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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Otto Rübartsch, pierwszy gospodarz schroniska „Andrzejówka” (Andreasbaude), w 1936
roku otrzymał przydomek „królewskiego gospodarza” (Königlischer Baudenwirt). Stało się to
po nieformalnej wizycie w schronisku królowej Wilhelminy oraz jej córki Juliany, następczyni
holenderskiego tronu. Przyjechały prosto z zimowych igrzysk olimpijskich w Garmisch-Partenkirchen w poszukiwaniu męża dla księżniczki. Schronisko podczas pobytu pań od 14 do 28 lutego
było zamknięte dla turystów. Posiłki przyrządzał kucharz specjalnie sprowadzony w tym celu z
Holandii. Księżniczka, poza wizytami w siedzibach potencjalnych narzeczonych – u Reussów w
Standsdorf (Staniszów) i u rodziny Saksen-Weimar w Heinirchau (Henryków), uczyła się jazdy na
nartach. Jednak nie znalazła tam pożądanego męża. Został nim niemiecki książę Bernhard Lippe-Biesterfeld, poznany w Garmisch 11 lutego 1936 roku, tuż przed przyjazdem do Andrzejówki.

Czytaj str. 6

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 „Oh Karol, Chemia z
Niemiec” (Stary Zdrój, ul. Armii
Krajowej 39)
- Sklep „Oh Karol, Chemia z
Niemiec” (Biały Kamień, ul.
Andersa 147)

- Sklep „Oh Karol, Chemia z
Niemiec” (Podzamcze, Bazar –
boks 37)
- 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
- Punkt z prasą PHU Dorota
Tobolska przy ul. Niepodległości
28 na Podgórzu
- Kiosk z prasą HDiH Jerzy Lenc
przy ul. Grodzkiej 20 na Podzamczu
- Sklep „U Doroty” przy ul.1
Maja 165 na Sobięcinie
- Sklep „Tygrysek” przy ul. Strzegomskiej 6 w Kozicach
- Sklep „Optima” przy ul. Basztowej 37d na Podzamczu
- Sklep Ogólnospożywczy „U
Joli” przy ul.11 Listopada 180
na Nowym Mieście
- Sklep ABC przy aptece przy
ul. Głuszyckiej 82 na Rusinowej
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- Sklep Ogólnospożywczy „Bartex” przy ul. Świdnickiej 65 na
Rusinowej
- Sklep „KA-HA” przy ul. Krzywoustego 31 na Gaju
- PHU „Plus” przy ul. Grota
Roweckiego 20 na Piaskowej
Górze
- Restauracja Tawerna przy ul.
Broniewskiego 65D na Piaskowej Górze
- „Techtron”, naprawa komputerów, kwiaciarnia przy
ul. Konopnickiej 5 w Śródmieściu
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”

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

- 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)
- Sklep „Modna rodzinka”,
prasa, chemia z Niemiec (ul.
Solicka 5)
- Sklep „Zdrowa żywność” (ul.
Kolejowa 30, przy rondzie)
WALIM

- sklep PHU Darek przy ul. Długiej 4

POGODA
Wtorek 18.02
Temp. 7/1
zachmurzenie małe
Środa 19.02
Temp. 5/-1
zachmurzenie
duże z przelotnymi
opadami
Czwartek 20.02
Temp. 4/-2
pochmurno
Piątek 21.02
Temp. 6/0
zachmurzenie małe
Sobota 22.02
Temp. 8/3
zachmurzenie duże
Niedziela 23.02
Temp. 9/5
zachmurzenie duże
Poniedziałek 24.02
Temp. 8/2
pochmurno
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RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)
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Odblaski mogą uratować życie
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Nośmy odblaski, bo „Odblask to nie obciach”. Tak swoją
brzychu mieszkaniec Bydgoszczy
akcję promował w Wałbrzychu
Sławomir
womir Piotrowski. Jest to jedna z form bezpiecznego
funkcjonowania po zmroku.
» Stereotypowe myślenie oznacza
odblask = dziecko. A to nieprawda

Fot. Magdalena Sakowska

» Na potrzeby kampanii Sławomir
Piotrowski skonstruował „Magiczną
tubę”

Choć elementy odblaskowe,
które można przytwierdzić
do garderoby czy np. do paska plecaka bądź roweru,
są łatwo dostępne i często
rozdawane w ramach różnych
akcji, to mało kto ich używa.
Tymczasem, jak przekonują
organizatorzy akcji „Odblask
to nie obciach”, to elementy –
o ile tylko są używane – mogą
uchronić nasze zdrowie i życie.
Odblaski pomagają dostrzec
człowieka kierowcom samochodów z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Ważne
jest bowiem to, że osoby bez
odblasku widać dopiero z odległości 20 metrów.
- Niestety, ludzie nie zdają
sobie sprawy z tego, że bez
odblaskowych części garderoby są zwyczajnie niewidoczni.
Już nieważne, jaki element
odblaskowy nosimy. Jakikolwiek daje szansę kierowcy
odpowiednio szybko zareagować – tłumaczy organizator
akcji, Sławomir Piotrowski.

Żeby walczyć z tym zjawiskiem,
należy sobie uświadomić fakt,

że problem dotyczy również
młodzieży i dorosłych.

Wałbrzych, ul. Marii Konopnickiej 8/1a
tel. (74) 666 26 53

- Stereotypowe myślenie
ludzi sugeruje, że odblask

znaczy dziecko. Okazuje
się jednak, że najwięcej
wypadków dotyczy właśnie
tej starszej grupy wiekowej
– dodaje Sławomir Piotrowski.
Na potrzeby kampanii
Sławomir Piotrowski skonstruował „Magiczną tubę”.
Jest to urządzenie, dzięki
któremu można zobaczyć,
jak działają elementy odblaskowe, a tym samym przekonać się do ich noszenia.
Wcześniej podobne konferencje do tej w Wałbrzychu
zostały przeprowadzone w
wielu miastach w Polsce –
Starachowicach, Bydgoszczy,
Ostrołęce, Gnieźnie.
Dzisiejszy styl życia sprawia,
że młodzi ludzie często cho-

dzą w słuchawkach. Słuchają
muzyki, nie zwracają uwagi
na to, co dzieje się wokół.
Podobnie dorośli, którzy zaganiani prozą życia potrafią
wejść na przejście dla pieszych lub przejść przez ulicę
w niedozwolonym miejscu,
nie zwracając uwagi na to, co
dzieje się dookoła nich. Warto
też pamiętać, że pomimo tego,
że samochód posiada światła,
nie oznacza to, że kierowca
zobaczy pieszego. Ten bez
odblasków potrafi zlewać się
z otoczeniem. Jest dostrzegany
dopiero w ostatniej chwili.
Często nie można już wtedy nic
zrobić. Dlatego właśnie trzeba
nosić odblaski bo „Odblask to
nie obciach”.
SCB
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Prezydent z wizytą w Brukseli
Roman Szełemej uczestniczył w Brukseli w spotkaniu, którego głównym tematem były doświadczenia z funkcjonowania polityki spójności.

jektów, które poprzedził dialog, konsultacje i dyskusje w różnych środowiskach.
Roman Szełemej omówił wspólną drogę,
jaką gminy skupione wokół Wałbrzycha
pokonały od 2012 roku oraz pomysły na
dalszy rozwój Aglomeracji ze szczególnym

uwzględnieniem projektu Sudety 2030
oraz Just Transition. Wspólnym staraniem,
także dzięki polskiej delegacji pracującej w
KE, udało się doprowadzić do cennego,
kuluarowego spotkania z komisarz Elisą
Ferreirą. Komisarz wskazała, że KE będzie wspierać propozycję ujęcia Dolnego
Śląska w Just Transition, ale ostateczna
decyzja należy też do strony rządowej.
Zaproszenie na Dolny Śląsk przyjęła z
życzliwością.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Wzięli w niej udział przedstawiciele
regionów, organizacji pozarządowych,
samorządów i ośrodków akademickich.
Aglomerację Wałbrzyską podczas konferencji przedstawiano jako modelowy
przykład przygotowania ważnych pro-

WIESZ CO | NR 7/18.02.2020 r.

Od telewizji do mdłości
Wiemy, że trudno w to uwierzyć, ale ostatnio jakoś nie
oglądamy telewizji, żeby… nie mieć w głowie glizdy. Jakby powiedział nieodżałowany Bohdan Smoleń. Niedawno
zrobiliśmy jednak wyjątek i tępo zaczęliśmy skakać po
kanałach. O mało nas nie zemdliło.
Programy, których nazwy nasuwają skojarzenia z dostarczaniem informacji, z informowaniem mają tyle wspólnego, co
dawniej wystąpienia Edwarda
Gierka. To dzięki niemu kiedyś
bylibyśmy w stanie uwierzyć, że
„na wierzbach rosną gruszki”.
Pal licho z jego relatywizmem
rodem z Orwella. Gdy dla jed-

nych w telewizji coś jawi się w
różowych lub tęczowych barwach, dla innych jest brunatne.
I na odwrót. Kolory dobraliśmy
jakoś tak nieprzypadkowo. Jako
widzowie nie mamy specjalnego wyboru. Możemy przełączać
na program mniej lub bardziej
skupiony na propagandzie, ciągnący mniej lub bardziej swoją

wajchę w jedynie słusznym
kierunku politycznym. Nie ma
nic pośrodku. Jest czarne albo
białe, brak szarości. Słowem,
mamy wybór… między dżumą
a cholerą. Serwisy informacyjne
są do siebie bardzo podobne
w sposobie przekazu, kreując
głównie pesymistyczną wizję
świata. Bazą jest wywołanie

konkretnych uczuć. Z jednej
strony współczucia, wzruszenia, z drugiej zaś wściekłości,
strachu, wrogości. Telewidz ma
poczuć niechęć, a nawet gniew
do tych z drugiej strony brzegu.
Parafrazując klasyka „My jesteśmy tu, gdzie wtedy – zatopieni
w ciepłych fotelach i kanapach,
oni tam, gdzie stało ZOMO”.

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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Oni, ci źli, nie dający sobie wmówić poprawnej i
jedynie słusznej optyki obozu władzy lub totalnej
opozycji. Nie ma miejsca na samodzielne myślenie. Jak kurczaki faszerowane antybiotykami,
tak my karmieni jesteśmy niestrawną mazią
propagandową.
Zauważyliście, w przekazie istotna jest dramaturgia. Może nie jest aż tak wyrafinowana
jak choćby w filmach ze Stevenem Seagalem,
ale jakaś tam jest. Bywa, że już prowadzący
serwis próbuje wywołać emocje i zbudować napięcie. Poprawia reporter, modulując umiejętnie
głos, zawieszając go w odpowiednim momencie, wywołując u odbiorcy „ciary”, większe niż
na kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Dziwimy się, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł,
żeby do czytania newsów zatrudnić Wiktora
Zborowskiego. On ze swoim tubalnym głosem
dopiero zrobiłby klimat! Bo Krystyna Czubówna
zdecydowanie się nie nadaje. Ona swoją ciepłą
tonacją nie potrafiłaby wywołać burzy nawet
gdyby za łby wzięli się przewodnicy stada jak
Kaczyński z Tuskiem.
Zresztą, nie chodzi już nawet o flagowe programy informacyjne poszczególnych stacji telewizyjnych. Zemdliło nas i to bardzo, gdy naszą uwagę
przykuły reklamy, zdominowane przez rozmaite
medykamenty i suplementy diety. Czy my naprawdę jesteśmy głupimi lekomanami? Firmy
farmaceutyczne, i nie tylko, zachwalają dosłownie
wszystko, ale skoro jest popyt, to rodzi się podaż. Normalne. Tak oglądamy i nie dowierzamy.
Tabletki na uspokojenie wciska nam Małgosia z
„M jak miłość”, tuż po nich ktoś proponuje napój
dla zwiększenia energii, żeby bardziej chciało się
chcieć. Krople do oczu, maść na stawy, pastylka
od bólu głowy ta od Goździkowej, cudowny specyfik na wszystkie wirusy razem wzięte. Witaminy
takie i owakie, no i obowiązkowo magnez i coś
na odchudzanie. Wystarczy jedna, no może dwie
tabletki i w ciągu doby będziecie mieć sylwetkę
jak Ewa Chodakowska. Dla dzieci syrop, który
stawia malucha na nogi po jednej dawce, lizak
na gardełko i preparat na zatkany nosek, żeby
kilkulatek w jednej chwili wszystko wysmarkał do
miseczki z zupką. Jeszcze wam mało?! Preparat na
zaparcia, za chwilę ten, żeby stolec był luźniejszy.
I koniecznie dedykowane panom wsparcie na
potencję.
Gdybyśmy chcieli łykać wszystko, co proponują
nam w reklamach, według zaleceń pseudolekarza
lub farmaceutki przebranej na potrzebę chwili w
biały kitel, musielibyśmy wsypywać do gardła
kilka razy dziennie dosłownie garść tabletek.
Ogłupieni przez reklamę wyrywany z naszego
osobistego słownika stronę z hasłem „zdrowy rozsądek”. Jasne, że nie każdy lekarz w przychodni
to Dr House, ale miejmy odwagę posługiwać się
własnym rozumem. Jak w oświeceniu. Lenistwo,
tchórzostwo i bezrefleksyjność to cechy, przez które wielu z nas przez całe życie chętnie pozostaje
niepełnoletnimi. Najwyższy czas dorosnąć, choćby
po jednej tabletce.
Tomasz Piasecki
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Fot. Ryszard Burdek (archiwum)

» Co jest z nami nie tak, że
produkujemy aż tyle śmieci?

Co jest nie tak ze śmieciami?
Zapytacie, czy w ogóle coś jest nie w porządku? Ano jest. Chodzi
o ilość odpadów zmieszanych, które produkujemy w Wałbrzychu
rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według danych
GUS za 2018 rok to ponad 437 kg na osobę! O wiele więcej niż w
innych miastach porównywalnych do naszego.
Rok

*Dane GUS
Ile śmieci zmieszanych wyprodukowaliśmy
w Wałbrzychu w latach 2014-2018*
Ilość śmieci w kg na jednego mieszkańca

2014

244,7 kg

2015

264,7 kg

2016

276,3 kg

2017

366,5 kg

2018

437,2 kg

Gdy połowa Polski walczyła
z szalejącymi wichurami, my
znów zagrzebaliśmy się w
liczbach. Bo coś nie grało nam
z ilością odpadów zmieszanych, które rocznie wywożą
śmieciarki spod naszych domów. Wystarczył rzut oka na
dane GUS. Zestawienie liczb
za lata 2014-2018 u każdego
powinno wzbudzić niepokój. No bo jak to?! Jeszcze w
2014 roku w przeliczeniu na
jednego mieszkańca produkowaliśmy „ledwie” 244 kg
śmieci zmieszanych, a w 2018
roku jest tego już 437 kg. O
prawie 200 kg więcej! W takim przypadku trudno mówić
tylko o niepokoju, tu zapala
się wielka czerwona lampa i

wyje jak strażacka syrena na
alarm. Ostatnie dane za 2019
rok, których jeszcze oficjalnie
nie wprowadził GUS, mówią,
że tych śmieci jest już 472
kg na głowę! Warto jeszcze
wspomnieć, że statystyczny
Polak zmieszanych odpadków
produkuje rocznie tylko 317 kg.
Czy my jesteśmy jakimiś nieudacznikami, że nie potrafimy
segregować (bo wciąż mówimy o śmieciach zmieszanych)
i wrzucamy do tego samego
kubła wszystko jak leci włącznie z gruzem? Czy może jakoś
jesteśmy zamożniejsi od ludzi
z innych regionów Polski, że
tego syfu jest u nas więcej?
A może ktoś nam śmieci podrzuca, albo coś jeszcze jest z

nimi nie tak? Dziwnym jest, że
ilość odpadów zmieszanych,
lawinowo u nas rośnie. Porównajcie rok 2016 z 2017 albo z
2018. To są przecież jakieś jaja.
GUS publikuje suche liczby, ale skądś się one biorą.
Mechanizm jest prosty. Za
śmieci płacą mieszkańcy. Kasa
wpływa do miasta, które przekazuje je dalej, czyli ponosi
opłaty związane z odbiorem
i utylizacją odpadów. A te
strasznie ostatnio wzrosły.
To wiemy, ale im więcej odpadów, tym więcej potrzeba
pieniędzy. To też naturalne.
Miasto składa sprawozdania
do urzędu marszałkowskiego,
skąd dane bierze GUS. Tu jest
jeszcze wszystko w porządku.

Ale skąd gmina wie, ile śmieci
jest wywożonych? Takie informacje znajdują się w tzw. kartach przekazania odpadów.
Ma je każda śmieciarka. Pusty wóz, przed wyruszeniem
na miasto, podjeżdża pod

instalację i jest tam ważony.
Po skończonym kursie znów
zajeżdża w to samo miejsce,
ale tym razem waga wskazuje
jego załadunek. To stąd w
pierwszej kolejności bierze
się liczba śmieci. Po drugie
do miasta spływają raporty
z samej instalacji ile tych odpadów przyjęto. Ale… nikt z
gminy przecież nie stoi tam i
nie zlicza worków. No bo jakby to miało niby wyglądać?! –
Tymczasem w ciągu ostatnich
trzech miesięcy ilość odpadów
zmieszanych w Wałbrzychu
spadła o 30 procent. Tak było
kolejno w listopadzie, grudniu
i styczniu – informuje Aleksandra Winiarska, kierownik Biura
Infrastruktury i Nieruchomości
UM w Wałbrzychu. Dzieje się
tak mniej więcej od chwili

uruchomienia w Wałbrzychu
RIPOK-u. Czy to oznacza, że
ilość odpadów jest inna niż
wykazywana w sprawozdaniu
przez operatora? Na tak postawione pytanie za wcześnie,
żeby jednoznacznie odpowiedzieć, ale w urzędzie miejskim
coraz baczniej przyglądają
się sprawie. Wiedzą, że są
w czołówce „producentów”
śmieci na Dolnym Śląsku. A w
zestawieniu z porównywalnej
wielkości miastami w kraju,
wypadamy jeszcze gorzej.
Spójrzcie na tabelę. Porównaliśmy w niej miasta o
podobnej liczbie mieszkańców. Wiemy, że to nie jest
wyznacznik, bo dane GUS pokazują przelicznik na osobę, ale
chcieliśmy, żeby zestawienie
było jak najbardziej rzetelne.
Wałbrzych wypada na tym tle
fatalnie. Śmieci zmieszanych
jest u nas więcej niż np. we
Włocławku czy Chorzowie
lekko licząc o ponad 150 kg!
Może powodem jest to, że
w innych miejscowościach
stawki nie są liczone od osoby
tak jak u nas, tylko ryczałtowo
albo za metraż mieszkania?
Złapaliśmy za telefon i sprawdziliśmy wyrywkowo Elbląg,
Płock i Tarnów. Wszędzie opłata liczona jest od mieszkańca.
W Elblągu gdy usłyszeli, ile
odpadów zmieszanych produkujemy rocznie w Wałbrzychu
w przeliczeniu na osobę, tylko
krzyknęli w słuchawkę „może
wy w ogóle nie segregujecie”.
Segregujemy! Zresztą według
specjalistów poziom skłonności
do segregacji jest na podobnym pułapie w całej Polsce.
Więc do cholery o co chodzi.
– Niby w Wałbrzychu zameldowanych jest ponad 110
tys. mieszkańców. Tymczasem
deklaracji śmieciowych mamy
na mniej niż 100 tys. osób.
Tylu ludzi przyznaje się, że
produkuje odpady – podkreśla Aleksandra Winiarska. W
przypadku gdy ogólna ilość
śmieci w roku dzielona jest
przez liczbę mieszkańców, z
tego powodu statystyki mogą
być nieco zakłamane, ale czy
to jedyna przyczyna rosnącej
ilości nieczystości w mieście?
Tomasz Piasecki

Ile w 2018 roku wyprodukowano śmieci zmieszanych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w wybranych miastach*
Liczba mieszkańców
Ilość śmieci na osobę
Chorzów
108 tys.
263 kg
Tarnów
109 tys.
287 kg
Włocławek
111 tys.
249,2 kg
Wałbrzych
113 tys.
437,2 kg
Płock
120 tys.
286,6 kg
Elbląg
120 tys.
305 kg
Dąbrowa Górnicza
120 tys.
293,4 kg
*Dane GUS za 2018 rok
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Na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu ruszyła wyjątkowa wystawa edukacyjna „Fascynujący świat pająków i skorpionów”.

Można oglądać około 50
żywych zwierząt: pająków
i skorpionów, a wśród nich
te najbardziej jadowite, jak
słynna „czarna wdowa”,
czy największe, jak ptasz-

niki-goliaty. Wystawę zwierząt uzupełniają bogate
opisy, tablice informacyjne
i prezentacje multimedialne, z któr ych można się
wiele dowiedzieć na temat

życia i zachowania pajęczaków. Pr zewodnikami
po wystawie są jej organizatorzy, którzy opowiadają zwiedzającym o roli
pajęczaków w przyrodzie,

a także o tym, jak się w ich
obecności zachowywać i
że nasz strach przed nimi
nie jest do końca uzasadniony. Warto zaznaczyć,
że otwarta wystawa była
prezentowana w całej Europie i wszędzie cieszyła się
sporym zainteresowaniem.
Wystawę można oglądać
do 23 lutego.
SCB

Pogadajcie z papugami
Wielokrotnie na pewno czytaliście zachęty, że tu warto
iść, a tam to już w ogóle wstyd nie być. Nie zamierzamy was na siłę wyciągać z domów jak kiedyś szkolne
wycieczki na film „Ogniem i mieczem”. Sami zdecydujcie, czy warto odwiedzić papugarnię w Wałbrzychu.

Fot. użyczone (Moja mała papugarnia)

» Papugarnia jest czynna od środy
do niedzieli od 10:00 do 18:00

Fot. (red)

Widzieliście te pająki i skorupiaki?

Właściwie „Moją małą papugarnię” bo to oficjalna nazwą atrakcji mieszczącej się
przy ul. Głównej na Piaskowej
Gótze. Ta papugarnia to właściwie takie minizoo zlokalizowane w centrum osiedla.
Atrakcja dla każdego, kto lubi
zwierzęta, bez względu na
wiek. Byli tu naprawdę młodzi
goście, bo ledwie 2-miesięczne berbecie, ale i nobliwi
seniorzy z 80 wiosnami na
karkach. Zapytacie, po co właściwie powstała papugarnia. Z
wielu powodów, my podamy
kilka najważniejszych.
Żyjemy w wiecznym pędzie, cały czas gdzieś biegniemy, przez co nie mamy czasu
opiekować się zwierzętami.
Zostawianie ich całymi dniami
samych w domu nie jest dla
nich niczym przyjemnym. Chyba sami przyznacie. Lepszym
rozwiązaniem są odwiedziny
w miejscu, gdzie np. papugi
mają zapewnione odpowiednie towarzystwo, opiekę, odpowiednią ilość miejsca oraz
pokarm. Zwiedzający przychodzą, kiedy mają czas dla
zwierząt bez krzywdy dla nich.
Ameryki nie odkryjemy pisząc,
że coraz więcej osób, zwłaszcza dzieci cierpi na rozmaite
alergie. Przebywanie w jednym
domu ze zwierzęciem, które
jest źródłem alergenów, może

przepytuje Was

Co znajduje się
2
w herbie Wałbrzycha?

Co znajduje się w herbie Wałbrzycha? Takie pytanie zadaliśmy
wam w zeszłym tygodniu podczas naszej tradycyjnej sondy.
Konkretnie, prawda? Większość nie miała z odpowiedzią
problemów, ale zdarzyło się kilka „kwiatków”.
Od razu spieszymy z wyjaśnieniami, że zarówno w
przypadku odpowiedzi dąb,
jak i drzewo, traktowaliśmy je jako prawidłowe.
Tak odpowiedziała ponad
połowa z was. Znalazło się
wiele osób, które na postawione pytanie. co znajduje

się w herbie Wałbrzycha
odpowiedziało „nie wiem”.
Wśród błędnych wskazań
dominowały: orzeł i lipa
(tak odpowiedziało po 4
pytanych), ale również szachownica, liść i trzy góry.
Wszystkim dziękujemy, że
wzięliście udział w kolejnej

naszej sondzie, dobrze się
przy tym bawiąc. Na pytanie
odpowiedziało 100 osób – 67
kobiet i 33 mężczyzn. Taka
liczba oczywiście nie stanowi grupy reprezentatywnej,
co powtarzamy na każdym
kroku.
Red

być tragiczne w skutkach. Godzinne odwiedziny papug na
większość uczulonych nie powinny wpłynąć negatywnie.
No i jeszcze jedno. Jeżeli nie
jesteście alergikami i macie
dużo czasu (o wy szczęśliwcy),
możecie pomyśleć o kupnie
papugi. A gdzie dowiedzieć
się „z czym to się je”, jeśli nie
w papugarni?
Papugi różnią się od większości spotykanych w domach
zwierząt głównie ze względu
na ich długowieczność. Gatunki ptaków z wałbrzyskiej
papugarni potrafią dożywać
nawet do 70 lat. Są ponadto
bardzo towarzyskie. Bawią
się z ludźmi, są ciekawskie i
oczywiście kolorowe.
Papugarnia jest czynna od
środy do niedzieli od 10:00 do
18:00. Ale uwaga. Do wizyty
należy się odpowiednio przygotować. Najlepiej zostawić
całą biżuterię w domu, ponieważ ptaki będą się nią mocno
interesować. Mogą nawet niektóre świecidełka „zwędzić”.
Powinniśmy ubrać koszulki
lub bluzy z długimi rękawami
bez żadnych ozdób. Osoby z
dłuższymi włosami muszą je
związać przed wejściem do
sali. A i jeszcze jedno. Zdjęcia
możemy robić po wyłączeniu
lampy błyskowej.
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» Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu

Gdy mamy czas

Osobną grupę zabytków sakralnych w regionie stanowią
malownicze wiejskie kościoły drewniane z przełomu XVI i
XVII w.:
• Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej
• Kościół Narodzenia NMP w Grzmiącej
• Kościół filialny p.w. MB Śnieżnej w Sierpnicy
Ciekawostką regionu jest także cerkiew w Sokołowsku. W
1901 r. z myślą o odwiedzających to uzdrowisko kuracjuszach
rosyjskich została wybudowana niewielka świątynia prawosławna. Niestety w latach powojennych wyposażenie cerkwi
zostało zdewastowane. W 1996 r. została ona odkupiona
przez społeczność prawosławną.

Wskazówki

Fot. użyczone (LOT AW/Marcin Jabgiellicz)

• Wokół Krzeszowa znajduje się Wielka Kalwaria Krzeszowska oraz tzw. Betlejem – letnia siedziba biskupów
• Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu jest zazwyczaj zamknięty. Aby zobaczyć wnętrze, trzeba skontaktować się wcześniej
z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Wałbrzychu
• Planując zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy warto
sprawdzić godziny otwarcia dla zwiedzających, Katedra Świdnicka jest zazwyczaj otwarta w ciągu dnia z wyłączeniem czasu
prowadzonych nabożeństw.

Szlakiem architektury
Zabytki sakralne Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowią paletę różnych stylów architektonicznych i
religii. Znajdziemy tu bogate barokowe świątynie
tworzone przez znakomitych architektów i malarzy, nierzadko wybudowane na gotyckich fundamentach.

W ramach współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną
na łamach „Wiesz co” prezentujemy gotowe scenariusze
tematycznych wycieczek po
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
» Opactwo w Krzeszowie na
obrazie z lat 20. ubiegłego
stulecia

Opactwo Cystersów w
Krzeszowie – Kościół Łaski w
Kamiennej Górze – Kościół
Zbawiciela w Wałbrzychu –
Kościół Pokoju w Świdnicy,
Katedra w Świdnicy (fakultatywnie – cerkiew w Sokołowsku, drewniane kościoły w Głuszycy, Rybnicy i w Grzmiącej)

Zobaczymy tutaj także surowe budowle klasycystyczne
i małe wiejskie, drewniane
kościoły, urzekające prostotą
sztuki ludowej.
Często na rozwój danego
regionu wpływ miała działalność zakonów. Tak było np. w
Krzeszowie (Plac Jana Pawła
II 1, www.opactwo.eu), gdzie
zaczynamy naszą wycieczkę.
Już pod koniec XIII w. do
Krzeszowa przybyli Cystersi,
których działania i fundacje
wpłynęły na całą okolicę.
Znajdujące się tu pocysterskie
opactwo dziś tworzą dwa
kościoły z XVII i XVIII w.,
zachwycające architekturą,
malarstwem i rzeźbą. Oba
kościoły wpisane są na listę
Pomników Historii Polski. W
bazylice znajduje się najstarszy wizerunek maryjny w
Polsce, a także bardzo dobrze
zachowane organy Michała

protestantami. Po zakończeniu wojen zezwolono protestantom na zbudowanie
sześciu tzw. Kościołów Łaski
i trzech Kościołów Pokoju.
Jeden z dwóch zachowanych Kościołów Łaski znajduje
się nieopodal Krzeszowa,
w Kamiennej Górze. Bryła
barokowej świątyni z 1730 r.
wzorowana była na kościele
św. Katarzyny w Sztokholmie.
Niestety bogate wyposażenie
kościoła zostało wywiezione
w latach powojennych.
Wyjeżdżając z
Kamiennej
Góry kierujemy się
do

Englera, natomiast Kościół
św. Józefa to dzieło życia
barokowego malarza
Michała Willmanna zwanego „Śląskim
Rembrandtem”.
Do bazyliki przylega Mauzoleum Piastów
Śląskich.
Historia regionu to historia
wielu wojen, w
tym m.in. krwawych bitew na
tle religijnym,
jak np. wojna 30-letnia,
toczona
pomiędzy
katolickimi
Habsburgami
– władającymi » Mała cerkiew w Sokołowsku
tymi ziemiami a

centrum Wałbrzycha, nad
którym górują dwie wieże
kościelne – wyższa to Kościół Aniołów Stróżów, gdzie
możemy podziwiać m.in.
renesansowe i barokowe
płyty nagrobne. Druga to
Kościół Zbawiciela – ciekawostką jest, że świątynia ta
wzniesiona została w 1789 r.
wg projektu C. G. Langhansa,
twórcy Bramy Brandenburskiej w Berlinie.
Jednym z najcenniejszych
zabytków sakralnych regionu
jest niewątpliwe Kościół Pokoju znajdujący się w oddalonej o 20 km od Wałbrzycha
Świdnicy. Bogato wyposażony
barokowy kościół został zbudowany przez ewangelików
w 1657 r. i jest uważany za
największą drewnianą świątynię Europy. W swoim wnętrzu może
pomieścić ok. 7500
osób. Jest to zabytek
wpisany na listę UNESCO.
Zwiedzając Kościół
Pokoju w Świdnicy nie
można pominąć innego
ważnego zabytku sakralnego oddalonego o
10 min spacerem – to
górująca nad miastem
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława z
jedną z najwyższych
w Polsce wież (101,5
m). Katedra także
zachwyca swym bogatym barokowym
wnętrzem, a dziś znajduje
się tu siedziba Diecezji
Świdnickiej.
Red
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Okiem gracza

To innowacyjny, taktyczny „sho- jak HenryG wyrażał się w samych
oter”, łączący w sobie cechy za- superlatywach o tym tytule. Tu możerówno „CS’a” jak i „Overwatcha”. my przytoczyć jego słowa: „najlepsza
Kilka dni temu odbyły się pokazy tej gra, w jaką grałem od powstania
gry. Do siedziby firmy zaproszono CS:GO”. Można więc wywnioskowielu „youtuberów” i
wać, że szykuje się
„stremerów”, między
nie lada premiera.
innymi: Neo, Izaka
Jeżeli chodzi zaś o
oraz HenryG. Podziemechanikę, to pomilili się z nami swoimi
mo że nie poznaliśmy
opiniami i ocenami
wielu szczegółów,
na Twitterze, ocenami
znamy główny zarys
naprawdę wysoki- CHALLENGER gry. Mecz podzielony
mi. Nawet były projest na rundy, a gracz
fesjonalny gracz, a
wciela się w różne
obecnie komentator,
postacie posiadające

SKN

swoje własne, unikalne umiejętności.
System ten jest dobrze znany z gier
takich jak „Overwatch” czy „Apex
Legends”, choć w tym przypadku zdolności nie pełnią tak dużej i ważnej roli,
a raczej są przedstawione jako rzeczy
do użytku taktycznego. Przykładem
choćby granaty w „CS’ie”. Umiejętności podobnie jak rodzaje broni będzie
trzeba zakupić przed rundą, co daje też
szansę na grę ekonomiczną, tak aby

Prawnik radzi
Ja k s k u t e c z n i e o d eb r a ć p r ze s y ł k ę s ą d ow ą ?
W wyczerpujący i jasny sposób odpowiada na tak
postawione pytanie nasz prawnik Adam Daraż.
Nie życzymy nikomu , ale
może się zdarzyć, iż otrzymamy przesyłkę sądową np. jako
świadek lub strona. Jak należy
postępować, aby nie uchybić
terminowi odbioru przesyłki
oraz nie zostać ukaranym
przez sąd za niestawiennictwo
na rozprawie?

Termin na odbiór przesyłki sądowej wynosi maksymalnie 14 dni (dwukrotna
awizacja). Po upływie tego
terminu przesyłka podlega zwrotowi do sądu ze
skutkiem doręczenia. Należy
pamiętać, iż nawet gdy przesyłka dwukrotnie awizowana

nie została zwrócona do
sądu przez operatora pocztowego, tylko wydana adresatowi, to i tak doręczenie
jest nieskuteczne. Zgodnie
ze stanowiskiem judykatury
o doręczeniu przesyłki sądowej nie decyduje data jej
faktycznego wydania adre-

droższy oraz lepszy sprzęt dobrać w
późniejszych etapach meczu. Nowością, jaką wprowadzono, jest system
„headshotów”. Prawie wszystkimi
rodzajami karabinów jesteśmy w stanie zabić przeciwnika pojedynczym
strzałem w głowę. Nieźle prawda?
Dochodzi do tego jeszcze dostęp do
każdego rodzaju broni przez wszystkie klasy. Dlatego atmosfera podczas
meczów będzie naprawdę gorąca.

satowi – jeżeli nastąpiła po
upływie terminu do odbioru
pisma, na skutek nie zrealizowania przez operatora
pocztowego obowiązku niezwłocznego zwrotu niepodjętej przesyłki do nadawcy
– tylko najpóźniej w terminie
podwójnej awizacji (7+7
dni). Powyższe wyjaśnienia
odnoszą się do zapisu art.
139 par. 1 kpc, który dotyczy doręczenia zastępczego. Wynika z niego, że gdy
nie można doręczyć pisma
sądowego, składa się je w
placówce operatora pocztowego lub urzędzie właściwej

gminy, a zawiadomienie o
tym (awizo) umieszcza się na
drzwiach mieszkania lub w
oddawczej skrzynce pocztowej z pouczeniem o miejscu
i terminie odbioru przesyłki
Macie jakiś kłopot? Piszcie do naszego prawnika, a
on spróbuje wyjaśnić wam
prawne zawiłości i umiejętnie
wytłumaczy, jak poruszać się
w gąszczu przepisów. Czekamy na maile pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.
Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCYul. Chrobrego 12/4, 58-300

UWAGA KONKURS

Na zakończenie ferii zimowych mamy dla was egzotyczną
niespodziankę. Możecie u nas wygrać bilety do Mojej Małej
Papugarni, która mieści się na Piaskowej Górze w Wałbrzychu.
Chcecie odwiedzić to miejsce i spotkać się oko w oko z kolorowymi ptakami? Weźcie udział w naszym konkursie i wygrajcie
jeden z siedmiu podwójnych biletów – dla osoby dorosłej i
dziecka. Zapraszamy mamę, tatę, babcię, dziadka, ciocię lub
wujka z pociechą.
Wystarczy odpowiedzieć na pytanie. Widzisz to zdjęcie? Jaki
gatunek papugi widoczny jest na fotografii?
Co należy zrobić, żeby otrzymać wejściówkę? Po pierwsze
trzeba znać poprawną odpowiedź na zadane pytanie. Następnie należy wpisać ją do kuponu, ten wyciąć i pokazać go w
Mojej Małej Papugarni na Piaskowej Górze (ul. Główna 13). Ale
uwaga, każdy z 7 zwycięzców otrzyma tylko jeden podwójny
bilet. Na miłośników kolorowych ptaków i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w Papugarni czekają od najbliższej środy (18
lutego) do piątku (20 lutego) w godz. 10:00-18:00. Kto pierwszy, ten lepszy. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl.
Na koniec jeszcze poprawne odpowiedzi z zeszłotygodniowego konkursu. Chodziło o Oceanę oraz Dawida Kwiatkowskiego.

Pomimo że nie jestem fanem
FPS’ów, mam wielką nadzieję na
ciepłe przyjęcie tego tytułu, bo
wydaje mi się, że będzie tego wart.
Co więcej, nie będziemy musieli na
niego tak długo czekać, bowiem
premiera planowana jest na listopad. Tak więc cierpliwie czekamy
i zobaczymy, co przyniesie nam
koniec roku.
Venegeur – SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Zapewne część z was, głównie fani „Lola”, słyszała już
o zapowiedzianej pod koniec
ubiegłego roku grze od Riot
Games o nazwie „Project A”.

Fot. użyczone (www.boop.pl)

Project A

Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Jaki gatunek papugi widoczny
jest na fotografii?
......................................................
.....................................................
odpowiedź

Nagrody do odebrania w Mojej Małej Papugarni
przy ul. Głównej 13
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

Przy pomniku Syberyjskiej Golgoty 6 lutego rozpoczęły się obchody
80. rocznicy wywózki naszych rodaków na Syberię.

Małgorzata Wiłkomirska. Następnie wszyscy zebrani wzięli
udział w uroczystej mszy św. którą poprowadził Sybirak ks. prałat
Stanisław Pająk. W SP nr 37 przy
ul. Głównej 2 wręczono medale i

odznaczenia. Medal Pro Patria w
uznaniu zasług społeczno-patriotycznych wręczono Ewie Ziomek i
Zygmuntowi Zelkowi. Medal Pro
Bono Polonia w uznaniu zasług
w krzewieniu postaw patriotycz-

nych wręczono Ewie Gratzke i
Jerzemu Orabczukowi. Odznakę
Honorową Sybiraka otrzymała
Dagmara Dworak, autorka książki „Kromka chleba”, za wybitne
zasługi w działalności społecznej,
patriotycznej i popularyzowanie
wiedzy o martyrologii Polaków.
Złotą odznakę „Zasłużony dla
Związku Sybiraków” otrzymały
Małgorzata Gawonicz i Gabriela
SCB
Niewiadomska.

Fot. (red)

Pamięć o nich nie zaginie
Zebrani przy pomniku złożyli
wieńce i kwiaty. W imieniu miasta Wałbrzycha kwiaty złożyli
obecna wiceprezydent Sylwia
Bielawska, były wiceprezydent
Zygmunt Nowaczyk oraz radna
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Bądź piękna

Włoski rysowane na skórze

Ten makijaż permanentny
gwarantuje niezwykle naturalne efekty. Sprawia, że brwi
stają się gęste i wyraźne,
gdyż wykonuje się go razem
z barwnikiem. Dzięki temu
nie trzeba dodatkowo ich
malować, co bywa bardzo
czasochłonne. Szczególnie
dla tych z nas, którym włoski
nie układają się w regularny
sposób lub są zbyt jasne. Ten
zabieg kosmetyczny poleca
się również kobietom po che-

Zalotka MAKE UP & LASHES
www.zalotkamakeup.versum.com
tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu
mioterapii czy posiadaczkom
alergicznej skóry. Za jego sprawą na długo pożegnasz się
z konturówką, maskarą oraz
cieniem do brwi.
Na czym polega microblading? To wygodny sposób

na to, by zawsze posiadać
idealnie wyglądające brwi.
Nawet po basenie lub zajęciach fitness, kiedy nasza
twarz nie nosi makijażu. Zabieg polega na rysowaniu
włosków na skórze poprzez

wprowadzanie pigmentu za
pomocą mikroostrza. Pigment
dobiera się do koloru włosów.
Następnie na brwi nakładana jest maść znieczulająca.
Za pomocą kredki rysowane
są kontury brwi, jakie mają
zostać wypełnione barwnikiem. Po ich zaakceptowaniu
przez klientkę, przystępuje
się do wykonania trwałego
makijażu. Skóra zostaje nacięta za pomocą specjalnego
piórka, by utworzyć na niej

Fot. użyczone (Zalotka)

Zastanawiasz się, czym jest microblading? W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o tej metodzie
poprawiania brwi, która polega na rysowaniu włosków na skórze.

zarys włoska. Ta technika daje
efekt cienkich włosków, które
optycznie zagęszczają łuk
brwiowy. Kuracja trwa przez
ok. godzinę, a pożądany efekt
jest widoczny po tygodniu.

W cenie zawarta jest
korekta, którą można wykonać kilka tygodni po
zabiegu, gdy ranki się
zagoją.
Ewelina Małecka-Gad

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

1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Cena wywoławcza sprzedaż -2 893 000 zł
Wadium w kwocie sprzedaż 289 300 zł
Postępowanie sprzedaż 10 000 zł
Sprzedający oświadcza że w/w budynek jest częściowo przedmiotem najmu.
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 27.02.2020 r o godz.12.30
w Siedzibie Spółdzielni.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 81 240 zł najem – 700 zł netto
Wadium w kwocie sprzedaż – 8124 zł. najem – 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 100 zł
Przetargi odbędzie się ;na sprzedaż 27.02.2020r.o
godz.12.40,na najem 27.02.2020r o godz.12 50 w siedzibie
Spółdzielni.
3. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul. Przyjaciół
Żołnierza 28
Pow. użytkowa – 187,30 m2 SW1W/00037445/8
Cena wywoławcza sprzedaż – 168 000 zł
Wadium w kwocie sprzedaż – 16 800 zł
Postępowanie sprzedaż – 5 000 zł
Sprzedający oświadcza żw w/w lokal jest przedmiotem najmu
z dnia 04.07.2016.
Przetarg odbędzie się 27.02.2020r. o godz.13.00 w siedzibie
Spółdzielni
4.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -71 000. zł najem – 600 zł netto

Wadium w kwocie: sprzedaż – 7,100 zł; najem - 600 zł
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 27.02.2020 r o godz.
13.10 a najem 27.02.2020r. o godz 13.20 w siedzibie
Spółdzielni.
5. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 44
Pow. użytkowa 178,92 m2 SW1W/00034731/9
Cena wywoławcza: sprzedaż -110 .000 zł najem – 1200 zł
netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 11 000 zł; najem – 1200 zł
Postępowanie: sprzedaż 5 000 zł; najem 100 zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 27.02.2020r .o godz.
13.30, na najem 27.02.2020r. o godz 13.40 w siedzibie
Spółdzielni
6. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Wrocławska 92
Pow. użytkowa-65 m2 SW1W/00053747/3
Cena wywoławcza – 89 000 zł najem 1000 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 8900 zł ; najem -1000 zł
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł ; najem – 100 zł
Przetarg odbędzie się: na sprzedaż 27.02.2020r.o godz.
13.50, na najem 27.02.2020r o godz. 14.00 w siedzibie
Spółdzielni.
7. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsudskiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Cena wywoławcza sprzedaży – 73 000 zł najem 800 zł netto
Wadium w kwocie : sprzedaż – 7 300 zł najem 800 zł
Postępowanie : sprzedaż -1 000 zł najem 100 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 27.02.2020 ro godz.14.10,
na najem 27.02.2020 r o godz.14.20 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do
sklepów spożywczych tj; meble sklepowe, urządzania
chłodnicze, rożna, wagi, krajalnice - kontakt 784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup lokalu jest
wpłacenie wadium przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI
37 1050 1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 26.02.2020r
w przypadku najmu lokalu kwota wadium płatna w kasie
Spółdzielni do godz. 12.00 w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałbrzych , jeżeli
żaden z uczestników licytacji nie dokona co najmniej jednego
postępowania.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do
przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub najem
wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub pierwszego czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie
przelane na konto wpłacającego lub wypłacone z kasy Spółdzielni w przypadku najmu lokalu. Jeżeli przetarg nie dojdzie
do skutku wadium podlega zwrotowi. W przypadku wycofania
się wygrywającego przetarg z podpisania notarialnej umowy
kupna sprzedaży lub umowy najmu kwota wadium przepada
na rzecz Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do
zapłaty kaucji wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobowiązany jest do
zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość
rynkową danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela Sekcja Techniczna
„SPOŁEM” PSS Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
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ROZMOWA TYGODNIA

Fot. użyczone (archiwum prywatne Darii Janczak)

» - Moje koleżanki często mówią o mnie
wariatka – podkreśla Daria Janczak

Jestem królową swojej bajki
Mówią o niej wariatka. Gdy koleżanki chodzą do klubu, kawiarni, do kina lub na zakupy, ona najczęściej wspina się, nurkuje,
biega, morsuje, albo jeździ motocyklem. Daria Janczak lubi życie na pełnym gazie.
Co najbardziej szalone
zrobiłaś dotąd w życiu?
- Trochę by się tego uzbierało, bo wszystko, co robię,
jest trochę szalone (śmiech).
Najbardziej? Hm, może to, że
spałam zimą w jaskini, przy
-16 stopniach. Lubię outdoorowe wydarzenia, lubię las
i jakoś składając to wszystko
w jedną całość skończyło się
na noclegu w jaskini.
Lubisz ekstremalne wyzwania?
- Bardzo. Choćby zimą
zdobywać górskie szczyty.
Pociąga mnie wysokogórska
wspinaczka. Niedawno byłam
na Giewoncie. Wymagało to
odpowiedniego przygotowania. Nie jestem „lalunią”, która
wychodzi w wyższe partie gór
w szpilkach i z torebeczką,
więc najpierw solidnie się do
wejścia przygotowałam. Mia-

łam nawet czekan. Myślałam,
że go nie użyję, ale bardzo się
przydał.
Weszłaś na Giewont i co?
- Po pierwsze, to było dla
mnie pewnego rodzaju przełamanie strachu, bo mam lęk
wysokości. Gdy stoję na grani
i po jednej, i drugiej stronie
mam kilkudziesięciocentymetrowy uskok, to po prostu się
boję. Ale gdy już zdobyłam
Giewont, otworzyłam plecak,
wyciągnęłam małego szampana i razem z mamą napiłyśmy
się po łyku, żeby uczcić wspólne wejście.
Z mamą?
- Tak, byłam na Giewoncie
z moją mamą (śmiech), która
jest bardzo odważna. Uwielbia góry i czasem muszę ją
stopować w kolejnych jej
pomysłach. Bo chce wejść na
Kazbek, a później może pój-

dzie w Himalaje. Oczywiście
razem ze mną.
Skąd u ciebie pogoń za
ekstremalnymi wyzwaniami?
To trochę zasługa mamy?
- Zawsze byłam odważna i do tego trochę szalona.
Pamiętam, że gdy miałam 9
lat, wypłynęłam na desce na
środek stawu. Rozumiesz,
mała dziewczynka, która nie
umie pływać, chce się poczuć
jak wilk morski. To taka jedna
z mniej szokujących historii z
mojego dzieciństwa.
Było ich więcej?
- Dużo więcej, ale pomińmy
je.
Słyszałaś kiedyś od jakiejś koleżanki, że jesteś
wariatką?
- Cały czas to słyszę. Odpowiadam im na to, że życie jest
za krótkie, żeby nudnie przez
nie przejść. Szkoda mi czasu

na wychodzenie do kawiarni
czy na tzw. shopping. Uwielbiam wolny czas spędzać na
sportowo, choć z ekstremalnymi rzeczami trzeba uważać, bo łatwo o kontuzję. Do
wszystkiego trzeba podchodzić z rozwagą. Do jazdy na
motocyklu chociażby. Mam
swoją maszynę, ale jeżdżę
naprawdę powoli i w pełnym
„umundurowaniu”, czyli odpowiedni ubiór, obowiązkowo
kask na głowie. Wiem, że
motocykl nie wybacza nawet
najmniejszych błędów.
Może to zabrzmi seksistowsko, ale lubisz rzeczy
przypisane głównie mężczyznom?
- Masz rację. Wszędzie tam,
gdzie się obracam, jest jakoś
mało kobiet. Nawet w mojej
pracy zawodowej nie ma zbyt
wielu pań. A musisz wiedzieć,

że jestem policjantką i ten
zawód też przecież głównie
kojarzy się z mężczyznami.
To, co robię hobbystycznie
także. Wspinaczka wysokogórska, jazda na motocyklu,
nurkowanie, wszędzie dominują panowie, ale mnie to nie
przeszkadza.
Twoja aktywność związana jest wyłącznie z pogonią
za adrenaliną?
- Nazwałabym to pokonywaniem własnych słabości.
Odczuwam euforię, jeśli uda
mi się osiągnąć założony cel
i to rekompensuje wszystko.
Niesamowitą frajdę daje mi
morsowanie, a także nurkowanie, bo czuję się wtedy
jakbym fruwała. Uwielbiam
nurkować w Egipcie, oglądając te wszystkie niesamowite
rafy koralowe. Nie dość, że
czujesz się jakbyś latał, to jesz-
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cze te piękne widoki. A co do
fruwania. Ostatnio zapisałam
się na skok ze spadochronem.
Będę skakała w tandemie, ale
już nie mogę się doczekać. To
dopiero musi być przeżycie.
Skok mam zaplanowany w
kwietniu.
Jedną z najbardziej „spokojnych” twoich aktywności
są chyba biegi?
- Tak można powiedzieć.
Oprócz przełajów, wszystkich
„armageddonów”, biegam
też płaskie dystanse. Gdy startowałam w półmaratonach,
wszystko było w porządku.
W chwili gdy zdecydowałam
się na bieganie maratonów,
zaczęło się ekstremalnie, bo
wówczas walczyłam o każdy
kilometr. Nie jestem profesjonalistką, a w maratonach startuję jako amatorka, dlatego
końcowe fragmenty zawodów
zawsze były katorgą. Niekiedy
musiałam stanąć, kawałek
dystansu przemaszerować,
by móc za chwilę jedynie
truchtać. Mimo to zdobyłam
Koronę Maratonów Polskich,
czyli przebiegłam 42 km w
Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Dębnie.
To był założony przez ciebie cel?
- Dokładnie tak. Gdy robię
cokolwiek nowego, przeważnie wyznaczam jakieś cele do
realizowania. Korona Maratonów Polskich była właśnie
takim celem, do którego dążyłam przez dwa lata. Choć
żeby go osiągnąć, musiałam
być gotowa na wielkie poświęcenia. Wiesz, moje czasy
nie były jakoś wyśrubowane,
a wielokrotnie byłam blisko
ustalonego przez organizatorów limitu. Więc rozumiesz,
że nie jestem wyczynowcem.
Bardzo pomogły mi jednak
treningi w grupie biegowej
Predators Wałbrzych. Spotykają się tam świetni ludzie, kochający bieganie i rywalizację.
W sieci natknąłem się na
twoje zdjęcie w koszulce
„Królowa własnej bajki”. To
twój pomysł.
- Nie do końca. Żeby utrzymywać formę, ćwiczę z Ewą
Chodakowską, ale też zaglądam na profil Alicji Janowicz
i właśnie u niej zobaczyłam
hasło „Królowa własnej bajki”. Tak mi się spodobało, że
postanowiłam zaprojektować
własną koszulkę z tym sloganem, w której zresztą biegam.
Mam też inne t-shirty, ale…
… z tym chyba ci najbardziej po drodze?
-Taaak! Zdecydowanie, bo
całkowicie identyfikuję się z
tym hasłem. Jestem królową
własnej bajki. (śmiech)
Rozmawiał Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

To była prawdziwa wichura
Powyrywane drzewa i konary oraz gałęzie zalegające na
drogach to obraz wichur, które przeszły nad naszym regionem.

W Wałbrzychu strażacy odnotowali
kilkanaście wyjazdów do połamanych i
powalonych drzew. Tak było choćby przy
ulicy Nałkowskiej, gdzie wysoka sosna
zwaliła się na budynek, ale na szczęście

nie wyrządziła większych szkód. Kilkanaście powalonych drzew odkryto również
w Książańskim Parku Krajobrazowym. Do
akcji wyjeżdżali również strażacy ochotnicy – druhowie z OSP w Czarnym Borze np.

wyjechali do powalonego drzewa na jezdni
przy ulicy Kamiennogórskiej w niedalekiej
odległości od stadionu sportowego, a
także musieli interweniować na obwodnicy Czarnego Boru, bowiem tam również
jedno z drzew zostało powalone na drogę
i zagrażało bezpieczeństwu użytkowników
ruchu. Strażacy ze Starych Bogaczowic
pojechali do Szczawna-Zdroju, gdzie przy
ulicy Kolejowej drzewo spadło na budynek
mieszkalny. Na szczęście nikt w tym zdarzeSCB
niu nie ucierpiał.

Fot. Red

» W żłobku przebywa 24 maluchów
w wieku od 1 roku do 3 lat

JEDLINA-ZDRÓJ

Maluch pod dobrą opieką
Miło jest słuchać o takich inwestycjach. Dzięki którym z jednej strony
rodzice mogą wrócić do pracy, z drugiej zaś ich dzieci znajdą profesjonalną opiekę. W Jedlinie-Zdroju oficjalnie otwarto żłobek miejski. Nic, tylko
przyklasnąć. No to klaszczemy.
Niemal 30 lat temu ten
sam burmistrz, który dziś rządzi miastem, zamykał jedyny
żłobek w Jedlinie-Zdroju. Bo
było w nim więcej pracowników niż dzieci i placówka
nie była rentowna, jakby-

śmy ładnie powiedzieli. Nie
opłacało jej się utrzymywać.
Dziś jest zupełnie odwrotnie.
Zapotrzebowanie na żłobki
w całym kraju jest ogromne.
Świadczy o tym choćby fakt,
że wielu rodziców odchodzi
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z kwitkiem, chcąc zapisać
swoją pociechę.
W Jedlinie od tygodnia
działa żłobek miejski. – W
pomieszczeniach zaadaptowanych po byłym gimnazjum. Przebywa w nim 24

Fot. użyczone (OSP Stare Bogaczowice)
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maluchów w wieku od 1 roku do 3 lat.
Mają zapewnioną profesjonalną opiekę
i znakomite warunki do rozwoju – cieszy
się gospodarz miasta Leszek Orpel. Wielu
może zazdrościć. Burmistrz wiedział doskonale, co robi występując o pieniądze z
programu rządowego Maluch +. Za nieco
ponad milion złotych wykonano remont
i przystosowano budynek do potrzeb
żłobka. Połowa z tej kwoty, przeznaczona
na prace budowlane, pochodziła z Warszawy, z budżetu państwa, resztę dołożył
samorząd.
Ale to by nie wystarczyło do otwarcia
placówki. Jej utworzenie możliwe stało
się dopiero po zdobyciu w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej
dofinansowania w konkursie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Dzięki prawie 3 mln zł żłobek został
doposażony w niezbędne sprzęty, powstała kuchnia, kupiono meble, pomoce
dydaktyczne i zabawki. Za zdobyte w
konkursie DWUP środki opłaceni zostaną pracownicy i opiekunki. Fundusze
zostaną ponadto przeznaczone na dodatkowe zajęcia specjalistyczne, choćby
z logopedą.
Przez 2 lata rodzice właściwie nie muszą się o nic martwić, bo jedyny koszt, jaki
poniosą, to 200 zł miesięcznie. Co to za
opłata, biorąc pod uwagę prywatne placówki?! Za taką sumę dzieci będą miały
10-godzinną opiekę, a rodzice ze spokojną głową wrócą do pracy, wiedząc, że
ich pociechy są w dobrych rękach i mają
zapewnioną opiekę oraz wyżywienie. I o
to chodzi.
Tomasz Piasecki

» Ciach i żłobek oficjalnie otwarty

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA
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MIEROSZÓW
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» Wulkaniczne skały tworzące Masyw Lesistej
mogą was zaskoczyć. Sprawdźcie dlaczego?

Oddychająca góra?

Wiemy, że coraz częściej
przy okazji podobnych tekstów pytamy was – byliście,
widzieliście? Bo cały czas wydaje nam się, że region, w
którym żyjemy, wciąż jest
nieodkryty. Dlatego pomagamy wam go poznać.
Mało kto wie, że ten rejon
Sudetów to jeden z lepszych
w Polsce przykładów intensywnego wulkanizmu, jaki

zachodził tu miliony lat temu.
Wulkaniczne skały tworzące
Masyw Lesistej w gm. Mieroszów „odpowiadają” za unikatową w skali kraju atrakcję
geologiczną – słynne szczeliny
wiatrowe.
Zjawiska dźwiękowe i wizualne, które tak fascynowały
w XIX wieku, powstają dzięki
różnicy temperatur między
wnętrzem góry a powietrzem

na zewnątrz, co szczególnie
rzuca się w oczy (i uszy) podczas upału albo silnego mrozu. Można chyba powiedzieć,
że góra… oddycha.
Wędrówkę najlepiej rozpocząć z parkingu usytuowanego 300 m od wyjazdu z Unisławia Śl., w kier. Mieroszowa,
gdzie początek ma szlak Eko
ścieżki. Trasa długości 9 km
z przyrodniczymi tablicami

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Ale o co chodzi, zapytacie? Masyw Lesistej Wielkiej
to piękny krajobrazowo teren o dużych walorach
widokowych. Cenny przyrodniczo zarówno pod
względem różnorodności siedlisk, gatunków roślin
i zwierząt, jak i unikatowej budowy geologicznej.

informacyjnymi pozwala na
eksplorację najciekawszych
miejsc całego masywu. Dodatkowo mamy do dyspozycji

GŁUSZYCA

znakowane szlaki turystyczne,
m.in. czerwony główny szlak
sudecki, a także żółty – biegnący przy jednej ze szczelin

wiatrowych. Na szczycie Lesistej delektujcie się pięknem
przyrody.
Red

» Maraton Pieszy Sudecka Żyleta to
jedno z najważniejszych tego typu
wydarzeń w Polsce

Najtrudniejszy = najlepszy
To jedna z największych imprez
odbywających się na terenie Głuszycy. Każdego roku odbywają się
dwie edycje maratonu. Już w najbliższą sobotę (22 lutego) ze Szkoły
Podstawowej nr 2 wystartuje 8.
edycja Żylety.
Zaczęło się dość niewinnie w
lecie 2016 roku dzięki Marcinowi
Wiąckowi oraz Damianowi Zimnickiemu – wtedy był to bardziej rajd
turystyczny. Jednak każda kolejna
edycja, zimowa czy letnia, przycią-

gała coraz większą liczbę amatorów
pieszych wycieczek po górach.
Maraton Pieszy Sudecka Żyleta z
małej, lokalnej imprezy urósł dziś
do rangi najbardziej wyczekiwanego tego typu wydarzenia w Polsce.
Doskonale świadczą o tym już same
zapisy – na jedną z edycji imprezy
limit miejsc wyczerpano po kilku
minutach.
Maraton cechuje kilka rzeczy:
przewyższenia sięgające niekiedy 4500 m, świetna organizacja

i oczywiście ludzie, którzy w
nim uczestniczą. Organizatorzy
stawiają też na ochronę środowiska – na trasie maratonu
oraz w bufetach nie używa się
plastiku.
Nie można zapomnieć o nagrodach, które zdobyła Żyleta. Najważniejszą jest tytuł „Najtrudniejszego
pieszego maratonu górskiego 2018
roku” przyznany przez portal Górskie
Wyrypy.
Red

Fot. użyczone (www.robertjanusz.com)

To wyjątkowe wydarzenie. Wiemy, wiemy, każdy tak reklamuje
swoją imprezę, ale uwierzcie. Maraton Pieszy Sudecka Żyleta
to coś niesamowitego.

JEDLINA-ZDRÓJ

Skąd najlepiej podziwiać panoramę Gór Wałbrzyskich i Sowich? Nieraz z pewnością zadawaliście
sobie to pytanie. Już spieszymy z wyjaśnieniami. Z
dwóch ciekawie położonych platform widokowych.
Zamontowane zostały na
położonym 751 m n.p.m.
szczycie góry Jałowiec oraz nad
kamieniołomami w okolicach
Wołowca. Taras nad kamieniołomami to budowla złożona z
6 modułów, otoczona z trzech
stron barierkami ochronnymi,
wykonana z elementów drewnianych. Z pali wybudowano
schody umożliwiające bezpieczne dojście na platformę.

Rekomendujemy trasy
dojścia na platformę widokową na Górze Jałowiec.
Dla wszystkich punktem
wyjścia są miejsca w Jedlinie-Zdroju.
TRASA 1: od placu Zwycięstwa > ul. B. Chrobrego ˃ ul.
Słowackiego ˃ w prawo pod
pierwszym wiaduktem kolejowym przy ul. Dworcowej ˃
szerokimi ścieżkami leśnymi

do góry na Jałowiec. Czas
przejścia około 1 h.
TRASA 2: od kompleksu „Active Jedlina” ˃ ul.
Z ak o p iań s k a ˃ u l. M o niuszki ˃ ul. Kamienna ˃
ul. Ogrodowa ˃ około 50
m za wiaduktem w lewo,
wzdłuż ogródków ˃ ścieżkami leśnymi do góry na
Jałowiec. Czas przejścia
około 1 h.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Ładnie, to mało powiedziane

» Gdy już dojdziecie na Jałowiec,
oto, co z niego zobaczycie

TRASA 3: od Hotelu Jedlinka ˃ ścieżką leśną do dworca
kolejowego ˃ ul. Dworcową
do końca ˃ w lewo pod wiaduktem kolejowym ˃ szerokimi ścieżkami leśnymi do góry

na Jałowiec. Czas przejścia
około 1 h 15 min.
TRASA 4: od pensjonatu
„Zacisze Trzech Gór” ul. Pokrzywianki ˃ Przełęcz Kozia ˃
Przełęcz Pod Borową ˃ Roz-

droże Pod Borową ˃ Rozdroże
Ptasie ˃ biało-czerwony szlak
uzdrowiskowy ˃ Jałowiec
Mały ˃ Jałowiec. Czas przejścia około 1 h 30 min.
Red
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless/Zamek Książ)

» Daisy z synami przy Ma Fantaise

Książę przekazał obrazy do Książa
Trzy płótna z kolekcji książęcego rodu Hochberg von Pless po ponad osiemdziesięciu latach wróciły do Zamku Książ w Wałbrzychu. Przekazał je Bolko
von Pless, wnuk księżnej Daisy i księcia Jana Henryka XV. Ozdobią rekonstruowane apartamenty księżnej Daisy.
Powrót obrazów do Książa
to efekt lutowej wizyty w
Monachium prezes zamku
Anny Żabskiej i spotkania
z wnukiem księżnej Daisy,
honorowym obywatelem Wałbrzycha, księciem Bolko von
Pless. Dzieła sztuki z dawnej

kolekcji książęcej ledwie kilkanaście dni temu zostały
pierwszy raz zaprezentowane
publicznie.
Portret hrabiego Bolka
von Hochberg z białym
owczarkiem niemieckim –
Leopold Schmutzler

Portret najmłodszego syna
hrabiego Bolka von Hochberga, barona na Książu (1910
– 1936), wyszedł spod pędzla
Leopolda Schmutzlera. Płótno
o wymiarach 115 x 95 cm
przedstawia około 7-letniego
chłopca w ciemnoniebieskiej

atłasowej koszuli z kołnierzem i mankietami z białej
koronki, w czarnych pończochach i czarnych lakierkach ze
srebrnymi klamrami. Chłopcu
towarzyszy biały owczarek
niemiecki, który łagodnie złożył głowę na kolanach dziec-

ka. Uwieczniony na obrazie
Schmutzlera pies był według
legendy „białym wilkiem”
udomowionym specjalnie
dla księżnej Daisy. Na znajdujących się w zamkowym
archiwum fotografiach z lat
1914-1920, wykonanych w

Książu m.in. przez nadwornego kucharza Hochbergów,
Louisa Hardouina, widać
psa głównie w towarzystwie
hrabiego Bolko, choć zachowały się także jego zdjęcia w
towarzystwie księżnej Daisy,
jej starszych synów, księcia

Leopold Schmutzler
(ur. 29 marca 1864 w Mies (Stříbo) w Czechach – zm. 20 czerwca 1941 w Monachium) – austriacki malarz scen rodzajowych i portrecista. Studia malarskie rozpoczął w Akademii Sztuk Pięknych
w Wiedniu pod kierunkiem Christiana Grepenkela, Augusta Eisemengera i Leopolda Carla Müllera. Następnie kształcił się w Akademii Monachijskiej u Oskara Seitza. Czynny głównie w Monachium, okresowo przebywał w Rzymie, Paryżu, wyjeżdżał także do Nowego Jorku. Na przełomie wieków stał się jednym z najbardziej zajętych malarzy portrecistów w Monachium. Otrzymywał
ważne zlecenia od bawarskiej rodziny królewskiej, ale także przedstawiał tancerzy i innych popularnych wykonawców. Jednym z jego najbardziej znanych portretów jest przedstawienie aktorki
Lili Marberg (1876–1962) w roli Salome.
Malował przede wszystkim eleganckie sceny salonowe i portrety pięknych kobiet stylizowane na epokę rokoko czy empire, a z rzadka także pejzaże. Jego styl określany jest jako realizm z elementami art-deco. Obrazy artysty znajdują się w muzeach w Norymberdze, w Budapeszcie, w zbiorach Nowej Pinakoteki w Monachium i w licznych kolekcjach prywatnych.

Georg Marschall

Nadworny malarz cesarza Niemiec. Urodził się 18 sierpnia 1871 roku w Wittstock w
Brandenburgii jako dziewiąte dziecko wielodzietnej rodziny. Jego nauczyciel rysunku Kremp
zasugerował mu drogę artystyczną rozpoznawszy jego niezwykłe zdolności i już w wieku 16
lat pomógł mu dostać się na Akademię Sztuk Pięknych w Berlinie. Po zaledwie roku Marschall
zdobył nagrodę państwową za rzeźbę. Profesorowie Akademii, w tym Adolph von Mentzel
i Anton von Werner, radzili mu skupić się na rzeźbie, ale Georg Marschall pozostał wierny
swoim planom, aby zostać malarzem. Jego nauczycielami byli między innymi Franz Skarbina i Hugo Vogel. Następnie kontynuował malowanie i odbywał podróże w celu dalszego
kształcenia między innymi do Paryża. Jako uczeń Antona von Wernera i Adolpha von Menzla
otrzymał kolejne dziewięć nagród państwowych w ciągu pięciu lat. Potem rozpoczęły się
lata prawdziwego sukcesu i sławy, kiedy uznawany był za wybitnego twórcę potężnych obrazów historycznych zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Już jego pierwszy obraz uczynił
go sławnym i za jednym zamachem przyniósł mu pruską i belgijską nagrodę państwową.
Potem powstało wiele jego słynnych obrazów, takich jak „Chrystus w Getsemani”, „Fryderyk Wielki”, „Chrystus przed Piłatem” i portretów, takich jak „Biskup Henryk I z Havelbergu
przyznaje miastu Wittstock prawa miejskie”, oraz rzeźb jak „Miejsce pamięci Jahna-Körnera-Friesena” w Wittstock. Wkrótce młody artysta stał się wybitnym malarzem krajobrazowym,
tworząc około 180 dużych obrazów. Najpiękniejsze perełki tej kolekcji zdobyli dla siebie nie
tylko cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II, na którego dworze Marschall był przez wiele lat
zatrudniony jako nadworny artysta Hohenzollernów, ale także książęta niemieccy, sam książę
Cumberland kupił 21 obrazów za jednym zamachem, a Marschall stał się wówczas wiodącym
malarzem niemieckim. Następnie otrzymał zlecenie namalowania króla i królowej Portugalii,
a później króla Alfonsa XIII. W 1914 roku nagle powrócił jako rzeźbiarz i stworzył ogromny
13-metrowy stalowy monumentalny pomnik Hindenburga przed kolumną zwycięstwa w
Berlinie, sama głowa miała wielkość 1,35 metra. Kolejne jego dzieło to olbrzymia panorama
„Lotnicy angielscy i francuscy w walce z Boelcke i Immelmannem na niebie” o długości 180
metrów i szerokości 19 metrów. Przez wiele lat Georg Marschall był profesorem Akademii
Sztuk Pięknych i zdobył wiele nagród państwowych w Niemczech, Belgii, Portugalii i Hiszpanii. Niektóre z jego obrazów trafiły do wielu niemieckich domów w postaci reprodukcji i
pocztówek artystycznych. W roku 1918 po zakończeniu I wojny światowej oraz po abdykacji
i wyjeździe z kraju cesarza Wilhelma II nastąpił dla niego trudny okres. Wsparcie finansowe
brata Paula Marschalla, który był bardzo dobrze prosperującym farmaceutą, pomogło mu
przetrwać trudne czasy. W czasach III Rzeszy nadal tworzył monumentalne historyczne obrazy
jak np. Dzień Poczdamu obrazujący historyczne wydarzenie podania sobie rąk przez Hitlera
i Hindenburga. Pracował także nad obrazami do wnętrz wrocławskiego ratusza. W czasie II
wojny światowej zniszczeniu uległy praktycznie wszystkie monumentalne dzieła Marschalla,
w tym przechowywana głowa z pomnika Hindenburga rozebranego po I wojnie światowej.
Po zniszczeniu jego domu podczas nalotu bombowego na Berlin udał się do Dinkelsbühl,
gdzie mieszkał w domu przebudowanym w latach 2006/2007 na Hotel Garni, dawny dom
Georga Marschalla. Od 1947 roku mieszkał do końca życia w pobliskim Feuchtwangen, gdzie
do dziś istnieje jego grób. Po wojnie na wiele lat popadł w częściowe zapomnienie . Zmarł w
Feuchtwangen w Dolnej Frankonii w 1956 roku w wieku 84 lat.
Obrazy Georga Marschalla, które przetrwały obie wojny światowe, zdobią dziś muzea
(m.in. Muzeum w Lizbonie) i prywatne kolekcje na całym świecie, a nieliczne wystawiane do
sprzedaży na aukcjach osiągają często bardzo wysokie ceny.
Jana Henryka XVII i hrabiego
Aleksandra, a także służby
zamkowej i solo.
Obraz pochodzi z zamku
Książ i został wywieziony
przez matkę obecnego księcia
von Pless, hrabinę Clothildę, do Monachium w 1934
roku. Po jej śmierci odziedziczył go syn portretowanego
modela, książę Bolko von
Pless (ur.1936) i przez ostatnie
czterdzieści lat zdobił on jego
mieszkanie w Monachium. W
2020 roku wspólnie z małżonką, księżną Lili, zdecydowali,
że obraz powinien wrócić do
rodzinnego domu przodków
księcia.
Góry Wałbrzyskie – Borowa oraz oba Wołowce
pędzla Georga Marschalla
Widok na Górę Borową
od strony Podgórza (Schwarze Berg von Dittersbach),
120 x 80 cm, olej na płótnie.
Widok na Wołowiec Wielki i Wołowiec Mały (niekompletny opis …. die beiden
Ochsenköpfen czyli oba
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» Trzy obrazy po ponad 80 latach wróciły do Zamku Książ

» Służba książęca przy Ma Fantaise (leśnym
domku księżnej Daisy), „białego wilka” trzyma
książęcy kucharz i fotograf Louis Hardouin

Wołowce), 120 x 80 cm, olej
na płótnie.
Pejzaże przekazane w depozyt Zamkowi Książ w Wałbrzychu przez księcia Bolko
von Pless pochodzą z Zamku
Książ i powstały przed I wojną światową na zamówienie księcia Jana Henryka XV
von Pless (zm.1938). Zdobiły
prywatne apartamenty jego
żony księżnej Daisy, która po
rozwodzie w 1922 roku zabrała je ze sobą na południe
Francji. Pejzaże ukochanych
Gór Wałbrzyskich, o których
tak pięknie pisała księżna
w swoich pamiętnikach,
przypominały jej o życiu na
Dolnym Śląsku, gdzie pozostali jej mąż i synowie. Po
powrocie Daisy do Książa

w 1935 roku niektóre z jej
rzeczy osobistych, w tym pejzaże Marschalla, pozostały w
willi „Les Marguertites” w La
Napoule nieopodal Cannes.
Po śmierci Daisy odziedziczyła je kuzynka i wieloletnia
dama dworu księżnej, Ena
Fitz Patrick. Pod koniec lat 70.
ubiegłego stulecia przekazała
ona obrazy i inne pamiątki po
Daisy jej wnukowi i dziedzicowi tytułu książąt von Pless,
hrabiemu Bolko von Hochbergowi. Od tamtego czasu
płótna znajdowały się w jego
mieszkaniu w Monachium. W
2020 roku książę Bolko zdecydował się przekazać obrazy
w bezterminowy depozyt do
miejsca ich pochodzenia, czyli
Zamku Książ w Wałbrzychu.

Na obrazach widać charakterystyczne szczyty Gór
Wałbrzyskich, w tym najwyższy czyli Górę Borową
(853 m n p.m.) oraz szczyty
Wołowiec Wielki i Wołowiec Mały, co poświadczają
przyklejone z tyłu obrazów fragmenty papieru z
opisami przedstawionych
widoków oraz nazwiskiem
zamawiającego, czyli Fürst
von Pless. Prawdopodobnie
wykonał je sam Georg Marschall. Jeden z tych opisów
jest niekompletny. Z tyłu
jednego z obrazów zachowała się etykieta poświadczająca transport pociągiem
z Wrocławia na południe
Francji.
Mateusz Mykytyszyn
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Fot. ViolKo

» - Tak jak różnimy
się zewnętrznie, tak
różnimy się wokalami –
mówią zgodnie Janusz
Kasprowicz i Stanisław
Marinczenko

Pokazujemy kontrasty
Za co kochamy bardów i poetów? Moim zdaniem za ich odważne i szczere mówienie o rzeczywistości, nawet wtedy,
kiedy twierdzą, że w odróżnieniu od nich my jesteśmy tylko
wierszem idioty odbitym na powielaczu. Tak śpiewał Jacek
Kaczmarski w „Autoportrecie Witkacego”.

O twórczości Wysockiego,
Kaczmarskiego i Cohena oraz
poezji rozmawiałam z duetem
„Yanistan” przy okazji ich recitalu w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju.
Powiedzcie parę słów o
sobie. Jak to się stało, że
jesteście w tym miejscu, w
którym jesteście?
Janusz Kasprowicz: - To
była długa droga, co widać,
po moim wieku. Przeszedłem
chyba wszystkie gatunki muzyczne, przez jakie można
było przebrnąć od estrady poprzez jazz, muzykę rockową,
flamenco. Zawsze piosenka
literacka, poezja śpiewana
były mi bliskie i powróciłem
w końcu do nich zakładając
zespół „Projekt Volodia”, w
którym muzycznie mieszamy
muzykę rockowo-folkową, ale
tekst jest poetycki. Brakowało
mi jednak takich kameralnych
koncertów. W związku z tym

po wysłuchaniu i obejrzeniu
Stasia właśnie na Festiwalu
im. W. Wysockiego „Wołodia
pod Szczelińcem”, który od 9
lat organizuję, zaproponowałem mu współpracę. Długo to
trwało, zanim ona doszła do
skutku, ale w końcu się udało.
To już odpowiedziałeś na
moje drugie pytanie, jak doszło do Waszej współpracy,
ale może Stanisław jeszcze
opowie, jak wyglądała jego
droga?
Stanisław Marinczenko:
- Podobnie jak Janusza, tylko trochę jestem młodszy
(śmiech). Akurat poznaliśmy
się wtedy, kiedy, jak to nazywam, miałem lekką stagnację
muzyczną i zacząłem wzbogacać swoje instrumentarium,
opanowałem akordeon, mandolinę.
Zawodowo robicie coś
innego, czy utrzymujecie się
z muzyki?

J.K.: - Próbujemy się utrzymywać z muzyki, przynajmniej
ja. Gram, śpiewam i organizuję wydarzenia artystyczne.
S.M.: - Ja jestem rusycystą
językoznawcą i zajmuję się
tłumaczeniami, ale od jakiegoś czasu próbuję utrzymać
się z muzyki. Da się, nie jest
łatwo, ale się da.
Śpiewacie, jak sami
mówiliście, utwory Toma
Waitsa, Leonarda Cohena,
Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego.
Skąd Kaczmarski w tym
zestawieniu, bo wybraliście na dzisiejszy recital nie
do końca kojarzone z nim
utwory, czyli „Autoportret
Witkacego”, który ja kocham za wredny stosunek
do społeczeństwa…
J.K.: - My dokładnie za to
samo.
… i „Kantyczkę z lotu
ptaka”, chociaż są to teksty

Jacka, to śpiewał je głównie
Przemysław Gintrowski?
J.K.: - Nie staraliśmy się
sięgać po znane utwory, które
Kaczmarski śpiewał, bo nasze
wspólne zdanie jest takie, że
bardzo wiele osób wykonuje
teraz piosenki Jacka Kaczmarskiego. Ogólnie Kaczmarskiego śpiewamy chyba najmniej,
ale chcieliśmy to zrobić, bo
jeśli Wysocki, to i Kaczmarski,
choćby dlatego, że inspirował
się Wysockim bardzo.
No to w takim razie dlaczego Wysocki, bo mam
wrażenie, że zaczyna być
moda na Włodzimierza Wysockiego?
J.K.: - Cieszę się, że wreszcie jest ta moda, ja śpiewam
jego utwory na scenie od 12
lat. Mam nadzieję, że jest w
tym zyskiwaniu przez niego
popularności moja malutka
zasługa, choćby z powodu
festiwalu.

No dobrze, ale czemu
Wołodia można powiedzieć:
erotoman, alkoholik, bardzo
buńczuczny i nadużywający
różnych substancji. To się
mężczyzną podoba?
J.K.: - Oczywiście (śmiech)
To też powrót do idola młodości. Ale chyba głównie
chodzi o to, że był szczery,
był prawdziwy, niczego nie
udawał. Taki, jaki był w życiu,
taki był na scenie. On swojego wizerunku nie stworzył.
Szczerze, naturalnie przekazywał swoją prawdę i to jest
genialne.
S.K.: - Inna sprawa, iż jest
wiele piosenek stworzonych
przez Wysockiego, szczególnie do filmów, które są bardzo
liryczne i nie są śpiewane w
ten kojarzony z Włodzimierzem Wysockiem „krzykliwy”
sposób. Ponadto był niezwykle empatyczny i świetnie potrafił się wczuwać w opowia-

dane historie: sportowców,
hutników, półświatka.
J.K.: - A jeszcze wracając do
pytania: „Dlaczego Wysocki?”
To dawno temu moja córka
wróciła ze szkoły i okazało
się, że w jej klasie nikt nie wie,
kim jest Włodzimierz Wysocki,
co dla mnie było bezpośrednim impulsem, żeby go przypomnieć i spopularyzować.
A Cohen? Na pierwszy
rzut oka zdaje się nie pasować do Kaczmarskiego i
Wysockiego ze swoją twórczością?
J.K.: - Tak jak różnimy się
zewnętrznie ze Stanisem, tak
różnimy się wokalami. Na scenie chcieliśmy pokazać to, co
jest bliskie każdemu z nas i kontrasty, a że Cohen jest jednym z
jego ulubionych bardów, to wybór padł właśnie na Leonarda.
S.M.: - Bardzo dużo już powiedziałeś. Wcale Cohen aż
tak bardzo się nie różni. Wyczytałem w jego biografii, że
jego jedna babcia pochodziła
z Wołkowyska, które przed
wojną było na terenie Polski, a
drudzy dziadkowie byli litewskimi Żydami. Myślę, że w tych
piosenkach jest sporo rosyjskiej
duszy. Ten jego charakterystyczny zaśpiew, to jest taka
bardzo wschodnia mentalność.
Może także dlatego, że jest bliska mi, jak to nazywam ciepła
melancholia. To jest właśnie,
taki stan, kiedy siedzi się w
tawernie, albo przy kominku z
winem. On akurat preferował
czerwone wino.
J.K.: - Tak, tylko, że on tego
wina sporo pił…
I to go łączy z Wysockim?
J.K.: - Przed koncertem w
ciągu dnia cztery butelki.
S.M.: - (Śmiech) Ale właśnie
tak ciepła melancholia, on jest
bardzo osobisty w swoich
piosenkach, a na ostatnich
płytach śpiewa na granicy melorecytacji. Opowiada historie.
Wspominaliście, że niebawem, ma się ukazać Wasza
płyta, powiecie o niej coś
więcej?
J.K.: - Płyta jest już skończona pod względem muzycznym
i masteringowym, tylko czekamy na dobry czas odnośnie
daty wydania. Tak się złożyło,
że z „Projektem Volodia” ja w
marcu wydaję czwartą płytę
zawierającą piosenki lwowskie w nowym brzmieniu.
Stasiu też nagrywa z Wisławą
Kadyszewską i nie chcemy,
aby się te terminy ukazania
wszystkich naszych wydawnictw pokryły. Na płycie będą
piosenki Wysockiego, Cohena,
ale też teksty znanych poetów
z naszą muzyką oraz kilka moich autorskich piosenek.
Rozmawiała ViolKo
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FOTO: użyczone (Tobiasz Papuczys)

» „108 kostek cukru” to monodram,
który zdecydowanie trzeba
obejrzeć

Gwoździem po scenie

Sierakowska wzrusza i porusza
Co zaoferowały w styczniu dolnośląskie teatry? Początek roku
nie przyniósł zbyt wielu premier. Zasadniczo tylko teatr z Jeleniej Góry przygotował nowy spektakl, którego premiera odbyła
się w pierwszy weekend stycznia.
intrygi, spektakl nie wnosi nic
wartego uwagi. Co prawda,
w „Pułapce ...” występuje
mistrz lekkiej formy – Piotr
Konieczyński, lecz jego rola
tym razem jest mała. Skoro
wymieniam lepsze strony
spektaklu, to jeszcze warto
przywołać nazwisko Roberta Manii. Aktor z czupryną
włosów wyraziście wciela się
w postać wrażliwego geja.
Niestety, to za mało, aby z
czystym sumieniem polecić
najnowszą produkcję Teatru
im. K.C. Norwida.
W ramach nadrabiania zaległości w repertuarze Teatru
Polskiego we Wrocławiu, nabrałem odwagi, aby zmierzyć
się z „Ożenić się nie mogę”
Aleksandra Fredry w reżyserii
Grzegorza Kempinsky’ego.
Spektakl wystawiany jest na
dużej scenie od maja 2019

roku. Wciąż jednak znajduje
chętnych do oglądania miło-

snych i biznesowych perturbacji pomiędzy czworgiem

» Spektakl „Ożenić się nie mogę”
wciąż znajduje chętnych
do oglądania miłosnych i
biznesowych perturbacji

FOTO: użyczone (Teatr Polski we Wrocławiu)

Dyrekcja teatru sięgnęła po
kolejny światowy hit brytyjskich scen – „Pułapkę na myszy” Agathy Christie. Kryminał
jest bez przerwy wystawiany
od londyńskiej premiery w
1952 roku do dziś. Jak było
w Jeleniej Górze? Podobnie
jak rok temu w „Co widział
kamerdyner”, reżyserii podjął
się Marek Siudym. I tak samo
jak w tamtym przypadku, o
najnowszym przedstawieniu
można jedynie powiedzieć,
że jest co najwyżej poprawne.
Jak przystało na pierwszą
damę kryminału, mamy do
czynienia z zagadką dwóch
morderstw. W podlondyńskiej willi, podczas śnieżycy,
utknęło osiem osób, wśród
których jest przestępca. Rozmowy między nimi mają doprowadzić do wyjaśnienia
tajemnicy. Niestety, oprócz

postaci. Fredro jak to Fredro,
albo się go lubi, albo nie. Jak

już się przyznałem, należę do
drugiej grupy. Miałem nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią
twórcy, jego spojrzenie na
komedię z końca XIX wieku
będzie nawiązywało w ciekawy sposób do współczesności
np. do relacji celebrytów z
dziennikarzami. Próby istotnie można odnotować, lecz
niestety nie zawsze udane.
Choć zachowując uczciwość,
publiczność dobrze je przyjmowała śmiejąc się wielokrotnie. W konwencji dobrze
odnalazł się Jakub Giel jako
Florian Florek. Niestety, jako
całość spektakl nie wychodzi
obronną ręką.
Jeszcze przed końcem ubiegłego roku wałbrzyski Teatr
Dramatyczny im. Szaniawskiego zaproponował monodram Ireny Sierakowskiej
zatytułowany „108 kostek
cukru”. Ja miałem przyjemność obejrzeć go już w
styczniu i stąd dopiero teraz
poświęcimy mu nasze łamy.
A jest naprawdę godzien
tego miejsca i wielu komplementów. Chociaż mam
wątpliwości, czy użyte wcześniej słowo „przyjemność”
jest najtrafniejsze. Spektakl
traktuje o tragicznych losach
Ireny Sierakowskiej, bliskiej
krewnej aktorki. Artystka
rozpoczyna swój monodram
od przedstawienia prawdziwej siebie i wyjaśnienia, kim
dla niej jest Sierakowska i
jak znalazły z mamą jej pamiątki i pamiętnik z czasów
Powstania Warszawskiego.
Taki zabieg natychmiast ujmuje widzów i wciąga w
dalszą opowieść. Tymczasem
aktorka nie wpuszcza nas
dalej bocznymi drzwiami
do jej rodzinnych historii, a
zabiera w świat artystycznych interpretacji zapisów ze
wspomnianego pamiętnika.
I robi to imponująco. Wciela
się niemal dosłownie w swoją
bohaterkę. Ubiera się jak ona
w 1944 roku, chodzi jak ona i
opowiada jak ona. Wszystko
to działa – porusza, złości i
wreszcie wzrusza. „108 kostek
cukru” jeszcze bardziej urozmaici repertuar naszego teatru. Przedstawienie jest bezwzględnie warte obejrzenia.
Taka wysoka ocena (owacje
na stojąco) przedstawienia, to
zasługa nie tylko aktorki, ale
reżyserki Agaty Puszcz i autorki tekstu Zuzanny Bojdy. Do
pełni sukcesu zabrakło może
jedynie lepszego zbudowania
dramaturgii i wyrazistości
(charyzmy) Sierakowskiej. W
spektaklu wyraźnie drzemie
potencjał na wywołanie jeszcze większych przeżyć.
Piotr Bogdański
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WAŁBRZYCH

WOK
25.01-19.02 – Wystawa Teresy Kuzio, Galeria na Piętrze, WOK
Stara Kopalnia, ul. Wysockiego
6.02- 29.02 – Wystawa zbiorowa uczestników warsztatów
fotograficznych ASOS „Prosta i prostopadła”, WOK na terenie
Starej Kopalni/Multimedialna Galeria Obrazu, ul. Wysockiego
18.02, 9.00 – Ferie z WOK - lodowisko w Świdnicy, WOK na
Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
19.02, 7.00 – Ferie z WOK - wycieczka: iQLANDIA (Liberec),
WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
20.02, 9.00 – Ferie z WOK – basen, WOK na Piaskowej Górze,
ul. Broniewskiego
21.02, 9.00 – Ferie z WOK – kino, WOK na Piaskowej Górze,
ul. Broniewskiego
21.02, 18.00 – Wernisaż fotografii Alka Ziółkowskiego, WOK
na terenie Starej Kopalni/Galeria na Piętrze, ul. Wysockiego
23.02, 18.00 – Spektakl Teatru Ucieczkowego pt.”Napromieniowany raj”, WOK na terenie Starej Kopalni, ul. Wysockiego

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
FERIE EKOlogiczne w Bibliotece pod Atlantami
Biblioteka pod Atlantami zaprasza dzieci i młodzież na ciekawe,
pełne zabawy i humoru zajęcia w ramach „Ferii EKOlogicznych”.
Jak mówi ich tytuł, w tym roku wszystkie działania dotyczyły
będą ekologii. Zajęcia odbywały się będą w dniach 10-21 lutego, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00 w pięciu
placówkach: Dziale Dziecięco-Młodzieżowym (Rynek), Filii nr 5
(Sobięcin), Filii nr 6 (Biały Kamień), Filii nr 7 (Piaskowa Góra) i
Multimedialnej Filii Bibliotecznej (Podzamcze)
Jak co roku zajęcia podzielone zostały na bloki tematyczne
18.02 – warsztaty ekologiczne - Zajęcia na temat zachowań i
nawyków ukierunkowanych na dobro przyrody
19.02– ekodzieło - Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem
odpadów
20.02 – ekologia na wesoło - Łamigłówki, quizy, rebusy i krzyżówki o tematyce ekologicznej
21.02 – ekogra - Tworzenie gier o tematyce ekologicznej
Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

21.02, 17.00 – Czytelnia Czasopism, Śródmieście. Akademia Pogodnego Seniora. Prezentacja „O języku polskim”
Henryka Wiśniewskiego z
okazji Dnia Języka Ojczystego
DLA DZIECI
22.02, 10.00 – Wałbrzyskie
Wróbelki (Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze)
DLA MŁODZIEŻY
20.02, 15.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
DLA DOROSŁYCH
18.02, 16.00 – Wokół literatury i filmu „High Tech Love – inne
oblicze miłości” (Fonoteka, Śródmieście)
22.02, 15.00 – Podróże po Literaturze (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)
24.02, 15.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)
DLA RODZIN
19.02, 16.30 – Klub Czytających Rodzin (Multimedialna
Filia Biblioteczna, Podzamcze)
21.02, 16.30 – Klub Czytających Rodzin (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Piaskowa
Góra)
PROJEKCJE FILMOWE
20.02, 16.00 – Seanse na piaskach (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
20.02, 17.00 – Warto obejrzeć
(Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze)
TEATR DRAMATYCZNY
19.02, 19.00 – Czytanie przed premierą, Jerzy Szaniawski
„Żeglarz”
21.02, 18.00 – Spektakl „Czego nie widać”
22.02, 18.00 – Spektakl „Czego nie widać”
23.02, 18.00 – Spektakl „Czego nie widać”
TEATR LALKI i AKTORA
21.02, 10.00 – Spektakl „Kajtuś czarodziej”
23.02, 12.30 – Spektakl „Władca skarpetek”
FILHARMONIA SUDECKA
23.02, 18.00 – Piotr Bałtroczyk stand-up „Starość nie jest dla
mięczaków”, ul. Słowackiego
STARA KOPALNIA
13.01-23.02– Ferie Zimowe w Starej Kopalni (wersja dla grup
zorganizowanych)
8-23.02 – Wystawa pająków i skorpionów w Starej Kopalni
20.02, 19.00 – Koncert Karaś/Rogucki (Klub Muzyczny Montownia)
21.02, 17.00 – Wernisaż wystawy Marcina Ryczka „Harmony”
21.02, 19.00 – Koncert Tymek
23.02, 11.00 – Warsztaty zdobnicze w Centrum Ceramiki
Unikatowej.
ZAMEK KSIĄŻ
11.01-23.02 – Zamkowa zimowa kraina – zwiedzanie dla
rodzin z dziećmi
MUZEUM PORCELANY
10-23.02 – Ferie w Muzeum
Porcelany
AQUA-ZDRÓJ
10-21.02 – Półkolonie z Aqua
Zdrojem, ul. Ratuszowa

W niedzielę 23 lutego o godzinie 18.00 przeniesiemy się do czasów wczesnego PRL-u,
gdzie między rzeczywistością a iluzją toczy się opowieść o Kowarach – Napromieniowanym Raju i najpilniej strzeżonej tajemnicy Polski Ludowej – Uranie. Spektakl Teatru
Ucieczkowego to wzruszająca, przerażająca, ale także zabawna historia o kowarskich
kopalniach uranu. Zaprasza Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Starej Kopalni.

10-21.02 – Wałbrzyskie ferie
na sportowo, obiekty w całym
mieście
POZOSTAŁE
WYDARZENIA
21.02, 19.00 – Gongowo-kr yształowa ceremonia
dźwięku, Pałac Tielscha
21.02, 20.00 – Between, coverowa impreza, klub A’propos, ul.
Wieniawskiego
22.02, 19.00 – Koncert Oschia i Waldi Saren, art. cafe „Pod
pretekstem”, ul. Rycerska
23.02, 19.00 – Koncert Miron Nalepa Rock& Blues, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
MIEROSZÓW
10-21.02, 10.00 – Ferie zimowe z Mieroszowskim Centrum
Kultury
11-20.02 – Ferie z językiem niemiekcim, Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego
12-21.02, 10.00 – Ferie z Akademią Piłkarską Mieroszów
GŁUSZYCA
10-21.02 – Niezapomniane zajęcia zimowe, CK-MBP oraz
świetlice wiejskie
22-23.02, 8.00 – 8. Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta”
WALIM
11-21.02 – Ferie z Centrum Kultury i Turystyki
BOGUSZÓW-GORCE
10-21.02 – Ferie zimowe w Boguszowie-Gorcach, MBP-CK,
filia nr 5
11-21.02, 10.00 – Ferie zimowe w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold”, ul. Traugutta
20.02 – XXV Babski Comber 2020 „Dzieci kwiaty na Woodstocku”, Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”
21-23.02, 16.00 – ESKA Winter City Boguszów-Gorce, Dzikowiec
23.02, 10.00 – Puchar Dzikowca w slalomie gigancie, góra
Dzikowiec
SZCZAWNO-ZDRÓJ
10-21.02 – Zimowisko 2020 w Szczawnie-Zdroju
10-21.02, 10.00 – Ferie w bibliotece, MBP.
23.02, 19.00 – Jacek Bończyk śpiewa piosenki Wojciecha Młynarskiego, Teatr Zdrojowy
JEDLINA-ZDRÓJ
11-23. 02 – Ferie w Pałacu Jedlinka
STARE BOGACZOWICE
21.02, 17.00 – IX Dyktando
Gminne o Pióro Wójta Gminy
Stare Bogaczowice, Gminne
Centrum Biblioteczno-Kulturalne
SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Farsa, jakiej jeszcze nie widzieliście

Reżyser Paweł Świątek
pokazuje, jak można bawić
się teatrem. Jest jednak
jeden warunek. Na pewno
wiecie jaki. Po prostu trzeba
to robić dobrze, jak w każdej innej dziedzinie życia.
Bo fuszerka nie popłaca. A
widz z pewnością od razu
byłby w stanie ją odkryć.
Tu nie będzie miał czego
się doszukiwać, bo spektakl „Czego nie widać” jest
naprawdę wart obejrzenia.

Jeżeli nie macie jeszcze planów na najbliższy weekend,
to… już je macie. Zapraszamy do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu
Michael Frayn
„Czego nie widać”
reż. Paweł Świątek
21.02 (piątek), 22.03
(sobota), 23.02 (niedziela) – godz.18:00 / Duża
Scena
„Czytanie przed premierą”

» Żeby nie zobaczyć
„Czego nie
widać”? Wstyd
panie i panowie!

Fot. użyczone (Bartek Warzecha)

To niezwykła szansa
na zobaczenie w Wałbrzychu farsy uznanej
jednogłośnie za jedną
z najzabawniejszych.
Paweł Świątek wraz
z zespołem Szaniawskiego sięga po wymagający gatunek,
który nie gościł na
scenach Szaniawskiego od ponad 20 lat!

Zapraszamy na czytanie dramatu „Żeglarz” w reżyserii
Jacka Jabrzyka. Po czytaniu
czekają na was karnawałowe
przebieranki w morskim stylu,
z pełną charakteryzacją i sesją
foto.

Zapraszamy 19.02 / godz.
19:00.
„Zabawa karnawałowa w
Szaniawskim”
Po d k o n i e c k a r n a w a łu, po spektaklu „Czego
nie widać” odbędzie się

impreza w stylu italo disco! Z głośników popłyną
melodie szalonych lat 70.
i 80, będziecie tańczyć i
śpiewać!
Zapraszamy 22.02 / godz.
21:00

Na oba wydarzenia liczba
miejsc jest ograniczona. Kup
bilet on-line na www.bilety.
teatr.walbrzych.pl. Więcej Informacji Biuro Obsługi Publiczności: tel. 74 64 88301-3
Red

Nocna podróż
po skarpetkę

» Żeby dowiedzieć się, gdzie
podziała się skarpetka,
chłopiec wkroczy w nietypowy
świat

Fot. użyczone (Krzysztof Kołowicz)

Na koniec ferii przedstawienie
dla najmłodszych, czyli dzieci
od 3. roku życia – „Władca Skarpetek” w reż. Jacka Timingeriu.
Chyba nie trzeba was specjalnie
zapraszać do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu?!

To opowieść o Jasiu, który
w poszukiwaniu zagubionej
skarpetki wyrusza nocą w zaczarowaną podróż po swoim
domu. Żeby dowiedzieć się,

gdzie podziała się jego zguba, chłopiec wkracza w świat
ożywionych i rozśpiewanych
książek, słoików, zabawek,
naczyń i innych przedmio-

tów codziennego użytku. Przy
okazji tej wyjątkowej podróży
uczy się paru prawd o szacunku do otaczających go rzeczy
oraz o utrzymywaniu porząd-

ku w domu. Jeśli chcecie dowiedzieć się, czy Jaś odnalazł
swoją zgubę, zapraszamy
23 lutego (niedziela) o godz.
12:30.

Nieco wcześniej, bo w najbliższy piątek zachęcamy was
do obejrzenia spektaklu „Kajtuś Czarodziej” w reż. Roksany
Miner.
Informacje i rezerwacja
biletów na przedstawienia
w tygodniu: Biuro Obsługi
Widza – tel. 533 300 421,
e-mail widownia@teatrlalek.walbrzych.pl. Bilety na
niedzielne spektakle: 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy

(dzieci do 12. roku życia). Kasa
biletowa teatru – tel. 74 666
73 41 – czynna jest we wtorki,
czwartki i piątki od godz. 8.30
do 11.30 oraz w weekendy na
godzinę przed spektaklem.
Kup bilet on-line na bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl.
21.02, piątek, godz. 10:00,
„Kajtuś Czarodziej”, 6+
23.02, niedziela, godz.
12:30, „Władca skarpetek”, 3+
Red
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
3 - firanka przesadnie posolona
5 - twardy często w tym
7 - nieładny śpiew małego stawonoga
przed drzwiami
10 - cytrusowa piosenkarka
11 - kolor po karze
12 - nie szli, a w sądzie niezbędni
Pionowo:
1 - miasto, przeciwieństwo rzadkiego
odkrywania
2 - łączy Kasprowy, HO, PRL i linę
4 - wspólna dla Czech i Kielc
6 - część garderoby zawierająca
uznaną japońską markę
8 - barwny prawnik powiązany z
piractwem
9 - Salvador, którego nie brali

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 – latająca, przedwojenna, bombowa rybka - karaś
4 – słodki ptak na wspak - sok
6 - pogryzły ją żmije, które pozdychały, a ona żyje - teściowa
9 - poprzękręcany urwis, słodkawy i z silnym aromatem - cynamon
11 – wielkie naczynie kojarzone z pułapką - szklana
12 – łączy Gdynię i Noego - arka
Pionowo:
1 – mruga tam mały kot - płotek
2 – myli się tylko raz w ujęciu kabaretowym - brudasy
5 – wielkanocna, partyjna dziewczynka - pisanka
7 – do oblewania w Zakopanem z bąbelkami - szampan
8 - nie ta poprawka do zatykania - korek
10 – balkon popularny na Ukrainie- taras
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WWW.FACEBOOK.COM/MENTORNIERUCHOMOSCI

Sprzedaj z
nami swoje
mieszkanie!

Prowadzimy skup
797-229-249 mieszkań za gotówkę!

Najnowsze
oferty:
1. NOWE MIASTO, 45M2, 2 POKOJE, STAN IDEALNY PO
KAPITALNYM REMONCIE 179 000 ZŁ
2.PODZAMCZE 2 POKOJE, 30M2, DO ODŚWIEŻENIA, XI
PIĘTRO, DOBRA INWESTYCJA 90 000ZŁ
3.BIAŁY KAMIEŃ, 77M2, 2 POZIOMY, 3 POKOJE,
OGRZEWANIE GAZOWE 210 000ZŁ

4. BIAŁY KAMIEŃ, 99 M2 , 2 PIĘTRO, OGRÓDEK,
OGRZEWANIE GAZOWE 179 000ZŁ
5. SZCZAWNO-ZDROJ, 27M2, DO
ODŚWIEŻENIA 92 000 ZŁ

Kontakt w
fert:
sprawie o 841
502-237
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Poznajmy się…

» Biało-niebiescy zrehabilitowali
się za „niewypał” w Kołobrzegu

Fot. Ryszard Burdek

Niewiele dziewczyn pozostało z kadr y Chełmca
Wodociągów Wałbrzych,
by je zaprezentować na
naszych łamach. Dziś 11
odcinek cyklu WieszCo.
Dodajmy jeszcze, że każda siatkarka odpowiada
na ten sam zestaw pytań.
Poznajmy się…

„Mulat”, armata i wróbel

Siatkówka to dla mnie… pasja, która sprawia mi ogromną
przyjemność i radość.
Wzruszam się gdy… spełniają się moje marzenia.
Nie lubię… gdy czuję się bezradna.
Jeśli wakacje to… przede wszystkim w gronie najbliższych.
Ostatnio przeczytałam… „Bogaty ojciec, Biedny ojciec”.
Nie mogę obyć się bez… kawy o poranku.
Moj partner musi być… zabawny, szczery, kochający i wyrozumiały.
Moja życiowa maksyma to… „jeśli ty nie wierzysz w siebie,
nikt w ciebie nie uwierzy”.
Za kilka lat będę… mam nadzieję, że spełnioną kobietą.
ToP

„Muszą więcej trenować”.
„Nie rozumiem taktyki grać
cały mecz pressingiem na
całym placu”. „Ale jaja, żeby
z Kotwicą Kołobrzeg przegrać…” Porażka z ostatnią w
stawce drużyną znad Bałtyku
znalazła u kibiców zrozumienie i sporo słów otuchy. Z
drugiej jednak strony wygenerowała, jak widać powyżej,
sporo negatywnych emocji.
Niepowodzenie w Kołobrzegu
kosztowało naszych koszykarzy nie tylko wysłuchanie
kilku gorzkich słów, ale przede
wszystkim pozycję lidera na
rzecz WKK Wrocław.
Wciśnięty w środek tygodnia mecz z Pogonią Prudnik
miał dać fanom odpowiedź,
czy Górnik wpadł w dołek,
czy może potknięcie z Kotwicą to wypadek przy pracy.
Gdy Rafał Glapiński trafił za
trzy, zrobiło się 63:41. Były
to jedyne punkty kapitana w
meczu, ale wykonany przez
niego gest po tym, gdy piłka
wpadła do kosza, był trafnym komentarzem do posta-

wy całego zespołu. „Glapa”
wzruszył ramionami, jakby
chciał przekazać rywalom,
że punkty Górnikowi przychodzą z dziecinną łatwością.
Szczególnie w Aqua-Zdroju,
gdzie wałbrzyszanie przegrali
przed własną publicznością
tylko raz na dziesięć podejść
– ulegli tylko aktualnemu liderowi rozgrywek, czyli WKK
Wrocław.
Pogoń na Dolnym Śląsku
miała „pod górkę”. Zaczęło
się na parkingu, bo autokar z koszykarzami zajechał
pod halę na jedynie 45 minut przed początkiem meczu, czyli wyjątkowo późno.
Następnie okazało się, że
goście wystawili okrojoną
kadrę, pozbawioną aż czterech ważnych graczy, w tym
trzech ligowych weteranów:
Grzegorza Mordzaka, Marcina
Srokę i doskonale znanego w
Wałbrzychu Marcina Salamonika. Wymieniona trójka ma
razem aż 118 lat, ale w środę
koledzy nie mogli skorzystać
z ich nieocenionego doświad-

czenia. Pogoń przegrywała z
Górnikiem 28:50 do przerwy
i krótka seria punktowa 9:0
w trzeciej kwarcie (37:50)
okazała się jedynie bladym
przebłyskiem. Triumf z prudniczanami to idealny początek
współpracy biało-niebieskich z
nowym partnerem, czyli WSSE
„INVEST-PARK”.
Czwartym nieobecnym w
prudnickich szeregach był
rozgrywający Marc-Oscar
Sanny, który jest znany w
środowisku także ze swojej
muzycznej twórczości pod
pseudonimem „Mulat”. Tytuły
jego hiphopowych utworów,
choć są zupełnie niezwiązane
z koszykówką, nieźle oddają
nastroje tego, co wydarzyło
się w środę. Mamy utwór
„Znikam”, czyli komentarz do
braków w składzie Pogoni,
jest „Niedosyt”, czyli odczucia
fanów gości po porażce, „Bezsenność”, czyli prawdopodobny stan przepełnionych adrenaliną zawodników po meczu,
niepocieszonych po porażce.
A na koniec jest „Stracony

dzień”, jak to zwykle po nieudanej batalii na wyjeździe, w
dodatku w środku tygodnia.
Po starciu Górnika z Pogonią
ktoś napisał w sieci, że postawa grających w najsilniejszym
zestawieniu gospodarzy przypominała „strzelanie z armaty
do wróbla”. Rzeczywiście,
pozbawieni czterech zawodników goście byli szczególnie
narażeni na ostrzał. Choć
41% z gry biało-niebieskich
jest dowodem, że ogień
momentami przygasał, to
wydaje się, że po kompletnym niewypale w
Kołobrzegu nasi znowu
są rozpaleni.
(15-4) Górnik Trans.
eu Wałbrzych – (9-12)
Pogoń Prudnik 82:71
(25:10, 25:18, 19:21,
13:22)
Górnik:: Pieloch 18 (4x3),
Wróbel 13, Kamiński 10, Kulka 9, Jakóbczyk 9, Cechniak 6
(11 zb), Koperski 5, Ratajczak
4, Zywert 3, Glapiński 3, Podejko 2, Durski 0.
Dominik Hołda

Fot. użyczone (Chełmiec Wodociągi Wałbrzych)

I liga: W środowy wieczór Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał u siebie Pogoń Prudnik 82:71 i
pozostał drugą najlepszą ekipą w rozgrywkach.
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FOTO: Ryszard Burdek

» Karol Kamiński był
najlepszym strzelcem
Górnika w starciu z
Miastem Szkła

Twain na Podkarpaciu
I liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych przegrał po
raz trzeci z rzędu na wyjeździe, tym razem 78:94
z Miastem Szkła Krosno. Nasi zajmują w tabeli
drugie miejsce, zaraz za WKK Wrocław.

Mark Twain, legendarny
amerykański pisarz przełomu
XIX i XX wieku, widząc swój
nekrolog w prasie, stwierdził z
przekąsem: „Pogłoski o mojej
śmierci były mocno przesadzone”. Na krawędzi sportowej śmierci był w niedzielę
Marcin Radomski, którego
Miasto Szkła Krosno wygrało ledwie jedno z ostatnich
siedmiu spotkań. Po meczu z
Górnikiem, czyli swoim byłym
klubem, Radomski może śmiało cytować Twaina.
Dla biało-niebieskich weekend okazał się wyjątkowo
trudny. Do Krosna wybrali się
dzień przed meczem, ale z

powodu awarii autokaru mieli
przymusowy, kilkugodzinny
postój w trasie. Jakby tego
było mało, to w szeregach
zabrakło Damiana Cechniaka
(choroba) oraz Rafała Glapińskiego (sprawy rodzinne).
Gospodarze skorzystali z problemów kadrowych Górnika
i szybko odskoczyli, kończąc
spotkanie ze świetną, 66-procentową skutecznością z gry.
Wałbrzyszanie z kolei mieli
rozregulowane celowniki,
trafiając ledwie 39% prób.
Miasto Szkła zrewanżowało
się wałbrzyszanom za porażkę
pod Chełmcem w dramatycznych okolicznościach. Górnik

wygrał wtedy po dwóch dogrywkach, 86:80. We wspomnianym spotkaniu jedną z
kluczowych akcji wykonał Kamil
Zywert, zdobywając punkty
po dynamicznym wejściu pod
kosz. W niedzielę spudłował
wszystkie siedem rzutów, podobnie zresztą jak Marcin Wróbel, zastępujący w wyjściowym
składzie Cechniaka.
„Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz w końcu coś, co nie jest takie złe”
– to także z Twaina, z którego
widocznie na Podkarpaciu
warto czerpać. Zwycięstwo
ekipy Radomskiego na pewno
poprawia, określane dotąd

jako „kryzysowe”, nastroje
w drużynie, która potrzebuje
punktów w walce o play-off.
A Górnik? Musi wyciągnąć
wnioski z porażki, bo już w
sobotę, 22 lutego o godz.
17:00 w Aqua-Zdroju podejmie Weegree AZS Politechnikę
Opolską. W składzie opolan
widnieje Tomasz Krzywdziński,
były koszykarz biało-niebieskich, ale wraz z kolegami
może mieć przy Ratuszowej
kłopot – nasi przegrali w tym
sezonie w swojej hali tylko raz.

(10-11) Miasto Szkła Krosno – (15-5) Górnik Trans.
eu Wałbrzych 94:78 (18:12,
28:22, 20:10, 28:34)
Miasto Szkła: Czujkowski 22, Ciesielski 15, Śpica
14, Dymała 13, Jasiński 10,
Oczkowicz 9, Spała 7, Żmudzki
4, Ratajczak 0.
Górnik: Kamiński 22, Kulka
17, Pieloch 15, Jakóbczyk 11,
Durski 7, Podejko 4, Ratajczak 2, Koperski 0, Wróbel 0,
Zywert 0.
Dominik Hołda

» W dalekim Krośnie białoniebieskich wspierała
grupka wałbrzyskich
fanatyków
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Zatrzymaj się w Złotej Stacji ,
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gdzie poczujesz niepowtarzalny
klimat inspirowany miejscowymi
poszukiwaniami Złotego Pociągu

Nasz pub poza najszerszym wyborem piw rzemieślniczych oferuje również
wspaniałą kawę, podawaną w różnych wariacjach.
Podczas spotkań towarzyskich czy biznesowych proponujemy gościom także
bogaty wybór deserów i ciast, które sami wypiekamy.
Naszym czołowym produktem są burgery ze 100% wołowiny
do wyboru w kilku odmianach smakowych.
Wprowadziliśmy również szeroki wybór naleśników,
które cieszą się dużą popularnością.
Co miesiąc przygotowujemy dodatkowo ofertę specjalną,
która pojawia się na naszym Facebooku.

