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Czy wiesz, że…

WYLUZUJ!
UŚMIECHNIJ SIĘ

…30 września 1966 roku na ulice Wałbrzycha w ostatni kurs wyjechał tramwaj. Przez
68 lat, od 12 września 1898 roku, tramwaje woziły nie tylko wałbrzyszan, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości. Pierwsza linia łączyła obecne dzielnice Szczawienko i
Sobięcin. Druga, uruchomiona 26 marca 1899 roku, jeździła od dworca Wałbrzych Główny
do Placu Grunwaldzkiego (według współczesnego nazewnictwa). Linie tramwajowe nie
posiadały wtedy numerów, lecz oznaczone były kolorami. Według danych z 1913 roku
tramwaje kursowały co siedem i pół minuty na pięciu trasach: zielonej, niebieskiej, białej,
brązowej i czerwonej. Do czasów II wojny światowej obsługa tramwajów – motorniczowie
i konduktorzy – była w całości męska.
Rubryka powstaje dzięki pomocy pracowników Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.
Red

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Ostatni tramwaj wyjechał na ulice
Wałbrzycha 30 września 1966 roku

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
Także tu:
WAŁBRZYCH

- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szczawienko – kiosk spożywczy
- budynek urzędu miejskiego

- 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
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

POGODA
Wtorek 26.11
Temp. 7/4
przelotne opady

STARE
BOGACZOWICE

Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, które usłyszeliśmy
i przeczytaliśmy po wydaniu pierwszego numeru WieszCo.
Telefonów, maili i SMS-ów dostaliśmy tak wiele, że… byliśmy
ich liczbą mocno zaskoczeni. To tylko świadczy o tym, że takiej
właśnie gazety brakowało w regionie. Zachowujemy pokorę,
ale nie zamierzamy spoczywać na laurach. Dobra, nie będziemy
ściemniać. Cieszymy się bardzo, że podobało wam się to, co
zaproponowaliśmy.

SZCZAWNO-ZDRÓJ

W tym tygodniu oddajemy do waszych rąk jeszcze bogatszą gazetę, bo liczące 24 strony WieszCo. Wiemy, idziemy
po bandzie, ale co tam. To o 4 strony więcej niż przed
tygodniem. Chcemy, żebyście, drodzy czytelnicy, poczuli
się docenieni i wyróżnieni. Niektóre rubryki, które znalazły
się w najnowszym numerze, to właśnie wasze propozycje.
Czytajcie nas!

MIEROSZÓW

- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław
Wielgus

- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
- budynek urzędu miejskiego
WALIM

- budynek urzędu gminy
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Organizatorzy konkursu na najpiękniejszą
Polkę nie prowadzą statystyk rodem z Ligi
Mistrzów, gdzie analitycy wiedzą, kiedy
piłkarz smarknął albo ile razy ruszył dużym
palcem w prawej stopie, ale z ich analiz
wynika, że Wałbrzych nigdy nie miał uczestniczki w ścisłym finale wyborów Miss Polski.
Teraz już ma.
Wśród 24 finalistek znalazła się 21-letnia
wałbrzyszanka, Natalia Baran. Niby zwykła
dziewczyna z sąsiedztwa, ale bardzo urodziwa. Może nieraz spotkaliście ją w jednym z
butików na Piaskowej Górze. Sprzedaje tam
ubrania oraz zajmuje się obsługą strony
internetowej sklepu. Dba też o wizerunek
marki na Facebooku. Dotąd brakowało jej
nieco pewności siebie. I choć rodzice od zawsze powtarzali, że jest ładna, to nigdy nie
zdecydowała się wystartować w konkursie
miss. – W szkole, gdy tylko organizowano
bale, zawsze byłam pierwsza, ale żeby
poddać się ocenie czy jestem ładna? Co to,
to nie. Jakoś wydawało mi się to nierealne.
Ale… Prawie rok temu znalazłam na Facebooku zaproszenie na casting w Wałbrzychu.
Pomyślałam, właściwie dlaczego nie? Pojechałam do Hotelu Maria i tak się wszystko
zaczęło – opowiada Natalia Baran. Jej chłopak Filip nie był zachwycony udziałem swojej
dziewczyny w konkursie. Musiał jednak
pogodzić się z tym, że jego druga połówka
będzie paradować po wybiegu m.in. w stroju
kąpielowym. – Trochę to jest przedmiotowe,
że inni oceniają cię po wyglądzie, patrzą, jak
prezentuje się twoje ciało, ale takie są reguły
gry – tłumaczy piękna wałbrzyszanka.
Przez gęste sito eliminacji przeszła jak
burza i podczas finału dolnośląskiego na
Stadionie Wrocław została drugą wicemiss
województwa, zdobywając przepustkę do
stolicy. Niespodziewanie jej najwierniejszym
kibicem okazał się wtedy o 16 lat młodszy
brat Oliwier, dopingujący siostrę zawsze
spod sceny gromkim „Natala, Natala”. Gdy
pojechała do Warszawy, przeżyła szok. Na
miejscu czekała wyłoniona po eliminacjach
wojewódzkich cała chmara pięknych, młodych dziewczyn, z których tylko 24 mogły
znaleźć się w ścisłym finale. – Pomyślałam,
że raczej nie mam szans. A wpływ na to
miało trochę to, co znalazłam o sobie w
internecie. Gdy jesteś w sieci, to nie unikniesz krytyki, a mnie taka spotkała – mówi
21-latka. Znów dał o sobie znać brak pewności siebie. Ktoś napisał na jej koncie na
Instagramie „gdzie ty się pchasz dziewczyno,
z czym do ludzi”. Zacisnęła jednak zęby. Po-

myślała, że udowodni hejterom, że można.
Została wybrana do ścisłego finału. Jako
pierwsza wałbrzyszanka w historii konkursu Miss Polski.
– Byłam pozytywnie zaskoczona
całą otoczką. Choć były „krzywe”
spojrzenia między uczestniczkami,
to myślałam, że będzie między nami
więcej zawiści. Tymczasem większość dziewczyn okazała się sympatyczna – podkreśla Natalia Baran.
Choć… – W którymś momencie
wypełniałyśmy kwestionariusz, w
którym trzeba było wskazać, co w
przypadku zwycięstwa zrobimy z
nagrodą. Większość napisała, że
chce pomagać biednym dzieciom.
Wydało mi się to odrobinę na
pokaz. Ja wskazałam , że część
pieniędzy przeznaczyłabym na
edukację, a pozostałą na otwarcie swojego butiku – wspomina
wałbrzyszanka, przyznając, że w
tym, co robi, zawsze stara się być
naturalna.
Jak wiele dziewcząt w jej wieku, również i ona interesuje się
makijażem, kiedyś chciała być
modelką, ale jakoś nie wyszło.
Latem jeździ na rolkach, zimą
zakłada łyżwy, lubi podróże i…
piłkę nożną. Najpierw chłopak
„zmuszał” ją do oglądania meczów. Teraz robi to dla własnej
przyjemności. Wie, co to spalony, potrafi wymienić drużyny
grające w polskiej Ekstraklasie,
kibicuje reprezentacji. – Dzięki
konkursowi znacznie wzrosła
moja pewność siebie. Nie
wysyłałam nigdy zdjęć do
agencji modelek, dlatego
nikt nie miał szans mnie
dostrzec. Dziś tego żałuję.
Może po finale Miss Polski
to się zmieni – śmieje się
wałbrzyszanka.
Finał odbędzie się 8 grudnia w Centrum Kongresowym w Katowicach. Galę
poprowadzi Krzysztof Ibisz, a
transmitować ją będzie Polsat.
Zagrają Kombi, Sylwia Grzeszczak i Grzegorz Hyży. Blichtr pełną
gębą. A w środku całego zamieszania dziewczyna z Wałbrzycha.
Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (Natalia Baran)

Gdy się na nią patrzy, można pomyśleć, że
Stwórca nie jest sprawiedliwy. Jednym
daje prawie wszystko, innym mocno skąpi. Natalia Baran jest ładna, zgrabna, a do
tego ma ogromny dystans do siebie. Jako
pierwsza wałbrzyszanka w historii dostała
się do finału wyborów Miss Polski.
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Czynsze idą w górę

- Zwróciłem się do prezydenta o umożliwienie podwyżki stawki czynszu o 95
groszy do poziomu 7,53 zł
za metr kwadratowy. Koszty
utrzymania mieszkań rosną,
podnosimy czynsze po to, by
mieć środki na normalne funkcjonowanie – mówi Kacper
Nogajczyk, prezes Miejskiego
Zarządu Budynków w Wałbrzychu
Dla porównania stawka
czynszu w Jeleniej Górze wynosi 8 zł za m. kw., w Zielonej
Górze nawet 9,50 zł. Koszty
ponoszone przez gminę Wałbrzych na bieżącą eksploatację, remonty, termomodernizację budynków oraz budowę
nowych budynków mieszkalnych wzrosły w latach 2016-

» Niedługo za m. kw.
mieszkania komunalnego
zapłacimy prawie o
złotówkę więcej za czynsz

2018
o około 50%
i nadal
rosną.
Zwiększające się koszty remontów
i budowy nowych
budynków oraz standard i
wyposażenie budynków oraz
mieszkań powinny znaleźć
odzwierciedlenie w wysokości czynszu. Dodajmy, że
na terenie Wałbrzycha przy
ul. Husarskiej zrealizowano
inwestycję w ramach rządo-

dotycząca gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi w
Wałbrzychu zakłada wysokość
stawki czynszu za gminne
lokale mieszkalne wybudowane w ostatnim czasie na
poziomie ok. 15-17 zł za m.
kw. powierzchni użytkowej.
Pamiętajmy, że miasto w
określonych sytuacjach (ślepa
kuchnia, brak toalety w mieszkaniu) stosuje zniżki w przypadku zasobów gminnych i są
one ustalane indywi-

Fot. ilustracyjne

To niezbyt dobra informacja dla wałbrzyszan. Radni podjęli decyzję o podwyżce stawek za czynsz.
Dla wielu z nas to dodatkowe obciążenie domowego budżetu, bowiem stawki wzrosną o 95 gr. za
m. kw.
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wego programu
Mieszkanie Plus. Powstały
tam bloki z mieszkaniami na
wynajem. Wysokość stawki
czynszu za tamtejsze lokale
kształtuje się na poziomie ok.

24 zł za m. kw. powierzchni
użytkowej. Nowa uchwała

dualnie.
Zapisem budzącym
zastrzeżenia i wątpliwości
wśród radnych jest ten mówiący o tym, że w budynkach,

w których gmina Wałbrzych
posiada 25 lub mniej procent
udziałów, miasto przedstawia
najemcy lokalu propozycję
pierwokupu lokalu. Jeśli ten z
tego przywileju nie skorzysta,
to gmina ma prawo wystawić
mieszkanie na sprzedaż, a
lokator dotychczas zajmujący
swoje M otrzyma propozycję
innego lokalu na wynajem.
- Zdarza się, że jesteśmy
udziałowcem ostatniego
mieszkania, a reszta należy
do wspólnoty, więc takie rozwiązanie jest korzystne
dla
gminy,

ale
również korzystne dla dotychczasowego najemcy, który ma
prawo pierwokupu – zaznacza Jolanta Pabisz, kierownik
Biura Lokalowego UM w Wałbrzychu.
SCB

W wałbrzyskiej dzielnicy Gaj, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 dokonano uroczystego
otwarcia pięciostanowiskowej plenerowej siłowni.

SCB

RYS: Katarzyna Zalepa

wstęgę przecięła grupa młodych
spor towców, której towarzyszył
prezydent Roman Szełemej i jego
zastępca Sylwia Bielawska. Siłow-

nia plenerowa została zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Aktywny Gaj”.
Projekt pierwotnie zakładał koszt
w okolicach 40 tys. zł. Ostatecznie
inwestycja pochłonęła blisko 67
tys. zł. Siłownia obecnie znajduje
się obok terenów szkolnych. Miejskie plany rozbudowy zakładają
jednak utworzenie ogrodzenia,
które połączy siłownię ze szkołą.

Jak Morawiecki trawę obiecał
Niektórzy na pewno uśmiechnęli się teraz pod nosem. Nie, nic z tego wisusy. Premier obiecał trawę, ale piłkarzom na Stadionie Narodowym, bo ci
w meczu ze Słowenią kręcili piruety z gracją, jak
kiedyś nasz najlepszy łyżwiarz figurowy, Grzegorz
Filipowski. Wcześniej Mateusz Morawiecki wcale
aż tak dużo nie przyrzekł w expose.
Wiedzieliśmy, że będzie
nudno, ale że aż tak! Odpaliliśmy transmisję, zasiedliśmy
wygodnie w fotelu. Pod ręką
położyliśmy przekąski (tym

razem bez piwa, bo było za
wcześnie) i z wypiekami na
policzkach zaczęliśmy słuchać, co szef rządu ma do
powiedzenia. Jego trwające

ponad godzinę expose niczym nas nie porwało. Raczej
mówił o tym, co udało się
zrobić, a mniej skupiał się,
co jego rząd chciałby zre-

Fot. (red)

Nowa siłownia już działa

Jest to efekt kolejnego już
przedsięwzięcia sfinansowanego
ze środków Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wyjątkowo
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alizować. Wiadomo drogi,
seniorzy, inwestycje, edukacja, innowacje, ble, ble, ble.
Gdybyśmy wyszli w połowie,
niczego byśmy nie stracili. To

tak jakbyście opuścili jeden
odcinek „Mody na sukces”.
Ridge Forrester dalej stałby w
tym samym miejscu, a kamera wdzierałaby mu się w oczy.
Ale znaleźliśmy kilka ciekawostek rodem z Dropsa.
Programu telewizyjnego,
który w latach 90. robił furorę
wśród najmłodszych. Choćby
system kaucyjny na butelki
plastikowe. Taki jak w Niemczech. Wchodzisz do sklepu,
wrzucasz do automatu pustą
butelkę, odbierasz monety.
Klasa! Tylko nikt nie mówi,
co robić ze zgromadzonymi plastikowymi butelkami,
których dziś nikt nie chce
odbierać. Druga „ciekawostka”. Profilaktyka dla osób
zagrożonych alkoholizmem,
poprzez politykę cenową.
Brzmi jak z jakiegoś cholernego biuletynu urzędowego.
Czy tak po ludzku mówiąc,
szykują się jeszcze większe
podwyżki akcyzy? Może to i
dobrze. Bo gdy pół litra wódy
kosztuje 20 zł, to naród pije,
a później głupieje. Być może
rząd zakaże też sprzedawania
tzw. „małpek”, butelek wysokoprocentowych alkoholi o
pojemności 100 czy 250 ml.
Premier chyba nie wie, że Polak potrafi. Podwyżka cen alkoholu lub ograniczenie jego
sprzedaży spowoduje wysyp
przydomowych destylarni.
Może nikt nie wyprodukuje
tam whisky The Macallan,
ale nachlać się tym każdy
da radę. Wreszcie Mateusz
Morawiecki nie zawiódł nas
i powiedział to, na co czekaliśmy długie minuty. Obiecał
kontynuację „trzynastki” dla
emerytów, a od 2021 roku
wypłacanie nawet „czternastki”. Dlaczego od razu nie
mówić o „dziewiętnastce”?
Ciekawsze było to, czego
zabrakło w przemówieniu
premiera. Ani słowa o podniesieniu płacy minimalnej,
o czym w kampanii wyborczej trąbili kandydaci
PiS na każdym zadupiu.
Czyżby rząd chciał się rakiem z pomysłu wycofać?
Nie było wielkich obietnic
socjalnych. Poza seniorami.
Może rozdawnictwo zosta-

nie ograniczone, a docenieni zostaną pracujący i ciężko
zarabiający na życie. Żeby
nie było, państwo powinno
pomagać finansowo tym
słabiej sobie radzącym, ale
nie kombinatorom i leniom.
Szef rządu nie zająknął się
ponadto o utrzymaniu „zamrożenia” cen energii elektrycznej. Czy to zapowiedź
podwyżek prądu?
Expose, choć nudne, i tak
wywołało euforię połowy
Sejmu. Po premierze przemówił prezes PiS Jarosław
Kaczyński i wtedy dopiero
sala odleciała. Czekaliśmy
tylko, aż posłowie zaintonują
„druga strona odpowiada”
lub rozpoczną „meksykańską
falę” i porwą do zabawy
Grzegorza Schetynę i jego ferajnę. A’propos Schetyny. Gdy
dziarsko wszedł na mównicę, prezes Kaczyński akurat
ostentacyjnie opuszczał Sejm,
zabierając ze sobą swoich
przybocznych: Zbigniewa
Ziobro i Jarosława Gowina. Dopóki Schetyna będzie
trzymał opozycyjne lejce, w
PiS mogą spokojnie popijać
szampana.
Premier zawiedziony, że w
Sejmie zabrakło kibicowskich
przyśpiewek, wieczorem
obejrzał na żywo mecz Polaków ze Słoweńcami w eliminacjach ME. Widział z trybun,
jak Lewandowski z Krychowiakiem kręcili axle i inne
rittbergery niczym dawniej
na lodowisku Mariusz Siudek
i Dorota Zagórska u szczytu
sławy. Murawa Narodowego
nie nadawała się tego dnia
do niczego, a wyglądała raczej jak wielka piaskownica,
przykryta produktem trawopodobnym i sowicie podlana
wodą. Zresztą nie po raz
pierwszy tak wyglądała. Czy
Zbigniew Boniek i jego tłuste
koty nie dostrzegają problemu? Premier, jak na szefa
rządu przystało, znów musiał
coś obiecać. Tym razem…
trawę piłkarzom. Może ich
choć odrobinę rozweseli,
wyluzuje, uspokoi, odpręży
(skreślcie sobie niepotrzebne)
przed ME?
Tomasz Piasecki

FAKTY

Studenci do broni!
W wałbrzyskiej PWSZ odbyło się spotkanie majora Jacka
Barana ze studentami, których zachęcano do udziału w
programie Legia Akademicka.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

- Jest to projekt skierowany do osób,
które interesują się wojskiem. Oferujemy
szkolenie w dwóch etapach. Odbywa się
w okresie wakacyjnym. Jest trudne, ale
każdy, kto je ukończy, nie tylko zarobi

naprawdę fajne pieniądze, ale też w
przypadku gdyby skorzystał z dwóch
modułów szkolenia, ukończy kurs w
stopniu kaprala rezerwy – mówi major
Jacek Baran.
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Po jego ukończeniu można myśleć o zawodowej służbie czy służbie w Wojskach
Obrony Terytorialnej. Kurs podzielony jest
na dwa etapy: teoretyczny odbywany podczas studiów i praktyczny już w jednostce
wojskowej. Ten ostatni dzieli się na dwa
moduły. Każdy z modułów trwa 3 tygodnie. W zależności od wieku kandydata
oraz jego statusu podatkowego, żołd za
kurs ma różną wysokość. Minimalna kwota, jaką przewiduje MON, to 106 złotych
SCB
netto za dzień szkolenia.

Fot. (red)
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paradzie, tak jak w ubiegłych latach,
odbędzie się finał, podczas którego
Mikołaj rozda podopiecznym Centrum
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych paczki.
Motocykliści i kierowcy rajdowi
mają ambitny plan. Chcą przygotować prezenty dla 84 dzieci. Żeby
mogło się udać, prowadzona jest
zbiórka pieniędzy, słodyczy oraz kosmetyków dla dzieci, a także chemii
gospodarczej i artykułów pierwszej
potrzeby. Mikołaje prowadzą ponadto licytacje różnych rzeczy i
usług. Choćby kasków motocyklowych, sesji tatuażu czy udziału w
zawodach Wrak Race w roli pilota.
Cały dochód z aukcji przekazany
zostanie na podarunki dla dzieci.
Wszystkie informacje o tym, jak można pomóc i przyłączyć się do akcji oraz
co ciekawego szykują zmotoryzowani
Mikołaje, można znaleźć
na Facebooku w wydarzeniu Motomikołajki 2019 Wałbrzych. Szczegóły
także pod nr tel.
570 877 515.
Red

» W tym roku motocykliści i
kierowcy rajdowi pomogą
podopiecznym z domów
dziecka po raz trzeci

Rajdowcy znów chcą
pomóc dzieciakom
Takie inicjatywy lubimy. I na pewno będziemy je
wspierać. Grupa fanów sportów motorowych znów
skrzyknęła się i po raz trzeci postanowiła pomóc
podopiecznym domów dziecka. Ale, ale…! Pomóc
możecie też wy!
Motocykliści, fani motoryzacji i po prostu
ludzie dobrych serc z Wałbrzycha i okolic trzeci
rok z rzędu organizują akcję pod nazwą „Motomikołajki”. Co to tak naprawdę jest? Parada

mikołajów na dwóch i czterech kołach wyruszy
7 grudnia punktualnie o 11.00 z parkingu spod
Aqua-Zdroju. Ci wyjątkowi „święci” pojadą
na spotkanie z podopiecznymi wałbrzyskich

domów dziecka, które odbędzie się
w Restauracji Maria. To niezwykła
okazja, żeby zrobić coś dobrego, poznać
świetnych ludzi i spędzić miło dzień. Po

» Na nich można zawsze liczyć
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przepytuje Was

Co tydzień będziemy wychodzić na ulice Wałbrzycha oraz innych
miejscowości powiatu i pytać was o istotne rzeczy związane z
regionem. Nie uciekajcie, nie bójcie się, chcemy was tylko zaprosić do niewinnej zabawy.
Średnia według wieku

Średnia według płci
118788
120510

W ubiegłym tygodniu pytaliśmy o to, ile Wałbrzych
liczy mieszkańców? W ankiecie wzięło udział 100
osób. Wiemy, wiemy, to nie
jest grupa reprezentatywna, ale chodzi o zabawę.
Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego
na 30 czerwca 2019 roku
w Wałbrzychu zamieszkiwało 111896 osób. Jakich
odpowiedzi udzielili sami
wałbrzyszanie. Ciekawych,
nie ma co!
W badaniu wzięło udział 100
osób – 52 kobiety i 48 mężczyzn
Do 20 lat – 11 osób
20-50 lat – 49 osób
Powyżej 50 lat– 40 osób
24 osoby podały liczbę 50000
lub mniej
7 osób podało liczbę 300000
lub więcej
Najniższy podany wynik – 1500
mieszkańców
Najwyższy podany wynik –
1000000 mieszkańców
Najczęściej podawana liczba –
120000 (15 osób)
Średnia liczba wszystkich odpowiedzi – 119615

Prawnik radzi
Zaczynamy dziś cykl porad, o które upominali się
nasi czytelnicy. Co tydzień na pytania odpowiadać
będzie radca prawny Adam Daraż. Dziś tłumaczymy,
jaką odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku
komunikacyjnego?
Podstawę odpowiedzialności cywilnej za wypadek komunikacyjny określają przepisy
kodeksu cywilnego, zgodnie z
którymi posiadacz mechanicz-

nego środka komunikacyjnego
ponosi odpowiedzialność za
szkodę na osobie lub mieniu
wyrządzoną komukolwiek
przez jego ruch, chyba że szko-

U W A G A KO N KU R S

Zachęcamy do zabawy! Nie marudźcie pod nosem,
że „na pewno nie wygracie”, tylko bierzcie pod pachę
dziewczynę lub chłopaka, żonę, męża, babcię, dziadka, ciotkę, wujka, sioﬆrę, brata i pędźcie na pyszną,
pachnącą pizzę.
W tym tygodniu nagrodą w konkursie jeﬆ średnia pizza dla każdej z pierwszych 20 osób, które razem z wypełnionym kuponem z poprawną odpowiedzią ﬆawią
się od 26 liﬆopada do 1 grudnia w Pizzerii Italia na
Piaskowej Górze w Wałbrzychu przy ul. Głównej 2a.
Wyﬆarczy odpowiedzieć na proﬆe pytanie. Widzicie
zdjęcie? Pytanie brzmi: „Jaką nazwę nosiła bardzo
popularna w czasach PRL reﬆauracja mieszcząca
się w budynku widocznym na fotograﬁi?”.
Poprawne odpowiedzi wyﬆarczy wpisać do kuponu,
wyciąć go i nim inni was uprzedzą, popędzić na pizzę. Ale uwaga, każdy z 20 zwycięzców otrzyma tylko
jedną pizzę, nie bądźcie za cwani! Szczegółowy regulamin konkursu doﬆępny na ﬆronie www.wieszco.pl.

da nastąpiła na skutek siły
wyższej albo wyłącznie z winy
poszkodowanego lub osoby
trzeciej, za którą nie ponosi
odpowiedzialności .

Osoba poszkodowana w
wypadku komunikacyjnym,
może dochodzić roszczeń z
tytułu odpowiedzialności cywilnej zarówno od sprawcy
wypadku, jak również bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Jednak należy pamiętać,
że w niektórych przypadkach
odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń jest wyłączona,
dotyczy to m.in. szkód powstałych w mieniu .
W przypadku wystąpienia
szkód powstałych na osobie
naprawienie przez sprawcę

wypadku szkody obejmuje
wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W sytuacji, w
której w wyniku wypadku
poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do
pracy, może on żądać zasądzenia przez sąd od sprawcy
odpowiedniej renty. Niezależnie od wspomnianych wyżej
świadczeń sąd może przyznać
poszkodowanemu rekompensatę za doznane cierpienie
fizyczne i psychiczne w formie
zadośćuczynienia (art. 444
oraz 445 Kodeksu cywilnego).

Macie jakiś kłopot? Piszcie do naszego prawnika,
a on spróbuje wyjaśnić
wam prawne zawiłości i
umiejętnie wytłumaczy,
jak poruszać się w gąszczu
pr zepisów. Czekamy na
maile pod adresem: redakcja@wieszco.pl.
Adam Daraż, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY
ul. Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Jaką nazwę nosiła bardzo
popularna w czasach PRL
restauracja mieszcząca się
w budynku widocznym na
fotografii?
........................................................
odpowiedź

.........................................................
........................................................
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VILLA ZASŁUGUJE NA UWAGĘ
Położony przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie budynek (dawna Villa Treutler-Schlösser) stanowi wyjątkowy obiekt architektoniczny.
Pomimo to, niewiele wiemy na temat jego historii.
Do naszych czasów nie zachowały się dokumenty, na
podstawie których możemy
odtworzyć jego losy: od czasu wzniesienia, poprzez lata
I Wojny Światowej, okresu
międzywojennego, II Wojny Światowej, aż po czasy
nam współczesne. Podobnie
sprawa przedstawia się ze
świadkami – niewiele żyje
już osób, których relacja
mogłaby pomóc odtworzyć
losy obiektu na przestrzeni
dziejów. A szkoda, bo z pewnością dawna „Villa Treutler-Schlösser” wzniesiona w
1870 r. zasługuje na wzmożone zainteresowanie nie
tylko ze strony miłośników
historii Gminy Żarów.
Po 1945 r. i włączeniu Dolnego Śląska do Polski, obiekt
ten nie cieszył się należną
mu atencją ze strony władz
PRL. Po rozpoczęciu dzia-

łalności przez żarowskie
Dolnośląskie Zakłady Chemiczne (ich poprzednikiem
było powstałe w 1858 r.
niemieckie przedsiębior-

stwo pod nazwą „Silesia”)
w budynku przez szereg lat
funkcjonowało przedszkole
przyzakładowe. W parze z
tym nie szły stosowne nakła-

dy na utrzymanie obiektu w
należytym stanie. Sytuacja
nie uległa zasadniczej zmianie po 1989 r., a „ząb czasu”
nadgryzł substancję budyn-

ku, która zatraciła swój reprezentacyjny charakter.
Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po nabyciu w
2003 roku od Gminy Żarów
obiektu przez Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park Sp. z o.o.
Dzięki staraniom WSSE przeprowadzono gruntowny remont dawnej „Villi TreutlerSchlȍsser”, zwiększając nie
tylko jej walory użytkowe,
lecz również wizualne.
Obecnie budynek stanowi własność „Invest -Park
Development” sp. z o.o.
w Wałbrzychu. Od kilku lat
na parterze budynku działa placówka przedszkolna,
co stanowi swoistą kontynuację tradycji edukacyjnych tego miejsca. Aktualny
właściciel obiektu dokłada
należytej staranności, aby
ten zabytkowy i związany z
historią Żarowa budynek nie
utracił należnego mu blasku,

sprzyjając propagowaniu
wiedzy o dziejach lokalnej
społeczności.
Dlatego też Invest-Park
Development Sp. z o.o.
wspólnie z Fundacją Inicjatywa B w dniach 14-15
grudnia 2019 r. o godz.
17.00 zaprasza na dni otwarte w zabytkowym budynku,
który znajduje się przy ulicy
Zamkowej 1 w Żarowie (powiat świdnicki).
Fundacja Inicjatywa B
oraz Spółka Invest-Park Development z tej okazji przygotowała dla odwiedzających wydarzenie „Podróż w
czasie w Villi Treutler”
Wypada mieć nadzieję, że
w przypadku jego sprzedaży,
nowy nabywca również dołoży starań, aby dawna „Villa
Treutler-Schlösser” jeszcze
przez długie lata stanowiła
cenny artefakt budownictwa na mapie zabytków
Gminy Żarów.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT”
Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych,
ul. Uczniowska 16,
Tel. ( +48) 663 181 666;
fax ( + 48) 74 646-25-74,
email:
mariola.kozlowska@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA
w pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży:
nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61,
zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym, położonej w Żarowie przy ul. Zamkowej 1,
powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i warunkach sprzedaży dostępne na stronie
internetowej Spółki:
http://www.ipdevelopment.pl/2019/11/oferta-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacejdzialki-ew-nr-62-4-oraz-61-zabudowane-budynkiem-hotelowo-biurowym-polozona-w-zarowieprzy-ul-zamkowej-nr-1-powiat-swidnicki-wojewodztwo-doln/

REKLAMA

1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana zabytkowym budynkiem
usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w miejscowości Żarów,
przy ul. Zamkowej nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5
Data rozpoczęcia: 2019-11-14
Data zakończenia: 2019-12-20
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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.

» Julia Matwiej, ur. 11.11.2019 o godz. 1.33,
waga 3420 g, wzrost 51 cm, z Jedliny-Zdroju

» Martyna Owczarzak, ur.11.11.2019 o godz.0.49,
waga 3260 g, wzrost 50 cm, z Jaworzyny Śląskiej

» Anastazja Grycewicz, ur.10.11.2019 o godz. 23.48,
waga 2800 g, wzrost 51 cm, z Wałbrzycha

» Mikołaj Trzeciak, ur. 11.11.2019 o godz. 7.48,
waga 2850 g, wzrost 51 cm, z Chwaliszowa

» Adrian Miśkiewicz, ur. 11.11.2019 o godz. 9.48,
waga 3350 g, wzrost 52 cm, z Głuszycy

» Antoś Niewiadomski, ur.11.11.2019 o godz.1.38,
waga 4120 g, wzrost 60 cm, z Wałbrzycha

» Kaja Stojak, ur.10.11.2019 o godz.21.00,
waga 2920 g, wzrost 50 cm, z Wałbrzycha

» Martin Zajkowski, ur.10.11.2019 o godz. 21.41,
waga 2830 g, wzrost 51 cm, z Wałbrzycha

» Liliana Zięba, ur. 8.11.2019 o godz. 16.00,
waga 2200 g, wzrost 50 cm, z Sobótki

ROZMOWA TYGODNIA
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Fot. użyczone (Marcin Jagiellicz)

» - Jest takie powiedzenie, że najlepszym
aparatem jest ten, który mamy aktualnie
przy sobie – mówi wałbrzyski fotograf i
jednocześnie maratończyk Marcin Jagiellicz

Jeszcze nie wyję do księżyca
Nie wysypia się tylko dlatego, żeby podczas wschodu słońca
zrobić idealne zdjęcie. Wałbrzyski fotograf Marcin Jagiellicz
opowiada o swojej wielkiej miłości do robienia zdjęć. Nie zapomina o drugiej pasji – bieganiu dla cyferek.

Lubisz pospać?
- Zdecydowanie, zwłaszcza po wschodach słońca w
górach.
W górach śpisz?
- Nie (śmiech). Potrafię 3 lub
4 dni z rzędu bardzo wcześnie
wstawać, by sfotografować
wschód słońca w jakimś niepowtarzalnym miejscu. Później muszę to jednak odespać,
żeby mieć siłę na normalne
funkcjonowanie albo na inne
aktywności, choćby bieganie.
Jak długo możesz nie
spać?
- Wszystko zależy od tego,
o której godzinie jest wschód
słońca i dokąd chcemy się
wybrać. Wiadomo, że najbliżej w naszym regionie mamy
w okolice Andrzejówki czy na
Trójgarb, ale już żeby dojechać w Karkonosze i wejść na
szczyt, potrzebujemy około 3
godzin. Wtedy śpię niewiele.
Raptem 3-4 godziny. Potem

muszę to odespać, ale nie
zalegam w łóżku w nieskończoność. Najdłużej zdarzyło
mi się spać jakieś 10 godzin.
Pytam o to wszystko nie
bez powodu, bo zrobienie
dobrego zdjęcia wymaga
poświęceń?
- Z racji uprawiania biegów
długodystansowych fizycznie
jestem dobrze przygotowany
do, nazwijmy to, fotograficznych wyzwań. Ale są chwilę,
że moje oczy nie funkcjonują
tak jak powinny. Trudno wtedy prowadzi się na przykład
samochód i wiem, że trzeba
odpocząć.
To chyba nie jest do końca
normalne?
- Może jest w tym jakiś niewielki element szaleństwa. Niedawno doszliśmy ze znajomym
do wniosku, że już sam sposób
przygotowania się do wyprawy
jest dość specyficzny. Nie podejmujemy decyzji, że jedziemy w

góry na tydzień czy dwa przed
planowaną eskapadą. Bo to nie
miałoby sensu. Jeśli zamierzamy robić zdjęcia rano w sobotę,
najczęściej dopiero w piątek
około 22:00 sprawdzamy prognozy pogody, oglądamy obraz
z kamer na szczytach. Potrafimy
wstać o 2:00 lub 3:00 nad
ranem i dopiero wtedy podjąć
decyzję, czy i gdzie jedziemy,
dzwoniąc na przykład wcześniej
do osoby będącej na miejscu,
czy jest dobra pogoda do robienia zdjęć.
A jeśli mocno wieje lub
pada deszcz?
- Jeśli warunki nie są odpowiednie, kładziemy się spać i
przekładamy wyjazd na inny
dzień, żeby zachwycić się
innym wschodem słońca.
Co jest takiego fascynującego w chwili, gdy wstaje
słońce?
- Porównując wschód z zachodem, początek dnia jest

dużo ciekawszy ze względu
na warunki atmosferyczne.
Idąc z samego rana w wybrane miejsce wiemy, że jeżeli będzie odpowiedni pułap
mgieł z konkretnym kątem
padania światła, jesteśmy w
stanie zrobić te zdjęcia, które
nas interesują. Są miejsca jak
Śnieżka, gdy z samego rana
wschód słońca chce uchwycić kilkadziesiąt osób. Ale
są szczyty, gdzie jesteśmy
sami. Ja, kolega, aparaty i
natura wokół. Głucha cisza i
wyczekiwanie na zrobienie
najlepszego ujęcia.
Cały czas mówisz w liczbie mnogiej. Takich „wariatów” jak ty jest więcej?
- To grupa 3-4 osób, z którymi najczęściej chodzę na
wschody słońca, bo jest po
prostu raźniej i bezpieczniej.
Jest takie ujęcie, które
planowałeś, ale nie udało
ci się zrobić?

- Zdjęcie życia? (dłuższa
chwila milczenia). Nie wiem.
Podobnie nie potrafię wybrać
najlepszego swojego zdjęcia. Mam kilku faworytów,
ale wiem, że zawsze można
zrobić lepsze zdjęcie i trafić
korzystniejsze warunki. Marzą
mi się Islandia, Wyspy Owcze i
Norwegia. Tam dopiero można poszaleć z aparatem. Może
niedługo?
Twoje zdjęcia w górach
to artyzm, a chałturzysz
jeszcze?
- Pytasz o śluby, chrzty i
komunie?
Też
- Od 5 lat prowadzę firmę
fotograficzną. Zajmuję się
fotografią ślubną. Przyjmuję
zlecenia na obsługę eventów
firmowych. Jakoś na życie
trzeba zarabiać. Teraz jestem
w sytuacji, że nie muszę przyjmować wszystkich zleceń. Nie
robię tego, czym nie chcę się
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zajmować. Kiedyś przyjmowałem wszystko jak leci.
Przegapiłeś jakiś wyjątkowy moment na zrobienie
niecodziennej fotografii?
- Chyba codziennie coś przegapiam (długi śmiech). Jest
takie powiedzenie, że najlepszym aparatem jest ten, który
mamy aktualnie przy sobie.
Od kilku miesięcy chodzi mi po
głowie pewien pomysł. Zrobienie zdjęcia, które nie wiem
czy jest w ogóle wykonalne.
Gdy widzę pełnię księżyca, za
każdym razem przypomina mi
się mój pomysł i tak od kilku
miesięcy przegapiam tę pełnię.
Gdy już wyjdzie mi ujęcie, o którym teraz rozmawiamy, większość osób z regionu od razu
je rozpozna. Na razie jednak
jeszcze nie wyję do księżyca.
Twoją drugą pasją jest
bieganie?
- Na razie zaliczyłem 23
maratony, w tym kilka górskich. Lubię wsiąść w samochód, pojechać za miasto i
potrenować w górach. To
daje mi wielką moc. Nie tylko
przygotowuje do kolejnych
startów, ale wzmacnia mnie
jako człowieka, gdy odczuwam monotonię.
Jak przeglądam wyniki
biegów organizowanych w
regionie, Jagiellicz zawsze
jest blisko czołówki?
- Dokładnie. Śmieję się,
że jestem przeważnie tuż za
czołówką. Może ich kiedyś
dopadnę. Pierwszy maraton
górski przebiegłem w 2009
roku. Był to bieg organizowany w ramach Sudeckiej Setki.
W tym roku jeszcze zabrakło
mi odwagi, żeby zmierzyć
się w Boguszowie-Gorcach z
dystansem 100 km. Może w
kolejnej edycji.
Biegasz i robisz zdjęcia?
- Gdy trenuję, zawsze mam
przy sobie telefon. Zdobywając niedawno Trójgarb
zdarzyło mi się przystanąć i
zrobić zdjęcia. To coś normalnego. Na zawody natomiast
nie zabieram ani aparatu, ani
telefonu. Chyba że jest taki
wymóg organizatorów, by
mieć smartfona przy sobie.
Twoje bieganie to jeszcze
rekreacja czy już wyczyn?
- Nie wiem, jak to określić.
Gdy stajesz na linii startu,
myślisz o osiągnięciu jak najlepszego czasu. Mój rekord
życiowy na 42 km to 2:57:40.
W kwietniu w Wiedniu będę
chciał go pobić, więc liczą się
dla mnie cyferki. To jest już
chyba wyczyn.
Gdybyś musiał wybierać
– fotografia czy bieganie,
na co byś postawił?
- Fotografia… chyba.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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CZARNY BÓR

Wytrwałość ponad wszystko
Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Wzruszające słowa podziękowania wobec współmałżonka oraz
rodzinna, ciepła atmosfera towarzyszyły obchodom jubileuszy
par małżeńskich w Czarnym Borze.
Podniosłe i pełne wdzięczności słowa
wybrzmiały podczas gminnych obchodów
jubileuszy par małżeńskich z ust 14 par,
które świętowały kolejno rocznicę 50.,

55. i 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Część formalną polegającą na odnowieniu
przysięgi przeprowadziła Anna Kabat – kierow-

nik Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach. Następnie wraz z Adamem Góreckim, wójtem Czarnego Boru, wręczyli, podczas
aktu dekoracji 11 małżeństwom z 50-letnim
stażem Medale Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Do wszystkich jubilatów trafiły
symboliczne gratulacje oraz bukiety kwiatów.
Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości
mieli okazję wysłuchać recitalu muzycznego
mieszkanki Witkowa – Iwony Sochackiej.
SCB

Fot. użyczone (Patrycja i Tomasz Gałan)

» Ludzie w wolnym czasie posprzątali góry.
Takie „kwiatki” znajdowali w lesie

MIEROSZÓW

Kule i wózek znieśli z gór
Nie chcemy uogólniać. Gdybyśmy jednak zapytali „czy śmiecicie”, ogromna większość odpowiedziałaby, że nie. Kto się przyzna do takiej
głupoty? Skąd więc na górskich szlakach kilogramy butelek,
kule ortopedyczne i wózek dziecięcy? Urosły na świerkach
i spadły podczas wiatru?!
W długi listopadowy weekend kilkunastu
mieszkańców Mieroszowa postanowiło dołączyć do niecodziennej akcji organizowanej
w całej Polsce pod hasłem „Posprzątamy 101
szczytów w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości”. Zorganizował ją portal Aktualne Warunki w Górach. Klaszczemy, podnosimy kciuki
i robimy, co tam jeszcze można, żeby wyrazić
swój podziw i akceptację dla podobnych inicjatyw. W całej Polsce od 9 do 11 listopada na
górskie szlaki wyruszyły setki wolontariuszy, by
uprzątnąć z nich śmieci.
Do akcji w powiecie wałbrzyskim organizatorzy wytypowali Lesistą Wielką. Nie dlatego, że
ktoś przypuszczał, że ten teren jest najbardziej
zaśmiecony. Ot po prostu. Szczyt jak wiele innych.

Podczas trzech wspomnianych dni na Lesistej i jej
zboczach „urzędowało” 5 grup, łącznie 14 osób,
które zniosły pod Gościniec Eden i do Unisławia
w gminie Mieroszów 12 worków śmieci! Jeśli nie
rozumiecie powagi sytuacji, wysypcie 12 worków
odpadków na środku swojego salonu na pięknym
dywanie i przyjrzyjcie się tej stercie śmieci. Dobra,
ale nie mieliśmy uogólniać. W końcu jednak ktoś
zaśmieca lasy! Ciekawostką jest, że wolontariusze znieśli z Lesistej stary wózek dziecięcy i kule
ortopedyczne…
- Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim osobom dorosłym i dzieciom, które włączyły
się w akcję i aktywnie spędziły listopadową sobotę, niedzielę i poniedziałek! Dzięki wam góry
są czystsze i zapraszają do kolejnych wycieczek

– mówi koordynator akcji ze strony
organizatorów, przewodnik sudecki
Tomasz Z. Garpiel.
Co ciekawe, kilka osób spontanicznie
udało się w ramach akcji posprzątać
także górujący nad Unisławiem Śląskim
(gm. Mieroszów) Stożek Wielki. – W porozumieniu z Nadleśnictwem Wałbrzych,
które zgłaszało śmieciowy problem od
dawna, zdecydowaliśmy, że wkrótce
zorganizujemy podobną akcję także
na Stożku – dodaje Tomasz Z. Garpiel.
Władze Mieroszowa zachęcone sukcesem listopadowego przedsięwzięcia planują
wesprzeć akcję w przyszłym roku.
Tomasz Piasecki

» Aż 12 worków
śmieci znieśli
z Lesistej
Wielkiej
wolontariusze

Rada młodzieżowa już działa
Za nami inauguracyjna sesja trzeciej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju. 15 młodych
ludzi rozpoczęło pracę w samorządzie.
– podkreśla burmistrz miasta Marek
Fedoruk.
Zastępca burmistrza Łukasz Kurjata
wraz z radną RM i koordynatorką Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej Agnieszką
Pisarską spotkali się z pełnymi zapału:
przewodniczącą MRM Mileną Marczak
i jej zastępcami Łukaszem Wiakiem
oraz Łukaszem Józefowiczem, by
porozmawiać o planach młodych
radnych. Nie bez powodu spotkanie
odbyło się na Słonecznej Polanie
– tam bowiem będzie siedziba ich
klubu, miejsce narad, ale i zabaw czy
wypoczynku.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

- Gratuluję wam wyboru, to wielkie
zobowiązanie i odpowiedzialność.
Liczymy na wasze ciekawe pomysły,
podpowiedzi, na dobrą współpracę
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GŁUSZYCA

Ziemia obiecana zachwycająca
Jeśli nie widzieliście, żałujcie. Ci, którzy stawili się w sobotnie popołudnie
w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy, byli oczarowali
spektaklem „Ziemia Obiecana Włókniarzy”.
» Aktorzy-amatorzy stanęli
na wysokości zadania i
zachwycili tłumy widzów

Oni wystąpili
w spektaklu:

Sztuka według scenariusza i w reżyserii Roberta Delegiewicza przywołała wspomnienia
związane z życiem mieszkańców Głuszycy w
pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny
światowej.
Spektakl kultywuje pamięć o historii miasta, upamiętnia doświadczenia związane z
budową polskiej państwowości i ukazuje
głuszyckie włókiennictwo jako ogniwo
spajające i określające tożsamość mieszkańców. Aktorzy-amatorzy z Głuszyckiej
Grupy Teatralnej „Po godzinach” dostarczyli
publiczności wielu chwil wzruszeń, ukazali
pełne dramatyzmu sytuacje, w jakich znalazło się wiele osób dotkniętych grozą wojny

oraz różne postawy bohaterów, którzy pragnęli rozpocząć
nowe życie na tzw. Ziemiach
Odzyskanych. Pr zywołane
zostały także wspomnienia
związane z przemysłem włókienniczym, który rozwijał się w
Głuszycy. Autentyczność ukazanych
sytuacji bazujących na zasłyszanych
opowieściach mieszkańców oraz barwny język i sugestywna gra aktorska, a także
spora dawka dobrego humoru sprawiły, że
publiczność nagrodziła aktorów i reżysera
gromkimi brawami.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszca)

Agnieszka Musz - Rachela
Alina Mączyńska - Helena
Artur Gołda - Leon
Edyta Popek - Anna
Karolina Moc,
w zastępstwie Iwety Głód - Maria
Magdalena Gołda - Magdalena
Ilona Banasik - Lidka
Magdalena Kandefer - Marlena
Mirosław Żołopa - Kazimierz
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Księżna Daisy ze swą wierną pokojówką Dolly

Daisy o sobie samej
Wielkimi krokami zbliża się polska premiera trzeciego tomu
pamiętników najsłynniejszej w historii mieszkanki Wałbrzycha,
czyli księżnej Daisy von Pless. Ostatnia pani na Zamku Książ
wydała go w Wielkiej Brytanii w 1936 roku pod tytułem „Co
przemilczałam”.

Po 83 latach książka trafi w końcu do rąk polskich
czytelników. O tym, co przemilczała słynna arystokratka,
29 listopada w Sali Maksymiliana w Zamku Książ,
opowie tłumaczka wspomnień i biografka księżnej
Daisy, Barbara Borkowy. Już
dziś prezentujemy wybrane
fragmenty tej wyjątkowej
publikacji, wydanej przez Zamek Książ w Wałbrzychu przy
współpracy Fundacji Księżnej
Daisy von Pless.

„Co przemilczałam, Księżna
Daisy von Pless”, Wałbrzych
2019, tłumaczenie: Barbara
Borkowy

Kobieta obdarzona
uwielbieniem

…Cofając się do odległej
przeszłości, czyż nie każdy z nas
wie, że żona Adama, używając
tylko węża i jabłka, dokonała
wiekopomnego aktu historycznego, pomimo że Wszechmogący nie był w stanie jej
stworzyć bez kradzieży jedne-

go z adamowych żeber. Choć
żadna kronika (pisana przez
mężczyzn) o tym nie wspomina,
możemy być prawie pewni, że
nie kto inny, ale żona Noego
karmiła kury, kierowała mężem,
kładła dzieci spać i utrzymywała
wszystko w porządku w pierwszym w historii domu-arce,
zanim dopłynął on bezpiecznie
do góry Ararat.
Ale co to wszystko ma
wspólnego z Daisy?
Otóż, tylko kobieta obdarzana przez mężczyzn uwielbie-

niem, tak jak ja byłam, może
wiedzieć, jacy oni są. Nie,
pomimo tytułu tej książki, nie
mam najmniejszego zamiaru
wydać któregokolwiek z nich.
Niektórzy mężczyźni, których
znałam, mogą spokojnie spoczywać w swoich grobach, a
wdowy po nich, z którymi za
życia ledwo rozmawiali i do
sypialni których nie wchodzili
latami, mogą nadal chodzić
z zadartymi nosami, udając,
że były bohaterkami szczęśliwych małżeństw i jedynymi

wybrankami rozgrzanych, ale
wiernych serc ich małżonków.
Tych kilku mężczyzn, którzy
mnie kochali, byli delikatni,
honorowi i powściągliwi;
liczni inni byli egoistyczni,
próżni i chełpliwi. Patrząc
wstecz, widzę, że wielu tych,
którzy robili do mnie „miłosne podchody”, niewartych
było uwagi, a co dopiero
łez. Cesarzowie, Królowie,
Książęta i generałowie, słynni politycy, bogaci finansiści, pisarze i artyści, wielcy

sportowcy, prości żołnierze
na wojnie i prości mężczyźni w życiu codziennym są
identycznie głupi, męczący i
nierozsądni, kiedy się „zakochują”. Pomijam poetów, bo
z własnego wyboru, istoty
te zobowiązane są do bycia
ciągle „zakochanymi”.
Dla celów niniejszej książki,
przeglądałam ponownie stare
pamiętniki i listy, przywołując
w pamięci, jednego za drugim, mężczyzn, którzy albo
byli we mnie zakochani, albo
tak twierdzili. Trudno to wyjaśnić, ale z perspektywy czasu
czuję się tym raczej miło połechtana. Dlaczego? Bo czymże próżność ma się żywić,
jak nie biologicznym faktem,
że Natura – dla niezgłębionych celów – stworzyła dwa
płciowe gatunki nawzajem
dla siebie ponętne? Jesteśmy tak skonstruowani, że
się z tym obnosimy i zawsze
będziemy się obnosić. Proszę
wczytać się we wspomnienia,
spisane przez kobietę, a nie
ujdzie waszej uwadze, jak
sprytnie – w taki czy inny
zawoalowany sposób – wymachuje w nich ona skalpami swoich ofiar. Osobiście,
wolę pokazać swoje skalpy
bez owijania w bawełnę.
Dlaczego nie? …Gwizd podziwu – choćby od przechodzącego obok pomocnika
rzeźnika – może sprawić, że
nawet wyrafinowana kobieta
podnosi głowę w kierunku
nieba i walczy pomyślniej z
banałami swojego losu. Każda
z nas ma idealny wizerunek
samej siebie sekretnie ukryty
w sercu i każda z nas chce
wierzyć, że wizerunek ten – z
powodu jego piękna i promienności – może zostać czasami zauważony nawet przez
nieznajomego przechodnia.

Walczyłam jak
ptaszek zamknięty
w złotej klatce

Czego dzisiejsi mężczyźni
i kobiety poszukują życiu?
Czy wiedzą, czego chcą? Czy
myślą o tym, czy też nie mają
na to odwagi? Zatrzymajmy
się. Zastanówmy się. Czy kiedykolwiek to rozważaliśmy?
Czyżby zniknęły wszystkie
nasze duchowe, a zwłaszcza
intelektualne umiejętności?
Czy jesteśmy tylko spławikami
z korka topiącymi się bezwolnie w wodzie pędzącego
strumienia? Czy pochodzimy
skądś? Gdzie mamy się do-
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stać? Gdzie iść? Dlaczego
czegoś próbujemy? Jaka jest
cnota w zwykłej aktywności?
Skoro nie możemy przewidzieć końca, jaka wartość lub
satysfakcja leży w udawaniu,
że środki są ważne? Dlaczego
czytasz tę książkę? Dlaczego
ja ją piszę? Dlaczego? Zawsze,
dlaczego?
Walka w nieokreślonym
celu jest z pewnością nielogiczną procedurą. Nienawidząc jej lub się jej obawiając,
dążymy pośpiesznie ku śmierci. Dlaczego? Czy walka jest
biologiczną i psychologiczną
koniecznością? Jeśli tak, to
jaka jest jej podstawa?
Pomijając z pełnym szacunkiem miliony, doprawdy
miliony ludzi przytłoczonych
biedą, jak również pomijając –
ale bez szacunku czy podziwu
– skąpców i ambitnych światowców, dlaczego ci pozostali
walczą i biją się, żeby coś
osiągnąć? W epoce wiary lub
epoce rozsądku, powód ich
postępowania byłby możliwy
do wyjaśnienia. Ale w epoce
pesymizmu, takiej jak nasza,
jest to po prostu niezrozumiałe. Osobiście, dzięki Bogu, ja
sama nie musiałam walczyć

w życiu o żadne wulgarne
rzeczy. Arystokratyczne pochodzenie i wychowanie, dobre zdrowie aż do średniego
wieku, wspaniałe rezydencje,
pieniądze, pozycja towarzyska, przyjaźń i obcowanie ze
znaczącymi ludźmi, piękne
otoczenie, muzyka, książki, obrazy, podróże, różnorodność, odpowiedzialność,
macierzyństwo, niezrównani przyjaciele, pochlebstwo,
szczery podziw i pewien sukces, jaki odniosłam w przypisanej mi roli – wszystko to
zostało mi dane. Ale pomimo
tego, ciągle walczyłam jak
ptaszek zamknięty w złotej
klatce!
Dlaczego?
Prawdopodobnie dlatego,
że nie wiedziałam lepiej.
Wielu z nas potrzebuje całych lat, aby przekonać się,
że tak zwane wielkie nagrody życia rzadko się liczą.
Śmierć – tą największą ze
wszystkich rzeczy i jedyne
ludzkie doświadczenie, o
którym wiemy, że jest ostateczne – umówiliśmy się
ignorować. Wszystko inne
(oprócz miłości i ludzkiej
dobroci) jest bezwartościo-
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» O tym, co przemilczała słynna arystokratka, 29 listopada w Sali Maksymiliana w Zamku Książ, opowie tłumaczka wspomnień i
biografka księżnej Daisy, Barbara Borkowy

we. Nie możemy zapobiec
trzęsieniom ziemi, ratować
ludzi przed nieszczęściami

lub pomóc im w osiągnięciu
sukcesu lub szczęścia, bo nie
jesteśmy w stanie zastąpić w

tym Boga. Ale możemy, zdobywając cierpliwość, spokój
i ciszę, cieszyć się pięknymi

drobiazgami, delektować się
nimi i dzielić z innymi.
Opr. Mateusz Mykytyszyn

» Salon Daisy
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Fot. użyczone (Filip Ćwik)

» Jan Młynarski i Marcin Masecki zachwycili się salą Teatru Zdrojowego w Szczawnie

Podróż w czasie
Rozmawiamy z założycielami Jazz Bandu Młynarski-Masecki.
Podczas wywiadu ustaliliśmy, że ich muzykę można nazwać
impresją na temat XX-lecia międzywojennego, bo słusznie
unikają słowa rekonstrukcja. Aranżacje Marcina Maseckiego
to starannie przygotowane partytury, które czerpią pełnymi
garściami z tradycji przedwojennych jazz bandów, ale także
muzyki klasycznej i brzmień współczesnych, jednocześnie
pozostawiające muzykom nieco miejsca na improwizację.

Dlaczego występuje Pan
w ciemnych okularach, one
jakoś mi nie pasują do klimatu XX-lecia międzywojennego?
Jan Młynarski: - Po pierwsze
nie udaję człowieka z XX-lecia,
korzystam z wielu narzędzi z
tamtych czasów, bo lubię tamte czasy, kocham, interesuję
się nimi… natomiast ciemne
okulary…
Marcin Masecki: - Po
prostu Jan bardzo dobrze
wygląda w ciemnych okularach.
JM: - Mam świetne te ciemne okulary (śmiech)
Ale ja mam wrażenie, że
one trochę oddzielają od
publiczności?

J.M: - Chcę być człowiekiem
z komiksu, ponadto ja w tych
okularach jak jest ciemno
nic kompletnie nie widzę w
związku z czym jestem zawsze w swoim jednorodnym
świecie, niezależnie od miasta
w którym gram. Jestem w
bajce, w chmurze przeszłości
i przyszłości.
Macie jakieś wrażenia
związane z tym miejscem,
w którym dzisiaj zagraliście,
z salą Teatru Zdrojowego?
MM: - Jesteśmy w szoku,
nie znaliśmy tej sali, kiedy
weszliśmy na scenę, to nas zatkało, zaczęliśmy robić zdjęcia
z salą, w sali. Nie ma takich
miejsc, a jak są to tylko w
drogich albumach.

JM: - Sala wpływa bardzo
na jakość wykonania. Muzyka, z którą się identyfikujemy
wyrasta ze świata klasyki, to
miejsce bardzo z tym koresponduje.
MM: - Ta sala ma piękny
długi pogłos, co wpływało na
improwizowane fragmenty
koncertu. Chciałbym jeszcze
dodać, że kiedy weszliśmy
na scenę, to zobaczyliśmy
ustawione krzesła, w których
się zakochaliśmy, bo obicia
tych krzeseł są tego samego
koloru, co obicia naszych proporców…
JM: - Oparcia ozdobione są
lirką…
MM: - A lira jest też naszym
logo, więc to magia, chyba

gwiazdy nas połączyły – Warszawę ze Szczawnem.
JM: - Naprawdę to niesamowita historia
Skąd zainteresowanie
muzyką międzywojnia?
Wiem z wywiadów, że u
Pana Jana, związane jest to
z dorastanie z tą muzyką i
kulturą w tle.
JM: - Tak, ta fascynacja pochodzi pewnie z dzieciństwa,
bo tego było w domu dużo.
To jest okres, który ukształtował, mojego ojca i moją
mamę. Mama kończyła klasę
estradową szkoły teatralnej
w 1962 roku, a prowadził tę
klasę Ludwik Sempoliński.
Wspominał Pan w wywiadach, że do domu Wojciecha

Młynarskiego przychodzili
ludzie pamiętający tamte
czasy i miał Pan okazję ich
poznawać?
JM: - Tak, będąc dzieckiem
nie zdawałem sobie wtedy do
końca sprawy jak ważni oni
są, ale uścisk dłoni Miry Zimińskiej pamiętam do dzisiaj.
MM: - U mnie to też trochę
dzieciństwo, ale niezależnie
od historii rodzinnych istotna
jest też odległość tamtych
czasów od naszych. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że
gdyby w naszych domach
śpiewano chorały gregoriańskie, to niekoniecznie byłoby
to dla nas równie interesujące. Dwudziestolecie było
wystarczająco niedawno, więc

potrafimy je zrozumieć, ale
na tyle dawno, że to świat,
który już przestał istnieć, nie
ma go. Musimy sobie ten mit
i tą relację z historią od nowa
zbudować, choć jest to historia bardzo świeża.
JM: - Jesteśmy pierwszym
pokoleniem, dla którego w
tamtych czasach jest dużo
zagadki, dużo niewiadomych.
Mój ojciec funkcjonował w
środowisku, w którym miał
na wyciągnięcie ręki, pod
telefonem ludzi, którzy żyli
przed wojną, grubo przed
wojną i mógł z nimi porozmawiać. My już tej możliwości
nie mamy, uciekła nam chwilę temu. W czasach młodości
naszych rodziców Mieczysław
Fogg był wszędzie, niemalże „wychodził z lodówki”,
więc to było takie zwyczajne,
wręcz przyziemne, dla pokolenia lat 60., 70. to był jakiś
„nudny śmieszny dziadziuś”.
Zaś dla nas Fogg jest symbolem całego wielkiego świata,
który przeminął, nasza konotacja jest inna i możemy
o tym mówić własnym głosem, łapiąc przeróżne tropy,
konteksty.
MM: - Dla przykładu ostatnią płytę nagrywaliśmy głównie mikrofonem węglowym i
specjaliści najwyższej próby
sprowadzeni z Berlina nie
wiedzieli do końca jak z nim
pracować. Tworzenie takiego
nagrania przypominało specyficzny taniec, choreografię
wokół mikrofonu, ponieważ
wszystkie instrumenty są nagrywane na jeden mikrofon,
wokół którego siedzą muzycy,
a dźwiękiem manipuluje się
między innymi odległością
instrumentu od mikrofonu.
Robiliście to na zasadzie
prób i błędów?
MM: - Dokładnie tak, bo
nikt nie wiedział jak ustawić
muzyków, aby nagranie było
dobre za pierwszym razem.
JM: - No właśnie, a kiedyś byli inżynierowie, którzy
precyzyjnie wiedzieli, że gdy
na skład orkiestry składa się
12 instrumentów, to ten grający na tym musi usiąść w
odległości pięciu metrów, a
tamten dziesięciu metrów. Już
nie ma obecnie ludzi, którzy
mieli taką wiedzę. A trzeba
pamiętać, że wszystkie przedwojenne nagrania są zrobione
tą technologią.
Tworzycie muzykę taneczną, a sami tańczycie?
MM: - Nie zatańczę fokstrota, ale bardzo lubię poruszać
się do muzyki.
JM: - Ja tańczę bardzo rzadko. Natomiast lubię sprawiać,
że inni mają ochotę tańczyć.
Rozmawiała ViolKo

KULTURA
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Najważniejsza jest pogoda
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W trakcie morskich wypraw i na górskich szlakach najważniejsza jest prognoza pogody, tym razem była bardzo obiecująca, bowiem 4-letnie doświadczenie
widza Spotkań z piosenką Morze o Górach dawało pewność, że atmosfera podczas weekendu 16-17 listopada w Klubie A’propos w Wałbrzychu będzie gorąca, biomed niebywale korzystny, a wiatr lekki, umiarkowany, a kiedy trzeba,
momentami porywisty.
» Roman Tkaczyk laureat
Grand Prix IV Spotkań z
piosenką Morze o Górach

ViolKo

Gwoździem po ekranie

Nie było Procederu
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był „Proceder” w reżyserii Michała Węgrzyna.
Co najwyżej można powiedzieć
o obrazie Michała Węgrzyna, że
jest przeciętny. Przez całą projekcję
„Procederu” głównie czułem, jaki
potencjał ma przedstawiana historia.
Niestety tylko tyle. Bohaterem opowieści opartej na faktach jest Tomasz
Chada. Jego młodość przypadła na
lata 90. minionego wieku. Próbował, jak wielu jego rówieśników,
odnaleźć się w świecie szemranych
interesów i szybko zarabianych
pieniędzy. Oprócz drygu do zwijania
luksusowych fur, pociągu do białego
proszku, miał jeszcze coś… talent do
tworzenia hip-hopu. Niestety dwie
pierwsze pasje bardzo przeszkadzały
mu w układaniu rymów. Dopiero

Fot. użyczone (A’propos/Krzysztof Żarkowski)

Ryzyka szacując, że w Wałbrzychu jest około 20-30 tysięcy żeglarzy, a jednocześnie
100 tysięcy górali, więc warto
zrobić festiwal o tej tematyce.
Przypomniał rozmawiając ze
mną, że choćby w Sławie były
niegdyś silne ośrodki górnicze
ludzi, którzy żeglowali, stąd ta
imponująca liczba, a góralami
jesteśmy wszyscy. Później ktoś
wymyślił wdzięczną nazwę
Morze o Górach bawiącą się
dwuznacznością ortograficzno-znaczeniową tej zbitki i
od 4 lat można co roku usłyszeć w Wałbrzychu zespoły
szantowe i szeroko pojętą
piosenkę turystyczną. Organizatorzy zadbali nie tylko o
świetną atmosferę, ale także
o wartościowe nagrody, a poziom zmagań konkursowych z
roku na rok jest coraz wyższy.
Pozostaje mieć nadzieję, że
spotkamy się znowu za rok na
jubileuszowych V spotkaniach
z piosenką Morze o Górach.

wizyty w więzieniu dawały mu
chwilę wytchnienia i skupienia nad
artystyczną stroną swojej osobowości. Kiedy zostawiał za sobą kraty,
szedł do studia i nagrywał pyty. I tak
w kółko. Jednym słowem scenariusz
pisze się sam. Jest dramaturgia,
charyzmatyczna postać, burza uczuć,
wreszcie prawdziwy uliczny rap.
Wszytko jednak niewykorzystane
przez scenarzystów.
Tymczasem, i owszem, oglądamy
zmagania z życiem, a właściwie z
samym sobą Chady, ale to wszystko
wypada porażająco nieprawdziwie.
Naprawdę trudno mu uwierzyć.
Filmowcy, pod wodzą Michała
Węgrzyna, stworzyli bezrefleksyj-

nego potwora. Jak zrozumieć jego
motywacje? Najgorsze, że twórcy
filmu najbardziej skupili się na tym,
aby czasem nie ominąć żadnego
zdarzenia z jego życiorysu. Pewnie
dlatego „Proceder” trwa ponad
dwie godziny. Szkoda, że zamiast
tego autorzy obrazu nie próbowali
zrozumieć go i nadać psychologicznego kształtu. Powierzchowne są
również uczucia Chady do kobiet.
Dlaczego w nich się zakochiwał?
A jeszcze ciekawsze, dlaczego one
chciały pakować się do jego piekła?
Przykładem może być eksplozja miłości Chady do studentki terapii od
uzależnień. Po kilku chwilach z nią,
raper wyznaje jej miłość. Co gorsze,
w „Procederze” – filmie o kultowym
hip-hopowcu brakuje hip-hopu. Co
prawda brzmi on od czasu do czasu
w tle, ale nie widać, ani nie czuć,
że ten gatunek muzyczny jest dla
Tomka najważniejszy w życiu. Strzałem w kolano była także celebrycka
obsada, że wymienię trzy nazwiska:
Małgorzata Kożuchowska, Antoni
Pawlicki i Agnieszka Więdłocha. To

tak jakby Dalajlamę miałby zagrać
Lech Dyblik, czy Jamesa Bonda
Rafał Zawierucha. Miłośnicy takiej
muzy uznają, że to zdrada idei
hip-hopu. Uczciwie muszę jednak
przyznać, że Piotr Witkowski w roli
głównego bohatera jest naprawdę
dobry. Wyraźnie czuć, że „Proceder”
krojony był nie dla fanów hip-hopowej legendy, lecz dla masowego

» „Proceder” nie zwala
z nóg, a mógłby

widza. Za mało w nim prawdziwego
brudu, dramatu artysty-kryminalisty.
Że można to połączyć, udowadnia
Jan Komasa w „Bożym Ciele” Podobna stylistyka, a jak różny efekt.
Szkoda, że tak wyszło z „Procederem”, bo mogła to być prawdziwa
petarda.
Ocena 5/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zamykając oczy podczas
występów nieodmiennie czułam całym sercem przyjemną
bryzę, która na „wantach gra”
oraz szumi na górskich połoninach. W sobotni wieczór
biesiadowałam w gwarnej
„tawernie pod pijaną zgrają”, bo atmosfera była iście
szampańska…, skłamałam,
w tawernach nikt nie pije
szampana, tylko piwo, wino
i mocniejsze trunki. Tego dnia
słuchacze wspólnie z zespołami śpiewali wspólnie do
3:00 nad ranem, od 24:00
już nieformalnie wspólnie się
bawiąc. W niedzielę wehikuł
czasu w postaci występów
zespołów Dom o Zielonych
Progach i Bądź Ciszą przeniósł
mnie w klimat schronisk, blasku ognisk i ciepłej wspólnoty
braci turystycznej.
Festiwal wymyślił ponad 4
lata temu niezwykle pogodny
Jarosław Śniadała, lider regularnie grającej w Klubie A’propos szantowej Grupy Dużego
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WAŁBRZYCH:

WOK
26.11, 18.00 – Kinomaniacy „Piękny Umysł”, WOK na Piaskowej
Górze, ul. Broniewskiego
28.11, 19.00 – Muzyczny Stand-up Czesława Mozila, Montownia/teren Starej Kopalni, ul. Wysockiego
29.11, 19.00 – Koncert YLO VIOLIN, WOK na Piaskowej Górze,
ul. Broniewskiego
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
12.11-27.12 – Wystawa „Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał
Mickiewicz”, biblioteka Śródmieście
19.11 – 5.12 – W atrium Budynku Głównego obejrzeć
można wystawę akwareli Romana Kuliniaka „Impresje
lwowskie”
27.11, 17.00 – Spotkanie autorskie (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze). Spotkanie autorskie Janusza
Leona Wiśniewskiego, autora m.in. „Samotności w sieci”
i „Grandu.
29.11, 17.00 – Spotkanie autorskie (Budynek Główny, Śródmieście). Spotkanie autorskie Ałbeny Grabowskiej połączone z
promocją jej najnowszej książki „Matki i córki”
Dla dzieci:
28.11, 16.00 – Wielokulturowość, (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym, Sobięcin)
30.11, 10.30 – Wałbrzyskie Wróbelki – Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze

Dla rodzin:
29.11, 16.00 – Klub Czytających Rodzin - Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Śródmieście)
29.11. 16.30 – Klub Czytających Rodzin (Filia nr 7 z
oddziałem dziecięcym, Piaskowa Góra)
Projekcie filmowe:
26.11, 15.00 – Seanse na piaskach junior – (Filia
nr 7 z oddziałem dziecięcym, Piaskowa Góra)
26.11, 17.00 – Seans pod Atlantami – (Dział
Zbiorów Audiowizualnych, Śródmieście)
TEATR DRAMATYCZNY
29.11, 19.00 – Premiera „Wesele”
30.11, 18.00 – Spektakl „Wesele”
1.12, 18.00 – Spektakl „Wesele”
TEATR LALKI I AKTORA
26.11, 9.00 – Spektakl „Podwórko zaginionych
zabawek”
26.11, 11.00 – Spektakl „Podwórko zaginionych
zabawek”
27.11, 9.00 – Spektakl „13 bajek z królestwa Lailonii”

1.12, 13.00 – Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka
2019 - Szychta Rodzinna - wydarzenie otwarte, bezpłatne - gry i zabawy górnicze dla dzieci i dorosłych
1.12, 19.00 – Spektakl „Szalone nożyczki”
2.12, 10.00 – Festiwal Tradycji Górniczych

Barbórka 2019 - Biesiada Szkolna - Wałbrzych - wydarzenie bezpłatne, na zapisy, adresowane do uczniów szkół podstawowych
ZAMEK KSIĄŻ
8.11-31.12 – Ogrody światła w Zamku Książ
29-30.11, 16.00 – Zamkowe czary mary z Andrzejem
29.11, 17.30 – „Co przemilczałam”, polska premiera pamiętników księżnej Daisy
29.11, 19.00 – Andrzejkowa kolacja degustacyjna Hochbergów
MUZEUM PORCELANY
19.10.2019-31.01.2020 – IV Biennale Mistrzów Ceramiki im.
Bronisława Wolanina
POZOSTAŁE WYDARZENIA

Dla dorosłych:
27.11, 16.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
28.11, 17.00 – O ptakach w MFB opowiada Krzysztof Żarkowski
– (Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze)
30.11, 16.00 – Podróże po Literaturze – (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)

27.11, 11.00 – Spektakl „13 bajek z królestwa Lailonii”
28.11, 9.30 – Spejtakl „13 bajek z królestwa Lailonii”
29.11, 9.30 – Spektakl „13 bajek z królestwa Lailonii”
29.11, 19.00 – Koncert Artvark Saxophone Quartet
1.12, 12.30 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
2.12, 9.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
2.12, 11.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”

STARA KOPALNIA
29.10-28.11 – Wystawa Tomasza Domańskiego „Pomnik czasu.
Retrospektywa”
Każda kropla dobroci w przedświątecznym czasie jest
bardzo potrzebna, dlatego zachęcamy do udziału i kibicowania uczestnikom I Mikołajkowego Biegu dla Hospicjum
w Wałbrzychu. Organizatorzy zwiększyli limit zawodników
do 500. Dzięki wam dzieci z wałbrzyskiego hospicjum będą
miały niezapomnianego Mikołaja. Zapraszamy w niedzielę
1 grudnia o godzinie 12.00 pod wałbrzyskie hospicjum
przy ulicy Krasińskiego, skąd wystartują zawodnicy.

26-27.11, 8.30 – Warsztaty z filozofii Kaizen i Lean Management, WSSE „Invest Park”, ul. Uczniowska
30.11, 18.00 – Brunatny Jest Passe, Papug Pub
30.11, 18.00 – V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej, Galeria BWA
w Zamku Książ
1.12, 12.00 – I Mikołajkowy Bieg dla Hpospicjum, start spod
Hospicjum
ZAGÓRZE ŚLĄSKIE
29.11, 19.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Grodno, start z ronda
przy ulicy Głównej w Zagórzu Śląskim
STARE BOGACZOWICE
30.11, 20.00 – Andrzejkowe Retro Party, sala sołecka
GŁUSZYCA
1.12, 17.00 – Spotkanie autorskie z Kamilą Mitek, MBP-CK, ul.
Grunwaldzka
1.12, 19.00 – Festiwal Filmów Chrześcijańskich „Arka”, film
„Schronienie w chmurach”, ul. Chrobrego 4a
SCB
foto użyczone (materiały prasowe)
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Już 1 grudnia o godz. 12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprezentuje
swoje najnowsze przedstawienie „Tajemniczy Ogród” na podstawie powieści
Frances Hodgson Burnett w reż. Arkadiusza Klucznika.
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 wciela się
utalentowana dziewczynka – Amelia Sikora, której partneruje
zawodowa aktorka, Urszula Raczkowska.
Zapraszamy widzów od 7. roku życia w teatralną podróż
do dziewiętnastowiecznej Anglii, do pełnego tajemnic zamku Misselthwaite Manor, położonego pośród angielskich
wrzosowisk.
Bilety: 19 zł (dorośli), 17 zł (dzieci). Kasa biletowa (tel.
74 666 73 41) czynna jest we wtorki, czwartki i piątki od
godz. 8.30 do 11.30 oraz w weekendy na godzinę przed
spektaklem.
Kup bilet on-line na: www.bilety.teatrlalek.walbrzych.pl.

Fot. użyczone (TLiA/Waldemar Łomża)

» Zapraszamy widzów
od 7. roku życia w
teatralną podróż do
dziewiętnastowiecznej
Anglii

Red

Każdy chyba miał w rodzinie górnika. Ojca, dziadka, wujka, który zjeżdżał pod ziemię i zaiwaniał niczym wół. Dlatego obok takiego święta nie można
przejść obojętnie. A najlepiej wziąć w nim udział.
Atrakcji podczas tegorocznej Barbórki zapowiada
się mnóstwo.

Program Festiwalu Tradycji Górniczych
Barbórka
1 grudnia 2019, godz. 13.00
Szychta Rodzinna – wydarzenie otwarte,
bezpłatne – gry i zabawy górnicze
2 grudnia 2019, godz. 10.00
Biesiada Szkolna – wydarzenie na zapisy, dla
uczniów szkół podstawowych

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Barbórka na wypasie

Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka w
Starej Kopalni to rodzinne święto, celebrujące górnicze tradycje Wałbrzycha i regionu.
Kilkudniowe obchody umożliwią poznanie
wielowiekowego dziedzictwa miasta. W
programie każdy znajdzie coś dla siebie.

3 grudnia 2019, godz.
10.00
Biesiada Szkolna – wydarzenie na zapisy
4 grudnia 2019
Uroczysta Msza Święta,
godz.12.00
Wielka Parada Górnicza,
godz. 13.30
Karczma Piwna – wydarzenie biletowane, godz. 17.00
Babski Comber – wydarzenie biletowane, godz. 17.00
5 grudnia 2019
Bilety za 5 zł na zwiedzanie
Starej Kopalni
Wernisaż wystawy “Rezonanse” Bogdan Konopka,
godz. 18.00
Górniczy wieczór w Sztygarówce, godz. 19.00
6 grudnia 2019
Górniczy Mikołaj – wydarzenie bezpłatne, na zapisy,
godz. 10.00
Mikołajkowa Nocna Szychta
Dziecięca – wydarzenie biletowane, godz. 18.00
7 grudnia 2019
Koncert Another Pink Floyd
– wydarzenie biletowane,
godz. 20.00
Pa r t n e r z y w y d a r z e nia: WZK Victoria, Ronal
Group, Merida, Cersanit
III, Zamek Książ, Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego,
Śnieżka, DARR S.A., WOK,
Browar Książęcy Nysa,
Andrzej Zibrow, Ferruslex,
KidsTech.
Red
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI.
ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO
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Fot. Dominik Hołda

» W starciu gigantów –
Damiana Cechniaka z
Piotrem Niedźwiedzkim
– minimalnie lepszy
ten drugi. Podobnie w
meczu – WKK o włos przed
Górnikiem

Kuchenne rewolucje pod Chełmcem
Czy po koszykarskich derbach Dolnego Śląska, gdzie
Górnik Trans.eu Wałbrzych przegrał z WKK Wrocław
80:82, kibice wrócili do domów syci?
Wyobraźmy sobie, że derbowy mecz jest posiłkiem,
Aqua-Zdrój restauracją, a
każdy kibic Magdą Gessler,
równie krytycznie podchodzącym do basketu, co ekspertka kulinarna do kolejnych smakowanych potraw.
Zaczynamy tradycyjnie od
przystawek. Która sałatka
owocowa była w niedzielę
bardziej strawna? Wałbrzyska czy wrocławska? 20-letni Maciej Koperski z Górnika
i 19-letni Michał Kroczak z
WKK zdobywali młodzie-

żowe medale mistrzostw
Polski w rozgrywkach młodzieżowych, a teraz przebijają się w poważniejszych
zawodach. Obaj wyszli w
pierwszych piątkach swoich
drużyn, ale górą tym razem
wrocławianin. Grał dłużej,
był bardziej aktywny, imponował atletyzmem. No i dał
„z góry!”.
Zupki w zestawieniu
to rywalizacja Krzysztofa
Jakóbczyka z Tomaszem
Prostakiem. Dwóch weteranów wywodzących się

ze stolicy Dolnego Śląska,
ale tym razem po przeciwnych stronach bar ykady.
Okazało się, że Jakóbczyk z
Górnika był niczym gorący
rosół dla chorego – w sam
raz! 24 punkty, 8/11 z gry.
Prostak, strzelec nie mniej
wyborowy, tym razem był
jak zimna ogórkowa ze
słoika – 5 punktów, 1/9 z
gry. Brrr!
Zabieramy się do dania
głównego. Pojedynek gigantów pod koszem. Piotr
Niedźwiedzki i Damian

Cechniak zaproponowali
klasykę: kuchnia polska,
schabowy z mizerią zamiast
skwierczącego steka na kamieniu. Do zwilżenia ust
raczej kompot, a nie winko
w stylu Cabernet Sauvignon. Zostaliśmy pozbawieni efektu „wow”, ale było
smacznie, jak u mamy. Obaj
zdobyli po 14 punktów,
masując się pod koszami i
blokując sporo rzutów.
A co z wegetarianami!?
Nie wszyscy przecież rozsmakowują się w mięsie!

ność soczewicy, czyli Michała Jędrzejewskiego. Nie
zawiedliśmy się. Było świeżo. Zywert do 10 punktów
dodał 7 asyst, Jędrzejewski
miał 18 „oczek” i 5 asyst.
Czas na deser. Wisienkę
na torcie. Nasz Grzegorz
Kulka tym razem był trochę
jak przeleżały od tygodnia
w lodówce sernik. 6 punktów i 6 zbiórek w 31 minut
na parkiecie. Jakub Patoka
z kolei był jak cranachan.
Nie wiecie co to? To szkocki
deser sporządzany na bazie bitej śmietany, miodu,
malin i prażonych płatków
owsianych nasiąkniętych
szkocką whiskey. 8/10 z
gr y, 20 punktów, w tym
cztery ostatnie, niezwykle
kluczowe. No i ten manewr
pod koszem, wywodzący w
pole Kulkę. Miód, malina!
Podsumowując – derby
Dolnego Śląska okazały
się bardzo strawne. Uniknęliśmy pr zypaleń i zakalców, choć momentami
nie było zbyt wykwintnie.
Lokal przy ul. Ratuszowej
niemal pękał w szwach,
a to zawsze dobry znak o
jakości podawanych tam
posiłków. Gwiazdki Michelin nie zostawiamy, ale na
szybie przyklejamy znak
jakości Magdy Gessler!
Górnik Trans.eu Wałbrzych – WKK Wrocław
82:80 (25:17, 23:28,
17:24, 15:13)
Górnik: Jakóbczyk 24,
Wróbel 15, Cechniak 14 (8
zbiórek, 3 bloki), Zywert 10
(7 asyst), Pieloch 8, Kulka
6, Glapiński 3, Ratajczak 0,
Durski 0, Koperski 0.
WKK: Patoka 20, Jędrzejewski 18, Niedźwiedzki 14
(10 zbiórek, 5 bloków), Koelner 10, Kroczak 7, Prostak 5, Nowakowski 5,
Uberna 3, Pułkotycki 0.

Od ciężkich podkoszowych mogą
przecież preferować
lekkość tofu Kamila
Zywerta i finezyj-

Dobry występ Krzysztofa Jakóbczyka nie pomógł
wygrać z WKK. Nasz rzucający obrońca przebywał na
boisku 31:13 min. W tym
czasie zdobył 24 pkt (5/8 za
2, 3/3 za 3 oraz 5/7 za 1) i
zaliczył 4 asysty.

Dominik Hołda

Fot. archiwum prywatne Mariana Szei
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» Zespół Aj Auxerre. W górnym rzędzie pierwszy z
lewej Marian Szeja, a pierwszy z prawej u góry
legendarny trener tego zespołu Guy Roux

Jak kot uwijał się na linii
Myślisz Zagłębie Wałbrzych, mówisz Marian Szeja. To w
zielono-czarnych barwach ten pochodzący z Kędzierzyna-Koźla bramkarz odnosił największe sukcesy. Pojechał z reprezentacją na olimpiadę, grał w Pucharze
UEFA. Oko w oko stawał z najsłynniejszymi piłkarzami świata.
On między słupkami, a naprzeciwko najwięksi piłkarze
tamtych czasów. Garrincha,
Beckenbauer, Banks. Gole próbowali mu strzelić Charlton, a
nawet wielki Pele. W głowie
może się zakręcić. A on skromny chłopak z Wałbrzycha tylko
w tunelu przed wyjściem na
murawę odczuwał delikatną
tremę przed wielkimi graczami.
Na boisku nerwy gdzieś ulatywały, a on bronił jak w transie.
Gdy w 1953 roku 13-letni
wówczas Marian Szeja zapisał
się do Unii Kędzierzyn, jak
każdy mały chłopak kopiący
piłkę na podwórku, marzył
o wielkiej karierze. Od razu
trener wskazał mu miejsce

między słupkami. W lecie była
to bramka na zielonej trawie,
zimą bronił tej hokejowej.
To właśnie dzięki hokejowi
wyrobił sobie niesamowity
refleks, który później pomagał
w bronieniu rzutów karnych.
Zresztą Szeja z tego słynął.
„Wyjmował” niekiedy niesamowite piłki uderzane z 11
metrów.
Nim usłyszała o nim cała
Polska, jako 14-latek zadebiutował w pierwszej drużynie Unii, grającej wtedy w III
lidze. Niesamowite! Pokażcie
nam dziś piłkarza, który w
tym wieku debiutuje w dorosłej piłce. Mecz nie wypadł
najlepiej, bo Szeja wpuścił 3

gole, ale nie było znów czym
się przejmować. Przecież bronił właściwie dzieciak. W Kędzierzynie-Koźlu grał do 1961
roku. Wówczas postanowił
przenieść się do Wałbrzycha.
Dokonał chyba najlepszego
z możliwych wyborów. Trafił
do zespołu mającego wkrótce
zawojować I ligę. O sweter z
numerem pierwszym musiał
pod Chełmcem rywalizować
z prawdziwymi tuzami. Grali
tu Kobiałko i Michalak. Gdy
młody bramkarz przyszedł do
nowej drużyny, starsi gracze
patrzyli na niego spod byka.
Frycowe musiał zapłacić, ale
dość szybko zadebiutował
między słupkami bramki Tho-

reza (tak wtedy nazywało się
Zagłębie) i przez długie lata
nie zamierzał jej opuszczać. W 1964 roku Thorez
awansował do II ligi, a o
utalentowanym golkiperze
zaczęło być głośno w całym
kraju. W 1965 roku sława
o błyskotliwym i szybkim golkiperze dotarła
do sztabu szkoleniowego
» Liczby Mariana Szei
» Urodzony 20 sierpnia 1941 roku
» Mecze w I lidze – 128
» Mecze w reprezentacji – 15
» Przebieg kariery:
» 1955-1961 – Unia Kędzierzyn
» 1960-1973 – Zagłębie Wałbrzych
» 1973-1974 – FC Metz
» 1974-1980 – AJ Auxerre

reprezentacji Polski. Selekcjoner Ryszard Koncewicz
powołał Szeję do kadry i
wstawił go do wyjściowego
składu na mecz z Finlandią.
Chłop z II ligi miał bronić w
spotkaniu reprezentacji! Dziś
rzecz niespotykana. Wałbrzyszanin zastąpił między słupkami legendarnego Edwarda Szymkowiaka. Zachował
czyste konto, a Koncewicz
wielkimi literami zapisał w
notesie nazwisko chłopaka z
Wałbrzycha.
Po 1966 roku Szeja miał
aż 5-letnią przerwę w reprezentacyjnych grach. Powrócił
do kadry dopiero w 1971
roku. Tymczasem w klubie
jego kariera nabierała coraz
większego tempa. W 1968
roku Zagłębie awansowało
do I ligi. Trzy lata później
zespół świętował awans do
Pucharu UEFA. W europejskich rozgrywkach zielono-czarni oszałamiającej kariery
nie zrobili, ale Szeję w wielu
prasowych komentarzach
doceniali zagraniczni dziennikarze. Rozpisywano się
szczególnie o jego fantastycznym refleksie i umiejętności
bronienia rzutów karnych.
Hokej zrobił swoje.
Wałbrzyszanin miał to
szczęście, że w swej reprezentacyjnej karierze grał przeciwko wielkim piłkarzom. Pele,
Garrincha, Beckenbauer,
Charlton czy Banks – to oni
próbowali strzelić mu gola.
Marian Szeja grał też
na legendarnych
stadionach
– w Chorzowie,
L i v e rpoolu
c z y
Maracanie
w

Brazylii. Jak wspominał kiedyś w
wywiadzie, na
tym ostatnim
kibice stworzyli
taką atmosferę, że nie było
słychać gwizdka. To nie było
żadne koloryzowanie faktów,
podkręcanie historii pod publiczkę.
Tak było, a o tym, co
dzieje się na boisku
wiedział z gestykulacji
sędziego.

Tomasz Piasecki

» Drugoligowe Zagłębie (lata 60.).
Górny rząd od lewej: Kobiałko, Kurczyk, Molenda, Cieszowic, Dworniczek, Pawlica, Kampa, Szeja.
Dolny rząd od lewej: Radajak, Kuś, Olszok, Zajdel, T. Nowak, Kicior

WKK – wytarte kartki kalendarza
Koszykarski Górnik rywalizuje z WKK Wrocław od kilku lat.
Wiele z tych spotkań zapadło w pamięć! Przypominamy te
najbardziej dramatyczne.
W marcu 2011 pierwsza
drużyna Górnika, niczym
spróchniały mebel, rozpadała się na oczach kibiców.
Nadzieję tchnęli w nią 14-letni wychowankowie klubu,
dopingowani w hali przy pl.
Teatralnym w starciu z WKK
Wrocław. Hit ligi młodzików
nie przemienił się w kit. Nasi
prowadzili na osiem sekund
przed końcem, ale rzutem
za trzy wyrównał Michał
Kapa. Ostatecznie goście wygrali po dogrywce 64:63, a
wspomniany Kapa, wtedy
największy talent w barwach
WKK, zdobył 39 punktów. W
Górniku drugoplanową rolę
odgrywał niejaki… Damian
Durski. Po latach o Kapie, który później zagrał trzy sezony
w drugiej lidze, koszykarski
świat zapomniał. Durski jest
jednym z dwójki koszykarzy z
tamtego okresu wciąż związanym z Górnikiem. Drugim jest
Marcin Jeziorowski, w wieku
14 lat siedzący na końcu ławki rezerwowych w drużynie
młodzików.
Wrocławianie podcięli naszym skrzydła także w listopadzie 2012 roku. Trzecioligowy

Górnik miał walczyć o awans,
ale nie dał rady rezerwom (!)
WKK, przegrywając w hali
dawnego OSiR-u 58:78, a
ostatnią kwartę 7:28. Sześć
„oczek” dla gości zdobył…
19-letni Krzysztof Spała. Jedynym graczem w biało-niebieskim trykocie, który zakończył
mecz z dwucyfrowym dorobkiem, był Adrian Stochmiałek,
autor 20 punktów. Ten okres
jest jednym z najczarniejszych
w długiej historii Górnika.
Wałbrzyszanie sięgnęli dna,
przegrywając wszystko jak
leci. Starcie z WKK było trzecim z rzędu, gdy Górnicy nie
zdobyli chociażby 60 punktów
w meczu.
WKK przez lata dominowało w rozgrywkach młodzieżowych, a pokonanie wrocławian na Dolnym Śląsku było
w sferze marzeń. Marzenia
jednak czasem się spełniają.
W marcu 2015 roku grupa
mająca w pamięci porażkę w
lidze młodzików cztery lata
wcześniej, wreszcie znalazła sposób na regionalnych
oprawców z Wrocławia. Nasi
byli wtedy pod ścianą. By
awansować do ćwierćfinałów

MP juniorów, musieli wygrać,
ale rywale wciąż nie spotkali
w lidze pogromcy. „Oni walczą o życie!!!!” – krzyczał w

trakcie meczu rozwścieczony
trener WKK, Tomasz Niedbalski. Miał powody do złości, bo
nasi w hali IV LO grali świet-

ne zawody. W końcówce,
po serii błędów, butelkami z
wodą o parkiet ciskali jednak
biało-niebiescy. Na dziewięć
sekund przed końcem goście
mogli zremisować, ale spudłowali „trójkę” z dogodnej
pozycji. Górnik wygrał ostatecznie 65:61! Duet Durski-Jeziorowski zdobył wspólnie
tylko osiem punktów, ale po
latach na pewno ma miłe
wspomnienia z tej gorącej
potyczki!

Kolejny dramatyczny kadr
z historii walk z WKK miał
miejsce kilka tygodni później w
stolicy Dolnego Śląska. Górnik
przegrał w II lidze 61:67 po
dogrywce, a wałbrzyszanom
nie pomógł nawet celny rzut
z połowy na dogrywkę Rafała
Glapińskiego, trafiony „z kolanka” równo z końcową syreną.
Niespodziewane potknięcie
we Wrocławiu pokrzyżowało
plany awansu szczebel wyżej.
Dominik Hołda

» Historia meczów Górnika z
WKK, choć niezbyt długa,
jest bardzo dramatyczna

Fot. (archiwum/Dominik Hołda)

W wieku 31 lat pojechał z
drużyną narodową na Igrzyska
Olimpijskie do Monachium.
Wprawdzie w Niemczech nie
zagrał ani minuty, ale złotym
medalistą olimpijskim został.
Wprawdzie krążek odebrał
dopiero po latach i trochę miał
o to żalu, ale w końcu mógł o
sobie powiedzieć: olimpijczyk
ze złotem.
W 1973 roku wyemigrował
do Francji, gdzie przez pół roku
grał w I-ligowym FC Metz.
Potem przeniósł się do II-ligowego wówczas AJ Auxerre, a
trenował go legendarny Guy
Roux. Zresztą Auxerre stało się
później przystanią dla polskich
piłkarzy. Grali tam m.in. Andrzej Szarmach, Paweł Janas,
Ireneusz Jeleń i nasz Piotr Włodarczyk. W 1980 roku Auxerre
awansowało do francuskiej
ekstraklasy, a Szeja powiedział
pas. Zawiesił buty na kołku i
zajął się trenowaniem młodzieży we Francji.
Zmarł w Wałbrzychu w
2015 roku w wieku 74 lat.
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