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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Wałbrzych miał szansę na swoje sukiennice w Rynku, podobne do krakowskich. Karl Pflug
w kronice Wałbrzycha napisanej w 1908 roku wspomina, że planowano zachować ze starego
ratusza wieżę zegarową wraz ze sklepieniami piwnicznymi i przystosować je na cele handlowe.
Odstąpiono od tego projektu po stwierdzeniu niekorzystnego stanu budowli.
Pierwszy ratusz w Wałbrzychu wybudowano w Rynku w 1731 roku, prace trwały od 12
maja do 9 listopada. Burmistrzem został Georg Friedrich Hahm. Jednak Wałbrzych nie posiadał
samorządu. Stało się to dopiero w 1808 roku, gdy w wyniku reform administracji państwowej
w Prusach przestał być miastem prywatnym. Dlatego konieczne stało się wybudowanie nowego
ratusza, z salą obrad dla rajców. Oddano go do użytku 15 października 1856 roku na obecnym
placu Magistrackim. Stary został rozebrany na początku 1858 roku.
Red

Czytaj str. 12

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)

POGODA
- PSD Gazetka (Nowe Miasto,
ul. Piłsudskiego 39)
- Sklep „Chemia z Niemiec”
(Stary Zdrój, ul. Armii Krajowej 39)
- Sklep „Chemia z Niemiec
(Biały Kamień, ul. Andersa
147)
- Kiosk Trafikapro przy ul.
Broniewskiego 65A na Piaskowej Górze (lok. D3, obok
filii biblioteki)
- Punkt Jobo (Lotto, Prasa)
przy ul. 1 Maja 106 na Sobięcinie
- Punkt Afi (Lotto, Prasa) przy
ul. Świdnickiej 1 na Podgórzu
- Punkt z prasą PHU Dorota Tobolska przy ul. Niepodległości
28 na Podgórzu
- Kiosk z prasą HDiH Jerzy
Lenc przy ul. Grodzkiej 20 na
Podzamczu
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- Sklep „U Doroty” przy ul.1
Maja 165 na Sobięcinie

- sklep spożywczy Wiesław
Wielgus

Wtorek 4.02
Temp. 4/-1
przelotne opady

BOGUSZÓW-GORCE

STARE
BOGACZOWICE

Środa 5.02
Temp. 1/-3
zachmurzenie
duże z przelotnymi
opadami

- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”
JEDLINA-ZDRÓJ

- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR

- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Drohomirecki
GŁUSZYCA

- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW

- budynek urzędu miejskiego

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

- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ

- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” –
Kompleks Dworzysko (al. Spacerowa)
WALIM

- sklep PHU Darek przy ul.
Długiej 4

Czwartek 6.02
Temp. 3/-3
pochmurno
Piątek 7.02
Temp. 2/-5
pochmurno
Sobota 8.02
Temp. 4/-1
zachmurzenie duże
Niedziela 9.02
Temp. 6/0
przelotne opady
Poniedziałek 10.02
Temp. 8/3
przelotne opady

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

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

Kontakt
ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

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

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

»»Mogliśmy mieć sukiennice,
podobne do tych krakowskich

W ubiegłym tygodniu w Świdnicy rozpoczął się proces burmistrza
Boguszowa-Gorc Jacka C., na którym ciążą zarzuty korupcyjne.

łek wyłączył jawność rozprawy
w kwestii wyjaśnień Jacka C.
Przewodniczący składu sędziowskiego argumentował tę decyzję
możliwością wystąpienia faktów
ważnych dla interesów państwa.

Jacek C. ma postawionych
szereg zarzutów, m.in. przyjęcia
jako burmistrz Boguszowa-Gorc
korzyści majątkowej w kwocie
70 tys. zł, działanie na szkodę gminy
i wyrządzenie

szkody w kwocie ponad 4 mln
zł, przyjęcie korzyści majątkowej
w kwocie 10 tys. zł w czasie
pełnienia obowiązków starosty
wałbrzyskiego w zamian za
wydanie korzystnej decyzji administracyjnej oraz zarzut płatnej
protekcji polegający na powoływaniu się na wpływy w Urzędzie
Skarbowym w Wałbrzychu i Izbie
Skarbowej we Wrocławiu.

Fot. (red)

Ruszył proces Jacka C.
Jacek C. stanął przed sądem
wraz z ośmioma innymi osobami,
którym zarzuca się między innymi
przyjęcie korzyści majątkowej w
czasie wyborów samorządowych
w 2018 roku. Sędzia Tomasz Bia-
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SCB

Fot. (użyczone/Wałbrzych Moje Miasto)

»»Wałbrzych zaostrza walkę z zalewającym miasto plastikiem

Na wojnie z plastikiem
Wałbrzych podjął szalenie ważną uchwałę. Dotyczy ona trucizny
naszych czasów – plastiku. Przekonajcie się, czego już wkrótce
nie będzie wolno i jakie zakazy na was czekają. Chodzi o przepisy
dotyczące stosowania i sprzedaży w mieście produktów z plastiku jednorazowego użytku.

Nieruchomości stanowiące
własność gminy Wałbrzych,
obiekty użyteczności publicznej lub inne ogólnie dostępne
znajdujące się na nieruchomościach stanowiących własność miasta, m.in. (szkoły,
przedszkola, żłobki, instytucje
kultury, Aqua-Zdrój, Zamek
Książ, itp.), oznaczone zostaną znakiem „Strefa wolna
od jednorazowego plastiku”.
W tych miejscach nie będzie
wolno posiadać, używać,
udostępniać oraz sprzedawać
produktów jednorazowego
użytku z tworzyw sztucznych
(szczegóły patrz ramka). Ten
zapis uchwały przyjęty przez
radnych przy 20 głosach „za”

i 3 „wstrzymujących się” wejdzie w życie 21 marca bieżącego roku.
- Od maja 2019 roku prowadzimy akcję „Stop plastik”
i to przynosi pozytywne rezultaty, ale to wciąż zbyt mało.
W niektórych dziedzinach
przemysłu plastik jest niezbędny, ale jest wiele dziedzin
życia codziennego, gdzie z
tego plastiku w dużej mierze
możemy zrezygnować – mówi
Roman Szełemej, prezydent
Wałbrzycha. Jego zdaniem
samorząd lokalny jest odpowiedzialny za zdrowie swoich
mieszkańców i stąd trzeba
podjąć bardziej radykalne
kroki w tym kierunku. – Ta

uchwała to nasza reakcja na
pogarszającą się sytuację.
Chcemy ograniczyć do minimum plastik w miejscach
publicznych podlegających
gminie – dodaje gospodarz
miasta. Odpowiedzialni za
wprowadzenie w życie tej
uchwały będą dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi
spółek miejskich i jednostek
podległych miastu. To oni
będą czuwać, żeby na ich
terenie nie można było korzystać z plastikowych, jednorazowych produktów.
Od 1 września tego roku w
życie wejdzie tymczasem zapis dotyczący wprowadzenia
na terenie Wałbrzycha zakazu

sprzedaży oraz udostępniania
klientom toreb na zakupy z
tworzywa sztucznego. – To
sklepy wielkopowierzchniowe i inne powinny dostosować się do sytuacji, bo tu
chodzi o ludzkie zdrowie i
życie wałbrzyszan. Będziemy
pouczać, edukować, a dopiero później stosować kary w
postaci grzywny – tłumaczy
prezydent.
Radny Jerzy Langer obawia
się o to, jak w praktyce nowe
przepisy będą przestrzegane.
– Zakaz sprzedaży torebek
jednorazowych z tworzyw
sztucznych i nakaz udostępnienia klientom toreb papierowych będzie trudny do reali-

zacji. Zwłaszcza w marketach
czy na targowiskach. Trudno
mi sobie wyobrazić, że każdy
klient będzie pakować swoje
produkty do odrębnych toreb

papierowych, a nie jednorazowych worków – uważa
Langer.
Na pytanie, czy gmina jako
inicjator takiej uchwały, nie
obawia się, że przepisy zostaną uchylone przez nadzór
wojewody dolnośląskiego,
prezydent Szełemej mówi z
przekonaniem.
- Trudno mi wyobrazić sobie
taką sytuację. Mamy masę
argumentów przemawiających za tą uchwałą, która
jest prospołeczna i prośrodowiskowa. Pracował nad nią
zespół prawników i myślę, że
uchwała nie budzi zastrzeżeń
prawnych.
Takiego samego zdania
jest radca prawny Anna Słowik-Jurkin: - Ta uchwała to
precedens, ale taka regulacja
jest niezbędna. Od strony
formalno-prawnej jesteśmy
przygotowani i mamy podstawy sądzić, że wszystko jest
zgodnie z przepisami i taką
regulację możemy wprowadzić w życie.
Jak wynika z ustaleń
MZUK, na każde przyjęte
1000 ton odpadów przypada
310 ton plastiku. Istotnym
problemem, który pojawił
się w związku z powstawaniem tak ogromnych ilości
odpadów z plastiku, jest brak
możliwości zagospodarowania tych śmieci. Okazuje się
bowiem, że podmioty, które
do tej pory odbierały odpady plastikowe, odmawiają
ich przyjęcia. W Wałbrzychu
w przeciągu pięciu lat ilość
wytworzonych i odebranych
odpadów segregowanych
wzrosła o 225%.

Czego ci nie będzie wolno?

SCB

W miejscach oznaczonych znakiem „Strefa wolna od jednorazowego
plastiku” wprowadzony zostanie zakaz posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży następujących produktów jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych:
• pojemników na żywność, z pokrywką lub bez,
• pojemników na napoje, z pokrywką, z wieczkiem lub bez,
• sztućców, w tym: widelców, noży, łyżeczek, pałeczek,
• talerzy,
• słomek, z wyjątkiem słomek objętych zakresem stosowania dyrektyw
• mieszadełek do napojów,
• patyczków mocowanych do balonów lub służących jako podparcie do
balonów przeznaczonych do użytku nieprofesjonalnego,
• toreb na zakupy z tworzywa sztucznego,
• palenisk jednorazowych.

fakty

Pomoc jest wskazana i ważna
Ciepłe posiłki i napoje, ubrania i dobre słowo – na to mogą liczyć
potrzebujący, którzy w zjawiają się „Pod Zegarem” na Piaskowej
Górze.

Osoby będące w potrzebie mogły też liczyć na ubrania. Była
to już kolejna tego typu akcja
zorganizowana przez Katolicką
Wspólnotę „Pokój i Dobro”.

- Jesteśmy tutaj co drugą
niedzielę, zamiennie z akcją
„Jedzenie zamiast bomb”. W
zależności od dnia przychodzi
od 50 do 100 osób. Wydajemy

ciepłe posiłki, rozdajemy też
ubrania. Naszym głównym
założeniem jest pomoc ludziom
poprzez rozmowę, poprzez kierowanie do ośrodków pomocy
i głoszenie ewangelii. Uważamy, że słowo Boże ma wielką
moc, a poprzez wiarę można
zmienić swoje życie – mówi
Katarzyna Brzostek, jedna z
inicjatorek całej akcji.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

To tam odbyła się kolejna
akcja, podczas której osoby potrzebujące otrzymały wsparcie.
Nie zabrakło ciepłego posiłku,
kawy, herbaty, kanapek i ciasta.
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Koronawirus jak wytrych
Media lubią słowa-klucze. Nawet początkujący gryzipiórek
wie, że tytułem trzeba zainteresować, żeby czytelnik sięgnął po gazetę lub kliknął na newsa. W ostatnich dniach do
nieprzytomności ogrywane jest słowo koronawirus. My też
będziemy go nadużywać.

Założymy się o uścisk dłoni
jakiegoś prezesa… (tu wstawcie
dowolne nazwisko słynnego człowieka, którego rękę chcielibyście
przez chwilę potrzymać), że nieraz
daliście się złapać na szokujący
tytuł w mediach. Zaraz, zaraz…
Tylko co, jeśli waszego ulubionego
prezesa dopadnie koronawirus
(nadużywamy po raz pierwszy)?

Czego rzecz jasna nie życzymy.
To może nagrodą niech będzie
uśmiech prezesa. Ale jeśli z powodu koronawirusa (nadużywamy
po raz drugi) za chwilę wszyscy
zaczniemy chodzić w maseczkach,
to jego „banana” nie będzie widać
spod maski. Dobra, niech będzie
sam ukłon prezesa. Byle z daleka.
Wróćmy do szokujących tytułów.

Ile razy ciekawość wzięła górę
i kliknęliście na „wstrząsający
film z farmy w Teksasie”, albo
„tragiczne zdarzenie na autostradzie w Rosji” lub „śmiercionośny
żywioł zbiera żniwo”. A tam na
farmie lis ledwie kury przegonił
z kurnika. To już cielak waszego
wujka Józka więcej potrafi narozrabiać w zagrodzie i nikt o

tym nie pisze. Albo ciężarówka
stanęła w poprzek drogi, bo jakiś
Rosjanin pomylił gaz z hamulcem.
Też nic wielkiego, bo gdy kuzyn
od strony ciotki Bożeny wsiadł
po pijaku do swojej syrenki, to w
połowie domostw we wsi trzeba
było stawiać nowe ogrodzenia.
I o tym też było cicho. Żywioł
okazał się tylko trochę silniejszym

Fot. (red)
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wiaterkiem, a więcej szkód zrobiła wasza
klasa w autokarze, wracając w czasach
podstawówki z wycieczki do zoo. Media
uwielbiają wyolbrzymiać, a my to łykamy
jak pelikany.
Tak jak z koronawirusem (nadużywamy
po raz trzeci). Mamy takie pojęcie o tym
choróbsku, określanym kombinacją cyfr i
liter jak mniej więcej Grzegorz Schetyna o
byciu konstruktywną opozycją. Blade, żeby
nie napisać żadne. Coś tam do nas dotarło,
że po raz pierwszy pojawił się w Chinach
w mieście Wuhan, o którym wcześniej
mało kto słyszał. Że jest groźny i niesamowicie szybko się rozwija i dotarł do
kilkunastu krajów na świecie. Towarzyszą
mu kaszel, duszności i wysoka gorączka.
Może powodować niewydolność układu
oddechowego i zapalenie płuc, a nawet
śmierć. Trochę jest podobny do naszej
swojskiej grypy, którą chyba każdy kiedyś
w życiu przeszedł. Ciągle słyszymy, że koronawirus (nadużywamy po raz czwarty)
to i tamto. Za chwilę będzie łączony ze
spadkiem pogłowia bydła na peruwiańskiej prowincji i globalnym ociepleniem.
Tylko patrzeć jak do sprawy odniesie się
Greta Thunberg.
Czy rację mają ci najbardziej rozhisteryzowani, czy jednak bagatelizujący problem
koronawirusa (nadużywamy po raz piąty)?
Zapewne ani jedni, ani drudzy. Trzeba do
tego podejść ze zdrowym rozsądkiem, nie
dać się zwariować i uzbroić w cierpliwość.
I nie zalewać szpitalnych oddziałów zakaźnych, myśląc, że zostaliśmy zakażeni,
tylko dlatego, że boli nas gardło i mamy
38-stopniową temperaturę ciała. Nie
panikować. Bo co, przestaniemy używać
chińskich smartfonów? Czy zrezygnujemy
z zamawiania kaczki po pekińsku czy wołowiny 5 smaków?
Wierzymy, że nasze państwo jest gotowe na epidemiologiczne wyzwania.
Kryształowy Marian zlecił wszak kontrolę
systemu ochrony zdrowia. NIK sprawdzi,
czy jesteśmy przygotowani na ujarzmienie chorób wyjątkowo niebezpiecznych i
wysoce zakaźnych, bo jak poinformował
minister zdrowia pytanie nie brzmi „czy”,
ale „kiedy” koronawirus (nadużywamy
po raz szósty) dotrze do Polski. Eksperci
określają jego czas wylęgania nawet do
10 dni, dlatego musimy być przygotowani
na rozmaite scenariusze. Jesteśmy? Gdy
przeczytacie te słowa, być może media
będą już „grzać” temat (oby nie), że koronawirus (nadużywamy po raz siódmy)
niestety zagnieździł się gdzieś nad Wisłą.
Liczymy, że sprawnie poradzimy sobie z
tym paskudztwem, bo wkładanie zarażonych na trzy zdrowaśki do pieca może tym
razem nie wystarczyć.
Tomasz Piasecki

WIESZ CO | NR 5/4.02.2020 r.

fakty / REKLAMA

5

Fot. (red)

»»Nie do wiary, jak może
wyglądać skwer tuż przy
głównej ulicy miasta

Śmieci pod oknami
Co tam ograniczenia w używaniu plastiku? Co tam segregacja? Jeśli my
nie potrafimy przyswoić prostej czynności z trafieniem śmieciami do kubła.
Powiecie, ale o co chodzi? Przejedźcie
się na ul. 11 Listopada w Wałbrzychu i
zaparkujcie między blokami 117 a 119.
My tam trafiliśmy prawie
przypadkowo. Ktoś kiedyś coś
„chlapnął”, że w tym miejscu
jest istne śmietnisko, ale jakoś
nie dowierzaliśmy. Niemal w
środku miasta, kilkanaście metrów od jednej z głównych ulic,
którędy dziennie przejeżdżają
setki samochodów?! A jednak,
ludzie to… świnie. Nie wszyscy, ale część na pewno, bo
to chyba nie sarny lub dziki z
pobliskiego lasku przywlokły w
to miejsce te wszystkie odpadki? Dosłownie setki rozmaitych
butelek, PET, szklanych, jakieś
sterty tworzyw sztucznych,
papiery, worki foliowe, stary
dywan, rozwalająca się pralka,
bliżej nieokreślona zardzewiała
skrzynia. Wszystko porozrzucane na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych na
lekkim wzniesieniu w sąsiedztwie dwóch budynków przy
ul. 11 Listopada 117 i 119 w
Wałbrzychu. Jak się dobrze
przyjrzeć, śmietnisko widać
nawet z ulicy.
Wygląda, jakby ktoś podjechał dostawczakiem, wyrzucił

w to miejsce cały kontener
śmieci, a wiatr i ludzie zrobili swoje. Bo wiecie, jak już
wysypisko istnieje, to łatwiej
dorzucić jedną buteleczkę,
powiększając stertę. Czujemy
się wtedy jakoś tak bardziej
usprawiedliwieni, prawda?
Mamy alibi, bo inni przecież
jeszcze bardziej tu naśmiecili, więc nasz jeden mały
„grzech” niewiele zmieni, a
ktoś to w końcu posprząta.
Okazuje się, że nie sprząta. – Służby miejskie jakoś
omijają to miejsce szerokim
łukiem, choć nie wierzę, że
tego nie widzą – macha ze
zrezygnowaniem ręką starszy
mężczyzna, którego zaczepiamy na ulicy. – A zresztą, co
mnie to panie, obchodzi, ja
mieszkam tam dalej. To nie
moje – rzuca na odchodne.
Kobieta z jednej z kamienic, przy których piętrzą się
śmieci, załamuje ręce. – Tego
przybyło jakoś ostatnio. Tak
jesienią zauważyłam, że butelek jest dużo więcej, ktoś
podrzucił też starą pralkę.

Nie podejrzewam nikogo z
naszych bloków. Chyba nikt
nie chce żyć z takim „syfem”
pod oknami – mówi.
Ale nikt też nie zwrócił się
do miasta z prośbą o interwencję. Nie napisano żadnego pisma, nie zadzwoniono
do straży miejskiej. Wszyscy
zobojętnieni czekają, aż lżejsze śmieci wiatr przerzuci w
inne miejsce, a szkło i plastik
to chyba muszą się rozłożyć… No to lokatorzy trochę
poczekają. – Tak tu jest od
lat. Kiedyś raz, czy dwa razy
próbowaliśmy to sprzątać
sami, ale po jakimś czasie wysypisko tworzyło się na nowo.
Jakby ktoś upodobał sobie to
miejsce i zwoził tu odpadki –
podkreśla nasza rozmówczyni.
Fakt, okolica sprzyja, by w dobrą pogodę wychłeptać pod
chmurką tanie winko, ale żeby
zgromadzić tyle butelczyn w
jednym miejscu, to trzeba by
pić kilka miesięcy non stop.
No chyba, że nie znamy możliwości rodaków.
Tomasz Piasecki

Artyści, którzy wystąpią
na koncercie :
ATB, Alex Morph, Maciej Wowk DMC,
Jackob Rocksonn, Novicky, Sunflare
Bilety dostępne na www. abilet.pl
oraz w punktach stacjonarnych,
w tym recepcja hotelu Aqua Zdrój
Bilety dostępne będą także w dniu
koncertu w kasie Aqua Areny
Otwarcie bram o godzinie 19.00
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Fot.: ilustracyjne (www.pixabay.com)

»»Z roku na rok do kina chodzi
coraz mniej widzów

Tyłków nie chce się ruszyć
Pewnie, że lepiej z dziewczyną lub żoną pójść do kina, teatru
lub przy czerwonym winie obejrzeć najnowszy serial Netflixa.
My w wolnym czasie postanowiliśmy pogrzebać w… liczbach.
Nie, nie, nie „kręcą” nas całki czy różniczki. Chcieliśmy sprawdzić, jak kulturalnie spędzacie czas.
Najnowsze dostępne dane
kończą się na 2018 roku. Te
z zeszłego dopiero spływają
do Głównego Urzędu Statystycznego i będzie można z
nich skorzystać za 5-6 miesięcy. Musieliśmy się zadowolić tym, co było. Wzięliśmy
pod uwagę okres od 2013
roku, gdy Wałbrzych odzyskał
grodzkość. Razem 6 lat. Na
„tapetę” wzięliśmy wyłącznie

dział kultura i sztuka. Więc
dość wąskie zagadnienie. I dodajmy, nie interesowali nas ci,
co w wolnym czasie robią się
w „fitnessach” na Schwarzeneggerów. Kultura to kultura,
nierozerwalnie kojarzy się z
relaksem, odprężeniem i odskocznią od codzienności. Takie
trochę jesteśmy dinozaury.
Dobrze, bierzemy się do
roboty, bo na pewno czekacie,

Ilość czytelników w ciągu roku (w tysiącach)

co nam wyszło z grzebania w
liczbach. Najpierw biblioteki.
Te wyraźnie tracą i to z roku
na rok. Smutna prawda. Może
w 2019 roku czytelników przybyło, bo Tokarczuk zgarnęła
Nobla? Czy naprawdę w to
wierzycie? My nie! Jeszcze w
2013 roku liczba czytelników w
Wałbrzychu wypożyczających
książki przekraczała 18 tys. Po
6 latach spadliśmy na żenujący

Liczba widzów w teatrach (w tysiącach)
		Dramat			Lalki
2013		
13941			
19918
2014		
13074			
17873
2015		
10832			
20681
2016		
13649			
20186
2017		
10623			
17660
2018		
12967			
20300

poziom niecałych 14,5 tys.
osób regularnie sięgających
po wydawnicze pozycje. No
nie czytamy książek, a konkurencja – gazetki z dyskontów,
czy blogi wytatuowanych celebrytów, mówiących nam, jak
żyć – jest coraz silniejsza. W
kinach też spadek i nie pomaga
szeroki repertuar, wygodne
siedzenia i pachnący popcorn
w Cinema City. Jeśli wycieczki
nie pójdą na jakąś narodową epopeję albo nie zagrają
piętnastej części „Szybkich i
wściekłych”, nie będzie dobrze.
Płatne platformy zaczynają
mocno podgryzać X muzę, kolejnymi sezonami różnej maści
opowiastek z „Grą o tron” i
„Stranger Things” na czele.
O dziwo, wałbrzyskie teatry
trzymają się dzielnie i notują sinusoidę. Raz jest lepiej,
innym razem gorzej, ale poziom widzów utrzymują od
lat. Zarówno w dramatycznym,
jak i w lalkach najgorszy był
2017 rok. Przedtem raczej poprawnie, choć w roku 2015
(dramat) i 2014 (lalki) widoczny był odpływ liczby widzów.
W 2018 natomiast lalkarze
zanotowali wyraźny przyrost.
Może to zasługa Festiwalu
małych prapremier? Jesteśmy
zbudowani, a trzeba dodać, że
brano pod uwagę wyłącznie
spektakle grane na miejscu. Co
słychać w muzeach? Celowo w
liczbie mnogiej, bo oprócz Muzeum Porcelany mamy jeszcze
Starą Kopalnię, potraktowaną
przez statystyków właśnie jako
miejsce, gdzie na stałe można
oglądać eksponaty. Wszak to
tu działa Muzeum Przemysłu
i Techniki. Od 2005 roku, gdy
na dobre wystartowała nasza
eksportowa atrakcja, liczba odwiedzających muzea w mieście
lawinowo rośnie.
Statystycy nie zaglądają natomiast do galerii, nie mylić z
galeriami sztuki lub na pasaże
handlowe w supermarketach,
gdzie liczba odwiedzających,
zwłaszcza w soboty, a już na
pewno w niedziele handlowe,
bije wszelkie rekordy.
Tomasz Piasecki

Liczba widzów na jedno miejsce w kinie

Zwiedzający muzea i oddziały (w tysiącach)

2013 – 18270

2013 – 64

2013 – 5042

2014 – 17492

2014 – 63

2014 – 6082

2015 – 16316

2015 – 63

2015 – 29146

2016 – 15701

2016 – 62

2016 – 35870

2017 – 14445

2017 – 62

2017 – 118 238

2018 – 14414

2018 – 61

2018 – 187 254
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RUSZAJ W DROGĘ
Gdy mamy czas

»»Trasa zwiedzania podziemi w
Książu obejmuje część tuneli
zlokalizowanych 50 m pod
zamkiem

Fot. użyczone (LOT AW)

dzamy z przewodnikiem przez
około 40 minut. Jeśli mamy
więcej czasu, możemy wejść
na zamek. Następnie opuszczamy Książ i kierujemy się w
kierunku Gór Sowich (około
30 km) do Sztolni Walimskich
(ul. 3 Maja 36, Walim, www.
sztolnie.pl). Tu zwiedzamy z
przewodnikiem trzy udostępnione sztolnie, przejście trwa
około godziny. Po zwiedzeniu
sztolni kierujemy się do Głuszycy, do Podziemnego Miasta Osówka (ul. Świerkowa
29d,Sierpnica, www.osowka.
pl). To najbardziej rozbudowana część kompleksu Riese. Od września 2019 roku.
funkcjonuje tu nowa trasa
multimedialna. Po zwiedzeniu

W drodze powrotnej do Wałbrzycha możemy zatrzymać się w Jedlinie-Zdroju, w Pałacu Jedlinka,
gdzie miała siedzibę paramilitarna niemiecka organizacja Todt,
nadzorująca prace w podziemiach w ramach projektu Riese.

Wskazówki
praktyczne:
• warto sprawdzić wcześniej rodzaje, dostępność i
ceny biletów oraz godziny
otwarcia atrakcji turystycznych; bilety na zwiedzanie
Zamku Książ można także
kupić online;
• z Walimia do Osówki
preferowana jest trasa przez
Jugowice (19 km); trasa przez
Sierpnicę, proponowana w
nawigacji mapy Google, jest
niedostępna dla autokarów
i może być nieprzejezdna w
sezonie zimowym.
Cykl oparty na propozycjach wycieczek tematycznych po Aglomeracji

Riese – w poszukiwaniu tajemnic
Podczas II wojny światowej na terenie Gór Sowich oraz w Zamku Książ w
Wałbrzychu była realizowana tajna inwestycja hitlerowskich Niemiec o kryptonimie Riese (z niem. Olbrzym). Rękami więźniów z obozu Gross-Rosen budowano olbrzymie tunele. Zobaczcie, jak to wyglądało.

W latach 1943-1945 w
podziemiach w Górach Sowich powstało sześć kompleksów, siódmy pod Zamkiem Książ. Cel inwestycji do
dziś nie jest znany. Jedną z
hipotez wyjaśniających prze-

znaczenie podziemi mogły
być fabryki broni. Budowa
kompleksu „Riese” nigdy nie
została ukończona. Część
podziemnych tuneli dziś przystosowana jest do zwiedzania.

Zamek Książ
– Sztolnie Walimskie
– Osówka

Pierwsze podziemia, które
możecie zwiedzić, znajdują
się pod Zamkiem Książ (ul.
Piastów Śląskich 1, 58-306

Wałbrzych; www.ksiaz.walbrzych.pl). Trasa zwiedzania
obejmuje część tuneli zlokalizowanych 50 m pod zamkiem. Jest ona wzbogacona
o prezentacje multimedialne.
Książańskie podziemia zwie-

tuneli warto, przy głównym
wejściu, skierować się na górę
skrywającą skalne korytarze,
by po 15-minutowym spacerze zobaczyć pozostałości
niedokończonych militarnych
budowli zewnętrznych.

Wałbrzyskiej zawartych w
publikacji „Zabytki, góry,
blisko natury” wydanej
przez Lokalną Organizację
Turystyczną Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
Red

»»Zalana sztolnia
w Osówce

»»Podziemne
Miasto Osówka
to najbardziej
rozbudowana część
kompleksu Riese
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Okiem gracza

„Karcianki” – sposób na miły wieczór

SKN

CHALLENGER

W ostatnim czasie tak zwane „karcianki” zyskują coraz szersze grono fanów. Ten typ gier pojawił się na rynku kilka lat temu i zawojował już niejedno wasze
serce. Cóż, powodów może być kilka.
dotyczących zagrań, które
przyniosą nam największe
korzyści. Czasami posuwamy
się do poświęcenia niejednej
karty, co bardzo przypomina
grę w szachy. Nie dziwi więc,
dlaczego niektórzy tak bardzo
kochają ten typ gier.
Dla osób, które jeszcze nie
miały z nimi styczności, podpowiadamy kilka tytułów.
Możecie spróbować i przekonać się, czy wam pasują. Na
pierwszy ogień pójdzie chyba
najbardziej znany ze wszystkich „Hearthstone”. Wydany
przez Blizzarda, krążący wokół
uniwersum „World of Warcraft”. Pozwala nam grać i

zbierać kolekcje kart z istotami
ze świata Azeroth. Istniejąc od 2014 roku zdążył się
już dobrze przyjąć. Kolejnym
godnym polecenia tytułem
jest „Gwint”. Część z was zna
go jako „minigrę” zawartą w
„Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Od
2017 stał się on jednak pełnoprawnym tytułem i cieszy się
niemałą popularnością. Kolejną propozycją jest „Magic:
The Gathering Arena” – przeniesiona na ekran, tradycyjna
kolekcjonerska gra karciana
oferująca dużo nowości.
Natomiast jeśli należycie do
fanów „League of Legends”,
to łapcie okazję, bo niedawno

Prawnik radzi
Roszczenie właściciela za bezumowne
korzystanie z jego nieruchomości. W
tym tygodniu takie oto zawiłości wytłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Z różnych przyczyn zdarzają się
sytuacje, że ktoś inny bez woli, a
czasem również wiedzy właściciela
posiada jego nieruchomość, czerpiąc
z niej korzyści.
Z bezumownym korzystaniem z
nieruchomości przez osoby trzecie
mamy najczęściej do czynienia w
przypadku odmowy wydania nieruchomości po upływie terminu
obowiązywania umowy dzierżawy

czy leasingu. Właściciel może wówczas domagać się rekompensaty z
odpowiedniego tytułu, jednak dochodzenie roszczeń uzupełniających
jest ograniczone czasowo, przedawniają się one z upływem roku od dnia
zwrotu nieruchomości.
O bezumownym korzystaniu z
nieruchomości możemy mówić także
w sytuacji nieważnej decyzji administracyjnej, na podstawie której

UWAGA KONKURS

Wracamy do „smacznych” nagród. W tym tygodniu do wygrania są ponownie przepyszne obiady w restauracji Polskie
Smaki. Chyba doskonale znacie już to miejsce, gdzie można
naprawdę dobrze zjeść. Kto jeszcze tam nie był, dzięki nam ma
szansę nadrobić zaległości zupełnie za darmo.
Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Widzisz fotografię
obok? Z jakiej góry zostało wykonane to zdjęcie? Nagrodami
dla osób znających prawidłową odpowiedź jest 10 obiadów
(każdy do 20 zł) w restauracji Polskie Smaki w Wałbrzychu przy
ul. Nowy Świat 6b.
Co trzeba zrobić, żeby otrzymać obiad? Poprawne odpowiedzi
wystarczy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w Restauracji
Polskie Smaki. Ale uwaga, każdy z 10 zwycięzców otrzyma tylko
jeden zestaw. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w restauracji
czekają od najbliższej środy do piątku. Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

specyficznym oraz budzącym
grozę świecie „karcianka”.
Nadmieniam, że właśnie ona
przykuła moją uwagę. Jak widzicie, mamy naprawdę duży
wybór tego typu gier, więc
na pewno znajdziecie wśród
nich coś, co wam odpowiada
i uzyskacie możliwość świetnej zabawy podczas nudnych
zimowych wieczorów.
Venegeur – SKN Challenger

rozpoczęły się otwarte beta
testy „Legends of Runeterra”.
Macie w niej szansę zarządzać
talią kart swoich ulubionych
czempionów z „Summoner’s

nieruchomość została oddana we
władanie Skarbu Państwa czy samorządu, a obecnie jej posiadanie
przywrócono właścicielowi.
Właściciel takiej nieruchomości
ma możliwość prawną dochodzenia
roszczeń, które zrekompensowałyby
mu szkodę za okres, w jakim nie mógł
korzystać ze swojej własności i czerpać z niej pożytków. Właściciel może
wówczas domagać się rekompensaty
z odpowiedniego tytułu. Możliwość
dochodzenia tych roszczeń oraz ich zakres uzależniona jest jednak od tego,
czy osoba trzecia była posiadaczem w
dobrej czy złej wierze.
Za posiadacza w dobrej wierze
uznaje się osobę, która jest przekonana, że przysługuje jej prawo do
nieruchomości, które faktycznie wykonuje. Takie przekonanie musi jed-

Rift”. W przypadku gdyby i
to do was nie przemówiło
lub preferujecie mroczniejsze
klimaty, to pozostaje jeszcze
„Phageborn” – osadzona w

nak wynikać z usprawiedliwionych
okoliczności – często podawanym
przykładem posiadania w dobrej
wierze jest nabycie nieruchomości
w drodze notarialnej umowy kupna-sprzedaży przy późniejszym stwierdzeniu jej nieważności. Kodeks cywilny chroni zatem posiadacza w dobrej
wierze i co do zasady nie można więc
dochodzić roszczeń uzupełniających
wobec niego. Nabywa on również
własność pożytków naturalnych
– np. owoce zebrane z drzew, zebrane płody rolne – oraz zachowuje
pobrane pożytki cywilne – np. czynsz
najmu. Sytuacja zmienia się jednak
z chwilą, gdy posiadacz w dobrej
wierze dowiaduje się o wytoczeniu
przeciwko niemu powództwa. Właściciel wówczas ma prawo dochodzić
wszelkich roszczeń, w tym domagać

Fot. użyczone
(www.retr0nblog.blogspot.com,
www.cdaction.pl,
www.komputerswiat.pl,
www.playgwent.com,
www.playhearthstone.com)

się zwrotu pobranych pożytków – np.
czynszu najmu.
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 DORADCY ul. Chrobrego 12/4,
58-300 Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Chociażby przystępna rozgrywka, która oferuje szansę
nowym graczom, ale także
nagradza obeznanych w mechanice gry weteranów. Trwa
ona zazwyczaj około kilkunastu
minut, co pozwala cieszyć się
nią nawet w przerwach między wykonywanymi obowiązkami, szczególnie, że istnieją
też wersje mobilne niektórych
tytułów. Gry oferują nam także
dużą dozę strategii podobnie
jak w grach RTS, bo to od
nas zależy, jak skomponujemy
swoją talię tworząc jej mocne
oraz słabe strony. Poza tym
w samej rozgrywce musimy
podejmować wiele decyzji

Red

KUPON
Z jakiej góry zostało wykonane
to zdjęcie?
......................................................
.....................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania
w restauracji Polskie
Smaki w Wałbrzychu
(ul. Nowy Świat 6b)

Wałbrzyskie Hospicjum nagrodziło wolontariuszy oraz placówki oświatowe za „bezinteresowne niesienie pomocy, dawanie
siebie innym, roztaczanie i pomnażanie dobra oraz pozytywnej
energii”.

meczki. Dodatkowo szczególne wyróżnienie przekazano
pięciorgu członkom zespołu
Amicis. Statuetki trafiły do rąk

Oliwii Topy i Julii Woźniak z
PSP nr 15, Weroniki Przybylskiej z Zespołu Szkół Muzycznych, Wiktorii Wierzbickiej z

I LO i Kacpra Jarockiego ze
szkoły Fundacji „Clever ”.
- Ta grupa to dzieci, które nieprzerwanie przez pięć
tygodni grały koncerty na
Piaskowej Górze, w Czarnym Borze, Świebodzicach
i Strzegomiu. W ich trakcie,
udało im się uzbierać 4730
złotych. Pieniądze zostaną
przeznaczone na rehabilitację
naszych dzieci. Oni bardzo

przepytuje Was

Fot. (red)

Hospicjum ma wsparcie

Nagrody powędrowały w
ręce uczniów i nauczycieli ze
szkół i przedszkoli, w których
funkcjonują Kluby Ośmiu i Óse-
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ciężko pracowali. Zasłużyli
na nagrodę i uznanie – mówi

szefowa hospicjum Renata
SCB
Wierzbicka.

Czy jesteś za powstawaniem
murali w Wałbrzychu?
2

W minionym tygodniu zamiast wiedzy, postanowiliśmy
sprawdzić wasze preferencje. Zapytaliśmy o możliwość
powstania w Wałbrzychu murali i czy takie inicjatywy
powinny być wspierane z budżetu miasta. Jak zwykle
chodziło o zabawę.
mural upamiętniający Kobego Bryanta, znakomitego
amerykańskiego koszykarza

NBA, który zginął tragicznie w
katastrofie śmigłowca. Szerzej
piszemy o tym na stronach

Czy powstawanie murali powinno być wspierane
z budżetu miasta?
67 osób
10 osób

Bądź piękna

Laminowanie rzęs – co to?
Jest to keratynowy lifting rzęs. Połączenie odżywiania, trwałego podkręcania oraz ich przyciemnienia. Daje bardzo naturalny efekt, ale sprawia
też, że spojrzenie nabiera wyrazistości.
Jeśli twoje naturalne rzęsy
są cieniutkie i proste albo
gdy z różnych powodów nie
możesz lub nie chcesz poddawać się zabiegowi przedłużania i pogrubiania rzęs
w salonie, z laminowania
będziesz bardzo zadowolona. Zabieg delikatnie uniesie, pogrubi i podkręci rzęsy
oraz nieco je przyciemni. Bez
uczucia ciężkości. Do tego
wzmocni rzęsy naturalne i
sprawi, że staną się bardziej
widoczne. Nie oczekuj jed-

nak spektakularnego efektu
jak po stylizacji.
Jak długo utrzymuje się
efekt laminowania? Zwykle

następstwie zabiegu nie
występują ani uczulenie,
ani podrażnienie, nie licząc
przypadków indywidualnej

Zalotka MAKE UP & LASHES
www.zalotkamakeup.versum.com
tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu
od miesiąca do dwóch, w zależności od indywidualnych
cech organizmu klientki. W

nadwrażliwości na preparaty używane do zabiegu.
Na rzęsy będzie można na-

sportowych tego
wydania WieszCo.
Większość z was jest
„za” powstawaniem
w mieście murali. Co
więcej, ogromna część z
was, którym spodobał się
pomysł, uważa, że miasto
powinno wspierać podobne
inicjatywy z własnego budżetu.
Dziękujemy, że zechcieliście
wziąć udział w naszym przedsięwzięciu, które rzecz jasna
jest tylko zabawą. W sondzie
jak zwykle wzięło udział 100
osób. Cały czas powtarzamy,

kładać makijaż i stosować
preparaty do jego zmycia.
Można chodzić na basen i
do sauny, kąpać się w słonej
morskiej wodzie i opalać
się na słońcu. Rzęsy będą
wyglądać bardzo naturalnie.
Nie ma uczucia ciężkości,
dyskomfortu. W większości
przypadków nie występują
żadne negatywne efekty
procedury.
Zazwyczaj przy wykonywaniu laminacji używany
jest także botox, który wypełnia wszystkie szczelinki
i nierówności rzęs, nawilża
i pogrubia je, a zawiera
witaminy i minerały, które
działają odżywczo i regenerująco na włos. Aktywne
składniki preparatu botox
mają cudowne właściwości
na włos, odżywiają, odmładzają, wzmacniają rzęsy i
stymulują ich wzrost.
Ewelina Małecka-Gad

ż e
zdajemy
sobie sprawę, że to
nie jest liczba reprezentatywna. O swoich preferencjach
opowiadało w zeszłym tygodniu 33 mężczyzn i 67 kobiet.
Red
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Fot. użyczone (Zalotka)

Temat nie wziął się znikąd.
W mieście zebrali się młodzi ludzie, chcący stworzyć
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NASZE POCIECHY

Kara za brak ważnego dowodu
osobistego, czy to możliwe?
Zgodnie z przepisami „Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu
osobistego, (…) podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Czy za brak
ważnego dowodu osobistego może ci grozić kara?
Lepiej, żebyś nie musiał się o tym przekonać! Podpowiadamy, że grozi ci wysoka
kara finansowa. Wysoka, bo nawet do 5
tys. zł. Zrób więc nowy dowód natychmiast. Aby wszystko przebiegło szybko i
bez komplikacji, musisz mieć dobre zdjęcie. Takie zrobisz tylko w Kodak Express Super Fotograf. Tylko my damy ci certyfikat,
że zdjęcia są zgodne z przepisami. Tylko
my zrobimy ci zdjęcia biometryczne BIOfoto. Tylko z nami masz 100% pewności.

Nie ryzykuj 5 tys. zł kary za brak ważnego
dowodu osobistego i przyjdź do Kodak
Express Super Fotograf. Tylko u nas od ręki
zrobisz fotografię do wszystkich rodzajów
dokumentów. Tylko z nami oszczędzisz
czas i pieniądze. Zapraszamy do Kodak
Express Super Fotograf.
Wiadomo, że nowe zdjęcia do dokumentów – fotografie biometryczne – najlepiej
zrobić u profesjonalisty. Tylko w Kodak
Express Super Fotograf Wałbrzych możesz

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

»»Jagoda Polewska, ur. 17.01.2020 o godz. 5.38,
waga 3500 g, wzrost 57 cm, z Wałbrzycha

»»Robert Malwic, ur. 17.01.2020, o godz. 3.12,
waga 3320 g, wzrost 53 cm, z Wałbrzycha

»»Alex Szlachta, ur. 16.01.2020 o godz. 15.56,
waga 3680 g, wzrost 56 cm, z Dzierżoniowa

»»Alicja Sokołowska, ur. 16.01.2020 o godz. 9.44, waga
2520 g, wzrost 49 cm, z Wałbrzycha

»»Iga Pichura, ur. 16.01.2020 o godz. 8.30,
waga 3880 g, wzrost 54 cm, z Bielawy

»»Antoni Lewandowski, ur. 16.01.2020 o godz. 11.07,
waga 4500 g, wzrost 57 cm, ze Strzegomia

»»Antonina Zofia Wnęk, ur. 16.01.2020 o godz. 12.32,
waga 3000 g, wzrost 51 cm, z Wałbrzycha
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Fot. użyczone (Krysia Lemańska)

»»- Nie jestem historykiem,
raczej opowiadaczem
– mówi o sobie Łukasz
Kazek

Grzebię w archiwach
i ludzkich tajemnicach
Regionalista, popularyzator historii, prowadzący programy telewizyjne, autor filmów dokumentalnych, dziennikarz, słowem człowiek orkiestra.
Łukasz Kazek sam o sobie mówi – chłopak z Walimia. My dodajemy – z zacięciem do opowiadania
fascynujących historii.

Podobno o historii z czasów II wojny światowej
można z tobą rozmawiać
godzinami, bo jesteś niesamowitym gawędziarzem?
- Coś chyba w tym jest
(uśmiech). Kto ci to powiedział?
Nasi wspólni znajomi.
- Przeważnie znam „wyporność” słuchacza i wiem, jaki
jest jego limit, dlatego swoje
myśli potrafię przekazywać w
skondensowany sposób. Podobnie wiem, jakie są wymogi
mediów, bo w nich funkcjonuję, dlatego bez obaw, nie
zagadam cię (gromki śmiech).
Lubisz grzebać w historii?
- Hm, chyba idealnie to
ująłeś i dobrego słowa użyłeś.
Grzebanie nie tylko kojarzy się
z poszukiwaniami w ziemi,

ale też ze śledztwem, które
się prowadzi. Mam tu na myśli odnajdywanie potomków
rodziny albo świadków pewnych wydarzeń. To też grzebanie w archiwach, starych
księgach, a przede wszystkim
grzebanie w ludzkich tajemnicach, co jest niezwykle trudne.
Co jest w tym najbardziej
fascynującego?
- Intrygujące jest odkrywanie tajemnic, skrywanych
przez ludzi. Co ważne, to
strasznie trudne zadanie, które czasami po prostu się nie
udaje. Zawsze próbuję wyciągnąć od kogoś tajemnicę
w określonym celu. Nie dla
siebie, żeby zagnieździła się
w mojej głowie, ale żeby o
niej później opowiedzieć i
podzielić się nią w książce,
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filmie czy reportażu. Są ludzie,
którzy mają potrzebę opowiedzenia o swojej historii i
chętnie otwierają się przede
mną, ale są też tacy, którzy
godząc się, mówią, że mogę
o wszystkim opowiedzieć, ale
dopiero po ich śmierci. I ja to
muszę uszanować.
Depozyty, które znajdujesz, można określić mianem skarbów?
- To nie jest biżuteria albo
wartościowe z punktu widzenia finansowego przedmioty,
ale faktycznie to są skarby, bo
odkrywają przed nami jakiś
sekret. Pamiętam, jak kiedyś wszedłem w posiadanie
dwóch świadectw chrztu i
książeczki oszczędnościowej,
które należały przed wojną
do niemieckiego mieszkańca

Walimia. Dzięki niemu dowiedziałem się, że w krypcie
miejscowego kościoła spoczywa Karl von Zedlitz, między innymi królewski minister
stanu u Fryderyka Wielkiego,
który wymyślił maturę. To
ten Niemiec pokazał osiemnastowieczne dokumenty,
z pozoru wyglądające jak
zwykłe kawałki papierów,
które potwierdziły odnalezienie trumny barona. Czy to
nie jest skarb? Dzięki takim
świadectwom można zrobić
wartościową wystawę, ekscytujący reportaż lub dobry
film, ukazujący bogactwo
tej ziemi.
Tak dobry jak „Powiernik”, w którym pokazujesz
historie odnajdywania pamiątek sprzed 70 lat?

- Film opowiada o poszukiwaniach ludzi, listów,
fotografii, ale także, jak ja
to mówię – o otwieraniu i
zamykaniu pewnych historii
mieszkańców Gór Sowich. Po
to, by poznać ich tajemnice.
Reżyseruje go mój serdeczny
przyjaciel z Krakowa Mateusz
Kudła.
Wcielasz się w filmie w
rolę zausznika?
- Człowieka, który tych
ludzi znał i zechciał opowiedzieć ich historie. Wiadomo
było, że nie do każdego byliśmy w stanie dojechać z
kamerą i nagrać materiał.
Nadarzyła się jednak okazja,
żeby stworzyć wartościowy
obraz. Odwiedziliśmy ludzi
w Berlinie, Lipsku, Paderborn, Kleve, a nawet w Budapeszcie. Przejechaliśmy 12
tysięcy kilometrów. Każda z
opowiedzianych historii była
wstrząsająca, nadająca się
jako gotowy scenariusz do
filmu. Wyjątkowe okazały
się dzieje pewnego Węgra,
więźnia obozu w Kolcach,
który namalował 49 szkiców.
Lajos Erdélyi wymarzył sobie,
żeby rysunki jego współwięźnia wróciły w Góry Sowie.
Odwiedziliśmy go w jego
domu. Jako pierwsi z kamerą zobaczyliśmy te grafiki
w Narodowym Muzeum w
Budapeszcie. Pozwolono nam
je skopiować i od zeszłego
roku można szkice oglądać w
Muzeum Sztolni Walimskich.
Czujesz, że w ten sposób
spełniasz czyjeś marzenia?
- Tak chyba można powiedzieć. Marzenie Lajosza czekało 70 lat i „Powiernik” je
spełnił.
Kiedy film będzie gotowy,
żeby mogli obejrzeć go widzowie?
- Premiera odbędzie się na
przełomie września i października tego roku, a sam
film jest już ukończony. Na razie rozesłaliśmy go na różne
festiwale, a ich regulaminy są
proste. Nie możemy pokazać
filmu szerszej publiczności
wcześniej niż po festiwalu.
„Powiernik” ma promować
Dolny Śląsk, bo ogromna
większość opowiedzianych w
nim historii ma swój początek
właśnie na tych ziemiach.
Czujesz się filmowcem?
- Nieee. Wiem, do czego
zmierzasz, bo zrobiliśmy z
Mateuszem Kudłą „Ludzi z
klisz”, wystąpiłem w kilku programach telewizyjnych jako
prowadzący, ale ja raczej czuję
się opowiadaczem. Ludzie
często mówią o mnie historyk,
ale to nieprawda. Nie ukończyłem historii, raczej jestem
popularyzatorem historii.

I od niedawna radnym
powiatu, który stoi z dala
od polityki?
- Nie mieszam się do żadnej
polityki. Nie jestem członkiem
żadnej partii. W ogóle mnie
to nie interesuje. Zresztą mylimy tu pojęcia. Jaka polityka?
Gdzie? W radzie powiatu?
No nie żartujmy. Tu można
być społecznikiem, robiącym
coś dla ludzi bezinteresownie. Takim radnym staram się
teraz być. Przez 4 lata byłem
radnym Walimia i jeśli ktoś
mówił wtedy, że coś robię dla
pieniędzy, to niech zapyta,
ile wydawałem na dojazdy
z Warszawy. Dzięki zamieszkaniu w stolicy mam dziś
możliwość łączenia w sposób
kulturalny czy edukacyjny
tego terenu.
Połączenie Warszawy z
powiatem wałbrzyskim pomogło ci zainicjować akcję
popularyzacji czytelnictwa
w regionie?
- Chociażby! Akcja cały czas
trwa i polega na tym, że jedna
osoba zostając mecenasem
wybranej biblioteki w powiecie
wałbrzyskim, co miesiąc kupuje jej nowości wydawnicze
o różnej tematyce. Wybrane
przez siebie. I tak przez 5 lat.
Wkrótce trafi do nas „Echo”
Maksymiliana i Magdaleny
Rigamonti, ale to nie muszą
być książki historyczne, bo
każdy z mecenasów wykonuje
inny zawodów, ma inny światopogląd. Chodzi tylko o to, by
po konsultacjach z bibliotekami
obdarowywać je nowościami,
na które je nie stać.
W tym roku rozpoczniesz
kolejną akcję?
- Już o tym wiesz?
Dobre wieści szybko się
rozchodzą.
- Mieszkając od 10 lat w
Warszawie pomyślałem, że
fajnie byłoby zaprosić do stolicy dzieci z całego powiatu,
żeby zwiedziły stolicę. Dzięki
swoim kontaktom młodzi
ludzie z naszych gmin odwiedzą dwie stacje telewizyjne.
W TVN zobaczą, jak wygląda
główne wydanie Faktów, od
kulis podejrzą tworzenie programu „Kropka nad i”. Z kolei
w TVP na pewno pójdziemy
na plan filmowy serialu „Korona królów”. Zwiedzimy Zamek Królewski, pójdziemy na
Stadion Narodowy. W planie
jest też zwiedzanie Muzeum
Powstania Warszawskiego. W
przyszłym roku dzieci pojadą
do Krakowa.
Jesteś człowiekiem orkiestrą?
- (Chwila ciszy). Jestem
człowiekiem, który wraca w
przeszłość
Rozmawiał Tomasz Piasecki

co w gminach piszczy

CZARNY BÓR

Kolejni przyjaciele gminy
W Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyło się spotkanie
noworoczne, podczas którego wręczono statuetki Przyjaciół Gminy.

Była to również okazja do podsumowania inwestycji i przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować
w gminie w 2019 roku. Na stałe
w program uroczystości wpisało

się również wręczenie wyróżnień
w postaci statuetki Przyjaciel Gminy. Wędrują one do osób, które
wspierają szeroko pojęty rozwój
miejscowości. Statuetki Przyjaciel

Gminy 2019 trafiły do: Bożeny
Dróżdż – dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
wraz z pracownikami za owocną
współpracę i wsparcie w realizacji
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wielu kluczowych przedsięwzięć
w gminie, Grzegorza Macko –
wicemarszałka województwa
dolnośląskiego, za merytoryczne
wsparcie oraz pomoc w skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji
oraz Zbigniewa Mokrzyckiego za
wieloletnie sprawowanie funkcji
sołtysa Czarnego Boru oraz podejmowanie działań proekologicznych
w zakresie ochrony pszczół. SCB

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)
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Pamiętajcie, że do klubu
dziecięcego przyjmowane są
maluchy dopiero od 1 roku
życia, w żłobku mogą za to
przebywać już te po 20 tygodniu. W klubie może być
maksymalnie 30 miejsc. Wymagania lokalowe w żłobku potwierdza sanepid, a w
klubie wójt lub burmistrz. W
żłobku, gdzie jest co najmniej
20 miejsc, istnieje obowiązek
zatrudnienia pielęgniarki lub
położnej. To główne różnice między placówkami. Na
pewno ta wiedza przyda wam
się, gdy będziecie starali się o
przyjęcie swojego dzieciaczka.
Na Dolny Śląsk trafi łącznie
blisko 38 mln zł rządowej
dotacji dla instytucji tworzących nowe miejsca opieki
nad dziećmi w wieku do 3
lat. Przypomnijmy, że żłobek
dzięki programowi „Maluch
+” od 1 kwietnia 2018 roku
z powodzeniem funkcjonuje
w Głuszycy. Lada moment
otwarta zostanie podobna
placówka w Jedlinie-Zdroju.
I o to chodzi, żeby pomagać
małym gminom w tworzeniu
miejsc, gdzie bez obaw można
zostawić swoją pociechę na
kilka godzin. A samemu wrócić do pracy. Przyznajcie, ile

Fot. użyczone (Żłobek Gminny w Głuszycy)

»»W takich warunkach aż chce się pozostawić dziecko,
wiedząc, że będzie miało doskonałą opiekę

BOGUSZÓW-GORCE/CZARNY BÓR/MIEROSZÓW

Nie tylko dzieci się ucieszą
Ale przede wszystkim rodzice, chcący szybciej wrócić do pracy. Bo będzie
gdzie zostawić swoją pociechę. Nie wiecie jeszcze, o czym mowa? O żłobkach
i klubach dziecięcych, które dzięki programowi „Maluch +” powstaną w trzech
gminach naszego powiatu.
Samorządowcy liczyli, liczyli i
się nie przeliczyli. Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru
na konkurs „Maluch + 2020”
dla instytucji tworzących nowe
miejsca opieki nad dziećmi. W
powiecie wałbrzyskim trzy gminy otrzymają dofinansowanie.

W Boguszowie-Gorcach
przy ul. Waryńskiego powstanie żłobek na 43 miejsca. Tu kwota, na którą
samorząd może liczyć w
ramach konkursu, to ponad
1,4 mln zł. Nieco mniej, bo
okrągły milion złotych dostanie Czarny Bór, gdzie przy ul.

Skalników otwarty zostanie
żłobek dla 40 najmłodszych
mieszkańców gminy. Samorządy oczywiście dołożą
do inwestycji z własnych
budżetów, ale o lwią część
kosztów zadania nie muszą
się martwić. Dostaną je z
Warszawy. I bardzo dobrze.

W Mieroszowie maluchy też
będą miały wkrótce profesjonalną opiekę, ale w klubie dziecięcym, gdzie będzie
czekać 19 miejsc. W tym
przypadku kwota dofinansowania przekracza 600 tys. zł.
We wszystkich wymienionych
gminach dotąd tylko mogli

pomarzyć o placówkach, w
których opiekunowie zajmą
się najmłodszymi. Teraz to już
nie science fiction. Marzenia
nabrały realnych kształtów.
Cieszyć mogą się nie tylko
dzieci, choć te akurat na razie
mało rozumieją, ale przede
wszystkim rodzice.

razy jako rodzice znajdowaliście się w podobnej sytuacji
– rodzice daleko, teściowie nie
mogą, a wy utyrani musicie
zostać w domu z maluchem?
Bo kto, jak nie wy?! Teraz
odpowiedź jest coraz prostsza
– żłobek lub klub dziecięcy.
Tomasz Piasecki

co w gminach piszczy / PROMOCJA

WIESZ CO | NR 5/4.02.2020 r.

GŁUSZYCA
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»»Głuszyca to nie tylko Osówka, ale
także.. klimatyczne kościółki

Klimat nie do zapomnienia
Oprócz największego obiektu tajemniczego kompleksu Riese oraz 150
km tras rowerowych gmina oferuje
turystom również inne ciekawe miejsca i zabytki. Miłośnicy architektury
znajdą tu dwa piękne, drewniane
kościoły – jeden w Sierpnicy, drugi
w Grzmiącej. Grzechem byłoby ich
nie poznać. Na uwagę zasługują
tak zwane pałace fabrykantów, czyli
pozostałości po istniejącym tu w XIX
i XX wieku przemyśle włókienniczym.

Dla osób spragnionych ciszy od miejskiego zgiełku Głuszyca oferuje lasy
oraz wiele terenów zielonych, a dla
miłośników aktywnego wypoczynku
polecamy trasy Active – tu każdy
znajdzie wariant dla siebie. Po tak
spędzonym czasie można udać się
do jednego z licznych lokali gastronomicznych, a każdy z nich ma inną
ofertę. Nic tylko wybierać i przebierać.
Dodajmy, że Głuszyca jest ponadto gospodarzem kilku dużych

imprez o zasięgu ogólnopolskim.
Na Sudecką Żyletę, wyścigi Pucharu
Strefy MTB Sudety czy Półmaraton Szlakiem Riese i Waligóra Run
Cross przyjeżdżają ludzie z całej
Polski. Zdarzają się nawet goście
zza granicy!
Najważniejsi jednak są tu ludzie.
Życzliwi i pomocni, nieraz już pokazali swoje wielkie serca. Zawsze są
chętni do pomocy każdemu, kto jej
Red
potrzebuje.		

JEDLINA-ZDRÓJ

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Głuszycę kojarzycie z pewnością z konkretnymi atrakcjami –
Podziemnym Miastem Osówka oraz Strefą MTB Głuszyca, będącą częścią większej całości, ale… Radzimy nie zapominać
o innych miejscach w gminie.

»»Jeżeli jeszcze nie byliście na wieży widokowej
ustawionej na Borowej, czas nadrobić zaległości

Widoki, że dech zapiera

Co tam setek, tysięcy ludzi
spragnionych górskich wędrówek w pięknych okolicznościach przyrody. Napisać, że
Borowa przeżywa renesans,
to tak jakby nic nie napisać.
Wydawało się, że wież widokowych jest już tyle, że kolejna
niczego nie zmieni. Tymczasem na Borową dosłownie
ściągają wszyscy z okolicy, a
także turyści spoza regionu.

Wieża widokowa na Borowej (853 m n.p.m.) wybudowana została na najwyższym
szczycie Gór Wałbrzyskich
zaliczanych do Korony Sudetów i Korony Sudetów
Polskich. Jest jedną z piękniejszych wież widokowych
na Dolnym Śląsku. Rozciąga
się z niej widok na Góry
Sowie, Masyw Ślęży, a panorama sięga po Karkonosze.

Przy dobrej pogodzie z wieży można zobaczyć Wielką
Sowę, Śnieżkę, a nawet wrocławski Sky Tower.
Wieża widokowa to konstrukcja stalowa, skręcana,
tworząca niepowtarzalny
kształt, niespotykany nigdzie
indziej. Na wieżę prowadzi
90 schodów przykręconych
do stalowego trzonu. Podstawa i pomost widokowy

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Jeszcze kilka lat temu o tej górze mało kto słyszał.
No może poza kilkoma zapaleńcami wędrówek. Gdy
na Borowej powstała wieża widokowa, miejsce to
stało się nagle celem wizyt setek turystów.

znajdują się na poziomie
15,3 m, sama wieża ma jeszcze półtora metra więcej.

MIEROSZÓW

Na szczycie Borowej, wokół
zbudowano infrastrukturę
rekreacyjną: wiatę, ławki,

miejsce do grillowania oraz
tablice informacyjne.
Red

»»Z drewnianej wieży widokowej na Parkowej
Górze rozciągają się przepiękne widoki

To trzeba zobaczyć

Otaczają go zabytkowe kamienice z różnych okresów,
jednak na szczególną uwagę
zasługuje okazały ratusz, który
do 1880 roku pełnił funkcję
domu handlowego. Sąsiaduje z nim piękna barokowa
kamienica wybudowana w
1737 roku, zdobiona kamiennymi rzeźbami na dachu i
gzymsach. Nieopodal rynku
natraficie na kościół św. Mi-

chała Archanioła wzniesiony
w 1427 roku. W jego wnętrzach zachowały się fragmenty renesansowego wyposażenia. Kawałek dalej znajduje
się budynek dawnej szkoły
katolickiej wybudowanej w
1574 roku.
Kościół położony jest tuż
przy drodze prowadzącej na
Kościelną Górę. W 1918 roku
dla uczczenia poległych miesz-

kańców Mieroszowa postawiono tam pomnik, przedstawiający siedzącą matkę, która
na swych kolanach trzyma
poległego w walce syna.
Od wieków Kościelna Góra
była miejscem rekreacji i wypoczynku. Dziś Bike Arena
Parkowa Góra jest miejscem
szczególnym na mapie tras rowerowych Mieroszowa. Znajdziecie tu nie tylko ścieżki dla

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Szukacie pomysłów, jak spędzić miło czas. Zajrzyjcie do Mieroszowa. Spacer po gminie najlepiej
rozpocząć od serca miasta, czyli w staromiejskim
rynku.

jednośladów, ale też tor typu
pumptrack oraz inne atrakcje:
siłownię zewnętrzną, estradę,
miejsca do wypoczynku, ścież-

ki spacerowe czy drewnianą
wieżę widokową. Ma ona 16
m wysokości, a z platformy
podziwiać można m.in. pa-

noramę Gór Suchych (Javoří
hory) oraz Broumovskich Ścian,
a także szczyty Zaworów.
Red
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HISToria nieznana
»»Zorganizowanie „domówki” przed 100 laty nie było
wcale prostą sprawą, choćby ze względu na dobór
zastawy (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

Serwis dla gości
i kryształ na róże
Dziś zorganizowanie „domówki” dla grona bliskich
przyjaciół raczej nie spędza snu z powiek młodym
ludziom. Jednak w latach 30. ubiegłego wieku
sprawa nie wyglądała tak prosto. Ówczesne konwenanse, szczególnie w mieszczańskich rodzinach, nie pozwalały na przypadkowość w tej kwestii.
Na szczęście z pomocą paniom i panom domu, szczególnie tym stojącym dopiero
u progu własnego dorosłego
życia, przychodziły różnego rodzaju poradniki, jak
choćby ten wydany w 1938

roku i skierowany do młodych małżonków. Pokaźna
książka, licząca ponad 300
stron, zawierająca liczne porady na temat prowadzenia
gospodarstwa domowego,
zdrowia, nowoczesnych –

jak na owe czasy – sprzętów
domowych oraz dużą liczbę
przepisów kulinarnych jest
niewyczerpanym źródłem
wiedzy o codziennym życiu
w naszym mieście przed blisko wiekiem. Sprawdźmy, co

ówczesne młode gospodynie
musiały wiedzieć o porcelanie i szkle w swoich domach.
„Kiedy przyjmujemy gości, chcemy zrobić to oczywiście w taki sposób, aby
czuli się w naszym domu

»»Strona z katalogu porcelany C. Tielscha (Altwasser, dzisiejszy
Stary Zdrój – późniejsza Fabryka Porcelany Wałbrzych)
prezentująca porcelanę sanitarną, podstawkę pod piwo oraz
popielniczki. Ciekawostka – porcelanowy nocnik kosztował
zaledwie 1,80 marek, czyli tyle, co pięć bochenków chleba
albo dwa kilogramy cukru (Fot. Muzeum Porcelany w
Wałbrzychu)
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przytulnie i miło, tak aby
ich wizyta nie była jedynie
spełnieniem towarzyskiego
obowiązku.
Celowi temu służy w
pierwszej linii pięknie nakryty stół. Przy wyborze porcelany należy zwracać przede
wszystkim uwagę na to, aby
spełniała swoje zadanie. Do
codziennego użytku wystarczy prosty, biały serwis, który
zawsze wygląda jasno i przyjaźnie, jakby chciał rozsiewać
wokół dobry nastrój. Jeśli
jednak chcemy mieć szczególnie pięknie nakryty stół,
dobrze jest zaopatrzyć się w
drugi serwis, z dobrej jakości
porcelany, kolorowy bądź z
kolorową dekoracją, która
oczywiście będzie pasować
do wystroju wnętrza.
Przy nakr ywaniu stołu
należy zwrócić szczególną
uwagę, aby nakrycia były

historia nieznana
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»»Fragment cennika na produkty z fabryki C. Kristera. Największy,
składający się z 77 elementów serwis obiadowy to wydatek
ponad 140 marek, czyli równowartość ówczesnej średniej
pensji, jednak najmniejszy serwis kawowy można było kupić już
za niespełna 18 marek. Tyle samo kosztowały w tym czasie trzy
kilogramy kawy (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

równo ułożone, to znaczy,
aby wszystkie talerze znajdowały się w jednakowej
odległości od brzegu stołu.
Jeśli wydajemy szczególnie
oficjalne przyjęcie, dobrze
jest położyć pod talerzami,
z których będzie się jadło,
dodatkowy talerz używany
wyłącznie jako podkładka i
sprzątany ze stołu dopiero po
zakończeniu jedzenia. Na nim
położyć należy serwetkę, aby
zapobiec ślizganiu się talerzy
i uszkodzeniu porcelany.
Oprócz porcelany dobrze
nakryty stół nie może obyć
się bez kryształów lub szkła –
nasi goście będą chcieli prze-

cież czegoś się napić. Nawet
zwyczajne stołowe wino, czy
piwo będą smakować o wiele
lepiej, jeśli podane zostaną w
ładnym szkle.
Troska o porcelanę i szkło
przynależy do sztuki prowadzenia domu: małe talerzyki lub miseczki na owoce,
ceramiczne lub porcelanowe wazony na ogrodowe
kwiaty, kryształowe zaś na
goździki i róże, które pani
domu otrzymuje co jakiś
czas od swoich gości. Takie
drobiazgi czynią wnętrze
przytulnym i pięknym oraz
sprawiają, że goście chcą do
niego wracać. A to najlepszy
dowód, że podoba im się w
domu młodych małżonków.
Szkło i porcelana mają też
praktyczne zastosowanie –
dziś produkuje się już szkło,
w którym można gotować
potrawy i od razu podawać
na stół. Dodatkowo naczynia
wykonane z takiego szkła
dłużej utrzymują ciepło”.
Mamy nadzieję, że po lekturze tego tekstu zorganizowanie przyjęcia już nigdy nie
będzie dla was stresujące.

»»Reklama porcelany (fason Domina) wałbrzyskiej fabryki C.
Kristera z 1931 roku (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)
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Nie jestem starą
panną w kapciach!
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»»- Czynię starania o
przyjazd Olgi Tokarczuk,
bo mamy w tym roku
niezwykłą okazję. 1
grudnia 2020 roku
będziemy obchodzili swoje
75-lecie – mówi Renata
Nowicka, dyrektorka
Biblioteki pod Atlantami w
Wałbrzychu

W jakim trybie pracuje
biblioteka: rocznym, sezonowym. Czy jest taki
czas, kiedy można trochę
odetchnąć od pracy, jak to
wszystko wygląda?
- Biblioteka pracuje w systemie rocznym, takim kalendarzowo rocznym, czyli
od stycznia do grudnia, tak
również składamy wszelkiego
rodzaju sprawozdania finansowe, „gusy” i tym podobne.
Czyli spotykamy się idealnie?
- Spotykamy się idealnie na
początku roku. My nie mówimy o sezonowości tak jak
instytucje kultury typu teatr,
czy filharmonia. Czas na oddech powinien być w okresie
urlopowym, ale tak do końca
nie jest. Przyznam szczerze,
że od kiedy jestem na tym
stanowisku, staram się, żeby
biblioteka była jak najbardziej
dostępna też w wakacje, bo
wtedy ludzie mają najwięcej
czasu na czytanie. Staramy
się tak planować urlopy, aby
naprawdę w wyjątkowych sytuacjach zamykać te mniejsze
placówki, natomiast te duże,
mówimy również o centrali,
są czynne również w wakacje.
Lekko wtedy zmieniamy tylko
godziny pracy, ale organizujemy w tym czasie jeszcze
zajęcia wakacyjne dla dzieci.
Takiej totalnej przerwy u nas
nie ma.
Kto najczęściej korzysta z
wałbrzyskiej biblioteki?
- Mamy takie dwie dominujące grupy czytelnicze. Są
to seniorzy, których bardzo
szanujemy. To są nasi tradycyjni czytelnicy, którzy potrzebują książki drukowanej,
prasy, dobrego spokojnego
miejsca w bibliotece i dostępu do półek, czyli takiej
typowej znanej od dziesięcioleci funkcji biblioteki, którą

staramy się spełniać w każdej
naszej placówce. Drugą grupą, dla nas ogromnie ważną,
są maluchy i młodsze dzieci,
często jest to czytelnik, który
ma zaledwie kilka lat. Bardzo
nas cieszy, kiedy przychodzi
z rodzicami. Stąd też bardzo
chętnie weszliśmy w ogólnopolską akcję, którą organizuje
Instytut Książki z pakietami
książek na start dla takich
czytelników. Można o niej
przeczytać na naszej stronie i
nadal z niej skorzystać.
Które wydarzenie z 2019
roku w bibliotece uważa
Pani za najważniejsze?
- Ojej!…
Tak wiem, to bardzo trudne pytanie… to może, który
ze zrealizowanych projektów?
- Łatwiej będzie mi faktycznie odnieść się do projektów.
Projekty to są te zadania,
którymi rozszerzamy naszą
ofertę i wkładamy jednocześnie w nie najwięcej pracy.
W minionym roku realizowaliśmy dwa projekty, obydwa
kierowane do młodszych
dzieci, żeby pokazać im, że
biblioteka to nie jest taka
straszna instytucja, gdzie tylko trzeba czytać grube książki, ale miejsce, gdzie można
się dobrze bawić przy okazji
spotkania z książką. Pierwszy
z nich to „Duże sprawy małych ludzi”, a drugi „Biblioteka
pełna skrzatów”, gdzie skrzata rozumiemy zarówno jako
bajkową postać mieszkającą
w bibliotece, ale także tego
małego człowieka, z którym
chcieliśmy się spotkać. To
był projekt środowiskowy,
odbywał się w rewitalizowanych dzielnicach, mniejszych
bibliotekach i pokazał nam, że
te maluchy potrafią się bawić
z nami, potrafią się bawić z
książką.

I te wszystkie działania
i spotkania prowadzą pracownicy biblioteki?
- Tak! Zawód bibliotekarza ewoluował do wielu nowych funkcji. Oprócz tych
najważniejszych zadań, jak
znajomość księgozbioru,
obsługa czytelnicza i ta tak
zwana sztuka bibliotekarska odnosząca się do katalogowania, poruszania
się w bazach, udzielania
wszelkich informacji, doszły funkcje animatora
kultury. Naprawdę zakres prac jest ogromny
i… Powiem szczerze
coś, co spędza mi sen
z powiek od początku
mojej pracy. Niestety
nie jesteśmy grupą
zawodową docenioną. Ciągle pokutuje
stereotyp, z którym
walczymy – „Te bibliotekarki to wiadomo,
koczki, papcie jak u
starej babci”…
I jeszcze stara
panna…
Właśnie stara
panna i jeszcze taka
sfrustrowana, że nigdzie się
nie mogła zahaczyć, więc się
zahaczyła w bibliotece.
Ale macie fantastyczne
dziewczyny, jeśli przyjdzie
się do biblioteki, to ten stereotyp znika. Są energiczne,
kompetentne i pełne pomysłów.
- Dziękuję. W tej chwili
mamy bardzo zróżnicowany
zespół. Zatrudniamy ponad
60 osób. Bardzo cenię zarówno moich doświadczonych
pracowników, którzy mają
księgozbiór w małym palcu i
potrafią znaleźć książkę, kiedy
ktoś opisuje słowami – „taka
duża niebieska i to była chyba
literatura amerykańska”, jak i
młode osoby, które świetnie

Fot. użyczone (Arkadiusz Łapka)

Licząca ponad 220 lat Kamienica pod
Czterema Atlantami od 1993 roku jest siedzibą wałbrzyskiej biblioteki publicznej. To
tu skierowałam niedawno swoje kroki, aby
porozmawiać z dyrektorką tej instytucji Renatą Nowicką.

poruszają się we wszystkich
nowoczesnych technologiach.
A finansowo, rok 2019
był dobry?
- Tak, można powiedzieć, że
był dobry. Mam szczęście być
tym dyrektorem, który może
zmieniać sieć bibliotek. Jestem
wdzięczna naszemu organizatorowi gminie Wałbrzych i
prezydentowi miasta za taką
możliwość, bo to są duże dodatkowe środki, które zostały
przekazane dla instytucji.
W najbliższym czasie
zmieni się filia na Nowym
Mieście?
- W lokalu przy ulicy Piłsudskiego 51-53 zacznie
funkcjonować Filia nr 1 z
oddziałem dziecięcym, gdzie

będzie osobna wypożyczalnia
i sala dla osób dorosłych,
osobny oddział dla dzieci
oraz miejsce do pracy i do
zabawy. Chcemy też stworzyć
w tym projekcie specjalnie
dla maluchów „Pokój Bajek”,
a także dla wszystkich niewielką salkę spotkań, przystosowaną także do projekcji
multimedialnych. Filia będzie
miejscem, które w założeniu
ma przy okazji pełnić rolę
ośrodka kultury.
Wiem, że biblioteka zaprosiła na wieczór autorski
Olgę Tokarczuk, czy jest już
jakaś odpowiedź noblistki?
- Czynię starania o przyjazd
Olgi Tokarczuk, bo mamy w
tym roku niezwykłą okazję. 1

grudnia 2020 roku biblioteka będzie obchodziła swoje
75-lecie. Marzy mi się, aby
takim honorowym, specjalnym gościem i bonusem dla
naszych czytelników było
spotkanie z Olgą Tokarczuk.
Nie mam do tej pory żadnej
odpowiedzi, wiem, że Olga
jest ogromnie zajętą osobą.
Przeżywa obecnie, jak to określiła Wisława Szymborska,
„tragedię sztokholmską”, jeździ po całym świecie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z
ogromu jej obowiązków, ale
jest jeszcze trochę czasu.Ja
swoje kroki czynię, odpowiedzi jeszcze nie ma, tak więc
proszę trzymać kciuki.
Rozmawiała ViolKo
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Kapitańską zmyło babę

»»Najbardziej charakterystyczna dla szant jest
idea wspólnego śpiewania

Tak żartobliwie stwierdza pewien anglojęzyczny
znawca tematu morskiego
muzykowania, dalej pisząc:
„Prawdopodobnie ten płynący człowiek zawył z radości,
kiedy już udało mu się znaleźć
na pełnym morzu, później
z radości, że powrócił bezpiecznie na brzeg. Po jakimś
czasie stworzył większą łódź
i zabrał w rejs towarzyszy, a
kiedy doświadczał smutku i
bólu, wył tak długo, aż one
minęły. Wreszcie zauważył, że
kiedy wyją wszyscy razem, żeglowanie wychodzi im lepiej”.
Opowieść ta dotyka istoty
tego, czym jest szanta, czyli
ludowa pieśń robotnicza – jak
określają ją niektórzy znawcy

tematu. Otóż wspólne śpiewanie pomagało żeglarzom
przede wszystkim w pracy.
Wiele czynności na żaglowcu wymagało rytmicznego
wykonywania powtarzalnych
czynności, choćby wspólne
wiosłowanie, czy wciąganie
żagla na maszt. Szanty pomagały wszystkim wykonywać tę
czynność w tym samym tempie. Z czasem pojawiły się także pieśni żeglarskie opowiadające o ciężkim życiu na morzu,
które śpiewano podczas odpoczynku. Dla mnie najbardziej
charakterystyczna
dla szant jest
idea wspólnego śpiewania i

Fot. użyczone (A’propos/Robert Słowiński)

Kiedy człowiek poczuł
przemożną ochotę dowiedzieć się, co jest
za horyzontem, to wydrążył pień drzewa i
puścił na wodę, wtedy
też narodziły się szanty.

właśnie ona, jak sądzę, przyświecała Jarosławowi Śniadale, kiedy zakładał kilka lat
temu „Grupę Dużego Ryzyka”.
Zespół koncertuje zazwyczaj
w składzie: Jarosław Śniadała – śpiew i gitara, Marian
Data – akordeon, Krzysztof
„Heban” Migdał i Krzysztof
Staszałek – instrumenty per-

kusyjne, Marcin Pietkiewicz
– skrzypce, Krzysztof Kowalski – altówka i od niedawna
Wojtek Dobrowolski – gitara.
Występy zespołu mają charakter otwartych prób, na które
wstęp jest wolny, a wyświetlane teksty utworów ułatwiają wspólne śpiewanie. Są
to wieczory magiczne, wszak

w trakcie ich trwania może
wydarzyć się wszystko, zależnie od nastroju i dobrej woli
kapitana, czyli lidera zespołu.
Czasem na scenie pojawią
się dodatkowi muzycy, aby
wspólnie z zespołem improwizować, czasem dziecko – które
strasznie chciało zaśpiewać,
a czasami jakiś „majtek okrę-

towy” wyzna dziewczynie
miłość. Zawsze motywem
przewodnim tych spotkań jest
swobodna atmosfera i dobra
zabawa, a Klub Muzyczny A’
propos w ten jeden wieczór
w miesiącu zmienia się w hałaśliwą, pełną życia i morskich
opowieści tawernę.
ViolKo

Gwoździem po ekranie

Trzy Psy przyszły!

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu były „Psy 3. W imię zasad” w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

Nawet najwięksi fani przygód dawnego ubeka – Franza
Maurera nie spodziewali się,
że legenda lat dziewięćdziesiątych jeszcze powróci. Tymczasem Pasikowski – autor
scenariusza i reżyser – po
dwudziestu pięciu latach odsiadki wypuścił Franza na
wolność. Bogusław Linda,
jako człowiek mogący kiedyś
wszystko, dziś, jako pan nikt,

próbuje zrozumieć nową rzeczywistość. Z dawnych układów odnajduje Panicza (Jan
Frycz) i oczywiście Młodego
(Cezary Pazura). Współczesny
świat gangusów nie pamięta
pierwszego milicjanta przeformatowanego na przestępcę
(z zasadami), który bezlitośnie i spektakularnie wymierzał sprawiedliwość swoim
wrogom bez zasad. Szkoda,

że kolesie, z białym proszkiem pod nosem i giwerą za
paskiem, nie znają historii
swojego specyficznego środowiska, bo Franz, oprócz kilku
zmarszczek, nie zmienił się w
ogóle. Dalej świetnie operuje
każdą bronią i … telefonem
komórkowym. Co jednak dla
widzów najważniejsze, zachował flegmatyczny styl bycia i
specyficzne poczucie humoru.

Tym razem do akcji pcha
go chęć pomocy (oczywiście
w imię zasad) Młodemu, któremu zaginął syn. Pasikowski
tworząc fabułę „Psów 3...”
zainspirował się prawdziwymi wydarzeniami sprzed
kilku laty, kiedy wrocławscy
policjanci zabili paralizatorem młodego człowieka. Taki
zabieg pewnie miał nadać
obrazowi pewnego rodzaju autentyczności i ostrości.
Muszę przyznać, że nawet
to zadziałało. Słowne gry,
przepychanki między komisarzem Witkowskim, jedynym
gliniarzem z zasadami (Marcin
Dorociński), a wnerwionymi
trzema dziadkami, wypadają całkiem nieźle. Do pewnego momentu film ogląda

się naprawdę dobrze. Mnie
najbardziej ujął swoisty humor. Niestety, w drugiej części
„Psów 3...” twórców trochę
poniosło i zorganizowali
prawdziwą jatkę z udziałem
wozu pancernego i batalionu
„czarnych” – uzbrojonych po
zęby policjantów. Na szczęście, po tej niedorzecznej
eksplozji wyobraźni pirotechników, akcja „Psów” staje się
mniej wystrzałowa, przez to
bardziej interesująca.
Nowe „Psy” o numerze trzy
nie przejdą już do historii
polskiego kina w tak spektakularny sposób jak pierwsze
dwie edycje, ale wstydu Pasikowskiemu nie przynoszą.
W tak dobrym towarzystwie
jak Frycz, Dorociński, Linda

i Pazura to nawet Sebastian
Fabijański uwolnił się na chwilę od swojej manierycznej
roli z Pitbulla, gdzie był Cukrem. Udało mu się zatem
wiarygodnie stworzyć postać
informatyka – naukowca.
Czuć, że reżyser operuje dość
tradycyjnym (żeby nie powiedzieć starym) językiem kina,
ale jak się okazuje. wciąż
skutecznym. Inaczej już opowiada Maciej Kawulski w „Jak
zostałem gangsterem”. Myślę
jednak, że stara szkoła działa
na tyle dobrze, że wkrótce
powstaną co najmniej „Psy
4”. Mam nadzieję, że tam
wreszcie zaistnieje „Spinaker”
(Eryk Lubos).
Ocena 7/10
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
WAŁBRZYCH

WOK
25.01-19.02 – Wystawa Teresy Kuzio, Galeria na Piętrze, WOK
Stara Kopalnia, ul. Wysockiego
6.02-5.03 – Wystawa zbiorowa uczestników warsztatów fotograficznych ASOS „Prosta i prostopadła”, WOK na terenie Starej
Kopalni/Multimedialna Galeria Obrazu, ul. Wysockiego
10.02, 9.00 – Ferie z WOK - warsztaty robotyki, WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
10.02, 19.00 – Stand-up Wałbrzych: Abelard Giza w programie
„Piniata”, WOK na terenie Starej Kopalni, ul. Wysockiego
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
5.02, 16.30 – Bajkowy Klub Malucha (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)
7.02, 16.30 – Bajkowy Klub Malucha (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
8.02, 10.00 – Wałbrzyskie Wróbelki (Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze)

DLA DOROSŁYCH
5.02, 16.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
8.02, 15.00 – Podróże po Literaturze (Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze)
DLA RODZIN
6.02, 16.00 – Klub Czytających Rodzin (Filia nr 5 z oddziałem
dziecięcym, Sobięcin)

PROJEKCJE FILMOWE
6.02, 16.00 – Seanse na piaskach (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
6.02, 17.00 – Literatura na
Ekranie (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)
TEATR
DRAMATYCZNY
7.02, 11.00 – Spektakl „Instytut Goethego”
7.02/8.02/9.02 19.00 – Spektakl „Instytut Goethego”
8.02, 18.00 – Spektakl „108
kostek cukru”

9.02, 18.00 – Spektakl „108
kostek cukru”
TEATR LALKI
i AKTORA
6.02, 10.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
7.02, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
7.02, 11.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
9.02, 12.30 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
FILHARMONIA
SUDECKA
7.02, 19.00 – Koncert symfoniczny Grigor Palikarov
(Bułgaria) oraz Ivan Donchev
(Bułgaria)
STARA KOPALNIA
13.01-23.02.2020 – Ferie Zimowe w Starej Kopalni (wersja dla
grup zorganizowanych)
7.02, 19.00 – Koncert Karoliny Tuz w Starej Kopalni
8-23.02 – Wystawa pająków i skorpionów w Starej Kopalni
8.02, 19.00 – Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni z biesiadą
górniczą
9.02, 11.00 – Rodzinne Niedziele w Starej Kopalni, warsztaty
zdobnicze
9.02, 18.00 – Po raz kolejny Stara Kopalnia zaprasza na Oscar
Nominated Shorts 2020
ZAMEK KSIĄŻ
7.02, 19.00 – Nocne zwiedzanie – upiorny bal dla rodzin z
dziećmi
8.02, 20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Książ
9.02, 18.00 – Koncert Książęcej Orkiestry Salonowej
AQUA-ZDRÓJ
7.02, 20.00 – Walentynkowe rytuały saunowe
10-21.02 – Półkolonie z Aqua-Zdrojem
10-21.02 – Wałbrzyskie ferie zimowe na sportowo

POZOSTAŁE WYDARZENIA
6.02, 18.00 – Pasja podróży – Iran, czy się nie boisz?, art. cafe
„Pod pretekstem”, ul. Rycerska
7.02, 20.00 – Koncert U Studni, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
7.02, 20.00 – Wieczór z zespołem Żniwa, art. cafe „Pod pretekstem”, ul. Rycerska
8.02, 19.00 – Koncert Byle do Góry, art. cafe „Pod pretekstem”,
ul. Rycerska
8.02, 20.00 – Fiesta latynoska, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
MIEROSZÓW
6.02, 10.00 – Gminno-miejskie eliminacje konkursu recytatorskiego „Pegazik”, MCK, ul. Żeromskiego
8.02, 10.30 – Akcja „Paka”, spotkanie lotniarzy i paralotniarzy,
hala sportowa, ul. Hoża
GŁUSZYCA
10-21.02 – Niezapomniane zajęcia zimowe, CK-MBP oraz
świetlice wiejskie
WALIM
4.02, 9.00 – Bal karnawałowy dla dzieci, CKiT
4-5.02, 15.00 – Sieci społecznościowe, bezpieczeństwo w sieci
– warsztaty, CKiT
BOGUSZÓW-GORCE
10-21.02 – Ferie zimowe w Boguszowie-Gorcach, MBP-CK,
filia nr 5
SZCZAWNO-ZDRÓJ
4.02, 19.00 – Koncert duetu Janusz Kasprowicz i Stanisław
Marinczenko, Teatr Zdrojowy
5.02, 11.00 – Warsztatay dla początkujących – szydełko i drut,
MBP
10-21.02 – Zimowisko 2020 w Szczawnie-Zdroju
10-16.02, 19.00 – Zimowe warsztaty fletowe, Teatr Zdrojowy
10-21.02, 10.00 – Ferie w bibliotece, MBP.
JEDLINA-ZDRÓJ
28.01-9.02, 10.00 – Wystawa „Dla ciebie zginął żołnierz,
policjant, strażak, a
dla mnie tata”, Pałac
Jedlinka
SCB
Fot. użyczone
(materiały prasowe)
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O odkrywaniu rodzinnej tajemnicy

Siedem osób zostaje zaproszonych do tajnego projektu
w Instytucie Goethego mającego swoją siedzibę na Zamku
Książ w mieście Waldenburg.
Gdy w tajemniczy sposób
ginie jeden z nich, uczestnicy
projektu zdają sobie sprawę,
że zostali wplątani w aferę
kryminalną. Niespodziewane wydarzenia i mordercze
listy tajemniczego Wertera
budzą w nich lęk i ciekawość
zarazem. Wraz z Werterem
przechodzą emocjonalną

drogę egzystencjalnych lęków, smutku, melancholii,
romantycznej miłości, obłędu i
samobójczych śmierci, którym
nierzadko towarzyszy muzyka.
„Instytut Goethego”
Reżyseria i choreografia:
Cezary Tomaszewski
Tekst i dramaturgia: Daria
Kubisiak
Obsada: Sara Celler-Jezierska [g], Weronika Krówka [g],
Rafał Kosowski, Dariusz Maj
[g], Filip Perkowski, Dariusz
Skowroński, Piotr Tokarz

»»Instytut Goethego to zaskakujące
połączenie… zresztą sami sprawdźcie czego

Fot. użyczone (Bartek Warzecha)

Połączenie kryminału
Agaty Christie z „Cierpieniami młodego Wertera”
Goethego! I kameralne
przedstawienie o historii jednostki uwikłanej w
wielkie wydarzenia. To
wszystko w najbliższy
weekend w Szaniawskim
w Wałbrzychu.

7 i 8, 9 lutego o godz. 19:00
Poruszający monodram
Ireny Sierakowskiej, który powstał na kanwie pamiętnika
krewnej aktorki odnalezionego w gruzach Warszawy
tuż po Powstaniu. Kameralne
przedstawienie opowiada o
prawdziwej historii jednostki
uwikłanej w wielkie wyda-

rzenia oraz prawdziwych
emocjach towarzyszących
odkrywaniu rodzinnej tajemnicy. Dwie Ireny – współczesna Irena Sierakowska i Irena
Sierakowska, która zginęła
w Powstaniu Warszawskim,
są ze sobą spokrewnione,
ale nigdy się nie poznały.
Mimo to wiele je łączy, o

Zacznij ferie muzycznie

Fot. użyczone (W. Łomża)

»»Na spektakl „Tajemniczy ogród”
zapraszamy całe rodziny

wiele więcej niż tylko imię.
Bohaterka odnajduje pudełko z pamiątkami, a w
nim częściowo zwęglony
pamiętnik pisany przez Irenę Sierakowską w sierpniu
1944 roku.
„108 kostek cukru”
Reżyseria: Agata Puszcz
Obsada: Irena Sierakowska

Monodram powstaje w ramach Wolnych Inicjatyw Scen
Aktorskich
Zapraszamy:
8 i 9 lutego o godz. 18:00
Kup bilet on-line na bilety.
teatr.walbrzych.pl. Rezerwacja
i informacja: Biuro Współpracy
z Publicznością, tel. 74 648 83
Red
01 (do 03).

Podczas zimowego odpoczynku na
miłośników teatru w „Lalkach” czekają niezapomniane wrażenia i duża
dawka emocji. Na start przedstawienie „Tajemniczy ogród” w reż. Arkadiusza Klucznika dla widzów od 7.
roku życia.
Spektakl zobaczymy już 9 lutego
(niedziela) o godz. 12:30 oraz w
dniach 12-14 lutego o godz. 10:00.
To przedstawienie muzyczne o
perypetiach osieroconej w Indiach
angielskiej dziewczynki – Mary
Lennox, która w star ym domu
samotnego wuja odkrywa wiele
gorzkich tajemnic. Jej ciekawość
świata i upór w dążeniu do celu
przywrócą do życia nie tylko zapomniany ogród, ale także serca
domowników. W rolę głównej
bohaterki wciela się utalentowana
dziewczynka – Amelia Sikora, której partneruje zawodowa aktorka,
Urszula Raczkowska. Zapraszamy
całe rodziny w teatralną podróż do
dziewiętnastowiecznej Anglii, do
pełnego tajemnic zamku Misselth-

waite Manor, położonego pośród
angielskich wrzosowisk.
„Tajemniczy ogród”, 7+
9.02, niedziela, godz. 12:30
12.02, środa, godz. 10:00
13.02, czwartek, godz. 10:00
14.02, piątek, godz. 10:00
Informacje i rezerwacje na spektakl
w tygodniu: Biuro Obsługi Widza /
tel. 533 300 421, e-mail widownia@
teatrlalek.walbrzych.pl. Bilety na
niedzielny spektakl: 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.
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:
1 – odwrotna transzeja z obibokami,
zastępująca starsze młodszymi
4 – biała, a w nazwie z kolorem
7 - jednoliterowe wyspy
9 - osobno w baśni i na łodzi, a razem po
studiach
11 – Bolesław, co zawadzał Krzyżakom
12 – warszawska i mniejsza od Warszawy
Pionowo:
2 – bardzo groźne połączenie brytyjskiej z
komputerowym
3 – niezbędnik żołnierza i inwalidy
5 – boska góra z dziewczyną na sportowo
6 – w parze nagi, w filmie świetlny
8 - niszczejące i opuszczone góry w
środku Wałbrzycha
10 – słuszna odwrotność skaleczeń
występująca w książkach

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
4 - idiota wznoszony przez
wiatr - tuman
5 - blaszane po kolorowych do
mierzenia - zegarki
6 - norma z obiektywem kanon
8 - nie będąca lekarzem, najczęściej polecana osoba do
konsultacji w tv - farmaceuta
10 - potrafi zmienić bieg a
pomimo to marzy o nim wielu
- koryto
11 - jezioro w PRL-u większe
od pelikana - wigry

Pionowo:
1 - witamina na krzepnięcie
krwi ze sznurkiem w rosyjskim
wydaniu - kalinka
2 - niewielkich rozmiarów
pigment wymarłego zwierzęcia - miniatura
3 - polskie na nadzielę - słowo
5 - gromadzony często nas
zabezpiecza a w przestrachu
zabieramy tam odnóża - zapas
7 - nilowy funkcjonariusz na
drodze - krokodyl
9 - znak, który z dziećmi siedzi
cicho - ryby
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OGŁOSZENIA

WWW.FACEBOOK.COM/MENTORNIERUCHOMOSCI

Sprzedaj z
nami swoje
mieszkanie!

Prowadzimy skup
797-229-249 mieszkań za gotówkę!

Najnowsze
oferty:
1. PIASKOWA GÓRA, 4 POKOJE, 3 PIĘTRO W BLOKU 4PIĘTROWYM, 56M2, OKAZJA CENOWA 145 000 ZŁ
2. PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 2 PIĘTRO,
UL.NAŁKOWSKIEJ, 165 000 ZŁ
3.BIAŁY KAMIEŃ, 77M2, 2 POZIOMY, 3 POKOJE,
OGRZEWANIE GAZOWE 210 000ZŁ

4. BIAŁY KAMIEŃ, 77M2 (100 M2 PO PODŁODZE), 2
PIĘTRO, OGRÓDEK, OGRZEWANIE GAZOWE 185 000ZŁ
5. PIASKOWA GÓRA, 3 POKOJE,45M2
DOBRA LOKALIZACJA 155 000ZŁ

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

»»Mecze Lakersów dzięki
Bryantowi były zawsze
spektaklem

Kobe, złodziej serc
Wałbrzyscy fani koszykówki uhonorują tragicznie
zmarłą legendę tego sportu, Kobego Bryanta.
Dwadzieścia lat zawodowego grania w jednym klubie.
Pięć mistrzostw
NBA. Dwa
złote medale
olimpijskie.
81 punktów
w jednym
meczu, w
2006 roku, dekadę później 60
„oczek”, w ostatnim spotkaniu w
karierze. W ciągu
tych dwudziestu lat
prawie 34 tys. zdobytych punktów, co jest
czwartym wynikiem w historii
NBA. Kobe Bryant to jeden z
najwybitniejszych koszykarzy
w dziejach tej gry.
26 stycznia 2020 roku
Amerykanin zginął w tragicznym wypadku helikoptera. Miał 41 lat, a wraz
z nim życie straciła m.in.
jego 13-letnia córka. Kobe
pozostawił żonę oraz osierocił trzy córki. Pustkę po
jego odejściu czują także
kibice na całym świecie –
w tym w Polsce. – Przez
kilkanaście minut wiadomość o śmierci Kobego
kompletnie do mnie nie
dochodziła. Poczułem
ogromny smutek i pustkę, a jednocześnie gniew.
»»Koby Bryant jest obecny w
Dlaczego on? Dlaczego
Los Angeles na każdym kroku
właśnie teraz? Nie mogłem

powstrzymać płaczu. Wraz
z nim odeszła część mnie.
Nie mogłem tego zrozumieć.
Nieprzespana noc, mnóstwo
wspomnień i przemyśleń –
wspomina Tomek. Dorosły
facet, prawie trzydzieści lat.
Nie miał okazji nigdy poznać tego koszykarza, ale
w dniu tragedii górę wzięły
emocje, bo poczuł, że stracił
kogoś bliskiego. Takich jak
on było wielu. Z zapartym
tchem podziwiali popisy Bryanta na parkiecie. Gwiazdor
Lakers rozkochiwał w nich
koszykówkę. - Jego zapał i
charakter były wzorem do
naśladowania – dodaje Tomek. Pod koniec 2018 roku
miał okazję spełnić jedno ze
swoich największych marzeń,
czyli obejrzeć ukochanych
Lakersów na żywo, w Los
Angeles. Choć Kobe był już
wtedy po zakończeniu kariery,
jego duch unosił się w ogromnej Staples Center. Większość
kibiców nosiła koszulki Bryanta. Pod dachem hali banery,
zastrzegające numery 8 i 24,
z którymi grał. Na ulicach Miasta Aniołów można było znaleźć mnóstwo murali z jego
wizerunkiem. Lakers w tym
mieście są wielkim symbolem,
a postać Kobego ikoną.
No właśnie – mural. Wałbrzyscy entuzjaści basketu
postanowili stworzyć arty-

styczną dekorację ścienną,
przedstawiającą Bryanta. –
Dał koszykówce wiele. Był
uosobieniem tytanicznej pracy, która zabrała go na sam
szczyt. Całe nasze pokolenie
wychowało się na jego grze,
dał wszystkim wiele pięknych
wspomnień. Jego śmierć była
szokiem dla całego sportowego świata. Wszyscy oddają
mu cześć, więc i my postanowiliśmy stworzyć mural z motywem Kobego – zdradził nam
Michał Borzemski, organizator
corocznego, ogólnopolskiego
turnieju koszykówki ulicznej
na boisku Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”
w centrum Wałbrzycha. To
właśnie na „Alkatraz”, bo tak
nazywają się te zawody oraz
to asfaltowe boisko, będzie
miejscem na mural z Kobem
Bryantem. Autorem projektu
nie będzie nikt przypadkowy. Tomasz Maroński to
uznany grafik, absolwent
„Energetyka” i przy okazji wielki entuzjasta
basketu.
– On imponował
pogonią w kierunku
doskonałości, mimo że
w oczach wielu już znacznie wcześniej do niej dotarł.
Bohaterowie rodzą się i znikają, ale Kobe Bryant pozostanie
na zawsze – kończy Tomek.
Dominik Hołda

Siatkówka to dla mnie… hobby, bez którego ciężko jest
wytrzymać.
Wzruszam się gdy… widzę szczęśliwe małe dzieci.
Nie lubię… pająków.
Jeśli wakacje to… w góry lub za granicę zwiedzać.
Fascynuje mnie… rozwiązywanie problemów/zagadek oraz
zwiedzanie nowych miejsc.
Ostatnio przeczytałam… Harry’ego Pottera.
Nie mogę obyć się bez… wypadów w góry, wycieczek, najbliższych oraz uprawiania sportów.
Mój partner musi być… szczery, kochający, z poczuciem
humoru, no i wyższy.
Moja życiowa maksyma to… daj się lubić, a ktoś cię będzie
uwielbiał.
Za kilka lat będę… informatykiem oraz mam nadzieję, że
żoną i matką.
ToP

Fot. użyczone (Chełmiec Wodociągi Wałbrzych)

Fot. użyczone (Katarzyna Stupenko)

Nim się spostrzegliście,
a my jesteśmy już dawno
po półmetku cyklu, w którym prezentujemy siatkarki Chełmca Wodociągów
Wałbrzych. Dziś dziewiąty
odcinek. Dodajmy, że każda zawodniczka odpowiada na ten sam zestaw pytań. Poznajmy się…
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»»Uff… Górnik w końcu wygrał z Księżakiem

Powidła górnicze
I liga: Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych wrócili na zwycięski szlak. W niedzielę pokonali Księżaka Łowicz 84:78 i
wciąż z bilansem 14-3 nie mają sobie równych w rozgrywkach.

Mówisz: „Łowicz”, myślisz: „dżemy”. To pierwsze skojarzenie z tym
niewielkim miasteczkiem, niby w
województwie łódzkim, ale w niewielkiej odległości od Warszawy.
Pierwszy zakład powstał tam w 1965
roku. Na rynek trafiły dżemy, powidła
i koncentraty pomidorowe. Od tego
czasu świat się nieco zmienił, a łowickie zakłady włączono w korporacyjne
tryby. Obecnie marka „Agros Nova”
z Łowicza (ale z siedzibą główną w
stolicy) należy do koncernu Maspex
Wadowice, podobnie jak m.in. „Kotlin”, „Dr Witt” i „Tarczyn”. Silna grupa
to silna promocja. Ostatnio natknąłem
się na podświetlony plakat reklamowy (tzw. citylight) łowickiego pro-

duktu na przystanku autobusowym.
Majestatyczny dżem truskawkowy
z ilustracji rozmiarami przypominał
człowieka, a sprytne, przewrotne hasło „Dżem Babci”, z datą 21 stycznia,
miało zachęcać do konsumpcji tego
specjału w rodzinnym gronie.
Dla kibiców wałbrzyskiego basketu łowicki dżem kojarzy się jednak
nie z pożywną przekąską, a z koszykarzami tamtejszego Księżaka.
A to już niestrawne połączenie, od
konsumpcji odpychające. Górnik
przecież przegrał z nimi trzy ostatnie
ligowe potyczki. Pechowo, nieznacznie, ale jednak.
W niedzielę koszykarze z Łowicza
bywali ponownie dla naszych ulu-

bieńców niestrawni. W trzeciej kwarcie prowadzili 59:51, a wałbrzyskich
kibiców od nieskładnych akcji gospodarzy mógł momentami boleć brzuch.
W sportowej uczcie przeszkadzał…
Robak. Piotr Robak, autor kilku trafień
z wyskoku, w sumie 19 „oczek”.
Nie wiemy co na śniadanie spożywa Damian Pieloch, ale wydaje
nam się, że dżemami, konfiturami,
sosami i przecierami raczej gardzi.
W niedzielę wszystko, co łowickie
miał w poważaniu, grając (trzeci z
rzędu) dobry mecz. 30-latek zdobył
18 punktów, jego celna „trójka” na
78:70 pozbawiła Księżaka złudzeń, a
fanom gospodarzy dała powody do
wielkiej radości.

Górnik był dzielny,
zdjął z siebie łowicką
klątwę koszykarsko-spożywczą. Nie zmienia
to faktu, że wciąż
jest projektem w

budowie. Nasi
przewodzą w
rozgrywkach,

ale wciąż poszukują w rotacji miejsca
dla Karola Kamińskiego oraz najgorzej w ligowej stawce wykonują
rzuty wolne – w niedzielę trafili ledwie 10 z 18 prób. Wiecie, co jest
też w budowie? Potężny, wysoki
na trzydzieści jeden metrów magazyn wysokiego składowania,
należący w Łowiczu do koncernu
Maspex. Wzrost formy biało-niebieskich może więc iść w
parze z powiększoną produkcją
łowickich przetworów. Klątwa
zdjęta, także smacznego!
(14-3) Górnik Trans.eu
Wałbrzych – (11-8) Księżak
Łowicz 84:78 (28:26, 17:17,
15:19, 24:16)
Górnik Trans.eu: Pieloch
18, Kulka 15, Koperski 13, Zywert 10, Jakóbczyk 9, Cechniak 8, Ratajczak 4, Kamiński 3, Durski 2, Wróbel 2,
Glapiński 0.
Księżak: Robak 19,
Kobus 17, Grod 15,
Stopierzyński 14, Czyż
6, Samsonowicz 6,
Kapuściński 1, Tradecki 0, Świderski 0.

»»Maciej Koperski jest
coraz ważniejszym
ogniwem w rotacji trenera
Grudniewskiego

Dominik
Hołda

Fot. Ryszard Burdek
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»»Laureaci konkursu WieszCo doskonale bawili się w
sobotni wieczór podczas Polskiej Nocy Kabaretowej
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