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Czy wiesz, że…

WYLUZUJ!
UŚMIECHNIJ SIĘ

Mieszkańcy Wałbrzycha przed II wojną światową mieli warunki do uprawiania sportów zimowych. W dzielnicy Podgórze (przyłączonej w 1934 roku) istniały 3 skocznie narciarskie: przy
schronisku Kolbebaude (Góra Barbarka), na Górze Zamkowej i przy obecnej ulicy Świdnickiej. Były
to drewniane skocznie narciarskie, ta ostatnia pozwala zawodnikom na oddawanie 30-metrowych
skoków. Miłośnicy saneczkarstwa mogli korzystać z toru w Parku Jana III Sobieskiego, który powstał
w 1909 roku i miał ok. 560 metrów. Znajdował się na zachodnim zboczu Góry Parkowej (Galgenberg), zaczynał się powyżej Harcówki, a kończył się w pobliżu obecnej ulicy Lotników. Na Górze
Parkowej był także stok narciarski. Popularnym sportem zimowym było też narciarstwo biegowe,
Red
okoliczne lasy sprzyjały jego uprawianiu.

Tu nas znajdziecie
Gazetę otrzymasz na
ulicy w Wałbrzychu
od naszych kolporterów:
- na Pl. Grunwaldzkim
- na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej
z ul. Gdańską
- na Piaskowej Górze „Pod
zegarem”
- na Podzamczu przed bazarem
od ul. Grodzkiej
- przed fabryką Toyoty
- przed fabryką Cersanitu
- przed dworcem Szczawienko
- przed marketem OBI
Także tu:
WAŁBRZYCH
- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szczawienko – kiosk spożywczy
- budynek Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu
- Biuro Obsługi Klienta UM w
Wałbrzychu
- Szpital Sokołowskiego na
Piaskowej Górze

- Biblioteka pod Atlantami
- Hala Wałbrzyskich Mistrzów
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materiałów Budowlanych
- Miejski Zarząd Budynków ul.
Andersa
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
Podzamcze
- Przychodnia Specjalistyczna
Regina i Walenty Śliwa (Podzamcze, ul. Grodzka)
- Przychodnia Specjalistyczna
Regina i Walenty Śliwa (Szczawienko, ul. Uczniowska)
- 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)
- Kiosk Trafikapro przy ul. Broniewskiego 65A na Piaskowej
Górze (lok. D3, obok filii biblioteki)
- Punkt Jobo (Lotto, Prasa) przy
ul. 1 Maja 106 na Sobięcinie
- Punkt Afi (Lotto, Prasa) przy ul.
Świdnickiej 1 na Podgórzu

BOGUSZÓW-GORCE
- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”
JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Drohomirecki
GŁUSZYCA
- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław
Wielgus
STARE BOGACZOWICE
- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” – Kompleks Dworzysko (al. Spacerowa)
WALIM
- sklep PHU Darek przy ul. Długiej 4
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To specjalnie
dla Was

POGODA
Wtorek 21.01
Temp. 4/-3
zachmurzenie duże

Piszecie, że nasze konkursy to znakomity pomysł. Wiemy!
Robimy je z myślą o Was drodzy czytelnicy. Żebyście z chęcią sięgali po WieszCo nie tylko dla ciekawych artykułów,
które, jak nas informujecie, podobają się wam, ale też po
to, żebyście z przyjemnością mogli brać udział w… konkursowej zabawie. Odpowiedzieć na proste pytanie, być
jednym z pierwszych w restauracji i zjeść pyszny lunch. Na
nasz koszt! Tymczasem przygotowujemy dla Was już kolejne
konkursy. Także te pyszne, ale… przecież nie samym jedzeniem człowiek żyje. Wkrótce będziemy mieć dla Was inne
konkursowe niespodzianki. Zaręczamy, warto nas uważnie
przeglądać i czytać od deski do deski. Bo wiadomo nie od
dziś, że WieszCo daje do myślenia.
Niezmiennie, od początku wydawania naszego tygodnika, zachęcamy Was do kontaktu z nami. Dzielenia się spostrzeżeniami,
bo to, co piszecie, jest dla nas najważniejsze. Opinie, refleksje
i czasem podpowiedzi traktujemy bardzo, bardzo poważnie.
Czekamy na maile pod adresem: redakcja@wieszco.pl.

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

Tomasz Piasecki,
redaktor naczelny WieszCo

Środa 22.01
Temp. 3/-1
zachmurzenie małe
Czwartek 23.01
Temp. 3/-3
zachmurzenie duże
Piątek 24.01
Temp. 5/-1
zachmurzenie małe
Sobota 25.01
Temp. 5/1
zachmurzenie
duże z przelotnymi
opadami
Niedziela 26.01
Temp. 6/1
zachmurzenie duże
Poniedziałek 27.01
Temp. 6/0
pochmurno

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

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

Kontakt
ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

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

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

» W przedwojennym Wałbrzychu mieszkańcy mieli
znakomite warunki do uprawiania sportów zimowych

Prawdopodobnie w 2021 roku dokończony zostanie remont
jednego z ostatnich odcinków ulicy Wrocławskiej.

z ostatnich odcinków ulicy Wrocławskiej,
który wymaga remontu. Wcześniej prace
nie zostały tu przeprowadzone, bowiem
gmina Wałbrzych nie mogła dojść do
porozumienia z WSZiP. Tak więc prawdopodobnie remont tego odcinka, a także

obniżenie jezdni pod wiaduktem, żeby
nie dochodziło tu do sytuacji, kiedy
samochody nie mieściły się, zostanie
przeprowadzony w 2021 roku.
Ulica Wrocławska to jedna z ważniejszych arterii miasta, a jej dokończenie
jest odwlekane również ze względu na
trwającą budowę obwodnicy Wałbrzycha. Prowadzenie tych dwóch inwestycji
jednocześnie spowodowałoby olbrzymie
trudności w poruszaniu się po mieście.
SCB

Ulicy na Białym Kamieniu, przy
której stała fabryka,
patronował francuski, komunistyczny
(a jakże) dziennikarz,
Gabriel Peri. Dziś to
ul. Daszyńskiego, a
po Polsporcie nie ma
już śladu. Ponad 40
lat temu w firmie pracowało jednak kilkaset
osób. To właśnie w połowie lat 70. wałbrzyski
zakład został przejęty i tak
powstała Wałbrzyska Wy-

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

» Wałbrzyski Polsport
słynął z dobrej
jakości obuwia

Pamiętacie te hity?!
Nie chodzi o utwory muzyczne, ale piłki „Biedronki” i buty „Smecze”. Tak, tak, to za słynnymi futbolówkami z wałbrzyskiego Polsportu uganiało się pół
Polski, a drugie pół chodziło w butach z naszej fabryki. Na „Kosze” z charakterystycznym znaczkiem
dwóch krótkich pasków i dłuższego poprzecznego
zbierało się pół dzieciństwa.

- Miałem jak każde dziecko
świnkę skarbonkę. O ile dobrze
pamiętam, niebieską. Wszystkie
pieniądze do niej wrzucałem,
bo oszczędzałem na buty z
Polsportu. Zapisywałem do
zeszytu odkładane monety,

żeby wiedzieć, kiedy mogę ją
rozbić – przyznaje Jarosław
Przybylski. Gdy uzbierał odpowiednią sumę, popędził do
sklepu sportowego przy obecnej ul. Słowackiego w centrum
Wałbrzycha, gdzie dziś mieści

się bank i kupił upragnione
„Kosze” z Polsportu. Buty, które
były przedmiotem pożądania
chyba każdego w latach 80.
- Doskonale pamiętam te
buty. Były lekkie, starannie
wykonane, dobrze skrojone,

wytrzymałe i nawet ładne
– uśmiecha się Tadeusz Godlewski, który w Polsporcie
przepracował 24 lata. Zaczynał
w 1967 roku, gdy zakład nosił nazwę Fabryki Obuwia w
Wałbrzychu. Ot tak zwyczajnie.

twórnia Sprzętu Sportowego
Polsport. Pod koniec lat 70.
fabryka wypuściła na rynek
nowy model obuwia. To były
właśnie wspomniane „Kosze”. Buty natychmiast zyskały
uznanie. Partię 300 sztuk kupił
„na pniu” koszykarski Śląsk
Wrocław. W butach grali też
zawodnicy innych zespołów,
także gracze miejscowego
Górnika. – Produkowaliśmy
też obuwie treningowe, siatkarskie, słynne buty „Smecze”,
a także niezwykle popularne
„Zawraty”, buty wysokogórskie – wspomina Tadeusz Godlewski.
Znakiem firmowym Polsportu była jakość. W każdym dziale – począwszy od wzorcowni,
poprzez szwalnię, rymarnię, a
skończywszy na dziale zbytu
– znajdowała się specjalna
grupa pracowników czuwająca
nad jakością. – Dziś można
pomyśleć, że w czasach PRL
nie dało się wyprodukować
dobrej rzeczy, ale proszę mi

Fot. (red)

Dokończą remont Wrocławskiej
Na ten rok zaplanowano 300 tys. zł w
budżecie gminy Wałbrzych na wykonanie
dokumentacji dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej
od ul. Piotrowskiego do ul.
Grota Roweckiego. To jeden
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wierzyć, nasze wyroby były
najwyższej klasy. Kontrolerzy jakości nie mogli sobie
pozwolić na przepuszczenie
żadnego bubla – mówi Tadeusz Godlewski. Dlatego
obuwie z wałbrzyskiej fabryki
sprzedawane było na wszystkie kontynenty świata do ok.
70 krajów. W „Polsportach”
chodzili nie tylko Niemcy czy
Francuzi, ale biegali Afrykanie,
a w piłkę kopała prawie połowa Europy. Tak zwane korki
były wytrzymałe, bo zrobione
z dobrej jakości skór, a do tego
na porządnej podeszwie. Cholewka przeszywana, wkręty nie
do zdarcia. Czego można było
więcej wymagać? „W Wałbrzychach”, jak mówili piłkarze,
grało się naprawdę wygodnie. Roczne kontrakty zakładu
sięgały – uważajcie – 110 tys.
sztuk butów piłkarskich!
– Gdy przyjmowałem się do
pracy, zostałem zatrudniony
w rymarni, gdzie spędziłem 5
lat. Ręcznie szyłem tam piłki.
Trzy do czterech dziennie. Na
dwóch zmianach pracowało
nas ponad setka. Dziennie
z rymarni wychodziło kilkaset „Biedronek” – wraca pamięcią Tadeusz Godlewski.
Tak pieszczotliwie nazwano
futbolówkę w biało-czarne
łaty, której oficjalna nazwa
brzmiała… „Zorza”. Nikt nie
wiedział, dlaczego akurat tak ją
„ochrzczono”. Pamiętacie ją na
pewno. Niejeden z was kopał
w nią na podwórku, wrzeszcząc, że jest Deyną, Bońkiem
czy Szarmachem. „Biedronka”
szyta była z 32 łat – czarnych
w kształcie pięciokąta i białych
sześciokątnych. Później technologię produkcji przejęły od
Wałbrzycha zakłady Polsportu
z Krosna i Poznania, ale to już
nie było to! Plotka głosiła, że
nawet Adidas wzorował się
na wałbrzyskiej futbolówce,
wysyłanej na eksport do 56
krajów!
W Polsporcie na Białym Kamieniu szyto też piłki koszykarskie (z 24 łat), czy do piłki
ręcznej (z 18 łatek). Wszystkie
ręcznie robione. Porządnie
wykonane z naturalnej skóry,
nie to, co teraz.
Tomasz Piasecki
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Spotkali się samorządowcy
Zjazd prezydentów, burmistrzów i wójtów został zorganizowany w Szczawnie-Zdroju. Przedstawiciele Związku Miast
Polskich spotkali się, by radzić i rozwiązywać problemy.

-biznesowy. Przekonują się o tym prawie
codziennie mieszkańcy Szczawna-Zdroju,
Wałbrzycha, Świebodzic czy Świdnicy. To
pomiędzy tymi miejscami ludzie dojeżdżają
do pracy, gminy współpracują turystycznie.
W codziennym życiu prawie nie zauważamy

niuansów, z jakimi mierzyć się muszą włodarze miast, by zwykli mieszkańcy mogli na
współpracy skorzystać.
- Związek Miast Polskich jest skutecznym
adwokatem w realizacji zadań samorządu
w Polsce. Analizujemy pojawianie się
nowych aktów prawnych. Dzięki temu
łatwiej jest nam wypracować stanowisko samorządu wobec pojawiających się
wyzwań – mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Jako organizacja samorządów miejskich,
Związek opracowuje wspólne stanowiska
wobec rządu oraz dba o promocję miast
członkowskich w Polsce i za granicą. Współpraca pomiędzy poszczególnymi miastami
ma bardzo ważny charakter społeczno-
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Porno i robi się duszno
W rządzie powinni zatrudnić mister Wolfa. Jak w filmie
Pulp Fiction, rozwiązującego problemy w sytuacjach kryzysowych. Bo z niektórych pomysłów władzy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. A taki Wolf mógłby pomóc.
Jak choćby w przypadku… pornografii.
Tak, dobrze przeczytaliście,
chodzi o gołe babki oglądane w
internecie. No tak najogólniej mówiąc, bo wiadomo, że to bardzo
szerokie pojęcie, ale nie będziemy
się bawić w szczegóły, bo tu nie
o to chodzi. A o co? Filmy dla
dorosłych miałyby być dostępne
w sieci wyłącznie z osobistym
kluczem dostępu wydawanym
przez… rząd. Państwo chciałoby

w ten sposób ograniczyć dostęp
do pornografii gównie dzieciom,
a pozwolić pod swoim nadzorem
napawać się nagością dorosłym.
Jak rozumiemy, ci mieliby występować do ministerstwa cyfryzacji
o pozwolenie. Pisać podanie, list
umotywować jakimiś ważnymi względami, dostarczyć trzy
zdjęcia – swoją drogą ciekawe
w jakich pozycjach – i czekać

na przyznanie indywidualnego
kodu dostępu. My proponujemy,
żeby minister wymagał jeszcze
dołączenia obiegówki podpisanej
przez sąsiadów – że nie oglądamy filmów za głośno, proboszcza
– że regularnie spowiadamy się
z tego, co robimy przed ekranem
telewizora i bibliotekarkę – że
dla równowagi czytamy dzieła
Stanisława Michalkiewicza oraz

eseje Tomasza Sakiewicza. Czy
wy to ogarniacie?! Prosicie rząd,
by obejrzeć kilka „momentów” w
sieci, a oni wysyłają wam zdrapkę z kodami dostępu. Iran czy
Korea Północna jawi się przy tym
pomyśle niczym oaza swobód
obywatelskich.
Zaraz się odezwą niektórzy
święcie oburzeni. Porno? To tak jak
z disco polo. Niby nikt nie słucha, a

Fot. (red)
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każdy zna teksty piosenek, a gdy na weselu zabrzmi
„Jesteś szalona…” to zza stołu nawet wujka Jurka
po trzech zawałach i z wszczepionymi bajpasami
jest w stanie do tańca porwać ciotka Hela, co ma
żylaki grubości kiełbasy myśliwskiej. Nie tak dawno
Brytyjczycy chcieli u siebie wcielić podobny pomysł,
ale w porę poszli po rozum do głowy i zorientowali
się, że to zbyt duża ingerencja w prywatność. A
do tego kłopot z ochroną danych osobowych obywateli. Poszli w innym kierunku. Tacy na przykład
piłkarze Manchesteru City po ostatnio wygranym
meczu zaprosili podobno do hotelu 22 modelki
(dopuszczamy, żeby to słowo zastąpić innym), które
przyleciały specjalnie na tę okazję z Włoch. Żony i
partnerki piłkarzy, popularnie zwane WAG’s, zostały
w domach… Można inaczej? Można!
No a teraz wyobraźcie sobie, występujecie o
kod dostępu do filmów dla dorosłych i następuje
jakiś wyciek danych. Niemożliwe? Ile razy słyszeliście podobne historie, potem wasze dane walałyby się po jakichś śmietnikach, czy fruwały po
całym internecie. Choć z drugiej strony to byłaby
dopiero zabawa, lepsza niż na rollercoasterze w
Europa Parku dowiedzieć się, kto w domowym
zaciszu przegląda porno. Wiele pomnikowych osobowości, uważających siebie prawie za świętych,
mogłoby lec w gruzach.
Nie mówimy, że założenie jest złe. Trzeba dzieciakom jakoś ograniczyć dostęp do golizny, ale
w taki sposób?! Zresztą jak to technicznie przeprowadzić? Chyba nie tak jak proponuje minister
cyfryzacji, dogadując się z dostawcami treści i
właścicielami przeglądarek internetowych? Czy
ten pan w ogóle wie, co mówi? Trzeba go skontaktować z Wolfem, człowiekiem rozwiązującym
w filmie Pulp Fiction trudne sprawy. Pamiętacie,
jak John Travolta z Samuelem L. Jacksonem jadący
swoją gablotą, rozwalają na tylnym siedzeniu
chłopaka? Bo fura w środku miasta podskoczyła
na wybojach, a Travolcie spluwa przypadkowo
wypaliła. Co robią? Dzwonią z problemem do
swojego mocodawcy Marsellusa Wallace’a, który
posyła im na pomoc… właśnie Wolfa.
W sytuacji z porno, polskim Marsellusem mógłby zostać, hm, premier Mateusz Morawiecki, posyłając kogoś na pomoc swojemu ministrowi, który
wypalił z pomysłem „kodowania” pornografii iście
z grubej rury. Jak Travolta w czarnoskórego chłopaka. Wolfem mógłby być na przykład Zbigniew
Ziobro. Co o tym myślicie? Nie. Niech robi porządki
z sędziami, bo całkiem dobrze mu to wychodzi.
Może Jacek Sasin? Już lepiej, ale on jest od liczenia kasy w spółkach skarbu państwa. Jeszcze mu
się zera pomylą od zaprowadzania ładu. Mamy!
Nasz poseł, Michał Dworczyk. Posturą pasuje, a
jak przemówi, to i z sensem, i roztropnie. Idealny
człowiek do zadań specjalnych i łagodzenia wszelakich kryzysów, nawet tych wizerunkowych. Tylko
żeby Dworczyk zamiast ograniczeń w oglądaniu
porno nie wymyślił – dla odwrócenia uwagi –
przeprowadzenia drugiej akcji „Hiacynt”. Bo jak
powszechnie wiadomo, gej to wróg i najgorsza
zaraza.
Tomasz Piasecki
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PAPIER
Co należy wrzucać:

» Czy wiemy, jak segregować śmieci

• gazety,
• książki i inny papier,
• tekturę,
• worki papierowe,
• ścinki drukarskie.
Czego nie należy wrzucać:
• opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
• tapet,
• kalki,
• zatłuszczonego papieru.

Fot. (red)

BUTELKI PET
Co należy wrzucać:
• puste butelki plastikowe po różnych napojach typu PET.
Czego nie należy wrzucać:
• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.

Gdy puszka wpada
nie tam, gdzie trzeba
Bywa, że stajecie nad kolorowymi pojemnikami na
śmieci i drapiąc się po głowie, zastanawiacie się do
którego wyrzucić odpadki? Jasne, że tak! Wszyscy
mamy podobnie. Z segregacją cały czas jest problem. Wystarczy zajrzeć do niektórych kubłów, by
ręce opadły do ziemi.
Można mówić, pisać, wręcz
trąbić, a ludziska i tak wiedzą lepiej. „Sru” i wyrzucają butelki po napojach lub
puszki po piwie do kubła na
odpady zmieszane. Wystarczy przespacerować się w
miejsca, gdzie stoją wysokie
na 10 pięter budynki wielorodzinne, aby przekonać się,
że sortowanie to dla wielu
układanie… czystej odzieży
po praniu. Na pewno nie
segregowanie śmieci.
Choć opłaty rosną, my
wciąż nie możemy się nauczyć
dzielić odpadków. Nie mówimy, że to jest proste, ale mnożenie pisemne, czy obliczanie
pola figur też nie było łatwe,
gdy byliście w podstawówce. A jednak trzeba to było
opanować. Po pierwsze, nie
mamy już możliwości niesegregowania śmieci. Po prostu
ustawa nakłada taki obowią-

zek i już. Jeśli nie będziemy
tego robili lub postępowali
źle, jeszcze więcej zapłacimy
za odbiór naszych śmieci.
Później zacznie się psioczenie
na podwyżki.
Podstawowe zasady prezentujemy obok. Zobaczcie, w
niektórych przypadkach wystarczy postąpić „na chłopski”
rozum. Intuicyjnie też da się
to ogarnąć, bo nikt chyba nie
wyrzuca puszki po piwie do
żółtego pojemnika?! Są jednak
przedmioty, które powodują,
że trzeba się dłużej zastanowić. Bo niby wiemy, że do niebieskiego pojemnika wywalamy papier – gazety, książki,
tekturę – ale musi być czysty i
suchy. Co jednak zrobić z lekko
zatłuszczonym opakowaniem
po pizzy? Też wyrzucić do
niebieskiego pojemnika, ale
przedtem zgnieść. To bardzo
ważne, bo jeśli wrzucimy do

kubła karton po dużym telewizorze, a lubimy takie wielkie
sprzęty, to w jednej chwili
zapełnimy całą przestrzeń.
Dlatego zgniatajmy makulaturę. To samo musimy robić
w przypadku butelek PET, lądujących w żółtym pojemniku.
Tu nie wrzucajmy natomiast
puszek po piwie, czy opakowań po olejach lub smarach.
Na to jest inne miejsce. Do
„żółtka” powinny także trafiać
nakrętki, jeśli nie zbieramy
ich akurat na szczytny cel.
Z zielonym kubłem sprawa
wcale nie jest prosta. Niby
butelki wrzucają tu prawie
wszyscy. Słoiki po dżemie,
majonezie, musztardzie, czy
warzywach też wielu. Nie
wolno tu jednak „pakować”
rozbitych kieliszków, szklanek,
zniszczonej ceramiki, a już
absolutnie żarówek czy szklanych opakowań farmaceu-

tycznych. Duży kłopot mamy
z pojemnikiem z żółtą klapą,
dokąd powinny trafiać opakowania. Choćby kubki po jogurtach, pojemniki po dezodorantach, reklamówki i worki
foliowe, kartony po mleku
czy sokach, tubki po paście do
zębów, także puszki. Często
lądują tu jednak niepożądane
śmieci, np. plastikowe butelki
po napojach! W pojemnikach
na odpady zmieszane muszą
znaleźć się rzeczy niepodlegające recyklingowi – resztki
z obiadu, zatłuszczone ręczniki
papierowe, torebki po herbacie, skórki po bananie czy
cytrusach, artykuły higieniczne
albo niedopałki.
Żebyśmy mogli później ponarzekać i popłakać sąsiadowi
w rękaw jak wszystko drożeje,
w tym wywóz śmieci, weźmy
się najpierw za siebie.
Tomasz Piasecki

SZKŁO
Co należy wrzucać:
• butelki szklane,
• słoiki,
• opakowania szklane po przetworach,
• szkło po dodatkach używanych w kuchni
(majonez, musztarda),
• butelki po napojach (soki, woda, alkohol) oraz
uszkodzone ich części.
Czego nie należy wrzucać:
• szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe),
• szkła zbrojonego,
• luster,
• szklanek, kieliszków,
• szkła kryształowego,
• naczyń żaroodpornych,
• ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki,
miski),
• żarówek, świetlówek,
• kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
POZOSTAŁE ODPADY
OPAKOWANIOWE
Co należy wrzucać:
• puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości (np. po szamponach,
płynach),
• plastikowe opakowania po żywności (np.
kubki po jogurtach, margarynach),
• folie i torebki z tworzyw sztucznych,
• czyste kanistry plastikowe,
• opakowania wielomateriałowe typu tetrapak (kartony po
płynnej żywności) powinny być opróżnione,
• opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie...)
Czego nie należy wrzucać:
• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
• butelek typu PET.
ODPADY ZMIESZANE
Odpady, których nie można zbierać w odpowiednio oznaczonych kolorystycznie pojemnikach, ani przekazywać do punktu selektywnej
zbiórki odpadów, np. zużyte pampersy,
woreczki od odkurzacza, zepsute mięso, papierosy i niedopałki, odchody zwierzęce, stłuczka
szklana, należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

FAKTY

Nie ma czasu na stagnację
Wielomilionowe inwestycje w Wałbrzychu i okolicy, blisko pół mln
zł na wsparcie finansowe i rzeczowe lokalnych inicjatyw, uruchomienie funduszu pożyczkowego dla gmin oraz decyzja o budowie
nowych hal przemysłowych pod wynajem – to 2019 rok w WSSE.

Miniony rok przyniósł 19 nowych projektów
inwestycyjnych na terenie południowo-zachodniej Polski. Największa inwestycja zostanie
zrealizowana w Wałbrzychu. Toyota ogłosiła

podwojenie linii produkcyjnych związanych z
napędami hybrydowymi.
- Widzimy szczególne zainteresowanie
lokowaniem na naszych terenach inwestycji
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związanych z sektorem elektro-mobilnym –
mówi Piotr Sosiński, prezes WSSE.
Wałbrzyska strefa w 2019 roku wsparła finansowo i rzeczowo ponad 100 inicjatyw społecznych, sportowych, kulturalnych i edukacyjnych,
a także przeznaczyła środki na dofinansowanie
hufców ZHP oraz straży pożarnej.
- Jesteśmy i chcemy dalej być aktywni w życiu
społecznym całego regionu, dzielić się z innymi
tym, co wypracowaliśmy. Łącznie na te działania
przeznaczyliśmy blisko pół miliona złotych – podSCB
kreśla Kamil Zieliński, wiceprezes strefy.
mogliśmy przekazać znaczną
kwotę na WOŚP – podkreśla
Beata Burdek. – Dziękujemy
za wspólną akcję redakcji
i naszego sztabu. To był
wyjątkowy blok reklamowy. Kwotą ponad
4 tysięcy złotych reklamodawcy zasilili konto
WOŚP, pomagając w zakupie sprzętu medycznego
dla dzieci – mówi Jarosław
Buzarewicz, dyrektor WOK.
D o d a j m y, ż e Wi e s z Co przekazało na
przedsięwzięcie
Jurka Owsiaka dokładnie
4180 zł. To
cały dochód
z reklam z
pierwszego
w tym roku
wydania
naszego tygodnika.
Wi a d o mo już,
że tegoroczna
zbiórka w

Fot. Ryszard Burdek

» Wydawca WieszCo Beata Burdek (z lewej) przekazuje dochód z reklam z poprzedniego
wydania naszego tygodnika na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wspólnie pomogliśmy
Wałbrzyszanie stanęli na wysokości zadania. W tym
roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała
w mieście 181 208,66 zł. W ten sposób bijąc rekord
sprzed roku. A będzie jeszcze więcej. Cieszymy się,
że dołożyliśmy małą cegiełkę do tego wyniku.

Przypomnijmy, że cały dochód z reklam z poprzedniego wydania WieszCo sprzed
tygodnia trafił do puszek

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze w zeszłą środę w Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury oficjalnie

przekazała Beata Burdek,
wydawca naszego tygodnika.
– Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że właśnie tak po-

winniśmy postąpić. Cieszymy
się, że reklamodawcy chętnie
wsparli nasz pomysł i wzięli
udział w akcji. To dzięki nim

Fot. użyczone (WSSE INVEST-PARK)
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Wałbrzychu na największą
orkiestrę świata okazała
się rekordowa. Na razie
wiemy, że udało się zebrać
181 208,66. Ta kwota z
pewnością jeszcze wzrośnie. Bo dojdzie biżuteria,
obca waluta i kwoty z licytacji przedmiotów wystawionych na aukcjach.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku uzbierano 161
tys. zł. Mamy więc kolejny
rekord, a poprzeczka została
powieszona jeszcze wyżej.
Czy za rok pobijemy ten wynik? Musimy! Trzeba będzie
się jednak mocno postarać,
a my już dziś obiecujemy,
że włączymy się w akcję i
jeszcze gorliwiej będziemy
namawiać reklamodawców,
żeby wsparli inicjatywę. Dodajmy jeszcze, że w tym roku
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej
medycynie zabiegowej.
ToP
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Fot. (red)

» Mniej na liczniku niż podczas ostatniego badania technicznego oznacza kłopoty

Nie majstruj przy liczniku
Policjanci z Wałbrzycha ujawnili pierwsze samochody z cofniętymi drogomierzami. Rekordzista miał o ponad 100 tys. km mniej na
liczniku niż podczas ostatniego badania technicznego. Możecie
nawet nie wiedzieć, że wasze auto też jest „trefne”.
Kilkukrotnie w ostatnim tygodniu próbowaliśmy sprawdzić nasze samochody na
stronie www.historiapojazdu.

gov.pl. Podobno można bez
problemu. Nam się nie udało.
Według wskazówek wpisywaliśmy nr rejestracyjny, datę

pierwszej rejestracji oraz nr
VIN i nic. I tak było z kilkoma
pojazdami. Może wam się
uda.

Jedno jest pewne, jeżeli
kupiliście auto w Polsce z
rynku wtórnego, jest duże
ryzyko, że siedzicie na bombie

zegarowej. Od początku roku
podczas każdej kontroli drogowej policjanci mają bowiem
obowiązek sprawdzić aktu-

alny stan licznika waszego
pojazdu. Następnie porównać
go z danymi wprowadzonymi
do systemu przez diagnostów wykonujących okresowe
badania techniczne. Jeżeli
okaże się, że ktoś majstrował
przy drogomierzu – niekoniecznie wy, ale na przykład
ktoś, kto sprzedał wam wóz
– rozpocznie się karuzela z
wyjaśnianiem i prostowaniem
wszystkiego.
Policjanci z Wałbrzycha w
ciągu ledwie trzech ostatnich
tygodni ujawnili już blisko 20
samochodów z cofniętymi
licznikami. Aż 114 tys. km
mniej niż podczas ostatniego
badania technicznego miał
na liczniku zatrzymany do
kontroli Renault Megane.
Siedzący za kierownicą samochodu 66-latek z Wałbrzycha
był mocno zaskoczony tym
faktem. Wy też możecie tak
zareagować, jak mundurowi
zaczną sprawdzać wasze
auto. Z kolei w Bystrzycy
Kłodzkiej „wpadł” inny kierowca, w którego aucie drogomierz pokazywał zdecydowanie mniej kilometrów niż
podczas ostatniego badania
technicznego. Wskazania
Volkswagena różniły się od
danych dostępnych w Centralnej Ewidencji Pojazdów o
ponad 96 tys. km.
Warto widzieć że wszelkie
ujawnione zmiany w stanie
licznika lub inne nieprawidłowości wpływające na jego
pomiar podlegają karze. I
teraz uważajcie. Zgodnie z
prawem za zmianę stanu
licznika lub inne działania
mające wpływ na jego prawidłowy pomiar grozi do 5
lat więzienia.
Tomasz Piasecki

Zostań magistrem logistyki!
PWSZ w Wałbrzychu rozpoczyna właśnie zimową rekrutację
Początek roku sprzyja wcielaniu
w życie nowych projektów i planów
dotyczących rozwoju zawodowego.
Jednym z pomysłów może być decyzja o podjęciu studiów. Zimową
rekrutację na studia magisterskie
na kierunku logistyka rozpoczyna
właśnie Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu. Swoją ofertę kieruje
również do osób pracujących, umożliwiając im studiowanie w formie
niestacjonarnej.
Rekrutacja trwać będzie od 15
stycznia do 12 lutego 2020 roku
i jest adresowana do wszystkich
absolwentów studiów inżynierskich,
niekoniecznie do osób posiadających już dyplom logistyka. Program

kształcenia, obejmujący trzy semestry, skoncentrowany jest w dużym
stopniu na zagadnieniach ogólnych
dotyczących zarządzania projektami, prowadzenia przedsiębiorstw,
autoprezentacji, których praktyczna
znajomość przydaje się w wielu
zawodach. W programie studiów
nie brakuje jednak przedmiotów
typowo logistycznych, związanych
z modelowaniem komputerowym,
symulacją, controllingiem, Lean
Management, pomagających czynnym zawodowo logistykom podnosić swoje kwalifikacje. To właśnie
głównie z myślą o nich PWSZ w
Wałbrzychu prowadzi, równolegle z
formą stacjonarną, studia w formie
niestacjonarnej.

Uczelnia dysponuje nowoczesnym
zapleczem dydaktycznym oraz kadrą
specjalistów – naukowców i praktyków, dzięki czemu oferuje kształcenie
na wysokim poziomie, kładąc duży
nacisk na praktyczne umiejętności,
które przyszłym absolwentom rzeczywiście przydadzą się na rynku
pracy. Studenci mają do swojej dyspozycji specjalistyczne pracownie,
programy komputerowe, a także,
zakupiony ostatnio przez uczelnię,
symulator wózka widłowego i aplikację VR (virtual reality) umożliwiającą wykonywanie zadań dotyczących
inspekcji stanu technicznego naczepy
oraz optymalizacji załadunku.
Rejestracja kandydatów na studia
stacjonarne i niestacjonarne odbywa

się za pośrednictwem systemu online.
Następnie komplet dokumentów
należy złożyć w Dziale Nauczania i
Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4,

Wałbrzych, pokój 24). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie uczelni
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/.
Materiały nadesłane przez PWSZ Wałbrzych
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Okiem gracza

… Ubisoft wydawał kolejne wersje Just Dance, przy
których tańczymy i spalamy
kalorie już od ponad 10 lat.
Coraz nowsze rozwiązania
technologiczne wskazują na

to, że e-sport w przyszłości
może zastąpić dotychczas znane formy wysiłku fizycznego.
Kolejny krok w tym kierunku
wykonało Nintendo prezentując ,,Ring Fit Adventures”.

Kto by pomyślał, że wystarczy podłączyć kontrolery z
malutkiego Nintendo Switch
do (nie)zwykłego kółka, żeby
uzyskać maszynę, która pomoże nam wykonać trening

Prawnik radzi
Jak co tydzień na trudne pytania odpowiada prawnik Adam Daraż. Dziś zastanawiamy się nad tym, czy pracodawca
odpowiada za wypadek pracownika
poza firmą?
Zdarza się , iż pracownik np. na
skutek niedochowania należytej
staranności przez osoby odpowiedzialne za stan chodnika, czy ulicy
doznaje wypadku i ponosi uszczer-

bek na zdrowiu. Co wtedy? Czy
pracodawca odpowiada za wypadek
pracownika poza firmą?
To zagadnienie rozpatrzył niedawno Sąd Najwyższy w wyroku z dnia

całego ciała. I to w jaki genialny sposób!
Koniec ze słuchaniem fitnessowych porad Ewy Chodakowskiej, teraz możesz ćwiczyć
mięśnie, a przy okazji zdobywać punkty w ponad 60 grach!
Zmierz się z robotami w baseball, biegaj z jeleniami, czy
niszcz napotkanych przeciw-

12 grudnia 2019 roku w sprawie o
sygn. akt I PK 205/18. Chodziło o
okoliczności, czy gdy osoba pracująca w jednym miejscu i ulegająca
wypadkowi przemieszczając się z
pracy do domu, by tam nadal kontynuować pracę, może być uznana za
wypadek przy pracy, a nie w drodze
do lub z pracy.
Sąd przesądził, iż jeśli wypadek wystąpił na terenie posesji
nienależącej do pracodawcy, to
nie można mówić o jakiejkolwiek
odpowiedzialności zakładu pracy
za to zdarzenie. Wskazano również, iż żaden przepis prawa nie
nakłada na pracodawcę obowiązku

ników. Wystarczy pociągnąć,
nacisnąć lub obrócić krążek
kontrolujący grę. Wszystko
brzmi prosto i przyjemnie,
ale ta mała, niewinna obręcz,
potrafi porządnie zmęczyć.
Jednak pierwszym krokiem ku
temu jest wyłączenie ulubionej
gry i wstanie z kanapy.

Znów zjecie z nami smaczny lunch. Do wygrania jest smażony
ser w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu. Restauracja znana jest wałbrzyszanom od lat, niegdyś była synonimem
rozrywki, dziś lokal związany jest z dobrym jedzeniem i klimatycznym wnętrzem. To szczypta Czech w sercu Wałbrzycha. W
Gospodzie Kuflowej można zjeść: żurek z białą kiełbasą, golonkę
na chrupko, polędwiczki w sosie kurkowym, ale są też dostępne
dania kuchni czeskiej: panierowany ser, bitka wołowa z knedlami
czy czeska gulaszowa. W ofercie jest kilkanaście czeskich piw
butelkowych oraz beczkowy Primator. Wnętrze lokalu zdobią
czeskie gazety, tabliczki , a także stare zabytkowe sprzęty, co w
połączeniu z miłą obsługą daje niepowtarzalny klimat.
Weź udział w konkursie i wygraj lunch. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Widzisz zdjęcie? Jaki sklep, odwiedzany
szczególnie chętnie przez młodzież, istniał na parterze tego
budynku w latach 70. i 80. ubiegłego wieku? Nagrodami dla
osób znających prawidłową odpowiedź jest 15 dań – smażony ser z frytkami i sosem tatarskim w restauracji Kryształowa
Gospoda Kuflowa w Wałbrzychu przy ul. Dunikowskiego
(Piaskowa Góra).
Co trzeba zrobić, żeby otrzymać obiad? Poprawne odpowiedzi
wystarczy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w restauracji. Ale uwaga, każdy z 15 zwycięzców otrzyma tylko jeden
zestaw. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w gospodzie czekają od najbliższej środy do
piątku. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

CHALLENGER

Julia – SKN Challanger

ponoszenia odpowiedzialności za
każdą szkodę, jakiej pracownik
doznaje, zwłaszcza w budynku lub
na posesji, których pracodawca nie
jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Zatem w przypadku opisanym
wyżej pracownikowi nie należy się
jakiekolwiek jednorazowe odszkodowanie według przepisów wypadkowych , ani też odszkodowanie
cywilne od pracodawcy.
Macie jakiś kłopot? Piszcie do
naszego prawnika, a on spróbuje
wyjaśnić wam prawne zawiłości i
umiejętnie wytłumaczy jak poruszać
się w gąszczu przepisów. Czekamy

UWAGA KONKURS

SKN

na maile pod
adresem:
redakcja@
wieszco.pl.
R a d ca prawny
Adam Daraż z
Kancelarii Radcy Prawnego
DARAŻ i DOR A D C Yu l .
Chrobrego
12/4, 58300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail:
kancelaria@daraz.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Najpierw ukazało się Wii Sport, gdzie
na początku mogliśmy spróbować
swoich sił w pięciu dyscyplinach sportowych. Potem Zumba Fitness zaprezentowała własną grę zachęcającą do
ćwiczeń, a w międzyczasie…

Fot. użyczone (www.nintendoswitch.pl)

Ring Fit Adventure

Red

KUPON
Jaki sklep, odwiedzany
szczególnie chętnie przez
młodzież, istniał na parterze
tego budynku w latach 70. i 80.
ubiegłego wieku?
........................................................
........................................................
........................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania
w restauracji
Kryształowa Gospoda Kuflowa
w Wałbrzychu
(ul. Dunikowskiego 20)

» Czy wody może rzeczywiście kiedyś zabraknąć? Na to pytanie
odpowiemy wspólnie z Wodociągami Wałbrzych w naszej kampanii

Fot. użyczone (Antoni Miziołek)

Nasza
dobr a
woda

Nasz wspólny skarb
Odkręcacie kran i leci woda. Proste, prawda? Zastanawialiście się jednak kiedykolwiek, jak to jest,
że w domach macie wodę? Czy możliwe jest, żeby
jej kiedyś zabrakło? Wyobrażacie to sobie w ogóle?
Ile pracy trzeba włożyć,
żeby ją doprowadzić do
mieszkania? To nie jest takie proste! Między innymi
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na te pytania odpowiemy w
kampanii społecznej, z którą
ruszamy razem z Wodociągami Wałbrzych. Chcemy wam

uświadomić, że woda nie jest
nieskończonością. Że trzeba
ogromnych nakładów sił i
środków, żeby ją pozyskać,

uzdatnić i doprowadzić do
mieszkań. Istnieje realne ryzyko, że kiedyś – i to znów nie
w takiej odległej przyszłości

– może jej zabraknąć. Uśmie- wody może kiedyś zabraknąć
chacie się pod nosem? Nie i dlaczego możemy zostać
ma powodów, bo wystarczy jej pozbawieni. To my sami
przypomnieć sobie doniesie- powodujemy, że jest jej coraz
nia z lata zeszłego roku. Gdy mniej. Co możemy zrobić, żeby
media obiegły informacje o pomóc środowisku naturalnereglamentacji wody w nie- mu? Podpowiemy, jak w prosty
których polskich miastach. sposób oszczędzać wodę. PoDziwiliście się, podobnie jak każemy inwestycje Wodociąmy. Jak to, może zabraknąć gów Wałbrzych, których nie
wody?! Tak, to samo może widać gołym okiem, a które
spotkać Wałbrzych i region, trzeba realizować, by wodę
dokąd wodę dostarczają Wo- dostarczać do wielu zakątków
dociągi Wałbrzych.
regionu. Zastanowimy się, czy
Kampania społeczna „Nasza woda z kranu jest naprawdę
dobra woda” potrwa przez lepsza od tej butelkowanej,
pół roku. Podzieliliśmy ją na pompowanej w opakowania
12 odcinków. Pierwszy już za PET, które zalewają cały świat?
tydzień. Kolejne ukazywać się Opowiemy o małżach, które
będą w co drugim wydaniu dbają o jakość wody. Ktoś
WieszCo. Dzięki nam dowie- zapyta serio? Serio, serio! O
cie się, skąd
waszą wodę w
w ogóle
kranach „troszIle pracy
bierze się
czą się” owoce
trzeba włożyć,
w o d a ?
morza!
Wyjaśnimy
Będzie cieżeby wodę
proces jej
kawie, spekdoprowadzić
dostawy i
takularnie i
do mieszkania? bez sztampy.
uzdatniania. Pokaraszamy
To nie jest takie Zzaa ptydzień
ż e m y, ż e
na
proste!
dostarczepierwszy odcinie wody w
nek kampanii
naszym górzystym regionie społecznej WieszCo i Wodociąnie należy do łatwych zadań. gów Wałbrzych „Nasza dobra
Red
Odpowiemy na pytanie, czy woda”.
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Ile w Wałbrzychu zebrano
pieniędzy podczas
tegorocznego finału WOŚP

przepytuje Was
Nie zawsze pytamy czytelników o sprawy aktualne. Tym razem jednak
okazja była wyjątkowa – 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spytaliśmy was, ile w tym roku udało się zebrać w Wałbrzychu
na akcję Jurka Owsiaka? Z odpowiedzią były kłopoty.
Nic dziwnego, bo naprawdę
było to szczegółowe pytanie.
Dlatego założyliśmy przedziały, co 10 tys. zł. Nie chcieliśmy,
żebyście bawili się w podawanie sumy co do grosza.
Mimo to było bardzo trudno
poprawnie odpowiedzieć.
Tylko dwie osoby wskazały
170 tys. zł, co jest poprawną
odpowiedzią. Przypomnijmy,
że według stanu na niedzielę
(14 stycznia) w naszym mieście zebrano 171 tys. zł. Wie-

my, że ta kwota już wzrosła,
o czym można przeczytać w
tym wydaniu WieszCo. Kilka
osób pomyliło się nieznacznie,
inne były bardzo daleko od
dobrego strzału. Dwie rekordowe odpowiedzi to 5 mln zł
i 1,5 mln zł.
Wszystkim bez wyjątku
dziękujemy, że chcecie się z
nami bawić, biorąc udział w
ankietach.
Tradycyjnie w sondzie
wzięło udział 100 osób,

co oczywiście, jak już nieraz tłumaczyliśmy, nie jest
liczbą reprezentatywną,
ale chodzi przecież o dobrą

zabawę. Przepytaliśmy
55 kobiet i 45 mężczyzn.
Red
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NASZE POCIECHY

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?
Lepiej, żebyś nie musiał się o tym przekonać! Podpowiadamy, że grozi ci wysoka
kara finansowa. Wysoka, bo nawet do 5
tys. zł. Zrób więc nowy dowód natychmiast. Aby wszystko przebiegło szybko i
bez komplikacji, musisz mieć dobre zdjęcie. Takie zrobisz tylko w Kodak Express Super Fotograf. Tylko my damy ci certyfikat,
że zdjęcia są zgodne z przepisami. Tylko
my zrobimy ci zdjęcia biometryczne BIOfoto. 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 dokumentów – fotografie biometryczne – najlepiej
zrobić u profesjonalisty. Tylko w Kodak
Express Super Fotograf Wałbrzych możesz

» Oktawia Derbich, ur. 9.01.2020 o godz. 3.50,
waga 3370 g, wzrost 53 cm, z Jaworzyny Śląskiej

» Kuba Michalski, ur. 8.01.2020 o godz. 11.49,
waga 3160 g, wzrost 53 cm, ze Świebodzic

mieć 100% pewności i zrobić zdjęcia do dokumentów. 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 Śródmieścia – ul. Mickiewicza 27, gdzie na parkingu komfortowo zaparkujesz samochód.

» Iga Michalska, ur. 6.01.2020 o godz. 21.40,
waga 3150 g, wzrost 54 cm, z Jawora

» Kuba Biliński, ur. 10.01.2020 o godz. 0.48,
waga 3190 g, wzrost 54 cm, z Nowej Rudy

» Aleksander Talerzowski, ur. 7.01.2020 o godz. 17.04,
waga 3600 g, wzrost 54 cm, z Wałbrzycha

» Laura Michalska, ur. 8.01.2020 o godz. 11.40,
waga 3160 g, wzrost 53 cm, ze Świebodzic

» Jagoda Gustafik, ur. 8.01.2020 o godz. 19.50,
waga 4170 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha

WIESZ CO | NR 3/21.01.2020 r.
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ROZMOWA TYGODNIA

Robimy to, co
trzeba dla zwierząt

» - Głównie zajmujemy się
ptakami. Gdy przywozimy
chorego lub poszkodowanego
osobnika najpierw trafia on
pod opiekę weterynarza –
mówi Robert Bajek, członek
zarządu Fundacji Dzika
Nadzieja

Pamiętasz cytat z wiersza Brzechwy: „Dzik jest
dziki, dzik jest zły”?
- Chyba każdy pamięta
(uśmiech). Nie do końca
tak to wygląda, ale trzeba
przyznać, że na dziki trzeba
uważać, bo to niebezpieczne
zwierzęta, ale niekoniecznie od razu wskakiwać na
drzewo.
Dzikie zwierzęta są złe?
- Absolutnie nie! Nie ma
czegoś takiego jak złe zwierzę, ale jak widać literatura
od najmłodszych lat nastawia negatywnie czytelnika
do niektórych zwierząt, strasząc nimi dzieci, co nie ma
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Weźmy taką bajkę
o Czerwonym Kapturku, w
której wilk przedstawiany
jest jako zło ostateczne. A
przecież tak nie jest.
A teraz poważnie. Dzikie zwierzęta potrzebują
pomocy?
- Potrzebują pomocy głównie w przypadku chorób i
wypadków. Nie ma w tej
chwili rozwiązań systemowych dotyczących leczenia i
rehabilitacji dzikich zwierząt,
o które od lat zabiegamy.
Zresztą nie tylko my, ale
inne fundacje również. Nie
mówimy tu o rozwiązaniach
na poziomie gminy, miasta czy powiatu, ale całego
kraju. O dzikich zwierzętach
mówią cztery ustawy: prawo
łowieckie, ustawa o ochronie zwierząt, o ochronie
przyrody i ustawa w spra-

wie czystości i porządku w
gminie. W żadnej z nich nie
znajdziemy jednoznacznego
zapisu o podmiocie, który
miałby obowiązek zająć się
dzikim zwierzęciem.
Dlatego powstają takie
fundacje jak wasza w Jedlinie-Zdroju?
- Tak. Część gmin, świadomych problemu, podpisuje
umowy z gabinetami weterynaryjnymi lub ośrodkami
rehabilitacji i w razie konieczności jest się do kogo
zwrócić. Inni nie mają takich
regulacji u siebie i wtedy
zaczynają się problemy, a
zwierzęta cierpią, pozostawione same sobie.
U ludzi wciąż pokutuje
pogląd, że dzikie zwierzę
na pewno sobie poradzi?
- Oczywiście. Mówią tak
głównie ci, którzy mają
styczność ze stworzeniami
domowymi. Ktoś pójdzie
z pieskiem na szczepienie,
do fryzjera, nasypie mu karmy do miski i mówi, że się
nim zajmuje. W porządku,
ale w przypadku zwierząt
żyjących na wolności tak
to nie działa. Trzeba mieć
tego świadomość. Kilka miesięcy temu zadzwonił do
mnie mieszkaniec Kamiennej
Góry. Dorosły facet, a płakał
przez telefon jak dziecko.
Mówił, że pod jego dom
podeszła dorosła sarna z
młodym, który miał urwaną
żuchwę. Samica podprowadziła potomstwo pod płot i
uciekła do lasu. Szukała dla

młodego ratunku. Właściciel
domu poprosił nas o pomoc.
Pojechaliśmy, ale nim dotarliśmy na miejsce, młody już
nie żył.
Właśnie takimi przypadkami zajmujecie się w fundacji Dzika Nadzieja?
- Skupiamy się na ratowaniu, leczeniu i rehabilitacji
zwierząt. Sygnały o poszkodowanych stworzeniach
otrzymujemy z rozmaitych
źródeł. Dzwonią do nas osoby prywatne, weterynarze,
leśnicy, strażnicy miejscy,
policjanci. Głównie zajmujemy się ptakami, ale również
ssakami. Gdy przywozimy
chorego lub poszkodowanego w wypadku osobnika,
najpierw trafia on pod opiekę weterynarza, z którym
współpracujemy. To on decyduje, czy potrzebny jest zabieg, jakie leczenie zostanie
zastosowane, czy konieczna
jest potem rehabilitacja. Do
zakończenia leczenia zwierzę
pozostaje pod naszą opieką.
Potem trafia na wolność. W
ubiegłym roku w szczycie
sezonu mieliśmy u siebie jednocześnie ponad 50 ptaków.
W tym samym czasie opiekowaliśmy się siedmioma
lisami, kunami, wiewiórkami,
zającami, sarną, jeleniem.
Z jakimi dolegliwościami
trafiają do was zwierzęta?
- Ptaki głównie ze złamaniami. Drapieżniki polując,

często ulegają wypadkom.
Ptaki w końcowej fazie lotu,
atakując zdobycz, pikują.
Potem nie zdążają się wybić i najczęściej uderzają
w przeszkodę, drzewo lub
ścianę, uszkadzając na
przykład obojczyk. Są też
atakowane przez inne drapieżniki. Niedawno trafił do
nas myszołów z wyrwanymi
lotkami, przez co nie może
latać. Musieliśmy się nim
zaopiekować. Nie wszystkie
sygnały kończą się naszą
interwencją. Są też sytuacje,
gdy ludzie dostarczają do
nas ptaki niepotrzebnie.
Dzieje się tak w przypadku
podlotów, dopiero uczących się dorosłości. Człowiek
myśląc, że ptak z jakiegoś
powodu nie potrafi wzbić się
w powietrze, przywozi go do
nas. A on tylko pod czujnym
okiem matki uczył się latać.
Jeżeli ptak nie jest ranny, w
żadnym wypadku nie należy
zabierać podlotów!
Ile dotąd uratowaliście
zwierząt?
- W ubiegłym roku na
pewno ponad setkę. Każdy
przypadek był inny. Na przykład bociana leczyliśmy trzy
miesiące. Miał ostrą żółtaczkę
i nikt nie dawał mu szans na
przeżycie, ale nam się udało.
Skąd u was – bo prowadzisz fundację z żoną
– tak wielka empatia do
zwierząt?

Fot. użyczone (Fundacja Dzika Nadzieja)

Ze skromnością opowiada o swoim zajęciu. Mówi, że to nic wielkiego, ale…
liczby robią wrażenie. Tylko w zeszłym
roku udało się uratować od śmierci ponad
setkę zwierząt. – Pomagamy, bo jesteśmy potrzebni – mówi Robert Bajek, prowadzący wraz z żoną i
przyjaciółką, lekarzem weterynarii Martyną Szczesiul,
Fundację Dzika Nadzieja.
- Fundacja istnieje krótko,
bo niecałe 2 lata, ale pomagamy zwierzętom od 6 lat.
Zaczęło się w momencie,
gdy nikt nie potrafił zdiagnozować choroby u naszego
psa. Nawet w Uniwersytecie
Przyrodniczym rozkładali
bezradnie ręce. Trafiliśmy
przypadkiem do lekarza w
Nowej Rudzie. Naszego psa
nie udało się wyleczyć, ale
został profesjonalnie zdiagnozowany, a my poznaliśmy fantastycznego lekarza,
obecnie prezes naszej fundacji dr Martynę Szczesiul.
I podczas rozmów, między
innymi o dzikich zwierzętach, dotarło do nas, że jest
wiele osobników wymagających pomocy. Jest mnóstwo
przypadków, którymi nikt nie
chce się zajmować, bo nie
ma rozwiązań systemowych
i stwierdziliśmy, że podejmiemy rękawicę.
Wspomniałeś, że trafiają
do was zwierzęta po wypadkach. Także takie potrącone przez samochody?
- Takie zdarzenie powinno być zgłaszane do straży
miejskiej lub człowieka od
zarządzania kryzysowego w
gminie, która z kolei powinna mieć podpisaną umowę
z weterynarzem. Jeżeli jej
nie ma, zaczynają się kłopoty. Mieliśmy w zeszłym
roku przypadek potrąconego
przez auto borsuka. Docho-

dził do siebie blisko 2 miesiące. W końcu odwieźliśmy
borsuka w pobliże miejsca,
gdzie został potrącony i tam
wrócił do swojego środowiska naturalnego.
Często zwierzęta potrzebują rehabilitacji?
- Po przebytym leczeniu
nie od razu nadają się do
wypuszczenia na wolność.
Czasem potrzebują właśnie
rehabilitacji w profesjonalnym miejscu, gdzie są wybiegi, woliery, teren jest
ogrodzony. My jesteśmy
w trakcie tworzenia takiego miejsca, które nazywa
się ośrodkiem rehabilitacji
zwierząt. W powiecie wałbrzyskim i Kotlinie Kłodzkiej
nie ma takiego. Oczywiście
dużym problemem są pieniądze. Dodam, że część
wydatków związanych z
leczeniem zwierząt pokrywamy z własnej kieszeni,
dlatego szukamy środków
na różne sposoby i dziękujemy za każdą wpłatę na konto
fundacji. Ilość osobników,
które do nas rocznie trafiają, wskazuje, że powstanie
takiego ośrodka jest koniecznością. Mamy nadzieję, że w
połowie tego roku w końcu
uda nam się go uruchomić.
Brakuje mi słów, żeby
zdefiniować to, co robicie?
- Bez przesady. Robimy to,
co trzeba w tej sytuacji.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Dwa w rankingu
W najnowszym rankingu najlepszych liceów i techników „Per spektywy 2020”
znalazły się dwie wałbrzyskie placówki
oświatowe.

Ranking uwzględnia szkoły,
w których maturę w maju 2019
roku zdawało minimum 12

maturzystów oraz w których
wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych

obowiązkowo były nie mniejsze
niż 0,75 średniej krajowej.
W rankingu zostały wzięte
pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz
wyniki wszystkich egzaminów
zawodowych.
Biorąc pod uwagę nasze
szkoły, to na 67. miejscu zostało sklasyfikowane II Liceum

Ogólnokształcące im. Hugona
Kołłątaja. W ubiegłym roku nasza placówka znalazła się na tej
samej pozycji. Z kolei na 395.
lokacie sklasyfikowano I Liceum
Ogólnokształcące z oddziałami
dwujęzycznymi im. Ignacego
Paderewskiego. Oznacza to
spadek o ponad 100 miejsc
w porównaniu z rankingiem
ubiegłorocznym.

Fot. (red)

WAŁBRZYCH
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SCB

Każdy wspierał, jak tylko mógł

W tym roku WOŚP grała
na rzecz dziecięcej medycyny
zabiegowej, a hasło brzmiało
„Wiatr w żagle”.

JEDLINA-ZDRÓJ
Finał odbył się w hali
uzdrowiskowo-spacerowej.

Oprócz „wrzutki” do puszki
można było pomóc kupując rozmaite przedmioty:
biżuterię, wyroby artystów,
porcelanę, ozdoby i zabawki
oraz wziąć udział w licytacjach choćby voucherów na
usługi i zabiegi, wycieczek
zagranicznych, wysokiej kla-

sy kosmetyków, pióra burmistrza Leszka Orpla i piłki
do siatkówki reprezentacji
Polski z MŚ w 2018 roku. W
tym roku w Jedlinie-Zdroju
zagrały zespoły SILENTlive,
Grzybek Band i Paranoja
Hotel. Odbył się występ
dzieci i młodzieży z Zespołu

FOTO: UG Czarny Bór

Młody i stary, wysoki i niski, gruby
i chudy, z małej wioski i większej
miejscowości – każdy starał się
wspomóc 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całym
regionie jak zwykle działo się dużo
dobrego. W wielu miejscach padły
rekordy w zbiórce pieniędzy.

» Jak zwykle wolontariusze
zdominowali ulice
Czarnego Boru

Szkolno-Przedszkolnego. Nie
zabrakło słodkiego poczęstunku. Każdy mógł zmierzyć
ciśnienie krwi, a także wziąć
udział w grach i zabawach.
Udało się zebrać ponad 12
tys. zł, w tym 4 tys. zł z samych licytacji.

FOTO: UM Jedlina-Zdrój

WALIM

» W Jedlinie można było
wylicytować wiele oryginalnych
przedmiotów

Ponad 26 tys. zł (najwięcej
w historii) uzbierał sztab
WOŚP w Walimiu! To nie
wszystko, ponieważ nadal
trwa licytacja. Do wyboru w
gminie było mnóstwo atrakcji. Dzieci i nauczyciele z PSP
im. Polskich Noblistów zaprosili na słodkie „co nieco”,
sprzedając ciasta upieczone
przez swoich rodziców. Mnóstwo pluszaków znalazło
nowych właścicieli, nie zabrakło emocji, które zapewnili członkowie grupy Walim

Rajd o wy oraz
MMMracing. W rajdówkach co bardziej odważni mogli
zakosztować adrenaliny,
jaką daje przejażdżka takim
samochodem. Do nabycia
było również rękodzieło artystyczne, własnoręcznie przygotowane przez uczniów
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii. Koło Emerytów
i Rencistów również nie zapomniało o WOŚP. Sporo pieniędzy uzyskano za przejazd

Będą głosować za odwołaniem burmistrza
Komisarz wyborczy w Wałbrzychu wydał postanowienie o przeprowadzeniu
referendum gminnego, w sprawie odwołania burmistrza Boguszowa-Gorc,
Jacka C.

odbędzie się w niedzielę, 15 marca
2020 roku.
Przypomnijmy, że Jacek C. został
zatrzymany w grudniu 2018 roku

w związku z podejrzeniem przyjęcia
korzyści majątkowej w kwocie 70
tys. zł od jednego z przedsiębiorców.
Prokuratura postawiła Jackowi C.

także inne zarzuty: płatnej protekcji,
czyli powoływania się na wpływy
w instytucji państwowej w zamian
za obietnicę przyjęcia korzyści majątkowej oraz niegospodarności i
wyrządzenia szkody majątkowej w
kwocie ponad 4 mln zł na rzecz gminy
Boguszów-Gorce. Za pierwszy z tych
zarzutów grozi Jackowi C. do 8 lat
pozbawienia wolności, natomiast za
niegospodarność do 10 lat więzienia.
SCB

Smusz, Nikola Smusz, czyli
młodzi uczestnicy zajęć nauki
gry na gitarze prowadzonych
przez Marcina Zalesia oraz
zajęć wokalnych prowadzonych przez Radosława Zychala.
Koncert i licytacje poprowadzili
Sabina Jelewska i Artur Gołda.

» Najmłodsi także zbierali
pieniądze w Walimiu

FOTO: UG Walim

CZARNY BÓR

tańczących dzieci przygotowanych przez choreograf Jadwigę
Schwebs. Motylki, Pirueciki i
Gwiazduchy pokazały klasę!
Swoje talenty zaprezentowali

także Bartek Makułowicz, Ola
Harasimowicz (dwukrotnie!),
Maja Sibirska, Martyna Pokorska, Magda Jelewska, Maria
Kuźma, Marcelina Popik, Iga

» W Głuszycy o lot balonem toczyła się
najbardziej zacięta rywalizacja

FOTO: UM Głuszyca

Ford e m
Escortem
WRC na
fotelu pilota podczas Walimskiej Zimówki .
Ogromny zastrzyk gotówki wpłynął z licytacji Tytułu
Honorowego Kasztelana
Zamku Grodno na 2020 rok
przynosząc ponad 5,3 tys.
zł. Tytuł ten po raz kolejny wylicytowały Kancelarie
Adwokackie Ernest Ziemianowicz. Dodajmy jeszcze,
że kwestujących zabawiał
zespół Dagda Point.

GŁUSZYCA
Rekordową kwotę zebrał
też głuszycki sztab WOŚP, bo
ponad 15 tys. zł. Kwestowali
m.in. burmistrz Roman Głód
oraz Dorota Hałas, dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 3. Po
raz pierwszy finał WOŚP zorganizował głuszycki ośrodek
Geramus, którego załoga,
jak i podopieczni spisali się
na medal. Orkiestrowy hymn
wybrzmiał zagrany przez Głuszycką Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza Eugeniusza
Lecia. Potem rozpoczęły się
licytacje. Hojność i otwartość
serc publiczności przeszła najśmielsze oczekiwania. Wszystkie wylicytowane przedmioty
zasiliły puszkę WOŚP. Zacięta licytacja toczyła się m.in.
o kupon na lot balonem i
ostatecznie zakończyła się na
kwocie 1500 zł.
Koncert zespołu Paranoja
Hotel, który zagrał swoje autorskie kawałki, jak i znane
rockowo-bluesowe covery,
wprawił wszystkich w radosny
nastrój. Wiele chwil wzruszenia dostarczyły licznie zgromadzonej publiczności występy

Pokaz magii i iluzji, brawurowe licytacje, cudowni
młodzi artyści, stoiska sołeckie, fajerwerki, a przede
wszystkim gorące serca i hojność mieszkańców przyniosły
efekt w postaci absolutnie
rekordowej zbiórki. Aż 40 tys.
zł – tyle na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
udało się uzbierać w Czarnym
Borze. W ramach sztabu zorganizowano, pełną emocji
i niespodzianek, rodzinną
imprezę charytatywną. Nie
zabrakło atrakcji dla dzieci
oraz dla dorosłych. Wszystkich
oczarował jeden z czołowych
polskich iluzjonistów – Magik
Markus (oficjalnie jedyny na
świecie Biegły Sądowy Ekspert
w Dziedzinie Sztuk Iluzji). Na
scenie zaprezentowali się także najmłodsi artyści – przed-

Fot. (red)

BOGUSZÓW-GORCE

Wniosek komitetu referendalnego uznano za spełniający wymogi
ustawy o referendum lokalnym.
Głosowanie w Boguszowie-Gorcach
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szkolaki z Witkowa i Czarnego
Boru oraz ich starsze koleżanki
uczennice GZS-P – wzruszając
do łez tłumnie zgromadzoną publiczność. Nie zabrakło
loterii fantowej oraz stoisk
sołeckich, serwujących przepyszne ciasta, kawę, herbatę
oraz znane w całym regionie
czarnoborskie pierogi. Były
oczywiście i licytacje, które brawurowo i z poczuciem humoru
poprowadził znany kabareciarz
Jarek Marek Sobański. Podczas
imprezy wylicytowano blisko
90 różnorodnych gadżetów,
voucherów i usług, a dochód z
samych aukcji wyniósł ponad
22 tys. zł. Najwięcej emocji
wzbudziły licytacje: złotego
serca z pracowni Wiesława
Cozaca (4 tys. zł), przelotu
samolotem Stefana Dynerowicza (2,2 tys. zł) oraz Misia Giganta ofiarowanego
przez Damiana Romanika
(2,1 tys. zł). Atrakcyjny program, sprawna organizacja,
zaangażowanie i gorące serca
mieszkańców sprawiły, że po
raz kolejny zbiórka na WOŚP
w jednej z najmniejszych
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej okazała się rekordowa.
ToP
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» Na początku XX wieku zanieczyszczona Pełcznica nie była przykryta i przepływała
przez samo serce Wałbrzycha (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzych)

Jak Daisy oczyściła Pełcznicę
Około 1903 roku nastąpiła u księżnej Daisy von Pless, słynnej pani na Książu,
przemiana z dobrodziejki ubogich w społeczną reformatorkę. Od tego czasu
nie ograniczała swej aktywności do obdarowywania pojedynczych osób potrzebujących wsparcia. Postanowiła znaleźć istotne przyczyny nędzy i chorób
wśród ludności Wałbrzycha. Głównym problemem było zatrucie naturalne środowiska.
Przepływająca przez Wałbrzych Pełcznica zbierała
praktycznie na całej swojej
długości wszystkie odpady
fabryczne i kloaczne niemal
stutysięcznej społeczności. Jej
niegdyś romantyczne brzegi
zostały ciasno zabudowane

osiedlami robotniczymi, a
dawniej królujący w jej wodach pstrąg zniknął zupełnie.
Wałbrzyska rzeka przekształciła się w cuchnący ściek, zatruwając okolice strasznym odorem, docierającym aż na tarasy Książa. Daisy postanowiła

odkryć źródło tego zatrucia.
Ustaliła, że dziesiątki kopalń
i fabryk wpuszczają do rzeki
swoje ścieki. Z przerażeniem
stwierdziła także, że wzdłuż
brzegów ciągną się przybudówki i szopy oraz studnie, z
których ludzie czerpią wodę

do picia. Gwałtowny protest
Daisy skierowany do władz
lokalnych spowodował jedynie „urzędową inspekcję”.
Jednak potwierdziła ona, że
zatruta woda jest powodem
wciąż powracających epidemii
cholery i tyfusu, zbierających

śmiertelne żniwo. Daisy nie
dała za wygraną i kolejno
interweniowała u władz we
Wrocławiu, następnie przed
rządem pruskim w Berlinie,
aby w końcu zwrócić się do
samego cesarza, opisując
szczerze stan sanitarny Wał-

brzycha: „gdzie tysiące ludzi
żyje w norach, pozbawionych
wszelkich urządzeń koniecznych do życia, zmuszonych
do stawiania ubikacji, a raczej
nędznych „prewetów” nad
brzegami potoków i rzeki,
powodując zatrucie wody nie-
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zbędnej do picia, jak również
do mycia”.
Daisy naraziła się lokalnym
władzom, zaś cesarz zwalił
winę na węgiel jej teścia,
właściciela wałbrzyskich kopalń, księcia Jana Henryka XI
von Pless (zm.1907). Księżna
von Pless zdała sobie sprawę
z tego, że jej własne obserwacje i zalecenia nie wystarczają,
że potrzebne są dowody naukowe. Najpierw zwróciła się
więc z prośbą o ekspertyzę do
bakteriologów z Uniwersytetu
Wrocławskiego. Kolejną wykonali już specjaliści z Wielkiej
Brytanii i pod przewodnictwem dra Greene’a grupa inżynierów zaprojektowała całkowicie wyodrębniony system
kanalizacyjny. Zlikwidowano
wszystkie przybrzeżne studnie
i doprowadzono wodociąg
do większości wałbrzyskich
dzielnic. Ponadto zatruta rzeka została zakryta i w przestrzeniach zamieszkanych
do dziś biegnie
pod ziemią.
Osobno
zaprojek-

towano uznawaną w tamtych
czasach za wielką oczyszczalnię ścieków. Ustalono
też koszty tego ogromnego przedsięwzięcia. Daisy z
dumą przedstawiła projekt
pod nazwą „Raport komisji
Greena” pruskiemu rządowi
w Berlinie. W 1905 cesarz
zawiadomił ją osobiście „że
projekt, o który tak dzielnie
walczyła, będzie zrealizowany w wyniku przyznanych
funduszy”.
Ogromne przedsięwzięcie
– „oczyszczanie rzek” zakończyło się w 1912 roku. Jest
bardzo znamiennym, że ostatnia epidemia tyfusu na tamtych terenach, w najbardziej
zagęszczonym miasteczku
Altwasser (dziś dzielnica Wałbrzycha Stary Zdrój) wybuchła
w 1911 roku, aby się już nie
powtórzyć.
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» Zapach z zanieczyszczonej Pełcznicy, która opływa Książ,
docierał nawet do zamku (Fot. www.polska-org.pl)

Opr. Mateusz Mykytyszyn
– Zamek Książ w Wałbrzychu
na podstawie J.W Koch „Daisy
– księżna Pszczyńska”

» Księżna Daisy von Pless
zajmowała się ekologią w
czasach, kiedy nikt o niej
nie myślał (Fot. Fundacja
Księżnej Daisy von Pless)

Opisy przyrody w autorstwa księżnej Daisy

Fragmenty: („Lepiej przemilczeć – prywatne pamiętniki księżnej Daisy von Pless z lat 1896-1913“, tłumaczenie: B. Borkowy. Publikacja: Zamek Książ, grudzień 2013)
Generalizując, sceneria Dolnego Śląska przypomina mi Turyngię, Czarny Las i po części także góry Szkocji i Bawarii. Jest to kraj wymarzony dla sportowca, który może tam łowić i polować na
różne sposoby, wspinać się na szczyty, zjeżdżać na nartach lub sankach oraz uprawiać inne zimowe dyscypliny. Jego wielkie, porównywalne tylko z kanadyjskimi, jeziora zaopatrują w ryby całe
Niemcy. W przeszłości wydobywano tu złoto i srebro. Dzisiaj na Śląsk przyjeżdżają ludzie z całego świata do kurortów, które leczą wszystkie – za wyjątkiem mojej! – choroby.
Mówią, że zamek posiada od pięciuset do sześciuset pokoi. Nie wiem, bo nigdy ich nie policzyłam. Ale wiem, że z okien każdego z nich widać słynne na całym świecie cudo natury, jakim są
Waldenburger Gebirge (pol. Góry Wałbrzyskie). Fürstenstein, co znaczy Książęca Skała, wznosi się trzy tysiące stóp nad poziomem morza, nic więc dziwnego, że widoki z wież zamkowych zapierają dech. Dziki, przestronny krajobraz tej części Śląska jest nie do opisania przepiękny. Może gdy czytelnicy moich pamiętników trafią w nich na jego opisy, docenią go i pokochają na równi ze
mną. Wiosną, która przychodzi do wschodniej Europy później, niż gdzie indziej, eksplozja owocowych i innych kwitnących drzew jest oszałamiająco urocza; piękno lata leży w jego przemożnym
bogactwie; jesienią, lasy śpiewające nutami tysiąca kolorów przenoszą nas do niebios; a zimą, z kryształowymi drzewami wyskakującymi ze śniegowych pustyni, jest jedną niekończącą się krainą
z baśni. Być może, gdzieś w Ameryce lub Kanadzie są wspanialsze zimy, ale chyba w żadnym innym kraju pory roku nie rozpościerają przed nami gobelinów tak czarujących, że trudno z nich
wybrać najładniejszy. W dodatku robią to w mgnieniu oka, bo pogoda na Śląsku potrafi się zmienić błyskawicznie.
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Porcelana potrafi
wiele wytrzymać

» - Jesienią chcemy
pokazać porcelanę
z wałbrzyskiej
fabryki Henryka
Ohmego – mówi
Jacek Drejer
dyrektor Muzeum
Porcelany w
Wałbrzychu

Jaki był rok 2019 w muzeum,
dobry, zły, ciekawy, zaskakujący?
- Dobry! (uśmiech). Był to dobry
rok, udało nam się zrealizować parę
rzeczy, które chcieliśmy zrealizować.
Przede wszystkim kolejny rok zamknął się wyższą niż poprzednio frekwencją. W zeszłym roku odwiedziło
nas prawie 15000 gości. Oczywiście
porównując z Zamkiem Książ to jest
bardzo mało, ale biorąc pod uwagę,
że tutaj takiej frekwencji nigdy nie
było, to pobiliśmy swój kolejny
rekord. Udało nam się zrealizować
inwestycję, na którą także od wielu
lat czekaliśmy i szukaliśmy na nią
środków, czyli modernizację systemu
przeciwpożarowego. Ten poprzedni,
pamiętał jeszcze lata 80. XX wieku,
więc naprawdę wymagał już wymiany. Udało nam się to wreszcie
zrobić, teraz śpimy wszyscy trochę
spokojniej. Jeśli chodzi o kwestie
bezpieczeństwa, udało się zmodernizować także pod koniec roku system
alarmowy i antywłamaniowy.
Wzbogaciło się muzeum o jakieś
nowe obiekty?
- Zakupy nowych eksponatów
właściwie realizujemy na bieżąco.
Nie kupiliśmy w minionym roku niczego spektakularnego, jak zdarzało
się to wcześniej. Głównie kupujemy
na całym świecie wałbrzyską porcelanę, ale także dział historii miasta
wzbogacił się o dokumenty, a przede
wszystkim zdjęcia starego Wałbrzycha. To wszystko oczywiście trafia na
ekspozycję, mamy takie założenie, że
nie kupujemy eksponatów do magazynu, tylko po to, aby je pokazywać.

Najfajniejsze wydarzenie kulturalne z roku 2019, co najbardziej
zapadło Panu w pamięć?
- Dobre pytanie. Ja zawsze mile
wspominam imprezy związane
z „Nocą Muzeów”. W ubiegłym
roku po raz pierwszy wspólnie z
pastorem z leżącego po sąsiedzku
kościoła ewangelickiego uznaliśmy, że zrobimy to wspólnie. My
otworzyliśmy muzeum do zwiedzania, a pastor otworzył kościół, co
było wyjątkowe. Muzeum można
zwiedzać praktycznie 7 dni w tygodniu przez cały rok, a kościół
bardzo rzadko. Przyszło bardzo
dużo ludzi, mieliśmy około 500-600
osób. Architektonicznie jesteśmy
bardzo do siebie zbliżeni, obydwa
budynki, to czysty klasycyzm, więc
możliwość zwiedzania ich obydwu
w jednym dniu była ciekawym
doświadczeniem.
Każda instytucja kultury ma
swojego mecenasa, opiekuna,
kto finansuje wałbrzyskie muzeum?
- Naszym organizatorem, czyli
jednocześnie kimś, kto nas finansuje,
jest gmina Wałbrzych.
Organizator dyktuje też to, czym
dana instytucja kultury ma się
zajmować?
- Organizator, to ktoś, kto daną instytucję założył, prowadzi, finansuje,
w związku z tym może mieć także
pewne wymagania. Chociaż pod tym
względem cieszymy się dość dużą
samodzielnością.
Posiadacie inne źródła finansowania?

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

Przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu stoi
wzniesiony w latach 1801-1803 Pałac
Albertich. Budynek w kształcie litery
„U” otwartej od ulicy dziedzińcem przyciąga wzrok. Dziś znajduje się tu
Muzeum Porcelany, miejsce kameralne, przytulne z pięknym
ogrodem, do którego można zajrzeć w sezonie letnim i posiedzieć na leżaku. O minionym
roku i planach na ten rozmawiamy z dyrektorem placówki Jackiem Drejerem.

- Oprócz dotacji od organizatora,
która jest głównym źródłem finansowania i zawsze niewystarczającym,
chyba nie ma instytucji kultury, która
powiedziałaby, że dostała tyle pieniążków, ile chciała, staramy się też
zarabiać na swoje potrzeby, biletami
wstępu, prowadząc zajęcia edukacyjne, czy sprzedając pamiątki. Na
modernizację instalacji przeciwpożarowej otrzymaliśmy pieniądze z ministerstwa, które bywa, że wspomaga
konkretne inwestycje w placówkach
kultury w kraju.
Jakie Muzeum Porcelany ma
plany w bieżącym roku?
- Nadal będziemy zachęcać wałbrzyszan do odwiedzania naszego
muzeum. Na pewno będziemy kontynuować „Podwieczorki u Albertich”, myślimy jeszcze nad formułą
spotkań w tym roku, aby była spójna
z ich ideą poznawania tajników sztuki, ale była też inna niż dotychczas.
Do wałbrzyszan, choć oczywiście nie
tylko, kierowane są także wystawy
czasowe. Już niedługo 14 lutego
„Wałbrzyski Weekend Fotografii”
– zdjęcia wałbrzyskich fotografów
będzie można oglądać przez miesiąc.
Później dwie wystawy, po których
sobie wiele obiecujemy. Pierwsza,

planowana na połowę kwietnia,
nosi roboczą nazwę „Herbatka u
Kapelusznika”, na której prezentowane będą porcelanowe zestawy
śniadaniowe.
Zestawy śniadaniowe?
- Tak!.... Nie wiem, dlaczego noszą taką nazwę, bo mnie raczej
kojarzą się ze spokojnym piciem
herbaty po pracy. W skład takiego
zestawu wchodzi: filiżanka, spodek
i talerzyk. Chcemy je pokazać jako
takie cacuszka z dawnych czasów.
Zresztą współczesne zestawy tego
typu cieszą się dużą popularnością
w naszym sklepiku. Wystawie będzie
towarzyszyć mnóstwo atrakcji dla
dzieci, bo będzie ona zaaranżowana
w klimacie „Alicji w Krainie Czarów”
i przeznaczona dla rodzin z dziećmi
do takiego typowo rodzinnego zwiedzania, będzie jej towarzyszyć dużo
działań edukacyjnych.
A trzecia wystawa czasowa?
- Jesienią chcemy pokazać porcelanę z wałbrzyskiej fabryki Henryka
Ohmego. Przymierzamy się do niej
już od 10 lat i mamy nadzieję, że
wreszcie się uda te wyroby pokazać. To nieco tajemnicza i mało
znana wałbrzyska manufaktura,
ponieważ w porównaniu do gigan-

tów Jak Krister i Tielsch była to bardzo mała fabryka. Słynęła jednak
z bardzo starannego wzornictwa,
porcelana produkowana przez
fabrykę Ohme jest zaskakująco
dobrze zaprojektowana. Mieściła
się na Szczawienku, mniej więcej
w okolicy obecnego Ronala, a 80%
jej produkcji było eksportowane
do Stanów Zjednoczonych. Tak
naprawdę cały rynek kolekcjonerski
tej porcelany jest tam. Upadła z
powodu wielkiego kryzysu, istniała
około 50 lat.
To prawdziwe porcelanowe
„białe kruki”?
- Dokładnie, dlatego nosimy się
z zamiarem tej wystawy od 10 lat.
Planujemy zrealizować ją w oparciu
o nasze zbiory, ale także zbiory
prywatnych kolekcjonerów oraz
współpracujemy z Fundacją Porcelany Ohme, bo taka też istnieje.
Zapraszamy do muzeum w
takim razie.
Oczywiście! Planujemy w 2020
szereg działań edukacyjnych, nie
tylko dla dzieci, ale również dla seniorów. Warto śledzić naszą stronę,
aby być zawsze na bieżąco, bo dużo
się będzie działo.
Rozmawiała ViolKo
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Poznaliśmy się w pociągu
Okazuje się, że znajomość zawarta w pociągu może
zaowocować niebanalnym spotkaniem artystycznym.
Otóż Magdalena Klimczak, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju, Zdzisława Ornafa
poznała w pociągu na trasie Wrocław – Jelenia Góra.

niezapomnianego artysty, a także posłuchać jego
pieśni. Zdzisław Ornaf dokonał bardzo celnego
wyboru utworów słynnego rosyjskiego Hamleta
prezentując twórczość mniej znaną, a przez to ciekawą dla stałych słuchaczy, jednocześnie ilustrując
nią kolejne wątki z biografii artysty.
A Wołodia… moim zdaniem jest kochany do
dzisiaj i mając swoich wiernych fanów zyskuje także nowych z coraz młodszych pokoleń. Na drobne
smutki oraz wielkie tragedie jego twórczość świetnie się sprawdza. Słuchanie tych wykrzyczanych
z bólem, pogardą, ale i ogromnym dystansem do
świata, władzy i śmierci pieśni pozwala nam pluć
w twarz rozpaczy.
ViolKo

» Zbigniew Ornaf dokonał bardzo celnego wyboru
utworów słynnego rosyjskiego Hamleta

Fot. ViolKo

Gwoździem po ekranie

Pan (litera)T
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był „Pan T.”
w reżyserii Marcina Krzyształowicza.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

W wyniku tego zapewne nieoczekiwanego
„zderzenia” osobowości z pasją artysta zagościł
w czwartek 16 stycznia w tej niezwykle przytulnej
bibliotece z recitalem pieśni Włodzimierza Wysockiego. Wołodia bywa określany mianem „enfant
terrible” radzieckiej sceny rozrywkowej, takim mianem określa się kogoś, kto łamie wszystkie reguły
i jest bezkompromisowy w swoich działaniach,
czyli tłumacząc z francuskiego jest „okropnym
dzieckiem”. Rosyjski bard, choć nie zyskał uznania
radzieckich władz, był uwielbiany przez publiczność zarówno teatru na Tagance, jak i filmową, a
6 jego pieśni metodą samizdatu (rozprowadzania
ich w niezliczonych kopiach przez przegrywanie
od osoby do osoby poza zasięgiem cenzury),
obiegły niemalże cały świat. Wyśpiewana liryka, ze
względu na swą pojemność metaforyczną i zwięzłość, zapewniała największą wolność twórczą i
ogromne grono odbiorców.
Urodzony w 1938 roku Włodzimierz Siemionowicz Wysocki stał się ikoną buntu dla swojego
oraz młodszych pokoleń czasów reżimu nie tylko
w Związku Radzieckim, ale także w większości
krajów bloku wschodniego. W Polsce z pokolenia
moich rodziców jego pieśni znali wszyscy, i to
głównie publiczność w tym wieku wypełniła po
brzegi salę szczawieńskiej biblioteki. Recital, który
mieliśmy okazję usłyszeć, był bardzo rzetelnie
przygotowany, licznie zgromadzona publiczność
mogła przypomnieć sobie lub lepiej poznać życiorys

Pan T. to film niezwykły, świeży i kontrowersyjny. Kontrowersyjny, chociażby z
powodu dyskusji, czy postać Pana T. nawiązuje do warszawskiej legendy lat 50.
ubiegłego wieku – Leopolda Tyrmanda?
Skojarzenia są moim zdaniem oczywiste.
Niezależnie, czy tak jest czy nie, historia
opowiedziana przez Krzyształowicza
czaruje. Przenosi nas do odbudowującej
się po II wojnie światowej stolicy Polski.
Nad poprawnością życia i twórczości
obywateli-artystów czuwa Bolesław
Bierut. Literaci, którzy zrozumieli potrzeby tworzącego się socjalizmu i
piszą o wspaniałości nowego ustroju,
są regularnie publikowani. Tymczasem
ci, którzy patrzą inaczej na siermiężną
rzeczywistość, skazani są na niebyt.
Pan T. jest idealnym przykładem takiej
postawy. Pan T. nie znajduje zrozumienia
dla swego nieszablonowego pisania

wśród wydawców. Pisarz próbuje jakoś
przeżyć, sprzedając co może i udzielając korepetycji. Przy tym zachowuje
godność i styl bycia niczym Humphrey
Bogart. Zawsze jest zadbany i idealnie
ubrany. Nigdy nie stroni od pięknych
kobiet. Dlatego też rażąco odstaje od
szarego tłumu.
Znakomicie w takiej konwencji odnalazł się Paweł Wilczak. Jest on wstrzemięźliwy – nie tylko w tworzeniu, ale
także w gestach, ale przede wszystkim
w słowach. Oglądamy go gdzieś pomiędzy rezygnacją z życia, a nadzieją na
zmiany. Marzy o czytelnikach, o sukcesie
i o dobrobycie, zastanawiając się, jak
podzielić trzy plasterki ogórka na dwie
kanapki. Krzyształowicz nie przedstawia tego w sposób tradycyjny. Trudno
„Pana T.” opisać jako zwykłą fabułę.
Obraz uatrakcyjnia wątek sensacyjny

pochodzący z powieści jeszcze nienapisanej. Terroryści zamierzają wysadzić
Pałac Kultury i Nauki. Ich złowieszcze
czyny udaremnia superman. W filmie
jest zdecydowanie więcej humoru. Towarzysz Bierut, palący jointa i snujący
plany zasiania marihuaną Mazowsza,
może być świetnym przykładem. Śmiech
nie zaburza jednak bardziej poważnego
przekazu obrazu. Pan T. uzmysławia, jak
ważna jest wolność w świecie artystów.
Co potrafią wywołać słowa czy muzyka.
Dla mnie najpiękniejszy moment to
scena przemiany donosiciela. Kiedy
Filak (Sebastian Stankiewicz), zabrany
przez Pana T. na koncert jazzowy, płacze
poruszony muzyką. Dobrą ocenę obrazu
może jedynie psuć trochę naiwny finał
w stylu hollywoodzkim.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
WAŁBRZYCH

WOK
24.01, 18.00 – Stand-up Wałbrzych: Damian Skóra oraz Jakub
Poczęty, WOK na terenie Starej Kopalni, ul. Wysockiego
25.01, 17.00 – Koncert świąteczno – noworoczny Ewa Paprotna
& Princ Zeka, WOK na terenie Starej Kopalni, ul. Wysockiego
25.01, 18.00 – Wernisaż wystawy akwareli Teresy Kuzio, WOK
na terenie Starej Kopalni/Galeria na Piętrze, ul. Wysockiego
26.01, 9.00 – Turniej w ramach IV Ligi Szachowej, WOK na
terenie Starej Kopalni, ul. Wysockiego
26.01, 16.00 – Koncert kolęd i pastorałek
„Pójdźmy adorować Pana”, Kościół pw. św.
Franciszka z Asyżu, ul. Poznańska

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
21.01, 17.00 – Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Piaskowa
Góra. Miłość do muzyki jako sposób na życie. Spotkanie „Między
organami” z małżeństwem organistów Zuzanną i Maciejem
Bator

23.01, 16.00 – Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze.
Filmowe rozmowy pod Multimediami. Spotkania dla pasjonatów kina, poświęcone rozmowom o filmach wyświetlanych w
Multimedialnej Filii Bibliotecznej i nie tylko
27.01, 17.00 – Czytelnia Czasopism, Śródmieście. Wokół literatury i filmu. Prezentacja i film na temat Leopolda Tyrmanda
DLA DZIECI
24.01, 16.00 – Czytanie na dywanie (Filia nr 5 z oddziałem
dziecięcym, Sobięcin)
25.01, 10.00 – Wałbrzyskie
Wróbelki (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)
DLA DOROSŁYCH
25.01, 15.00 – Podróże po
Literaturze (Multimedialna
Filia Biblioteczna, Podzamcze)
DLA RODZIN
24.01, 16.00 – Klub Czytających Rodzin (Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Śródmieście)
24.01, 16.30 – Klub Czytających Rodzin (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Piaskowa
Góra)
PROJEKCJE FILMOWE
21.01, 17.00 – Seans pod
Atlantami (Dział Zbiorów Audiowizualnych, Śródmieście)
TEATR
DRAMATYCZNY
24.01, 19.00 – Spektakl „Teraz
każdy z was jest Rzeczpospolitą”
25.01, 17.00 – Spektakl „108 kostek cukru”
25.01, 19.00 – Spektakl „Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą”
26.01, 17.00 – Spektakl „108 kostek cukru”
26.01, 19.00 – Spektakl „Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą”
TEATR LALKI I AKTORA
21.01, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
22.01, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
22.01, 11.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
23.01, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
23.01, 11.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
24.01, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
24.01, 11.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
25.01, 18.00 – Spektakl „Kruk krukowi”
26.01, 12.30 – Spektakl „Piotruś Pan”
FILHARMONIA SUDECKA
22.01, 19.00 – Koncert Noworoczny – najpiękniejsze utwory Johanessa Straussa
24.01, 19.00 – Koncert symfoniczny – Martinez/
Goplańska
25.01, 16.00 – Spektakl teatralny „Nerwica natręctw”
25.01, 19.00 – Spektakl teatralny „Nerwica natręctw”
26.01, 18.00 – Koncert chóru Filharmonii Sudeckiej
– Wieczór Kolęd

ZAMEK KSIĄŻ
24.01, 20.00 – Nocne Zwiedzanie Zamku Książ
25.01, 19.00 – Nocne Zwiedzania – upiorny bal dla rodzin z
dziećmi
27.01, 16.30 – „Zamek Hochbergów w Roztoce. Nowe życie w
starych murach”, spotkanie z Michałem Dębowskim
POZOSTAŁE WYDARZENIA
24.01, 20.00 – Koncert Szuszmiszmegele i Radcurie, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
25.01, 19.00 – Koncert Janusza Kurowskiego, art. cafe „Pod
pretekstem”, ul. Rycerska
MIEROSZÓW
25.01, 16.00 – Warsztaty plastyczne „Malujemy Anioły na
płótnie”, Kreacja Artystyczna „Artyzm”
SZCZAWNO-ZDRÓJ
21.01, 19.00 – Znakomity duet małżeński zaprasza na karnawałowy koncert operetki, musicalu i tańca, Teatr Zdrojowy
25.01, 20.00 – Bal charytatywny „Otwórzmy swoje serca”,
Biała Sala
STARE BOGACZOWICE
21.01, 14.00 – Spotkanie dla mieszkańców gminy dotyczące
bezpłatnej aplikacji EKO praktyczna, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne, ul. Główna
22.01, 18.00 - Spotkanie dla mieszkańców gminy dotyczące
bezpłatnej aplikacji EKO praktyczna, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne, ul. Główna
BOGUSZÓW-GORCE
22.01, 14.00 – Fikołajki, czyli stare i nowe zabawy ruchowe,
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”, ul. Traugutta
SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Co z aktorami w upadającym
państwie?
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Dwa jakże różne, ale
równie przejmujące
spektakle zobaczymy w
najbliższy weekend na
deskach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
Szaniawski nie zwalnia
tempa, cały czas trzymając nas „pod parą”.
Rok 1793, II rozbiór Polski.
W atmosferze historycznych
zawirowań i narastającej
anarchii żyją ludzie, którzy
nie zdają sobie sprawy z
brzemiennych skutków zdarzeń, których są świadkami.
Wśród nich są również aktorzy wędrownego teatrzyku Wiktora Ryksa, którzy
obserwują upadający kraj.
Z czasem rozkład i zamęt
zaczyna dotykać ich samych.
Co stanie się z aktorami
w upadającym państwie?
Jaki świat niszczeje dookoła

nich? Kim jest w ich gronie
królobójca? I wreszcie, kto
tak naprawdę jest Rzeczpospolitą? Twórcy postarają
się znaleźć odpowiedź na
te wszystkie pytania. Spektakl powstał w koprodukcji z Wrocławskim Teatrem
Współczesnym [WTW].
Występują: Elżbieta Golińska [WTW], Irena Sierakowska, Jolanta Solarz-Szwed
[WTW] / Aleksandra Dytko
[WTW], Mariusz Bąkowski
[WTW], Rafał Kosowski, Tadeusz Ratuszniak [WTW], Da-

Fot. użyczone (Tobiasz Papuczys)

» Monodram, pomimo swojego trudnego tematu, pełen jest
ciepła i czułych, pamiętnikowych wspomnień

riusz Skowroński, Wojciech
Świeściak.
pilgrim / majewski
„Teraz każdy z was jest
Rzeczpospolitą”
reż. Maciej Podstawny
24.01 / godz. 19:00 / Duża Scena
25.01 / godz. 19:00 / Duża Scena
26.01 / godz. 19:00 / Duża Scena
Spektakl tylko dla dorosłych
Czas trwania: 110 min, bez
przerwy

Najnowsza produkcja –
poruszający monodram Ireny Sierakowskiej! Spektakl
na podstawie pamiętnika
z Powstania Warszawskiego krewnej aktorki, o tym
samym imieniu i nazwisku.
Monodram, pomimo swojego
trudnego tematu, pełen jest
ciepła i czułych, pamiętnikowych wspomnień. Kameralne
przedstawienie opowiada o

prawdziwej historii jednostki
uwikłanej w wielkie wydarzenia oraz o prawdziwych
emocjach towarzyszących odkrywaniu rodzinnej tajemnicy.
Występuje: Irena Sierakowska.
Zuzanna Bojda na podstawie powstańczego pamiętnika Ireny Sierakowskiej
„108 kostek cukru”
reż. Agata Puszcz

25.01 / godz. 17:00 / Scena
Kameralna
26.01 / godz. 17:00 / Scena
Kameralna
Czas trwania: 55 min, bez
przerwy
Kup bilet on line na bilety.
teatr.walbrzych.pl. Rezerwacja
i informacja: Biuro Współpracy
z Publicznością, tel. 74 648 83
01 (do 03).
Red

Coś specjalnego dla „starszaków”

Najpierw w sobotę (25
stycznia) o godz. 18:00 zapraszamy widzów od 10. roku życia na spektakl „Kruk krukowi”
w reż. Przemysława Jaszczaka,
opowiadający o życiu Kruków, do których sielankowego
świata niepostrzeżenie wkrada się wrogość i nieufność.
Okazuje się, że istnieją Kruki
lepszej i gorszej kategorii, a o
ich losie może zadecydować
nawet to, jakie noszą imiona.
Swoiste podziały, wkradające
się niemal w każdy zakamarek
życia bohaterów, mają bardzo
destrukcyjny wpływ na ich
relacje. Tego chaosu najbar-

dziej nie mogą zrozumieć
najmłodsi, m. in. mały Tano,
który próbuje zmierzyć się z
nieznaną siłą zamętu, a tym
samym skłania się ku walce o
przyjaciół. Spektakl w metaforyczny sposób odwołuje się
do różnych wydarzeń historycznych, poruszając przy tym
temat dyskryminacji i fanatyzmu. Historia opowiedziana
jest m.in. za pomocą teatru
cieni oraz teatru ruchu. Całości
towarzyszą układy choreograficzne i piosenki, okraszone
współczesną elektroniką.
Dzień później, w niedzielę
(26 stycznia) o godz. 12:30

zapraszamy dzieci od 6. roku
życia na odlot do Nibylandii. A pomoże nam w tym
spektakl „Piotruś Pan” w
reż. Karoliny Maciejaszek,
przedstawiający perypetie
chłopca, który postanowił
nigdy nie dorastać. Towarzyszami przygód Piotrusia Pana
są wróżka Dzwoneczek, grupa Zagubionych Chłopców
oraz Wendy – dziewczynka,
którą Piotruś zabiera do Nibylandii. Jednak nawet w tej
beztroskiej krainie czyhają
niebezpieczeństwa. Bohaterowie przedstawienia będą
musieli zmierzyć się z pira-

» Okazuje się, że istnieją Kruki
lepszej i gorszej kategorii

Fot. użyczone (W. Łomża)

Ciągle tylko najmłodsi i najmłodsi, a co z
tymi nieco starszymi widzami? Zbliżający się
weekend Teatr Lalki i Aktora dedykuje włącznie starszym dzieciom i ich opiekunom.

tami pod wodzą strasznego
Kapitana Haka. „Piotruś Pan”
jest pochwałą nieokiełznanej
wyobraźni. Uczy dzieci, że
czasem warto zachować się
odpowiedzialnie i dojrzale, a

ich rodziców – by pielęgnować w sobie dziecko…
Bilety: 19 zł – normalny, 17 zł
– ulgowy (dzieci do 12. roku życia). Kasa biletowa (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
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 23

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 – wyspiarskie imię
3 – polskie, miejskie narzędzie grające
6 – mała sofa w tornistrze
7 – tyłem chodzi i daleko zimuje
9 – brudna wielożerdź
10 – polecane na kaca przez brzuchomówcę
i Romka
11 – opakowaniowe tropikalne drzewo
wymarłego zwierzęcia
Pionowo:
1 – beztkankowy Baltazar
2 – przeznaczenie Chapi
4 – na skoczni toczona kołem
5 – posiłkowe linie lotnicze ze spermacetem
8 – boża krówka z Portugalii

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
4 – zwisający ssako-ptak, domowo-amerykański - kotara
7 – kobieta astronom wg Ligi, która rządzi, radzi i nigdy nie
zdradzi - Kopernik
9 – niewysokie szybowanie, którego brakuje Wałbrzychowi,
a mają Świebodzice - lotnisko
10 – słony fragment wymówki - paluszek
12 – nieosiągalny organ od śledzia - ucho
Pionowo:
1 – męczące przez 7 dni państwo - Katar
2 – Lady Danuta w kosmosie - Gagarin
3 – może być Wałbrzycha, a mogą być niewielkie w bloku - mieszkanka
5 – pogmeraj na smutno - pogrzeb
6 – przestawiona zwierzęca pora dnia - nora
8 – brzozowa rączka - witka
11 – powiosenny napastnik - Lato
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OGŁOSZENIA
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WWW.FACEBOOK.COM/MENTORNIERUCHOMOSCI

Sprzedaj z
nami swoje
mieszkanie!

Prowadzimy skup
797-229-249 mieszkań za gotówkę!

Najnowsze
oferty:
1. PODZAMCZE, 40M2, 4 PIĘTRO, DO ZAMIESZKANIA
, 2 POKOJE, 162000PLN
2. JEDLINA ZDRÓJ, 33M2, PO REMONCIE, OKNA PCV,
69000PLN
3. GÓRNY SOBIĘCIN, PO GENERALNYM REMONCIE,
SPOKOJNA OKOLICA, 2 POKOJE, 139900PLN
4. BIAŁY KAMIEŃ, 77M2, OGRÓDEK, 3 POKOJE + POM.
GOSP, STAN DOBRY, OGRZ. GAZOWE -192000PLN
5. OS. GÓRNICZE, 2 POKOJE, PO
REMONCIE, PARTER, 104000PLN

Kontakt w
fert:
sprawie o 841
502-237
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» W Herosie Boguszów-Gorce trenuje spora
grupa najmłodszych adeptek zapasów

Poznajmy się…

Dziewczyny nie „pękają”
Czy zapasy to sport dla dziewcząt? Jeżeli przyjrzymy
się temu, co robią Dariusz Piaskowski z Joanną Kołodziej, odpowiedź może być tylko jedna. Tak! Ponad
20 lat temu uczyli „fikać” na matach w Witkowie,
potem w Czarnym Borze, a teraz w Boguszowie-Gorcach. Wszędzie z sukcesami.

Od 16 lat zapasy kobiet są
w programie igrzysk olimpijskich, dlatego to żaden
niszowy sport, a rywalizacja
zarówno w kraju, jak i na
świecie jest ogromna.
Zapasy na terenie Boguszowa-Gorc mają wielkie tradycje. Pojawiły się tu jako
pierwsze na Dolnym Śląsku,
zaraz po II wojnie światowej.
Warto wspomnieć nazwiska
założycieli i zawodników z
pierwszymi sukcesami w barwach klubu z Boguszowa –to
m.in. Jan Wadowski, Edward
Drąg, Edward Ligocki czy Marian Sadowski. Później, przez
kilka lat, do 2004 roku na
terenie miasta funkcjonował
zapaśniczy Szczyt, którego
szkoleniowcem był Zbigniew
Grabowski. Od tamtej pory,
na 15 lat, o zapasach w tym
pięknym mieście jakoś zapomniano.
Za reaktywację zapasów
w Boguszowie-Gorcach w
2019 roku wzięli się Dariusz
Piaskowski i Joanna Kołodziej,
znani ze swej wielkiej pasji do
tej dyscypliny sporu. – Przekor-

nie mówiąć duża w tym zasługa wójta Czarnego Boru Adama Góreckiego, który przed
rokiem uznał, że nie chce mieć
u siebie sportu zapaśniczego
oraz klubu z 20-letnią tradycją
i światowymi sukcesami –
mówią zgodnie Piaskowski i
Kołodziej. – W Boguszowie
przyjęto nas z otwartymi
ramionami, za co jesteśmy
miastu bardzo wdzięczni, bo
dzięki temu nie zostaliśmy bez
miejsca do treningu i mogliśmy
zachować ciągłość szkolenia –
dodają. Było to bardzo ważne,
bo przenosiny odbywały się
w momencie przygotowań
do najważniejszych startów.
Dzięki temu, że miasto wyciągnęło pomocną dłoń, udało
się spokojnie skoncentrować
na szkoleniu, a Aleksandra
Lewczyńska zdobyła medal na
OOM, a także wywalczyła start
w ME U-15.
Obecnie zapaśniczki Herosa Boguszów-Gorce, bo tak
nazywa się klub po przekształceniu, trenują w hali OSiR-u w
Gorcach. Nie mają własnych
pomieszczeń, a obiektem

muszą dzielić się z innymi
– szkołami oraz klubami. –
Dlatego od pewnego czasu
chodzi nam po głowie pomysł
budowy własnego obiektu.
Tutaj liczymy na pomoc władz
miasta. Zwłaszcza w zakresie
zakupu ziemi pod jego budowę. W dalszej perspektywie chcielibyśmy na tej bazie
utworzyć Dolnośląski Ośrodek
Szkolenia w zapasach kobiet
– mówi Dariusz Piaskowski,
trener i zarazem prezes Herosa
Boguszów-Gorce.
W momencie opuszczania
Czarnego Boru klub miał już
trenującą od roku grupę młodszych dzieci, w Boguszowie
w tym czasie od razu ruszył
nabór i obecnie, po połączeniu
obu grup – trenuje kilkanaście
młodych adeptek zapasów,
które za kilka lat w grupie
młodziczek będą bardzo mocne. Poza najmłodszymi jest też
starsza grupa zawodniczek –
młodziczki, kadetki i juniorki,
które aby wygrywać, muszą
dużo startować, brać udział w
zgrupowaniach – zarówno w
kraju, jak i za granicą. Zarówno

wspomniana Ola Lewczyńska,
jak i Julia Molińska, które w
tym roku będą reprezentować
Heros Boguszów-Gorce – mają
w tym roku szansę na start w
ME czy czempionacie globu.
- Próbujemy zdobywać
środki finansowe, gdzie tylko
się da, gdyż w naszym klubie
rodzice nie ponoszą żadnych
kosztów za treningi dzieci.
Nie płacą za zajęcia, za udział
w zawodach, obozach, za
sprzęt sportowy. Za wszystko
dzieci „odpłacają się” systematyczną i ciężką pracą
na treningach. Bo właśnie
to nas jeszcze wyróżnia.
Może trenować każdy.
Niezależnie od sytuacji materialnej, ale
trzeba powiedzieć,
że to jest ciężki sport
– podkreśla Joanna Kołodziej, wiceprezes klubu.
Specyfika sportu zapaśniczego jest taka, że trzeba
wyjść na matę i walczyć z
przeciwnikiem. I dziewczyny wychodzą i się biją – nie
„pękają”.
Red

Siatkówka to dla mnie… najpiękniejszy sport. Bardzo inteligentna gra, którą z przyjemnością się ogląda, ponieważ
dostarcza wspaniałych emocji. Uprawiając taką dyscyplinę
sportową jak siatkówka możemy te emocje poczuć na własnej
skórze, nauczyć się pokory, sumienności czy też współpracy z
drugim człowiekiem. Dzięki siatkówce będziesz krok po kroku
dążyć do osiągnięcia celu, nie tylko w życiu sportowym, ale
także prywatnym.
Wzruszam się gdy… widzę chore bezbronne zwierzęta
,szczególnie psy.
Nie lubię… piłki nożnej.
Jeśli wakacje to… wszędzie, byle z rodziną.
Fascynują mnie… moje dzieci.
Ostatnio przeczytałam… „Echo winy” Charlotte Link.
Nie mogę obyć się bez… telefonu:)
Mój partner musi być… wyższy ode mnie.
Moja życiowa maksyma to… „Nie zawsze mów, co wiesz,
ale zawsze wiedz, co mówisz”.
Za kilka lat będę… trenerem moich dzieci.
ToP

Fot. użyczone (Chełmiec Wodociągi Wałbrzych)

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

Po raz siódmy zapraszamy do naszej stałej rubr yki, w której przepytujemy
siatkarki Chełmca Wodociągów Wałbrzych. Co tydzień poznajecie inną zawodniczkę naszego II-ligowca. Każda z siatkarek
odpowiada na te same
pytania. Poznajmy się…

FOTO: Ryszard Burdek
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» W Kłodzku Górnika Trans.eu do zwycięstwa
poprowadził Krzysztof Jakóbczyk. Jak będzie
w Wałbrzychu?

Jesteście gotowi? Czas na derby!
I liga: Koszykarski Górnik Trans.eu Wałbrzych wraca do gry po dwóch kolejkach pauzy. W środę, 22 stycznia o godz. 18:00 rywalem naszego zespołu w Aqua-Zdroju będzie Zetkama Doral Nysa Kłodzko.
Wałbrzyska machina

Górnik jest w gazie, Górnik jest rozpędzony.
Po pokonaniu Timeout Polonii 1912 Leszno
seria zwycięstw biało-niebieskich została przedłużona do pięciu, do tego nasi zwyciężyli w
dziewięciu z ostatnich dziesięciu ligowych potyczek. W całym sezonie wygrali aż dwanaście
z czternastu gier i mają aktualnie zdecydowanie najlepszy bilans w rozgrywkach. Górnik ma
najlepszą obronę w całej stawce i najbardziej
zbilansowany skład. Jego głębia robi jeszcze
większe wrażenie po niedawnym sprowadzeniu z Trefla Sopot Karola Kamińskiego. Kibice
już nie mogą się doczekać, jak ten były czołowy
strzelec I ligi, bardzo uniwersalny koszykarz,
potrafiący grać nawet na czterech pozycjach,
wkomponuje się w wałbrzyską machinę.

Wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej

Nysa z kolei nie przestaje zaskakiwać. Zespół
z jednym ze skromniejszych budżetów plasuje

się mniej więcej w środku tabeli, z bilansem
6-9 (stan na 17 stycznia – przyp. red.). Trener
Jerzy Chudeusz prowadzi unikalną grupę bez
lidera, składającą się z balansujących pomiędzy
pierwszą a drugą ligą weteranów oraz ze zdolnej młodzieży Śląska Wrocław. Ta mieszanka
jest wybuchowa w kameralnym obiekcie w
Kłodzku, gdzie Nysa przegrała tylko dwa z
ośmiu meczów. Dużo gorzej jest na wyjazdach
– tam beniaminek wciąż nie może „odpalić”,
przegrał wszystkie siedem pojedynków.

Krzysiek bez sentymentów

W pierwszej rundzie Górnik wygrał w
Kłodzku 81:66, ale na pewno nie było to
starcie z kategorii „spacerków”. Ekipę Łukasza
Grudniewskiego do zwycięstwa poprowadził
Krzysztof Jakóbczyk, autor 33 punktów, w tym
siedmiu „trójek”. 33-letni koszykarz tamtejszy specyficzny obiekt zna doskonale, bo w
przeszłości reprezentował barwy Nysy. Po raz
ostatni w Aqua-Zdroju Górnik podejmował

lokalnego rywala latem, w przedsezonowym
sparingu. Wtedy lepsi byli gospodarze, którzy
wygrali 76:69.

Gliniarz wraca do miasta

Marcin Kowalski to rozgrywający Nysy, ale
także wychowanek Górnika, z którym w 2000
roku, u boku Rafała Glapińskiego, zdobył
wicemistrzostwo Polski juniorów starszych. W
pierwszej drużynie biało-niebieskich rozegrał
190 meczów, na trzech poziomach rozgrywkowych (lata 2000-08, 10-11). Popularny
„Gliniarz” nie zagrał w starciu z Górnikiem w
Kłodzku z powodów zdrowotnych, ale w środę
pewnie zobaczymy go w akcji. 37-latek to nie
jedyny wałbrzyski akcent w kłodzkim klubie.
Od lat z Nysą związany jest Rafał Wojciechowski, także rozpoczynający swoją przygodę z
basketem w Górniku. W 2003 roku był nawet
członkiem drużyny juniorów, która zdobyła
brązowy medal mistrzostw Polski. Z biało-niebieskimi pracował wspomniany wyżej trener

Chudeusz. Kojarzony głównie z wrocławskim
Śląskiem szkoleniowiec prowadził wałbrzyszan
w 2008 roku, w ekstraklasie, ale po przegraniu
wszystkich pięciu ligowych meczów pożegnał
się z klubem.

Zapełnią Aqua-Zdrój?

Dobre wyniki zespołu, inwestycja klubu w
promocję spotkań oraz dodatkowe atrakcje
wokół meczu to czynniki sprzyjające wysokiej frekwencji na trybunach. Aqua-Zdrój,
z każdą kolejną potyczką biało-niebieskich,
coraz bardziej się zapełnia, co jest najlepszym
dowodem na to, że koszykówka nie jest dla
mieszkańców naszego miasta obojętna. Środowy termin derbów nie należy jednak do
najwygodniejszych i może sprawić, że pustych
siedzisk będzie nieco więcej. Ale czy na pewno? W klubie liczą na mobilizację fanów, bo
w bardzo wyrównanej w tym roku I lidze nie
ma łatwych meczów.
Dominik Hołda

24

ZAMKOWA ZIMOWA KRAINA
REKLAMA

Zamek Książ
Zwiedzanie dla rodzin z dziećmi
Oferta ważna od 11.01 - 23.02.2020 r.

Terminy: pn. - pt.: 13:00 | sb. - nd.: 11:00 i 13:00
Ceny: 29 zł/bilet normalny | 37 zł/bilet ulgowy | 35 zł/bilet grupowy
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