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W ostatnich latach
Wałbrzych zmienia się
bardzo dynamicznie
str. 9

W A Ł B R Z Y C H | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | G Ł U S Z Y C A | J E D L I N A - Z D R Ó J | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | S Z C Z A W N O - Z D R Ó J |WALIM

Śmieciami

FOTO: ilustracyjne (www.pixabay.com)

w wir usa
FOTO: ilustracyjne (www.pixabay.com)

Koronawirus – raport
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Czy wiesz, że…
również zasilała miejską sieć
tramwajową. W roku 1976
Wałbrzyskie Zakłady Energetyczne przekazały obiekt
miastu z przeznaczeniem na
halę sportową.
Red

Czytaj str. 10

Wprowadzamy ograniczenia
Przypominamy, że z powodu epidemii koronawirusa
nasi kolpor terzy nie rozdają gazet na ulicach. Nie
znajdziecie nas też w miejscach, które zostały zamknięte, jak choćby Muzeum Porcelany czy Zamek
Książ. Pojawiają się za to nowe punkty kolportażu, w
któr ych otrzymacie tygodnik WieszCo.
Znajdziecie nas m.in. w OK Centrum, gdzie siedzibę mają zarówno redakcje WieszCo, jak i portalu
WałbrzychDlaWas. Cały czas zachęcamy was do czytania nas w
sieci. Na stronie www.wieszco.pl
już od wtorku każdego tygodnia
znajdziecie najnowszy numer
tygodnika. Bez wychodzenia z
domu będziecie mogli poświęcić
się lekturze. Zmiany obowiązują
do 31 marca włącznie.
Tu nas znajdziecie:
WAŁBRZYCH

- OK Centrum przy ul. Mazowieckiej 3 (przed redakcją tygodnika
WieszCo i portalu WałbrzychDlaWas)
- Dworzec Wałbrzych Szczawienko
– kiosk spożywczy

- Budynek Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu
- Biuro Obsługi Klienta UM w
Wałbrzychu
- Szpital Sokołowskiego na Piaskowej Górze
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materiałów
Budowlanych
- 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
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- 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 Ogólnospożywczy „Bartex” przy ul. Świdnickiej 65 na
Rusinowej
- Sklep ABC przy aptece przy ul.
Głuszyckiej 82 na Rusinowej
- Sklep „KA-HA” przy ul. Krzywoustego 31 na Gaju
- PHU „Plus” przy ul. Grota Roweckiego 20 na Piaskowej Górze
- „Techtron”, naprawa komputerów, kwiaciarnia przy ul. Konopnickiej 5 w Śródmieściu
- Sklep Wielobranżowy przy ul.
Baczyńskiego 17a na Konradowie
BOGUSZÓW-GORCE

- Sklep „U Reni” przy ul. Krakowskiej 8
- Sklep spożywczo-przemysłowy
przy ul. Reymonta 20
- „WIM” przy pl. Odrodzenia 2
JEDLINA-ZDRÓJ

- Budynek urzędu miejskiego
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- Sklep wielobranżowy, punkt
Lotto przy ul. Piastowskiej 3
CZARNY BÓR

- Budynek urzędu gminy
- Sklep „Ania” Tomasz Drohomirecki
GŁUSZYCA

- Kiosk Lotto

POGODA
Wtorek 24.03
Temp. 2/-6
słonecznie

MIEROSZÓW

Środa 25.03
Temp. 3/-5
zachmurzenie małe

STARE BOGACZOWICE

Czwartek 26.03
Temp. 7/-1
zachmurzenie małe

- Budynek urzędu miejskiego
- Sklep spożywczy Wiesław Wielgus
- Budynek urzędu gminy
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
- Sklep wielobranżowy „Rarytas”
przy ul. Głównej 128
SZCZAWNO-ZDRÓJ

- budynek urzędu miejskiego
- 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
- Sklep spożywczo-przemysłowy
w Jugowicach przy ul. Głównej
29a

Piątek 27.03
Temp. 13/2
zachmurzenie małe
Sobota 28.03
Temp. 14/2
przelotne opady
Niedziela 29.03
Temp. 9/1
pochmurno
Poniedziałek 30.03
Temp. 12/1
zachmurzenie duże
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RYS: Marcin Skoczek

Hucie Karol, które połączone
były z dwoma generatorami prądu zmiennego i jedną prądnicą prądu stałego.
Wytwarzana energia służyła najpierw do oświetlenia
ulic, później mieszkań, ale

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Hala Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu to dawna hala
maszyn pierwszej elektrowni
miejskiej z 1898 roku. Znajdowały się w niej trzy silniki
parowe wyprodukowane w

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Anna Żabska znalazła się w
specjalnym, wojewódzkim zespole ds. przyszłości dolnośląskiej
turystyki po pandemii koronawirusa.

chał Bobowiec, który w zarządzie województwa odpowiada
m.in. za turystykę. Skutki pandemii dla całej branży są na ten
moment niewiadome, dlatego
też potrzebne jest szybkie in-

formowanie się o ewentualnych zmianach. – Mamy
świadomość, że ministerstwo
otrzymuje już różne propozycje
z branży turystycznej. Zespół
ma wypracować jeden wspól-

ny dokument i będzie to głos
Dolnego Śląska – wyjaśnia
Michał Bobowiec.
Do zadań zespołu będzie
należeć w szczególności:
przyjmowanie postulatów,
wniosków, propozycji rozwiązań zgłaszanych przez podmioty z branży turystycznej
oraz monitorowanie rozwoju
sytuacji na rynku usług turySCB
stycznych.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

Powstał zespół do spraw turystyki
Marszałek województwa
Cezary Przybylski powołał zespół do koordynowania prac w
zakresie turystyki ze skutkami
wywołanymi przez wirusa.
Przewodniczącym został Mi-
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Fot. (red)

» Alba ostrzega, że z powodu epidemii koronawirusa w ostateczności
możliwe jest nawet wstrzymanie świadczenia usług

Śmieciami w wirusa
Czy jedno niewinne pismo może narobić fermentu? Może i to
jeszcze jak. Alba w piśmie do samorządów w całym regionie
ostrzega, że możliwe jest rzadsze wywożenie śmieci niż dotychczas. Informuje też o możliwym wzroście cen, a nawet czasowym wstrzymaniu usług. Czy utoniemy w śmieciach?
Jakby mało nam było niepokojących informacji o następnych przypadkach zakażeń
koronawirusem, mieszkańców
regionu postraszyła też Alba.
Bo chyba tak trzeba odczytywać pismo, które w ubiegłym
tygodniu wpłynęło do urzędów w kilku miejscowościach
regionu. Treść dokumentu na
Facebooku Szczawna-Zdroju
upublicznili urzędnicy uzdrowiska. Stąd dowiedzieliśmy

się, że takie „coś” w ogóle
zostało wysłane i mogliśmy
zapoznać się z treścią. Ktoś,
kto to stworzył, nie był raczej
pilnym uczniem na zajęciach
z pisania ze zrozumieniem.
Marketingowo też to jakoś
słabo wymyślono.
Co w piśmie jest niepokojącego? Gdy już przebrniecie
przez kilka ogólnikowych
zdań i pominiecie gąszcz
przepisów, na które powo-

łuje się Alba, dotrzecie do
informacji, że dla firmy „najwyższym priorytetem jest
utrzymanie bezpieczeństwa i
zdrowia osób uczestniczących
w realizacji kontraktów”. Po
co ta paplanina? Zgodnie
ze starą szkołą, żeby zaraz
przypie…..ć. Nim to nastąpi,
Alba jako, rzecz jasna, troskliwy pracodawca buduje
napięcie informując, że „o
ile jest to możliwe, poleca

pracownikom wykonywanie
pracy poza zakładem”. Czyli,
co do cholery? Alba wymyśliła cudowny sposób zdalnego
odbierania śmieci?! Jasne, że
nie, ale informuje, że część
jej pracowników może zostać
w domach, bo przedszkola i
szkoły zamknięte. Jasne, że
może zostać, bo tak robią
prawie wszyscy i to doskonale rozumiemy, ale nie o
to przecież chodzi. Spółka

genialnie antycypuje, że sytuacja w najbliższych dniach
może ulec pogorszeniu. I co
wtedy?
Tu dochodzimy do sedna
sprawy. Firma informuje bowiem o możliwości ograniczenia częstotliwości wywozu
odpadów. Na razie tego nie
zauważyliśmy, ale niepokoimy
się, że taki pomysł chodzi
dyrekcji przedsiębiorstwa po
głowach. Czytamy ponadto,

że możliwe jest „podniesienie cen usług w związku z
przewidywanym spadkiem
mocy przerobowych instalacji
zagospodarowujących odpady i wyższymi cenami na
tych instalacjach”. Tu już nas
powoli krew zaczyna zalewać.
To ewidentne szukanie furtki
do próby renegocjowania
umów z gminami z powodu
koronawirusa. Zwracamy jednak uwagę, że po zamknięciu
wspomnianych przedszkoli i
szkół, a także miejskich instytucji właściwie we wszystkich
gminach, odpadków w tych
miejscach nie ma w ogóle.
Praca zdalna rzeszy urzędników też wpływa na wytwarzanie mniejszej ilości
śmieci. Więc o jakich mocach
przerobowych mówimy?! Po
drugie, jak informowaliśmy
w lutym na łamach WieszCo,
ze statystyk wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy
ilość odpadów zmieszanych
w Wałbrzychu spadła o 30
procent. O tyle mniej Alba
wywozi ostatnio śmieci niż
jej poprzednik, Komunalnik.
Na koniec wisienka na torcie.
Spółka ostrzega, że w ostateczności możliwe będzie nawet wstrzymanie świadczenia
usług. Firma ma sygnały „o
braku potwierdzeń odbioru
surowców przez zagranicznych kontrahentów (…). Spółka przewiduje dalsze ograniczenia w transgranicznym
przemieszczaniu odpadów, a
co za tym idzie znaczne ograniczenie możliwości zagospodarowania niektórych frakcji
surowców, np. papieru”.
Oprócz Szczawna-Zdroju
podobne pismo wpłynęło
też m.in. do magistratu w
Wałbrzychu. Edward Szewczak, rzecznik prasowy wałbrzyskiego ratusza, uspokaja,
mówiąc, że odbiór śmieci na
razie odbywa się bez zakłóceń. Urzędnicy, jak mówią,
nie odnotowali mniejszej ilości
śmieciarek na ulicach. Odpady
nie walają się pod blokami,
mieszkańcy nie toną w śmieciach. I oby tak zostało. Pytanie tylko, po co pismo zostało
rozesłane?
Tomasz Piasecki
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Autobusy są dezynfekowane
Przypominamy, że w trosce o dobro pasażerów od 11 marca wszystkie autobusy komunikacji miejskiej poddawane są dezynfekcji poprzez ozonowanie. Możecie bez obaw
nimi podróżować.

tym bakterie i wirusy, badania potwierdzają
również skuteczność ozonowania w walce
z nowym koronawirusem. W efekcie w autobusie giną wszystkie szkodliwe związki.
SCB

Żeby te plusy nie
przesłoniły minusów
Ze świecą szukać osoby nieznającej wspomnianego cytatu. Ale jeśli jakimś cudem jest ktoś, kto
tego nie zna, podpowiadamy – Miś, Tym, Bareja. No
dobra, to już wszystko jasne. To krótkie sformułowanie jak ulał pasuje do obecnej sytuacji z epidemią. Nie tylko w Polsce, ale właściwie wszędzie.
Cały świat rozprawia dziś o
koronawirusie. Jak go zatrzymać, co zrobić, by ulżyć ludziom, jak pomóc gospodarce.
Tak można wymieniać w nieskończoność. Gdybyśmy nawet
chcieli pominąć ten temat, nie
ma jak. Wątków codziennie pojawia się tyle, że starczyłoby na
kolejny tom „Nad Niemnem” i
zaręczamy, byłoby dużo ciekawiej niż u Orzeszkowej. Roz-

chodzi się o to, jak mówił Tym
w „Misiu” Barei, żeby te plusy
nie przesłoniły wam minusów.
Tak na marginesie, jest jeszcze
jeden cytat, chodzący nam po
głowie od jakiegoś czasu. Może
mniej znany nad Wisłą, ale z
pewnością bardzo aktualny w
obecnej rzeczywistości. O nim
będzie później.
Wróćmy do plusów, które
nie dla każdego są wyłącznie

dodatnie. Gdybyśmy „pojechali
wałęsizmem”, plusy okazałyby
się też ujemne. Budujące, że
Polacy (chyba w większości)
wykazują się jako takim zdrowym rozsądkiem. Aż dziwne,
że nie „kozaczymy”, patrząc na
Francję, gdzie ludzie jeszcze nie
tak dawno protestowali, że nie
mają gdzie się wyszumieć. Tacy
Belgowie jeździli do Holandii,
bo u nich knajpy pozamykali, a

Fot. (red)

Ozonowanie polega na wykorzystaniu
reakcji chemicznej, ozony wchodzą w
działanie ze związkami organicznymi o
szkodliwym wpływie na ludzki organizm
takimi jak pleśń, grzyby, drobnoustroje, w

Rys. Katarzyna Zalepa

Ozonowanie to bezpieczna i bardzo skuteczna metoda dezynfekcji i oczyszczania
bez zastosowania środków chemicznych,
szeroko stosowana w szpitalach, ośrodkach zdrowia czy gabinetach lekarskich.

przez jakiś czas w Niderlandach
można było jeszcze przycupnąć
w przytulnej kawiarence. Włosi
i Hiszpanie płacą słoną cenę za
swą ignorancję. My na tym tle
wyglądamy jakbyśmy wyciągnęli wnioski z chińskiej lekcji.
W Holandii później niż u nas
zamknięto centra handlowe i
restauracje, zamki zazgrzytały
w drzwiach wejściowych do
domów publicznych i uwielbia-

nych przez miejscowych (zresztą nie tylko przez nich) coffee
shopach. Co zrobili Holendrzy?
Nim to nastąpiło, postanowili
uzupełnić zapasy „ziółek” w
rozmaitej postaci, niemających
zbyt wiele wspólnego z babcinym podbiałem. Po marihuanę
i haszysz, które legalnie można
kupić choćby w Amsterdamie
czy Rotterdamie, ustawiły się
dosłownie kilkusetmetrowe
kolejki. Podczas gdy w Polsce
w tym samym czasie biliśmy
się o ostatnią paczkę kaszy,
dopytując w piętnastej z rzędu
odwiedzonej aptece, czy są
maseczki ochronne.
Zastosowaliście się do akcji „Zostaję w domu”? I bardzo dobrze, ale ile tak można
„obijać się” w czterech ścianach, wygrzebując na strychu
najbardziej pożółkłe książki,
kupione w latach studenckich w antykwariacie. Które
zostawiliście do przeczytania
na starość. Jeżeli obejrzeliście
wszystkie możliwe seriale na
Netflixie i policzyliście, czy w
każdej z czterech saszetek ryżu
jest tyle samo ziarenek, czas
na… remont mieszkania. Tak
przypuszczamy, bo jak wytłumaczyć te tłumy kupujących
w marketach budowlanych.
To chyba te plusy ujemne. Zamknięte galerie spowodowały
u Polaków przypływ miłości
do majsterkowania. Farby,
gładzie, kleje, tapety, panele,
deski podłogowe, gresy – to
wszystko schodziło na pniu.
Co gorsza, ludzie organizowali
do sklepów rodzinne wycieczki,
by razem z dawno nieoglądaną
ciocią spod Wałbrzycha wybrać
w Castoramie lub OBI odpowiedni kolor do pokoju stryjka
Juliana. Czy trzeba coś więcej
dodawać?!
Koronawirus jest mokrym
snem nas wszystkich. Po tyłkach dostaje branża transportowa, turystyczna, rozrywkowa,
eventowa, gastronomiczna,
medialna, ale też modowa. Co
do tej ostatniej, tak się zastanawiamy. Przeżyliście jakoś bez
kolejnej pary butów i bluzeczki,
którą po pierwszym praniu oddajecie do kremowego pojemnika z czerwonym krzyżem pośrodku? Przestaliście upychać
ciuchy w szafach, bo przemysł

tekstylny wyhamował ostro?
Zamknijcie oczy i zastanówcie
się, ile zasobów naturalnych, w
tym wody, pochłania produkcja
głupiej pary jeansów. A wy ich
macie kilkanaście sztuk, ale
chodzicie w kilku.
Teraz jeszcze o innym cytacie, wspomnianym na początku. Kiedyś John F. Kennedy
powiedział „Nie pytaj, co twój
kraj może zrobić dla ciebie,
ale co ty możesz zrobić dla
swojego kraju”. Chyba tak to
leciało. Będzie kontrowersyjnie. Możecie się na nas obrażać, możecie nas wybatożyć,
łamać kołem. Co tam tylko
chcecie, ale cóż, tak myślimy
i nie zamierzamy zmienić zdania. Przypominamy ten cytat
w kontekście powrotów do
Polski rodaków z zagranicy.
Spuszczamy kurtynę milczenia
na tych, którzy nieodpowiedzialnie wybrali się na urlop
w chwili szalejącej epidemii. I
nie przekonują nas bajania, że
wyjechali, gdy jeszcze był spokój. Czyli co, spakowali tobołki
pod koniec listopada, czy jak?
Interesują nas ci pracujący za
granicą, nierzadko na czarno,
do niedawna śmiejący się w
twarz lamusom w kraju, że
zaiwaniają za marne grosze.
Te niedojdy jak my płaciły tu
na miejscu podatki. Byli ubezpieczeni, bo albo sami na
to łożyli, albo pracodawca
odciągał im z głodowej pensji. Wracający z zagranicy do
swojej ukochanej ojczyzny dziś
swoje pierwsze kroki kierują
do urzędów pracy, by zarejestrować się jako bezrobotni.
Wiadomo po co, by załapać się
do systemu. W razie choroby,
móc leczyć się za darmo.
Dla nas wyznacznikiem patriotyzmu nie jest noszenie na
obczyźnie bluz z symbolem
Polski Walczącej, albo wypinanie piersi z nadrukiem białego
orła, który poszarzał z brudu.
Patriotyzmem jest choćby płacenie podatków we własnym
kraju, wydawanie pieniędzy
tu i teraz na nasze produkty,
wspierając rodzimy biznes, bo
część małych firemek za chwilę
może upaść. Dlatego właśnie
rozchodzi się o to, żeby te plusy
nie przesłoniły wam minusów.
Tomasz Piasecki
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Koronawirus – raport tygodnia
W Wałbrzychu zmarł pierwszy pacjent zakażony koronawirusem. Na szczęście innych przypadków w mieście na razie nie ma. W poniedziałek sześcioro
osób czekała w szpitalu na wynik testu. Zgodnie z obietnicą informujemy was
o najważniejszych wydarzeniach zeszłego tygodnia związanych z epidemią.
test dał wynik pozytywny,
drugi… ujemny. Medyk
wraz z całą ekipą pogotowia, którą skierowano
na kwarantannę, mogli
wrócić do pracy.
Prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej zdecydował o przekazaniu miliona
złotych z miejskiej rezerwy
kryzysowej na potrzeby
Specjalistycznego Szpitala
im. Sokołowskiego. Pieniądze przeznaczone zostaną
na zakup środków ochrony
osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. Gospodarz
miasta zaapelował również
o wsparcie finansowe do
innych samorządowców z
powiatu wałbrzyskiego i
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Jako pierwsza odpowiedziała Głuszyca przekazując
szpitalowi 50 tys. zł.
W mieście ruszyła akcja
pomocy seniorom w zro-

Obecne czasy i wszechobecny pośpiech prowadzą
do wielu chorób cywilizacyjnych, spowodowanych
między innymi długotrwałą pracą w pozycji siedzącej,
brakiem ruchu i wysiłku fizycznego, zanieczyszczeniem
środowiska i niewłaściwym sposobem odżywiania. W
lawinowym tempie rośnie liczba osób borykających się
z problemami kręgosłupa, chorobami układu krążenia
i stanami depresyjnymi. Odpowiedzią na te i na wiele
innych schorzeń mogą być naturalne metody leczenia,

bieniu zakupów, czy zrealizowaniu recept. Uczestniczą
w niej pracownicy MOPS,
Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej oraz członkowie rad
wspólnot samorządowych.
Jak to działa? Osoby starsze, potrzebujące pomocy
powinny zadzwonić pod
nr tel. 74 66 40 900. Zgłoszenia przyjmowane są od
poniedziałku do piątku w
godz. 7:30 – 15:30.
Od 17 marca w wałbrzyskim magistracie załatwiane są wyłącznie
sprawy pilne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym
z właściwym biurem. Nie
można wejść do żadnego
z biur bez wcześniejszego
umówienia spotkania. Od
tego też dnia autobusy
miejskie kursują według
rozkładów jazdy ważnych
w sobotę. Codziennie de-

» Sytuacja z epidemią
koronawirusa jest
coraz poważniejsza
FOTO: ilustracyjne (www.pixabay.com)

Mieszkaniec Szczawna-Zdroju, który hospitalizowany był na oddziale
infekcyjno-internistycznym
wałbrzyskiego szpitala,
zmarł w miniony wtorek.
Jak podało Ministerstwo
Zdrowia, 57-latek miał
choroby współistniejące.
Nie podano jednak jakie.
Służby sanitarne w chwili
otrzymania informacji o pozytywnym teście pacjenta,
rozpoczęły ustalanie, kto
miał kontakt ze zmarłym
mieszkańcem Szczawna.
Udało się dotrzeć do kilkudziesięciu osób. Część
z nich poddano kwarantannie, innych nadzorowi
epidemiologicznemu.
Potem gruchnęła wieść
o drugim przypadku koronawirusa w Wałbrzychu. Zainfekowany miał
zostać lekarz pogotowia
ratunkowego. Pierwszy

zynfekowane są autobusy
oraz przystanki. ZDKiUM
wyznaczył do tego zadania specjalne ekipy.
W mieście zrezygnowano ponadto z pobierania
opłat za parkingi. Gdzie
byście nie stanęli, tam jest
bezpłatnie. Na wszystkich wałbrzyskich skrzyżowaniach z sygnalizacją

które w połączeniu z medycyną konwencjonalną przynoszą znakomite rezultaty.
W Gabinecie Hirudoterapii znajdującym się w Wałbrzychu w Przychodni Piaskowa Góra przy ul. Głównej 4
oferujemy zabiegi z użyciem pijawek lekarskich, które dziś
przeżywają prawdziwy renesans. Niestety wśród części
społeczeństwa wciąż panuje stereotypowe przekonanie,
że leczenie pijawkami to zabobon, czy czary, a tak nie
jest i warto wspomóc tą formą terapii leczenie takich
chorób jak żylaki, hemoroidy, miażdżyca, nadciśnienie,
reumatyzm, bóle kręgosłupa różnego pochodzenia, bóle
stawów, kontuzje sportowe, nerwica, depresja, a także
tiki nerwowe i trądzik.
Efekt terapeutyczny, jaki uzyskujemy podczas zabiegu z
pijawkami, nie polega, jak sądzono jeszcze do niedawna,
na upustach ,, złej krwi”, lecz na tym, że pijawka podczas swej ,,pracy” wprowadza wraz ze swoją śliną do
naszego organizmu około 200 substancji biologicznie
aktywnych, które polepszają unerwienie i ukrwienie
uszkodzonych miejsc, poprawiają krążenie, usuwają
obrzęki, wspomagają wydalanie toksyn z organizmu, a
substancje wydzielane przez pijawki działają przeciwzakrzepowo, rozpuszczają istniejące zakrzepy, udrażniają
naczynia krwionośne, zapobiegają zawałom i udarom,
regulują cholesterol i ciśnienie krwi. Dzięki hirudoterapii
nasze organy są dobrze dotlenione i odżywione, lepiej
pracują i nie obumierają, co korzystnie wpływa na stan
naszego zdrowia.
Pijawki używane są jednorazowo i pochodzą z certyfikowanej hodowli laboratoryjnej, gdzie znajdują się pod
stałą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej.
Ponadto oferujemy terapie bańkami ogniowymi,
bezogniowymi, chińskimi i lekarskimi stosowanymi w
celu wzmocnienia układu odpornościowego, leczeniu
przeziębień i stanów zapalnych dróg oddechowych.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 533
741 573, a także do odwiedzin strony www.pijawki.
walbrzych.pl oraz FB Pijawki.Walbrzych.pl

świetlną wyłączono przyciski na przejściach dla
pieszych. Światło zielone
dla pieszych będzie zapalało się automatycznie.
Jeżeli potrzebujesz
porady psychologa lub
pedagoga, zadzwoń po
wsparcie pod nr tel.: 74
645 86 55, 74 66 49 470
lub 74 66 49 471. Spe-

cjaliści czekają od poniedziałku do piątku w godz.
7:30 – 15:30.
Zatrzymano produkcję
w fabryce Toyota Motor
Manufacturing Poland. W
tym tygodniu staną również zakłady Ronala przy
ul. Wrocławskiej i w strefie
ekonomicznej.
ToP
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Sprzątajcie po pupilach
Radni w Jedlinie-Zdroju podjęli uchwałę, która
dotyczy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wśród punktów jest ten
dotyczący obowiązków, jakie mają osoby posiadające zwierzęta domowe.

Obowiązki nałożone na właścicieli zwierząt domowych, głównie
psów, mają na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla
innych ludzi oraz przed zanieczyszczeniem przez psy terenów

przeznaczonych do wspólnego
użytku.
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
utrzymywanie ich w taki sposób,
aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby
nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia. Zabezpieczenie
nieruchomości, na której przebywa zwierzę domowe w sposób
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uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej
obszar, natychmiastowe usuwanie
zanieczyszczeń, w szczególności
odchodów, pozostawionych przez
zwierzęta domowe w miejscach
publicznych, poprzez umieszczenie
ich w odpowiednich opakowaniach
oraz pozbycie się ich w sposób
przewidziany dla odpadów komunalnych

Fot. (red)
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Tej szansy nie wolno
nam zmarnować

Fot. użyczone (Robert Bajek)

Gdy kilka tygodni temu robiliśmy wywiad z Robertem
Bajkiem z Fundacji „Dzika Nadzieja”, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko dotrą do nas dobre wieści. Dziś
już wiemy – jest szansa na powstanie w regionie
specjalnego ośrodka, w którym byłyby leczone dzikie zwierzęta. Co tu dużo pisać. FANTASTYCZNIE.

» Bez wsparcia lokalnych firm, przedsiębiorstw, a także instytucji
samorządowych utworzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
będzie bardzo trudne

Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska wydał zezwolenie na utworzenie ośrodka
rehabilitacji dzikich zwierząt. Jest papier, ale to nie
wszystko. Teraz trzeba
zakasać rękawy i wziąć
się do roboty. Niemniej
to bardzo dobra wiadomość dla Fundacji
„Dzika Nadzieja”,
zajmującej się ratowaniem i leczeniem
dzikich zwierząt.
Organizacja posiada już miejsce
w Walimiu, gdzie
ośrodek mógłby
powstać. Czas stworzyć całą niezbędną infrastrukturę, która z jednej
strony spełni wymagania Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, z drugiej zaś zapewni przebywającym tam
zwierzakom spokój, bezpieczeństwo i dogodne warunki
do rehabilitacji. To jednak
kosztowne przedsięwzięcie.
– Nie jesteśmy tego w stanie
samodzielnie udźwignąć finansowo. Oczywiście mamy
pewną ilość darczyńców,
którym nie jest obojętny los
dzikich zwierząt i którym
dziękuję za wsparcie, ale to
za mało, bo nie damy rady
sami wybudować ośrodka. To
ogromne wyzwanie, a my i tak

część bieżących kosztów pokrywamy
z własnych, niezbyt głębokich kieszeni. Możemy liczyć na pewną pomoc
ze strony gminy Walim i powiatu
wałbrzyskiego, ale to nadal zdecydowanie za mało – mówi Robert Bajek,
członek zarządu Fundacji „Dzika Nadzieja”. Powiecie, zaczyna się żebranie i wyciąganie rąk po kasę. Wcale
nie, ci ludzie od dawna pomagają
zwierzętom, wydając własne pieniądze, tłocząc się w małych klitkach
lub tułając po całym regionie. Gdy
nadarzyła się okazja wybudowania
profesjonalnego ośrodka dla zwierzaków, którego brakuje na naszym
terenie, trzeba zrobić wszystko, żeby
szansy nie zmarnować.
Co wchodzi w skład infrastruktury
ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt? Po pierwsze płot. Ośrodek musi
posiadać ogrodzenie, które zapewni
zwierzętom spokój i bezpieczeństwo.
Po drugie klatki, woliery, wybiegi. I to
konkretne. Muszą być wybudowane
według ściśle określonych zasad, z
zachowaniem określonych wymiarów
i z określonych materiałów. Kolejnym
elementem ośrodka jest budynek, w
którym znajdzie się m.in. pomieszczenie ambulatoryjne, izolatka czy
pokój do przechowywania karmy dla
zwierząt. Do wybudowania niezbędnej infrastruktury będzie potrzebne
drewno, beton i ocynkowana, zgrzewana siatka metalowa. A wszystko
to w dużych ilościach. Trzeba będzie
też wyposażyć budynek w media –
wodę i prąd.

- Jeżeli ktoś chciałby pomóc w
utworzeniu ośrodka, prosimy o
kontakt. Potrzeby są ogromne. To
duży, ale jednorazowy koszt. A
wybudowana infrastruktura będzie
służyła latami. Dzięki niej będzie
można wyleczyć, poddać rehabilitacji i zwrócić naturze setki dzikich
zwierząt – podkreśla Robert Bajek. Bez wsparcia lokalnych firm,
przedsiębiorstw, a także instytucji
samorządowych utworzenie ośrodka
będzie bardzo trudne. – Wierzę, że w
naszym regionie nie brakuje osób,
którym los dziko żyjących zwierząt
nie jest obojętny. To właśnie dzięki
nim uda nam się w jak najkrótszym
czasie uruchomić profesjonalny
ośrodek, którego w okolicy nie ma,
a jest bardzo potrzebny – dodaje
Robert Bajek.
Nie myślcie, że liczy się tylko wsparcie finansowe. Wręcz przeciwnie,
wiecie już, co jest potrzebne, rzeczowa pomoc jest nawet istotniejsza. W
ramce podajemy kontakt do Fundacji.
Jeżeli macie taką możliwość, pomóżcie… zwierzakom. Bo to dla nich
powstaje ośrodek.
Tomasz Piasecki

Możesz pomóc
Z Fundacją „Dzika Nadzieja” można skontaktować się telefonicznie,
dzwoniąc pod numery 668 702 837
lub 604 316 435, mailowo: dzikanadzieja@gmail.com lub poprzez
stronę internetową: facebook.com/
fundacjadzikanadzieja.

» Obecnie przyjmuje się, że na jednego mieszkańca Polski
przypada ok. 1600 m. sześciennych wody na rok

Fot. (red)

Nasza
dobr a
woda

Potentatem wodnym
raczej nie jesteśmy
„O wielu rzeczach, o których piszecie, nie miałem
pojęcia” – to mail od jednego z naszych czytelników. Właśnie dlatego uważamy, że wspólna kampania WieszCo i Wodociągów Wałbrzych ma sens.
Jeśli tylko spowoduje „otrzeźwienie” u kilkunastu
osób, to już dużo.
Dziś nieco zarzucimy was
danymi, ale jest to ważne,
żebyście zrozumieli skąd bio-

rą się problemy związane
z niedostatkiem wody. Tej
może w przyszłości po prostu
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zabraknąć. I tak aż 97,5%
wody na Ziemi to wody słone.
Rozumiecie proporcje?! Tylko

2,5% stanowią wody słodkie!
W tym prawie 69% to woda
uwięziona w lodowcach i

śniegach, ok. 30% to wody
gruntowe do głębokości 100
metrów, a tylko ok. 0,3% to
wody występujące w postaci
jezior, rzek i bagien.
Wydaje wam się, że w Polsce jest wody pod dostatkiem? No to słuchajcie. Położenie Polski sprawia, że jej
zasoby wodne są małe na tle
innych krajów europejskich.
Nad Polską ścierają się wpływy klimatu oceanicznego i
kontynentalnego, co sprawia,
że ilość opadów maleje w kierunku z zachodu na wschód.
Ponadto opady charakteryzują
się dużą intensywnością, co
sprawia, że większość wody
opadowej spływa, zamiast
wsiąkać w grunt. Obecnie
przyjmuje się, że na jednego
mieszkańca Polski przypada
ok. 1600 m. sześciennych
wody na rok, a w okresie suszy wartość ta spada poniżej
1000 m rocznie na osobę.
Dla porównania, średnio na
jednego mieszkańca Europy
przypada w ciągu roku ok.
4500 m. sześciennych wody,
a dla całej Ziemi średnia ta
wynosi ok. 7300 m. sześciennych wody.
Problemy związane z deficytem zasobów wodnych
występują również w Sudetach. Dążenie człowieka do

Skwer Smoleński powstaje w mieście

Fot. (red)

Radni byli zgodni i podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy
ul. Słowackiego w Wałbrzychu. Miejsce to będzie nosić nazwę Skweru Smoleńskiego.

» W tym miejscu 10 kwietnia odsłonięte
zostaną obelisk oraz pamiątkowa tablica

- Trwają tu już prace rewitalizacyjne. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Wałbrzychu własnymi siłami
porządkuje to miejsce pod
kątem małej architektury oraz
zieleni. Modernizacja obejmie
również oświetlenie skweru –
informuje prezydent Roman
Szełemej.
W związku ze zbliżającą się
10. rocznicą katastrofy smoleńskiej, gospodarz miasta
wystąpił z inicjatywą upamiętnienia jej ofiar. Katastrofa
lotnicza polskiego samolotu
wojskowego, do której doszło
w Smoleńsku 10 kwietnia

2010 roku, pochłonęła 96
osób. Wśród ofiar byli m.in.
Prezydent RP Lech Kaczyński
z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni Prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu, grupa 18
parlamentarzystów, dowódcy
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii
Prezydenta, szefowie instytucji
państwowych, duchowni,
przedstawiciele ministerstw,
organizacji kombatanckich i
społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości

przyspieszania spływu wód
opadowych zakłóca naturalny
obieg wody w przyrodzie, a
tym samym ogranicza zasilanie
zasobów wód podziemnych.
Często występują wszystkie
cztery etapy suszy: atmosferyczna, glebowa, hydrologiczna i hydrogeologiczna. Więcej
o tym w naszym kolejnym
odcinku, za dwa tygodnie.
Brak wystarczającej ilości opadów powoduje spadek stanu
wód w rzekach (tzw. niżówka
hydrologiczna), co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia udziału zasilania cieków z zasobów podziemnych.
To z kolei powoduje obniżenia
zwierciadeł wód podziemnych. Tak jak ma to miejsce w
przypadku ujęcia wody pitnej
w stacji uzdatniania wody w
Unisławiu Śląskim, które jest
eksploatowane przez Wodociągi Wałbrzych.
To z kolei… Może nie kończyć? W wielkim uproszczeniu
może spowodować braki w
dostawie wody do mieszkań.
Red

*Opracowując materiał
korzystaliśmy z informacji
Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, Instytutu
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej oraz Państwowego
Instytutu Geologicznego
związanej z obchodami 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej.
Wśród ofiar byli też członkowie załogi samolotu TU-154M.
- W dniu 10 kwietnia 2020
roku minie 10. rocznica tragedii. Niech nadanie nazwy
Skwer Smoleński będzie upamiętnieniem tej tragedii i hołdem złożonym jej ofiarom.
Właścicielem działki stanowiącej skwer jest gmina. Społeczny komitet zarekomendował
taką nazwę i ja się do tego
przychyliłem – tłumaczy prezydent Roman Szełemej. Jak
mówi, w rocznicę katastrofy
10 kwietnia tego roku zostanie odsłonięty obelisk z tablicą. Koszt ich wykonania to 20
tys. zł, a pieniądze pochodzić
będą ze środków prywatnych
i gmina nie poniesie żadnych
kosztów.
SCB
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NASZE POCIECHY

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

» Jakub Wrona, ur. 12.02.2020 o godz. 3.47,
waga 3400 g, wzrost 55 cm, z Boguszowa-Gorc

» Adam Topp, ur. 11.02.20 o godz. 12.15,
waga 3000 g, wzrost 51 cm, z Wałbrzycha

» Helena Reguła, ur. 12.02.2020 o godz. 1.41,
waga 3810 g, wzrost 55 cm, z Jawora

ROZMOWA TYGODNIA

Każdy z nas może
tworzyć miasto
Jeśli spotkaliście się ze sformułowaniem „rewitalizacja” i nie wiecie „z czym to się je”,
przeczytajcie wywiad z Justyną Pichowicz,
szefową Biura Rewitalizacji i Planowania
Przestrzennego UM w Wałbrzychu. Od razu
wszystko stanie się proste.
Jakbyś krótko zdefiniowała
słowo rewitalizacja? Tylko proszę
bez słownikowej regułki.
- Rewitalizacja to długofalowy
proces przywracania do życia zdegradowanej tkanki tej części miasta,
która jest w trudniejszej sytuacji.
Miasta rozumianego szeroko, nie
tylko jako przestrzeń, budynki, instytucje, firmy i administracja. Ponieważ
miasto to przede wszystkim ludzie,
którzy je tworzą. Rewitalizacja następuje poprzez realizację szeregu
działań zwiększających komfort
mieszkańców i innych tak zwanych
interesariuszy przy jednoczesnym
włączaniu ich w ten proces, na przykład poprzez udział w konsultacjach
społecznych.
Jest to przywracanie do życia
całych ulic lub kwartałów miasta?
- Tak, ale nie tylko, to przede
wszystkim szukanie rozwiązań, które
mają służyć poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnej społeczności. Odnowienie zdegradowanej części miasta to często nadanie
jej nowych funkcji, wprowadzenie
takich zmian na obszarze, dzięki
którym będzie się lepiej pracowało i
żyło. W Wałbrzychu rewitalizowany
jest teren obejmujący obszar zdegradowany, który cechuje się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych oraz gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. W
naszym mieście obszar rewitalizacji
tworzy trzon sześciu najstarszych
dzielnic: Sobięcin, Biały Kamień, Podgórze, Nowe Miasto, Śródmieście,
Stary Zdrój.
W Wałbrzychu jest to łatwiejsze,
bo działa Gminny Program Rewitalizacji?
- GPR pomógł zdiagnozować sytuację na obszarze rewitalizacji oraz
dostosować działania do oczekiwań
mieszkańców. Dzięki uchwaleniu
Gminnego Programu Rewitalizacji
możliwe jest przeprowadzanie wielu ważnych projektów. Nie można
jednak powiedzieć, że proces rewitalizacji jest w Wałbrzychu łatwiejszy.

Jesteśmy jednym z trzech polskich
miast, obok Łodzi i Bytomia, objętych
pilotażowym projektem rewitalizacji
właśnie z uwagi na niezwykle trudną
sytuację społeczno-gospodarczą.
Rewitalizacja często zawężana
jest do remontów starych kamienic? To błąd?
- Tak, ponieważ jeśli mówimy
o ożywieniu części miasta, same
remonty zdecydowanie nie wystarczą, potrzebna jest współpraca z
mieszkańcami, budowanie relacji
społecznych, realizacja szeregu społecznych projektów. Poprawa warunków zamieszkania wałbrzyszan
jest niezbędna, jednak nie można
zawężać rewitalizacji do remontów
kamienic. Niezbędne są szersze
zmiany, a powodzenie tego zadania
zależy od wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych,
uczelni wyższych.
Takie modernizacje jako „twarde” projekty są jednak najbardziej
spektakularne. Widoczne od razu.
- Rzeczywiście, w ostatnich latach
Wałbrzych zmienia się bardzo dynamicznie. Wiele inwestycji nie tylko
cieszy oko, ale także poprawia jakość
życia. Rewitalizacja to jednak długotrwały proces, nastawiony głównie
na zmiany społeczne. W projektach
tzw. twardych łatwiej ustalić start,
metę oraz rezultaty twarde, np.
wyremontowany budynek, budowa
centrum przesiadkowego. Przezwyciężanie kryzysu społecznego, który
ma wiele przyczyn, jest procesem
złożonym, wymagającym ciągłości i
więcej czasu.
W Wałbrzychu mamy sześć
dzielnic poddawanych rewitalizacji. Gdzie „ożywianie” idzie
najlepiej?
- Każdy podobszar rewitalizacji
posiada swoje potencjały, które wykorzystywane są między innymi do
pobudzania aktywności społeczności
lokalnej. To, co sprawdza się np. na
Sobięcinie, nie musi zadziałać na
Podgórzu czy w Śródmieściu. Jednak
obiektywnie oceniając „postępy”
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A ze względu na szczególną
sytuację w kraju, zdecydowaliśmy się przedłużyć termin
na składanie ofert do końca
kwietnia.
Które z działań oceniasz jako najbardziej
udane?
- Na pewno realizacja
mikrograntów – działanie w partnerstwie,
budowanie tożsamości z miejscem zamieszkania,
z sąsiadami,
dbanie o
naj-

w rewitalizacji, to najwięcej
działań prowadzonych jest
w sercu miasta – Śródmieściu. Również dlatego, że
dzielnica ta objęta była
procesem rewitalizacji na wiele lat przed
przyjęciem Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Mówimy o ożywianiu zapomnianych
fragmentów dzielnic,
pobudzaniu do działań
zniechęconych ludzi, zagospodarowywaniu zdewastowanego obszaru. Jak to
się odbywa w praktyce w
Wałbrzychu?
- Odbywa się to wieloto» - Aktywizacja mieszkańców nie jest prostym zadaniem – mówi Justyna Pichowicz,
rowo. Elementy wspólne
szefowa Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu
to szerokie informowanie
mieszkańców na temat kierunków rozwoju i zmian miasta, kon- Oczywiście, nie raz. Zwłaszcza po bliższą okolicę. Trafionym pomysłem
sultowanie nie tylko gotowych projek- realizacji projektów, które otrzymały było też organizowanie spacerów
tów, ale także zamierzeń, włączanie mikrogranty w ramach ogłaszanych historycznych, które odbywają się
mieszkańców i liderów społecznych przez nas konkursów ofert i w któ- regularnie od kilku lat. Bardzo ważne
w planowanie i realizację projektów rych realizację zaangażowani są było zatrudnienie streetworkerek i
rewitalizacyjnych. I realizacja ich krok sami mieszkańcy. Ogromną społecz- tzw. latarników społecznych, którzy
po kroku. W tej pracy procentuje ną akceptacją cieszą się pierwsze byli skierowani do pracy bezpośredbezpośredni kontakt z mieszkańcami, w Śródmieściu murale. Wiele osób nio z mieszkańcami w terenie.
łamanie barier: urzędnik – klient. dziękowało i włączało się w akcję
Masz przekonanie, że dzięki
Dzięki pilotażowemu projektowi „Zmień widok za swoim oknem”, waszym działaniom żyjemy już w
rewitalizacji rozpoczęliśmy zupełnie zapoczątkowaną przez wolontariu- zdecydowanie lepszej przestrzeni
inny sposób pracy z mieszkańcami, szy Azymutu, straży miejskiej i MZB, miejskiej z bardziej świadomymi
zawiązaliśmy Partnerstwa Lokalne, kontynuowaną przez ZHP, MOPS, mieszkańcami?
pracownicy biura biorą bezpośredni, MOW. Mamy naprawdę wdzięczną
- Przestrzeń rewitalizowanych obaktywny udział w różnych inicja- pracę, ponieważ często spotykamy szarów miasta zdecydowanie się potywach, często pracują w terenie. się z miłymi reakcjami mieszkańców. prawia, a znając plany na najbliższe
Spotykamy się z mieszkańcami w
Czy ludzie chętnie sięgają po lata, jestem przekonana, że odczuje
tzw. kawiarenkach obywatelskich, mikrogranty na aktywizację i roz- to większość wałbrzyszan. Już dziś
na spacerach historycznych, umożli- wój lokalnej społeczności?
mieszkańcy coraz bardziej świadowiamy też samoorganizację lokalnych
- Konkurs dla NGO na pozyskanie mie postrzegają swoje otoczenie i
społeczności dzięki mikrograntom. mikrograntów jest ogłaszany przez coraz częściej współuczestniczą w
Ale aktywizacja nie jest prostym za- Biuro Rewitalizacji i Planowania działaniach związanych z rewitalidaniem, trzeba poszukiwać nowych Przestrzennego od 3 lat. Zaintereso- zacją. Dowodem jest duże zainteform i narzędzi docierania do miesz- wanie wśród NGO jest duże, jeszcze resowanie pozyskaniem dotacji na
kańców. Równie ważne jest wspiera- więcej jest pomysłów. W sumie od remonty wspólnotowych kamienic,
nie lokalnych partnerów, liderów w 2017 r. zrealizowano 63 projekty. ale także duża liczba mieszkańców
swoim środowisku i zachęcanie ich Wiele ze złożonych wniosków to aktywnych podczas naszych działań.
do współpracy.
efekt pracy Partnerstw Lokalnych Jeszcze wiele przed nami, a im szerZdarzyło się, że po zakończo- utworzonych w poszczególnych sza będzie partycypacja społeczna,
nym projekcie ktoś podszedł i dzielnicach w ramach działań re- tym więcej uda nam się zrobić. Dlapowiedział „ale to pięknie wy- witalizacyjnych. W tym roku do tego, że każdy z nas tworzy miasto.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
gląda”?
wykorzystania jest pula 50 tys. zł.

Fot. użyczone (Justyna Pichowicz)
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Więcej za śmieci
Od 1 kwietnia na terenie Szczawna-Zdroju obowiązywać będą nowe stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałę w tej sprawie przyjęli
już radni. Przyjęto następujące
stawki opłat dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych: 22
zł – wysokość opłaty od jednego

mieszkańca, 44 zł – dwukrotnie
podwyższona stawka opłaty,
jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych

w sposób selektywny, 21 zł
– stawka opłaty od 1 mieszkańca w przypadku posiadania
przez właściciela nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostownika przydomowego.
Jak argumentują radni, ceny
za obiór odpadów wzrosły
przede wszystkim dlatego, że
system gospodarki odpadami
musi się bilansować – tzn. że

koszty funkcjonowania systemu
muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi
przez mieszkańców. Należy też
pamiętać o wzroście wysokości
stawek za zagospodarowanie na składowisku odpadów
komunalnych oraz wzroście
kosztów odbierania i transportu
odpadów komunalnych oraz
tych selektywnie zebranych.

Fot. (red)

SZCZAWNO-ZDRÓJ
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w młodym człowieku muzyczną wrażliwość – wspomina
Eliza Więcławska, instruktor
muzyczny z wieloletnim doświadczeniem. Dziś jest jak…
hm, ostatni Mohikanin. Tak,
to chyba dobre określenie, bo
ma za sobą ponad 40 lat pracy
w zawodzie nauczyciela. Dziś
w placówce, która od 6 lat
funkcjonuje przy Wałbrzyskim Ośrodku Kultury jako
Wałbrzyska Szkoła Talentów,
pozostało 45 uczniów. Różnica, prawda?!
Dobrze, wróćmy jeszcze na
chwilę do historii. No więc te
kilkadziesiąt lat temu instytucja uczyła nie tylko dzieci i młodzież z Wałbrzycha,
ale również Dzierżoniowa,
Kłodzka, Nowej Rudy, Bielawy,
Kamiennej Góry czy gmin po-

Fot. użyczone (Focus/Andrzej Adamczyk)

» Przez ognisko muzyczne w
Wałbrzychu przewinęły się
setki młodych ludzi

WAŁBRZYCH

Ognisko, co pasję wznieciło
Czasy się zmieniają. Wiemy, banał straszny. Ale jak to jest, że
kiedyś w wałbrzyskim ognisku muzycznym gry na instrumentach
uczyło się 800 osób, a dziś na lekcje chodzi tylko 45 zapaleńców!
Tak nas to zainteresowało, że postanowiliśmy sprawdzić, gdzie
jest pies pogrzebany.
Przyznajemy szczerze, nie
do końca wiemy. Jasne, że
dziś młodzi ludzie mają dużo
więcej możliwości, żeby miło
spędzić wolny czas, niż kilkadziesiąt lat temu. I zamiast
trącać struny gitary, wolą
poświęcić się w Fortnite’a,
ale czy nauka gry na instrumentach i tworzenie muzyki
całkowicie odeszły do lamusa?
Pisząc muzyka mamy na myśli
nuty, instrumenty, kompozycje. Wiecie, to wszystko, co
dostajemy idąc na przykład do
filharmonii. A nie jakieś elektroniczne piski i dudnienia.
Ognisko muzyczne działało
w Wałbrzychu od niepamiętnych czasów. Dokładnie od początku lat 50. ubiegłego wieku.
Z czasem patronat nad instytucją przejęło powstałe w 1961

roku Wałbrzyskie Towarzystwo
Muzyczne. Któż nie pamięta,
gdy przy ul. Moniuszki codziennie rozbrzmiewały rozmaite dźwięki. Ognisko działało przy szkole muzycznej,
ucząc gry na instrumentach
w stopniu podstawowym.
Do tego dochodziła teoria.
Od zawsze były to zajęcia
pozalekcyjne, przygotowujące
młodych ludzi do dalszego
kształcenia w tym kierunku. W
szczytowym momencie swej
działalności, gdzieś w połowie
lat 70. gry na instrumentach
uczyło się ok. 800 osób, a nauczycieli było, uwaga (!!!), 300.
Tak, to nie jest pomyłka. – Jeśli
tylko ktoś chciał pobierać nauki
na konkretnym instrumencie, staraliśmy się to zawsze
umożliwić. Żeby wykształcić

wiatu wałbrzyskiego. Wśród
podopiecznych znajdziemy filharmoników, śpiewaków operowych czy profesjonalnych
muzyków. W którymś momencie Ministerstwo Kultury
przestało finansować zajęcia
i to był początek… nie chcemy napisać końca, ale coraz
mniejszego zainteresowania
edukacją muzyczną. Koszty
nauki w całości zaczęli pokrywać rodzice, a że to nie było
mało, nastąpił odpływ przyszłych „Chopinów”. Zbiegło
się to w czasie z galopującym
postępem technologicznym.
PlayStation oraz inne Xboxy
odciągnęły młodzież od muzycznej edukacji.
Obecnie zostali najwięksi
zapaleńcy. Uczą się gry tylko
na czterech instrumentach
– flecie, fortepianie, gitarze
i skrzypcach. Nie zamierzają
jednak odpuszczać, bo muzyka wspiera rozwój słuchu
i zdolności motoryczne (nie
wiedzieliście?), uczy koncentracji, systematyczności i rozwija poczucie odpowiedzialności, ułatwia naukę. Jeżeli
uczycie się grać na instrumentach, możecie być pewni, że
bardziej uwierzycie w swoje umiejętności, nabierzecie
pewności przed występami
publicznymi, rozbudujecie
swoją kreatywność.
Warto spróbować.
Tomasz Piasecki

» Jeżeli uczycie się grać na instrumentach, możecie
być pewni, że bardziej uwierzycie w swoje
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» Trasa rowerowa „Active” to szlak
praktycznie dla każdego turysty

Rowerem wokół Jedliny
Na dwóch kółkach bez problemów dotrzecie
do Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active”, Parku Aktywności „Czarodziejska Góra”
czy Zespołu Pałacowo-Hotelowego „Jedlinka”.
Trasy prowadzą też na Przełęcz pod Borową, do
sąsiedniej Głuszycy i do atrakcji turystycznych
znajdujących się w Wałbrzychu.
Wśród istniejących szlaków rowerowych warto
wymienić trasę „Active”, która swój początek ma
na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej. Jadąc nią traficie na dworzec kolejowy, Pałac
i Browar „Jedlinka”, punkt widokowy w „Mniszym lesie”, Aleję Brzozową w Parku Północnym,

Obelisk w Parku Północnym, zabytkową remizę
strażacką z dzwonnicą i wozownią, zabytkowy
budynek poczty przy ul. Warszawskiej, Pijalnię
Wód Mineralnych „Charlotta”, Dom Zdrojowy,
Park Aktywności „Czarodziejska Góra” i kościół
z wieżą widokową przy ul. Jana Pawła II.
Trasa „Active” daje możliwość poznania
najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych miejsc
w Jedlinie-Zdroju. Liczy blisko 12 km. Nie jest
wymagająca, ale ze względu na znajdujące
się na niej obiekty i na samo jej położenie jest
atrakcyjna dla każdego turysty.
Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ

» Któż nie zna Białej Sali? Z
pewnością nieraz tu byliście

Mijając ogródek restauracji
Bohema przylegającej do foyer
teatralnego, warto przystanąć
przy kolejnym obiekcie o charakterystycznej klasycystycznej
elewacji, wysokich oknach,
pomiędzy którymi biegną potężne pilastry. Piękny, prawda?!
To dzisiejsza restauracja Biała
Sala, a niegdyś Kursaal określany także jako Kurhaus.

Był to obiekt o reprezentacyjnym charakterze, budowany w latach 1839-1840
według projektu Josepha
Raabego. Kurhaus łączył
w sobie kilka funkcji – był
przede wszystkim miejscem
spotkań towarzyskich, wspólną jadalnią, miejscem odczytów, koncertów, a także
hotelem.

Fundatorami obiektu byli
Hochbergowie z Książa. To tu
właśnie koncertował Henryk
Wieniawski. Mimo intensywnej
kuracji grał co drugi dzień w
małym saloniku Kurhausu m.in.
dla publiczności z Poznania,
Krakowa, Lwowa i Królewca.
Zachwycał nie tylko wirtuozerią gry na skrzypcach, ale też
rzadką u artystów skromnością.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Tu to były dopiero fajfy!
Słowo się rzekło. Co drugi tydzień będziemy ukazywać piękno Szczawna-Zdroju oraz odkrywać ciekawe miejsca. Obok których często przechodzicie,
spacerując po miejscowości, ale za wiele o nich
nie wiecie.

Po wojnie Kurhaus stał się
Klubem Kuracjusza Biała Sala.
Odbywały się tu słynne w
czasach PRL-u fajfy, ale też

GŁUSZYCA

» A dlaczego nad wodę nie
wybrać się do Głuszycy?

Kamyki jak magnes

opisać te widoki. No więc zimą spadająca ze
zboczy woda tworzy niesamowite lodospady
przyciągające od lat w to miejsce amatorów
wspinaczki.
Warty odwiedzenia jest też ułożony wzdłuż
duktu leśnego kompleks stawów w Dolinie
Marcowej. Dawniej stawy położone przy ul.
Leśnej wykorzystywane były przez pobliskie
zakłady przemysłowe, dziś to miejsce wypoczynku zarówno dla aktywnych, wędkarzy
czy osób chcących po prostu odpocząć. Przy
stawach przebiega trasa #ACTIVE prowadząca m. in. do Podziemnego Miasta Osówka.
Red

Fot. użyczone

Szukając ciszy, spokoju i ucieczki od ciągle pędzącego świata, warto zastanowić się nad wypadem na
łono natury. Wiemy, nic odkrywczego, ale zamiast
wyjeżdżać daleko, można poznać piękne miejsca na
wyciągnięcie ręki.
W Głuszycy nad wodą można odpocząć w
dwóch miejscach – na Kamykach oraz przy
dawnych zakładowych stawach. Kamyki to
używana przez mieszkańców nazwa dawnego
kamieniołomu Melafiru w Głuszycy Górnej.
Kamieniołom został zamknięty w latach 70. XX
wieku. Zbiornik wodny, który powstał w jego
miejscu, otaczają wysokie skalne ściany, które
stanowią wschodnie zbocza masywu Ostoja.
Rosną tu lasy sosnowe, świerkowe i buczyna. Latem na ścianach tworzą się niewielkie
wodospady, wtedy też z akwenu korzystają
wędkarze i pływacy. Zimą natomiast… tu
zawieszamy na chwilę opowieść, bo trudno

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

W mieście, oprócz rozmaitych atrakcji turystyczno-kulturalno-sportowych, istnieje sporo tras rowerowych. Łączą wiele obiektów i miejsc. Sprawdźcie
sami, jak można się sprawnie przemieszczać.

koncerty, odczyty, spotkania z
aktorami, pisarzami, twórcami
filmu i teatru. Dawny Kursaal
jest dziś należącym do pry-

watnego właściciela obiektem
hotelowo-restauracyjnym, który zachował powojenną nazwę
Red
Biała Sala.
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HISTORIA NIEZNANA
» Ostatnie wspólne zdjęcie z „odchodzącym” wałbrzyskim
tramwajem. Dokładnie 30.09.1966 roku z trasy Wałbrzych
– Szczawno-Zdrój zjechał ostatni tramwaj (Fot. Kronika
MPK, 1966)

Oto wałbrzyskie tramwaje (2)
Wąskie i kręte ulice oraz znaczne różnice wysokości ograniczyły budowę wałbrzyskiej sieci tramwajowej do jednego toru o szerokości 1000 mm z mijankami. Na prostych odcinkach tramwaje rozwijały znaczną prędkość. Niestety,
oczekiwanie na licznych mijankach na wóz jadący z przeciwka niwelowało
średnią prędkość przejazdu do ok. 10 km/h.
Ciekawe, że chociaż tramwaje nie jeżdżą po Wałbrzychu już od 54 lat, to do dzisiaj
w wielu rozmowach mieszkańców można usłyszeć słowa
„tam, na mijance”.
A jak wyglądała obsługa
tramwajów na końcu linii?
Nie było tutaj pętli, jakie dzisiaj możemy oglądać np. we
Wrocławiu. Był po prostu końcowy odcinek toru z mijanką
czasami zakończony kozłem
oporowym. Autor artykułu
w Trybunie Wałbrzyskiej z
1971 roku tak opisywał tę
czynność: „przyjeżdżał tramwaj z przyczepą, zostawiał

ją, odłączając z uwięzi, której głównym elementem był
ciężki, żelazny, prostokątny
kawał litego żelaza z dwoma
otworami i uchwytem. Wóz
motorowy – po odjęciu wtyczki przewodu elektrycznego i
zaczepu hamulca – odjeżdżał
poza zwrotnicę, którą należało przełożyć, przejeżdżał sąsiednim torem do przeciwnej
zwrotnicy i wracał z drugiej
strony naczepy. Tam łączono
dyszle pojazdów przeniesionym przez konduktora łączem.
Zakładano ponownie kabel
elektryczny i zwierano hamulce. Tramwaj ruszał z kopyta”.

W latach 20. ubiegłego
wieku łączna długość sieci
tramwajowej wynosiła 19,2
km. W celu zapewnienia
mieszkańcom dogodnego
dojazdu do pracy pierwsze
tramwaje wyruszały z pl.
Grunwaldzkiego już o godzinie 4:00 rano. Kursy odbywały się co 15 minut, w godzinach szczytu komunikacyjnego podczepiano dodatkowe
wagony. Tabor tramwajowy
tworzyły wówczas 23 wozy
silnikowe i 22 doczepne. W
1931 roku spółkę NEUKAG
przejął Zakład Energetyczny
Śląsk SA (Elektrizitätswerk

Schlesien) z Wrocławia, a
zakład tramwajowy przemianowano na Wałbrzyską Kolej
Powiatową (Waldenburger
Kreisbahn). Rok później na
tabor składało się 36 wozów
silnikowych i 15 doczepnych.
W 1945 roku tabor tramwajowy Wałbrzycha liczył 52
wozy osobowe, w tym 35 silnikowych i 17 doczepnych, a
ponadto 6 wozów roboczych
oraz lory robocze i ciężarowe
(12 szt.). Wszystkie wozy
pasażerskie pochodziły z lat
1898 – 1934. Były to wozy
mocno wyeksploatowane
codzienną służbą, często wy-

skakujące z szyn na stromych,
górskich uliczkach miasta.
W dniu 1 maja 1946 roku
wprowadzono układ pięciu
linii tramwajowych: nr 1 (pl.
Grunwaldzki – Dworzec Główny) o długości 4,4 km; nr 2
(pl. Grunwaldzki – Szczawno-Zdrój) o długości 4,6 km; nr 3
(Rynek – Sobięcin) o długości
3,4 km; nr 4 (Rynek – Szczawienko) o długości 6,7 km;
nr 5 (Rynek – Rusinowa) o
długości 5,0 km.
Pagórkowaty teren Wałbrzycha (największe pochylenie toru sięgało 6,2%) był
przyczyną wielu wypadków,

a niektóre z nich do dzisiaj
mrożą krew w żyłach. Autor
wspomnianego już artykułu
pisał, że: „niemało przerażających emocji przeżywali pasażerowie wehikułów, które raptem staczały się z licznych w
mieście górek, by nie reagując
na ręczne i elektryczne hamulce, nabierać zwariowanych
przyspieszeń, jakby chciały
pokazać, że eksploatacyjna
szybkość wynosząca 10km/h
to dla nich obraza i potrafią
gnać szybciej”.
Prześledźmy kilka tylko
wypadków tramwajowych
(niektóre z nich okazały się tra-

giczne w skutkach). W grudniu 1945 roku tramwaj jadący
w dół ul. Gdyńską od Dworca
Głównego na Podgórzu zbyt
szybko wszedł w zakręt na
skrzyżowaniu z ul. Niepodległości, następnie wypadł z
szyn i dosłownie wjechał do
sklepu położonego poniżej
poziomu ulicy. Konstrukcja
budynku zadziałała jak gilotyna odcinając dach tramwaju,
który wylądował kilkanaście
metrów dalej. Zginęło wówczas wiele osób. Niemal rok
później w tym samym miejscu wydarzyła się podobna
tragedia.
W 1948 roku w tramwaju
jadącym ul. Wysockiego w
kierunku miasta zawiodły
hamulce. Wóz tramwajowy
wjechał wówczas w parowóz
znajdujący się na przejeździe
kolejowym (dzisiaj jest to
skrzyżowanie ulic Wysockiego, Kolejowej i Sikorskiego).
Również były ofiary śmiertelne.
Jeszcze jeden wypadek
barwnie opisywała lokalna
prasa: „Była kiedyś mijanka
między kopalnią Julia a Białym Kamieniem. Stąd pewnego dnia urwał się tramwaj.
Nie pomogły wysiłki motorniczego. Wóz z fantazją
zatoczył wiraż koło kopalni,
pomknął obok oczekujących
na przystanku ludzi, zazgrzytał na zwrotnicach mijanki
obok tartaku, przeraził ludzi
w oczekującym na zakolu
wozie, przeskoczył garba-

ty mostek nad torowiskiem
kolejowym, rozchybotany
staczał się ul. Wysockiego,
podskakiwał na przejeździe
kolejowym, z gwizdem zatoczył łuk w ul. Słowackiego i wreszcie zadyszał się
pod górką i stanął. Po tych
chwilach grozy „Cena strachu” Cluzota, która wówczas
chyba szła na ekranach Wałbrzycha była doprawdy mało
emocjonalna. Jak się rzekło,
podany przypadek nie był
sporadyczny. Nie pomógł w
takich chwilach nawet piasek
obficie sypany pod koła”.
Jeden z najbardziej znanych i komentowanych wypadków wydarzył się na pl.
Tuwima. Przytoczę za stroną
www.parnas.pl co tam się
wtedy wydarzyło: „Tamtego
feralnego poranka moja babka wsiadła do tramwaju, bo
chciała pojechać na zakupy
„na Zieleniaku”. Tramwaj
ruszył w trasę, ale kiedy dojeżdżał już do placu Tuwima,
koła nie wytrzymały naporu
rozpędzonych wagonów i
wyskoczyły z szyn. Z hukiem,
w lawinie iskier, żelastwo potoczyło się po bruku wprost
w ścianę hotelu stojącego
w centralnym punkcie placu,
który właściwie był wtedy
niewielkim skrzyżowaniem.
Kiedy maszyna wbiła się w
budynek rozpętało się piekło. Pokrwawieni, krzyczący
ludzie usiłowali się wydostać
na zewnątrz. W plątaninie
ciał i zrozpaczonych głosów
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» Wycofane z eksploatacji wagony tramwajowe krótko służyły
jako domki campingowe w ośrodku wczasowym MPK w
Sławie Śląskiej (Fot. Kronika MPK, 1961-62)

moja baka wydobyła się ze
zmiażdżonego wagonu. Cudem nic się jej nie stało, ale
patrzyła z przerażeniem na
to, co dzieje się dookoła niej”.
Zostawmy już te wypadki,
została do przedstawienia
jeszcze jedna ciekawostka.
Jak myślicie, z czego były
znane słynne wałbrzyskie
tramwaje w pierwszych latach powojennych? Z tego, że
grzały, w lecie też. Oddajmy
głos redaktorowi Trybuny
Wałbrzyskiej, który osobiście
to przeżył: „We wnętrzu ich
było piekielnie gorąco. Nie
było problemu z miejscem
dla starszych. Oczywiście

» Wypadek z udziałem tramwaju przed kopalnią Thorez (Julia) na ul. Wysockiego. Był to
ostatni wypadek na tej trasie, wkrótce linię zamknięto (Fot. Kronika MPK, 1966)

nie należy składać tego na
karb wielkiej uprzejmości.
Przejechanie dwóch przystanków na podgrzewanym
siedzeniu było świadectwem
wielkiej odwagi. Osobiście
jednak czuję swego rodzaju
sentyment do grzejących
siedzeń. Zdarzyło się to w
marcu 1946 roku. Podczas
jakiejś wolnej lekcji poszliśmy
z kolegami na basen przy
ul. Olimpijskiej. We wgłębieniu pod trampoliną była
woda, pływały wyrwane z
szatni drzwi. Postanowiliśmy przyciągnąć je kijem do
brzegu i zamienić na tratwę.
Po pochyłym, a oblodzonym

dnie wpadliśmy do wody. Od
zapalenia płuc uchronił nas
właśnie tramwaj. Odbyliśmy
dwa kursy na trasie Rusinowa
– Sobięcin, co trwało około
4 godzin i po tej przejażdżce
nie pozostało śladu naszej
lodowatej kąpieli”.
Przyszedł czas, gdy tramwaje zaczęły znikać z ulic
miasta. Pierwszą wałbrzyską
linię autobusową (z Rynku
na Gaj) uruchomiono w 1927
roku. Budowę pierwszej linii
trolejbusowej rozpoczęto na
przełomie 1942 i 1943 roku.
Już wówczas coraz głośniej
mówiło się o tym, że transport tramwajowy, głównie ze

względu na ukształtowanie
terenu, nie sprawdza się w
Wałbrzychu i trzeba stawiać
na inne rodzaje transportu publicznego. W miarę budowy
kolejnych linii trolejbusowych
i uruchamiania nowych linii
autobusowych, spadało znaczenie komunikacji tramwajowej, stopniowo zamykano
kolejne linie. I nadszedł w
końcu dzień 30 września 1966
roku, gdy ostatni wałbrzyski
tramwaj zjechał z trasy do
Szczawna-Zdroju. I chociaż
w tym momencie zakończyła się historia tramwaju w
Wałbrzychu, to jeszcze do
dzisiaj można odkrywać jego
pozostałości w postaci słupów trakcyjnych czy torowisk
zalanych kiedyś asfaltem,
odkrywanych „na nowo” przy
okazji remontów dróg.
Na tym można by zakończyć
opowieść w pigułce o tramwajach w Wałbrzychu. Ale na
końcu pierwszego odcinka
dwa tygodnie temu obiecałem napisać, na co można
przerobić wóz tramwajowy
po wycofaniu go z eksploatacji. Śpieszę z wyjaśnieniami.
Wozy, które np. ze względu na
zły stan techniczny przestały
być użytkowane, po przebudowie wykorzystano jako
domki campingowe na terenie
ośrodka wczasowego MPK w
Sławie Śląskiej (jego budowę
rozpoczęto w 1961 roku).
Bardzo szybko okazało się,
że byłe wozy tramwajowe w
nowej roli domków campingowych nie sprawdzają się, są
bardzo niewygodne. Dlatego
już w 1963 roku zastąpiono je
domkami drewnianymi.

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia: Stein E., Das Buch der
Stadt Waldenburg, 1925; Wiczkowski B.,
Wspomnienie o nieistniejących
trasach tramwajowych, 2012;
Kronika MPK; www.parnas.pl
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» „Chłopom” zarzuca się zbyt frywolne
podejście do dzieła, spłycenie go i
zbyt wielkie skupienie na seksualności bohaterów

Szaleństwa amatora
i szmaciane genitalia
Teatry zamknięte na cztery spusty, nudzący się aktorzy i widzowie tęskniący za kolejnymi premierami. Na razie istniejemy w takiej rzeczywistości. Ale zaraz, zaraz, czy my wam nie obiecaliśmy podsumowania tego, co
zdarzyło się w lutym na deskach dolnośląskich teatrów?!

» Magda Drab bawi, by za chwilę wzruszać.
Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z niezwykłą osobowością teatralną

Mam wrażenie, że najbardziej zimowy
miesiąc teatry przeznaczyły na przygotowanie kolejnych premier. Luty był czasem, w którym mogliśmy być uczestnikami dwóch wydarzeń. Wydarzeń, bo nie
były to zwykłe spektakle, tyko coś więcej.
Pierwsze z nich to kameralny monodram
– „Curko (pisownia or yginalna)
moja ogłoś to”.
Jego autorką
jest doskonale znana
miłośnikom
legnickiego
teatru Magda
Drab. Artystka
tym razem jest
autorką
scenariusza,
scenografii oraz odtwórczynią jedynej roli.
Aktorka zainteresowała
się twórczością, a przede
wszystkim samą postacią
Marii Wnęk. Jej obrazy
znajdują się w wielu galeriach i muzeach. Malarka
była tzw. naturszczykiem.
Zaczęła tworzyć w wieku
czterdziestu lat, bez żadnego
wykształcenia w tym kierunku. W

ogóle swoją edukację zakończyła na
czwartej klasie podstawowej. Za to czuła,
że przemawia do niej Bóg i malowała dla
niego. I to właśnie ona stała się bohaterką „Curko moja ogłoś to”. W obrazach
Wnęk amatorom trudno zrozumieć ich
wyjątkowość, ale w spektaklu już tak.
Magda Drab w ciągu pięćdziesięciu minut
zawarła całą istotę piękna, dramatu, szaleństwa Marii Wnęk. Aktorka wciela się
nie tylko w autorkę tytułowego obrazu,
ale w wiele innych osób z jej otoczenia,
czy związanych z jej twórczością. Artystka robi to w tak sugestywny sposób,
że nie sposób oderwać od niej wzroku.
W tym, co robi na symbolicznej scenie
na strychu, jest jakiś niezwykły rodzaj
prawdy. Magda Drab bawi, by za chwilę
wzruszać. Nie ma wątpliwości, że mamy
do czynienia z niezwykłą osobowością
teatralną. Potwierdzają to ubiegłoroczna
nominacja do Paszportów Polityki, czy
pierwsza nagroda na Festiwalu Teatrów
Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim.
Drugie wydarzenie to także była prawdziwa gratka. Mieliśmy szansę obejrzeć
spektakl dyplomowy studentów Akademii
Sztuk Teatralnych filii we Wrocławiu. IV
rok tej uczeni przyjechał do Wałbrzycha
z „Chłopami” Władysława Reymonta.
Dramaturgii i reżyserii podjął się dyrektor
artystyczny wałbrzyskiego teatru Seb
Majewski. Takie spotkanie doświadczenia

z młodością oraz obustronnym talentem
przyniosło znakomity efekt. Artyści skondensowali opasłą powieść Reymonta
w niespełna dwie godziny. Zadbali o
dynamikę, atrakcyjny ruch sceniczny, a co
najważniejsze, w wydarzeniach z dziewiętnastowiecznej wsi przemycili elementy współczesnej rzeczywistości. Poruszają
kwestię tolerancji, traktowania kobiet i
obciążenia naszego pokolenia wiejskością.
Twórcy nie zapomnieli jednak o samej poruszającej historii ludzi ze wsi Lipce – m.in.
skomplikowanej relacji pomiędzy Jagną a
Boryną, Antkiem, Mateuszem i Jankiem.
Nie byłoby takiego znakomitego efektu,
gdyby nie umiejętności piętnaściorga
adeptów sztuki aktorskiej. Miło było obserwować ich energię, entuzjazm i radość
z gry. W Wałbrzychu swoich „Chłopów”
wystawili trzykrotnie i każdorazowo nie
było kompletu na widowni. Pikanterii dodaje fakt, że spektakl zdążył już wzbudzić
spore kontrowersje obyczajowe. Zarzuca
się mu zbyt frywolne podejście do dzieła,
spłycenie go i zbyt wielkie skupienie na
seksualności bohaterów. Oczywiście zostały także wytknięte szmaciane genitalia
doczepiane do kombinezonów aktorów.
Nie czas jednak na polemikę z tymi argumentami, najlepiej, jeśli będzie okazja po
prostu wybrać się na spektakl i wyrobić
własne zdanie.
Piotr Bogdański
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Gwoździem po ekranie

Najważniejszą propozycją
kinową w ostatnich tygodniach był „Bad Boy” w reżyserii Patryka Vegi. Nie sądziłem, że kiedykolwiek
napiszę coś dobrego o
twórczości tego twórcy,
tymczasem…
… specjalista od ludzkiego zła
zrealizował film, który nie zasługuje
wyłącznie na krytykę. Mowa tu o
najnowszej produkcji Patryka Vegi
pod tytułem „Bad Boy”. Tym razem
najbardziej kontrowersyjny reżyser,
autor takich tytułów jak „Pitbull”,
„Kobiety mafii”, „Botoks”, „Polityka”, zajął się środowiskiem kibiców.
Bohaterem „Bad Boya” Vega uczynił
Pawła – kibola, który, przesiąknięty
fanatyzmem piłkarskim i przemocą
domową, postanawia stanąć na
czele grupy swoich kolegów – bandziorów. Jego apetyt rośnie z akcji na
akcję. Nie wystarczają mu już zwykłe
ustawki, chce zarządzać klubem, dyscyplinować piłkarzy. Wreszcie, chce
wprowadzić klub do Ligi Mistrzów

i przy okazji uruchamia proceder
handlu narkotykami.
Można powiedzieć, że to nic nowego. Jak to u Vegi – po prostu
patologia pokazana organicznie.
Tym razem jest trochę inaczej. Twórca
wprowadza elementy psychologii.
Okazuje się zatem, że Pablo ma brata
Piotra i wychował się w jego cieniu.
Pierwszy poszedł w stadionową
bandyterkę, drugi został „psem”. Nie
sposób nie domyślić się, że po latach
ich drogi skrzyżują się. Dramatyzmu
sytuacji dodaje Ola – kobieta, która
skutecznie rozkochuje w sobie ich
obu. Mamy zatem więzy krwi i
śmiertelną rywalizację. Oczywiście,
zdaję sobie sprawę, że fabuła i
warstwa psychologiczna postaci nie

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zły kibol

jest odkrywcza i jest na poziomie
komiksów, ale jest. Mało tego, Vega
sprytnie igra z naszymi sympatiami
między Pawłem a Piotrem. Nawiązuje w ten sposób do historii biblijnej
Kaina i Abla. Dzięki temu „Bad Boy”,
w zestawieniu z wcześniejszymi obrazami Vegi, wypada znacznie lepiej.
Niezależnie od tego Vega to wciąż
Vega. Krew się leje, piły spalinowe
tną nogi, młotki rozbijają głowy,
wszędzie łamią się kości. To dla mnie
najsłabsze momenty. Jest niestety ich
znacznie więcej.
Film obfituje w naiwne uproszczenia czy częsty brak logiki w
przedstawianych wydarzeniach.
Przykładem może być niewiele
wnosząca scena niezrealizowanego

seksu policjanta Adama (Andrzej
Grabowski) z przypadkową biegaczką. Jeszcze większym zgrzytem jest
(celny !!!) rzut Pawła nożem z loży
vipowskiej w piłkarza. Z drugiej
strony, pierwsze pół godziny to
petarda. Intensywność wydarzeń
przytłacza i przeraża. Mam nadzieję, że pokazana rzeczywistość
kiboli z tzw. „Żylety” to tylko fikcja.
Najważniejsze jednak, że – mimo
słabości – to jako całość, film da się
oglądać. Rywalizacja braci, przejmowanie klubu, wreszcie walka
Pawła z Twardym (świetny Piotr
Stramowski) o przewodnictwo w
grupie, budzi zainteresowanie i
wciąga. Nie można pominąć wkładu
w taką ocenę „Bad Boya” Antoniego

Królikowskiego. Jak Vega dostrzegł
„pokłady zła” w aktorze, który do
tej pory wcielał się w całą drużynę
miłych postaci, nie wiem. Wiem za
to, że młody Królikowski dał radę.
Ekranowy Paweł budzi autentyczny
strach.
Podsumowując, zaryzykowałbym
stwierdzenie, że „Bad Boy” to najmniej zły film Patryka Vegi. Gdyby
reżyser popracował nad nim dużej
uważniej i dokładniej, pewnie efekt
byłby jeszcze lepszy. Myślę, że będzie ku temu okazja, ponieważ jest
szansa na kontynuację losów Pawła
i Oli. Tymczasem w grudniu czeka
nas kolejna produkcja Vegi – „Small
World”.
Ocena 6/10

Cała prawda o blogowaniu
Nie myślcie, że Biblioteka pod Atlantami to jakaś skostniała instytucja, gdzie grzebie się na półkach z zakurzonymi książkami. Co to, to nie. Udowodniliśmy to przed tygodniem, informując was o nowym projekcie.
Dziś o kolejnym, ciekawym pomyśle bibliotekarzy.

FOTO: ilustracyjne (www.pixabay.com)

» „Radość z blogowania” to kolejny
projekt, który w tym roku ma być
realizowany Pod Atlantami

Zadaniu, podobnie jak to
sprzed tygodnia, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt otrzymał
9900 zł i ma być realizowany
od kwietnia do października w
Filii nr 7 na Piaskowej Górze.
Pod warunkiem, że koronawirus na trochę odpuści.
Na pewno jesteście ciekawi, o jaki projekt chodzi?
Już wyjaśniamy. To „Radość
z blogowania”. Chodzi o to,
żeby pokazać, że blog literacki
może być ciekawym miejscem, w którym spotykają się
zarówno piszący, jak i czytający. Prowadzenie lub czytanie
bloga może pozwolić na wymianę doświadczeń, wiedzy
i myśli, a przy tym stać się
świetną rozrywką. Do projek-

tu zaproszeni zostaną młodzi
ludzie, dla których internet nie
ma tajemnic. Swoich sił będą
mogli również spróbować ci
nieco starsi, którzy dopiero
odkrywają możliwości globalnej sieci.
Co będziemy robić? Poznamy całą prawdę o blogowaniu
podczas spotkania młodzieży
z Martiną Zawadzką. Dzięki
warsztatom prowadzonym
przez Rafała Hetmana dowiemy się, jak blogosfera zachęca
do czytania. Nie zabraknie
wskazówek, jak od podstaw
stworzyć własnego bloga.
Zaplanowano także spotkania
z gwiazdami, tak nazwaliśmy
rozmowy z Tomaszem Jastrunem i Agatą Passent. Chyba
już nie możecie się doczekać?!
Red
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Okiem gracza

Jak grać z pustą skarbonką?
Czy bycie graczem musi wiązać się z chudym portfelem po każdej większej premierze? Ależ oczywiście, że nie! Biblioteka gier free-to-play ciągle rośnie.
SKN

CHALLENGER
czy „Celeste”. Jednak Steam
nie pozostaje w tyle i sam
próbuje przyciągnąć graczy do
swojej platformy darmowymi
grami, na które popyt jest
równie wysoki co na pączki
w tłusty czwartek! W obliczu
tego gracze już nie muszą wybierać pomiędzy wróblem w
garści i kanarkiem na dachu.
Mogą chwycić oba i z pełnym
portfelem spędzać wieczory
pogrywając w gierki.

Fot. użyczone (https://d.wpimg.pl, https://warframe.com)

Wiktoria „Wikunya”
SKN Challenger

Prawnik radzi
Wszystko kręci się wokół epidemii. Porady prawnika Adama
Daraża również. Dziś zastanawiamy się nad tym, czy koronawirus spowodował zmiany w zakresie praw pracownika i
pracodawcy?
Otóż istotne zmiany wprowadziła
specustawa z 8 marca 2020 r. ,
która w znaczący sposób zmienia
organizację pracy w związku z
zagrożeniem epidemią. Zapisy
ustawy przewidują, iż pracodawca
może polecić pracownikowi, by
ten wykonywał pracę zdalną poza
siedzibą zakładu pracy. Pracodawca
nie musi uzasadniać swojej decyzji
i to on decyduje o tym , że pracownik może wykonywać pracę w
domu. Specustawa nie daje takiego

prawa pracownikowi, a decyzja w
tym zakresie należy wyłącznie do
pracodawcy. Natomiast to pracodawca ma określić, w jaki sposób
ma przebiegać ta praca i jak mają
być weryfikowane jej rezultaty.
Czy w związku z epidemią pracownik może odmówić wyjazdu służbowego ? Co do zasady
pracownik nie może odmówić
wykonania polecenia wyjazdu
służbowego, chyba że warunki
pracy nie są zgodne z przepisami

BHP, a także gdy stwarzają realne
zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownika. Wtedy pracownik ma
prawo powstrzymać się od wykonywania pracy np. w przypadku
polecenia wyjazdu w teren objęty
ogniskiem epidemii. Co w sytuacji,
gdyby pracodawca w związku z
epidemią zmuszał pracownika do
skorzystania z urlopu wypoczynkowego? Należy wyraźnie wskazać,
iż pracodawca nie ma takiego prawa, co najwyżej może to pracow-

Musicie jeszcze trochę poczekać
Obawiamy się, że sonda musi zniknąć na dłużej. Konkurs natomiast chcielibyśmy, żeby wkrótce wrócił do gazety, ale nie
chcemy narażać waszego zdrowia i proponować wychodzenia
po jedzenie. Wszystko z powodu koronawirusa.

nikowi zasugerować, ale decyzja
należy do pracownika. Wyjątkiem
jest sytuacja, gdy pracownik ma
nieodebrany i niewykorzystany
zaległy urlop wypoczynkowy. W
tym przypadku pracodawca może
wysłać na niego pracownika i to
nawet w sytuacji, gdy pracownik
nie wyraża na to zgody.
Pracodawca nie może też zmusić
pracownika powracającego z urlopu
np. za granicą do odbycia kwarantanny lub odbycia dodatkowych badań lekarskich. Obowiązek odbycia
kwarantanny mogą nałożyć na pracownika tylko służby państwowe.
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.
Sondę zawiesiliśmy do 31
marca, ale już wydaje nam się,
że termin ten trzeba będzie
przesunąć. Wielka szkoda, bo
zabawa cieszyła się sporym powodzeniem wśród czytelników.
Podobnie zresztą jak konkurs,
który chcielibyśmy jak najszybciej
reaktywować. Nie jest to jednak

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Najpopularniejszą opcją
dla oszczędnych będzie
bogaty wachlarz gier multiplayer – do wyboru, do
koloru! Każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie.
Jedni sięgną po popularne League of Legends, by
wraz ze swoimi znajomymi
pokonać przeciwników i
wbijać kolejne poziomy, innych zaciekawi Warframe,
w którym będą przemierzać
kosmos, spotykając podczas
misji poza NPC również i
żywych ludzi. A gdy inni
gracze będą dla nas niezbyt
przyjemni albo dopadnie nas
lose streak, warto sięgnąć
po singleplayery, których to
ostatnimi czasy dostać za
free możemy wiele.
Do tej pory w rozdawaniu
znanych tytułów za zero złotych przodował Epic Game
Store, dzięki któremu mogliśmy wrzucić do swojej wirtualnej biblioteki m.in. „Watch
Dogs”, „The Wolf Among Us”

Radca prawny Adam Daraż z
Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ
i DORADCY ul. Chrobrego 12/4, 58300 Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

łatwe, bo nie tylko restauracje są
pozamykane, ale również miejsca rozrywkowe i atrakcje turystyczne. Robimy wszystko, żeby
zabawa z nagrodami wróciła na
łamy WieszCo jak najszybciej.
Przecież nie możemy się poddać
koronawirusowi!
Redakcja
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STREFA ROZRYWKI

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

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 – wiatr, który kierował ciężarówką i
czołgiem
4 – podniebne szklane zgromadzenie
5 – telewizyjny pasek dla malarza
9 – mało odporny osobnik bez kości
10 – miara bezwartościowych kłaków
11 – może być komputerowy rozkład
Pionowo:
1 – wysyłano po niego do Gierka
3 – instrument muzyczny z twierdzą
5 – rybka bez znaczenia
6 – filmowa rybka co nie chciała
Niemca
7 – wielka rzeka na kołach
8 – przestawiona jednostka ciężaru
na głowie

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - zaprzeczenie z wyjaśnieniem nad nami – niebo
4 - bankowa jednostka czasu – millenium
10 - nie blondynka z kopalni – ruda
11 - jego cień widziała Anita, gdy tańczył – orzeł
12 - ta nietrudna przypadłość męska – prostata
Pionowo:
1 - słynny włoski koszulkowy Marek - polo
2 - Jarząbek 2-klasy – trener
5 - frajer w jeziorze – leszcz
6 - przewlekła choroba dla kosmonauty i psa – marskość
7 - jeden z najsuchszych obszarów z gwałtownym uderzeniem
wewnątrz – Atakama
8 - ostre wystąpienie przeciw, a równocześnie za sprawdzaniem – protest
9 - zębate miasto - Piła
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ul. Topolowa 25/2, Wałbrzych, Rondo TESCO
WAŻNA
INFORMACJA

W
ZWIĄZKU
Z
ZAISTNIAŁĄ
SYTUACJĄ
EPIDEMIOLOGICZNĄ,
JESTEŚMY ZMUSZENI ZAWIESIĆ
DZIAŁALNOŚĆ DO ODWOŁANIA.
POZOSTAJEMY JEDNAK DOSTĘPNI
DLA KLIENTÓW POD TELEFONEM.
MOŻESZ JUŻ TERAZ ZGŁOSIĆ
BEZPŁATNIE
SWOJE MIESZKANIE/DOM
NA SPRZEDAŻ
502-237-841

NAM

ZADZWOŃ !!

SKUP MIESZKAŃ
ZA GOTÓWKĘ!
797-229-249 ZADZWOŃ !!
www.mentornieruchomosci.pl
www.facebook.com/mentorwalbrzych
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Następnie ulegli u siebie Stockton 48:52, w napakowanej
hali swojego liceum. Hali, ze
względu na niewielkie rozmiary,
nazywanej „pudełkiem Cracker
Jack”, od nazwy popularnych w
USA pudełek z przekąskami w
postaci orzeszków i popcornu.
Z polskiej perspektywy obiekt
licealny we Fresno, mogący
pomieścić ok. 1 tys. widzów,
przypomina wiele hal klubów
pierwszoligowych. Zapełnione
kibicami trybuny na meczu
szkół średnich robią wrażenie,
tym bardziej, że wstęp nie był
darmowy. Na decydujący mecz
ze Stockton wejściówki kosztowały 9 (normalne) i 5 dolarów
(ulgowe).
Tak trener Tezale Archie podsumował rok w social mediach:
„Za nami nieprawdopodobny
sezon. Chłopaki zmienili kulturę naszej szkoły, całe Fresno
jest z nich dumne. Stworzyli
wspomnienia i więzi, które
przetrwają do końca życia. Jestem zbudowany ich postawą,
ich przyszłość jawi się w jasnych
barwach”. Rzeczywiście, Hoover po raz pierwszy od 32 lat
wygrało mecz w play-off, podwoiło także liczbę zwycięstw
w stosunku do rozgrywek z
ubiegłego roku. Młodzi koszykarze z Fresno zakończyli ostatecznie sezon na trzeciej rundzie
play-off, osiągając najlepszy
wynik w swojej historii. Młodzi

Fot. użyczone (archiwum prywatne Tezale’a Archiego)

» Tezale Archi z
jednym ze swoich
podopiecznych

koszykarze Patriots, pod opieką
stawiającego mocny nacisk na
edukację Archiego, dźwignęli
się także w nauce, wskakując
na poziom uczniów czwórkowych. „Zależy nam na podnoszeniu uczniom poprzeczki pod
względem oczekiwań oraz ustanowieniu wysokiego standardu
zachowań w życiu codziennym”
– zdradził trener Tezale Archie
w rozmowie z jednym z lokalnych portali we Fresno.
Problemy nastolatków nie są
mu zresztą obce. Jego starszy
syn także jest utalentowanym
sportowcem, ma 19 lat, w wieku 6 lat odwiedził nawet tatę,
gdy ten grał w Wałbrzychu.
Były gracz Górnika nie tylko trenuje w liceum koszykarzy, ale
także uczy języka angielskiego
pierwsze i drugie klasy. Tezale
może również liczyć na wsparcie żony, Sherie Archie, komentującej sukcesy męża na Facebooku : „Kochanie, cóż to był
za rok! Przebiłeś wszystkie cele,
które stawialiśmy sobie przed
startem sezonu. Powiedzieć, że
jestem z ciebie dumna, to tak,
jakby nic nie powiedzieć (…)
Mamy młodą, utalentowaną
i głodną sukcesów drużynę.
Następny sezon będzie miał
filmowe zakończenie!” Na
końcu Sherie dodaje z przekąsem: „Kocham cię. Pamiętaj o
skoszeniu trawnika”.
Dominik Hołda

Nowy rozdział Kalifornijczyka
Niegdyś koszykarz Górnika, dziś powracający do korzeni ambitny trener. Amerykanin Tezale Archie spełnia się w nowej roli.
Do Wałbrzycha Archie trafił
po awansie biało-niebieskich
do ekstraklasy. Był pierwszym
rozgrywającym drużyny w
sezonie 2007/2008, prowadzonej przez Radosława Czerniaka, która nie tylko bez kłopotów utrzymała się w elicie,
ale potrafiła też sprawić kilka
niespodzianek, pokonując
między innymi faworyzowane
zespoły Turowa Zgorzelec czy
Anwilu Włocławek.
Archie grał zawodowo także w Belgii, Turcji, Szwecji,
Holandii i na Węgrzech. Po
zakończeniu kariery wrócił do
rodzinnego Fresno, niemal
półmilionowego miasta w
centralnej części Kalifornii. W
czerwcu 2019 roku objął drużynę szkoły średniej Hoover w
tym mieście, czyli w placówce,
którą sam ukończył w 1995
roku, dostając stypendium na
prestiżowej uczelni Pepperdine, na plażowych przedmieściach Los Angeles.

W Kalifornii na poziomie
szkół średnich rywalizuje ponad 3000 szkół (!) w czterech
dywizjach, podzielonych kluczem geograficznym na dziesięć sekcji. Zespół 43-letniego
Archiego, czyli Hoover Patriots
pokazał się w Dywizji III sekcji
centralnej. Biało-zieloni wygrali ligę w obrębie swojego
miasta, docierając do finału
sekcji, z bilansem 22 wygranych i 8 porażek. Tam musieli
uznać wyższość drużyny z
Bakersfield, ale awans do finału sekcji zapewnił im grę w
stanowej fazie play-off, czyli
w gronie 96 najlepszych szkół
średnich w całej Kalifornii,
której populacja mniej więcej
jest równa całej Polsce.
„Patrioci” kontynuowali rywalizację, pokonując szkołę
z San Mateo 60:58, gdy w
ostatniej sekundzie meczu jeden z graczy Hoover popisał
się efektownym blokiem na
rzucającym spod kosza rywalu.

» Szkolna drużyna byłego
koszykarza Górnika
dobrze radziła sobie w
rozgrywkach w Kalifornii
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TU ZAMÓWISZ JEDZENIE NA WYNOS
1. Da Grasso Centrum ul. Rycerska !
tel. 504-915-506, 74 663-19-27, 74 840-12-72
2. Da Grasso ul. Dunikowskiego 20
tel. 504-915-606, 74 843-10-78, 74 663-19-12
3. Kryształowa ul. Dunikowskiego 20
tel. 74 840-07-31
4. Złota Stacja ul. Rycerska 1
tel. 74 847-07-75
5. A’ propos ul. Henryka Wieniawskiego 82
odbiór i zamówienia tylko na miejscu
6. Happy Day Centrum – ul. Wajdy 1
tel. 661 311 661
7. Happy Day – ul. Palisadowa 47b
tel. 796 555 020
8. Gościniec Solicki – Szczawno Zdrój
ul. Ratuszowa 5 tel. 694 501 221
9. Magdalenka – Boguszów-Gorce
tel. 570 147 215 lub 570 147 200
10. Polskie Smaki Wałbrzych ul. Nowy Świat 6
tel. 606 973 897
11. Pizza Lato Kebab ul. Moniuszki 1
tel. 501 826 716

Zdrowo i bezpiecznie w A’Propos

