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Facet po pięćdziesiątce
nie jest spełniony.
Zawsze przychodzą
nowe pomysły
str. 15

Słodka mistrzyni

Fot. użyczone (Natalia Szymańska)
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Kontroler nie zatka
dziury w kablu
str. 4

Zmienią się z ropuchy Był sobie pewien
w księcia
str. 6 amator

PRACA CZEKA
WŁAŚNIE NA CIEBIE!
*Szczegóły promocji w oddziale.

PODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH
NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU!
PO KURSIE OFERTY PRACY GWARANTOWANE!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

WAŁBRZYCH, UL. LUBELSKA 1 | TEL. 789 218 008
WWW.PROMEDICA24.PL

Wygraj z nami
pyszny lunch
str. 8

str. 12
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Czy wiesz, że…
swoich pamiętnikach, że pod ziemią czekał na
zwiedzających „(…) wytwornie nakryty stół z
lodami, ciastkami, winem, herbatą, owocami.
Wysiedliśmy w salonie i zjedliśmy z apetytem
podwieczorek”.
Po wybudowaniu linii kolejowej ze Świebodzic do Wałbrzycha (1853) spuszczono wodę
z Lisiej Sztolni, wybudowano torowisko i rozpoczęto transport urobku za pomocą wózków
ciągniętych przez konie.

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)
- 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
ul. Grodzka 20 na Podzamczu
- Sklep „U Doroty” przy ul.1
Maja 165 na Sobięcinie
- Sklep „Tygrysek” przy ul. Strzegomskiej 6 w Kozicach
- Sklep „Optima” przy ul. Basztowej 37d na Podzamczu
- Sklep Ogólnospożywczy „U
Joli” przy ul.11 Listopada 180
na Nowym Mieście
- Sklep Ogólnospożywczy „Bartex” przy ul. Świdnickiej 65 na
Rusinowej
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- 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
- Restauracja Tawerna przy ul.
Broniewskiego 65D na Piaskowej Górze
- „Techtron”, naprawa komputerów, kwiaciarnia przy ul.
Konopnickiej 5 w Śródmieściu
BOGUSZÓW-GORCE

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

- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR

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

- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto

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

MIEROSZÓW

- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław
Wielgus
STARE BOGACZOWICE

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

- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” –
Kompleks Dworzysko (al. Spacerowa)
- Sklep „Modna rodzinka”,
prasa, chemia z Niemiec (ul.
Solicka 5)
- Sklep „Zdrowa żywność” (ul.
Kolejowa 30, przy rondzie)
WALIM

- sklep PHU Darek przy ul. Długiej 4

POGODA
Wtorek 3.03
Temp. 6/0
zachmurzenie duże
Środa 4.03
Temp. 6/-1
przelotne opady
Czwartek 5.03
Temp. 6/-1
zachmurzenie małe
Piątek 6.03
Temp. 6/0
deszcz
przechodzący w
śnieg
Sobota 7.03
Temp. 6/0
pochmurno
Niedziela 8.03
Temp. 7/1
zachmurzenie małe
Poniedziałek 9.03
Temp. 8/1
deszcz
przechodzący w
śnieg
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Pierwsze prace w Lisiej Sztolni rozpoczęto
w 1791 roku, a trzy lata później można
było rozpocząć transport węgla za pomocą holowanych barek. Jako pierwsza na
kontynencie europejskim spławna sztolnia,
budziła ogromne zainteresowanie. Wśród
odwiedzających ją gości byli m.in. pruska
para królewska Fryderyk Wilhelm III z żoną
Luizą (w 1800 roku), księżna Izabela Czartoryska (w 1816 roku) i caryca Aleksandra (w
1838 roku). Księżna Czartoryska napisała w

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Toyota rozdała kasę
To już 10. jubileuszowa edycja konkursu Funduszu
Toyoty. Na pewno jesteście ciekawi, kto i ile dostał
pieniędzy na realizację swoich pomysłów.
ne przejście dla pieszych”,
kwota dofinansowania – 20
tys. zł.
Zakres prac inwestycyjnych
będzie polegał na: montażu zestawu dwóch znaków
aktywnych z lampami LED
zasilanymi panelem fotowoltaicznym i wyposażonych w
czujnik ruchu, wykonaniu znaków poziomych farbą strukturalną chemoutwardzalną w
kolorze czerwonym i białym,
zainstalowaniu punktowych
aktywnych elementów odblaskowych koloru biało-czerwonego wzdłuż przejścia dla
pieszych, montażu barier
drogowych prostopadle do
przejścia dla pieszych, osadzeniu na chodniku przed przejściem dla pieszych słupków
blokująco-spowalniających
oraz zainstalowaniu na pasie
środkowym jezdni w linii dojazdu punktowych aktywnych

elementów odblaskowych
koloru niebieskiego.
Klub Piłkarski Gwarek
Wałbrzychu, projekt „KP
Gwarek Wałbrzych czyli

Fot. użyczone (TMMP)

Ogłoszenie wyników jak
zwykle odbyło się w Zespole
Szkół Zawodowych nr 5 w
Wałbrzychu. „Fundusz Toyoty
– Dobre pomysły zmieniają
nasz świat” to program grantowy stworzony w 2010 roku
przez fabrykę japońskiego
koncernu w Wałbrzychu. W
ramach projektu organizacje pozarządowe z regionu
wałbrzyskiego mogą uzyskać
dotacje na projekty małej
rewitalizacji związane z dziedzinami priorytetowymi dla
Toyoty, którymi są: ekologia,
bezpieczeństwo na drogach,
edukacja techniczna, sport i
mobilność.
Kto w tym roku otrzymał
pieniądze. Poznajcie zwycięzców Funduszu Toyoty
2020!
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu,
projekt „Bezpieczne, aktyw-
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miejsce aktywnego wypoczynku”, kwota dofinansowania – 17120 zł.
Działania klubu mają polegać na wyrównaniu i zago-

» Fundusz Toyoty to sama radość

spodarowaniu powierzchni
terenu na stadionie (skarpa)
oraz na zasianiu trawy i pielęgnacji boisk. Najważniejszym
działaniem będzie połączenie
poprzez małpi gaj dwóch boisk znajdujących się na terenie
obiektu.
Centrum Kultury w Czarnym Borze, projekt „Z flagą na Trójgarbie – szlaki
biegowe oraz spacerowe
wokół Trójgarbu”, kwota
dofinansowania – 19900 zł.
Projekt przewiduje wytyczenie i wyposażenie szlaków
biegowych i spacerowych z

Czarnego Boru i Starych Bogaczowic na Masyw Trójgarbu.
Zaplanowano wytyczenie i
oznaczenie dwóch tras po 21,1
km i dwóch tras po 10 km.
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej – Klub Tenisowy
w Szczawnie-Zdroju, projekt
„Kortowy park rozrywki i
sportów integracyjnych”,
kwota dofinansowania –
15610 zł.
Projekt polega na stworzeniu parku kreatywnej rozrywki i sportów integracyjnych
dla wszystkich mieszkańców
Szczawna i okolic, w tym toru
do gry w kapsle, bulodromu,
oraz szachów plenerowych.
Wałbrzyskie Towarzystwo
Oświatowe, „Siłownia mózgu – plenerowe centrum
aktywności na Piaskowej
Górze”, kwota dofinansowania – 19983 zł.
Projekt zakłada instalację
przed szkołą czterech stanowisk do gry w szachy wraz
z krzesełkami oraz dwóch
tablic informacyjnych – jednej z regulaminem korzystania z siłowni oraz drugiej
z przepisami gry w szachy
oraz odmianami różnych gier
związanych z szachami m.in.
szachy Fishera, ręka i mózg,
wybijanka itp.
SCB
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Na Staszica praca wre
Na Nowym Mieście trwa budowa nowego bloku mieszkalnego,
w którym zaplanowano do oddania 43 lokale o wysokim standardzie.

braz miejsca. Blok będzie
miał przygotowane specjalnie wzmocnione fundamenty. Wśród nowych
mieszkańców znajdą się

wałbrzyszanie z okolicznych dzielnic, których domy
zostały przeznaczone do
rozbiórki. Wspomniane 43
lokale mają zostać oddane

do użytku w połowie tego
roku.
- Ta budowa to już ostatnie
miejsce na Nowym Mieście,
gdzie można dokonać takiej
inwestycji. Kończymy w ten
sposób budowy mieszkaniowe w tej części miasta – mówi
prezydent Roman Szełemej.
Koszt inwestycji wyniesie
ponad 11 mln zł.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Pr zy ulicy Staszica w
Wałbrzychu wybudowany
zostanie nowoczesny budynek, który będzie idealnie
wkomponowany w krajo-
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Kontroler nie zatka
dziury w kablu
Nie będzie o koronawirusie, bo chyba każdy z was
ma już dość czytania o kosmicznych cenach maseczek. Nie będzie o Jolce Rosiek, która rzuciła się
prezydentowi Andrzejowi Dudzie na szyję i przez internet wyznała mu miłość. Nie będzie nawet o Małgosi Rozenek, która po porodzie chce wyjechać za
granicę. Dokończymy coś, czego nie skończyliśmy.

„Fajny felieton, tylko taki
jakiś niepełny”. Napisał do
nas w zeszłym tygodniu jeden
z czytelników podpisując się
Franek Jak Kimono. Nawiasem mówiąc niezła ksywka.

Czy tekst w gazecie musi być
koniecznie jak piwo – jasny i
pełny? Tak tylko pomyśleliśmy,
ale dobra. Zastanowiliśmy
się nad tematem i doszliśmy
do wniosku, że gość miał

trochę racji. O pomyśle przekazania mediom publicznym
z budżetu państwa 2 mld
złotych tylko wspomnieliśmy
przed tygodniem, tak przy
okazji. Teraz trochę się nad

Fot. (red)
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tym poznęcajmy. To jakby
przetransferować 4 piłkarzy
o klasie co najmniej Cristiano
Ronaldo i jednego kostropatego obrońcę na dokładkę,
z jednego wielkiego klubu

piłkarskiego do drugiego. To
tak tylko, żebyście wiedzieli, o
jakiej kasie rozmawiamy.
Skupiliśmy się wtedy raczej
na środkowym palcu posłanki
Joanny Lichockiej, tymczasem
transfer worków wypełnionych banknotami o wysokich
nominałach z warszawskiego
Sezamu prosto na biurko Jacka
Kurskiego, jako rekompensata
niezapłaconej przez rodaków
daniny, powrócił ze zdwojoną
siłą. Stało się tak w chwili, gdy
media obiegła wiadomość o
rozpoczętych kontrolach w
domach Polaków. W poszukiwaniu frajerów, niepłacących
za abonament radiotelewizyjny. Czytaj staruszków, ludzi
schorowanych na wózkach
i nieporadnych małolatów
podnajmujących w szóstkę
pokój z kuchnią na zadupiu
dużego miasta.
Spodziewajcie się, że do
was też zapuka dobrze wam
znany pan Jurek w charakterystycznym, granatowym stroju
listonosza, który co miesiąc
ciotce przynosi emeryturę, a
wam wezwania od komornika
za niezapłacone mandaty i
spyta, czy macie w domu telewizor lub radio? Jeśli macie
i nie płacicie abonamentu,
możecie mieć kłopoty. Nie
to, że zaraz wsadzą was do
pierdla. Co to to nie, choć…
Zdziwienie nie byłoby w nas
wielkie, gdyby minister Ziobro, kroczący po korytarzach
sejmowych pewnym krokiem
niczym rewolwerowiec Clint
Eastwood w „Dobrym, złym
i brzydkim”, wpadł na tak
genialny pomysł. Wracając
do sedna, jeżeli nie płacicie
abonamentu RTV, mogą wam
dosolić mandat w wysokości
nieco przekraczającej 500+,
które zapewne bierzecie. Tymi,
którzy was ukarzą, mogą być
również ludzie z Najwyższej
Izby Kontroli. Tak, to nie żart.
Ci goście od „kryształowego Mariana” też zamierzają
strzelać z armat do much. Oni
wraz z pracownikami Poczty
Polskiej chodzą już od drzwi
do drzwi i niuchają. Mają
jednak problem. Nie musicie wpuszczać kontrolerów
do domów. Możecie kazać

czekać im pod drzwiami, aż
wyjdziecie spod prysznica,
zjecie śniadanie i obejrzycie
kolejny sezon „Rodziny Soprano”. Później poproście, żeby
przyszli następnego dnia,
skontaktujcie z waszą matką,
aby jej najpierw opowiedzieli,
o co im chodzi albo zaproście
na pogaduchy przy kawie do
kafejki obok waszego domu.
Ale uważajcie, mogą wejść
na „wnuczka” lub „hydraulika”, według sprawdzonego
schematu wykorzystywanego
przez oszustów.
Państwo nie potrafiło wprowadzić podatku cyfrowego
obejmującego na przykład
amerykańskich gigantów jak
Google, Facebook, czy Amazon, no więc straszy ludzi i
szuka gotówki gdzie indziej.
Niech najpierw politycy wymyślą inny sposób finansowania mediów publicznych,
a właściwie wprowadzą skuteczniejsze narzędzia ściągalności daniny. Ludzie chyba
chcą dobrej telewizji publicznej (trochę zabrzmiało jak
oksymoron). Z dynamiczną
publicystyką, rozrywką na
wysokim poziomie, programów błyskotliwych, uwzględniających gusta wszystkich
widzów, wreszcie nadawcy z
misją i pozbawionego propagandy. Wiemy, odlecieliśmy,
jak nieraz Krystyna Pawłowicz
na sejmowej mównicy lub
Joanna Lichocka pokazująca
środkowy palec.
Jak to jest, że prywatne
stacje telewizyjne utrzymują
się praktycznie wyłącznie z
reklam, mając jeszcze zyski.
A w publicznej mają reklamy, abonament, dodatkowo
dostają rządowe furgonetki
wypełnione po brzegi pieniędzmi, jako rekompensatę
braku wpływów z rzeczonego
abonamentu i wciąż im jakoś
nie idzie najlepiej. Nie wystarcza absurdalnie skonstruowany system opłat i ciągłe
dosypywanie grosza przez
parlament. Tymczasem? Jak
to leciało? Parafrazując Wilka
z Wall Street: „Czy to wszystko
jest normalne? Absolutnie,
ku… nie!”
Tomasz Piasecki

Lada chwila rozpocznie się w Wałbrzychu kolejna inwestycja współfinansowana z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Łączny koszt to wydatek
rzędu 230 tys. zł.

Bezpieczne oświetlenie zyskają
przejścia zlokalizowane na ulicach:
Sikorskiego – Dojazdowa, Wrocławska – Odlewnicza, Długa 21,
Armii Krajowej 72, Armii Krajowej

– Głogowska, Andersa – Piasta, al.
Wyzwolenia – Kościuszki, al. Wyzwolenia – Kopernika, Mickiewicza
44, 1 Maja – sklep „Biedronka”, 1
Maja 75, Niepodległości 162.

Polska jest samotnym i niechlubnym liderem, który wysforował się daleko pr zed
peleton. Od lat mamy jeden z
najgorszych w Europie wskaźników wypadków na przejściach dla pieszych. Razem z
Rumunią, Litwą i Łotwą zaliczamy się do grupy krajów o
największym poziomie ryzyka
dla pieszych.
SCB

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)

Doświetlacze są dla bezpieczeństwa
- Zbudujemy dwanaście doświetlaczy przejść dla pieszych w
obszarach objętych programem
rewitalizacji – informuje prezydent
Roman Szełemej.
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Słodka mistrzyni

Precyzyjnie trzeba byłoby
napisać, że medal wywalczyły dwie dziewczyny reprezentujące cukiernię: Natalia
Szymańska i Agnieszka Malinowska. Zresztą nieważne,
tak czy siak, szczęka opadła
nam aż do podłogi! A wam?
W grudniu zeszłego roku
obie panie zdecydowały.
„Wysyłamy zgłoszenie do

udziału w Mistrzostwach
Europy w Dekoracji Tortu”.
Te co 2 lata odbywają się
podczas targów cukierniczo-piekarskich Expo Sweet
w Warszawie. Wałbrzyski
duet dostał się do finałowej „dwunastki”. To był już
sukces. Obok zespołów z
Polski, zakwalifikowały się
też drużyny m.in. z Danii,
Szkocji, Białorusi i Ukrainy.
Prace oceniało 15-osobowe
jury, któremu przewodniczyły
Jowita Woszczyńska (mistrzyni świata
w dekoracji
tortu z Me-

diolanu) i Małgorzata Weber
(największa ikona sugarcraftingu w Polsce). W mistrzostwach występowały
dwuosobowe zespoły (członek jury i uczestnik) w 3
konkurencjach. To tort pokazowy zrobiony w pracowni i
przywieziony na zawody, tort
degustacyjny tworzony na
miejscu oraz element dekoracyjny z użyciem – uważajcie –
miski, silikonowej podkładki i
rózgi cukierniczej, który miał
nawiązywać do tematu tortu
głównego
- Na temat wybrałyśmy bliską naszym sercom ekologię i problemy współczesnego świata dotyczące
złego traktowania zwierząt – opowiada Natalia
Szymańska. Dolne piętro
tortu opowiadało historię
Borneo i przykry los żyjących
tam Orangutanów. Tematem
na kolejnej platformie był
wszechobecny plastik, szczególnie dotkliwy w wodach i
oceanach. Dziewczyny pokazały delfiny surfujące z falami
śmieci, zdeformowane żółwie, tkwiące w sieciach foki i
wieloryby, których wnętrzności to jeden wielki pla» Natalia
stik. Piętro wyżej autorki
Szymańska
poruszyły temat dzikich
i Agnieszka
zwierząt, odławianych
Malinowska,
z ich naturalnego śrowicemistrzynie
dowiska i zamykanych
Europy w
w zoo. Na kolejnym
dekoracji tortu
poziomie ukazano brutalną tresurę zwierząt
w cyrkach, łamanie ich

Fot. użyczone (Natalia Szymańska)

Niektórym imię Oleńka może kojarzyć się z
bohaterką „Potopu”. Tym razem nie będzie
jednak o sienkiewiczowskiej postaci, a o…
cukierni. Tej wałbrzyskiej. Opychaliście się
jej słodkościami? Teraz macie poważny powód, by do niej zajrzeć. Bo „Oleńka” zdobyła… wicemistrzostwo Europy.

dzikiej natury i tworzenie
automatów do sztuczek oraz
wykorzystywanie zwierząt
w laboratoriach jako żywych
testerów kosmetyków i lekarstw. Zwieńczeniem tortu
była Ziemia, w połowie płonąca i w zgliszczach, a w
połowie piękna, odradzająca
się i kwitnąca. Brzmi na pewno nie jak opis cukierniczego
wyrobu, tylko jakiejś wyprawy Martyny Wojciechowskiej. Wprawieni w zachwyt?!
– Wiedziałyśmy, że taki
temat może być dla wielu
drażliwy i nie do końca wygodny na imprezach tego
typu, jednak chęć stworzenia
czegoś z przekazem była silniejsza. Od wielu osób z branży wielokrotnie słyszałyśmy, że
„takie rzeczy nie wygrywają
na mistrzostwach”, ale mimo
kilku chwil zwątpienia nie

» Takie cudo
wyszło
spod rąk
wałbrzyszanek
z Cukierni
Oleńka

zeszłyśmy z obranej drogi –
zaznacza Natalia Szymańska.
Przygotowanie tortu pokazowego zajęło półtora miesiąca. Często po 10-12 godzin
dziennie. Tort degustacyjny
i jego finalny skład to wynik
burzy mózgów i kilku prób
połączeń smakowych. – Przez
rabarbar, jabłko i maliny doszłyśmy do połączenia czerwonej porzeczki z białą czekoladą, wanilią i truskawkami.
Ważne było zastosowanie
różnych technik cukierniczych,
dlatego nie mogło zabraknąć
chrupiących wkładek czy puszystych musów – dopowiada
wałbrzyszanka.
W Warszawie uczestnicy
mistrzostw walczyli przez
2 dni, przygotowując tort
degustacyjny i element dekoracyjny na miejscu. Zadaniem
jury było ocenić poszczególne

etapy pracy, zwracając uwagę na poziom zaawansowania, ilość poprawnie użytych
technik dekoracyjnych i kreatywność uczestników. W
końcu okazało się, że dwie
wałbrzyszanki reprezentujące Cukiernię Oleńka zdobyły
srebrne medale ME. – Łzy
szczęścia i wzruszenia mieszały się z uczuciem niedowierzania, bo przecież jak to,
nasz tort miał nie wygrać, a
tu nagle taki sukces. Pokonałyśmy wiele znakomitych zespołów. Choćby Ukrainę, która w zeszłym roku startowała
w mistrzostwach świata. To
coś nieprawdopodobnego –
kwituje Natalia Szymańska.
Prawda, nieprawdopodobne. Wałbrzyska cukiernia ma
wicemistrzynie Europy w dekoracji tortu. Brzmi dumnie.
ToP
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Fot. użyczone (Pracownia Projektowa JWMS)

» Tak będą wyglądać budynki
przy ul. Różanej 9, 9a i 9b

Zmienią się z ropuchy w księcia
Gdybyście dziś przeszli się na ul. Różaną 9 lub Szczecińską 1a w Wałbrzychu,
moglibyście się przerazić. Stojące tam obskurne kamienice wkrótce zmienią się
w nowoczesne budynki, gdzie każdy chciałby zamieszkać. To miejsce wypięknieje. Gwarantujemy.

Za modernizację kamienic
wziął się Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z
o.o. Pisaliśmy krótko o tym
przed kilkoma tygodniami.
Teraz pomysły nabierają realnych kształtów. Projekty są
przygotowane. Dofinansowanie zdobyte, bo pieniądze
na inwestycję pochodzić będą
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako wkład własny
gminy oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Porównując to, co jest z
tym, co będzie to… Właściwie trudno to porównać.
Dziś niszczejący blok przy
ul. Szczecińskiej 1a oraz trzy
kamienice przy ul. Różanej 9,
9a i 9b w Wałbrzychu zmienią
się nie do poznania. Tak, wiemy. Często tak się pisze, żeby
podekscytować czytelnika, a
później nic z tego nie wychodzi. Tu na pewno wyjdzie, bo
wszystko jest dopięte niemal
na ostatni guzik i inwestycja
rozpocznie się jeszcze w tym
półroczu. Kiedy się zakończy?
W pierwszym kwartale 2021
roku. Wtedy zamieszkają tu
wałbrzyszanie czekający latami na mieszkanie komunalne.
Budynki mają być nowoczesne, estetyczne, a lokale
w środku przestronne i jasne.
Wykonane według najnow-

szych trendów i technologii.
Ze wszystkimi wygodami,
które wcale nie są żadną
oczywistością. Powstaną
ubikacje, łazienki, przewidziano nawet pomieszczenia
na wózki dziecięce i rowery.
Część dzisiejszych ścian dzielących wnętrza budynków
zostanie wyburzonych tylko
po to, by stworzyć większe

lokale. Dziś w kamienicach
jest po 7-8 małych klitek. W
każdym z 4 bloków powstaną
po 4 lokale o przyzwoitym
metrażu. Od ok. 55 do ok. 75
m. kw. Dwu i trzypokojowe
mieszkania. Takie w sam raz
i bardzo wygodne. Do tego
dojdzie termomodernizacja
samych budynków, nowa
elewacja, uporządkowanie

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

całego otoczenia podwórek
wraz z powstaniem parkingów, nasadzenia roślin, mała
architektura. Za nieco ponad
rok zapraszamy was tam na
spacer. Będziecie łypać okiem
z zazdrości na ludzi, którzy
dostaną tam mieszkania.
Czynsz nie będzie jednak
niski, rynkowy. Czyli jakieś
kilkanaście zł za m. kw. Do-

dajmy jeszcze, że lokali nie
będzie można kupić, a jedynie stać się ich najemcą.
Inwestycja na Szczecińskiej
1a oraz Różanej 9, 9a 9b to
preludium do jeszcze większego zadania, które planowane
jest przy ul. Osiedleńców w
Wałbrzychu. Tam też straszą
obskurne budynki, które MZB
zamierza całkowicie przebu-

dować i stworzyć kilkadziesiąt
lokali dla tych, którzy płacą
czynsz, odpowiednio dbają o
swoje mienie i czekają latami
na mieszkanie komunalne.
Być może prace w tym rejonie
miasta ruszą jeszcze w tym
roku. Widać, że rewitalizacja
odbywa się „pełną gębą”,
zgodnie z zapowiedziami.
Tomasz Piasecki
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» Stara Kopalnia w Wałbrzychu to punkt obowiązkowy
na industrialnym szlaku regionu

Gdy mamy czas:

W drodze powrotnej z
Jaworzyny Śląskiej do Wałbrzycha warto wydłużyć
podróż, aby dojechać do
kolejnego zabytku techniki
w regionie – potężnej zapory wodnej na Jeziorze
Bystrzyckim (o wymiarach
44 m wysokości i 230 m
długości), wybudowanej w
latach 1911-1914.
Fot. użyczone (LOT AW)

tu około 150 pojazdów szynowych. To idealne miejsce, aby
zrozumieć świat kolei i jego
historię. Muzeum organizuje
również przejazdy zabytkowym taborem.
Red

Ciekawe te zabytki techniki
Aglomeracja Wałbrzyska jest regionem atrakcyjnym nie tylko dla miłośników
historii, ale także dla osób szukających kontaktu z przyrodą. Wraz z Lokalną
Organizacją Turystyczną WieszCo prezentuje gotowe scenariusze tematycznych wycieczek po regionie.
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Kolejnictwa na
Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,
tama na Jeziorze Bystrzyckim
w Zagórzu Śląskim. Turystyka

industrialna jest coraz lepiej
rozwijającą się gałęzią w Polsce. Niegdyś słynący z kopalni
węgla region wałbrzyski dziś
zmienia się w centrum kultury

i sztuki. Gdy już zobaczymy
słynne zamki, pałace i kościoły, warto poznać cenne zabytki
techniki na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

» W Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie zobaczymy blisko
150 pojazdów szynowych

Wałbrzych może się pochwalić jedną z największych
atrakcji turystyki poprzemysłowej w Polsce – Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
(ul. Wysockiego 29, www.
starakopalnia.pl). Na terenie dawnej kopalni węgla
kamiennego Julia (dawniej
Thorez) działa dziś Muzeum
Przemysłu i Techniki, a także
Galeria Sztuki Współczesnej
i Centrum Ceramiki Unikatowej z bogatą ofertą zajęć
edukacyjnych. Podczas zwiedzania z przewodnikiem możemy także wejść na wieżę
widokową i przejść podziemnym tunelem.
Tylko 23 km od Wałbrzycha
w Jaworzynie Śląskiej na terenie dawnej parowozowni
działa Muzeum Kolejnictwa
na Śląsku (ul. Towarowa 4,
www.muzeumtechniki.pl),
które dysponuje jedną z największych kolekcji zabytkowego taboru kolejowego w
tej części Europy – znajduje się

» Zapora wodna na
Jeziorze Bystrzyckim
ma aż 40 m wysokości

8

MISZMASZ

WIESZ CO | NR 9/3.03.2020 r.

Okiem gracza

SKN

CHALLENGER

Autor wpisów regularnie dodaje
krótkie informacje dotyczące tego, w
których grach mamy okazję wygłaskać słodkich psich bohaterów, a w
których produkcjach postawiony został
niewidzialny znak „Uwaga! Zły pies!”.
Uniemożliwiający nam zbliżenie się do
wirtualnych czworonogów.
Zdawałoby się, że taka opcja nie jest
dla graczy czymś istotnym. No bo w

końcu czy zwrócimy nowo zakupioną
„strzelankę” czy grę strategiczną tylko
dlatego, że nie możemy wchodzić w
interakcje ze zwierzęciem, które nie
raz stanowi jedynie część otoczenia
czy nawet tła? Oczywistym jest, że
nie. Jednak bardzo często tak niewielki detal potrafi pozytywnie wpłynąć
na doświadczenia gracza związane z

Prawnik radzi
Co to jest wada produktu i za co odpowiada sprzedający? Nad tymi, jakże ważnymi sprawami, pochyla się dziś nasz prawnik Adam Daraż.
Robicie zakupy? Jasne, zatem musiało zdarzyć się wam
kiedyś stwierdzić, iż zakup
posiada wadę. I co wtedy? W
jakich okolicznościach sprzedawca odpowiada za wady
produktu i co rozumiemy przez
wadę przedmiotu sprzedaży
Zgodnie z zapisem art. 556
Kodeksu cywilnego (dalej kc)
sprzedawca jest odpowie-

dzialny wobec kupującego,
jeżeli rzecz sprzedana ma
wady fizyczne lub prawne.
Przepis ten określa zasady
funkcjonowania tzw. rękojmi
za wady. To jak należy rozumieć pojęcie wady wskazuje
zapis art. 556 1 kc. Zaistnienie
wady w przedmiocie sprzedaży polega na niezgodności
rzeczy sprzedanej z umową,

a w szczególności gdy niezgodność ta polega na tym,
że: rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć ze
względu na cel umowy lub
wynikający z okoliczności czy
też przeznaczenia rzeczy; gdy
nie ma właściwości, o których
istnieniu zapewniał sprzedawca kupującego; gdy nie
nadaje się do celu, o którym

UWAGA KONKURS

Nie ma to jak smaczna nagroda! Prawda? W tym tygodniu w naszej
zabawie ponownie możecie wygrać lunch, ale tym razem w restauracji
A’Propos. To miejsce dla każdego. Codziennie nowoczesne menu kuchni
europejskiej pełne różnorodnych smaków: rozmaite przekąski, intrygujące
zupy, dania główne na codzienne i wyjątkowe okazje, w tym również kilka
wegetariańskich kompozycji i oczywiście specjalne dania ze światowej
„listy przebojów” dla dzieci. Od niedawna w A’Propos rozsmakujecie się
też w pizzy. Najwyższej jakości produkty, staranna receptura to właśnie
pizza z A’Propos. Ponadto burgery, desery i napoje.
Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt posilić się w restauracji? Należy
odpowiedzieć na proste pytanie. Widzisz fotografię obok? Fragment jakiej
ulicy widoczny jest na załączonym, historycznym już zdjęciu? Nagrodami
dla osób znających prawidłową odpowiedź jest 10 lunchów w A’Propos
serwowanych przez lokal mieszczący się przy ul. Wieniawskiego 82 w
Wałbrzychu w godz. 13:00-17:00. Poprawne odpowiedzi wystarczy
wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w restauracji. 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 A’Propos czekają od najbliższej środy do piątku w godz.
13:00-17:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

tytułem. Często właśnie te małe interakcje sprawiają, że gra wydaje nam
się bardziej realna i jeszcze bardziej
wciąga nas w swój świat.
Wśród ciekawszych szczegółów, o
które zadbali twórcy gier, znajdziemy
chociażby kostki lodu w Metal Gear
Solid 2, które po wypadnięciu na
blat zaczynają powoli topnieć, czy

kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia, a także gdy rzecz
została wydana kupującemu
w stanie niepełnym, czy też
niezupełnym.
Uprawnienia kupującego z
tytułu wady produktu określa
art. 560 i 561 kc. Zgodnie z
tymi przepisami kupujący ma
prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o
odstąpieniu od umowy, z tym
że z tego drugiego uprawnienia może skorzystać, jeśli
wada jest istotna. Kupujący
może także żądać wymiany
przedmiotu sprzedaży na rzecz

też japonki w GTA V, które nie przylegają ciasno do stopy, a przy każdym
kroku wydają specyficzne dla tego
typu obuwia dźwięki. I właśnie takie małe detale nieraz dają wielkie
efekty, które pogłębiają immersję i
zapewniają jeszcze większą radość
z rozgrywki!

wolną od wad albo może
żądać usunięcia wady.
Pamiętajmy, że gdyby rzecz
sprzedana była przez sprzedawcę kilkakrotnie naprawiana i te naprawy nie przyniosłyby rezultatu, to kupującemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądanie
zwrotu całej ceny sprzedaży.
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

Wiktoria „Wikunya” – SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Konto „Can You Pet The
Dog?” (w tłumaczeniu na
polski „Czy możesz pogłaskać psa?”) już lada moment dobije do 400 tys. obserwujących na Twitterze.
Spytacie, ale o co chodzi?

Fot. użyczone (www.images4.alphacoders.com/www.1freewallpapers.com)

Wielki detal

DARAŻ i DORADCY ul. Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Fragment jakiej ulicy widoczny
jest na załączonym, historycznym
już zdjęciu?
.............................................................
.............................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w restauracji A’Propos w Wałbrzychu (ul. Wieniawskiego 82)
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Kamienice do przebudowy

Środki przeznaczone zostaną choćby na restaurację kompleksu przy ul. Zamkowej 2 na
cele USC w kwocie 7 mln zł, czy konserwację
i rekonstrukcję wystroju sal barokowych
Zamku Książ w Wałbrzychu oraz posadzek
nad salami barokowymi na II piętrze za
kwotę 9,94 mln zł, restaurację obiektów
zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap
II, 17,5 mln zł, czy wprowadzenie wentylacji
oraz udostępnienie Lisiej Sztolni wraz z
budową infrastruktury za kwotę 15 mln zł.

W ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycji budynki przy ulicy Niepodległości 14–16 zostaną wkrótce całkowicie zmodernizowane.

Łącznie projekt rewitalizacji Wałbrzycha zakłada inwestycje na sumę 242 mln zł i obejmuje
remonty dróg, kamienic, zbiorników wodnych,
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Prace te będą prowadzone do 2023 roku.

- Dzięki tym środkom zmieniamy obraz
Wałbrzycha. To nie tylko remonty gruntowne
starych kamienic, ale remonty dróg, poprawa
bezpieczeństwa, poprawa efektywności energetycznej – mówi prezydent Roman Szełemej.

Fot. (red)
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Bądź piękna

Geometria brwi

Przykładamy wagę do naturalnego wyglądu, co nie
oznacza, że brwi mogą być
dziełem przypadku. Mają być
symetryczne i dopasowane
do rysów twarzy. Źle dobrany
kształt może powodować
wrażenie smutnej twarzy lub
ciągłego zdziwienia. Dobra
stylizacja, przeciwnie – potrafi podnieść powiekę bez
skalpela, poprawić wygląd

Zalotka MAKE UP & LASHES
www.zalotkamakeup.versum.com
tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu
całej twarzy. Dlatego powstało mapowanie brwi. Polega
ono na stworzeniu rysunku,
najczęściej za pomocą nici

brudzącej lub suwmiarki. Tworząc rysunek bierze się pod
uwagę rysy twarzy, wytycznymi są uszy, nos, a nawet usta.

Fot. użyczone (Ewelina Małecka-Gad)

Większość z nas pamięta lata 90., gdy
królowały cienkie, zaokrąglone brwi.
Gwiazdy, w tym Christina Aguilera,
Gwen Stefani czy nawet większość
mijanych na ulicach kobiet, posiadało
wąskie łuki. Dziś wiele się zmieniło i
bardzo dobrze!

Możemy mieć pewność, że
uzyskany kształt będzie odpowiedni do danej twarzy, a łuki
brwiowe będą symetryczne.
Geometrię brwi stosuje się
przed wykonaniem makijażu permanentnego, co jest
zrozumiałe, bo jest to za-

przepytuje Was

bieg, którego efekty są dość
długotrwałe. Wykorzystuje
się ją również coraz częściej,
świadomie wykonując hennę
oraz farbki przeznaczone do
brwi. Nowoczesne produkty,
bardzo często nie tylko farbują, pięknie maskują ubytki,

ci się z Wałbrzyską Specjalną
Strefą Ekonomiczną”?
Jak wypadła nasza sonda? Jedna trzecia z was nie
potrafiła wskazać żadnego
zakładu działającego w strefie, odpowiadając „nie wiem”
lub „żaden”. Prawie połowa wskazała Toyotę. Padły
też inne odpowiedzi. Jakie?
Sprawdźcie obok. Wszystkim dziękujemy, że wzięliście

udział w sondzie, dobrze się
przy tym bawiąc, bo przecież
nie o poważne statystyki tu
chodzi, ale o dobrą zabawę.
Na nasze pytanie odpowiedziało tradycyjnie 100 osób
– 58 kobiet i 42 mężczyzn.
I jak to mamy w zwyczaju, przypominamy, że liczba
pytanych nie stanowi grupy
reprezentatywnej.
Red

Agnieszka Walenda

Jaka firma kojarzy ci się z Wałbrzyską
Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Niektórym może się wydawać, że strefa ekonomiczna jest
w Wałbrzychu od zawsze. Skoro tak, to postanowiliśmy
sprawdzić w naszej sondzie waszą wiedzę o tym miejscu.
Zapytaliśmy, jaka firma kojarzy wam się z Wałbrzyską
Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Wielu wałbrzyszan i mieszkańców całego regionu pracuje w zakładach umiejscowionych w naszej podstrefie
WSSE. Jeśli nawet nie jesteście
tam zatrudnieni, to prawdopodobnie często tamtędy
przejeżdżacie, żeby ominąć
korki w Śródmieściu. Pomyśleliśmy, że sprawdzimy waszą wiedzę o strefie. Pytanie
brzmiało: „Jaka firma kojarzy

ale potrafią też dzięki dobrym
składom odżywiać. Musimy
również pamiętać o tym, aby
nie regulować brwi nieumiejętnie, nie usuwać zbyt wielu
włosków, ponieważ nie zawsze one odrastają.

4

ROZMOWA TYGODNIA
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Jesteśmy skrajnymi kierowcami
– Jest tak, jakbyśmy zaraz po przedszkolu poszli
do liceum. Nie ma etapu przejściowego w szkoleniu kierowców – mówi Piotr Starczukowski, szef
Wałbrzyskiej Akademii Bezpiecznej Jazdy.
Jaki jest największy grzech polskich kierowców?
- Powiedziałbym, że ignorowanie przepisów. Widząc
drogę dwupasmową ze
znakiem ograniczającym

Zazwyczaj na tych pierwszych zajmujemy się prostymi zagadnieniami
związanymi z przepisami ruchu
drogowego. Na przykład pytam o
dozwolone prędkości obowiązujące
w Polsce na różnego typach dróg.
Wyobraź sobie, że 90 proc. osób
nie jest w stanie poprawnie odpowiedzieć.
Jesteśmy niedouczeni?
- Raczej brakuje systematycznego szkolenia kierowców. W naszej
Akademii zajmujemy
s i ę

prędkość na przykład do 40 km/h, bo
w sąsiedztwie jest budowa, pokaż mi
kierowcę, który do tego się zastosuje.
Skoro wszyscy jadą tam szybciej,
to i ja pojadę. Przecież nic się nie
stanie. To taka wzajemna tolerancja
łamiących podstawowe reguły, a
później dziwimy się, że dochodzi do
wypadków. Inną sprawą jest, że ten
znak na przykład po godz. 16:00 nie
ma sensu, bo nikt tam już nie pracuje.
Jako Wałbrzyska Akademia
Bezpiecznej Jazdy wpływacie na
zachowania kierowców?
- Przede wszystkim staramy się
przybliżyć problemy, z którymi możemy spotkać się na drodze. Uświadomić zagrożenia. Od 15 lat prowadząc
szkolenia przy wsparciu Toyoty, zawsze robimy akcje tematyczne. W tym
roku wymyśliliśmy hasło „Chcemy jeździć, chcemy wracać”. Zamierzamy w
ten sposób zwrócić uwagę na osoby
starsze i niepełnosprawne, które przecież także poruszają się po drogach.
Do Akademii trafiają uświadomieni kierowcy?
- I tak, i nie. Kursanci odbywają
zajęcia teoretyczne i praktyczne.

podstawowymi zagadnieniami.
Uczymy ludzi hamować, przyspieszać
i pokonywać zakręty. To jest wiedza
podstawowa, ale zauważam, że
nie została ona w zadowalającym
stopniu przyswojona.
Szkoły jazdy źle uczą?
- Nie jestem w stanie odpowiedzieć zerojedynkowo. Obrazowo
mówiąc, jest tak, jakbyśmy zaraz po
przedszkolu poszli do liceum. Nie
ma etapu przejściowego w szkoleniu
kierowców. Dostajemy prawo jazdy,
czyli uprawnienia umożliwiające
nam pewne czynności, ale nie dające
nam umiejętności i trafiamy z nim do
dżungli, jaką jest ruch miejski. Nie
zastanawiamy się nad wykonywanymi czynnościami, lecz staramy się
przetrwać. Nie zawsze w zgodzie z
przepisami. Robiąc naszym uczestnikom z kilku- lub kilkunastoletnim
stażem za kółkiem test na prawo
jazdy wychodzi, że popełniają oni
średnio 10 błędów.
Dużo.
Ogólna tendencja jest taka, że
wszyscy uważamy się za dobrych
kierowców, bo przecież prowadze-

Fot. użyczone (archiwum prywatne Piotra Starczukowskiego)

» - Brak wyobraźni kierowców
powoduje, że ludzie giną
na drogach – mówi Piotr
Starczukowski

Często dostajesz mandaty
- Ale zacząłeś! (śmiech). Bardzo
rzadko.
Kiedy ostatnio zostałeś ukarany?
- Niech się zastanowię. Było to tak
dawno, że nie pamiętam. Uprzedzając twoje kolejne pytanie, dostałem
mandat za niewielkie przekroczenie
prędkości.
Nadmierna prędkość to jeden z
głównych powodów wypadków
na polskich drogach?
- To bardzo prosta zależność.
To, co przydarzy nam się przy 30
km/h, będzie miało zupełnie inny
efekt niż zdarzenie przy 100 km/h.
W tym pierwszym przypadku jeśli
dojdzie do zderzenia z innym samochodem, co najwyżej otrzepiemy kurz z poduszek powietrznych
i wyjdziemy z auta bez szwanku.
Przy większej prędkości poduszki
powietrzne mogą nam już nie
pomóc.
Czym jest dla ciebie bezpieczna
jazda?
- Powiem kodeksowo „bezpieczna jazda to taka, pozwalająca

bezpiecznie się zatrzymać”. To
regułka. Ktoś może ją zapamiętać, ktoś inny za chwilę zapomni.
Dla mnie słowo bezpieczna jazda
oznacza rozsądek za kierownicą.
Zaraz zapytasz, jak go zdefiniować. Moim zdaniem rozsądek
wiąże się z brakiem u kierowców
pesymizmu.
?
- Zauważ, że wielu kierowców
podejmuje decyzję przeważnie
myśląc, że im się uda. Że jakoś
„przelecimy” przez skrzyżowanie
„na pomarańczowym”, że policja nas nie złapie, że podczas
wyprzedzania nie wyskoczy zza
górki inny samochód, a pieszy
nie wejdzie prosto pod koła. Na
drodze jesteśmy skrajnymi optymistami. Powinniśmy zastanawiać
się, co stanie się, gdy dojdzie do
nieprzewidzianej sytuacji. Musimy
też myśleć bardziej odpowiedzialnie. Przewidywanie i świadomość
ryzyka są najbardziej pożądanymi i
pozytywnymi elementami podczas
jazdy samochodem wpływającymi
na bezpieczeństwo.

nie samochodu jest wręcz banalnie proste. Tymczasem większość
kierowców jeździ intuicyjnie na
tzw. „nosa”. Jeśli poruszamy się po
mieście, z wioski do wioski, z pracy
do domu, to często jesteśmy słabymi
kierowcami .
Twoja Akademia pomaga stać
się lepszym kierowcą?
- Przede wszystkim stawiamy na
praktykę, ale na poziomie podstawowym. Wyjaśniamy, jak kierowcy
mogą się samodoskonalić, bo mogą
robić to codziennie. Podpowiadamy,
w jaki sposób najłatwiej to osiągnąć.
Nie słyszałem, żeby ktoś kiedykolwiek narzekał na nasze szkolenia.
Wręcz przeciwnie. Dotąd przeszkoliliśmy bezpłatnie około 3000 osób.
Może ta liczba wygląda na imponującą, ale tak nie jest. Mam poczucie,
że wciąż szkolimy za mało osób, choć
cieszę się, że robimy to lokalnie. Dla
wałbrzyszan i mieszkańców okolicznych miejscowości. Pamiętajmy też,
że jedna osoba przeszkolona na naszych kursach to tak naprawdę cztery
osoby przeszkolone później w domu.
Jakie najgorsze nawyki mają
przychodzący na szkolenie kursanci?
- Wiem, że to, co powiem, może
wydać się nieprawdopodobne, ale
mamy duże problemy z hamowaniem lub przyspieszaniem. Nie potrafimy zatrzymać się nagle przed jakąś
przeszkodą. Niemal każdy samochód
jest dziś wyposażony w system ABS,
który nas oszukuje. Hamujemy z
siłą 60 proc. i trzeba się nauczyć
hamować z maksymalną siłą, żeby
awaryjne zatrzymanie samochodu
było skuteczne.
Który niedozwolony manewr
na drodze najbardziej cię irytuje?
- Gdy widzę jadącą kolumnę samochodów, bo jest podwójna ciągła i zakaz wyprzedzania, a jeden
wariat wyprzedza wszystkich i gna
na złamanie karku. Powiem rzecz
niepopularną. Prędkość sama w sobie nie zabija. To nasza ograniczona
wyobraźnia i brak świadomości skutków prędkości powoduje, że ludzie
giną na drogach.
Jakimi jesteśmy kierowcami?
- Jesteśmy skrajnymi kierowcami.
Od przesadnej uprzejmości po szczyt
chamstwa. Od nadmiernej ostrożności po nieprawdopodobną brawurę.
Pośrodku jest bardzo wąska grupa
kierowców.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

JEDLINA-ZDRÓJ

Linia kolejowa jak obwodnica
Przez Jedlinę-Zdrój wiedzie m.in. linia kolejowa 285 łącząca Jedlinę ze Świdnicą. Trwają na niej bardzo intensywne
prace. Część z nich już się zakończyła, część jest kontynuowana.

Linia 285 w roku 2004 została zamknięta.
Obecnie trwają na niej intensywne prace
rewitalizacyjne. Po ich zakończeniu będzie

można przejechać szynobusem lub pociągiem turystycznym z Jedliny-Zdroju do Świdnicy Kraszowic. W ramach prowadzonych
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prac rewitalizacji i odnowieniu podlegają nie
tylko same tory, ale również liczne obiekty
inżynieryjne. W Jedlinie-Zdroju przy ul. Chopina powstaje właśnie przystanek kolejowy.
- Ta inwestycja zdecydowanie zwiększy
ruch turystyczny. Będzie także bardzo praktyczna do komunikacji. Szybki transport
publiczny jest przyszłością. My przywiązujemy do tego taką wagę jak Wałbrzych do
obwodnicy. Ta inwestycja zmieni oblicze
Jedliny – mówi burmistrz Leszek Orpel.

» Wałbrzyszanin zrobił
sam takie buty

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)
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SCB

kupno gotowej podeszwy.
Wyszło znów bardzo dobrze.
Czerwone, oryginalne trzewiki prezentują się naprawdę
wybornie. Nikt by nie pomyślał, że zostały zrobione przez
szewca-amatora.

kowskiego z jego brązowym
„oksfordem”. Był jedynym
Polakiem, który wziął udział
w zeszłorocznej edycji mistrzostw. Do finału dostali
się najwybitniejsi szewcy
z całego globu. Amator z
Wałbrzycha nie miał z nimi
wielkich szans i zajął ostatnie, 40 miejsce, ale… Sam

Fot. użyczone (archiwum prywatne Sebastiana Makowskiego)

» Takie m.in. wyroby
wychodzą spod ręki
szewca-amatora z
Wałbrzycha

WAŁBRZYCH

Był sobie pewien amator
Zrobiliście sobie kiedyś buty? Własnoręcznie? Tak, wiemy, pytania
brzmią jakbyśmy mieli wysoką gorączkę. Gdy jednak poznacie historię Sebastiana Makowskiego, przyznacie, że nie są aż takie absurdalne.

» Sebastian
Makowski z
butem, którego
przygotowuje
dla syna

Gdy kilkadziesiąt lat temu mały
„Seba” przechodził z ojcem obok
sklepu szewskiego w Wałbrzychu, kilkulatek rzucił tylko, że
nigdy nie będzie robił butów.
Bo niby czemu? W rodzinie nie było tradycji, a on
chciał podążyć inną drogą
zawodową. I tak podążał
aż do czasu, gdy jako dorosły mężczyzna przypadkowo
zobaczył film w internecie. Ktoś
pokazywał, jak samemu zrobić
buty. Potem Sebastian Makowski,
obejrzał następny film i kolejny, i…
zdecydował, że sam spróbuje. Jak
to, zapytacie? – Nie wiem, dlaczego
tak postanowiłem. To wyszło jakoś
samo z siebie. Tak mnie to zaciekawiło, że wziąłem się do roboty, choć
cały czas miałem przed oczami scenę,

gdy mówiłem ojcu, że nie będę robił butów
– śmieje się dziś 44-letni wałbrzyszanin. I
jak mówi, nie jest wcale szewcem, jedynie
oddaje się szewskiej pasji.
Zaczęło się od drobnych przedmiotów.
Etui do telefonu, jakiś breloczek, pasek
do zegarka. Hobby tak go wciągnęło, że
postanowił zrobić krok dalej. Zaczął szukać
informacji w internecie. – Moimi mistrzami
stali się szewcy, którzy dodawali filmiki na
serwis YouTube. Do tego doszła literatura,
stara jak świat, ale bardzo pomocna. Moim
warsztatem jest natomiast dom, w którym
mieszkam i gdzie sobie stukam i pukam –
mówi żartobliwie Sebastian Makowski.
Tym kolejnym krokiem było zrobienie żonie
torebki. Spodobała się, więc postanowił
rzucić się na głęboką wodę i „stworzyć”
buty. Łapiecie się za głowę, nie dowierzając? My też! Najpierw projekt, potem
wykrajanie, szycie i klejenie. A i jeszcze

W zeszłym roku wałbrzyszanin zdecydował się wystartować w mistrzostwach
świata w szewstwie! – Dlaczego wziąłem udział w
konkursie w Londynie? Dla
zabawy i trochę dla sprawdzenia siebie. Spełnienie
ściśle określonych kryteriów
wstępnych jak dla mnie było
już wyzwaniem – podkreśla
nasz rozmówca. Angielscy
organizatorzy w specyfikacji
określają bowiem dokładnie,
jak but ma być zrobiony i w
jakim czasie. Właśnie but,
a nie para. Z całego świata
nadesłano wiele propozycji. Do konkursu głównego
zakwalifikowano 40 najlepszych, w tym Sebastiana Ma-

udział w konkursie był dla
niego wielkim sukcesem. –
Były to prawdziwe mistrzostwa świata w szewstwie,
więc bez skrępowania mogę
powiedzieć, że przegrałem
z prawdziwymi mistrzami
przez duże „M”. Mieli przynajmniej jakieś tło – jak zwykle z dystansem podsumowuje wałbrzyszanin.
W tym roku znów spróbuje swoich sił w Londynie.
Szewc amator z Wałbrzycha
zamierza zająć przedostanie
miejsce. – Będzie trudno,
ale co tam. W końcu i tak
nie wiedzą, kim jestem i nie
będą mnie wytykać palcami
– kończy.
Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA
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GŁUSZYCA

Czubówna nas poprowadzi
Wydrążone w zboczach góry
Osówka podziemne korytarze były częścią budowanego
przez nazistów podczas II wojny światowej kompleksu Riese
(niem. Olbrzym), do którego
należą też Walim i Włodarz.
Budowę korytarzy rozpoczęto w 1943 roku. Do dziś
nie wiadomo, do czego miały
służyć. Według niektórych
miały tam znajdować się fabryki broni. Inni twierdzą, że

podziemia miały być kwaterą
samego Adolfa Hitlera. Prócz
korytarzy, pod ziemią można
zobaczyć jeszcze dwa obiekty
„naziemne” – Kasyno i Siłownię. Budowniczymi „miasta”
byli więźniowie z pobliskiego obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen (Rogoźnica).
Podziemne Miasto Osówka
rozwija się z roku na rok. Infrastruktura turystyczna tego
miejsca stale się poprawia,

wprowadzone zostały nowe
elementy i udogodnienia.
Jeżeli dawno tam nie byliście, możecie się zdziwić, gdy
zawitacie po wielu latach.
We wrześniu ubiegłego roku
została otwarta nowa trasa
multimedialna, dzięki której
historia tego miejsca opowiedziana jest w niezwykle
ciekawy i nowatorski sposób.
Przewodnikami na trasie są m.
in. Adam Ferency czy Krystyna

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Jaka pierwsza atrakcja tur ystyczna przychodzi
wam do głowy, gdy pomyślicie o Głuszycy? Jasne,
że Podziemne Miasto Osówka. Przynajmniej my
mamy takie skojarzenie.

» Wydrążone w zboczach góry Osówka podziemne korytarze
były częścią kompleksu Riese

Czubówna. Udało się wykorzystać także metody hologramu
i mappingu. Sami się przekonajcie, na czym to polega.

O znaczeniu Osówki
świadczą też nagrody. Do
najważniejszych należą Certyfikat Polskiej Organizacji

Turystycznej oraz złoty medal Targów Turystycznych
Tour Salon.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Słowo pałac na pewno kojarzy wam się z czymś
pięknym, niedostępnym i ekskluzywnym. Wcale jednak tak nie musi być. Wystarczy, że przejedziecie
się do Jedliny-Zdroju.
Wśród licznych atrakcji miasta nie sposób pominąć Zespołu Pałacowo-Hotelowego
„Jedlinka”, mieszczącego się
przy ul. Zamkowej 8. To historyczne miejsce jest ważnym
punktem na mapie turystycznej całego regionu.
Pałac można zwiedzać codziennie w godz. od 10.00
do 18.00, z wyjątkiem poniedziałków. Oprócz standardowego „oglądania”, podczas

którego poznamy zarówno
historię samego miejsca, jak
i dzieje właścicieli oraz całego
regionu, na turystów czekają specjalnie przygotowane
projekty. To „Teatr historii”,
„Wyprawa w czasie”, „Gabinet Kristera” czy „Nauka
przez zabawę”. Dodatkową
atrakcją jest znajdująca się
bezpośrednio przy pałacu
replika wagonu sztabowego
pociągu specjalnego „Ame-

rika” i replika samolotu myśliwskiego Fokker Dr.1, którym
latał „Czerwony Baron”, czyli
Manfred von Richthofen – największy as lotnictwa w czasie
I wojny światowej.
Dodatkowo w Pałacu „Jedlinka” odbywają się często
różne wydarzenia: wystawy,
koncerty, spektakle, konferencje i uroczystości. Oprócz pałacu w skład kompleksu wchodzi
również trzygwiazdkowy Hotel

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Pałac brzmi dumnie

» W tym miejscu na pewno nie będziecie się nudzić

„Jedlinka”, oferujący restaurację i bar z tarasem, mini
SPA, wypożyczalnia rowerów i
sala konferencyjno-eventowa,
oraz Browar „Jedlinka” wraz z
hostelem i restauracją. W browarze napijemy się warzonego

na miejscu piwa. To „Czerwony
Baron”, „Marcowa Dama”, „Jaśnie Książę” i „Pszeniczny Pan”.
Dzięki malowniczemu położeniu, dostępności licznych
tras pieszo-rowerowych,
bliskości innych atrakcji tu-

rystycznych regionu Pałac
„Jedlinka” jest znakomitym
miejscem zarówno dla miłośników historii, osób aktywnych, ale też tych szukających
wypoczynku blisko natury.
Red

MIEROSZÓW

Zobaczyć Zamek Radosno i umrzeć. No to byłaby
duża przesada, ale znajdujące się w dolinie potoku
Sokołowiec, na wysokim, urwistym wzgórzu ruiny
na pewno warto odwiedzić.
Zamek zbudowany został
pod koniec XIII w. przez księcia
świdnicko-jaworskiego Bolka I.
Istnieją też przypuszczenia, że
wznieśli go Czesi jako przeciwwagę dla pobliskiej warowni
Rogowiec. Wybudowany z
kamienia na planie regularnym
z wieżą miał strzec pogranicza
księstwa świdnicko-jaworskiego z Czechami. Radosno wielokrotnie zmieniało właścicieli.
Zdobyli go husyci, a pod koniec

XV w. stał się siedzibą rycerzy
rabusiów, którzy napadali na
konwoje kupców idących ze
Świdnicy w stronę Czech. W
1497 r. wojska śląskie zdobyły
go, zniszczyły i od tego czasu
pozostaje w ruinie. Do dziś
zachowały się pozostałości
12-metrowej cylindrycznej
wieży i resztki murów obwodowych.
Jedna z legend mówi o
czeskim rycerzu, który po-

stanowił wybudować na
szczycie wzniesienia zamek,
mający górować nad Rogowcem. Niezadowolony z
pracy okolicznych chłopów
rycerz rzucił się w przepaść ze
szczytu swej „niewystarczająco wysokiej wieży”. Podobno
jego duch po dziś nie może
zaznać spokoju i wciąż błąka
się i straszy w zamkowych
ruinach. Niektórzy nawet
twierdzą, że jak się dobrze

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Tajemnicze ruiny

» Warto z Sokołowska ruszyć na szlak,
by dotrzeć do ruin Zamku Radosno

wsłuchać, można wciąż usłyszeć jęki i wycie…
Aby zobaczyć zamek, warto
wyruszyć z Sokołowska żółtym
szlakiem, który wznosi się łagodnie wzdłuż miejscowości.
Po drodze możemy podziwiać

malownicze stożki Włostowej,
Kostrzyny i Suchawy – tej
ostatniej z widocznym urwiskiem Czerwonych Skałek.
Między drzewami na wzgórzu
można dostrzec Śnieżkę. Przy
ruinach wieży szlak zakręca

w prawo i prowadzi wąskim
grzebieniem obrazującym
walory obronne miejsca do
skrzyżowania duktów na rozległej przecince, z której widać
szczyty Waligóry i Suchawy.
Red
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» Szpital przy dzisiejszej ul. Batorego. W oddanym do
użytku w 1908 roku budynku mieściły się nie tylko sale
dla chorych, sale operacyjne i gabinety diagnostyczne,
ale także pomieszczenia do kąpieli leczniczych oraz
mieszkania dla personelu / Monographien deutscher
Städte, Bd. XVI Waldenburg in Schlesien, Berlin 1925

Koniak najlepszy na oparzenia
Pierwsze objawy zbliżającej się choroby sprawiają, że czujecie się niepewnie?
Do złego samopoczucia dołącza obawa o to, na kiedy uda wam się dostać „numerek” do lekarza? A może w sezonie coraz dłuższych kolejek do przychodni
warto zaufać sposobom naszych prababć?
W końcówce lat 30. minionego
wieku tak oto radzono gospodyniom
domowym postępować w przypadku
różnych dolegliwości

Gorączka

Prawidłowa temperatura ciała,
którą powinniśmy mierzyć pod
pachą przez przynajmniej 10 do 15
minut, wynosi od 36,5 stopni rano
do 37 stopni wieczorem. Przejściowy, lekki wzrost temperatury
może pojawić się po obfitym posiłku, długotrwałym przebywaniu
na słońcu, gorącej kąpieli czy też
dużym wysiłku fizycznym. Jeśli temperatura przekracza 40 stopni bez
żadnej z tych przyczyn, to będzie
ona z pewnością objawem choroby.
Należy wówczas regularnie (dwa
razy dziennie) mierzyć temperaturę
ciała i zapisywać wyniki, aby mógł

je obejrzeć lekarz. Z przebiegu
gorączki wezwany lekarz może wyciągnąć wiele cennych wniosków.
Przy niektórych chorobach, nagły
wzrost temperatury może wywoływać dreszcze. Wysoka gorączka
może być początkowym objawem
np. zapalenia płuc, szkarlatyny czy
grypy. Jednak wysoka temperatura
nie powinna być leczona sama w
sobie, jest ona raczej sygnałem, że
organizm podejmuje wysiłek w celu
zwalczenia choroby.
Postępowanie: leżenie w łóżku,
lekka dieta, dużo napojów, ewentualnie zimne okłady na górną część
ciała.

Ból brzucha

Może być spowodowany wzdęciami lub nieprawidłową pracą
jelit (biegunka, zaparcia – w tym

» Apteka Adler-Apotheke przy Breslauerstr., dzisiejszej ul. Armii
Krajowej na Starym Zdroju, lata 30. XX w. / dolny-slask.org.pl
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ostatnim przypadku często
wrażliwa na dotyk jest lewa
strona brzucha). Ból umiejscowiony po boku i poniżej
pępka może świadczyć o
zapaleniu wyrostka robaczkowego. Skurcze poniżej
prawego żebra sygnalizują
natomiast, szczególnie u
kobiet, możliwą obecność
kamieni żółciowych. Z kolei
kolki pojawiające się w okolicy nerek i promieniujące w
kierunku pęcherza każą podejrzewać kamienie nerkowe. Bardzo gwałtowny ból
brzucha może być oznaką
pęknięcia wrzodu żołądka
lub skrętu jelit. Zapalenia
kobiecych narządów, np.
jajowodów powodują z kolei
ból i wrażliwość na dotyk
dolnej części brzucha. U
kobiet dodatkowo przychodzące falami bóle połączone
z krwawieniem są zwykle
oznaką poronienia.
Postępowanie: leżenie w
łóżku, ciepłe okłady na brzuch,
głodówka do czasu przybycia
lekarza, w każdym przypadku
herbata rumiankowa.

Oparzenia

Oparzenia powstają na
skutek działania płomienia
lub gorących przedmiotów
metalowych na skórę. Do
oparzeń zalicza się także oparzenia słoneczne. Najczęstszą przyczyną powstawania
oparzeń jest nieostrożność:
niewłaściwe obchodzenie
się z benzyną przy otwartym ogniu, nieuwaga przy
otwartych kurkach gazowych,
wlewanie nafty do niedoga-

szonego pieca, wyrzucanie
płonących zapałek albo niedopałków na łatwopalne
materiały, zasypianie przy
włączonych poduszkach elektrycznych itp.
Zależnie od siły i długotrwałości działania ciepła
odróżnia się 3 stopnie:
• stopień 1.: bolesne zaczerwienienie skóry
• stopień 2.: tworzenie się
pęcherzy, obok których widoczne są objawy oparzenia
1. stopnia
• stopień 3.: powstawanie
strupów i zwęglenia
Postępowanie: Przy oparzeniach 1. stopnia wystarczające jest owinięcie oparzonego miejsca gazą nasączoną
wodą wapienną zmieszaną
w równych proporcjach z
olejem lnianym. Godne polecenia domowe sposoby to
także posypanie oparzonego
miejsca mąką lub utartymi
surowymi ziemniakami albo
posmarowanie białkiem lub
żelatyną. Przy oparzeniach 1.
stopnia obejmujących większą powierzchnię ciała należy
wezwać lekarza, ponieważ
oparzenia obejmujące więcej niż jedną trzecią ciała są
zagrożeniem życia.
Pęcherzy powstałych w
wyniku oparzenia 2. stopnia
nie należy w miarę możliwości przebijać, ponieważ
traci się w ten sposób ochronę dla niżej położonych,
wrażliwych warstw skóry,
co prowadzić może do bólu
i ryzyka zakażenia. Dlatego
też należy zachować dużą
ostrożność przy usuwaniu

HISTORIA NIEZNANA
odzieży z poparzonej osoby.
Trwale przylegające części
ubrania należy starannie
obciąć dookoła i pozostawić
na skórze. Jeśli pęcherze są
bardzo duże i napięte, należy je nakłuć igłą uprzednio
wyparzoną nad płomieniem,
a potem delikatnie naciskając pęcherz kawałkiem gazy
wycisnąć zgromadzony wewnątrz płyn. Następnie na
takie miejsce należy założyć
opatrunek. Godne polecenia
są specjalne opatrunki na
oparzenia marki Bardella,
którymi przykrywa się lub
owija oparzone miejsca.
Opatrunek taki można nosić
przez kilka dni.
Płonące ubranie należy
gasić przewracając poszkodowaną osobę na ziemię i
nakrywając ją kocami lub
innym ubraniem. Po ugaszeniu płomienia poparzonego
polewamy obficie wodą, tak
aby przeniknęła aż do skóry.
Ważne jest, żeby taka osoba,
będąc w szoku nie biegła
przed siebie, ponieważ pęd
powietrza będzie wówczas
podsycał płomień.
Osoby poparzone zazwyczaj odczuwają pragnienie,
które najlepiej ugasić podając do picia ciepłe napoje z
dodatkiem koniaku.
Oczywiście absolutnie nie
polecamy zrezygnowania
z fachowej porady lekarskiej, ale może czasem warto
sięgnąć najpierw po stare
metody?
Praktischer Ratgeber für Verlobte, E.
Schwarzkopf (red.), Stuttgart 1938 (?),
opr. i tłum. J. Drejer
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» Zbudowany w latach 1927-28 przy dzisiejszej ul. Browarnej budynek zarządu miejskiej
i powiatowej kasy chorych, w którym mieściły się również gabinety lekarskie i
stomatologiczne / Rogge O., Mittmann W., Neubauten im Waldenburger Industriegebiet,
Berlin 1930, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

» Budynek narożny przy dzisiejszym Pl. Grunwaldzkim (Viehäuserplatz) zbudowany według projektu z roku 1910. Na parterze
początkowo znajdowała się cukiernia, a następnie utworzono tam aptekę Vierhäuser-Apotheke / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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» - To nie jest tak, że facet
po pięćdziesiątce jest już
spełniony – mówi Jacek
Bończyk

Często bywa Pan w Wałbrzychu?
- W sumie rzadko, bo głównie dzielę czas na Warszawę i
miejsca, gdzie gram koncerty czy reżyseruję. Ale lubię
przyjeżdżać w te strony. Z
radością stwierdzam, że nagle
w cztery godziny z kawałkiem
można tu dotrzeć. Obserwuję
z przyjemnością to, co dzieje
się w Zamku Książ. Z zainteresowaniem czytam o takich
inicjatywach jak „Miasto bez
plastiku”. Podoba mi się to,
bo to oznacza, że Wałbrzych
się rozwija.
A słyszał Pan, że Harcówka jest remontowana
i znowu będzie miejscem
spotkań?
- Nie słyszałem, ale to bardzo dobry pomysł. Harcówkę
kojarzę z czasów szkół średnich, bo tam się wybieraliśmy,
żeby popatrzeć na miasto,
albo po prostu odpocząć.
Myślę, że przede wszystkim
macie dużo szczęścia mając
„łebskiego” prezydenta. Nie
ukrywam mojej sympatii do
niego, bo jest człowiekiem
bardzo mocno zaangażowanym. Widać, że mu bardzo
zależy na tym, aby Wałbrzych
rozwijał się i był piękniejszy.
Co wiąże Pana z twórczością Wojciecha Młynarskiego?
- Wojtek przez lata mnie
namawiał, żebym wreszcie
zrobił recital złożony tylko z
jego piosenek. Nagrywając
różne płyty i koncerty, często
oczywiście sięgałem po jego
tłumaczenia i teksty. Później
wymyśliłem specjalnie dla
niego Festiwal Twórczości
Wojciecha Młynarskiego, który odbywał się nad morzem.
Zależało mi na tym, żeby Woj-

tek tam był. I bywał z nami
przez 3-4 dni, podczas których
bardzo się udzielał. W efekcie,
kiedy go zabrakło, pomyślałem sobie, że jest to rodzaj
misji. Trzeba dalej śpiewać
jego piosenki i pokazywać,
że jego przepiękne teksty to
prawdziwa skarbnica wiedzy
i mądrości. Dużo też z nich
bierzemy, nie zdając sobie
nawet z tego sprawy: „przyjdzie walec i wyrówna”, „nie
ma jak u mamy”, „po co babcię denerwować”, „w Polskę
idziemy”. Warto się czasem
zatrzymać i pomyśleć, że był
taki facet i napisał ponad trzy
tysiące utworów.
Podczas recitalu śpiewam
zaledwie kilkanaście piosenek, ale nadal odkrywam
kolejne jego teksty, libretta i
tłumaczenia. Był to absolutny
geniusz polskiej piosenki, a
ja miałem wielkie szczęście
być przy nim przez ostatnich
kilkanaście lat. Kiedyś przyjechałem specjalnie dla niego
do Lubina, na Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Francuskiej.
Chciałem go spotkać. Wtedy
dostałem grand prix festiwalu i tak zaczęła się nasza
znajomość. Potem Wojtek
stymulował mnie do pracy i
rozwoju, wskazywał kierunki
i repertuar.
Czy jako zdobywca wielu
nagród i wykładowca akademicki, widzi Pan swoich
następców?
- To trudne, bo wszystko się
zmienia. Prowadząc zajęcia z
bardzo młodymi ludźmi, dostrzegam różnicę, że jeszcze
parę lat temu nie musiałem
opowiadać, kim jest Młynarski, Brel, Brassens, Aznavour.
Trafiam na dwudziestolatków,
którzy nie mają o tym poję-

Fot. Piotr Bogdański

Publiczność, która wypełniła niemal do
ostatniego miejsca widownię szczawieńskiego teatru, nie mogła być zawiedziona. Jacek Bończyk dał
udany koncert. Ten pochodzący z Wałbrzycha artysta
znalazł też czas, żeby porozmawiać z WieszCo.

cia. Przy czym nie należy się
na nich za to obrażać. Opowiadam im o nich i proszę,
żeby zgłębili temat u „wujka
Googla”. Miłe potem jest to,
że ktoś, kto jest ode mnie
młodszy o 30 lat albo więcej,
zachwyca się tekstem, którego
wcześniej nie znał, czy to jest
Młynarski, Osiecka, Kofta, czy
Kaczmarski.
Czego Pan słucha w samochodzie?
- Zdziwiłaby się Pani. Od
koncertów fortepianowych
Rachmaninowa po Metallicę,
AC/DC, Pink Floyd, Piotra Bukartyka, Jacka Kaczmarskiego,
Roberta Planta, Led Zeppelin.
Czasem jest tak, że wyjeżdżam z Warszawy i jadę w
trasę na jakiś koncert, i wtedy
potrzebuję energetycznych
dźwięków, a potem wracając często z kolei potrzebuję
więcej spokoju i wyciszenia
w drodze do domu.
Czy z młodych twórców
może Pan wymienić kogoś,
kogo Pan ceni?
- Bardzo szanuję Krzysztofa
Zalewskiego, świetny facet,
multiinstrumentalista. Dwie
ostatnie płyty Mroza są znakomite. Zawsze chętnie chodzę
na koncerty Kuby Badacha.
Słucham też ludzi grających
jazz – Marka Napiórkowskiego, Leszka Możdżera, który
wrócił do tria z Danielssonem
i Zoharem Fresco.

Jak tworzy Pan repertuar?
- Zawsze stawiam sobie
kolejne zadania, staram się
wyjść ze strefy komfortu. Są
to rzeczy przemyślane, do
których bardzo długo się przygotowuję np. płyta z tekstami
Stanisława Staszewskiego.
Tak samo było z piosenkami
Młynarskiego. Niezależnie od
tego są formacje, w których
gram, czyli np.w Depresjonistach ze Zbyszkiem Krzywańskim z Republiki, gdzie gramy
rocka progresywnego. Pracuję
też z młodymi muzykami nad
nowymi piosenkami. W każdym przypadku przykładam
bardzo dużą wagę do tekstów. Piosenka wtedy jest dobra, kiedy wykonawca śpiewa
ją jak własną. Nie ma piosenki
w moim repertuarze, która by
mnie nie obchodziła.
Przyjąłby Pan propozycję
zostania jurorem w telewizyjnym programie muzycznym typu Mam Talent?
- Myślałem kiedyś o tym
rozmawiając z Tymonem Tymańskim, który przyjął taką
propozycję. Miał do tego
ściśle określony stosunek.
Zawsze mówię, że najwięcej
do powiedzenia mają ci, którym takiej funkcji wcale nie
zaproponowano. Nigdy nie
dostałem takiego zapytania,
więc nie umiem się do tego
odnieść.

Czy chodzi Pan do kina i
co by Pan polecił?
- Tak, chodzę do kina i to
chętnie. W Wałbrzychu chodziłem do GDK-u, którego
teraz już nie ma. Tam widziałem za dzieciaka całą masę
świetnych tytułów – „Gorączkę sobotniej nocy”, „Szczęki”,
„Bitwę o Midway” z super
nagłośnieniem, „Poszukiwaczy Zaginionej Arki”. Z racji
tego, że wieczorami pracuję,
to zdarza mi się pójść na seans
w ciągu dnia, co jest fajne, bo
na widownię przychodzi wtedy góra kilka osób. Ostatnio
widziałem film „Jojo Rabbit”
Taika Waititi oraz „Oficera i
szpiega” Romana Polańskiego. Jestem bardzo ciekawy
nagrodzonego Oscarem „Parasite”. Niestety jeszcze nie
widziałem „Bożego ciała”, bo
gdzieś mi umknęło, obejrzę
już pewnie w telewizji. Lubię
kino, bo jest tam rodzaj magii,
który jest także obecny w
teatrze – od momentu zgaszenia światła jesteśmy w
zupełnie innym świecie.
Czy jako człowiek artystycznie spełniony: w piosence, teatrze, dubbingu,
ma Pan jeszcze jakieś marzenia?
- Mam ich całą masę. To
nie jest tak, że facet po pięćdziesiątce jest już spełniony.
Zawsze przychodzą do głowy
inne pomysły i łapię się na

tym, że na niektóre rzeczy
jest już niestety za późno np.
zawodowa gra na fortepianie, albo innym instrumencie.
Niestety nie posłano mnie do
szkoły muzycznej, za co miałem bardzo długo żal. Byłoby
mi łatwiej w życiu, gdybym
grał profesjonalnie na jakimś
instrumencie. Są dziedziny,
które leżą odłogiem, może
jeszcze kiedyś do nich wrócę.
Chociażby granie w filmach,
o które swojego czasu nie
zadbałem. Jeśli nie gram w
teatrze – zaczynam koncerty,
jeśli przestaję grać koncerty,
to rzucam się w wir dubbingu,
jeśli nie to, to biorę się za pisanie tekstów czy reżyseruję,
przez to nie ma czasu na nudę
i stagnację.
Czego teraz Panu życzyć?
- Banalnie, dużo zdrowia.
Dobrych płyt i pomysłów,
reżyserii, Myślę, że jestem w
dobrym momencie swojego
życia.
A gdyby Panu życzyć duetu, to z kim?
- Parę razy o tym myślałem
i miałem pomysł, żeby nagrać
płytę z paniami, które lubię i
cenię. To Anna Maria Jopek,
Katarzyna Groniec, Renata
Przemyk, Dorota Miśkiewicz,
Klementyna Umer. Chętnie
nagrałbym też coś z Piotrem
Bukartykiem, albo z Mariuszem Lubomskim.
Rozmawiała Paulina Chmielewska
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Obrazki w harmonii z żurawiami
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To nie był zwykły wernisaż. Otwarciu wystawy zdjęć Marcina Ryczka w Starej Kopalni towarzyszyło 1000 papierowych żurawi wykonanych podczas
warsztatów origami. Efekt? Piorunujący. Zaręczamy. A zdjęcia? Koniecznie
trzeba zobaczyć.
» Prace Marcina Ryczka (pierwszy z prawej)
prezentowane były m.in. w Japonii, USA, Indiach czy
Australii. Teraz można je zobaczyć też w Wałbrzychu

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Wystawa nosi tytuł „Harmony”. Nie będziemy pisać, że jeśli macie chwilę wolnego, to warto wybrać
się do Starej Kopalni, żeby zobaczyć prace artysty.
Nie, nie. Napiszemy inaczej. Nie macie wyjścia, po
prostu musicie wygospodarować trochę czasu, żeby
obejrzeć te fotografie. Zobaczycie niesamowite ujęcia
wykonane m.in. w Japonii, Indiach czy Tajwanie.
Zdjęcia artysty mają charakter metaforyczny, wieloznaczny i uniwersalny. Pobudzają wyobraźnię,
zachęcając widza do refleksji i własnych interpretacji.
To nie jest żadne ględzenie. Sami przekonajcie się, że
tak właśnie jest. Artysta pokazywał już swoje prace
m.in. w Japonii, USA, Niemczech, Indiach, Anglii,
Austrii, Włoszech, Serbii, Tajwanie i Francji. Były
publikowane na łamach największych światowych magazynów, dzienników i serwisów internetowych, m.in. The Guardian, The Telegraph,
Der Spiegel, Yedioth Ahronoth, La Repubblica,
Politiken, Athens Voice oraz National Geographic. Prawda, że robi wrażenie. Teraz można je
oglądać także w Wałbrzychu.
Wspomnijmy jeszcze o małym smaczku, jakże
efektownym. Integralną część wystawy stanowi instalacja wykonana z 1000 czarno-białych
żurawi origami. Wykonało je blisko 500 dzieci i
seniorów podczas bezpłatnych warsztatów w Starej
Kopalni. Żurawie nawiązują do poruszającej historii
japońskiej dziewczynki Sadako.
Na koniec jak zwykle termin, do kiedy można
oglądać wystawę. To 5 maja tego roku. A więc
czasu, żeby napawać się umiejętnościami Ryczka,
jest aż nadto.
ToP

Gwoździem po ekranie

365 dni czy 116 minut nudy
Fot. użyczone (materiały prasowe)

Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu było
„365 dni” w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa.

Twórczość pisarska Blanki Lipińskiej („365 dni” i dwa tomy kontynuacji) na pewno nie jest literaturą
przez dużą literę „L”, więc trudno
było spodziewać się dobrego kina.
No dobrze, ale to, co wykombinowało trio – reżyserzy Białowąs, Mandes
i scenarzysta Tomasz Klimala – przeszło wszelkie granicy tolerancji.
W sfilmowanym bestsellerze „365
dni” nie udało się właściwie nic.

Sztuczność i absurdalność dziesiątek
sytuacji oraz zdarzeń jest przytłaczająca. Przypomnę, że pomysł na
fabułę gorącej miłości pomiędzy Don
Massimo, czyli sycylijskim mafiosem
a Laurą , menedżerką warszawskiego hotelu, polegał na połączeniu na
styku metafizyki i bandyterki. Twarz
Laury objawiła się umierającemu
gangsterowi kilka lat wcześniej. Gdy
ją wreszcie spotyka na jawie, to co

robi? Nie, nie zaprasza jej do kina
tylko… porywa i stawia ultimatum.
Jeśli więziona dziewczyna nie zakocha się w nim w ciągu tytułowych
365 dni, to... ją uwolni. I tak zaczyna
się miłosna, a raczej cielesna, gra
między kochankami. Lecz tyle w niej
magii, erotyzmu i zmysłowości, co w
worku ubiegłorocznych ziemniaków.
Sceny erotyczne przypominają raczej
zmagania dwóch zapaśników. W tym
miejscu zamiast wytykać brak talentu
autorowi zdjęć – Bartkowi Cierlicy i
reżyserowi, może polecę kilka tytułów filmów z zacięciem erotycznym
takich jak ”Kochanek”, „Niebezpieczne związki”, „Ostrożnie, pożądanie”
czy „Ostanie tango w Paryżu”. Para
za dużo ze sobą nie rozmawia, a jak

już dojdzie do wymiany zdań, to nie
wiadomo, czy śmiać się, płakać czy
spieprzać z kina.
Jeśli jeszcze zostaliśmy, to znaczy,
że ścięło nas w kolanach aktorstwo.
Don Massimo, czyli Michele Morrone, poplamiony na wielkim ciele
niebieskim atramentem, posługuje
się zasadniczo jedną miną – urażonego samca alfa. Z kolei Anna Maria
Sieklucka, jako Laura, pręży się, robi
dziwne minki, dzielnie śpi w makijażu i odważnie świeci pośladkami,
a emocji przy tym jak na Stadionie
Narodowym podczas koszenia murawy. Niestety ewidentnie brakuje
aktorce seksapilu. Z tego świata
drewnianych postaci wyrywa nas
dopiero Magdalena Lamparska w

roli Olgi, szalonej przyjaciółki głównej
bohaterki. Ogólną irytację podsyca
obłędnie dobrana muzyka. Każde
zbliżenie musi być okraszone wielkim
hałasem. Obraz nie klei się z dźwiękami. Póki co, to mój żelazny faworyt
na tytuł knota roku. Oczywistym, że
jest to przedsięwzięcie wyłącznie
biznesowe, ale przy uczciwszym podejściu do realizacji filmu i odrobinie
większym talencie twórców, „365
dni” było do uratowania. Dałoby się
obejrzeć i zarobiłoby swoje. Tymczasem byłem świadkiem wychodzenia
widzów z sali kinowej. Mam zatem
nadzieję, że kontynuacji losów zakochanej pary nie będzie.
Ocena 0/10
Piotr Bogdański
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WAŁBRZYCH
WOK
7.03, 9.00 – „Zmapuj Siebie” – warsztaty, WOK na terenie Starej
Kopalni, ul. Wysockiego
8.03, 17.00 – Dzień Kobiet z kabaretem A JAK!, WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
9.03, 17.00 – Czytelnia Czasopism, Śródmieście. Akademia
Pogodnego Seniora. Dzień Kobiet. Spotkanie z dietetykiem
klinicznym Pauliną Augustyn
DLA DZIECI
4.03, 16.30 – Bajkowy Klub
Malucha, Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze
5.03, 16.00 – Klub Gier Planszowych, Filia nr 5 z oddziałem
dziecięcym, Sobięcin
6.03, 16.30 – Bajkowy Klub
Malucha, Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra
7.03, 10.00 – Wałbrzyskie Wró-

TEATR
DRAMATYCZNY
7.03, 11.00 – Spektakl „Instytut Goethego”
7.03, 19.00 – Spektakl „Instytut Goethego”
8.03, 18.00 – Spektakl „108
kostek cukru”
8.03, 19.00 – Spektakl „Instytut Goethego”
9.03, 18.00 – Spektakl „108

belki, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze
DLA DOROSŁYCH:
4.03, 16.00 – Dyskusyjny Klub Książki, Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra
5.03, 16.00 – Dyskusyjny Klub Książki, Wypożyczalnia Główna,
Śródmieście
7.03, 15.00 – Podróże po Literaturze, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze
PROJEKCJE FILMOWE
5.03, 17.00 – Literatura na Ekranie, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze

STARA KOPALNIA
4.03, 18.00 – Spotkanie „Jak to działa. Schronisko dla zwierząt”
5.03, 20.00 – Stand-up Błażej Krajewski „Komedia pomyłek”
6.03 - 7.03, 19.00 - Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni z biesiadą
górniczą
8.03, 17.30 – Dzień Kobiet w Sztygarówce – spotkanie plus
koncert
AQUA-ZDRÓJ
6.03, 20.00 – Dzień Kobiet w saunie
ZAMEK KSIĄŻ
6.03-8.03, 12.00 – Zamek na
obcasach – Dzień Kobiet
8.30, 20.00 – Nocne Zwiedzanie Zamku Książ – Krwawa
Hrabina

kostek cukru”
9.03, 19.00 – Spektakl „Instytut Goethego”
TEATR LALKI
i AKTORA
6.03, 9.00 – Spektakl przedpremierowy „Żabcia i Ropuch”
7.03, 17.00 – Premiera spektaklu „Żabcia i Ropuch”
8.03, 12.30 – Spektakl „Żabcia
i Ropuch”
FILHARMONIA
SUDECKA
6.03, 19.00 – Koncert symfoniczny Żurakowski/Kuzniecow
7.03, 16.00 – Spektakl komediowy „Przygoda z ogrodnikiem”
7.03, 19.30 – Spektakl komediowy „Przygoda z ogrodnikiem”
8.03, 18.00 – Koncert dla Pań
„Ada to już wypada”

9.03, 17.30 – Spotkanie z Wiolettą Wroną-Gaj „XX-wieczna
przebudowa Książa Jana Henryka XV – dokumenty nieznane”
POZOSTAŁE WYDARZENIA
3.03, 17.00 – Spotkanie „Gdy boli dusza”, art. cafe „Pod pretekstem”, ul. Rycerska
5.03, 19.00 – Evgen Malinowski – premiera płyty „Jedno serce,
dwie ojczyzny”, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
6.03, 20.00 – Koncert Castle Dreams na Dzień Kobiet, art. cafe
„Pod pretekstem”, ul. Rycerska
7.03, 18.00 – OZ śpiewa piosenki Wysockiego i Okudżawy, art.
cafe „Pod pretekstem”, ul. Rycerska
8.03, 19.00 – Koncert na Dzień Kobiet – Asocjacja Piosenek
Szczególnych, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
MIEROSZÓW
3.03-8.03, 10.00 – Wystawa pająków i skorpionów, Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego
7.03, 17.00 – Cygański wieczór z okazji Dnia Kobiet, Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego
GŁUSZYCA
8.03, 17.00 – Dzień Kobiet z koncertem życzeń, MBP-CK, ul.
Grunwaldzka
BOGUSZÓW-GORCE
3.03, 10.00 – II Dyktando Miejskie w Szybie „Witold”, ul.
Traugutta
6.03-8.03 – Mistrzostwa Dolnego Śląska w boksie, hala sportowa, ul. Waryńskiego
8.03, 17.00 – Babski Wieczór Kabaretowy, MBP-CK, pl. Odrodzenia
SZCZAWNO-ZDRÓJ
5.03, 19.00 – Spektakl „Dobry wieczór kawalerski, czyli na
drugą nóżkę”, Teatr Zdrojowy
6.03, 19.00 – Koncert „Tango Paris”, Teatr Zdrojowy
7.03, 16.00 – Wernisaż wystawy malarstwa Barbary Malinowskiej, Pijalnia Wód Mineralnych
8.03, 17.00 – Powiatowy Dzień Kobiet, koncert, Hotel Camelot-Bukowy Dworek
JEDLINA-ZDRÓJ
6.03, 19.00 – Nocne Zwiedzanie Pałacu Jedlinka
SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Co jest naprawdę ważne?

To najnowsza propozycja
dla dzieci od 3. roku życia,
którą reżyseruje Marta Kwiek.
Pełna humoru, prosta opowieść o przyjaźni dwóch płazów – żywiołowej Żabci i
pesymistycznego Ropucha,
którzy wspierają się w codziennych sytuacjach i problemach. Wszystkie działania zawsze inicjuje Żabcia, głównie
po to, by podnieść na duchu
swojego przyjaciela, służąc
mu radą, pomocą i ciepłym
słowem.
Oprócz perypetii dwójki
przyjaciół, poznamy także
losy takich postaci, jak: Ślimak, który bezustannie dba
o swoją figurę, Żółw – wiekowy pan, czuwający nad porządkiem w przedstawionym
mikroświecie, zawadiacka
Mucha, która produkuje perfumy oraz polujący na nią Nietoperz. Bohaterowie żyją w
harmonijnym świecie zgodnie
z wyznaczonym przez naturę rytmem, gdzie
wspólne spędzanie

czasu jest największą wartością, a troska o szczęście drugiej osoby czyni świat jeszcze
piękniejszym.
Spektakl „Żabcia i Ropuch”
ma uświadomić najmłodszym
odbiorcom, jakie wartości w
życiu są naprawdę istotne. To
historia nie tylko o przyjaźni i
odpowiedzialności, ale także
o odkrywaniu siły empatii i
szacunku, jakim powinniśmy
darzyć drugiego człowieka.
Spektakl z pewnością nauczy, że wymienione cechy
są najbardziej pożądanymi i
właściwymi, by po prostu żyło
się lepiej.
Prapremiera spektaklu odbędzie się 7 marca (sobota)
o godz. 17:00. Na najbliższe
pokazy popremierowe zapraszamy 8 i 15 marca (niedziele)
o godz. 12:30.

„Żabcia i Ropuch” (na motywach opowiadań z cyklu
„Frog and Toad” Arnolda
Lobela)
scenariusz i reżyseria: Marta
Kwiek
scenografia, lalki i kostiumy: Dominika Chochołowska-Bocian
muzyka: Elżbieta Sokołowska
asystent reżysera: Filip Niżyński
obsada: Anna Jezierska,
Filip Niżyński, Kamil Król, Bożena Oleszkiewicz
Bilety na premierę – 25 zł.
Bilety na spektakle popremierowe – 19 zł (normalny) i 17
zł (ulgowy, dzieci do 12. roku
życia).
Kasa biletowa (tel. 74 666
73 41), czynna: wtorki (godz.
8:30 – 12:00), czwartki
(godz. 13:00 – 16:00), piątki
(godz. 8:30 – 12:00), soboty
(godzinę przed spektaklem),
niedziele (godz. 11:00 –
14:00). Kup bilet on-line
na bilety.teatrlalek.
walbrzych.pl.
Red

Fot. użyczone (TLiA)

To będzie typowo wiosenna premiera dla najmłodszych. W TLiA w Wałbrzychu wkrótce zobaczymy „Żabcię
i Ropucha”, spektakl na motywach
opowiadań z cyklu „Frog and Toad”
Arnolda Lobela.

Pomnik jak dylemat

Fot. użyczone (Mirek Kaczmarek)

Jakiego potrzebujemy dziś monumentu? Czy ten model upamiętniania jest nam jeszcze w ogóle potrzebny? Co stało się z naszą
pamięcią i dlaczego wyparła ją historia? Pytają o to twórcy spektaklu „Żeglarz”.

» „Żeglarza” zobaczymy w
najbliższy weekend – 7 i 8
marca w Szaniawskim

To debiut reżyserski
Wojciecha Rodaka – studenta krakowskiej Akademii
Sztuk Teatralnych
będący próbą opowiedzenia o osobie
i twórczości patrona
wałbrzyskiego teatru,
Jer zego Szaniawskiego.
Młody reżyser wraz z zespołem zamier za uważnie pr zyjr zeć
się dorobkowi pisarskiemu Jerzego
Szaniawskiego, poszukując w jego

dziełach aktualności dla współczesnego widza.
W 50. rocznicę śmierci patrona teatru
twórcy, podobnie jak bohaterowie „Żeglarza”, stają przed dylematem postawienia kolejnego pomnika – w dosłownym
i metaforycznym sensie. Spektakl inspirowany tekstem Szaniawskiego skupiać
się będzie na idei pomnika. Twórcy
zadają istotne, choć wciąż niewystarczająco akcentowane w dialogu publicznym
pytania.
– Jest dla nas ciekawe, że Szaniawski w
1925 roku sięga po temat upamiętnienia

w przestrzeni publicznej, zaskakująco
nowatorsko opowiada tym samym o
społeczeństwie i roli, jaką sztuka w nim
odgrywa – mówi Wojtek Rodak, reżyser
spektaklu.
„Żeglarz”
reż. Wojtek Rodak
07.03 / godz. 17:00 Scena Kameralna
08.03 / godz. 18:00 Scena Kameralna
Kup bilet on-line na bilety.teatr.walbrzych.pl/. Rezerwacja i informacja: Biuro
Współpracy z Publicznością, tel. 74 648
83 01 (do 03)
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 – słoneczny w Słowenii, zielony w
słoiku
3 – podwójne pieczywo do papierosa
4 – odwrotna do karpia tyka dla wprawy
5 – ulubiony zbój kierowców
6 – posiada żona Ryszarda, a również
rozwesela i leczy
8 – górskie ciasto
10 – potraktuj ogniem to jesienne okrycie
Pionowo:
1 – posiłek z wciśniętą do środka
połówką egzotycznych wysp, piętnowany
przez większość społeczeństwa
szczególnie w czasie wojny
2 – nie naleje z niewypełnionego
naczynia
3 – lokal gastronomiczny z zabawą
taneczną, a w Ameryce czarny, zimowy
śpioch
7 – europejskie jezioro właściwe dla
bokserów
9 – margaryna, co odbija

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - kierunek będący połączeniem stałej matematycznej i zaimka spotykany w królewskiej
grze – pion
5 - kawałek lodu zupełnie „nieśmigany”, w Wałbrzychu do
picia - kranówka
6 - jego pociecha brała w ramiona i przekonywała o słodyczy imiona Ilona – rybak
9 - stary o pierwszej śpi, o
drugiej chrapie, ma swój rynek
- niedźwiedź
10 - marszałkowska piękność
- laska

11 - niewieczorny poszkodowany - ranny
Pionowo:
2 - państwo ze stawonogiem Irak
3 - Jaga, co nie wiedziała jak
siać - baba
4 - samochodowa stolica Warszawa
5 - zwrotka człowieka wykonującego wyroki, o której słuchamy zawsze z przerażeniem
- katastrofa
7 - kojarzona z małą siódemką
lub zimą - śnieżka
8 - PRL-owski kultowy, młodzieżowy bohater z gliny - cegiełka
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WWW.FACEBOOK.COM/MENTORNIERUCHOMOSCI

Sprzedaj z
nami swoje
mieszkanie!

Prowadzimy skup
797-229-249 mieszkań za gotówkę!

Najnowsze
oferty:
1. CENTRUM* 2 POKOJE 44M2* OKOLICE PLACU
TEATRALNEGO* OGRZEWANIE GAZOWE 105 000 ZŁ
2. PODZAMCZE* 40M2* 2 POKOJE* 4 PIĘTRO* STAN DO
ZAMIESZKANIA 154 000 ZŁ
3.BIAŁY KAMIEŃ, 77M2, 2 POZIOMY, 3 POKOJE,
OGRZEWANIE GAZOWE 210 000ZŁ

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

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

» Zespół PWSZ Wałbrzych –
wicemistrz Polski w futsalu

Dziewczyny lubią srebro
Takie informacje lubimy wam przekazywać. Piłkarki PWSZ Wałbrzych zajęły drugie miejsce
podczas Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. Pokazały, że jak mało kto potrafią się uganiać za piłką pod dachem.
W fazie grupowej nasze panie
wygrały wszystkie trzy mecze.
Zaaplikowały rywalkom łącznie 17 goli, a straciły tylko 3.
Po tym występie apetyty kibiców znacznie się zaostrzyły. I
o to chodziło.
W ćwierćfinale wałbrzyszanki dokonały
rzeczy niebywałej.
Do przerwy przegrywały
1:4, by wyciągnąć wynik na 5:5 i
zwyciężyć
z Uniwersytetem
Szczecińskim

» Klaudia Fabova
została wybrana
najlepszą piłkarką
turnieju

w karnych. Również remis w regulaminowym czasie padł w półfinale, w którym przeciwniczkami
PWSZ Wałbrzych był Uniwersytet
Gdański. Znów nasze dziewczęta
triumfowały po serii rzutów karnych. W finale AMP w futsalu, rywalkami naszej drużyny – a jakże
– były zawodniczki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Krakowianki zwyciężyły 2:1, a piłkarkom z ul. Zamkowej pozostało zadowolić się
wicemistrzostwem Polski. To i tak
wielki sukces zespołu. Na osłodę
Klaudia Fabova została wybrana
najlepszą piłkarką turnieju.
Na koniec jeszcze małe podsumowanie. Nie wszyscy wiedzą,
że drugie miejsce wywalczone
pod koniec lutego tego roku
było czwartym medalem PWSZ
Wałbrzych w futsalowych mistrzostwach. W ciągu ostatnich
3 lat nasze studentki wywalczyły
złoto, srebro i brąz.
To oni stoją za sukcesem.
Poznajcie ludzi, dzięki którym
wałbrzyska uczelnia wywalczyła srebro. Piłkarki: Karolina
Ostrowska, Anita Bosak, Jagoda
Szewczuk, Julita Głąb, Natalia
Piątek, Ewa Cieśla, Anita Turkiewicz, Monika Kędzierska, Oliwia

Rapacka, Dominika Dereń, Marcjanna Zawadzka, Małgorzata
Mesjasz, Jagoda Sapor, Klaudia
Fabova, Katarzyna Rozmus. Trener – Kamil Jasiński, II trener
– Rafał Wodzyński, kierownik
drużyny – Jakub Nowicki, fizjoterapeutka – Ewa Żeligowska.
Wyniki
PWSZ Wałbrzych – Politechnika
Poznańska 5:2
(Fabova 2, Ostrowska, Turkiewicz, Szewczuk)
PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet
Warszawski 3:1
(Fabova, Ostrowska, Szewczuk)
PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 9:0
(Cieśla 3, Turkiewicz 2,
Fabova, Ostrowska,
Szewczuk, Głąb)
Ćwierćfinał: PWSZ
Wałbrzych – Uniwersytet Szczeciński 5:5 (k 5:4)
(Fabova 2, Głąb, Rapacka,
Zawadzka)
Półfinał:: PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet Gdański 1:1 (k 3:2)
(Fabova)
Finał:: PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet Jagielloński 1:2
(Cieśla).
ToP

Siatkówka to dla mnie...pasja. Sport, który kształtuje charakter,
uczy pokory, walki i pracy w zespole.
Wzruszam się gdy... widzę losy chorych ludzi.
Nie lubię...wcześnie wstawać.
Jeśli wakacje to... pod palmami z najbliższymi.
Ostatnio przeczytałam...jestem w trakcie „Legend” Katy
Evans.
Nie mogę obyć się bez...telefonu, muzyki, Netflixa.
Mój partner musi być... kochający, wyrozumiały, szczery,
pomocny i powinien mnie wspierać.
Moja życiowa maksyma to... „Przebywaj wśród ludzi, którzy
umożliwiają tobie stanie się lepszym”.
Za kilka lat będę...dalej realizowała swoje cele i spełniała
marzenia.
ToP

Fot. użyczone (Chełmiec Wodociągi Wałbrzych)

Fot. użyczone (PWSZ Wałbrzych)

Jak to szybko minęło.
Przez 13 ostatnich tygodni prezentowaliśmy wam
zawodniczki Chełmca Wodociągów Wałbrzych. Dziś
koniec cyklu. Przez ten
czas każda z siatkarek
odpowiadała na ten sam
zestaw pytań. Poznajmy
się ostatni raz…
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FOTO: Ryszard Burdek

» Pojedynek gigantów. Tym
razem Damian Cechniak
był lepszy od Piotra
Niedźwiedzkiego

Krzyk! Ryk! Śpiew! Triumf!
I liga: Derby są nasze! Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał na wyjeździe WKK Wrocław 78:65 i jest de facto liderem rozgrywek!
Można odnieść wrażenie,
że obiekt WKK Sport Center
znajduje się daleko za miastem. Można dojechać tam
tramwajem, ale okolica nie
rozpieszcza. Zakłady przemysłowe, gęsto zalesiony teren,
chodnik tylko po jednej stronie
drogi, brak żywej duszy. Po
zmierzchu jest jeszcze bardziej

złowrogo. Idealna sceneria
do cyklu „Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie”.
Ukryty za drzewami, nowoczesny obiekt WKK znajduje
się przy ul. Czajczej. Nazwa
od czajki, ptaka z rodziny siewieczkowatych. Czajki są różne. Jest czajka zwyczajna, wyróżniamy także czajkę towa-

rzyską. WKK Sport Center w
niedzielę trudno było jednak
zidentyfikować z tym skromnych rozmiarów ptakiem. W
hali nie było ani zwyczajnie,
ani towarzysko. Trudno nazwać zwyczajnym zagorzałą
i bardzo liczną grupę wałbrzyskich kibiców, która podczas derbów zdominowała

trybuny. Ich chóralne śpiewy
zagrzewały biało-niebieskich
do boju. Głupio byłoby w takich okolicznościach przegrać.
Do przerwy nasi remisowali w
meczu na szczycie I ligi z WKK
38:38, ale w trzeciej kwarcie, w przeciwieństwie do
ostatnich występów, zagrali
koncertowo. Towarzysko było
» Rozkochani w swojej
drużynie wałbrzyscy
kibice zawładnęli halą
we Wrocławiu

jedynie w hotelowym barze,
gdzie można było napić się
czegoś chłodnego oraz spotkać kilka znajomych twarzy
(m.in. byłego gracza Górnika,
Marcina Rzeszowskiego). Co
innego na parkiecie. Tam nie
brakowało nerwów i twardej
walki. W szczególności pomiędzy Piotrem Niedźwiedzkim i
Damianem Cechniakiem. Do
przerwy lepszy był ten pierwszy, po zmianie stron górą był
ten drugi.
Czajki są gatunkiem bliskim
zagrożenia wyginięciem. Po
derbach przy Czajczej właśnie
sporo zagrożeń widzimy przed
WKK Wrocław. Jeszcze nie
tak dawno lider rozgrywek
przegrał właśnie trzeci mecz
z rzędu, w tym trzeci we własnym obiekcie. W meczu z
Górnikiem gospodarze mieli
rozregulowane celowniki,
pierwszą trójkę trafili dopiero
w ostatniej kwarcie. W takiej
formie marzenia o wygraniu
ligi mogą prędko wyginąć. A
nasi? Przerwali serię trzech
wyjazdowych porażek z rzędu. I to w pięknym stylu.

We Wrocławiu podopieczni Łukasza Grudniewskiego
mogli czuć się u siebie. To z
powodu tłumu wałbrzyskich
kibiców na trybunach, dla
których klub jest czymś więcej
niż zwykłą drużyną sportową. Górnik zamieszkał w ich
sercach, rozkochał w sobie.
Jego magnetyczna zdolność
przyciągania do siebie całych
społeczności budzi podziw.
Krzyki, ryki i śpiewy oddanych
fanów rozbrzmiewają coraz
donośniej. Należy wierzyć,
że przyszłość nie będzie na
te dźwięki głucha. Potencjał
drzemiący w biało-niebieskim Wałbrzychu wychodzi
poza, coraz zresztą ciaśniejsze,
pierwszoligowe ramy.
Górnik w derbach przy Czajczej, niczym czajka, triumfalnie wzbił się do lotu. Rozwija
skrzydła. O wyginięciu nie
może być mowy. Sky is the
limit.
(16-7) WKK Wrocław –
(17-5) Górnik Trans.eu Wałbrzych 65:78 (16:17, 22:21,
9:22, 18:18)
Górnik: Cechniak 23 (10
zb), Jakóbczyk 14, Zywert 12,
Kulka 10 (11 zb), Pieloch 9,
Kamiński 5, Wróbel 2, Koperski 2, Durski 1, Ratajczak 0,
Glapiński 0.
WKK: Niedźwiedzki 17,
Prostak 14, Jędrzejewski 11,
Patoka 7, Koelner 6, Kroczak
5, Nowakowski 5, Uberna 0,
Pułkotycki 0.
Dominik Hołda
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