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• TRAKTORZYSTA
• OGRODNIK TERENÓW
ZIELONYCH

REKLAMA

poszukuje pracowników
na stanowisko:

REKLAMA

Pracownia florystyczna Miłość i Flora
jest warsztatem pracy twórczej.
Nasz zespół z miłości do kwiatów, sztuki i piękna
tworzy dla Państwa niepowtarzalne dekoracje ślubne,
eventy firmowe oraz dekoracje wnętrz.
Zapraszamy do kontaktu
Tel.: 661 887 466, e-mail: milosciflora@gmail.com
Miłość i Flora

Miejski Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o.o.
w Wałbrzychu

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o. ul. Kolejowa 4
58-300 Wałbrzych,
w godzinach 7.00-15.00

Urodziny trolejbusów
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Spotkało was coś niesamowitego? Znacie interesujących ludzi?
Chcecie się pochwalić ciekawą historią?
Przeżyliście fascynującą przygodę?
Napiszcie do nas: redakcja@wieszco.pl.

Daje do myślenia
Ciekawe historie, smaczki o regionie,
wyjątkowe wydarzenia, o których nie
wszyscy wiedzą. A jeśli nawet, to niektóre
fakty mogą was zaskoczyć. Rubryka
powstaje dzięki pomocy pracowników
Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.
Zaczynamy więc!

WYLUZUJ! UŚMIECHNIJ SIĘ

Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

RYS: Marcin Skoczek

» Wnętrza dzisiejszej biblioteki w Wałbrzychu,
gdzie 100 lat temu swoją siedzibę miała
redakcja „Neues Tageblatt”

Tu nas znajdziecie
…mieszkańcy niemieckiego Waldenburga
w początkowych dekadach XX wieku miejskie informacje zdobywali z wydawanych
wtedy gazet. Do wyboru mieli popularny
dziennik „Neues Tageblatt”, socjaldemokratyczny „Schlesische Bergwacht”, komunistyczne „Berg Echo”, katolickie „Volksblatt
fr das Waldenburger Industriegebiet”,
narodowosocjalistyczny „Mittelschlesische

Gebirgszeitung” oraz liberalny „Waldenburger Wochenblatt”, który w 1919 roku
zmienił się w „Waldenburger Zeitung”.
Najpopularniejszy tytuł „Neues Tageblatt”
wychodził w nakładzie 19 tys. egzemplarzy,
a siedziba redakcji i wydawnictwa, a także
spora drukarnia, mieściły się w kamienicy
„Pod Czterema Atlantami” w Rynku.
Red

Wiecie co? Czytajcie!

Oddajemy do waszych rąk nową gazetę. Inną niż wszystkie w regionie. Taką, w której przeczytacie ciekawe wywiady, poruszające ludzkie historie, kontrowersyjne felietony, intrygujące
reportaże, recenzje koncertów i spektakli, poznacie historię nieznaną. Gazetę taką, która „Daje
do myślenia”. Z grupą kreatywnych i wrażliwych ludzi chcemy was zaskakiwać co tydzień. Miłej
lektury.
Tomasz Piasecki,
redaktor naczelny WieszCo

Wydawca
INF-COM Beata Burdek,
ul. Główna 34/1, 58-311 Struga ,
NIP 8861107531

Redaktor naczelny
Tomasz Piasecki
t.piasecki@wieszco.pl
Redaguje zespół
Piotr Frąszczak, Piotr Bogdański,
Dominik Hołda, ViolKo, SCB

Gazetę otrzymasz na
ulicy w Wałbrzychu
od naszych kolporterów:

- na Pl. Grunwaldzkim
- na Piaskowej Górze „Pod
zegarem”
- na Podzamczu przed bazarem od ul. Grodzkiej
- przed fabryką Toyoty
Także tu:
WAŁBRZYCH
- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szczawienko
- budynek urzędu miejskiego
- Biuro Obsługi Klienta UM w
Wałbrzychu
BOGUSZÓW-GORCE
- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”

Reklama
Włodzimierz Kaźmirowicz
w.kazmirowicz@wieszco.pl
reklama@wieszco.pl
Skład
Michał Marczak

JEDLINA-ZDRÓJ

- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Drohomirecki
GŁUSZYCA
- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław
Wielgus
S TA R E B O G AC Z O WICE
- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
WALIM
- budynek urzędu gminy

Druk
Polska Press Sp. z o.o., Oddział
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
Nakład: 10 000 egzemplarzy
Kontakt
ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

POGODA
Wtorek 19.11
Temp. 11/5
zachmurzenie małe
Środa 20.11
Temp. 9/4
przelotne opady
Czwartek 21.11
Temp. 9/5 zachmurzenie duże
Piątek 22.11

Temp. 9/4 zachmurzenie małe

Sobota 23.11

Temp. 11/3 zachmu-

rzenie duże

Niedziela 24.1
Temp. 1 10/3 zachmurzenie duże
Poniedziałek 25.11

Temp. 10/2

zachmurzenie małe

tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam oraz za materiały
nadesłane.
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Fot. (red)

» To od nas zależy, ile będziemy wytwarzać
śmieci? Musimy ograniczyć zwłaszcza zużycie
butelek PET i foliowych toreb

Dusimy się plastikiem
Jeżeli nie zaczniemy wytwarzać mniej śmieci i nie zmniejszymy zużycia butelek PET oraz toreb foliowych, będzie źle! Nie
tylko ze względu, a może przede wszystkim na środowisko, ale
też na nasze portfele. Za 2 lub 3 lata za odbiór i utylizację odpadów zapłacimy tak dużo, że nie pomoże nam żadne 500+ i
trzynasta emerytura dla seniorów.
Od 1 stycznia 2020 roku
wzrośnie w Wałbrzychu opłata
za odbiór śmieci. Miesięcznie
za osobę trzeba będzie zapłacić
27 zł. Przy rodzinie 2+2 to
ponad stówka. Dotąd za segregowane śmieci płaciliśmy 12 zł
na osobę. Jak łatwo policzyć,
to ponad stuprocentowa podwyżka! Dużo. Nikt nie lubi takich wiadomości, ale to jeszcze
nie wszystkie złe wieści. Nowa
ustawa nakłada obowiązek
segregacji odpadów. Jeżeli nie
będziecie tego robić, a firma
opróżniająca kubły stwierdzi,
że w pojemnikach na zmieszane odpady są np. butelki
PET, popiół albo gruz, miasto
dosoli zarządcy wyższą opłatę.
Spółdzielnie lub wspólnoty obciążą tymi kwotami lokatorów.
Na pewno interesuje was, ile

Kto ile wytwarza
śmieci rocznie?
Statystyczny Polak
Świdniczanin
Jeleniogórzanin
Wrocławianin
Wałbrzyszanin

317 kg
447 kg
466 kg
476 kg
472 kg

może wynieść podwyżka, jeśli
śmieci nie będą oddzielane?
Ustawa mówi o dwu-, trzylub czterokrotności opłaty
podstawowej ustalonej przez
radnych. Włos jeży się na
głowie. – Zdecydowaliśmy, że
u nas będą to 54 zł za osobę,
a więc zdecydowaliśmy o
najniższej możliwej „karze”,
dwukrotności opłaty podstawowej – tłumaczy Aleksandra
Winiarska, kierownik Biura
Infrastruktury i Nieruchomości
UM w Wałbrzychu. Rozumiecie
powagę sytuacji? Jeżeli udowodnią wam, że nie segregujecie śmieci, przy rodzinie
2+2 miesięcznie zapłacicie
ponad 200 zł. Dlatego dziś
nie możecie nie segregować
wytwarzanych odpadów. No
chyba, że jesteście jak Bill Gates i trudno wam połapać się
w ilości zer na kontach. Wtedy
możecie mieć to w nosie.
Dobra, ale wróćmy do
opłaty podstawowej, którą
od stycznia zapłaci ogromna
większość z nas. Przynajmniej
taką mamy nadzieję. Skąd
wzrost cen w Wałbrzychu z 12

na 27 zł za osobę? Tłumaczyć
można godzinami. Podwyżek
w mieście nie było od 6 lat.
W tym czasie wzrosły ceny
mediów (prądu, gazu, wody),
wyższe są koszty pracownicze, ale przede wszystkim
gigantycznie poszły w górę
wszystkie opłaty związane z
odbiorem i utylizacją odpadów. – Wystarczy kilka liczb,

by zobrazować problem. W
2017 roku opłata za odbiór
tony plastiku wynosiła 250
zł. Dziś jest to 700 zł. Przed
dwoma laty płaciliśmy 24,15
zł opłaty marszałkowskiej za
składowanie tony odpadów.
W tym roku jest to już 170 zł,
a w przyszłym będzie 270 zł.
Za kompost płaciliśmy 240 zł,
teraz wydajemy prawie dwa

razy tyle – wylicza Bogdan
Stanek, prezes MZUK Sp. z
o.o. Po częstych pożarach
składowisk śmieci towarzystwa drastycznie podniosły
ponadto swoje składki. Za
ubezpieczenie wałbrzyskiego
RIPOK-u jeszcze niedawno
płacono 71 tys. zł rocznie. Dziś
jest to kwota 6-krotnie wyższa
(!!!) i wynosi 417 tys. zł.

Trzeba wspomnieć o tym,
że w Wałbrzychu produkujemy zdecydowanie więcej
śmieci niż jeszcze kilka lat
temu. Wzrost jest zatrważający (patrz dane poniżej).
Podczas gdy statystyczny
Polak wytwarza rocznie 317
kg odpadów, wałbrzyszanin
w tym samym czasie „produkuje” ich 472 kg. Niestety, ale
jesteśmy też w czołówce Dolnego Śląska (zobacz tabelę).
Rocznie wszyscy w mieście
wytwarzamy dosłownie górę
śmieci – 150 tys. metrów
sześciennych, czyli ok. 44
tys. ton. To tyle ile kubatura
Zamku Książ!
Co możemy zrobić? Bardzo dużo. Przede wszystkim
wytwarzajmy mniej śmieci.
Absolutną koniecznością jest,
by na wysypiska trafiało mniej
plastiku – głównie butelek
PET i foliowych toreb. To, czy
tak się stanie, zależy wyłącznie od nas. Pomysłów jak to
zrobić jest wiele. Postarajmy
się ograniczyć zakupy wody
w butelkach, zwłaszcza tych
o mniejszych pojemnościach.
W mieście przekonują, że
najlepsza jest woda z kranu,
po uprzednim przegotowaniu, dodaniu cytryny, smakuje lepiej niż ta z plastiku.
A jeszcze w portfelu zostaną
oszczędności. Chodźmy na zakupy z torbami wielokrotnego
użytku, np. płóciennymi. Przy
kupowaniu owoców, warzyw
czy innych produktów, które
możemy zabrać ze sklepu bez
pakowania, nie korzystajmy z
cienkich worków foliowych.
Wiosną czy latem robiąc grilla
na ogródku absolutnie nie
używajmy plastikowych talerzyków, sztućców czy kubków.
To jest to zrobienia. Jeśli nie
zaczniemy od siebie, za kilka
lat udusimy się plastikiem
i zapłacimy za wytwarzane
przez siebie śmieci gigantyczne pieniądze.
Tomasz Piasecki

O ile wzrosła ilość odpadów w Wałbrzychu – porównanie 2014 z 2019 rokiem
Odpady wielkogabarytowe – wzrost o 380 proc.
Odpady selektywnej zbiórki – wzrost o 225 proc.

PAPIER

SZKŁO

Odpady zmieszane
– wzrost o 26 proc.

PLASTIK

ZMIESZANE
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Nowy parking na Fortecznej
Kolejny projekt z poprzednich edycji Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego doczekał się finalizacji.
zł. Okazało się, że miasto musi dołożyć
brakujące 80 tys. zł.
Podzamcze to osiedle, w obrębie którego mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Niemal każda rodzina posiada samochód.
Często nawet dwa. Nie dla wszystkich

starcza miejsca. Dlatego taki parking jest
dla mieszkańców Podzamcza prawdziwym skarbem. Niedawno przy ul. Kasztelańskiej utworzono ponad 100 miejsc.
Podobne plany dotyczą ul. Basztowej.
- Chętnych do korzystania z parkingów
jest więcej niż wolnych miejsc. Ceny za
nasze miejsca parkingowe są niższe od
pozostałych. Są przez to znacznie atrakcyjniejsze – mówi prezes SM Podzamcze
Tadeusz Choczaj.
SCB

RYS: Katarzyna Zalepa

Na Podzamczu przy ul. For tecznej
otwarto parking na kilkadziesiąt samochodów. Projekt kosztował 260 tys. zł
i został oddany później niż planowano.
Pierwotny kosztorys projektu zakładał
budowę parkingu za kwotę około 180 tys.
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Taki to ma klawe życie
Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być posłem? Zdjęcia, umizgi, wywiady. Płacą mu za przeloty, dają kasę na utrzymanie biura, wypłacają
sowite wynagrodzenie, a ten raz na jakiś czas coś
tam wypali z sejmowej mównicy.
Mądrego lub częściej niedorzecznego, żeby nikt mu nie
zarzucił, że jest obibokiem.
Taki poseł pojawi się na festiwalu sera czy innego pieroga,
uśmiechnie się i właściwie…
tyle.

Żeby jednak zostać posłem
kandydat musi najpier w
naobiecywać niemal tyle
abstrakcyjnych rzeczy, co
niejeden prezes piłkarskiego
klubu. Taki wizjoner już na
starcie wie, że niewiele z

tego uda mu się zrealizować.
No bo weźmy z ostatnich
wyborów takich wiceliderów
wałbrzyskich list dwóch największych ugrupowań. Nadgryziony pieróg w nagrodę
dla tego, kto wskaże choćby

jedno ważne osiągnięcie
parlamentarne ostatnich lat
posła Ireneusza Zyski z PiS.
Posła, któr y zrobił mniej
więcej tyle dla Wałbrzycha,
co Profesor Skalmar i Pan
Krab, ci od Spongeboba

Kanciastoportego, razem
wzięci. Wcale nie lepiej wyglądają zasługi Katarzyny
Mrzygłockiej z PO, która
wydaje się, że na Wiejskiej
jest odkąd w telewizji zaczęli
puszczać serial Dynastia.
To jest jej piąta z rzędu kadencja. Jeśli zmrużyliście
oczy i wybełkotaliście pod
nosem „hmmm…”, szukając
wielkich politycznych sukcesów posłanki Mrzygłockiej,
jesteście usprawiedliwieni.
My też szukamy na rozmaite
sposoby, drapiemy się w
różne miejsca ciała i jakoś jej
wielkich sukcesów znaleźć
nie potrafimy.
Wałbrzych i region nie
miał ostatnio szczęścia do
posłanek i posłów. Pamiętacie jeszcze taką Krystynę
Herman, wykorzystującą
lata świetności SLD i wchodzącą do Sejmu „na plecach” Marka Dyducha. My
dokładnie nie pamiętamy
nawet jej twarzy, a co dopiero pisać o jej dokonaniach. A Grzegorz Górniak.
Tak, tak, był taki poseł z
ówczesnej prawicowej siły,
jaką była Liga Polskich Rodzin, której patronował Roman Giertych. Wspomniany
Górniak gdy usłyszał, że został jednym z 460 wybrańców, zdołał podobno wymamrotać: „Coś takiego”.
Później kontakt z nim był
utrudniony, bo albo siał,
orał, albo właśnie odbierał
poród, bo mu się „mućka”
cieliła. I żeby nie było, że
to zarzut. Dobrze, że chłop
dbał o gospodarstwo jak na
odpowiedzialnego rolnika
przystało. Gorzej, że poseł
nie wsławił się niczym godnym odnotowania. Pustka,
nic, zero, nul. Nie potrafimy niczego dopasować
do tego gościa. Czy trzeba
coś więcej dodawać? Byli
też mistrzowie owijania
w bawełnę ze święcącej
pr zez jakiś czas triumf y
Samoobrony – Franciszek
Franczak i Grzegorz Kołacz.
Prędzej Danuta Holecka
rozpocznie karierę prezenterki w TVN, a Tomasz Lis
będzie felietonistą Gaze-

ty Polskiej niż doszukacie
się w wypowiedziach obu
panów sprzed lat choćby
minimalnego konkretu. I
pomyśleć, że PiS kiedyś z
Samoobroną i LPR tworzył
koalicję! Czego nie robi się
dla władzy?!
W zakamarkach pamięci,
niczym na strychu opuszczonego domu, odnajdujemy
także Halinę Szymiec-Raczyńską. Posłankę Ruchu
Palikota. To niemal taka
poselska egzotyka jak wyprawa Ferdka Kiepskiego
na Papuę-Nową Gwineę. W
jej przypadku też ciężko o
zasługi dla regionu. Choć,
zaraz, zaraz. Jest rzecz, która zapadła nam w pamięć
z jej czteroletniego okresu
posłowania. Parlamentarzystka straciła prawo jazdy,
bo zapierdzielała w terenie
zabudowanym jak szalona
grubo ponad normę. Jak
przyznała: „Zamyśliłam się
i depnęłam”. No i z tego
„depnięcia” będziemy już ją
pamiętać zawsze.
Region doczekał się też
prawdziwych kozaków. Annę
Zalewską, wydobywającą
z siebie słowa z prędkością
pepeszy trzymanej przez
bohaterów „Czterech pancernych i psa”, pamiętają
chyba wszyscy. Nauczyciele na pewno. Zresztą jest
jeszcze kilku wyborców, zawdzięczających jej genialną
reformę oświaty oraz inne
zasługi dla polskiej edukacji. Trafił się też przekozak
Zbigniew Chlebowski, który
tak jak Ben Johnson w ekspresowym tempie zawojował lekkoatletyczne bieżnie,
błyskawicznie wspiął się
na polityczny Olimp. Johnson marnie skończył, bo
udowodniono mu doping.
Nie wiemy, czy Chlebowski
jakoś wspomagał się przed
ważnymi wystąpieniami, ale
dziś jedynym obrazkiem zapamiętanym przez wielu jest
chwila jak „Zbychu” wyciera
chusteczką spocone czoło i
odpowiada na niewygodne
pytania o kształt ustawy o
grach losowych.
Tomasz Piasecki
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Ile zapłacimy
za Ogrody Światła?

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Takie rzeczy tylko w Zamku Książ

Zajefajna ta iluminacja w Książu
Pamiętacie „Dzień świra”? Na pewno! A scenę, w której Marek
Kondrat poprawia kaptur swojemu filmowemu synowi granemu
przez „Miśka” Koterskiego? „Jak tatuś zrobi dziubek, to nie ma
ch… we wsi” – mówi Kondrat. Na co Koterski odpowiada: „Co
prawda, to prawda. Na twój dziubek nie ma bata”.
Ta scena idealnie pasuje do
tego, co niedawno wymyślili w
Zamku Książ. Ogrody Światła od
9 do 11 listopada – w pierwszy
weekend, gdy można było je
zobaczyć – odwiedziły tłumy.
Nie tam żadne setki, ale tysiące

turystów. Ludzie stali za biletami
w takich kolejkach jak w trakcie
Festiwalu Kwiatów. Każdy chciał
zobaczyć, jak prezentują się
ogrody Zamku Książ w Wałbrzychu, które po raz pierwszy w historii rozbłysły tysiącem świateł!

Kiedy obejrzeć Ogrody Światła?
Niedziela – czwartek: od 16:00 do 20:00 (kasy biletowe
czynne do 19:30)
Piątek – sobota: od 16:00 do 21:00 (kasy biletowe czynne
do 20:30)
Zakup biletów możliwy jest też w recepcji Hotelu Książ. Bilety
można kupować także online na www.ksiaz.walbrzych.pl

Bilet normalny – 20 zł
Bilet ulgowy – 15 zł
Bilet wstępu ze zniżką – dla
posiadaczy innego ważnego* biletu na usługi zamkowe:
Bilet normalny plus – 15 zł
Bilet ulgowy plus – 10 zł
Dzieci do lat 4 – wstęp bezpłatny.
*bilet na inną dowolną usługę zamkową nie może być
zrealizowany w momencie
zakupu biletu uprawniającego do zwiedzania Ogrodów
Światła. Bilet na inną usługę zamkową należy okazać ochronie wraz z biletem
wstępu na Ogrody.
Spektakularne dekoracje
świetlne tchnęły życie w niezwykłą architekturę zamku. Z
fontann popłynęły strumienie
świateł, na Tarasie Różanym
wyrosły kwiaty, a Taras Zachodni zamienił się w Salę Balową,
gdzie codziennie odbywa się…
książęcy bal. Tego nie da się
opisać, to trzeba zobaczyć.
Koniecznie po zmroku, bo wtedy robi się magicznie! Jak już
w Książu coś wymyślą, to…
wiadomo czego nie ma we wsi.
Musi się podobać. Nie ma bata.
Ogrody Światła będzie
można podziwiać do końca
marca przyszłego roku. Na
odwiedzających czeka też
wspaniały pokaz światła i
dźwięku w Sali Balowej na
Tarasie Zachodnim, który odbywa się codziennie co 25
minut. Pierwszy pokaz zawsze
o godz. 16:25, następne aż do
zamknięcia ogrodów.
Tomasz Piasecki
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Nie zdążą z remontem
Listopadowy termin ukończenia prac przy przebudowie ulicy
Garbarskiej w Wałbrzychu nie zostanie dotrzymany.

Fot. (red)

» Przy remoncie ul. Garbarskiej budowlańcy co
chwilę napotykają na trudności

Prace prowadzone są od
maja, ale należy spodziewać się ich ukończenia raczej w pierwszym kwartale przyszłego roku niż w
grudniu bieżącego. Podczas
prowadzenia robót wykonawca co rusz natrafia na
„niespodzianki” w postaci
nie ujętych w dokumentacji
instalacji czy też znalezisk. W
ramach zadania przebudowanych zostanie około 150
m ulicy (od ul. Mickiewicza
do ul. Moniuszki).
- Wymieniona zostanie
kanalizacja deszczowa, a
jezdnia z uwagi na ochronę
konserwatorską wykonana zostanie z kostki granitowej. Powstaną nowe
chodniki, a na przejściu
dla pieszych zainstalowany
zostanie doświetlacz. Całość uzupełniona zostanie o
elementy małej architektury
– mówi prezydent Roman
Szełemej.
Zadanie realizowane
jest w ramach programu
rewitalizacji Wałbrzycha
finansowanego ze środków
#EBI.
SCB

Rondo z dumną nazwą

» Rondo 100-lecia Niepodległości Polski – to
nazwa symboliczna, ale jednocześnie dająca
wyraz dbałości o wartości patriotyczne

11 listopada odsłonięto pamiątkową tablicę, noszącą nazwę ronda, które łączy ulice Kamieniecką,
Noworudzką i Głuszycką.
szałek Józef Piłsudski, odczytał
depeszę, która 16 listopada
1918 roku trafiła do wszystkich państw biorących udział
w konflikcie zbrojnym I wojny
światowej.
- To rondo jest jedną z
wizytówek miasta i bramą
wjazdową do Wałbrzycha.
Na jego powierzchni dołożone
zostaną dodatkowe elementy

U W A G A KO N KU R S
Ruszamy z zabawą, w której co tydzień do
wygrania będą rozmaite nagrody. W pierwszym odcinku możecie zdobyć ekskluzywny
skarb kibica koszykarzy Gór nika Trans.
eu Wałbrzych. Wystarczy odpowiedzieć na
proste pytanie. Widzicie zdjęcie? Która drużyna była w tym spotkaniu przeciwnikiem
biało-niebieskich? Poprawne odpowiedzi
prosimy wpisać i z wyciętymi kuponami
udać się do sklepu Sporting przy ul. Długiej
w Wałbrzychu. Do najbliższego piątku czeka
tam na was 100 skarbów kibica. Nagrodę
można też odebrać w niedzielę w kasach
tuż przed meczem Górnika Trans.eu Wałbrzych z WKK Wrocław. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

w postaci kwiatów, trawy. Już
teraz stoi tablica pamiątkowa,
18-metrowy maszt z flagą
narodową o powierzchni aż
13 metrów kwadratowych
– mówi prezydent Roman
Szełemej.
Dzięki remontowi nowej
drogi przy rondzie powstała
także ścieżka rowerowa.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Rondo 100-lecia Niepodległości Polski – to nazwa
symboliczna, ale jednocześnie
dająca wyraz dbałości o wartości patriotyczne. Uroczystości związane z odsłonięciem
tablicy rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego, w
trakcie którego podniesiono
na maszt flagę narodową.
Robert Delegiewicz, jako mar-

SCB

KUPON
Która drużyna była w tym
spotkaniu przeciwnikiem
biało-niebieskich?
........................................................
odpowiedź

.........................................................
........................................................
.........................................................

REKLAMA
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NASZE POCIECHY

Atrakcyjna sesja w wyjątkowej scenerii
My fotografujemy. Ty wybierasz ujęcie. Koszt znikomy, bo zapłacisz jak za słodką bułkę.
Wychodzisz od nas z odbitką papierową w promocyjnej cenie już od 7.99 zł
Jesienna Sesja Fotograficzna! Odwiedź Studio Fotograficzne Piaskowa Góra Super Fotograf Kodak
Express! Nowość w Wałbrzychu!

Specjalistycznie wyposażone studio fotograficzne z sezonowymi
aranżacjami już w Wałbrzychu !
Chcesz zrobić niesamowite zdjęcia

swojemu dziecku? A może wolisz
sesję fotograficzną z narzeczonym,
narzeczoną lub grupą przyjaciół?
Kodak Express Super Fotograf ma dla

ciebie propozycję, jakiej wcześniej
nie miał nikt inny. Zaletą studia są
jego sezonowe aranżacje. Jeśli odwiedzicie nas w najbliższych dniach,
zobaczycie scenerię jesienną. Piękna
kolorowa aranżacja rozpościera
się w całym studio. Wasze zdjęcia
zrobione w tej scenerii pozostaną
pamiątką na długie lata. Piękną
jesienną pamiątką. Bez względu na
to czy zamówisz sesję dla dziecka,

chłopaka, dziewczyny, czy przyjaciół
efekt cię zachwyci. Niebawem pojawi się inna sceneria, która co jakiś
czas będzie zmieniana, w zależności
od pory roku lub np. świąt.
Zadzwoń 74 84 253 54 do Kodak
Express Super Fotograf i zamów
sesję fotograficzną w naszym
studio – www.SuperFotograf.pl.

» Maja Jedlińska, ur. 4.11.2019 o godz. 1.15,
waga 3.700 g, wzrost 55 cm, z Boguszowa-Gorc

» Adaś Wawro, ur. 4.11.2019 o godz. 0.06,
waga 4130 g, wzrost 57 cm, ze Siodłkowic

» Tomasz Marciniak, ur. 7.11.2019 o godz. 20.39,
waga 4200 g, wzrost 59 cm, z Wałbrzycha

» Maksymilian Karolewski, ur. 7.11.2019 o godz. 19.45,
waga 4050 g, wzrost 58 cm, z Wałbrzycha

» Bartosz Płaza, ur. 7.11.2019 o godz. 14.45,
waga 4800 g, wzrost 56 cm, z Goczałkowa

» Jerzy Korzeniowski, ur. 6.11.2019 o godz. 11.18,
waga 4100 g, wzrost 57 cm, z Wałbrzycha

» Milena Pajdzik, ur. 6.11.2019 o godz. 8.38,
waga 3240 g, wzrost 58 cm, z Glinna

» Józef Pawlak, ur.8.11.2019 o godz. 4.43,
waga 3240 g, wzrost 58 cm, z Boguszowa-Gorc

» Martyna Maciejewska, ur. 6.11.2019,
waga 2340 g, wzrost 46 cm, z Wałbrzycha
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Nie biegałam wokół Sejmu

ciąży na mnie olbrzymia odpowiedzialność. Powtarzam
sobie na każdym kroku, że muszę to absolutnie udźwignąć.
Wie Pani, że nadużywa słowa „absolutnie”?
- Wiem i pracuję
nad tym (śmiech).
Jak widać nie jest
to łatwe, bo mocno podkreśla to, co
czuję i noszę w
sobie.
Dokąd sięgają
Pani polityczne ambicje?

Myślała Pani 20-25 lat
temu, że będzie poważną
panią senator?
- Absolutnie nie. Miałam
proste marzenia – rodzina,
troje dzieci, spokojny dom i
praca. Moment, który to zmienił, to rok 2001, gdy po raz
kolejny Polskę nawiedziła powódź. Część ulicy Topolowej
w Wałbrzychu została podtopiona. Po powodzi borykaliśmy
się z naniesionym szlamem,
zniszczoną drogą i mostkiem,
zalanymi piwnicami, biegającymi po podwórku szczurami.
I okazało się, że nie miał się kto
tym zająć. Mieszkańcy zostali
pozostawieni samymi sobie.
Jako osoba chyba najmłodsza
wówczas, podjęłam się koordynowania i porządkowania
niezbędnych prac.
Postanowiła Pani działać i
pomagać?
- To była potrzeba chwili.
Zaczęłam odwiedzać urząd
miejski i tam szukać pomocy.
Dla urzędników byliśmy jednak
jednymi z wielu w podobnej
sytuacji i trudno było cokolwiek
wyegzekwować. Po kolejnej
wizycie w ratuszu wychodziłam ze łzami w oczach z powodu bezsilności i spotkałam na
swojej drodze radnego.
To był Longin Rosiak?
- Tak. Zapytam mnie pod koniec rozmowy, czy chcę zmieniać miasto, działać na jego
rzecz, poprawiać życie jego
mieszkańców. Zaskoczona tymi
pytaniami, najpierw uspokoiłam myśli i odparłam, że tak,
bardzo chcę, bo chcę szacunku,
wsparcia i zwykłej empatii dla
tych, którzy tego potrzebują.
Tak zaczęła się moja przygoda
z samorządem.
Dokładnie 17 lat temu
wystartowała Pani do rady
miejskiej z list Naszego Wałbrzycha 2002, którego liderem był Rosiak?
- Tak, to on i Alicja Rosiak
dali mi możliwość zafunkcjonowania w przestrzeni publicznej. Wystartowałam w
wyborach samorządowych i
z pierwszego miejsca listy na

Podzamczu i dostałam się do
rady. Otrzymałam wtedy po
raz pierwszy ogromny kredyt
zaufania.
Później odeszła Pani z Naszego Wałbrzycha 2002, a
Rosiak stwierdził, że jego
żołnierze zdradzili go i przeszli do Platformy Obywatelskiej.
- Pamiętajmy, że do rady
miejskiej stowarzyszenie
wprowadziło 8 osób. To była
realna siła. Wtedy niektórzy
zapragnęli władzy i zaczęło
dochodzić do tarć, czego efektem była rezygnacja Longina
Rosiaka z przewodniczenia.
Wraz z kilkoma innymi osobami, pozbawieni możliwości
decydowania o przyszłości
stowarzyszenia, zdecydowaliśmy że chcemy iść inną drogą.
Już jako radna przeszła
pani do PO?
- Tak
Kariera samorządowa zaczęła nabierać tempa, bo w
2006 roku została Pani przewodniczącą rady miejskiej?
- Szybko zrozumiałam, że w
pojedynkę niewiele można zrobić. Stworzyliśmy wtedy grupę
fajnych ludzi, którzy chcieli pracować w radzie i traktowali to
jako swoją misję. Każde, najmniejsze sukcesy – pomalowane ściany w zdewastowanym
budynku, naprawione schody
w kamienicy czy zaplanowany
remont ulicy – napędzały mnie
do dalszego działania.
Wielu mówiło o Pani „ładna buźka i nic więcej”, „panienka z okienka” została
radną (Agnieszka Kołacz-Leszczyńska pracowała w
jednej z lokalnych telewizji
– przyp. red.). Bolały Panią
te sformułowania?
- W ogóle się tym nie zajmowałam. Teraz się do tego
uśmiecham. Były to złośliwe
zaczepki złych ludzi, którzy
czekają na okazję, by kogoś
obrazić, komuś dopiec. Dzisiaj
określamy to jako hejt.
W 2011 roku została Pani
posłanką. Zderzenie z Wiejską było bolesne?

- To było zupełnie inne doświadczenie. Początki to uważne słuchanie, baczne obserwowanie tego wszystkiego, co się
wokół mnie działo. Czułam na
sobie ogromną odpowiedzialność (choć akurat to uczucie
nigdy mnie nie opuszcza).
Pierwsza moja kadencja w Sejmie była łatwiejsza, bo wtedy
jako Platforma tworzyliśmy
rząd i kreowaliśmy pomysły.
Przeszła Pani jakiś chrzest
przed zostaniem posłanką?
- Nie (śmiech). W Sejmie
nie było żadnej „fali”. Nie
biegałam wokół Sejmu, nie
piłam dziwnych, niedobrych
napojów.
Miała Pani jakiegoś mentora, który tłumaczył „co z
czymś się je”?
- Nie, zostałam od razu rzucona na głęboką wodę. Krótkie
szkolenie i do pracy. Bratnią
duszę odnalazłam w poseł
Zofii Czernow z Jeleniej Góry i
tak od lat jest moim „dobrym
duchem” w parlamencie. Zawsze, kiedy sięgam pamięcią,
poseł wydawał mi się kimś
niedostępnym. Ja natomiast
od zawsze jestem blisko ludzi
i służę im w codzienności.
Wiele osób, co bardzo mnie
cieszy, mówi mi też, że polityka mnie nie zmieniła jako
człowieka. Pamiętam sytuację
z posiedzenia Rady Miejskiej
Wałbrzycha, gdy przyjechałam już jako posłanka i nie
miałam gdzie usiąść. Sama
przyniosłam krzesło. Później
opowiadając o tym koleżankom w Sejmie, usłyszałam, że
była to sytuacja nie do przyjęcia. Jak to, poseł sam sobie
przynosi krzesło? Ja nigdy nie
miałam i nie będę miała z tym
problemu.
Polityka zdominowana
jest przez mężczyzn. Spotkała się Pani z jakimiś seksistowskimi zachowaniami?
- Nie przypominam sobie,
choć mój „wieczny uśmiech
na twarzy” mógłby skłaniać do
przekraczania granic czy wydawać się przyzwoleniem na
luźniejsze zachowania. Zawsze

jednak ja wyznaczam granice i
podobno nawet mężczyźni się
mnie boją (śmiech).
Bywało, że posłowie
przychodzili na posiedzenia pijani?
- Wiemy wszyscy z mediów, że dochodziło do
takich sytuacji, ale ja
nigdy nie byłam tego
świadkiem. Słyszałam
tylko z opowieści starszych stażem posłów,
że gdy w Sejmie była
Samoobrona, to było
dużo weselej.
Po obradach nie
kwitnie życie towarzyskie?
- W Warszawie mieszkamy w hotelu, zdarza
się nam pójść na wspólną
kolację, wypić lampkę wina i
zwyczajnie odpocząć. Co ciekawe, w kadencji 2011-2015
spotykaliśmy się towarzysko
nie tylko we własnym gronie,
ale również z politykami innych
partii, w tym także z PiS.
W ostatniej kadencji wojna z PiS toczyła się nie tylko
przed kamerami, ale unikaliście się także poza mediami?
- Dokładnie tak się działo.
Ostatnie lata to wyraźny podział na dwa obozy. Dawniej
było między nami więcej szacunku, życzliwości i normalnych relacji.
Macie w Platformie przekaz dnia, instrukcje, co mówić dziennikarzom?
- Nie było i nie ma czegoś
takiego. Oczywiście jest codzienna informacja o najważniejszych wydarzeniach, ale
nikt nigdy nie narzucał nam
żadnego przekazu do bezmyślnego powielania.
Dlaczego nie była Pani
wysyłana na pierwszą linię
frontu medialnego. Do telewizji czy stacji radiowej.
Brakowało doświadczenia,
pewności siebie?
- Brakuje mi bardziej zawziętości i zaciętości, które niestety,
szczególnie w tej kadencji, były
potrzebne przed kamerami.
Nie jestem typem fightera.

Fot. (red)

O początku kariery w samorządzie, życiowych wyborach i ciężarze dźwiganym na barkach rozmawiamy
z senator Agnieszką Kołacz-Leszczyńską z Koalicji
Obywatelskiej. Opowiada o drodze, jaką przeszła,
o tym, co ją napędza do działania i jak wyglądały jej
pierwsze dni w Sejmie.

» - Najważniejsze jest być dobrym człowiekiem, a dopiero
później politykiem - mówi senator Koalicji Obywatelskiej
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Przed wyborami do Senatu
w naszym okręgu mieliśmy
debatę z pozostałymi kandydatami. Z Kamilem Zielińskim
spieraliśmy się na konkrety,
natomiast Mirosław Lubiński
był momentami złośliwy. Prowokował. Nie odpłacałam tym
samym, bo ważniejsza była dla
mnie rozmowa na argumenty
niż słowne utarczki.
Nie żałuje Pani, że jest w
polityce?
- Gdybym tak myślała, to po
pierwszej kadencji już bym ją
odpuściła, a za mną już szósty
start w wyborach i ogromna
radość z uzyskanego wyniku.
Wciąż spotykam moich wyborców i dziękuję za ich poparcie i
oddane głosy. I powtarzam, że
jestem zawsze z nimi i dla nich.
Czy potężnym obciążeniem na barkach jest ponad
70 tys. głosów poparcia w
ostatnich wyborach?
- To jest absolutnie coś niesamowitego. Zostając posłem
dostałam około 70 tys. głosów.
Teraz, startując na senatora,
otrzymałam dziesięciokrotnie
większe poparcie. Budzę się
codziennie rano i wiem, że

Fot. użyczone (Biuro Senatorskie Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej)
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- Nie myślę o tym. Teraz
jestem senatorem, objęłam
mandat po zmarłym niedawno cenionym, szanowanym i
lubianym śp. Wiesławie Kilianie, więc to dodatkowe zobowiązanie. Chcę swoją misję
wypełnić najlepiej jak potrafię,
a i wyzwania przed nami są
ogromne. Ta kadencja w Senacie będzie zupełnie inna niż
poprzednia. Wierzę, że wrócą
– normalność, przestrzeganie i
tworzenie dobrego prawa, szacunek dla konstytucji. Wrócą
debaty, konsultacje społeczne,
prawdziwe wsłuchiwanie się
w głos obywateli.
Niektórzy o Pani i Katarzynie Mrzygłockiej, koleżance
z PO, mówili „festyniary”.
Bolało?
- Tak, słyszałam to, ale po
zakończonej kampanii, w której najczęściej słyszałam, że
najważniejszym dla moich
wyborców było moje ciągłe bycie wśród nich, wiem, że tego
nigdy nie zmienię. A złośliwcy,
jak wiemy, będą zawsze, ale
próżne ich zamiary, bo „festyniarą” mi nie dopieką.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Więcej za śmieci
Radni z Walimia zadecydowali o podwyżce opłat za
odpady komunalne, które wejdą w życie 1 stycznia
2020 roku.
Zgodnie z nowymi przepisami, koszt
odbioru wkrótce wyniesie 20 zł miesięcznie od jednego członka rodziny,
natomiast opłata sankcyjna to 50 zł

od osoby. Ryczałtowa roczna opłata
za domek letniskowy wyniesie 160 zł,
a opłata podwyższona 400 zł rocznie.
Do końca 2019 roku do wszystkich

właścicieli nieruchomości oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych
zostanie skierowane zawiadomienie
o wysokości obowiązującej opłaty.
Mieszkańcy nie będą musieli składać
nowych deklaracji.
Od momentu wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, wprowadzonego przez
gminę w 2013 roku, opłaty zostały
podniesione raz, w roku 2015 roku.
SCB

Foto (UG Walim)

WALIM
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» Helenę Świderską z
Jedliny-Zdroju wnuczek
przekonał, żeby postarała
się o bransoletkę życia

GŁUSZYCA
JEDLINA-ZDRÓJ

Nacisnęli guzik i żyją
- Gdybym nie miał opaski na dłoni, dziś prawdopodobnie byśmy nie rozmawiali – opowiada Edward
Swoboda z Głuszycy, który od kilku miesięcy używa bransoletki życia. Podobnie jak Helena Świderska z Jedliny-Zdroju. Ją także uratował guzik SOS
umieszczony na opasce, z którą nie rozstaje się nawet podczas snu.

Oboje seniorzy nie mają
wątpliwości. To był doskonały
pomysł, by starsze osoby z
Głuszycy i Jedliny-Zdroju wyposażyć w bransoletki życia.
Burmistrzowie obu miejscowości gdy tylko usłyszeli, że
jest taka możliwość, zrobili
wszystko, by zapewnić niektórym osobom w podeszłym
wieku dodatkowe bezpieczeństwo. Po 16 mieszkańców z każdej gminy od kilku
miesięcy nosi specjalne opaski. I tak będzie do maja, gdy
pilotażowy program zostanie
zakończony. Ludzie zostali
dokładnie wyselekcjonowani.
Bransoletki dostali ci najbardziej potrzebujący, zmagający
się z nieuleczalnymi chorobami.
To takie telefony na rękę,
które w razie konieczności
same poinformują dyspozytora w odległym centrum medycznym o złym samopoczuciu seniora. Opaski bowiem
automatycznie „sprawdzają”
funkcje życiowe organizmu,
mierzą np. tętno. Gdy ich
właściciel zemdleje lub gorzej
się poczuje, dzięki danym
GPS ratownicy bardzo szybko
dotrą do osoby potrzebującej pomocy. Ich właściciele
sami też mogą połączyć się z
dyspozytorem, gdy stwierdzą,
że coś jest nie tak z ich
zdrowiem.

Tak było w
przypadku Edwarda
Swobody. – Zaczęło mnie
piec w piersiach. Natychmiast wezwałem pomoc naciskając przycisk SOS. Zaraz
zgłosił się dyspozytor, który
wysłał do mnie karetkę. W
kilkanaście minut „przylecieli” do mnie na sygnale.
Zbadali, dali zastrzyk i nakazali pójść do swojego lekarza
– opowiada mieszkaniec
Głuszycy. Następnego dnia
był już u swojego kardiologa.
Ten nie wypuścił pacjenta do
domu. Ambulans odwiózł

72-latka z przychodni do
szpitala. A następnego dnia
Edward Swoboda był już na
stole. – Miałem operację na
otwartym sercu. Lekarz zajmujący się mną powiedział
wprost, że gdyby nie opaska,
prawdopodobnie byśmy dziś
nie rozmawiali – zawiesza
głos Edward Swoboda. Od
operacji minęło kilkanaście
tygodni. Pacjent czuje się
dobrze i z łezką w oku czasami spogląda na swoją
bransoletkę, z którą prawie
w ogóle się nie rozstaje. No
chyba, że trzeba urządzenie
naładować.
Helena Świderska z Jedliny-Zdroju długo nie mogła
przyzwyczaić się do nowego
urządzenia założonego na
rękę. Wszystkie czynności
domowe trzeba było wykonywać z opaską i uważać, żeby
nie zniszczyć. O bransoletkę
postarała się dla swojego
wnuczka, który namówił babcię do tego typu przedmiotu.
– Nie żałuję, bo bardzo mi pomogła. Za pierwszym razem
gdy musiałam skorzystać z
pomocy, zadzwoniła do mnie
sama dyspozytorką. Wiedziała
dzięki bransoletce, że mam
bardzo wysokie ciśnienie rozkurczowe. Nakazała wzięcie
tabletek i odpoczynek. Pomogło – opowiada 82-letnia
mieszkanka Jedliny-Zdroju.
Za drugim razem seniorka
sama wykonała połączenie.
Starsza pani cierpiąca na
niedokrwienie serca, nadciśnienie i
migotanie przedsionków znów poczuła się bardzo źle.
Od chwili zgłoszenia
do momentu przyjazdu
pod dom karetki nie minął
nawet kwadrans. – Zostałam
odwieziona do szpitala, gdzie
spędziłam dobę. Podłączono
mnie do kroplówki, trochę
podkurowano i wypuszczono.
Gdyby nie bransoletka, różnie
mogłoby to się skończyć –
podkreśla Helena Świderska.
W Głuszycy i Jedlinie-Zdroju
już myślą, co zrobić, by kolejni
seniorzy otrzymali specjalne
opaski ratujące życie.
Tomasz Piasecki
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

» Okazuje się, że stołówki dla rudych zwierzątek funkcjonują w Szczawnie od lat. W
przedszkolu miejskim wykonano 5 karmników dla wiewiórek oraz budki lęgowe dla ptactwa

All inclusive
dla wiewiórek

Zbił kilka desek, kupił żołędzie, orzechy i zaprosił
do bufetu rude zwierzątka.
Mieszkaniec uzdrowiska znany jest ze swych oryginalnych
pomysłów. Teraz znów zadziwił wielu.
Niektórzy mówią, że jak
odkręcą kran, za chwilę wyskoczy z niego Sikoń. Skoro
facet robi wartościowe rzeczy,
jest pasjonatem, lubi pomagać, to jak dla nas może co
chwilę wyskakiwać z lodówki.
A szczawieńskie wiewiórki nie
mają chyba nic przeciwko.
Dzięki mieszkańcowi Szczawna-Zdroju w Parku Szwedzkim
stanął niedawno dla nich
karmnik. A w nim żołędzie,
orzechy laskowe, pestki dyni
i słonecznika. Wszystko to, co
w diecie all inclusive wiewiórek jest potrzebne.
- Kiedy znalazłem na ulicy
100 zł, ogłosiłem to w internecie. Nie było odzewu.

Pomyślałem, że skoro los
mi coś dał, trzeba to dobrze spożytkować i oddać
innym. Dołożyłem parę groszy i zbudowałem karmnik
dla wiewiórek. Postawiłem
go między trzema bukami
w Parku Szwedzkim. Co tydzień dosypuję tam karmę i
doglądam, czy niczego nie
brakuje rudym przyjaciołom
– opowiada Andrzej Sikoń.
On pomaga, a inni mają to
w d.... – Któregoś dnia znalazłem w karmniku pustą
paczkę po papierosach. Trudno to komentować – dodaje
Sikoń, który lubi wiewiórki,
bo nawet w domu ma parkę
„hudsonów”. Ten akurat gatunek można hodować, bo
inne są pod ochroną. Jakim
trzeba być jednak imbecylem,
żeby zaśmiecać stołówkę…
Pomysł mieszkańca Szczawna spodobał się miejskim
urzędnikom. Gmina przyłą-

czy się do tej inicjatywy i
wykona jeden lub dwa tego
typu karmniki. Okazuje się, że
stołówki dla rudych zwierzątek funkcjonują w Szczawnie
od lat. Wszystko za sprawą
przedszkola miejskiego, w
którym w ramach projektu
unijnego „SOS dla ginącej
przyrody” wykonano 5 karmników dla wiewiórek oraz
budki lęgowe dla ptactwa. Wiewiórki korzystają z naszej
stołówki regularnie, a my z
radością obserwujemy przez
okna, jak zajadają orzechy
– cieszy się Urszula Drozdowska, dyrektor przedszkola
miejskiego.
Dodajmy, że gmina wykonała w tym roku 3 duże domki
dla kotów oraz 2 domki dla
owadów zapylających, które
zostały ozdobione przez dzieci
i ich rodziców podczas wrześniowego EKO Pikniku.
Tomasz Piasecki

GŁUSZYCA

Na tę chwilę czekała młodzież
Miłośnicy jazdy na deskorolce z Głuszycy mają powody do
radości. Zakończyła się budowa skateparku w Ogrodzie Jordanowskim.

Foto (UM Głuszyca)

» Projekt pochłonął blisko 400 tys. zł

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Stworzył coś, co wielu może uznać
za fanaberię i popukać się w czoło.
Za znalezione 100 zł Andrzej Sikoń
postanowił „otworzyć” w Szczawnie-Zdroju… stołówkę dla wiewiórek.

Inwestycja powstała w ramach zadania „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja
parku miejskiego poprzez budowę skateparku”. Wykonane zostały oświetlenie LED i nowe ławki. Obiekt
powstał w samym sercu miasta.
− Chciałbym podziękować gminie za zaangażowanie, świetny pomysł, dzięki któremu w Głuszycy
powstało miejsce, gdzie można rozwijać sportowe
pasje. Takie projekty zawsze warto wspierać − mówi
wicemarszałek województwa Grzegorz Macko,
odpowiedzialny m.in. za rozwój obszarów wiejskich
w regionie.
Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości ok. 240 tys. zł. Pozostała
kwota na realizację zadania − ponad 130 tys. zł −
SCB
pochodziła z budżetu gminy.

WAŁBRZYCH

Pielęgniarki
ze stypendiami
Dolny Śląsk jako pierwszy w Polsce wprowadził program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek. Najlepsi studenci III
roku co miesiąc będą otrzymywać 1000
zł brutto.
Samorząd województwa przeznaczy w sumie w tym roku 69 tys. zł, a
w przyszłym niemal 140 tys. zł. Podczas spotkania w wałbrzyskiej PWSZ
zostały wręczone listy gratulacyjne
dla 17 studentek.
− Wspieramy zawód pielęgniarza i pielęgniarki, ponieważ jest to
kluczowe dla opieki nad pacjentem.
Zależy nam również, żeby zatrzymać
absolwentów dolnośląskich uczelni
w marszałkowskich szpitalach w na-

szym regionie. Chcemy też zachęcać
do nauki w tym zawodzie – wyjaśnia
wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
Pilotażowy projekt dotyczy studentów III roku, kierunku pielęgniarstwo.
Stypendysta musi mieć średnią ocen,
co najmniej 4,2 i zobowiązuje się po
zakończeniu studiów do pracy przez
2 lata w podmiocie leczniczym, dla
którego organem prowadzącym jest
samorząd województwa.
SCB
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» Trolejbus przy dzisiejszym Starostwie Powiatowym na al.
Wyzwolenia, na widokówce wysłanej w roku 1962 (Fot.
Lechosław Ślusarczyk, zbiory Biblioteki pod Atlantami)

Urodziny wałbrzyskich trolejbusów, cz.1
Ponad rok temu, 12 września 2018 r. obchodziliśmy 120. rocznicę uruchomienia pierwszej wałbrzyskiej linii tramwajowej. Łączyła ona dworzec kolejowy na Szczawienku z centrum miasta i dalej z dolną częścią Sobięcina. A
w tym roku minęła inna „komunikacyjna” rocznica Wałbrzycha, 75-lecie uruchomienia pierwszej miejskiej linii trolejbusowej.
Była to linia nr 0 łącząca
pl. Grunwaldzki z Dworcem
Głównym. Otwarcie ruchu na
tej trasie nastąpiło 30 października 1944 roku, ale jej
budowę rozpoczęto już na
przełomie lat 1942/1943,
wzdłuż czynnego toru tramwajowego linii nr 1 (przez
kilka lat tramwaj i trolejbus
na tej trasie funkcjonowały
równolegle). Prowizoryczne zaplecze techniczne urządzono na terenie elektrowni
miejskiej przy ul. Wysockiego.

Linia ta była jedyną, którą
uruchomiono w czasie wojny,
kolejne powstawały już pod
polską administracją.
Pierwszą wałbrzyską linię
trolejbusową obsługiwało
13 wozów marki Vetra CS60
zrabowanych przez Niemców
we Francji. Jak podaje Bogdan Wiczkowski w swoim
internetowym artykule „Tabor
wałbrzyskich trolejbusów”,
eksploatowane Vetry pochodziły z Bordeaux (7 wozów
wyprodukowanych w 1943

roku) oraz z Paryża (6 wozów
wyprodukowanych w 1940).
Pojemność tych trolejbusów
wynosiła 60 pasażerów, masa
9 ton, wozy posiadały dwa
wejścia/wyjścia – jedno na
środku, drugie na końcu pojazdu. Do napędu pojazdu
służył szeregowo-bocznikowy
silnik trakcyjny o mocy 60 kW.
Na początku wozy posiadały też pomocnicze silniczki
benzynowe, które później
wymontowano. W Vetrze
zastosowano hamowanie

elektrodynamiczne odzyskowe (rekuperacyjne) systemu
„cofania pedału jazdy” oraz
oporowe.
To nie były jedyne trolejbusy sprowadzone przez Niemców do Wałbrzycha. Inna
partia przybyła z Włoch. Było
to 7 (plus jeden niesprawny)
trzyosiowych wozów typu
Fiat 672F101 wyprodukowanych w roku 1942 dla
Mediolanu. Pojazdy były napędzane czterema silnikami
typu ATC/300 o mocy 19,5

kW umieszczonymi w osiach
kół tylnych (każde koło było
napędzane swoim silnikiem).
Takie rozwiązanie okazało się
przysłowiową piętą achillesową: łączna waga czterech
silników (1,6 tony) prowadziła do przyspieszonego
zużycia zawieszenia, ponadto
awaria jednego z silników
często unieruchamiała pojazd. Ciekawostką natomiast
było to, że miejsce kierowcy
usytuowane było po prawej
stronie wozu, aby ułatwić

mu podjazd do krawężnika
na przystankach. Udogodnieniem dla pasażerów były
uchylne stopnie ułatwiające
wejście. Te 12-metrowe wozy
były zbyt długie jak na wałbrzyskie warunki i pomimo
tego, że były sprawne, do
końca wojny nie wprowadzono ich do ruchu. Prawdopodobnie nie nadano im
nawet nowych numerów
taborowych. W 1947 roku
władze Wałbrzycha pozbyły
się problemu przekazując je
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do Wrocławia, do obsługi
planowanej linii trolejbusowej na Psie Pole i Zakrzów.
Nawiasem mówiąc we Wrocławiu, z różnych względów,
również nie wypuszczono
ich na trasy i w roku 1949
przekazano je do Gdyni. Tam
wozy otrzymały numery od
230 do 237 i w roku 1950
weszły do eksploatacji.
W kronice Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Wałbrzychu czytamy, że
specyficzne warunki terenowe
Wałbrzycha charakteryzujące
się licznymi ostrymi spadkami i wzniesieniami oraz
wąskimi i krętymi ulicami,
które powodowały szereg
ujemnych dla komunikacji
następstw, sprawiły, że przeprowadzone pierwsze studia
nad rozwojem komunikacji i
jej usprawnieniem wskazywały na konieczność zastąpienia
niewygodnej, powolnej i nieekonomicznej komunikacji
tramwajowej znacznie wówczas korzystniejszą komunikacją trolejbusową.

HISTORIA NIEZNANA
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Realizując plan rozwoju
komunikacji trolejbusowej
już w 1949 roku zakupiono 3
nowe trolejbusy marki Vetra
VBR4, a w 1953 roku sprowadzono z Warszawy trzy
kolejne, ale używane. Były
to trzydrzwiowe trolejbusy o
długości 10 m, o masie 9,5
tony, maksymalnej pojemności 80 pasażerów, bardzo nowoczesne w tamtych latach.
Napędzane były silnikiem
trakcyjnym o wzbudzeniu
szeregowo-bocznikowym o
mocy 74 kW, posiadały rozrząd oporowy bezpośredni
oraz hamowanie odzyskowe
i oporowe.
Na drugi odcinek historii
trolejbusów w Wałbrzychu
zapraszamy za dwa tygodnie.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
-kronika zakładowa MPK;
-Wiczkowski B., Wspomnienie o liniach
trolejbusowych w Wałbrzychu, 2012;
-Wiczkowski B., Tabor wałbrzyskich
trolejbusów, 2012;
-www.polska-org.pl;
-www.wikipedia.pl;

» Trolejbus na pl. Grunwaldzkim w Wałbrzychu
(www.polska-org.pl, ze zbiorów Jacka Kieka)

» Trolejbus Vetra CS60
na al. Wyzwolenia (Fot.
kronika MPK, zbiory www.
polska-org.pl)
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Grunt to mieć pasję

Zacznijmy od Wałbrzycha. Pana
tata pochodzi spod Częstochowy, a mama z Mazur. Pan urodził
się już w Wałbrzychu?
-Tak
A dokładnie gdzie?
-W Wałbrzychu…
A gdybym nalegała…
-Na Białym Kamieniu.
To stwórzmy taką mapę, gdzie
można było w czasach młodości
spotkać Mirosława Kowalika?
Szkoła podstawowa to?
-25, później Energetyk oraz szkoła
muzyczna na Moniuszki, ale najpierw przez rok na Piętnastolecia,
bo budynek na Moniuszki był w
remoncie.
A ze znajomymi gdzie Pan chodził?
-Z kolegami bardzo często w tamtych czasach chodziliśmy na Chełmiec. Po parku Sobieskiego raczej
nie chodziłem. No, może czasami,
ale głównie to spotykaliśmy się na
Białym Kamieniu i w Szczawnie-Zdroju.
Obecny był wtedy w Pana życiu
również sport, podobno bieganie?
-Biegałem w Górniku Wałbrzych, na
studiach także, zdobywałem medale, nawet byłem wicemistrzem
Polski.
Nadal Pan biega?
-Nie, już nie, jak widać…
Brak czasu spowodował zaprzestanie treningów?
-Brak chęci (śmiech)

Nadal jest Pan leniwy, bo pada
takie stwierdzenie w jednym z
wywiadów, że w młodości był
Pan leniem?
-Takie mam wrażenie.
Ale przecież robi Pan bardzo
dużo rzeczy?
-No tak… bardzo dużo robię,
ale sobie organizuję czas pracy,
bo ludzie leniwi potrafią to sobie
wszystko fajnie zorganizować, a
ludzie pracowici wiedzą, że pracują, bo sobie czasem mniej potrafią
zorganizować. Dla mnie wszystko
co robię, nie jest związane z bardzo dużą ilością pracy, ale patrząc
z zewnątrz zadają mi ludzie takie
pytanie: „Kiedy masz na to czas?”
W tamtym roku nagrałem dwie
płyty. Pierwszą do tekstów Ernesta
Brylla i tam pracowałem z Krystyną
Prońko, Anią Rusowicz. Pracował
z nami także przy tej płycie Jan
Trebunia-Tutka, Andrzej Polak, Anna
Trebunia-Wyrostek, Jerzy Trela i
Ernest Bryll. Drugą płytą, którą
wydałem, była „Tischner. Mocna
nuta”. Tworzyli ją ze mną Kayah,
Mateusz Pospieszalski, Jorgos Skolias, Zygmunt Staszczyk, Trebunie-Tutki, Wojciech Waglewski. Obie
były nominowane do Fryderyków
2019 w kategorii Album Roku Folk
/ Muzyka Świata. Zadzwonił do
mnie Marcin Pospieszalski i mówi:
„Mirek! Rozbiłeś bank fryderykowy;
to jest niemożliwe, żeby w jednym
roku zrobić dwie takie płyty.”
A jest to możliwe?

-No jest możliwe, bo nad każdą
pracowałem około 6 lat. Bo ja
zazwyczaj nie pracuję nad jedną
płytą, tylko jednocześnie nad kilkoma pomysłami. Nie tylko płytami,
ale też moimi działaniami integrującymi.
Integrującymi?
-Organizuję współpracę integrując
ludzi. Dużo pracuję z dziećmi i młodzieżą. Staram się robiąc to widzieć
w ludziach coś, czego oni nie widzą
i wyciągać to na wierzch. W teatrze
też teraz będziemy dużo pracować
z dziećmi.
No właśnie. 1 października tego
roku objął Pan stanowisko dyrektora Teatru Zdrojowego w
Szczawnie-Zdroju. Co skłoniło
Pana do wzięcia udziału w tym
konkursie?
-Pierwszy raz złożyłem papiery w
2012 roku i wtedy oczywiście – nie
lubię mówić w kontekście wygranym, przegranym – po prostu nie
zostałem dyrektorem. Teraz bym
pewnie nie składał papierów, ale
ktoś mnie zaczepił i mówi: „Jest
konkurs na dyrektora, złóż papiery.”
Odpowiedziałem mu, że pewnie
nie mam szans i nie będę się ośmieszał, ale w ostatniej chwili złożyłem,
bo jeszcze mnie parę osób namawiało. Złożyłem w przekonaniu, że
nie zostanę. No i zostałem (śmiech).
Został Pan menadżerem kultury?
-Menadżerem kultury w rozumieniu
takim, żeby szerzyć kulturę, żeby
integrować, żeby tworzyć nową

Słuchajmy jazzu
Jazz przez wielu jest postrzegany, jako muzyka trudna i elitarna. W Filharmonii Sudeckiej podczas drugiego i ostatniego koncertu w ramach tegorocznego
Międzynarodowego Hałda Jazz Festiwalu publiczność miała okazję skonfrontować się z tymi mitami.
Na scenie tym razem zagościł międzynarodowy skład w
osobach: inicjatorów przedsięwzięcia muzycznego pod
tytułem A Handful of AccepDance, austriackiego gita-

rzysty klasycznego Martina
Wesely’ego oraz polskiego
gitarzysty jazzowego Piotra
Domagały, którzy zaprosili
do współpracy swoich przyjaciół, znakomitych instru-

mentalistów – Olega Dyyaka,
Andreasa Schiffera i Floriana
Hupfafa. Zespół gra muzykę
swobodnie mieszającą różne
konwencje i style: jazz, world
music, muzykę współczesną i

» - Złożyłem papiery w przekonaniu, że nie zostanę dyrektorem. No
i zostałem – śmieje się Mirosław Kowalik od niedawna szef Teatru
Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju i basista zespołu „Raz Dwa Trzy”

jakość. Jak zostałem dyrektorem,
przyszedł do mnie ktoś i powiedział: „No to teraz będzie Pan robić
karierę”. Odpowiedziałem, że karierę ja już zrobiłem, nie przyszedłem
robić kariery, tylko przyszedłem
się dzielić tym, co umiem. Nie
wiem, czy sobie poradzę, ale to, co
umiem, chcę ofiarować ludziom i
pracować nad materią, na której się
znam. Jeśli ktoś przychodzi gdziekolwiek, cokolwiek robić dla kariery,
to bardzo źle. Nie wolno niczego
robić dla kariery, trzeba coś robić z
pasją, radością, albo nie robić tego
w ogóle i dać sobie spokój.
Na koniec nie może zabraknąć
pytania o zespół „Raz, Dwa,
Trzy”. Nie było Pana w pierwszym składzie zespołu powstającego w 1990 roku?
-Tak, dołączyłem do zespołu po
około 5 miesiącach jego działalności. Było to tak, że trzech kolegów
pojechało na Przegląd Piosenki Stu-

folku. Wszyscy są multinstrumentalistami, więc podczas
koncertu usłyszeliśmy: gitarę
akustyczną, gitarę flamenco,
gitarę elektryczną, mandolinę,
darabukę, duduka, bajana –
rodzaj akordeonu, zestaw perkusyjny, krotale, bęben zwany
bodramem oraz kontrabas,
co pięknie ilustruje mnogość
płynących ze sceny nastrojów
i brzmień.
Wałbrzyska publiczność
szybko dała się porwać dźwiękom, a przyjemnej atmosfery
dopełniał Piotr Domagała, który opowiadał z dużą swadą o
zespole i niektórych kompozy-

Fot. użyczone (Jacek Wójcik)

- Jeśli ktoś przychodzi gdziekolwiek, cokolwiek robić dla kariery, to bardzo źle. Nie wolno niczego robić dla kariery, trzeba coś robić
z pasją, radością, albo nie robić tego w ogóle
i dać sobie spokój – mówi Mirosław Kowalik,
basista zespołu „Raz Dwa Trzy” i dyrektor
Teatru Zdrojowego w Wałbrzychu.

denckiej, tam dołączył do nich kontrabasista, który grał z nimi przez
moment. Później, nie wiem, co się
wydarzyło, dlaczego przestał grać.
Pod koniec września był koncert w
Zielonej Górze, na którym byłem,
posłuchałem – to był koncert w
teatrze – oczywiście bisy, owacje
na stojąco. Pomyślałem wtedy, na
pewno przyjdą do mnie, bo nie
mają basisty, no i przyszli, czyli od
tego samego roku już jestem w
składzie zespołu.
Jakieś nowe wydawnictwo
zespołu „Raz, Dwa, Trzy”, coś
wiemy?
-Kiedyś Pan, który sprzedawał
nasze płyty zapytany o to samo,
odpowiedział pewnemu małżeństwu, że „tak, ale kiedy sprzedamy
te wszystkie, które mamy”. No i tak
to wygląda, my mamy dużo płyt,
więc jak je sprzedamy, to wydamy.
(uśmiech).

cjach. A jazz, jak twierdzi muzyk, to jest po prostu podejście
do życia, to nie jest chyba metryczka, to nie jest coś, co się
dostaje na uniwersytecie (…)
jazz to jest coś, co rodzi się na
scenie, rodzi się w życiu, rodzi
się w działaniu. Na stronie organizatora Festiwalu możemy
przeczytać, że utwór jazzowy
z natury i założenia lubi, a
nawet powinien zaskakiwać.
Dotychczasowi Fani Hałdy Jazz
również zdążyli się zorientować, że nasz Festiwal, choć
nie z natury, to często bywa
nieprzewidywalny i spontaniczny, z taką tylko różnicą, że

Rozmawiała ViolKo

nie z założenia. W tak delikatny
sposób organizatorzy kwitują
fakt, że z przyczyn finansowo-politycznych festiwal, który 11
lat gościł w Bogatyni i tam powstał, musiał poszukać nowej
lokalizacji oraz mecenasów.
Na szczęście znalazł w naszym
mieście. Krzysztof Witkowski, pomysłodawca festiwalu,
przed koncertem mówił, że
mecenasem kultury może być
każdy, wystarczy, że kupi bilet
na Hałda Jazz Festiwal za rok,
bo moim zdaniem muzyki
jazzowej nie warto się bać, a
pozwoli się pokochać.
ViolKo

» Ogłoszenie werdyktu w konkursie głównym przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską. Nagrodę za „Boże Ciało” odbiera montażysta Przemysław Chruściel.
Towarzyszą im przedstawiciele Świdnickiego Ośrodka Kultury i Dolnośląskiej Fundacji Filmowej

Fot. Piotr Bogdański

Trochę szkoda, ale taki
zamysł spowodował, że to
coraz poważniejsze święto
dobrego kina. Przez tydzień
entuzjaści X muzy musieli
wybierać między gorącymi
tytułami ostatnich miesięcy,
spotkaniami z twórcami, obrazami niezależnymi, wreszcie
koncertami.
Nie odbyło się kilka zapowiadanych rozmów, do tego
posługiwaliśmy się nieprzejrzystym programem, ale mimo to
Wrocławska Fundacja Filmowa
wespół ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury zorganizowali znakomite wydarzenie artystyczne.
Tradycyjnie festiwal oferuje
emocje związane z wyborami
najlepszych filmów w czterech kategoriach. Najważniejsza z nich to plebiscyt wśród
publiczności. W tym roku
zestaw dziesięciu tytułów
wywołał jak zwykle spore zamieszanie. Finalnie najwięcej
głosów zebrało „Boże Ciało”
Jana Komasy. Z kolei w pozostałych kategoriach filmów
krótkometrażowych jury w
fabule postawiło na „Kulturę”
w reżyserii Ernsta De Geera
i na „Nie masz dystansu” w
reżyserii Kariny Paciorkowskiej
w dokumencie. Najwięcej
wyróżnień, bo aż trzy, zebrała
jednak Emilia Śniegowska za
zarejestrowanie wzruszającej
przyjaźni pomiędzy więźniarką z Auschwitz a niemiecką
wolontariuszką („19,91”).
Skoro mowa o filmach do 30
minut, to warto podkreślić, że
to nieczęsta okazja móc zobaczyć krótszą formę wypowiedzi, zazwyczaj debiutujących
filmowców. Trochę zatem się
dziwiłem, że sala kinowa w
I Liceum, podczas projekcji
świeciła pustkami. Tym bardziej, że oprócz nagrodzonych
produkcji pojawiły się takie
perełki jak „Plac Wolności”,
zrealizowany przez pochodzącego z Chin studenta
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Spektrum, że palce lizać
Właśnie zakończyła się piąta edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego „Spektrum”. Impreza została poszerzona o, do tej pory
odrębny, Festiwal „Okiem Młodych”, poświęcony filmom dokumentalnym.
łódzkiej filmówki – Ming-Wei Chianga, czy poruszające „Braterstwo” – Meryam
Jooberur. Ciekawie wypadł
głos w sprawie tolerancji
– „Czarny charakter” Kuby
Gryżewskiego. Nie mniej
ciekawe były rozmowy z kilkorgiem młodych filmowców.
Zdecydowanie większą frekwencją cieszyły (szczególnie
wśród starszych widzów) projekcje w Teatrze, przy świdnickim rynku. Tam organizator
zaproponował m.in. projekcje
takich ważnych i gorących

tytułów – obok nagrodzonego
„Bożego Ciała” Jana Komasy
– jak „(Nie)znajomi” Tadeusza
Śliwy, „Ikar. Legenda Mietka Kosza” Macieja Pieprzycy,
„Słodki koniec dnia” Jacka
Borcucha. Skoro mowa o polskich akcentach na festiwalu,
bardzo ucieszyła mnie możliwość obejrzenia „Dowłatowa”
Alekseya Germana z udziałem
Heleny Sujeckiej. Większość
tych projekcji była zwieńczona
spotkaniami z twórcami. m.in.
do Świdnicy przyjechała wspomniana aktorka. Rozmowa z

nią trochę przyćmiła sam film.
Takich ciekawych spotkań było
jeszcze więcej, jak z autorem
dokumentu „Jutro czeka nas
długi dzień” – pochodzącym
ze Świdnicy Pawłem Wysoczańskim.
Autorzy festiwalu nie zapomnieli o krótkich retrospektywach Andrzeja Wajdy i Radosława Piwowarskiego. Ten
ostatni znalazł się w gronie
zaproszonych gości. Reżyser,
jak zwykle z charakterystyczną
dla siebie swadą, opowiadał
m.in. o przygodach przy reali-

zacji „Yesterday” w siermiężnych czasach. Było naprawdę
zabawnie. Nie zabrakło także
refleksji, emocji, jak podczas
kolumbijskiego „Monos. Oddział małp”, a nawet łez wzruszenia, jak choćby w finale brazylijskiego filmu „Niewidoczne
życie sióstr Gusmao”.
Piąta edycja „Spektrum”
zafundowała nam siedem
dni niezwykłych przeżyć. Co
trudne jest do zdefiniowania,
zarówno na salach kinowych,
jak i na korytarzach, czuło się
atmosferę miłości do kina.

To pewnie zasługa twórców
Wrocławskiej Fundacji Filmowej, prawdziwych pasjonatów m.in. Pawła Kosunia i Lecha Molińskiego oraz SOK-u w
postaci Bożeny Kuźmy i Anny
Rudnickiej. Bardzo bym sobie
życzył, aby choć namiastka
takiego klimatu zaistniała w
Wałbrzychu podczas Festiwalu Reżyserii Filmowej. A może
warto, aby nasi decydenci
przyjrzeli się bliżej, w jaki
sposób można pięknie zorganizować takie wydarzenie.

żonego pośród angielskich
wrzosowisk.
Premiera spektaklu odbędzie się 23 listopada o godz.
17:00 na Dużej Scenie Teatru

Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Na najbliższe pokazy
popremierowe zapraszamy
24 listopada oraz 1 grudnia o
godz. 12:30.

Bilety na premierę: 25
zł, na spektakle popremierowe: 19 zł (dorośli), 17 zł
(dzieci)

Piotr Bogdański

Poznaj Tajemniczy Ogród

To spektakl muzyczny o
perypetiach osieroconej w
Indiach angielskiej dziewczynki – Mary Lennox, która
w starym domu samotnego
wuja odkrywa wiele gorzkich
tajemnic. Jej ciekawość świata i upór w dążeniu do celu
przywrócą do życia nie tylko

zapomniany ogród, ale także
serca domowników.
Atutem przedstawienia jest
musicalowa muzyka autorstwa Marcina Partyki oraz
scenografia i kostiumy, zaprojektowane przez Marię
Szachnowską. W rolę głównej
bohaterki wcieli się utalento-

wana dziewczynka – Amelia Sikora, której partneruje
zawodowa aktorka, Urszula
Raczkowska.
Zapraszamy widzów od 7.
roku życia w teatralną podróż do XIX-wiecznej Anglii,
do pełnego tajemnic zamku
Misselthwaite Manor, poło-

Fot. użyczone (TLiA)

Na deskach Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu tym
razem klasyka literatury dziecięcej – „Tajemniczy
Ogród” na podstawie powieści Frances Hodgson
Burnett. Adaptacji i reżyserii podjął się Arkadiusz
Klucznik.

Red
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
WAŁBRZYCH:

WOK
22.11 - Wystawa zdjęć z Akademii Dzieci Świata, WOK na
terenie Starej Kopalni/Multimedialna Galeria Obrazu, ul. Wysockiego.
23.11, 18.00 - Wernisaż prac malarskich grupy MAL-AMAT,
WOK na terenie Starej Kopalni, ul. Wysockiego
24.11, 18.00 – Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich,
WOK Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego.
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
12.11-27.12 – Wystawa „Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał
Mickiewicz”, biblioteka Śródmieście.
19.11, 16.00 - Spotkanie (Filia nr 7 z
oddziałem dziecięcym, Piaskowa Góra)
- Miłość do muzyki jako sposób na życie.
Spotkanie „Między organami” z małżeń-

MUZEUM PORCELANY
19.10.2019-31.01.2020 – IV Biennale Mistrzów Ceramiki im.
Bronisława Wolanina.
FILHARMONIA SUDECKA
20.11, 18.30 – Teatr Piasku Tetiany Galitsyny „Królowa Śniegu”.
22.11, 19.00 – Koncert OSFS: Żurakowksi, Karvay.
23.11, 20.00 – Koncert Lao Che.
AQUA-ZDRÓJ
23.11, 15.00 – Mecz II ligi siatkówki mężczyzn: MKS Aqua Zdrój
Wałbrzych – Bielawianka Bielawa, ul. Ratuszowa.

stwem organistów Zuzanną i Maciejem Bator.
20.11, 17.00 - Spotkanie podróżnicze (Budynek Główny, Śródmieście). Prelekcję „Uzbekistan oczami turysty” poprowadzi
Andrzej Wojtoń.
21.11, 17.00 - Spotkanie (Budynek Główny, Śródmieście).
Poetycki region. Spotkanie z Barbarą Elmanowską w ramach
„Poetyckiego regionu” poprowadzi Gwidon Hefid
22.11, 17.00 - Prelekcja (Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze). Prezentację „Historia elektryfikacji dolnośląskich linii
kolejowych” przedstawi Rafał Wiernicki.
TEATR DRAMATYCZNY

STARA KOPALNIA
29.10-28.11 – Wystawa Tomasza Domańskiego „Pomnik czasu.
Retrospektywa”.
20.11, 18.00 - Be Together – Finał, Montownia.
23.11, 19.00 – Koncert Paweł
Domagała.

POZOSTAŁE WYDARZENIA
21.11, 19.00 – Występ Renaty Przemyk, klub A’propos, ul.
Wieniawskiego.
22.11, 20.00 – Muzyka przy świecach – Krzysztof Kurnyta i
Edmund Bogacz, klub A’propos, ul. Wieniawskiego.
23.11, 19.00 – Koncert piosenki poetyckiej – Tomasz Wachnowski, art. cafe „Pod pretekstem”, ul. Rycerska.

19.11, 9.00 – Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSPS nr 10.
19.11, 11.30 - Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSPS nr 10.
21.11, 9.00 - Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSP nr 37.
21.11, 11.45 - Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSP nr 37.
22.11, 9.00 - Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSP nr 37.
22.11, 11.45 - Spektakl „Greta i ostatni wieloryb”, PSP nr 37.
23.11, 19.00 – Spektakl „Baba dziwo”.
24.11, 18.00 – Spektakl „Baba dziwo”.

TEATR LALKI I AKTORA
21.11, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”.
22.11, 11.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”.
23.11, 17.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”.
24.11, 12.30 – Spektakl „Tajemniczy ogród”.

ZAMEK KSIĄŻ
8.11-31.12 – Ogrody Światła w Zamku Książ.
22.11, 19.00 – Uczta Bolka – średniowieczna biesiada.
23.11, 20.00 – Nocne Zwiedzanie Zamku Książ.
24.11, 18.00 – Koncert Książęcej Orkiestry
Salonowej.

23.11, 20.00 – Metal Night w Papug Pub.
BOGUSZÓW-GORCE
21.11, 9.00 – Piosenką turystyczną żegnamy sezon, Centrum
Kulturalno-Kongresowe „Witold”, ul. Traugutta.
MIEROSZÓW
22.11, 16.30 – Koncert jesienny na dwa świerszcze, Mieroszowskie Centrum Kultury, sala widowiskowa.
23.11, 20.00 – Koncert Farben Lehre, Piwnica pod Zielonym
Kotem.
SZCZAWNO-ZDRÓJ
19.11, 20.00 – Przemek Winnicki, „Piano recital”, Teatr Zdrojowy.
22.11, 19.00 – Spektakl „Kobieta idealna”, Teatr Zdrojowy.
24.11, 15.00 – Koncert chóru Oktoich, Teatr Zdrojowy.
SCB
Fot. materiały prasowe
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Fot. użyczone (archiwum prywatne Stanisława Grędzińskiego)

» Stanisław Grędziński odbiera złoty medal ME w
Budapeszcie w biegu indywidualnym na 400 m

Medale z dziurawych butów
Jeśli dziś sportowcom czegoś brakuje, to… ptasiego
mleczka. Nie muszą martwić się o sprzęt, mają doskonałe warunki do trenowania, nawet przez myśl im
nie przejdzie, że w szatni może nie być ciepłej wody.

– My biegaliśmy w najtańszych dresach, które zimą
na nas zamarzały, do butów
– jeśli nie były akurat dziurawe – wkładaliśmy folię, a
kąpaliśmy się w lodowatej
wodzie w drewnianym baraku – opisuje rzeczywistość lat
60. Stanisław Grędziński, były
znakomity polski czterystumetrowiec.
Lekkoatletyką zafascynował
się przypadkiem. Młody chło-

pak urodzony w małej wsi na
Lubelszczyźnie właśnie przyjechał z rodzicami do Wałbrzycha z Zielonogórskiego. Zdał
do Technikum Górniczego.
Rysowała się przed nim świetlana przyszłość inżyniera.
Ojciec zawsze mu powtarzał,
że musi być kimś. Najlepszym
w tym, co robi. Nastoletni
Stanisław Grędziński naukę
w szkole średniej godził z treningami w MKS Atrii. Podczas

» Andrzej Badeński (z lewej) i Stanisław Grędziński
– dwaj członkowie sztafety 4x400 m, która w ME
w Budapeszcie zajęła pierwsze miejsce

szkolnych zawodów rozgrywanych w hali Lustrzanki na
terenie dawnej Huty Szkła
chudy z bujną czupryną dzieciak zwrócił na siebie uwagę
legendarnych trenerów lekkoatletycznych: Mieczysława
Pawlusińskiego i Zygmunta Nowackiego. Biegano na
drewnianej nawierzchni na
60 m, a młody Grędziński
wyróżniał się zadziornością,
nieustępliwością i szybkością.

Wprawne oko szkoleniowców od razu dojrzało w nim
biegacza. Zaczął rywalizować
na 100 i 200 m. – Biegałem
szybko. Dawałem z siebie
zawsze 100 procent, a nawet
więcej. Nieraz zdarzyło się,
że wymiotowałem jak kot
za linią mety. Wychodziłem z
założenia, że zawsze muszę
być najlepszy – opowiada
Stanisław Grędziński. Gdy nie
udało się zwyciężać, młodemu lekkoatlecie zdarzało
się zejść z… bieżni.
Kuriozum? Nie, tak

właśnie było w trakcie jednego z biegów na 100 m. Po
pokonaniu połowy dystansu
Grędziński zatrzymał się i opuścił stadion. Wiedział, że nie
wygra biegu, więc postanowił
go nie kończyć. Trenerzy łapali
się za głowy, a on jakby nigdy
nic poszedł do szatni.
Podczas mistrzostw Polski
Centralnej Rady Związków
Zawodowych (takie kiedyś
rozgrywano) młodzieniec z
Technikum Górniczego błysnął
formą na 400 m. Pawlusiński
i Nowacki dostrzegli, że może
być z niego kiedyś wybitny
zawodnik na tym dystansie.
Nie mylili się, bo trenujący już
wtedy w Górniku Wałbrzych
lekkoatleta zaczął na jedno
okrążenie osiągać coraz lepsze
wyniki. – Pamiętam, że mocno
trenowaliśmy na stadionie na
Nowym Mieście. Biegaliśmy w
tandetnych butach z Krosna,
które nie dość, że były ciężkie
jak diabli, to jeszcze szybko
się rozwalały. Zdarzało się,
że wychodziłem na bieżnię w
dziurawym obuwiu. Mało kto
zwracał na to uwagę. Biedny
klub oszczędzając na wszystkim kupował też najtańsze
dresy. Wystarczyło zimą kilkanaście minut pobiegać w
nich na mrozie, a wracało
się do szatni ze skorupą na
ciele. Potem w drewnianym
baraku wchodziło się pod
prysznic z lodowatą wodą i
tak codziennie – mówi Stanisław Grędziński. Dziś nie do
pomyślenia. Zaraz jakiś rodzic
zabrałby dzieciaka z treningu,
robiąc przy okazji karczemną
awanturę trenerowi i prezesowi klubu.
Szczyt form y p r z ypadł na
połowę
lat 60.
Sta-

nisław Grędziński w 1966
roku zdobył dwa złote medale
podczas mistrzostw Europy w Budapeszcie: w biegu
indywidualnym na 400 m
oraz w sztafecie 4x400 m.
Wałbrzyszanin w tym samym
roku wywalczył mistrzostwo
Polski na swym koronnym dystansie. Ten sukces powtórzył
jeszcze raz, wygrywając z całą
krajową plejadą zawodników
bieg na jedno okrążenie w
1969 roku. W 1968 roku na
olimpiadzie w Meksyku zajął 4
miejsce w sztafecie 4x400 m,
bijąc przy okazji rekord Polski
w tej konkurencji (3:00,5). –
Medal przegraliśmy minimalnie z RFN. Po biegu byłem tak
potwornie zmęczony, że zemdlałem opuszczając bieżnię.
Ocknąłem się obłożony lodem
w chłodnym pomieszczeniu,
a nade mną pochylało się
kilka urodziwych Meksykanek. Pomyślałem, że jestem
w niebie. Gdy zorientowałem
się, że nic mi nie jest, chciałem
raz jeszcze zemdleć, żeby
piękne Meksykanki ponownie się mną zajęły – śmieje
się dziś Grędziński, który w
1969 roku w ME w Atenach
osiągnął swój najlepszy wynik
w karierze na 400 m, przebiegając ten dystans w czasie
45:83. Dało mu to brązowy
krążek. Rok później w halowych mistrzostwach Europy
w Wiedniu wywalczył srebro
w nietypowej konkurencji 4x2
okrążenia.
Sport nie pochłonął go
całkowicie. Ukończył studia
budowlane na Politechnice
Wrocławskiej. – Rywalizacja
i sport to jedno, co mnie kręciło. Ale rajcowało mnie też
to, że podczas gdy w latach
60. mało kto wyjeżdżał za
granicę, ja podróżowałem na
zawody praktycznie po całym
świecie – kwituje dziś 74-letni
były lekkoatleta Górnika Wałbrzych, a obecnie trener
młodych zawodników.
Tomasz Piasecki

» Łzy, ból i mnóstwo
wyrzeczeń to często
koszty wielkiego
sukcesu sportowego

Kibice zasłużyli na ekstraklasę
Piotr Niedźwiedzki, środkowy WKK Wrocław, specjalnie dla WieszCo wspomina swój okres w Górniku
Trans.eu Wałbrzych.
pod nasze potrzeby. To jest
trochę taka mini Aqua-Zdrój,
z tą różnicą, że zawsze jest
dostępna.
Czy biało-niebiescy mają
szansę wygrać 1. ligę w tym
sezonie?
- Myślę, że jest na to duża
szansa. Górnik gra naprawdę dobry basket. A dla wałbrzyskich kibiców naprawdę
warto zagrać w najwyższej
klasie rozgr ywk o wej!

nie, co działo się w zespole
z Kutna.
Łukasz Koszarek, rozgrywający reprezentacji
Polski, w książce „Mundial
pod koszem” powiedział,
że w drużynie najważniejszy bywa jej dwunasty zawodnik – na boisku nie da
zbyt wiele, ale poza nim
może

Rozmawiał Dominik Hołda

» Piotr Niedźwiedzki w
najbliższą niedzielę zagra
przeciwko swoim byłym
kolegom

Niedawno z
powodu problemów finansowych z ligi wycofał
się Polfarmex Kutno. Kto
bardziej zawinił w takiej sytuacji? PZKosz,
który przeprowadził
błędną weryfikację finansową klubu z Kutna,
czy działacze Polfarmexu,
nie wywiązując się ze swoich obietnic w stosunku do
koszykarzy?
- Z perspektywy zawodnika
bardzo szkoda takich sytuacji,
bo nigdy nie jest fajnie, jak
klub wycofuje sie z rozgrywek. Nie odpowiem do
końca na to pytanie,
bo nie wiem dokład-

» Górnik wygrał 7 mecz w sezonie

zepsuć atmosferę swoim
niezadowoleniem. Zgadzasz się z tym?
- Uważam, że jest w tym
dużo prawdy, bo czasami buduje się skład w taki sposób,
że nawet jeżeli ktoś nie gra,
to robi świetną atmosferę w
szatni. A ta jest niezwykle
ważna.

Fot. Ryszard Burdek

lidera Śląska. To jednak on
został MVP rozgrywek i gra
teraz w ekstraklasie. Jak
oceniasz tego zawodnika?
Nie ciągnie cię z powrotem
do najwyższej klasy rozgrywkowej?
- Tutaj powiem, że to nie
ja go wyłączyłem. My gramy
na zupełnie innych pozycjach.
Świetną robotę zrobili Marcin
Wrobel i Bartek Ratajczak. Wracając do drugiej części pytania,
chciałbym jeszcze spróbować
swoich sił w ekstraklasie. Kto
wie, może z Górnikiem.
Latem wróciłeś do WKK
Wrocław. Górnik Radomskiego, a WKK Niedbalskiego – jakie różnice w stylu
pracy tych dwóch trenerów
dostrzegasz?
- Podstawową różnicą jest
szybsza gra u trenera Niedbalskiego, a tak poza tym obaj
szkoleniowcy mają bardzo
podobny warsztat.
WKK Wrocław słynie z
jednego z najlepszych w
Polsce ośrodków treningowych. Co takiego znajduje
się na Czajczej, co może
robić wrażenie?
- Na hali znajduje się dosłownie wszystko, obiekt przy
Czajczej jest dla nas dostępny
w każdej chwili. Mamy również posiłki dostosowane

Fot. Ryszard Burdek

Pamiętasz moment , w
którym zakochałeś się w koszykówce? Podobno Mark
Jackson, w przeszłości gracz
NBA, a dziś trener i analityk
telewizyjny, przeżył ten moment w wieku 7-8 lat, gdy
trafił na meczu rzut wolny.
Jego rodzice podskoczyli
z radości, choć to był jego
jedyny punkt w całym roku.
- U mnie potoczyło się troszkę inaczej. Przed koszykówką próbowałem dosłownie
wszystkiego, ale do basketu w
wieku 9 lat namówił mnie mój
kuzyn, Paweł Kalisz. Niestety,
później zmarł, a ja postanowiłem to kontynuować dla
niego.
W poprzednim sezonie
dotarłeś z Górnikiem do
pierwszej rundy play-off,
gdzie musieliście uznać
wyższość Śląska Wrocław.
Jak oceniasz tamte rozgrywki? Mogliście wycisnąć
więcej?
- Myślę, że każdy zawodnik wymaga od siebie jak
najwięcej, ale uważam, że to
był naprawdę bardzo dobry
wynik jak na pierwszy sezon
w 1. lidze, do tego skończony
po świetnej rywalizacji ze
Śląskiem. Piękna sprawa.
W play-off wyłączyłeś
z gry Aleksandra Dziewę,
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Różowy jest trendy!
Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał na wyjeździe Weegree
AZS Politechnikę Opolską 89:75.

Na koncie Górnika w social mediach
pojawia się zdjęcie białej tablicy, do
której przymocowano protokoły meczowe biało-niebieskich. W równym
rzędzie przeważają różowe kartki,
które w koszykarskim środowisku od
lat oznaczają wygrane spotkanie.
Różowy jest więc kolorem pożądanym i wyczekiwanym, nigdy nie
wychodzącym z mody. Co innego
bladożółty, symbolizujący porażkę i
niepowodzenie. Po meczu w Opolu
w górniczym obozie mogą się już
pochwalić siedmioma różowymi protokołami. Żółtawy jest tylko jeden, z
wpadki z Łowicza.
Kiepski początek w Opolu sprawił,
że kolejne kwarty malowały się
raczej w czarnych barwach. Schowani strzelcy, kolejne straty oraz
skuteczna gra gospodarzy sprawiły,
że Weegree AZS prowadził po 10
minutach 24:11. Później uaktywnili
się Damian Cechniak oraz Grzegorz
Kulka i nasi wrócili do gry. W drugiej
połowie Górnik przypomniał o swojej
szczelnej obronie, która spowodo-

wała, że ekipa Dominika Tomczyka
z każdą kolejną minutą bardziej od
Weegree AZS Politechniki przypominała stare Wigry 3. Na początku
czwartej kwarty było już jasne do
kogo trafi różowe sprawozdanie z
meczu i kibice, której ze stron mogą
włożyć okulary o tym kolorze. Zgraja
Łukasza Grudniewskiego wymuszała
straty, przechodziła do kontrataków
i dzieliła się piłką. Aż pięciu biało-niebieskich zakończyło spotkanie z
dwucyfrową zdobyczą punktową, a
AZS-owi nie pomógł nawet solidny
występ doskonale znanego pod
Chełmcem Tomka Krzywdzińskiego,
autora 11 „oczek”. Bladożółty jest
w tym sezonie passé. W Wałbrzychu
najbardziej trendy jest różowy!
Weegree AZS Politechnika Opolska – Górnika Trans.eu Wałbrzych
75:89 (24:11, 17:32, 12:25, 22:21)
Górnik: Zywert 16, Cechniak 15
(10 zb), Jakóbczyk 14, Kulka 13 (3x3),
Wróbel 11 (3x3), Pieloch 6, Koperski
5, Glapiński 5, Durski 4, Ratajczak 0.
Dominik Hołda
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