia biometryczne BIO-
foto. Tylko z nami masz 100% pewności. 

Nie ryzykuj 5 tys. zł kary za brak ważnego 
dowodu osobistego i przyjdź do Kodak 
Express Super Fotograf. Tylko u nas od ręki 
zrobisz fotografię do wszystkich rodzajów 
dokumentów. Tylko z nami oszczędzisz 
czas i pieniądze. Zapraszamy do Kodak 
Express Super Fotograf.

Wiadomo, że nowe zdjęcia do dokumen-
tów – fotografie biometryczne – najlepiej 
zrobić u profesjonalisty. Tylko w Kodak 
Express Super Fotograf Wałbrzych możesz 

mieć 100% pewności i zrobić zdjęcia do do-
kumentów. Jesteśmy ekspertami fotografii 
biometrycznej i do wyboru mamy aż cztery 
laboratoria w Wałbrzychu. Czynne już od 
godziny 7:30 – oddział przy ul. Sienkiewicza 
6. Zamykamy dość późno, bo w Pasażu 
Tesco pracujemy aż do godziny 21:00. W 
ciągu dnia zapraszamy na Piaskową Górę 
– ul. Główna (Filary), a także do  Śródmie-
ścia – ul. Mickiewicza 27, gdzie na parkin-
gu komfortowo zaparkujesz samochód.

NASZE POCIECHYNASZE POCIECHYNASZE POCIECHY

 »Borys Szymański, ur. 6.01.2020 o godz. 7.30, 
waga 3720 g, wzrost 59 cm, z Wałbrzycha

 »Marcel Niezgoda, ur. 3.01.2020 o godz. 13.54, 
waga 4150 g, wzrost 55 cm, ze Świebodzic

 » Zosia Konieczna, ur. 5.01.2020 o godz. 21.27, 
waga 3050 g, wzrost 54 cm, z Wałbrzycha

 » Jakub Bronisław Sierota, ur. 5.01.2020 o godz. 17.05, 
waga 4100 g, wzrost 61 cm, z Unisławia Śląskiego

 » Ignacy Jankowski, ur. 4.01.2020 o godz. 4.08, 
waga 3790 g, wzrost 57 cm, z Wałbrzycha

 »Maksymilian Kozicki, ur. 4.01.2020 o godz. 12.17, 
waga 3700 g, wzrost 56 cm, z Wałbrzycha

Kara za brak ważnego dowodu 
osobistego, czy to możliwe?

Zgodnie z przepisami „Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu 
osobistego, (…) podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Czy za brak 
ważnego dowodu osobistego może ci grozić kara? 

 »Robert Wrona, ur. 6.01.2020 o godz. 20.01, 
waga 3720 g, wzrost 57 cm, z Wałbrzycha
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Czym dla Pani jest pomoc? Co to 
słowo dla Pani oznacza? 

- To, żeby być jak najbliżej ludzi. 
Pomoc to nie tylko kupienie czegoś 
komuś, ale także rozmowa z drugim 
człowiekiem.

W wałbrzyskim hospicjum pa-
cjenci mogą na to liczyć?

- Zdecydowanie! Jest u nas dużo 
wolontariuszy, którzy bardzo chętnie 
z nami pracują i pomagają bezin-
teresownie innym. Angażują się w 
wiele akcji, ale chętnie przyjmiemy 
kolejnych, choć trzeba wiedzieć, że 
nie każdy do tego zajęcia się nadaje. 
Przebywający tu pacjenci z powodu 
choroby często zmieniają swoją 
fizjonomię. Dzisiaj osobę widzimy, 
powiedzmy normalną na twarzy, a 
w ciągu kilku następnych dni nowo-
twór tak potrafi zmienić człowieka, 
że możemy go nie poznać. Dlatego 
nie każdy potrafi sobie z tym pora-
dzić. Zresztą gdy przyszłam pracować 
do hospicjum, też się bałam. 

Czego? 
- Gdy wybrano mnie do zarządu 

i byłam najpierw skarbnikiem, po-
tem wiceprezesem wałbrzyskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej, bałam się po-
czątkowo śmierci. I widoku tego 
jak ludzie zmagają się z bólem. W 
ogóle przychodząc do hospicjum, w 
głowie uroiłam sobie, że to miejsce 
jest umieralnią, przepełnioną cierpie-
niem. Bywało, że nie wchodziłam do 
sali z pacjentami, bo myślałam, że 
trudno będzie mi później wyrzucić 
z głowy obrazki widzianych osób 
leżących na łóżkach.  

Kiedy się Pani przełamała? 
- To było dobrych kilka lat temu, 

gdy do hospicjum trafiła nauczycielka 
mojej córki. Miała na imię Renata i 
była naprawdę w ciężkim stanie. Jej 
córki przebywały za granicą, nie miał 
kto się nią zajmować, więc sama 
zadzwoniła z pytaniem, czy ją przyj-
miemy. Akurat zrobiło się miejsce 
i razem z mężem pojechaliśmy po 
nią do domu. Pamiętam, jak Marek 
(mąż Renaty Wierzbickiej – przyp. 

red.) wnosił ją do sali. Przychodziłam 
wtedy do niej codziennie i chyba 
dzięki niej na dobre się przełamałam. 
Zapamiętałam też, jak żałowała, że 
wcześniej do mnie nie zadzwoniła. 
Mówiła, że bała się hospicjum. 
Tymczasem otrzymała opiekę na 
najwyższym poziomie, wszyscy z 
nią żartowali, wspólnie spędzaliśmy 
czas. Była zadowolona, że do nas 
trafiła i zaskoczona, jak ciepło zo-
stała przyjęta. Po niecałych dwóch 
tygodniach odeszła. 

Wtedy wyrzuciła Pani z głowy 
stereotypy o hospicjum? 

- Dokładnie tak, bo to nieprawda, 
że to miejsce naznaczone jest wy-
łącznie bólem i cierpieniem. Jeżeli 
leki są dobrze dobrane, większość 
pacjentów nie ma prawa u nas cier-
pieć. Są wyjątki, gdy farmakologią 
nic nie jesteśmy w stanie wskórać, 
ale lekarze robią wszystko, żeby 
ulżyć pacjentom. 

To miejsce jest dla nich drugim 
domem? 

- Tak chyba można powiedzieć 
(chwila ciszy). Przecież my w hospi-
cjum obchodzimy wszystkie uroczy-
stości związane z życiem każdego 
pacjenta. Świętujemy jego urodziny 
oraz imieniny. Ubieramy wspólnie 
choinkę, obdarowujemy się prezen-
tami, spożywamy wigilię, pamiętamy 
o sylwestrze i Nowym Roku. Nor-
malnie jak w każdym domu. Wiele 
rzeczy robimy wspólnie z rodzinami 
pacjentów. 

Kto do was trafia? 
- Pacjenci w końcowym stadium 

choroby. To nie oznacza, że wszy-
scy u nas umierają. Zdarzały się 
przypadki, że przyjeżdżali pacjenci 
ze szpitala, będący w złym stanie, 
którzy po pewnym czasie wychodzili 
do domów. Płakali, gdy nas opusz-
czali, bo tak dobrze tu się czuli, bo 
to miejsce jest wyjątkowe, bo czuli 
się bezpiecznie. Kiedyś pewna pani 
powiedziała, że przychodziła do nas 
myśląc o hospicjum jako o miejscu 
ciemnym i ponurym. Tymczasem 
staramy się, żeby u nas było normal-

nie. Nie chcę powiedzieć, że wesoło, 
bo to by dziwnie zabrzmiało, ale 
kolorowo, rodzinnie. Podejmujemy 
wiele inicjatyw, organizujemy, przy 
zaangażowaniu wolontariuszy, ak-
cje Pola Nadziei, Rajd Rowerowy, 
a ostatnio także Bieg Mikołajkowy, 
podczas którego zebraliśmy 25 tys. 
zł. Działamy, nie załamujemy rąk.  

Bywa, że rodziny chcą się po-
zbyć chorych z domów? 

- To brzmi brutalnie. Nie wiem, 
nie zaryzykuję takiej tezy. Miewamy 
natomiast osoby bezdomne, bo wo-
bec bólu, cierpienia i śmierci każdy 
jest równy. 

Nie zapominacie o najmłodszych?
- Opiekujemy się ponad siedem-

dziesięcioma nieuleczalnie chorymi 
dziećmi, które muszą być cały czas 
rehabilitowane oraz około trzydzie-
stoma, których przynajmniej jeden 
z rodziców nie żyje. Najpiękniejsze 
chwile są wtedy, gdy obdarowujemy 
naszych podopiecznych prezentami. 
Pamiętam, jak podczas ostatniego 
Mikołaja Jaśkowi wręczyliśmy tele-
fon komórkowy, o którym od dawna 
marzył. Chłopak dosłownie skakał do 
góry z radości. Jego brat dostał ro-
wer, na którego czekał chyba 3 lata. 
Gdy zobaczyłam na ich twarzach 
uśmiechy, sama skakałam z radości. 

Ile powinno być miejsc stacjo-
narnych w wałbrzyskim hospi-
cjum, żeby zaspokoić potrzeby? 

- Nie ma takiej liczby, obecnie 
mamy 18 miejsc i na razie musimy 
sobie poradzić.

W jaki sposób selekcjonowani 
są pacjenci? 

- Wolę słowo dobierani. Trafiają do 
nas głównie z domów, a decydują 
o tym lekarze biorąc pod uwagę 
stan zdrowia człowieka. My mamy 
zapewnić im spokój i godne odejście. 
Ja gdy kończę pracę zawodową, jadę 
do hospicjum, do swoich pacjentów. 
Rozmawiam z nimi, doglądam, py-
tam, czy czegoś im potrzeba. Jestem 
na takim etapie, że muszę to robić 
codziennie, choć nie dostaję za to 
ani złotówki, bo pracuję społecznie. 

Ktoś mógłby pomyśleć, że jestem 
szurnięta, godząc się na to, by nie 
dostawać za swoją misję pieniędzy. 
Jestem z tymi ludźmi bardzo zżyta, 
choć każdy przypadek to inna, od-
osobniona historia.  

Od niedawna wszystkie miejsca 
w hospicjum są refundowane?

- Tak, i to była bardzo ważna rzecz. 
Wskoczyliśmy na wyższy poziom, bo 
już nie za 12, ale za 18 łóżek płaci 
NFZ. To szalenie istotne. Dopóki ja tu 
będę, gwarantuję, że nie powstanie 
żadne prywatne łóżko. Mieszkańcy 
Wałbrzycha i powiatu zasłużyli na 
to, żeby te miejsca były dla nich 
refundowane. Teraz powiesiłam 
wyżej poprzeczkę i myślę o tym, żeby 
może rozbudować nasze hospicjum 
i zwiększyć ilość miejsc, na przykład 
do 25.

Do tego dochodzi ponad setka 
pacjentów niestacjonarnych, którymi 
opiekujemy się w domach, natomiast 
w Poradni Opieki Paliatywnej mamy 
pod opieką w ciągu roku około 450 
osób. 

Czy ludzi pomagających wam 
jest teraz więcej, czy mniej niż 
przed kilkoma laty?

- Więcej. Tym najbardziej zasłużo-
nym wręczamy Anioły Hospicjum. 
Cieszy mnie natomiast, że w pomoc 
coraz częściej włączają się młodzi 
ludzie. To oni wymyślają coraz to 
nowe akcje, nad którymi później 
muszę zapanować (śmiech). Zresztą 
swoją działalnością zarażam innych 
do pomagania. Tak zostałam wycho-

wana. Kocham ludzi i uwielbiam im 
pomagać. Widzieć, jak się uśmiecha-
ją podczas wspólnej wigilii, bo może 
to być ich ostatnia taka kolacja. Chcę, 
żeby zapamiętali ją jako coś wyjątko-
wego. Coś normalnego. 

Co może zrobić dla was zwykły 
Kowalski, który czyta te słowa i 
może zechce pomóc? 

- Każdy może nas wesprzeć prze-
kazując 1 proc. swojego podatku. 
Można zostać wolontariuszem i 
wspierać akcje organizowane w 
regionie albo po prostu wpłacić 
pieniądze na konto, wskazując kon-
kretnego podopiecznego. 

Czy śmierć Pani spowszedniała? 
- Nie. Ostatnio mieliśmy pacjenta, 

który bardzo chciał pojechać do Wa-
tykanu. Obiecałam mu, że zabiorę 
go na audiencję do papieża, gdy 
zacznie samodzielnie siedzieć, żeby 
mógł polecieć samolotem. Długo się 
pionizował. Walczył o ten wyjazd, 
niestety zmarł tuż przed świętami. 
Bardzo to przeżyłam. 

Bywają chwile, że ma Pani 
wszystkiego dość?

- Dzieje się tak wtedy, gdy kilku-
letnie dziecko mówi, że jego marze-
niem jest, by niedawno zmarła mat-
ka lub ojciec wrócili do niego. Wtedy 
naprawdę serce może pęknąć… 

Jak często Pani płacze?
- (Bardzo długa chwila milczenia). 

Potrafię rozpoznać, kiedy pacjent 
odchodzi. Gdy już go nie ma z nami, 
płaczę.    

Rozmawiał Tomasz Piasecki        

ROZMOWA TYGODNIA

Ktoś mógłby pomyśleć, 
że jestem szurnięta 

- Ostatnio mieliśmy pacjenta, który bardzo chciał 
pojechać do Watykanu. Obiecałam mu, że zabiorę 
go na audiencję do papieża, gdy zacznie samodziel-
nie siedzieć, żeby mógł polecieć samolotem. Niestety 
zmarł tuż przed świętami – mówi Renata Wierzbicka, 
od 4 lat szefowa wałbrzyskiego hospicjum im. Jana 
Pawła II. 
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nie. Nie chcę powiedzieć, że wesoło, 
bo to by dziwnie zabrzmiało, ale 
kolorowo, rodzinnie. Podejmujemy 
wiele inicjatyw, organizujemy, przy 
zaangażowaniu wolontariuszy, ak-
cje Pola Nadziei, Rajd Rowerowy, 
a ostatnio także Bieg Mikołajkowy, 
podczas którego zebraliśmy 25 tys. 

Bywa, że rodziny chcą się po-

- To brzmi brutalnie. Nie wiem, 
nie zaryzykuję takiej tezy. Miewamy 
natomiast osoby bezdomne, bo wo-

Ktoś mógłby pomyśleć, 

- Ostatnio mieliśmy pacjenta, który bardzo chciał 
pojechać do Watykanu. Obiecałam mu, że zabiorę 
go na audiencję do papieża, gdy zacznie samodziel-
nie siedzieć, żeby mógł polecieć samolotem. Niestety 
zmarł tuż przed świętami – mówi Renata Wierzbicka, 
od 4 lat szefowa wałbrzyskiego hospicjum im. Jana 

Ktoś mógłby pomyśleć, 

- Ostatnio mieliśmy pacjenta, który bardzo chciał 
pojechać do Watykanu. Obiecałam mu, że zabiorę 
go na audiencję do papieża, gdy zacznie samodziel-
nie siedzieć, żeby mógł polecieć samolotem. Niestety 
zmarł tuż przed świętami – mówi Renata Wierzbicka, 
od 4 lat szefowa wałbrzyskiego hospicjum im. Jana 
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 » - Kocham ludzi i uwielbiam im pomagać 
– mówi Renata Wierzbicka, szefowa 

wałbrzyskiego hospicjum im. Jana Pawła II 
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To kilkanaście osób, czasami 20, 
które spotykają się zazwyczaj przy 
prywatnym stawie w Mieroszowie. 

Ktoś porozmawiał z doświadczonymi 
morsami, „sprzedał” temat reszcie 
członków grupy, zajmującej się 

amatorsko biegami przez przeszkody 
i dalej już jakoś się potoczyło. – Za-
wsze bałem się niskich temperatur, 
dlatego postanowiłem walczyć z tą 
fobią. W połowie listopada pierwszy 
raz spróbowałem morsowania z 
doświadczoną grupą. Psychicznie 
nastawiony, że i tak nic z tego nie 
będzie, wśród świetnych ludzi i we 
wspaniałej atmosferze, nawet nie 
zauważyłem, kiedy stałem po szyję 
w lodowatej wodzie – opowiada To-
masz Gałan, jeden z morsów w gru-
pie Kojoty. Początki nowicjuszy były 
spokojne. Przy dodatnich tempera-
turach powietrza. Choć 3 
grudnia odbyli 
pierwsze 
mor-

sowanie po opadach śniegu, gdy na 
zewnątrz było 0 stopni, a wokół leżał 
śnieg. Dwa dni później było już -7°C. 
– Wchodząc do stawu rozbijałem 
cienką warstwę lodu. Nigdy tego nie 
zapomnę. Uczucie, gdy wchodzi się 
do wody przy tak niskiej temperatu-
rze, jest niesamowite. Jest oczywiście 
bardzo zimno, ale mimo to jest super. 
Trzeba to samemu przeżyć, żeby 
zrozumieć – dodaje Tomasz Gałan. 

Morsowaniem czyli kąpiele w 
lodowatej wodzie w odkrytych 
zbiornikach, to nie tylko sposób na 
spędzanie wolnego czasu. Bo jak 

mówią nasi rozmów-
cy, wszystko 

j e s t 

lepsze od siedzenia na kanapie z 
pilotem w ręku. Najważniejsze zalety 
to zahartowany organizm i lepsze sa-
mopoczucie. Morsy podobno w ogó-
le nie chorują. – Morsowanie to duże 
korzyści zdrowotne dla organizmu. 
Większa odporność i lepiej funkcjo-
nujący układ krwionośny. Dla kobiet 
ważne jest także coś innego. Piękna 
cera i zdrowa skóra wraz z zanikanie 
żylaków na nogach – śmieje się Pa-
trycja Gałan, dla której wchodzenie 
do lodowatej wody to nic wielkiego. 
Od niedawna uczy się szybowania, a 
w tym roku zamierza po raz pierwszy 
skoczyć ze spadochronem. 

Co jest fascynującego w kąpielach 
zimą w lodowatej wodzie? – Po-
konywanie własnych słabości w 
towarzystwie przyjaciół. Można się 
pukać w czoło, wyśmiewać czy 

współczuć, ale jaki to ma sens 
jeśli się samemu nie spróbuje. 

Nic się nie traci, niewiele 
inwestuje, a można dużo 
zyskać – podkreśla Patry-
cja Gałan. 

Warto na początek 
umówić się z doświad-
czonymi morsami, pod 
żadnym pozorem nie 
wchodźcie do wody 
sami. Grono morsów 
wciąż rośnie, więc coś 
w tym fascynującego 

na pewno jest. Wszystko 
fajnie, ale nim zdecyduje-

cie się wejść do przerębla, 
najpierw zapytajcie lekarza. 

Osoby mające problemy z ser-
cem i krążeniem czy nadciśnienie, 

powinny bardzo uważać z tego typu 
aktywnością. Żeby zimowa zabawa 
w stawie nie zakończyła się pobytem 
w szpitalu. 

Tomasz  Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY
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Tradycją już jest, że w okresie 
świąteczno-noworocznym w gmi-

nie Stare Bogaczowice gościmy 
wyjątkowe gwiazdy sceny mu-

zycznej. Był zespół Golec Orkie-
stra, Lidia i Marcin Pospieszalscy, 
Zuzanna Iwańska i Janusz Yanina 
Iwański, Dariusz Malejonek, Jan 
Trebunia-Tutka i Thomas Celis 
Sanchez, a także Mirosław Kowa-
lik, basista znanego zespołu Raz, 
Dwa, Trzy. I tym razem nie mogło 
być inaczej. W kościele św. Józefa 
w Starych Bogaczowicach wystą-
piła Eleni.  

SCB

STARE BOGACZOWICE 

Eleni pokazała klasę
Wokalistka zaczarowała swoim głosem uczest-
ników magicznego wydarzenia, jakie miało 
miejsce w Starych Bogaczowicach w ubiegłym 
tygodniu.
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MIEROSZÓW

Jak Kojoty stały się morsami 
Od samego patrzenia na to, co wyczyniają, robi się zimno. Brrr… Nie przejmują 
się jednak niczym. Wchodzą zimą do lodowatej wody, żeby zażyć kąpieli. Dla 
zwiększenia odporności i lepszego samopoczucia. To grupa Kojotów, która za-
pragnęła stać się morsami.   
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 » Uczucie, gdy wchodzi się do 
wody przy niskiej temperaturze, 
jest niesamowite

WIESZ CO | NR 2/14.01.2020 r.

 » Piękna cera i zdrowa skóra 
to dla kobiet ważne zalety 
morsowania
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A zaczęło się tak niewinnie od 
pomysłu księdza Sławomira Augu-
stynowicza, proboszcza parafii pw. 
Chrystusa Króla w Głuszycy, który z 
tradycją żywych szopek zetknął się 
w Chiano koło Modeny. – Tamten 
obyczaj opierał się na tradycji ro-
dzinnej, a więc każda rodzina z po-
kolenia na pokolenie przekazywała 
sobie pewną chałupę, którą potem 
w pewien sposób zagospodaro-
wywano – tłumaczy ks. Sławomir 
Augustynowicz.

W Głuszycy przedstawienie ze 
Świętą Rodziną pokazano po raz 
pierwszy w 2007 roku. Godna po-
dziwu mobilizacja wielu osób, ich 
wielomiesięczne zaangażowanie 
i wiara w słuszność wydarzenia, 
zaowocowała największym w 
Polsce Żywym Betlejem. Wioskę, 
w której odwiedzający czują klimat 
czasów narodzin Jezusa Chrystusa. 
Niedawno turyści mogli  przeżywać 
to po raz 5. Całe przedsięwzięcie 
przygotowywane jest samodziel-

nie przez mieszkańców Głuszycy, 
którzy szyją stroje, lepią tysiące 
pierogów, budują zagrody. Każ-
dego roku na placu przy kościele 
aktorzy-amatorzy wykonują w 
chatach tradycyjne czynności. Moż-
na podglądać przy pracy kowala, 
stolarza, wikliniarza czy prządki. 
W miasteczku słychać  również 
odgłosy zwierząt. W sercu Żywego 
Betlejem stoi stajenka, a w niej 
Święta Rodzina z Dzieciątkiem w 
otoczeniu aniołów. 

Co roku organizatorzy dbają, by 
wygląd betlejemskiej wioski zmie-
niał się, choćby tak jak ostatnio. 
Plac został przebudowany, wyrów-
nany i utwardzony. Wybudowano 
nowe chaty. Na środku powstała 
ogromna scena, dzięki której Świę-
ta Rodzina była dobrze widoczna 
z każdego miejsca. W powstałym 
namiocie goście mogli odpocząć, 
zjeść ciepły posiłek, napić się kawy. 
O rosnącej frekwencji z roku na 
rok świadczy coraz większa liczba 

sprzedawanych pierogów czy grza-
nego wina.

Już trzeci raz z kolei, 6 stycznia, 
w uroczystym Orszaku prowadzeni 
przez Trzech Króli, przybywają do 
Żywego Betlejem wierni, aby pokło-
nić się Dzieciątku i jeszcze raz poczuć 
atmosferę tego niezwykłego miejsca. 
Tutaj nikt nie musi się spieszyć. Czas 
stoi jakby w miejscu. Z miłością i 
pokojem w sercach ludzie oddają 
pokłon Chrystusowi.  

ToP
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Orszak ruszył spod Kościoła Aniołów Stróżów, 
by udać się w kierunku placu Teatralnego.

Barwny orszak wystartował tuż po godzinie 
12:00. Mieszkańcy przeszli ulicą Moniuszki, 

przez Rynek, gdzie tradycyjnie już ustawiono 
dwór Heroda. Następnie wszyscy przemasze-
rowali ulicą Gdańską na plac Magistracki, gdzie 
pod wałbrzyskim magistratem młodzież II Li-

ceum Ogólnokształcącego zatańczyła mistyczną 
opowieść. Dalej pochód udał się ulicami Słowac-
kiego i Lewartowskiego pod amfiteatr na placu 
Teatralnym, gdzie na uczestników czekała Święta 
Rodzina i koncert kolęd w wykonaniu młodych 
wykonawców. W amfiteatrze Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha, złożył mieszkańcom 
życzenia. Trzej Królowie ofiarowali zaś swoje 
dary. Podobne orszaki pojawiły się również na 
ulicach innych miejscowości naszego regionu – 
Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Mieroszowa, Witkowa 
czy Boguszowa-Gorc.           SCB

WAŁBRZYCH

Orszak przeszedł przez miasto
Święto Trzech Króli jest dla mieszkańców Wałbrzycha dniem, w 
którym wszyscy wspólnie przechodzą ulicami centrum miasta. 

F
ot

. (
re

d)

GŁUSZYCA

Chrystus na wyciągnięcie ręki 
Znów się udało! Choć nie, to złe słowo, bo udać to może się sernik. Żywe 
Betlejem w Głuszycy kolejny rok okazało się hitem. Świąteczną inscenizację 
odwiedziły setki, jak nie tysiące gości.   
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 » Z roku na rok Żywe Betlejem odwiedza 
więcej gości, o czym świadczy ilość 
sprzedawanych… pierogów i grzanego wina

Żywe Betlejem w liczbach
- 30 chat drewnianych i innych,

- blisko 70 zaangażowanych mieszkańców,
- 100 tys. zużytych gwoździ,

- 30000 wykorzystanych desek,
- 1 hektar obszaru Betlejem,

- 20 gatunków zwierząt,
- 3500 sztuk ulepionych sztuk pierogów,

- hektolitry grzanego wina i barszczu,
- kilometry zużytej tkaniny,

- 30 uderzeń młotem na minutę przez kowala
- 30 snopów siana

- 1 scena pośrodku placu
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Palmę zwycięstwa w tej 
kategorii dzierży niezmiennie 
kamienica nr 3, zachowana 
w swoim pierwotnym kształ-
cie do dnia dzisiejszego. W 
1727 roku kupiec-płóciennik 
Johann Erdmann Thomas 
wzniósł tę murowaną, pań-
ską jak na ówczesne czasy 
siedzibę, w miejscu dwóch 
lub trzech drewnianych do-
mów, które wcześniej kupił, 
a następnie wyburzył. W 
Trybunie Wałbrzyskiej z 4 
lutego 1969 roku ukazał się 
artykuł, w którym przytoczo-
no opis domu sporządzony 
w 1741 roku. Jest tam praw-

dziwa bomba informacyjna: 
„Dom wygodnie położony 
w rynku, od fundamentów 
nowo wybudowany, muro-
wany, bezpieczny od ognia 
ma trzy kondygnacje nad 
ziemią i jedną pod ziemią. 
Pod ziemią, w suterenie, 
znajdują się: stajnia na 4 
lub 5 koni, stajnia dla krów, 
pomieszczenie na paszę mię-
dzy stajniami. Na parterze 
są dwie izby mieszkalne, 
jedna od podwórza, druga 
frontowa o okratowanym 
oknie, kuchnia od frontu, 
okratowana i sklepiony skład 
na płótno zamknięty od po-

dwórza żelaznymi drzwiami. 
I na dodatek jeszcze jedna 
kuchnia. Na I piętrze cztery 
jednakowe pokoje i kuchnia 
oraz po obu stronach po 
jednym wygodnym ustę-
pie (!). Na II piętrze duża 
izba mieszkalna otoczona 
mniejszymi komórkami. Na 
poddaszu kilka komórek. Z 
tyłu za domem znajduje się 
ogród kwiatowy sięgający 
aż do pastwiska i łączący 
się z polem Thomasa. Na 
końcu stoi stodoła, obszerna 
mogąca pomieścić 3 wozy”.

Był to pierwszy przy Ryn-
ku dom murowany, a więc 

odporny na ogień. Dlacze-
go to takie ważne? Jak wie-
my z różnych historycznych 
opracowań, dawne „drew-
niane” miasta często się 
paliły. Sprzyjała temu nie 
tylko drewniana konstruk-
cja obiektów, czy słoma na 
dachu, ale również układ 
zabudowy (przylegające do 
siebie budynki). Murowany 
dom w samym centrum 
miasta to był przełom, jak 
dzisiaj moglibyśmy powie-
dzieć – powiew świeżości i 
nowoczesności. Murowane 
ściany to jedno, innowa-
cyjna była też konstrukcja 

komina.  Murowana!  W 
wymienionym wyżej arty-
kule czytamy: „normalnie 
stawiano kominy drewnia-
ne, na budowę których do-
starczało miasto bezpłatnie 
z miejskiego lasu sześć pni 
i oblepiano je grubą gliną. 
Dopiero w 1765 r. wyda-
no zakaz budowy takich 
niebezpiecznych kominów, 
zakaz, który zresztą spotkał 
s ię z zaciekłym oporem 
obywateli. Nie miano prze-
konania do murowanych 
kominów i trzymano się 
z uporem dawnego zwy-
czaju”.

Dzisiaj z niemałym zdzi-
wieniem słuchamy o nie-
chęci ówczesnych mieszczan 
do innowacji mających po-
prawić ich bezpieczeństwo. 
Opór mieszkańców przeciw-
ko murowanym kominom? 
W głowie się nie mieści. 

Ale nowoczesne kominy 
to nie jedyna „fanaberia” 
właściciela domu. Na pierw-
szym piętrze gospodarz 
umieśc i ł  dwa wygodne 
ustępy. Jaka postępowość! 
Autor wspomnianego arty-
kułu zauważał: „gdy uprzy-
tomnimy sobie ówczesne 
warunki higieniczne i sani-
tarne w mieście, gdzie gnój 
i nieczystości wyrzucano na 
ulicę, a gnojówka często 
płynęła rynsztokiem, to mu-
simy przyznać, że Thomas 
umiał korzystać z urządzeń 
cywilizowanych i śmiało 
wprowadzał w swym domu 
wszelkie innowacje”.

Oczywiśc ie nie mamy 
pewności, jak wyglądały 
ustępy w domu Thomasa 
i co robiono z nieczysto-
ściami. Na pewno nie były 
to toalety w dzisiejszym 
tego słowa znaczeniu, tzn. 
z muszlą, spłuczką oraz sys-
temem rur kanalizacyjnych 
i wodnych. Może były to 
niewielkie pomieszczenia 
z wiadrem lub nocnikiem, 
a nieczystości z nich były 
wynoszone? Miejmy nadzie-
ję, że nie lądowały przez 
okno na ulicy, bo wówczas 
ta nowoczesność trochę 
by przyblakła. A tak prze-
cież dawniej bywało. Anna 
Chomczyńska w artykule 
„Fascynująca historia to-
alety” na portalu www.
woda.edu.pl pisała: „w po-
mieszczeniach królowały 
nocniki, które opróżniano… 
wylewając zawartość przez 
okno! Jeszcze do końca XVIII 
wieku, idąc polskimi ulicami 
i chcąc uchronić się przed 
lecącymi z nieba nieczysto-
ściami, trzeba było głośno 
oznajmiać swoją obecność, 
krzycząc: Idzie się!”.  

Nie wiadomo, kiedy ka-
mienica przeszła w ręce 
kupca Reichelta. Na pewno 
w 1746 roku kupił ją od 
Reichelta jeden z większych 
handlarzy płótnem, Georg 
Friedrich Treutler, który wraz 
z rodziną w niej zamieszkał. 
Dalsze losy budynku nie są 
już tak dobrze udokumento-
wane. W kamienicy, według 

HISTORIA NIEZNANA

Najstarszy dom w Rynku
Przy centralnym placu w Wałbrzychu stoją dwie kamienice, któ-
re od razu zwracają na siebie uwagę każdego, kto po raz pierw-
szy trafia do serca miasta. To dom „Pod kotwicą” (Ankerhaus) i 
dom „Pod trzema różami” (Gasthaus zu den Drei Rosen). I cho-
ciaż pierwszy z nich został wybudowany w 1799 roku, a drugi 
już w 1777, to wcale nie są najstarszymi budynkami w Rynku. 

 » Wałbrzyski Rynek, widok w kierunku 
ul. Gdańskiej (Fot. zbiory Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu, lata 30. XX w.)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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różnych źródeł i w różnych 
okresach czasu, funkcjono-
wał sklep z wyposażeniem 
mieszkań, hotele i restau-
racje Mittmanna, później 
Heimholda, jak również 
sklep z artykułami żelazny-
mi Reichelta (Adressbuch 
1927 i 1939) oraz sprzedaż 
parasoli Maxa Weissa. Na 
jednej z przedwojennych 
widokówek widoczna jest 
również reklama wysyłko-
wego sklepu meblowego 
„Möbel&Waren – Versand 
Haus Richard Karsunky”. 
Według książki telefonicz-
nej na rok 1946 działał tu 
wówczas sklep kolonialny i 
sklep galanteryjny. W latach 
60. XX wieku był tu już 
sklep obuwniczy i bieliź-
niarski. W ostatnich latach 
działał tu m.in. punkt Plusa 
i Powszechny Dom Kredy-
towy, a swoje biuro miał 
notariusz.

Kamienica nr 3 nie należy 
do tych okazałych, skromnie 
„wciska się” pomiędzy dwa 
wyższe budynki. Pomimo 
to była świadkiem wielu 
wydarzeń w sercu Wałbrzy-
cha. W czasie jej istnienia 
wybudowano i wyburzono 
pierwszy ratusz, wzniesiono 
i zdemontowano pomnik 
Cesarza Fryderyka III, po-
łożono linie tramwajowe z 
przystankami i je zlikwido-
wano, wybudowano kilka 
fontann i je rozebrano, od-
bywały się na płycie Rynku 
parady, przemarsze, jar-
marki, wiece, manifestacje i 
procesje. A ona niezmiennie 
trwa.

Bibliografia: Adressbuch 1927 i 1939; 
Waldenburger Berglandkalender 1934; 

Trybuna Wałbrzyska 1969; Tajemnice 
wałbrzyskich kamienic, Jessen S., 

Szurlej M., 2006; www.polska-org.pl, 
www.woda.edu.pl

Opr. Piotr Frąszczak

HISTORIA NIEZNANA

 » Kamienica nr 3 widoczna jest w środku kadru 
(Fot. www.polska-org.pl, koniec XIX wieku)

 » Przebudowa Rynku po zniesieniu pomnika cesarza Fryderyka III. Przy lewej krawędzi – 
kamienica nr 3 (Fot. www.polska-org.pl. lata 1920-1929)
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Niektóre żydowskie naczynia 
świąteczne potrzebują mieć super 
ekstra koszerność, co różni je od 
tych, które używamy na co dzień. 
To sprawia, że niemal w każdym 
tradycyjnym domu są co najmniej 
dwa zestawy naczyń: garnków, 
łyżek, talerzy oraz wszystkiego, co 
może mieć kontakt z produktami 
powstałymi na zakwasie. Trzyma 
się to zapakowane w piwnicy i 
kiedy nadchodzi święto Pesach (w 
Polsce bardziej znane pod nazwą 
Pascha), wyciąga się, a wszystko 
inne używane na co dzień poddaje 
się koszerowaniu albo pieczętuje, 
chowa lub sprzedaje. Nawet mo-
dlitewniki używane w ciągu roku 
starannie owija się folią i chowa na 
czas trwania święta Pesach, a w ich 
miejsce wyciąga się modlitewniki 
specjalnie opieczętowane, używane 
tylko w trakcie Paschy. Wszystkie 
inne książki również się pieczętuje 
i chowa, ponieważ mogą zawierać 
chamec, czyli upraszczając okruchy 
chleba i potraw mających styczność 
z zakwasem, surowo zakazanym 
Żydom podczas tego święta. 

Proszę opowiedzieć o stowa-
rzyszeniu, jak powstało, skąd 
pomysł?

- Stowarzyszenie Żydowskie Cu-
kunft zostało założone we wrześniu 
2014 roku w wigilię święta Rosz 
Haszana, to jest Żydowskiego No-
wego Roku 5775. Wystartowaliśmy 
organizacją kolacji noworocznej. 
Zaprosiliśmy członków społeczności 
żydowskiej Dolnego Śląska na taką 
kolację i zaproponowaliśmy, że 
chcemy coś zmienić w społeczności 
żydowskiej, że mamy wrażenie, iż 
nasza społeczność po prostu wy-
miera, nie dzieje się nic ciekawego, 
co przyciągnęłoby młodych ludzi, czy 
też starszych, że brakuje czegoś, co 
zmobilizowałoby ludzi do wyjścia z 
domu i zachęciło ich do poznania 
swojej własnej kultury. W telewizji, 
mediach nie mamy z nią styczno-
ści. Na tym spotkaniu w 16 osób 
zdecydowaliśmy, że założymy jakąś 
grupę, która będzie działać na tym 
polu, a po dwóch tygodniach ona 
przekształciła się w stowarzyszenie. 

Skąd nazwa stowarzyszenia 
Cukunft, czyli Przyszłość?

- Szukaliśmy dla siebie nazwy. W 
Krakowie jest Stowarzyszenie Ży-
dowskie Czulent, więc taka nazwa 
była już zajęta. Szukaliśmy więc 
dalej. Okazało się, że w latach 20. 
XX wieku istniała młodzieżówka or-
ganizacji Bund o nazwie Cukunft. To 
była instytucja, która skupiała mło-
dych Żydów, którzy chcieli pozostać 
w Polsce i rozwijać w niej kulturę 
żydowską w oparciu o swoją toż-
samość polską, czyli być Polakami 
wyznania mojżeszowego, odbudo-
wywać Polskę po odzyskaniu przez 
nią niepodległości. Młodzieżówka 
ta nazywała się Cukunft, bo miała 
być przyszłością zarówno Bundu, 
jak i żydostwa polskiego. Niestety 
młodzi ludzie z czasem stali się se-
niorami, weszli w struktury Bundu, 
a później Bund przekształcił się po 
II wojnie światowej w Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce (TSKŻ). Nie możemy powie-
dzieć, że reaktywowaliśmy tamtą 
strukturę, ale nawiązaliśmy do niej 
ideowo, korzystając właśnie z tej 
nazwy. Podobieństwo między nami 
polega także na tym, że w naszych 

działaniach od początku wspierał 
nas TSKŻ.

Wasza działalność dotyczy 
Wrocławia, Krakowa?

- Całego Dolnego Śląska, po-
nieważ było nas za mało, aby 

tworzyć tylko grupę wrocław-
ską. Wiadomo, Wrocław 

jest naszym centrum, 
ale dzisiaj na spotka-
niu w Wałbrzychu 
są nasi członkowie 
z Polanicy-Zdroju, 
Wałbrzycha, Legni-
cy, Dzierżoniowa 
i Żar. 

Popularyzu-
jecie kulturę 
żydowską po-
przez opowieść 
o świętach, one 

są najważniej-
szym elementem 

tej kultury?
- Zależy nam na tym, 

aby aktywnie przeciw-
działać asymilacji spo-
łeczności żydowskiej 

p o p r z e z 

edukację. Chcemy, aby nasi człon-
kowie znali swoją tradycję, swoje 
korzenie. Pojawia się pytanie, jak 
do tych ludzi dotrzeć. Oczywi-
ście można zorganizować dla nich 
spotkania i warsztaty w różnych 
dolnośląskich miastach. Jednak 
trudno realizować skuteczne  pro-
gramy edukacyjne  tylko dla garstki 
osób. Przyszło nam więc do głowy, 
że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
kierować nasze spotkania nie tylko 
do naszej społeczności, ale także do 
społeczności lokalnej. Chcemy naszą 
pracą inspirować do wzajemnego 
poznania się i wymiany kulturowej, 
aby może podczas świąt lokalnej 
wspólnoty na stole pojawiła się 
jakaś potrawa z kuchni żydowskiej 
lub odwrotnie, polska na żydow-
skim stole. Aby oswajać obyczaje 
obydwu kultur, żeby już dłużej nie 
budziły niepokojów, bo nie muszą, 
bo są tak naprawdę sztuczne. 

Na wałbrzyskim festiwalu było 
bardzo wielu sympatyków kultury 
żydowskiej, jak mi się zdaje?

- Tak, na naszych spotkaniach w 
Wałbrzychu większość osób nie ma 

pochodzenia żydowskiego. I to też 
jest wspaniałe, bo w organizowa-
nych przez Cukunft aktywnościach 
chodzi również o to, aby zachować 
pamięć o wałbrzyskich Żydach i ich 
kulturze, sprawić, by stała się ona 
integralną częścią dziedzictwa histo-
ryczno-kulturowego współczesnych 
wałbrzyszan, nie tylko społeczności 
żydowskiej.

Czy obecnie trudno jest być 
Żydem w Polsce?

- To jest bardzo trudne pytanie, 
ponieważ wspólnota żydowska jest 
skupiona w kilku ośrodkach w Polsce 
i każdy z nich ma inną narrację na ten 
temat. Inaczej postrzega to Warsza-
wa, inaczej Kraków, a jeszcze inaczej 
Wrocław. Sytuacja na pewno nie jest 
tak zła, jak przedstawiają to media.

Dolny Śląsk wydaje się być jed-
nak miejscem dość przyjaznym i 
tolerancyjnym?

- Jeszcze 3 lata temu uważałam tak 
samo i otwartość w manifestowaniu, 
że jest się Żydem, była dla mnie na-
turalna. Niestety z powodu konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego mamy coraz 
więcej ludności napływowej i może 

dlatego niechęć do obcości wśród 
Dolnoślązaków rośnie. A badania 
dolnośląskiej Rady Społecznej przy 

Rzeczniku Praw Obywatelskich z 
2019 roku pokazują też, że znaczą-
co spada poczucie bezpieczeństwa 
wśród różnych mniejszości religij-
nych i etnicznych w naszym regionie. 
Dla nas jako Żydów dużym problem 
są manifestacje antysemickie organi-
zowane w ramach obchodów Dnia 
Niepodległości Polski przy niemym 
przyzwoleniu władz i policji. Kiedy 
w 2017 roku spalono kukłę Żyda na 
wrocławskim rynku, postanowiłam 
wziąć większą odpowiedzialność za 
siebie, swoją rodzinę i społeczność 
żydowską i złożyłam podanie o po-
zwolenie na broń, dzięki której czuję 
się po prostu bezpieczniej. I to jest 
ta różnica, przez 37 lat czułam się 
akceptowana, kochana i u siebie. Od 
3 lat nie mam już takiej pewności i 
wolę mieć zabezpieczenie na wypa-
dek, gdyby coś się działo. 

Jaki jest tradycyjny model rodzi-
ny w judaizmie?

- Kobiety są takie jak typowe 
Matki-Polki – „yjiddisze mame”, czyli 
nadopiekuńcze, matkujące swoim 
mężczyznom i kontrolujące wszystko 
i wszystkich. Są zazwyczaj zmęczone 
i zatroskane, ponieważ non stop 
przewidują wszystkie możliwe kata-
strofy, które mogą spaść na nie i ich 
rodziny. Mężczyzna w domu zazwy-
czaj słucha kobiet i poddaje się ich 
decyzjom w imię spokoju domowego 
ogniska, tzw. szalom bait, natomiast 
na zewnątrz błyszczy, jest decyzyjny 
i ma zawsze rację. Żydowski męż-
czyzna w przestrzeni publicznej jest 
takim lwem, czy też kogucikiem, 
który zawsze musi być w centrum 
uwagi. W naszej kulturze kobieta 
powinna być zamożna i zaradna, a 
mężczyzna być przede wszystkim 
mądry i wykształcony. 

Rozmawiała ViolKo 

Żydzi głównie świętują 
- W święto Pesach zakwasu, czyli chamecu nie tylko nie 
wolno  jeść, ale i posiadać – mówi Aleksandra Wilczura, 
prezeska Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft, przy oka-
zji III Dolnośląskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Wał-
brzychu.

 »  - Żydowski mężczyzna w przestrzeni publicznej jest takim lwem, czy też 
kogucikiem, który zawsze musi być w centrum uwagi – podkreśla Aleksandra 
Wilczura, szefowa Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft
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Ostatnie lata twórczości Romana 
Polańskiego („Autor widmo”, „We-
nus w futrze”, „Rzeź”, „Prawdziwa 
historia”) nie przyniosły, moim zda-
niem, wyjątkowych arcydzieł. Tym 
bardziej mile zaskoczyła mnie jego 
najnowsza propozycja – „Oficer i 
szpieg”. Jest to ekranizacja powie-
ści Roberta Harrisa z 2014 roku. 
Z brytyjskim pisarzem reżyser już 
współpracował przy przełożeniu jego 
książki „The Ghost” na ekranowego 
„Autora widmo”. 

Tym razem artyści opuścili bry-
tyjskie elity polityczne na rzecz wy-
darzeń z końca XIX wieku w armii 
francuskiej. Harris zbudował fabułę 
powieści na podstawie prawdziwej 
afery, związanej z bezpodstawnym 
oskarżaniem oficera Alfreda Drey-

fusa (Louis Garrel) o szpiegostwo. 
Po swingowanym procesie, skazany 
na odosobnienie żołnierz trafia na 
Diabelską Wyspę. Tymczasem świeżo 
mianowany na stanowisko szefa 
służb wywiadowczych – Georges 
Picquart (Jean Dujardin) – trafia na 
ślad niewinności osadzonego. W 
ten sposób pułkownik z zasadami, w 
imię honoru armii, wchodzi w kon-
flikt z najwyższą władzą wojskową. 
Jego zmagania o sprawiedliwość 
trwają latami, także spędzonymi w 
więzieniu. 

Już sama historia mężczyzny 
walczącego o uczciwość i ludzką 
godność jest imponująca. Tak na 
marginesie, niektórzy dostrzegają 
w niej głos we własnej sprawie. 
To jednak tylko domniemania, na-

tomiast pewnym jest, że Polański 
z tzw. skandalu Dreyfusa stworzył 
prawdziwe dzieło filmowe. Film 
zasadniczo opiera się o dialogi, ale 
to rasowy thriller. Trzyma w napięciu 
od początku do końca. Zrealizowany 
jest wręcz ascetycznie. Autor zdjęć, 
Paweł Edelman, rejestruje wszyst-
ko bez operatorskich sztuczek. To 
pozwala skupić się na imponującej 
scenografii Paryża sprzed ponad stu 
laty. Wrażenie robią zarówno ulice, 
jak i wnętrza kamienic i mieszkań. 
Najważniejsze są jednak postacie, 
ich wielowymiarowość i gra ak-
torska. A tu mamy do czynienia z 
najwyższą jakością. Dreyfus nie jest 
typową ofiarą budzącą tylko litość, a 
Picquart nie jest poprawny w każdym 
wymiarze – ma romans z mężatką i 

nie lubi Żydów. Jean Dujardin w roli 
strażnika uczciwości jest znakomity. 
Skromnymi, żeby nie rzec ascetycz-
nymi, środkami oddaje żołnierski 
sznyt i etykietę tamtych czasów. 
Grają nawet jego wyczesane wąsy. 
„Oficer i szpieg” to znakomity film. 
Trudno uwierzyć, że zrealizował go 

osiemdziesięciosześcioletni twórca. 
Polański wciąż szuka i tworzy niczym 
dwudziestolatek. Na szczęście nie 
odcina kuponów jak Woody Allen, 
tworzący przez lata serię niemal 
identycznych filmów.

Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Nie lubię podróżować i 
nigdy do końca nie rozu-
miałam pasji podróżowa-
nia. Trudno mi zrozumieć, 
dlaczego ludzie narażają się 
na niebezpieczeństwa, zo-
stawiają bliskich, aby zdobyć 
szczyt lub odwiedzać odległe 
zapomniane miejsca. Za to 
od niedawna wiem, że jeśli 
wybrałabym się w podróż, 
na pewno chciałabym odbyć 
ją w towarzystwie Klaudiusza 
Cezara Słomczyńskiego. Do 
Art Cafe „Pod pretekstem” 
wybrałam się 9 stycznia peł-
na obaw, czy jest w stanie 
zaciekawić mnie spotkanie z 
podróżnikiem. Obawy szyb-
ko znikły, bowiem bohater 
wieczoru porwał mnie swoją 
opowieścią i oczarował cha-
ryzmą. 

Klaudiusz Cezar Słomczyń-
ski to przykład człowieka, 
który wydaje się być diamen-
tem oszlifowanym w trudach 

podróży; kompetentnym, 
ciepłym, odpowiedzialnym, 
a zarazem skromnym i ma-
jącym poczucie humoru. Po 
prostu idealnym towarzy-
szem podróży. Nie będę się 
dzisiaj rozpisywać po to, 
żeby pokazać dwa zdjęcia 
użyczone przez Klaudiusza, 
bo najlepiej oddadzą smak 
jego opowieści. Na jednym 
z nich jest Alpik, maskotka, 
która od pewnego czasu 
towarzyszy podróżnikowi 
i przypomina mu o domu 
oraz czekających na nie-
go bliskich, a na drugim 
zdobywca gór karmi ptaki 

zwane wieszczkami. Jeśli 
będziecie kiedyś mieli okazję 
posłuchać obieżyświata z 
Mieroszowa, koniecznie to 
zróbcie, naprawdę warto. 

Joanna Kostrzewska, wła-
ścicielka niezwykłe klima-
tycznego miejsca, jakim jest 
„Pod pretekstem”, zapowia-
da już kolejne spotkania z 
podróżnikiem. A jeśli je-
steście ciekawi, gdzie i jak 
podróżuje Cezar, to myślę, 
że łatwo uda się „wygo-
oglować” jego „Dziennik 
Podróży”, który od pewnego 
czasu prowadzi.

ViolKo 
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Alpik i wieszczki
„Na Kazbek próbowałem wejść 3 razy. Po drugim 
nieudanym wejściu chciałem sprzedać sprzęt i 
zrezygnować ze wspinania. To była jedyna góra, 
z którą rozmawiałem, którą pytałem – dlaczego 
nie chcesz mnie wpuścić? Zazwyczaj nie podró-
żuję dwa razy w te same miejsca,  bo świat jest 
ogromny i piękny, ale do Gruzji jednak wracam”. 

Gwoździem po ekranie

Oficer, szpieg i wąsy
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu 
był „Oficer i szpieg” w reżyserii Romana Polańskiego.
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 » Alpik to maskotka, która od pewnego 
czasu towarzyszy podróżnikowi

17

 » Zdobywca gór karmi ptaki 
zwane wieszczkami
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WAŁBRZYCH

WOK
18.01, 10.00 – Zabawa ze sztuką – warsztaty plastyczne dla 
dzieci 3-6 lat, WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
20.01, 13.00 – VII Wałbrzyski Polonez Maturzystów, wałbrzyski 
Rynek
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI

DLA DZIECI
18.01, 10.00 – Wałbrzyskie Wróbelki (Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Podzamcze)
DLA MŁODZIEŻY
18.01, 11.00 – Młodzi Cyfrowi (Filia nr 7 z oddziałem dziecię-
cym, Piaskowa Góra)
DLA DOROSŁYCH
14.01, 15.00 – Popołudnie z książką (Filia nr 3 z oddziałem 
dziecięcym, Stary Zdrój)
17.01, 15.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Podzamcze)
DLA RODZIN
14.01, 16.00 – Klub Czytających Rodzin (Filia nr 5 z oddziałem 
dziecięcym, Sobięcin)
PROJEKCJE FILMOWE
16.01, 16.00 – Seanse na 

piaskach (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Piaskowa Góra)
16.01, 17.00 – Warto obejrzeć (Multimedialna Filia Biblioteczna, 
Podzamcze)
20.01, 15.00 – Seanse na piaskach junior (Filia nr 7 z oddziałem 
dziecięcym, Piaskowa Góra)
TEATR DRAMATYCZNY

17.01, 19.00 – Spektakl „Wesele”
18.01, 19.00 – Spektakl „Wesele”
19.01, 18.00 – Spektakl „Wesele”
TEATR LALKI I AKTORA

17.01, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
19.01, 12.30 – Spektakl „Tajemniczy ogród”

FILHARMONIA SUDECKA
17.01, 19.00 – Koncert symfoniczny-karnawałowy, ul. Słowac-
kiego
18.01, 17.00 – Koncert Wiedeński, ul. Słowackiego
18.01, 19.30 – Koncert Wiedeński (dodatkowy), ul. Słowackiego
STARA KOPALNIA

8.11. 2019-31.01.2020 – Wystawa Tomasza Domańskiego 
„Pomniki czasu”
17.01, 19.00 – Koncert Sariusa
ZAMEK KSIĄŻ

18.01, 20.00 – Nocne zwiedzanie
19.01, 18.00 – Książęca Orkiestra Salonowa – Gala Noworoczna

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

16.01, 18.00 – Wystawa Estery Grabarczyk „Abstrakcje – wy-
twór wybobraźni”, art. cafe „Pod pretekstem”, ul. Rycerska
17.01, 19.00 – Koncert „Czarny Nosal”, art. cafe „Pod pretek-

stem”, ul. Rycerska
17.01, 20.00 – Koncert Mete-
or i J.Styczyński, klub A’propos, 
ul. Wieniawskiego
18.01, 19.00 – Recital Katka 
Gorunova, art. cafe „Pod pre-
tekstem”, ul. Rycerska
18.01, 20.00 – Punk Rock 
Koncert, Papug Pub
18.01, 20.00 – Karnawałowa 
Fiesta Latynoska, klub A’pro-
pos, ul. Wieniawskiego
20.01, 13.00 – Spotkanie 
„Europejska karta równości 
dla Wałbrzycha”, ratusz

MIEROSZÓW
19.01, 9.00 – Noworoczny 
turniej piłkarski, hala sporto-

wa, ul. Hoża
SZCZAWNO-ZDRÓJ

16.01, 18.00 – Koncert piosenek Włodzimierza Wysockiego, 
MBP
16.01, 19.00 – Koncert The String Trio, Teatr Zdrojowy
17.01-18.01, 15.00 – Posiedzenie Zarządu Związku Miast 
Polskich, ul. Kościuszki

GŁUSZYCA
18.01, 21.00 – Żywe Betlejem w Głuszycy, czyli kolędowanie z 
gwiazdami, kościół pw. Chrystusa Króla
19.01, 17.00 – Głuszyckie kolędowanie z zespołem Grzybek 
Band, MBP-CK, ul. Grunwaldzka

WALIM
14.01-15.01, 15.00 – Szkolenie z sieci społecznościowych – 
bezpieczeństwo i nowości, CKiT, ul. Boczna
17.01-18.01, 9.00 – Darvit Wallimska Zimówka

SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe) 

Zapraszamy na Żywe Betlejem z Gwiazdami, czyli kolę-Zapraszamy na Żywe Betlejem z Gwiazdami, czyli kolę-Zapraszamy na Żywe Betlejem z Gwiazdami, czyli kolę-
dowanie w Głuszycy. Koncert odbędzie się 18 stycznia o dowanie w Głuszycy. Koncert odbędzie się 18 stycznia o dowanie w Głuszycy. Koncert odbędzie się 18 stycznia o 
godz. 21.00 w kościele pw. Chrystusa Króla. Wystąpią: godz. 21.00 w kościele pw. Chrystusa Króla. Wystąpią: godz. 21.00 w kościele pw. Chrystusa Króla. Wystąpią: 
Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Marta Florek, Marta Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Marta Florek, Marta Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Marta Florek, Marta 
Wilk, Krzysztof Antkowiak, Jakub Oczkowski i Michał Wilk, Krzysztof Antkowiak, Jakub Oczkowski i Michał Wilk, Krzysztof Antkowiak, Jakub Oczkowski i Michał 
Gasz. Koncert w reżyserii Łukasza Lecha.Gasz. Koncert w reżyserii Łukasza Lecha.Gasz. Koncert w reżyserii Łukasza Lecha.

W piątek 17 stycznia o W piątek 17 stycznia o W piątek 17 stycznia o W piątek 17 stycznia o W piątek 17 stycznia o W piątek 17 stycznia o 
godzinie 19.00 w art. cafe godzinie 19.00 w art. cafe godzinie 19.00 w art. cafe 
„Pod pretekstem” wystą-„Pod pretekstem” wystą-„Pod pretekstem” wystą-
pi Czarny Nosal. Pod tą pi Czarny Nosal. Pod tą pi Czarny Nosal. Pod tą 

przekorną nazwą kryje się naprawdę niezwykły duet, pochodzący z Kędzierzyna-Koźla. Oryginalny głos i przepiękne przekorną nazwą kryje się naprawdę niezwykły duet, pochodzący z Kędzierzyna-Koźla. Oryginalny głos i przepiękne przekorną nazwą kryje się naprawdę niezwykły duet, pochodzący z Kędzierzyna-Koźla. Oryginalny głos i przepiękne 
piosenki Rafała Nosala połączone z eksperymentującą (elektryzującą wręcz) gitarą Darka Czarnego, tworzą niepo-piosenki Rafała Nosala połączone z eksperymentującą (elektryzującą wręcz) gitarą Darka Czarnego, tworzą niepo-piosenki Rafała Nosala połączone z eksperymentującą (elektryzującą wręcz) gitarą Darka Czarnego, tworzą niepo-
wtarzalną całość.wtarzalną całość.wtarzalną całość.
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Zapraszamy 19 stycznia 
o godz. 12:30. TLiA w Wał-
brzychu zaprezentuje wtedy 
przedstawienie „Tajemniczy 
ogród” na podstawie po-
wieści Frances Hodgson 
Burnett w reż. Arkadiusza 
Klucznika. 

To muzyczny spektakl o 
perypetiach osieroconej w 
Indiach angielskiej dziew-
czynki – Mary Lennox, która 
w starym domu samotne-
go wuja odkr ywa wiele 

gorzkich tajemnic. Jej cie-
kawość świata i upór w 
dążeniu do celu przywrócą 
do życia nie tylko zapomnia-
ny ogród, ale także serca 
domowników.

Atutem przedstawienia jest 
muzyka autorstwa Marcina 
Partyki oraz scenografia i ko-
stiumy, zaprojektowane przez 
Marię Szachnowską. W rolę 
głównej bohaterki wciela się 
utalentowana dziewczynka 
– Amelia Sikora, której w 

przedstawieniu partneruje 
zawodowa aktorka, Urszula 
Raczkowska. 

Zapraszamy widzów od 7. 
roku życia w teatralną podróż 
do dziewiętnastowiecznej 
Anglii, do pełnego tajemnic 
zamku Misselthwaite Manor, 
położonego pośród angiel-
skich wrzosowisk.

Bilety: 19 zł (dorośli), 
17 zł (dzieci). Kasa bile-
towa 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

„Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego odnosi się do 
obrzędu zaślubin, opowiada 
jednak zupełnie inną historię. 
Dlaczego biesiadnicy pragnąc 
radosnej przemiany, zamierają 
w chocholim tańcu? Dlaczego 
u Wyspiańskiego to niezwy-
kłe święto budzi demony i 
sprowadza na nieświadomą 
społeczność zagładę? 

- Jest to arcypolski dra-
mat, ale tekst ten jest przede 
wszystkim bardzo krytyczny. 
Wyspiański odmalowuje na-
sze najgorsze cechy narodowe 
– mówi Wojtek Klemm, reży-
ser. - Nie można powiedzieć, 
że „Wesele” opisuje Polskę 
pod słońcem. Opisuje ją raczej 
jako kraj we mgle, w smogu, 
gdzie wszyscy się ze sobą żrą 
– dodaje.

- Temat samego wesela w 
„Weselu” nas zwodzi. Wy-
spiański na tle zabawy odma-
lował konflikty ludu polskiego. 
Pokazał przede wszystkim ob-
raz polskiego chama, postaci, 
która dalej opisuje większą 
część naszego społeczeństwa. 
O tym chamie warto opowie-
dzieć – podkreśla dramaturg 
spektaklu Tomasz Cymerman. 

Zespół Szaniawskiego 
wraz z gościnną czwórką 
aktorów teatru tańca kon-
frontuje się na scenie nie 
tylko z wizją reżysera i budo-
wą świata scenicznego, lecz 
również z tradycją wystawie-

nia polskiego arcydramatu i 
z całym dorobkiem kreowa-
nia głównych ról. Wszystko 
dodaje tekstowi Wyspiań-
skiego skrzydeł i z drama-
tu, który „wszyscy znamy i 
kochamy”, czyni prawdziwą 

sceniczną wypowiedź o nas 
tu i teraz.

Obsada: Karolina Kra-
wiec-Grzelczak/Dominika 
Zdzienicka, Katarzyna Janek 
[g], Anna Mikuła [g], Irena 
Sierakowska, Irena Wójcik, 

Mateusz Flis, Michał Kosela, 
Wojciech Marek Kozak [g], 
Piotr Mokrzycki, Filip Per-
kowski, Wojciech Świeściak, 
Sebastian Wiertelak [g]

Stanisław Wyspiański „We-
sele”, reż. Wojtek Klemm.

17.01 i 18.01 / godz. 19:00 / 
Duża Scena
19.01 / godz. 18:00 / Duża 
Scena

Czas trwania spektaklu: 125 
minut (bez przerwy)

Red

Co można odkryć w domu samotnego wuja? 
Tym razem Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu ma propozycję dla nieco starszych wi-
dzów, tych 7+. To już nie lada wiek, żeby 
wybrać się do teatru na przykład na „Ta-
jemniczy Ogród”. 

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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 » Zapraszamy widzów od 7. roku życia 
w teatralną podróż do XIX-wiecznej  
Anglii, do pełnego tajemnic zamku 

Misselthwaite Manor

O nas tu i teraz 
Twórcy współczesnego „Wesela” przedstawiają przekorną i nieoczywistą opo-
wieść o naszych narodowych wadach i mitach. Nie uciekają jednak przed autokry-
tyką oraz z dystansem i żartem opisują nasze swary. Chcecie to zobaczyć w Sza-
niawskim?  » Wyspiański na tle zabawy odmalował konflikty ludu polskiego. 

Pokazał przede wszystkim obraz polskiego chama 
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Przygotowaliśmy 6 premier:
• „Zaskórniaki i inne dziwadła 

z krainy portfela” w reż. Daniela 
Arbaczewskiego (16 lutego),

• „Świat i już” w reż. Bartosza 
Kurowskiego (30 marca),

• „13 bajek z Królestwa Lailonii” 
w reż. Marty Streker (25 maja),

• „Raz, dwa, trzy… „w reż. Se-
weryna Mrożkiewicza (2 czerwca),

• „Podwórko zaginionych za-
bawek” w reż. Roksany Miner (15 
września),

• „Tajemniczy ogród” w reż. Arka-
diusza Klucznika (23 listopada).

Zagraliśmy 191 spektakli, 
które obejrzało 25300 widzów. 
Odwiedziliśmy wiele teatrów 
oraz ośrodków kultury, nie 
zabrakło nas także na festi-
walach:

• „Dzień osiemdziesiąty piąty” 
na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Lalek w Opolu,

• „Chodź na słówko” na VIII Festi-
walu Spektakli Dla Dzieci „Na ziarnku 
grochu” w Polkowicach,

• „Kruk krukowi” na 10. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Teatrów 
Ożywionej Formy „Maskarada” w 
Rzeszowie.

Zdobyliśmy nagrody:
• Wyróżnienie jury dla Pawła 

Kuźmy za role Santago i Manolina 
w spektaklu „Dzień osiemdziesiąty 
piąty” w reż. Agi Błaszczak na XXIX 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 

Lalek w Opolu,
• Nagroda aktorska im. prof. 

Władysława Jaremy w dziedzinie 
animacji lalkowej Sekcji Teatrów 
Lalkowych ZASP dla Pawła Kuźmy 
za role Santago i Manolina w spek-
taklu „Dzień osiemdziesiąty piąty” w 

reż. Agi Błaszczak na 
XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Te-
atrów Lalek w Opolu.

Zrealizowaliśmy 2 projekty 
edukacyjno-artystyczne, pozy-
skując na ich realizację 223760 
zł ze środków MKiDN i Gminy 
Wałbrzych:

• „Sztuka teatru dobrodziejstwem 
dla młodego pokolenia” w ramach 
programu ministerialnego wydarze-
nia artystycznego dla dzieci i mło-
dzieży,

• „Bolko II Świdnicki w teatralnej 
odsłonie…” w ramach programu 

ministerialnego „Kultura dostępna 
2019”.

Trzy nasze spektakle znalazły się 
w konkursach:

• „Zaskórniaki i inne dziwadła z 
krainy portfela” w 25. Ogólnopol-
skim Konkursie na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej, 

•  „Podwórko  zag in ionych 
zabawek” w 26.  Ogólnopol-
skim Konkursie na Wystawie-
nie Polskiej Sztuki Współcze-
snej, 

• „13 bajek z Królestwa Lailo-
nii” w V Konkursie na Inscenizację 
Dawnych Dzieł Literatury Polskiej 
„Klasyka żywa”. 

Dodatkowo spotykaliśmy się 
po spektaklach z publicznością, 
zorganizowaliśmy mnóstwo lek-
cji i warsztatów teatralnych, a w 

wakacje odbyło się u nas „Lato w 
teatrze”.  

Niewątpliwą ucztą teatralną była 
IV edycja Festiwalu małych Prapre-
mier, czyli:

• 7 najciekawszych polskich spek-
takli prapremierowych dla dzieci i 
młodzieży,

• 4 pokazy spektakli pozakonkur-
sowych,

• koncert,
• wystawa fotografii,
• 7 warsztatów teatralnych,
• 2 czytania performatywne,
• spotkanie dotyczące współcze-

snej dramaturgii dla dzieci i mło-
dzieży,

• spotkanie dyrektorów teatrów 
lalkowych,

• spotkanie Polskiego Ośrodka 
Lalkarskiego POLUNIMA,

• 9 spotkań twórców z publicz-
nością.

Łącznie było 2157 uczestników 
festiwalowych! 

Red
Fot. użyczone (TLiA)

W. Łomża/ B. Warzecha

Doceńmy, jaki mam skarb 
Nowy rok to czas podsumowań. Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu dzieli 
się z nami sukcesami minionych 12 miesięcy. A było tego trochę. 

Przygotowaliśmy 6 premier:
• „Dzień osiemdziesiąty piąty” 

na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu 
reż. Agi Błaszczak 
XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Te-

diusza Klucznika (23 listopada). Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 

Lalek w Opolu,
ministerialnego „Kultura dostępna 

2019”.

na 
XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Te-
atrów Lalek w Opolu. •  „Podwórko  zag in ionych 

ministerialnego „Kultura dostępna wakacje odbyło się u nas „Lato w 

Lalkarskiego POLUNIMA,

 » „Dzień osiemdziesiąty piąty” przyniósł 
Pawłowi Kuźmie dwie nagrody

 » „Podwórko zaginionych zabawek” 
było pokazywane na jednym z 
ogólnopolskich konkursów

 » „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy 
portfela” to jedna z zeszłorocznych 

premier TLiA w Wałbrzychu

 » Spektakl „13 bajek z Królestwa 
Lailonii” spodobał się młodej 
widowni
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

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

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek

Poziomo:
4 – zwisający ssako-ptak, domowo-
amerykański
7 – kobieta astronom wg Ligi, która 
rządzi, radzi i nigdy nie zdradzi
9 – niewysokie szybowanie, którego 
brakuje Wałbrzychowi a mają 
Świebodzice
10 – słony fragment wymówki 
12 – nieosiągalny organ od śledzia

Pionowo:
1 – męczące przez 7 dni państwo
2 – Lady Danuta w kosmosie
3 – może być Wałbrzycha a mogą być 
niewielkie w bloku
5 – pogmeraj na smutno
6 – przestawiona zwierzęca pora dnia
8 – brzozowa rączka
11 – powiosenny napastnik 

Poziomo:
3 – alfabetyczne zwierzę - mors
6 – waluta monarchów - korona
8 – samochodowy życiorys - autobiografia
10 – arktyczna jednostka mocy do garnituru - krawat
11 – afrykańskie zagrożenie z pieca - Czad
12 – przedweekendowy bombardier - Piątek

Pionowo:
1 – polski, budowlany owad - mrówka
2 – polskie kabaretowe zwierzę - koń
4 – nieumarły metal - srebro
5 – spolszczony piosenkarz w lesie - polanka
7 – rodzinny następca Tomasza - potomek
9 – przestawiona czekolada na skoczni - Kamil

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Siatkówka to dla mnie... przede wszystkim pasja. Coś, co 
kocham robić, co sprawia mi ogromną satysfakcję.
Wzruszam się, gdy... widzę cierpienie zwierząt (zwłaszcza psów).
Nie lubię... wręcz nienawidzę owadów, a w szczególności 
pająków. 
Jeśli wakacje to... odpoczynek nad morzem, a w międzyczasie 
siatkówka plażowa!
Fascynuje mnie... wiele odmiennych rzeczy. Ciężko wybrać 
jedną z nich :) 
Ostatnio przeczytałam... „Obóz treningowy” Jona Gordona. 
Polecam !
Nie mogę obyć się bez... niestety, ale muszę się przyznać, że 
nie mogę obyć się bez czekolady...
Mój partner musi być... przede wszystkim szczery, troskliwy 
i inteligentny. 
Moja życiowa maksyma to... „Bez pasji nie masz energii. Bez 
energii nie masz nic”.
Za kilka lat będę... jeśli nie siatkarką, to pewnie odnajdę się 
w roli nauczycielki języka angielskiego.      ToP

To był szalony rok debiu-
tanta. W 2019 roku nasi 
futboliści stawiali pierwsze 
kroki w drugiej lidze futbolu 
amerykańskiego (LFA2). Był 
to śmiały ruch w rozwoju 
klubu, który dwa wcześniej-
sze lata spędził w mniej-
szej lidze rozwojowej. Do 
odważnych jednak świat 
należy. Miners powalczyli w 
grupie zachodniej, wygrali 
5 z 8 gier i awansowali do 
półfinału zmagań o awans 
do polskiej elity, czyli LFA. 
W półfinale wycieńczeni se-
zonem i osłabieni kontuzjami 
Miners postawili się Silesii 
Rebels, prowadząc do prze-
rwy 16:7! Ostatecznie prze-
grali 16:21, ale z Katowic 
mogli wracać z podniesioną 
głową, prezentując górni-
czy charakter. W potyczce z 
Rebels szczególnie mogło 
podobać się zagranie rozgry-
wającego (tzw. quarterback, 
QB) wałbrzyszan, Austina 
Stubbsa. Atakowany przez 

rywali w ostatniej próbie 
dostrzegł Konrada Przybyło 
w polu punktowym, a ten 
efektownie chwycił piłkę 
niemal przy samej murawie, 
dając Miners sześć punktów. 

W nowym sezonie w wał-
brzyskim składzie zabraknie 
amerykańskiego rozgrywa-
jącego. Charyzmatyczny, 
długowłosy zawodnik rodem 
z rolniczego stanu Iowa sko-
rzystał z propozycji klubu z 
Montpelier, z silnej ligi fran-
cuskiej. - Austin jest ambit-
nym sportowcem i nie mógł 
odpuścić takiej okazji, można 
więc śmiało powiedzieć, że 
będzie nas reprezentował 
we Francji. Cała drużyna 
trzyma za niego kciuki i kto 
wie, może jeszcze zoba-
czymy go w Wałbrzychu. 
Póki co staramy się pozyskać 
równie świetnego quarter-
backa, prowadzimy rozmo-
wy z kilkoma kandydatami 
i zobaczymy, kogo finalnie 
wybierzemy – zdradził na-

szej redakcji trener Miners, 
Paweł Sołtysiak. 

Wałbrzyską ekipę opuścił 
też przebojowy skrzydłowy 
(wide receiver, WR), Oskar 
Wypych, wypożyczony w 
ostatnim sezonie z Biela-
wy Owls. Wypych dołączył 
do mistrza Polski, Panthers 
Wrocław, ale Miners znaleźli 
bardzo godnego następcę w 
postaci Patryka Matkowskie-
go. To reprezentant Polski, 
ambasador World Games 
2017, kilkukrotny mistrz 
Polski, najlepszy WR w na-
szym kraju, który ostatnio 
występował w mocnej lidze 
niemieckiej. – Zawsze mie-
rzymy wysoko. Wciąż roz-
mawiamy z kilkoma innymi 
utalentowanymi zawodni-
kami, którzy chcieliby u nas 
grać. Możemy mieć bardzo 
silną drużynę i, czego bardzo 
byśmy sobie życzyli, zdobyć 
nawet mistrzostwo drugiej 
ligi. To nasz bardzo ambitny 
cel – dodaje Sołtysiak.

Nasi futboliści nie przesta-
ją także rekrutować począt-
kujących zawodników. Ta 
dyscyplina sportu, jak żad-
na inna, potrzebuje bardzo 
zróżnicowanych graczy, od 
18 do 45 roku życia, o wa-
dze od 60 do 150 kg. Termi-
ny rekrutacji to 27 stycznia 
(godz. 19, Hala Lekkoatle-
tyczna przy ul. Chopina) 
oraz 29 stycznia (boisko 
sztuczne przy ZSI, ul. 
Palisadowa, godz. 
18:45).

Wyniki  Miners 
Krause Wałbrzych 
w sezonie 2019: 

Jaguars Kąty Wro-
cławskie – Miners 7:17, 
Miners – Angels Toruń 
28:14, Miners – Jaguars 28:0, 
Armada Szczecin – Miners 
46:0, Miners – Białe Lwy 
Gdańsk 25:6, Angels – Mi-
ners 35:0, Miners – Armada 
0:49, Białe Lwy – Miners 0:28, 
Silesia – Miners 21:16. 

Dominik Hołda

SPORT

Celują naprawdę wysoko
Futbol amerykański: Sezon 2020 coraz bliżej. Miners 
Krause Wałbrzych zamierzają znowu zaskoczyć kibi-
ców.

 » Miners w przyszłym sezonie mogą mieć bardzo silną drużynę 
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Poznajmy 
się… 

Bardzo szybko ten czas 
leci. W naszym cotygo-
dniowym cyklu prezentu-
jemy już szóstą zawod-
niczkę Chełmca Wodocią-
gów Wałbrzych. Przypomi-
namy, że co tydzień prze-
pytujemy jedną z dziew-
cząt. Poznajmy się…  
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Nasi futboliści nie przesta-
ją także rekrutować począt-
kujących zawodników. Ta 
dyscyplina sportu, jak żad-
na inna, potrzebuje bardzo 
zróżnicowanych graczy, od 
18 do 45 roku życia, o wa-
dze od 60 do 150 kg. Termi-
ny rekrutacji to 27 stycznia 
(godz. 19, Hala Lekkoatle-
tyczna przy ul. Chopina) 
oraz 29 stycznia (boisko 

Miners – Angels Toruń 
28:14, Miners – Jaguars 28:0, 
Armada Szczecin – Miners 
46:0, Miners – Białe Lwy 
Gdańsk 25:6, Angels – Mi-
ners 35:0, Miners – Armada 
0:49, Białe Lwy – Miners 0:28, 

Dominik Hołda

Futbol amerykański: Sezon 2020 coraz bliżej. Miners 
Krause Wałbrzych zamierzają znowu zaskoczyć kibi-
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Czujecie się jako zespół 
zagłaskiwani?   

- W żadnym razie, nato-
miast zawsze jest miło słyszeć 
pozytywne opinie na temat 
klubu i naszej gry. 

Pochwały chyba są na 
miejscu, bo w końcu Gór-
nik przewodzi tabeli I ligi. 
Ciepłe słowa bardziej was 
deprymują czy uskrzydla-
ją? 

- Zdecydowanie bardziej 
dodają pozytywnej energii 
mobilizując jednocześnie do 
ciężkiej pracy.

Jesteście chwaleni głów-
nie za postawę w obronie, 
organizację gry, ale w ofen-
sywie wydaje się, że wciąż 
drzemią rezerwy? 

- Jesteśmy najlepiej bro-
niącą drużyną na półmetku 
rozgrywek, a to zasługa co-
dziennej pracy treningowej, 
którą wykonaliśmy przez pięć 
miesięcy. Cały czas rozwijamy 
nasz atak, poprawiamy jego 
płynność, egzekucję poszcze-
gólnych ruchów.

Wrzucę mały kamyczek 
do ogródka. Długimi frag-
mentami w wielu meczach 
zdobywanie punktów przy-
chodzi zespołowi z dużym 
trudem. Dlaczego? 

- Czasami brakuje nam 
skuteczności, wykończenia 
dobrze rozegranej akcji, po-
wiedziałbym tej przysłowio-
wej „kropki nad i”. Trzeba 
przyznać, że czasami popeł-
niamy niepotrzebne straty, 
które musimy wyeliminować 
z naszej gry.

Czy w tym sezonie pro-
wadzony przez Pana zespół 
pokaże jeszcze maksimum 
w ataku?

- Przypomnę, że przed se-
zonem byliśmy typowani na 
6-8 miejscu w tabeli. Okazało 
się, że jesteśmy liderem po I 
rundzie sezonu zasadniczego, 
więc ten atak nie jest chyba 
taki zły (śmiech).

Nie mówię, że jest zły, ale 
mógłby być lepszy. Trudno-
ści w ofensywie wiążą się z 
nie najlepszą skutecznością 

rzutów z gry, zwłaszcza zza 
łuku. Z czego to wynika?   

- Rzuty musimy oddawać 
z większą pewnością siebie. 
Mamy przecież w składzie 
bardzo dobrych strzelców.

Martwić może skutecz-
ność na linii rzutów wol-
nych, jedna z najgorszych 
w lidze? 

- Pracujemy nad tym ele-
mentem na treningach, na-
tomiast musimy to przełożyć 
na warunki meczowe, w któ-
rych presja jest zdecydowanie 
większa.

Cieszy za to najlepsza 
defensywa. Zawodnicy 
chyba szybko pojęli, na 
czym polega Pana filozofia 
basketu, że gra zaczyna się 
od obrony? 

- Jeżeli chcesz regularnie 
wygrywać mecze w lidze, to 
musisz dobrze bronić, mieć 
solidne fundamenty, zasady 
funkcjonowania w obronie. 
Oprócz tego bardzo wnikli-
wie analizujemy grę naszych 

przeciwników zabierając im 
ich atuty ofensywne. To są 
niektóre elementy, które mają 
wpływ na najlepszą obronę 
w lidze.

Z czego jest Pan najbar-
dziej zadowolony po pierw-
szej rundzie rozgrywek? 

- Z determinacji, woli wal-
ki mojego zespołu, który 
zawsze walczy o każdą piłkę 
do ostatniej sekundy meczu. 
Dzięki temu wygraliśmy 
kilka spotkań, których losy 
ważyły się w ostatnich ak-
cjach.

Co, oprócz skuteczności, 
trzeba poprawić w najbliż-
szych spotkaniach? 

- Niczego nie będziemy 
zmieniali, a bardziej skon-
centrujemy się na utrzymaniu 
intensywności i koncentracji 
treningowej.

Rewanże będą trudniej-
sze, choćby z tego powo-
du, że terminarz nie jest 
waszym sprzymierzeń-
cem? 

- Zgoda, ale z drugiej strony 
liga jest tak nieprzewidywalna 
i wyrównana, że każdy może 
wygrać z każdym. 

Na lidera tabeli pozostałe 
drużyny będą się dodat-
kowo mobilizować? Pana 
podopieczni są gotowi, by 
poradzić sobie z taką pre-
sją?

- Na nas nie ma żadnej 
presji, wychodzimy na mecz i 
staramy się zrealizować zało-
żenia na dane spotkanie, któ-
re przygotowywaliśmy przez 
cały tydzień poprzedzający 
spotkanie.  

Powoli Górnik staje się 
jednym z głównych kan-
dydatów do awansu? Za-
czynacie czuć, że nadarza 
się okazja, by zrobić coś 
dużego? 

- Przed sezonem nikt nas 
nie stawiał jako kandydata 
do awansu, bardziej jako 
zespół walczący o miejsce 
w play-off. Nasza ciężka 
praca treningowa spowo-

dowała jednak, że jesteśmy 
liderem rozgrywek, ale nie 
popadajmy w hurraopty-
mizm. Z jeszcze większym 
zaangażowaniem i pokorą 
musimy pracować każdego 
dnia.

Wałbrzych powoli na 
nowo rozkochuje się w ko-
szykówce. Wszystko dzięki 
Pana zespołowi? 

- Z tego właśnie się najbar-
dziej cieszę, że mamy najlep-
szą frekwencję w całej lidze, 
hala na naszych meczach 
wypełnia się w 80 procentach 
i zawsze możemy liczyć na 
wsparcie, doping kibiców. 
W mieście czuć pozytywną 
energię dla koszykówki i chęć 
odbudowania wielkich klubo-
wych tradycji wałbrzyskiego 
Górnika.

Proszę to wreszcie głośno 
powiedzieć – idziecie po 
awans? 

- Idziemy po zwycięstwo w 
każdym meczu. 

Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Idziemy po zwycięstwo 
w każdym meczu

Dawno na koszykarzy z Wałbrzycha nie spłynęło 
tyle pochwał. Ale jest powód. Górnik Trans.eu 
jest liderem tabeli na 
półmetku zmagań w 
I lidze. Z trenerem 
Łukaszem Grudniew-
skim podsumowuje-
my pierwszą rundę 
sezonu zasadniczego. 

Uniwersalny żołnierz dołączył
Górnik Trans.eu Wałbrzych sprowadził Karola Kamińskie-
go, który ostatnie pół roku spędził w ekstraklasie. To bar-
dzo ciekawy zawodnik!

Jeszcze przed zamknięciem 
okienka transferowego dzia-
łacze Górnika postanowili 
wzmocnić skład. Do lidera 
1. ligi dołączył 22-letni Karol 
Kamiński. Wywodzący się z 
Tczewa koszykarz był przyspa-
wany do ławki Trefla Sopot, ale 

jeszcze w poprzednim sezonie 
był wyróżniającym się graczem 
na parkietach 1. ligi, gdzie 
notował śr. 17 pkt w barwach 
Elektrobudu-Investment ZB 
Pruszków. Przed przygodą 
na Mazowszu terminował w 
rezerwach Asseco Arki Gdynia, 

notując w 2. lidze śr. ponad 16 
„oczek” (rozgrywki 2017/18).

To bardzo uniwersalny za-
wodnik. Mierzy 195 cm wzro-
stu, może właściwie wystę-
pować na czterech pozycjach: 
od rozgrywającego do – przy 
sprzyjających okolicznościach 

– silnego skrzydłowego. Naj-
lepiej czuje się jednak jako 
rzucający, jest swego rodzaju 
mieszanką trzech innych bia-
ło-niebieskich: Damiana Pie-
locha, Bartłomieja Ratajczaka 
i Krzyśka Jakóbczyka.
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 » Witamy Karola Kamińskiego 
(w zielonej koszulce z nr 6) na 

biało-niebieskim pokładzie
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Dawno na koszykarzy z Wałbrzycha nie spłynęło 
tyle pochwał. Ale jest powód. Górnik Trans.eu 
jest liderem tabeli na 
półmetku zmagań w 

Łukaszem Grudniew-

sezonu zasadniczego. 
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 » - Wiemy, że zawsze możemy liczyć na wsparcie 
i doping kibiców – mówi Łukasz Grudniewski, 

szkoleniowiec koszykarzy Górnika Trans.eu 
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