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Czy wiesz, że…
W Wałbrzychu możemy oglądać czołowe budowle wajmarskiego modernizmu. Jeden z takich 

obiektów znajduje się w centrum miasta u zbiegu ulic Słowackiego i Drohobyckiej. To dawny 
dom handlowy niemieckiej sieci Schocken, założonej w 1901 roku przez braci Maurice’a i Juliusa 
Ury. Architekt Bernhard Sturtzkopf tworząc kolejne oddziały firmy Schocken nawiązywał kon-
sekwentnie do form jej głównej siedziby w Zwickau. Kompozycję architektoniczną budynków 
tworzą przenikające się bloki kamienne i ciąg opasek okiennych i klinkierowych. Całość oświetlał 
firmowy neon z napisem „Schocken-Warenhaus”. Wałbrzyski oddział został otwarty w 1928 r.

Również po 1945 r. budynek pełnił swoją pierwotną funkcję i przez kolejne 45 lat był naj-
większym obiektem handlowym w Wałbrzychu.             Red

Gazetę otrzymasz na 
ulicy w Wałbrzychu 
od naszych kolpor-
terów:
- na Pl. Grunwaldzkim
- na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej 
z ul. Gdańską
- na Piaskowej Górze „Pod 
zegarem”
- na Podzamczu przed bazarem 
od ul. Grodzkiej
- przed fabryką Toyoty
- przed fabryką Cersanitu
- przed dworcem Szczawienko
- przed marketem OBI
Także tu:
WAŁBRZYCH
- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szcza-
wienko – kiosk spożywczy
- budynek Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu
- Biuro Obsługi Klienta UM w 
Wałbrzychu
- Szpital Sokołowskiego na 
Piaskowej Górze
- Biblioteka pod Atlantami
- Hala Wałbrzyskich Mistrzów
- Sporting – sklep ul. Długa

- Mazbud – Hurtownia Materia-
łów Budowlanych
- Miejski Zarząd Budynków ul. 
Andersa 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Podzamcze 
- Przychodnia Specjalistyczna 
Regina i Walenty Śliwa (Pod-
zamcze, ul. Grodzka)
- Przychodnia Specjalistyczna 
Regina i Walenty Śliwa (Szcza-
wienko, ul. Uczniowska)
- PSD Gazetka (Nowe Miasto, 
ul. Piłsudskiego 39)
- Sklep „Chemia z Niemiec” 
(Stary Zdrój, ul. Armii Krajowej 
39)
- Sklep „Chemia z Niemiec (Biały 
Kamień, ul. Andersa 147)
- Kiosk Trafikapro przy ul. Bro-
niewskiego 65A na Piaskowej 
Górze (lok. D3, obok filii bi-
blioteki)
- Punkt Jobo (Lotto, Prasa) przy 
ul. 1 Maja 106 na Sobięcinie
- Punkt Afi (Lotto, Prasa) przy ul. 
Świdnickiej 1 na Podgórzu 
- Punkt z prasą PHU Dorota 
Tobolska przy ul. Niepodległości 
28 na Podgórzu 
- Kiosk z prasą HDiH Jerzy Lenc 
przy ul. Grodzkiej 20 na Pod-
zamczu

- Sklep „U Doroty” przy ul.1 
Maja 165 na Sobięcinie 
BOGUSZÓW-GORCE
- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongreso-
we „Witold”
JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Droho-
mirecki
GŁUSZYCA
- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław 
Wielgus
STARE BOGACZOWICE
- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” – 
Kompleks Dworzysko (al. Spa-
cerowa)
WALIM
- sklep PHU Darek przy ul. Dłu-
giej 4

Nowości 
w WieszCo 

Nie wszystkie pomysły, z którymi dzielicie się z nami, je-
steśmy w stanie zrealizować, ale… Dziś pierwsza z nowości, 
o którą dopytywaliście od kilku tygodni. Chcieliście rubrykę 
turystyczną, proszę bardzo. Od tego tygodnia rozpoczynamy 
cykl kilkunastu odcinków, w których będziemy poznawać 
Aglomerację Wałbrzyską. Podsuwamy gotowe scenariusze 
tematycznych wycieczek. W pierwszej odsłonie zapraszamy 
na szlak tajemniczych zamków. Ruszajcie w drogę. Wkrótce 
na naszych łamach znajdziecie kolejną nowość, więcej wieści 
z gmin powiatu wałbrzyskiego. Będziemy przemierzać region 
i pilnie przyglądać się temu, co  też ciekawego dzieje się w 
małych społecznościach. Już nie możemy doczekać się nowego 
cyklu! A Wy?   

I na koniec do znudzenia przypominamy, że cały czas 
czekamy na maile od Was. Zachęcamy do dzielenia się 
refleksjami na temat gazety i spostrzeżeniami, które są 
dla nas bardzo cenne. Czekamy na maile pod adresem: 
redakcja@wieszco.pl. 

Tomasz Piasecki, 
redaktor naczelny WieszCo 

FAKTY
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 28.01
Temp. 4/-1 
deszcz

Środa 29.01 
Temp. 3/-1 
przelotne opady

Czwartek 30.01
Temp. 3/1 
pochmurno

Piątek 31.01 
Temp. 6/1
przelotne opady
 
Sobota 1.02 
Temp. 7/2 
zachmurzenie duże

Niedziela 2.02
Temp. 8/2 
zachmurzenie małe

Poniedziałek 3.02 
Temp. 10/3 
zachmurzenie małe

Czytaj str. 12
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 » Ten budynek od zawsze kojarzył 
się w Wałbrzychu z handlem 
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Ilość wyremontowanych przez MZB mieszkań

2017 – 107 (3,1 mln zł)

2018 – 100 (3,2 mln zł)

2019 – 122 (5,2 mln zł)  

Człowiek szybko przyzwy-
czaja się do dobrego. Jeszcze 
w latach 90. jeździliśmy po 
niewiarygodnie dziurawych 
jezdniach, a każdy kolejny re-
mont nawierzchni przyjmowa-
liśmy jak wygraną piłkarskiej 
reprezentacji Polski. Gdy mo-
dernizacja dróg przyspieszyła, 
teraz mało kto cieszy się z 
położenia kawałka asfaltu. Bo 

to już norma. – Trwa budowa 
obwodnicy, a my zajmujemy 
się drugim co do ważności 
tematem w mieście i równie 
trudnym, czyli gospodarką 
mieszkaniową – mówi Kacper 
Nogajczyk, prezes Miejskiego 
Zarządu Budynków Komunal-
nych Sp. z o.o. 

Rosną nakłady przeznacza-
ne przez spółkę na remonty 

w budynkach gminnych. W 
2017 roku było to 10,1 

mln zł. Rok później 
wprawdzie o 

pół milio-

na mniej, ale już w zeszłym 
roku inwestycje osiągnęły 
rekordowy poziom 12,8 mln 
zł. W tym roku MZB chce 
wydać na ten cel 13,5 mln 
zł. Taki jest plan. Wystarczy 

spojrzeć na liczby 

wyremontowanych mieszkań 
w Wałbrzychu. Jeszcze przed 
kilkoma laty było to mniej 
niż 100 lokali. W zeszłym 
roku oddano do użytku 122 
wyremontowane mieszkania. 
Pamiętajmy przy tym, że kosz-

ty takich inwestycji 
ciągle rosną. 
Ty m  b a r-

dziej jest się z czego cieszyć, 
a i psioczących ludzi jest coraz 
mniej. Bo jak lokator, dosta-
jący mieszkanie z wszystkimi 
wygodami, ma narzekać? Jeśli 
kiedyś do toalety musiał cho-
dzić na zewnątrz, a w najlep-
szym przypadku na półpiętro 
kamienicy, a o łazience mógł 
pomarzyć, to teraz odczuwa 
różnicę.   

Zwłaszcza w nowych bu-
dynkach komunalnych. Choć-
by tych powstałych przy ul. 
Husarskiej czy Jana Pawła 
II na Podzamczu. A będzie 
ich więcej. – Nowe budynki 
wielorodzinne staną za dwa 
lata w trzech lokalizacjach. 
Przy ulicach Szczecińskiej, 
Różanej i Osiedleńców. Łącz-
nie oddamy tam 70 mieszkań 
– wylicza Kacper Nogajczyk. 
Pieniądze na inwestycję po-
chodzić będą z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego jako 
wkład własny gminy oraz z 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Pierwsi lokatorzy 
wprowadzą się do nowych 
mieszkań prawdopodobnie 
już w 2021 roku. Kolejni rok 
później. Najpierw powstaną 
budynki przy ul. Szczecińskiej 
i Różanej.    

Wzrost inwestycji w tak 
zwaną substancję mieszka-
niową widać też po zadaniach 
we wspólnotach mieszkanio-
wych. Teraz nie ma, tak jak 
kiedyś. Płaciliście czynsz i nie 
wiedzieliście, dokąd płyną 
wasze pieniądze, a remontów 
było tyle, co kot napłakał. 
Teraz potrzeb wcale nie jest 
mniej, ale w kamienicy, gdzie 
jest wspólnota mieszkaniowa, 
ludzie sami potrafią gospoda-
rować własnymi funduszami. 
Dlatego wykonują remonty 
dachów, klatek schodowych, 
robią elewacje budynków. 
Biorą się za odwodnienie 
bloków, wymianę instalacji 
elektrycznej. Rewitalizacja w 
zeszłym roku pochłonęła 16 
mln zł. Za te pieniądze wy-
remontowano 56 kamienic, 
głównie w Śródmieściu Wał-
brzycha, ale także na Nowym 
Mieście, Białym Kamieniu, 
Starym Zdroju, Sobięcinie czy 
Podgórzu.    

Tomasz Piasecki

FAKTY
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Czy to już boom? 
Na drogi w Wałbrzychu nie ma już co narzekać. A gdy otwarta 
zostanie obwodnica, to będzie „cud malina”. Z kolan wstaje też 
powoli mieszkaniówka. W mieście buduje się coraz więcej lokali 
komunalnych. Wkrótce przybędzie kolejnych kilkadziesiąt. 

w budynkach gminnych. W 
2017 roku było to 10,1 

mln zł. Rok później 
wprawdzie o 

pół milio-

na mniej, ale już w zeszłym 
roku inwestycje osiągnęły 
rekordowy poziom 12,8 mln 
zł. W tym roku MZB chce 
wydać na ten cel 13,5 mln 
zł. Taki jest plan. Wystarczy 

spojrzeć na liczby 

wyremontowanych mieszkań 
w Wałbrzychu. Jeszcze przed 
kilkoma laty było to mniej 
niż 100 lokali. W zeszłym 
roku oddano do użytku 122 
wyremontowane mieszkania. 
Pamiętajmy przy tym, że kosz-

ty takich inwestycji 
ciągle rosną. 
Ty m  b a r-
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Prace na ulicy Nałkowskiej to kolejny 
etap zaplanowanych robót drogowych. 
Nowy odcinek drogi będzie miał 540 
m i będzie kosztował ponad 5,5 mln zł. 
Dofinansowanie z zewnątrz wyniesie pra-
wie 2,8 mln zł. Wzdłuż remontowanego 

odcinka powstanie cała infrastruktura z 
miejscami parkingowymi, chodnikiem, 
barierami bezpieczeństwa i oświetleniem. 
Inwestycja finansowana jest ze środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego 
samego funduszu remontowana jest ulica 

Dunikowskiego. Obejmuje on remont 
odcinka od skrzyżowania z ulicą Długą 
aż do skrzyżowania z ulicą Czesława 
Miłosza. Ten 740-metrowy fragment bę-
dzie kosztował blisko 9 mln zł i zostanie 
częściowo dofinansowany ze środków 
zewnętrznych – ponad 4,4 mln zł. Drugim 
elementem będzie poprawa bezpieczeń-
stwa, poprzez zadbanie o jakość pieszych 
ciągów komunikacyjnych oraz oświetlenie 
remontowanego fragmentu. 

SCB

Utrudnienia na Piaskowej Górze
Dla mieszkańców dzielnicy nastał bardzo trudny czas. Nie 
dość, że trwa budowa obwodnicy, to jeszcze rozpoczęto prace 
przy remoncie ulic Nałkowskiej i Dunikowskiego.
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 » W zeszłym roku na 
rewitalizację kamienic 
wydano w Wałbrzychu 
16 mln zł

Remonty we wspólnotach mieszkaniowych 
Rok 2017 

Dachy – 42 (2,5 mln zł) 

Elewacje – 36 (4,8 mln zł) 

Klatki schodowe – 32 (1,3 mln zł) 
Rok 2018

Dachy – 31 (2,2 mln zł) 

Elewacje – 18 (2,5 mln zł) 

Klatki schodowe – 15 (520 tys. zł) 
Rok 2019 

Dachy – 23 (1,7 mln zł) 

Elewacje – 30 (4,8 mln zł) 

Klatki schodowe – 31 (1,7 mln zł) 100

100

100
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Nie ma co, zmroziło nas to, co 
ostatnio przeczytaliśmy o Arago-
nii. Bardziej niż wizyta w krioko-
morze. Ktoś w tej autonomicznej 
wspólnocie w Hiszpanii chciał 
być chyba mądrzejszy od Leszka 
Balcerowicza przed transformacją. 
W ramach programu na rzecz 
równości tamtejszy rząd zamówił 

specjalne opracowanie dedyko-
wane tysiącom urzędników. Teraz 
uważajcie, dokument nosi nazwę 
„Język inkluzyjny z perspektywą 
gender”. Jeszcze nie jest najgorzej, 
ot co, jakaś enigmatyczna nazwa, 
żeby nie było wiadomo, o co 
chodzi. A żeby brzmiało bardzo 
mądrze i poprawnie politycznie. 

Zaczęliśmy się wgryzać w medial-
ną papkę –  bo nie będziemy uda-
wać, hiszpańskiego nie znamy – i 
włosy zaczęły nam dęba stawać. 
A mamy ich tyle, co Telly Savalas, 
odgrywający rolę porucznika Ko-
jaka w serialu,, bijącego w latach 
70. rekordy popularności. Jeżeli 
tłumaczenie dokumentu w pol-

skich mediach jest zgodne z praw-
dą, zaleca się tamtejszym urzędni-
kom unikanie rodzaju męskiego. 
Jak to?! No bo słowo „mężczy-
zna” nie jest dobrze widziane w 
języku inkluzyjnym. Może jest 
zbyt seksistowskie? Można je z 
powodzeniem zastąpić innym 
– „osoba”, „człowiek”, „ludzie”. 

FAKTY

Kim ty jesteś, chłopczyku? 
Mieliście w szkole nauczycielkę, którą szczególnie zapa-
miętaliście? Bo zalazła wam za skórę lub wyglądała jak 
Aneta Kręglicka i pojawiała się w erotycznych snach? 
My mieliśmy taką, która niemal każdego pytała „jak na-
zywasz się, chłopczyku”? Dziś w dobie gender i innych 
głupstw powinna raczej zapytać „kim jesteś, chłopczyku”.  
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Przy okazji podpisania umowy studenci 
II roku logistyki studiów stacjonarnych, 
wzięli udział w spotkaniu informacyjnym. 
Studenci dowiedzieli się wszystkiego od 
przedstawicieli PKP Intercity na temat oferty 

spółki. W trakcie spotkania przedstawiono 
historię oraz główne kierunki rozwoju 
przedsiębiorstwa. Goście z PKP zwracali 
szczególną uwagę na temat znaczenia 
kształcenia na potrzeby rynku pracy. W 

trakcie spotkania podkreślano główny cel 
studiów dualnych, jakim ma być rozwijanie 
umiejętności studentów do zastosowania 
teorii w praktyce. Studenci po zakończeniu 
nauki powinni umieć zastosować wiedzę 
w realnych warunkach z wykorzystaniem 
najnowszych technologii. Program studiów 
dualnych to zajęcia dydaktyczne, na które 
składać się będą wykłady, ćwiczenia, warsz-
taty, laboratoria i seminaria oraz praktyki 
studenckie, odbywające się równolegle w 
uczelni i przedsiębiorstwie.       SCB

Uczelnia ma kolejnego partnera
Rektor PWSZ w Wałbrzychu Piotr Jurek podpisał z przedstawi-
cielami PKP Intercity SA, umowę w sprawie realizacji studiów 
dualnych na kierunku logistyka.
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Ogarniacie, jak czują się panowie w Aragonii, gdy 
dostają pismo urzędowe, np. z wydziału komuni-
kacji? Zwracają się tam do nich „szanowny ludziu”, 
„droga osobo”, czy jak? Ciekawe, że słowo „kobie-
ta” jest podobno dopuszczalne. Nie ma co dłużej 
gadać, przed oczami stanęły nam sceny z „Seksmi-
sji” Juliusza Machulskiego, jak Stuhr z Łukaszewi-
czem wcielający się w role Maksa i Alberta, uciekają 
przed bandą rozwydrzonych „osób” albo gdy inne 
„człowieki” opowiadają o partenogenezie. Brrr….

„Chłopiec” i „dziewczynka” to też słowa, jakby 
to powiedzieć, nieodpowiednie dla aragońskich 
urzędników. Podobnie jak „syn” i „córka”. No to 
jak mówić do swojej latorośli? „Potomku” albo 
„stworzeniu” wyjdź z psem na spacer. Synciu 
i córciu już nie można?! Nie dowierzamy, to 
są jakieś jaja! Nie mylić z ugruntowanymi w 
kulturze iberyjskiej cojones, które musi przecież 
posiadać każdy prawdziwy facet. Przepraszamy, 
„osoba”. Bo tak nakazuje obyczaj kultu machismo, 
utożsamiany z odwagą, męstwem i siłą, ale też 
niestety z przemocą wobec kobiet, a to już akurat 
jest obrzydliwe. Inaczej przylgnie do niego łatka 
fajtłapy w okularkach i z wypryskami na twarzy, 
którego każdy możne szturchnąć z byle powodu. 
A większość kobiet nawet na niego nie spojrzy. 
Ależ się zaplątaliśmy w te seksistowskie bzdury. 

Według tego, co zaproponowano w Aragonii, 
urzędnicy muszą rozdzielać rodzaj żeński od mę-
skiego i powinni zwracać się np. tak: „pracownicz-
ki i pracownicy” albo „towarzyszki i towarzysze”. 
Skąd my to znamy? Cel wprowadzenia języka 
inkluzyjnego jest jasny. Trzeba tworzyć społeczeń-
stwa bazujące na równouprawnieniu i szanujące 
prawa wszystkich. Amen, chciałoby się powie-
dzieć. Teraz będzie śmiertelnie poważnie, bo gra 
nie idzie o jakiś puchar pasztetowej, ale to spór 
ideologiczny. Nie wolno nikogo dyskryminować 
ze względu na wygląd, orientację seksualną, wy-
znanie, pochodzenie, narodowość, ale też… płeć. 
Bo rozumiemy, że celem najpierw utworzenia, a 
późnie używania neutralnych płciowo słów, jest 
tolerancja, czy też niewykluczanie nikogo.

Temat wprowadzenia w urzędach Aragonii 
języka inkluzyjnego tak nas zainteresował, że 
postanowiliśmy pogrzebać trochę w internecie. 
Natknęliśmy się na stanowisko Królewskiej 
Akademii Języka Hiszpańskiego, takiej naszej 
Rady Języka Polskiego. Otóż według tamtejszych 
lingwistycznych autorytetów nie ma potrzeby po-
dwójnego stosowania rodzajów męskiego i żeń-
skiego, bo „męski” w pewnych kontekstach może 
obejmować także „żeński”.  Jak choćby dla grupy 
mieszanej, w której jest nawet więcej dziewcząt 
niż chłopców, prawidłowe jest zastosowanie sło-
wa „uczniowie”. To raczej normalne, choć trzeba 
by zapytać profesorów Jerzego Bralczyka i Jana 
Miodka? Jedno jest pewne – kilkuletni Antek spod 
Białegostoku nie musi być taki sam jak Santiago 
z wiochy pod Saragossą. Wszak czyż nie chodzi o 
różnorodność i tolerancję?! Niby i to chłopak, i to 
chłopak. Chociaż… w drugim przypadku byliby-
śmy jednak ostrożni w doborze słów.                

Tomasz Piasecki
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Na pewno tego nie pa-
miętacie albo wymazaliście 
z pamięci. Ponad 20 lat temu 
nie było ul. Uczniowskiej, a 
gdy już położono tam asfalt, 
jechało się wśród pól, gdzie 
wokół nie było żywego ducha. 
Dopiero budowano fabryki. 
Jedną z pierwszych był zakład 
Toyoty. – Zajmowaliśmy dwa 
małe pokoje w budynku, gdzie 
dziś mieści się urząd skarbo-
wy, a zatrudnialiśmy chyba 
10 pracowników – wspomina 
okres sprzed 20 lat Dariusz 
Mikołajczak, wtedy dyrektor 
w firmie, dziś pierwszy Polak 
na stanowisku prezesa Toyota 

Motor Manufacturing Poland 
w Wałbrzychu. 

Dziś to potężny zakład 
zatrudniający w dwóch lo-
kalizacjach (także w Jelczu-
-Laskowicach) łącznie prawie 
2800 pracowników. W samym 
Wałbrzychu w Toyocie za-
trudnionych jest ponad 1700 
osób. Niedługo będzie jeszcze 
więcej, bo koncern zamierza 
rozpocząć wdrażanie  trzech 
nowych projektów związa-
nych z technologią hybry-
dową. Warte setki milionów 
złotych. W 2021 zakład uru-
chomi dwie linie elektrycznej 
przekładni hybrydowej (e-

-CVT), a rok później silnika o 
pojemności 1,5 litra, tworzą-
cych razem elektryczny zespół 
hybrydowy. Co ważne napęd 
będzie montowany m.in. w 
nowej generacji Toyoty Yaris, 
która w tym roku zadebiutuje 
na europejskim rynku. 

Nowe projekty wymusiły na 
Toyocie rozpoczęcie rekrutacji 
do działu utrzymania ruchu. 
Poszukiwani są automaty-
cy, mechatronicy i elektry-
cy. Wymagania to minimum 
wykształcenie zawodowe i 
doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku. Kan-
dydat do działu utrzymania 

ruchu powinien potrafić czy-
tać rysunek techniczny oraz 
schematy elektryczne, znać 
zagadnienia z wybranego 
obszaru: programowanie 
CNC, elektryka, pneumatyka, 
mechanika i pokrewne. Część 
stanowisk przeznaczonych 
jest dla osób bezpośrednio 
po szkole technicznej, którzy 
mają wiedzę teoretyczną, ale 
brakuje im praktyki. Co warte 
podkreślenia, praca odbywa 
się w systemie 12-godzinnym.  

– W przypadku pracowni-
ków produkcyjnych rekrutacja 
ruszy w drugiej połowie bie-
żącego roku i potrwa około 
dwóch lat. Będziemy szukać 
osób na wszystkie obszary 
produkcyjne, czyli linie kuźni, 
odlewni, obróbkę mechanicz-
ną montaż oraz logistykę we-
wnętrzną – podkreśla Dariusz 
Mikołajczak. Oferta zostanie 
skierowana do osób z wy-
kształceniem zawodowym 
lub średnim oraz predyspozy-
cjami do pracy w danym 
obszarze.

– Predyspozycje do pracy 
w Toyocie weryfikowane są 
podczas dnia rekrutacyjnego. 
Najważniejsze są zdolności 
manualne oraz chęć do roz-
woju. W naszym centrum 
szkoleniowym uczymy no-
wych umiejętności i zawodu –
mówi Magdalena Kaczmarek, 
manager działu kadr w TMMP.

Docelowo w obu fabrykach 
japońskiego koncernu zatrud-
nienie znajdzie 3300 osób. 

Tomasz Piasecki

Potęga będzie zatrudniać 
Jeszcze 20 lat temu zespół wałbrzyskiej Toyoty stanowiło… 10 pracowników. 
Uwierzycie?! Dziś to jeden z największych pracodawców w regionie, zamierza-
jący wkrótce zatrudnić pół tysiąca pracowników. Żeby rozwijać swoje technolo-
gie hybrydowe.  
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Górnik Wałbrzych, Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych i Miners Wałbrzych postanowili 
wspólnymi siłami doprowadzić do zebra-
nia pieniędzy na stopniową renowację 
obiektu.

- Jako Minersi bierzemy odpowiedzial-
ność za przygotowanie i przeprowadzenie 
zbiórki pieniędzy na portalu internetowym 
zrzutka.pl – mówi Damian Ziętkowski, 
rzecznik prasowy drużyny.

- Jednoczymy się, by zrobić pierwszy 
krok w przywróceniu świetności stadionu. 
Bierzemy na siebie przygotowanie płyty 
boiska. Stadion nie miał nigdy nawodnienia 
i być może, że będzie to pierwsza rzecz, jaką 
trzeba będzie zrobić. Chcemy, żeby obiekt 
był oświetlony i monitorowany – dodaje 
Czesław Grzesiak, prezes Górnika Wałbrzych.

Sebastian Raciniewski, prezes KS Górnik 
Nowe Miasto Wałbrzych, mówił o tym, że 
chodzi przede wszystkim o wskrzeszenie 
stadionu do życia.        SCB

Trwa zbiórka na remont stadionu
Przedstawiciele trzech wałbrzyskich klubów sportowych pod-
pisali porozumienie z gminą, na podstawie którego wszyscy 
zainteresowani będą zabiegać o pozyskanie środków na re-
witalizację stadionu przy ulicy Chopina 1.
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 » W 2021 zakład uruchomi 
dwie linie elektrycznej 
przekładni hybrydowej, 
a rok później silnika o 

pojemności 1,5 litra, 
tworzących razem 
elektryczny zespół 

hybrydowy

 » Tak 20 lat temu 
budowano fabrykę Toyoty 

w Wałbrzychu

brakuje im praktyki. Co warte 
podkreślenia, praca odbywa 
się w systemie 12-godzinnym.  

– W przypadku pracowni-
ków produkcyjnych rekrutacja 
ruszy w drugiej połowie bie-
żącego roku i potrwa około 
dwóch lat. Będziemy szukać 
osób na wszystkie obszary 
produkcyjne, czyli linie kuźni, 
odlewni, obróbkę mechanicz-
ną montaż oraz logistykę we-
wnętrzną – podkreśla Dariusz 
Mikołajczak. Oferta zostanie 
skierowana do osób z wy-
kształceniem zawodowym 
lub średnim oraz predyspozy-
cjami do pracy w danym 
obszarze.

japońskiego koncernu zatrud-
nienie znajdzie 3300 osób. 

Tomasz Piasecki

Potęga będzie zatrudniać 
Jeszcze 20 lat temu zespół wałbrzyskiej Toyoty stanowiło… 10 pracowników. 
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 » Dariusz Mikołajczak to od niedawna 
prezes TMMP. Pierwszy Polak na 
tym stanowisku w firmie
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Umożliwia to inicjatywa 
pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu. To dzięki nim 
w siedzibie placówki przy 
ul. Kilińskiego stanęła wyjąt-
kowa szafa, mogąca pomie-
ścić bardzo wiele. Ciepłych 
kurtek, płaszczy, swetrów, 
szalików, czapek, rękawiczek. 
Ubrań, które mogą przydać 
się potrzebującym w zimowe 

dni. Szafa stoi na parterze w 
miejscu umożliwiającym bez 
skrępowania przeglądać jej 
zawartość. Tu nikt nad nikim 
nie stoi i nie pilnuje. Każdy 
może przyjść i przynieść swoje 
rzeczy, pomagając w ten spo-
sób potrzebującym. Wystar-
czy zachęty? Teraz otwórzcie 
swoje szafy i przepastne gar-
deroby, a przede wszystkim 
otwórzcie serca. Przejrzyjcie 

fatałaszki i te mniej potrzebne 
weźcie pod pachę i dajcie 
innym.    

– Przynosząc odzież pa-
miętajmy, aby była czysta, 
schludna i żeby nie była po-
darta. Tak, by ktoś mógł z 
niej z powodzeniem jeszcze 
skorzystać. Warto podzielić 
się z innymi ciepłem – za-
chęca Magdalena Stefań-
ska, dyrektorka Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu. Z szafy mogą 
bez przeszkód korzystać tak-
że osoby dbające o ekologię 
i chcące wymienić się odzieżą 
z innymi. Jeżeli macie w swo-
ich domowych garderobach 
rzeczy za małe, lub takie, 
które przestały się podo-
bać, ale nie są zniszczone, 
przynieście je do wymiany. 
Z szafy w MOPS można ko-

rzystać w godzinach otwarcia 
placówki – od 7:30 do 15:30. 
– Są wyznaczeni pracownicy, 
którzy ją sprzątają, układają 
odzież, ale pamiętajmy, żeby 
zostawić po sobie porządek – 
dodaje Magdalena Stefańska. 

Bywa, że mamy opory, aby 
skorzystać z tego typu inicja-
tyw, a wstyd jest silniejszy 
od potrzeby zapewnienia 
sobie ciepłego odzienia. 

Niepotrzebnie. Te miejsca 
są właśnie dla ludzi potrze-
bujących wsparcia. – Ob-
serwujemy, że coraz więcej 
osób przychodzi przeglądać 
odzież w szafie. Wybiera-
ją rzeczy odpowiednie dla 
siebie. Powoli uczymy się 
pomagać i korzystać z po-
mocy – podkreśla szefowa 
wałbrzyskiego MOPS-u.        

Tomasz Piasecki

FAKTY

Daj trochę 
ciepła  

Nie każdy może dzielić 
się z innymi jedzeniem 
lub wpłacać pieniądze 
na organizacje charyta-
tywne. Jasne, rozumie-
my. Ale chyba każdemu 
w szafie walają się ja-
kieś niepotrzebne ubra-
nia. Zamiast przerzucać 
je z kąta w kąt, dajcie 
je innym.  
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Odtańczenie polskiego tańca narodowego, 
jakim jest Polonez, stało się wałbrzyską tra-
dycją. W ten sposób tegoroczni maturzyści 
przypominają, że do majowych egzaminów 
pozostało już naprawdę niewiele czasu. 
Maturzyści kolejny raz odtańczą Poloneza już 

podczas studniówek (część już go odtańczyła, 
bowiem są po zabawie). 

- Polonez trwale wpisał się w ten, chcia-
łoby się powiedzieć zimowy, ale patrząc 
na to, co się dzieje z pogodą, powiem, 
styczniowy czas. Czas przed maturą bar-

dzo przeżywamy. Chwile, gdy maturzyści 
zjawiają się w Rynku, są bardzo ważne. 
Chciałoby się, aby takie chwile stały się co-
dziennością – mówi prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej.

Pomysłodawcą i inicjatorem tego ciekawe-
go przedsięwzięcia jest Robert Wróbel, dyrek-
tor II LO w Wałbrzychu. W Rynku pojawiło 
się wiele roztańczonych par i spora grupa 
widzów. W pierwszej parze szedł prezydent 
miasta Roman Szełemej.

SCB

Polonez w Rynku
Już po raz siódmy w historii wałbrzyscy uczniowie spotkali się 
w centrum miasta, żeby odtańczyć Poloneza.
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 » Szafa z zimowymi ubraniami 
stanęła na parterze budynku 
MOPS przy ul. Kilińskiego w 
centrum Wałbrzycha

Tym razem pytaliśmy w 
sklepach odzieżowych, ju-
bilerskich, sportowych, ro-
werowych, zoologicznych 
i obuwniczych, w salonach 
fryzjerskich, samochodowych 
i optycznych, w szkołach języ-
kowych, w biurach nierucho-

mości, barach i restauracjach. 
Ale, tu ważna uwaga, pytali-
śmy wyłącznie właścicieli lub 
pracowników, a nie klientów. 

Dziękujemy, że ponownie 
wzięliście udział w naszym 
przedsięwzięciu i chętnie od-
powiadaliście ankieterom. 

Tradycyjnie w sondzie wzięło 
udział 100 osób. Tak, wiemy, 
to nie jest liczba reprezenta-
tywna, ale chodzi przecież o 
dobrą zabawę. Przepytaliśmy 
69 kobiet i 31 mężczyzn. 

Dodajmy jeszcze, że pra-
widłowa odpowiedź to Biuro 

Wystaw Artystycznych, które 
z Książa przeniosło się do 
budynku przy ul. Słowackiego.

przepytuje Was 
Pomyśleliśmy, że sprawdzimy waszą wiedzę o mieście. Chodziło nam o 
to, czy znacie miejsca w Wałbrzychu i tak zrodził się pomysł, żeby zapy-
tać o to, z czym kojarzy wam się skrót BWA? Nie było to łatwe zadanie.  

o 
to, czy znacie miejsca w Wałbrzychu i tak zrodził się pomysł, żeby zapy-
tać o to, z czym kojarzy wam się skrót BWA? Nie było to łatwe zadanie.  

3

Co oznacza lub z czym kojarzy 
się Pani/Panu skrót BWA?
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Dla nich to nie jest żad-
na nowość, bo… – Od lat 
prowadzimy działania pro-
ekologiczne, co jest natu-
ralne w przypadku obiektu 

znajdującego się na terenie 
chronionego prawem parku 
krajobrazowego. Corocznie w 
kwietniu organizujemy ksią-
żańską odsłonę miejskiej akcji 

„Czysty Wałbrzych”, podczas 
której pracownicy zamku, 
wolontariusze i zaproszeni 
goście sprzątają park i las 
otaczający Książ. Decyzja o 

udziale w akcji „STOP pla-
stik” była dla nas naturalna 
– wyjaśnia prezes Zamku 
Książ w Wałbrzychu, Anna 
Żabska. 

Od połowy kwietnia zeszłe-
go roku zamek nie kupuje, a 
pracownicy nie piją wody w 
plastikowych butelkach. Zakaz 
dotyczy zarówno hotelu, jak i 

biur. Woda pitna dostarczana 
jest w dystrybutorach wielo-
razowego użytku. Ponadto 
pracownicy otrzymali w maju 
ekologiczne bidony, a latem 
zainstalowano dwa zdroje 
uliczne. 

Dzierżawcy lokali gastro-
nomicznych i usługowych 
funkcjonujący na terenie kom-
pleksu zrezygnowali z plasti-
kowych słomek do napojów, 
butelek  i opakowań. Wszyst-
kie potrawy i napoje podawa-
ne są jedynie na porcelanie i 
szkle. Do umów z dzierżaw-
cami wprowadzone zostały 
punkty o zakazie używania 
podczas imprez jakichkolwiek 
plastikowych przedmiotów. 
Podczas ostatniego Festiwalu 
Kwiatów i Sztuki dzierżawcy 
i osoby prowadzące punkty 
gastronomiczne i tzw. „food-
-trucki” byli zobowiązani do 
nieużywania plastikowych 
naczyń i sztućców jednorazo-
wego użytku. 

Na terenie Książa znacznie 
ograniczono użycie worków 
na śmieci. Wprowadzono 
nakaz używania tylko bio-
degradowalnych. W hotelu 
zamkowym zrezygnowano 
z plastikowych kubłów na 
śmieci, zarówno w łazienkach, 
jak i w samych pokojach. De-
tergenty i produkty chemiczne 
kupowane są w opakowa-
niach zbiorczych. Zainstalo-
wane zostały także dozowniki 
do płynnego mydła, które po 
wykończeniu uzupełniane są z 
dużych opakowań zbiorczych. 
Wszystkie mydła, szampony, 
żele pod prysznic w małych 
jednorazowych opakowa-
niach przeznaczane dla gości 
hotelowych, zastąpiono ko-
smetykami z koncentratu.

ToP

Nie wiemy, co mówili kierowcy, 
niemogący zaparkować niedaleko hali 
przed koszykarskimi derbami Górnika 
z Nysą, ale raczej nie były to cenzu-
ralne słowa. Aqua-Zdrój zamknął 
niektóre parkingi na wysokości byłego 
Rafio. Kibice przyjeżdżający w zeszłą 
środę na mecz mogli zostawić swoje 
auto tuż pod halą albo na krótkim 
odcinku wzdłuż ulicy Ratuszowej. 
Ale już kawałek dalej wszystkie wy-
betonowane place były niedostępne. 
Przy wjazdach wystawały tylko blo-
kady parkingowe. Komuś zabrakło 

wyobraźni, ktoś o czymś zapomniał, 
zgubił kluczyk, zapodział pilota? Nie 
wiemy, ale chcemy wierzyć, że był to 
zwykły ludzki błąd. Nie chodzio to, 
żeby zaraz wywalać kogoś z roboty, 
rugać na czym świat stoi, ale wycią-
gnąć wnioski i przeprosić kibiców. Bo 
nikt nikogo przed samym spotkaniem 
o niczym nie poinformował. Pół bie-
dy, gdyby pojawił się odpowiednio 
wcześnie komunikat – nie wjedziecie 
cwaniaczki na nasze parkingi, bo 
niedługo zechcemy za nie pobierać 
opłatę. I wszystko jasne. Albo sta-

nąłby w tym miejscu parkometr. Kto 
chce, niech staje i płaci. A tu nic, zero 
informacji od Aqua-Zdroju. Blokada i 
nikt nie wjedzie. 

Klub robi wszystko, żeby przycią-
gnąć do hali jak największą liczbę 
fanów. Staje na głowie, wymyślając 
coraz to nowe atrakcje. Mecz koszy-
kówki ma być spektaklem, daniem 
głównym, przy którym pojawiają się 
przystawki: konkursy, sklep z przeką-
skami i napojami, kącik zajęć dla naj-
młodszych. Fajnie z nich skorzystać, 
jeśli… ma się gdzie pozostawić swój 

samochód. W zeszłą środę był z tym 
problem. Jeżeli od innych wymaga się 
spełnienia setek warunków i nakłada 
dziesiątki obowiązków, samemu trze-
ba być perfekcyjnym. Nie ma miejsca 
na naszą narodową bylejakość.  

No chyba, że był to jakiś hap-
pening lub ekologiczny per for-

mance, o którym nie wiemy. Na-
kłaniający kibiców do przesiadki 
ze swoich ryczących maszyn do 
autobusów miejskich. Wiadomo, 
ochrona środowiska. Jeśli tak, 
to czapki z głów za oryginalność 
pomysłu.       

Tomasz Piasecki

FAKTY
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 » Dzieci sadzą lipki w 
książańskim parku 

 » Blokady parkingowe uniemożliwiały 
niektórym kierowcom zaparkowanie 

w sąsiedztwie hali Aqua-Zdrój  

W Książu słychać głośne STOP 
Nie chcemy prawić komunałów, że plastik jest szkodliwy i należy 
go ograniczać. To wie nawet dziecko z przedszkola. Ważne, by po-
kazywać konkretne przykłady. Tak jak w Zamku Książ, gdzie moc-
no zaangażowali się w miejską akcję „STOP plastik”. 

A wy tu nie wjedziecie…
… i co nam zrobicie. Tak można było mówić w głębokiej komu-
nie. Ale dziś, gdy dba się o każdą duszyczkę, żeby zapłaciła 
za rozrywkę, trzeba na nią dmuchać i chuchać. A nie zamykać 
parkingi przed ważnym meczem w Aqua-Zdroju... 
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KUPON

Podaj i przyporządkuj imiona 
oraz nazwiska widocznych na 
zdjęciu artystów kabaretowych. 
Artyści w widocznych na 
fotografii kostiumach wystąpili 
podczas Polskiej Nocy 
Kabaretowej przed 3 laty w 
Aqua-Zdroju.

1. ......................................................

2. ......................................................

 3. .....................................................
odpowiedź

1. ......................................................

2. ......................................................

 3. .....................................................

2. ......................................................2. ......................................................

 3. .....................................................

2. ......................................................

 3. .....................................................

1. ......................................................

2. ......................................................

 3. .....................................................

1. ......................................................

2. ......................................................

1. ......................................................

2. ......................................................

 3. .....................................................

Ostatnia z wymienionych 
była świetnie stworzoną grą, 
którą nadal po upływie 18 
lat jestem w stanie polecić 
wszystkim osobom, które nie 
miały jeszcze okazji do zagłę-
bienia się w jej świat.

Nadarza się ku temu praw-
dziwa okazja, bo już za chwi-
lę (29 stycznia), ukaże się 
„Warcraft 3 Reforged”. Nowi 
gracze oraz wszyscy wete-
rani będą mieli możliwość 
pojawienia się w całkowi-
cie odnowionym Azeroth. 
Wszystko, co kochaliśmy w 
pierwowzorze, wróci z jakże 

wspaniałą grafiką, dzięki któ-
rej będziemy mogli poczuć się 
jeszcze bliżej wydarzeń, które 
wpłynęły na losy świata. Za-
czynając od ucieczki Thralla z 
twierdzy Durnholde, kierując 
się ku wątkowi plagi w Lor-
deronie, upadkowi Arthasa 
i jego przemianie w Króla 
Lisza, osiedleniu się orków 
w Kalimdorze, czy też inwa-
zji Płonącego Legionu oraz 
obronie drzewa życia przed 
Archimondem.

Część z was zapewne po-
minie kampanię i po prostu 
będzie chciała nacieszyć się 

swobodną rozgrywką single 
lub multiplayer. Nieważne 
czy zmierzycie się z przeciw-
nikami na mapach Północnej 
Grani, Kalimdoru, czy też 
Wschodnich Królestw i sta-
niecie do walki jako ludzie, 
orkowie, nieumarli lub nocne 
elfy. Czeka was wiele godzin 
wyśmienitej rozgrywki. Jeżeli 
dalej nie jesteście przekona-
ni, to mamy także dostęp do 
milionów gier tworzonych 
właśnie przez graczy. Re-
prezentujące najróżniejsze 
gatunki, takie jak MOBA, 
ARPG czy Tower Defense są 

wisienką na torcie w 
„Warcrafcie”. 

No bo kto wie le-
piej, czego chcemy, 
jak nie nasze Com-
munity – prawda? 
Cóż, podsumowując 

zachęcam nowych graczy do 
otwarcia się na ten tytuł, bo 
jest tego naprawdę wart, a 
weteranom mogę powiedzieć 
tylko „Lok’tar ogar” i widzimy 
się w grze.    

Venegeur – SKN Challenger

MISZMASZ

Na to pytanie udzielił wyjaśnień 
ostatnio Sąd Najwyższy w wyro-
ku z dnia 5 września 2019 roku 
(sygn. akt III P 96/18). Pracodawca 

zwolnił pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy przez cały okres 
wypowiedzenia umowy o pracę. 
Następnie udzielił mu zaległego 

urlopu wypoczynkowego. Powstał 
problem, czy można jednocześnie 
korzystać z urlopu wypoczynko-
wego i zwolnienia ze świadczenia 
pracy. 

Sąd orzekł, że nie jest tak, iż udzie-
lenie urlopu nie może być kwalifiko-
wane jako jednocześnie przerwanie 
zwolnienia pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy. Jeśli pracodawca 
w ramach uprawnień kierowniczych 
ma prawo zobowiązać zatrudnio-
nego do świadczenia pracy, to tym 
bardziej może udzielić pracownikowi 
urlopu na podstawie art. 167 1 kp. 
Udzielenie urlopu niejako z automatu 

sprawia, iż nieaktualne pozostaje 
zwolnienie ze świadczenia pracy.

Reasumując sąd wskazał, iż 
pracodawca może udzielić zwol-
nionemu pracownikowi  urlopu 
wypoczynkowego , choć wcześniej 
zwolnił pracownika ze świadczenia 
pracy. Pracodawca nie ma więc 
obowiązku cofać wcześniejszego 
oświadczenia o zwolnieniu ze 
świadczenia pracy.

Macie jakiś kłopot? Piszcie do 
naszego prawnika, a on spróbuje 
wyjaśnić wam prawne zawiłości i 
umiejętnie wytłumaczy, jak poruszać 
się w gąszczu przepisów. Czekamy 

na maile pod 
adresem: re-
d a k c j a @
wieszco.pl. 

R a d c a 
prawny Adam 
Daraż z Kancela-
rii Radcy Praw-
nego DARAŻ 
i DORADCY 
ul. Chrobre-
g o  1 2 / 4 , 
5 8 - 3 0 0 
Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: 
kancelaria@daraz.pl.

Red

Prawnik radzi 
Do akcji jak w każdym numerze wkra-
cza prawnik Adam Daraż. Dziś wspól-
nie odpowiadamy na pytanie, czy pra-
codawca może zmusić pracownika do 
urlopu?

Okiem gracza

Kultowa gra w nowej odsłonie
Na pewno wielu z was pamięta czasy, kiedy na rynku gier rządziły 
RTS’y, a wśród nich znane do dziś tytuły takie jak „Starcraft”, „War-
craft 2”, czy od 2002 roku jego następca „Warcraft 3: Reign of Chaos”. 
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UWAGA KONKURS  
Chyba nie ma osoby, która nie chciałaby obejrzeć Polskiej 

Nocy Kabaretowej. Już w najbliższą sobotę, 1 lutego o godzinie 
20:00 na scenie w Aqua-Zdroju w Wałbrzychu zaprezentują 
się najlepsze kabarety w Polsce. Chcesz tam być? Weź udział 
w naszym konkursie i wygraj jedno z dziesięciu pojedynczych 
zaproszeń! 

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie. Tym razem nie jest proste, 
ale i nagroda jest specjalna, dlatego zabawa wymaga wysiłku. 
Widzisz zdjęcie? Podaj i przyporządkuj imiona oraz nazwiska 
widocznych na zdjęciu artystów kabaretowych. Artyści w widocz-
nych na fotografii kostiumach wystąpili podczas Polskiej Nocy 
Kabaretowej przed 3 laty w Aqua-Zdroju.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać jedno z dziesięciu pojedynczych 
zaproszeń? Poprawne odpowiedzi wystarczy wpisać do kuponu, 
wyciąć go i przyjść z nim do siedziby naszej redakcji. Nagrody w 
konkursie mamy tylko dla 10 osób, które jako pierwsze pojawią 
się z kuponem i poprawną odpowiedzią w redakcji przy ul. 
Mazowieckiej 3 w Wałbrzychu (budynek OK Centrum, I piętro). 
Czekamy na was tylko w środę (29 stycznia) od godz. 15:00 do 
18.00. Ale uwaga, każdy z 10 szczęśliwców otrzyma tylko jeden 
bilet. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.wieszco.pl.     

Venegeur – SKN Challenger

Nagrody do odebrania w 
siedzibie redakcji WieszCo przy 

ul. Mazowieckiej 3 w Wałbrzychu 
(budynek OK Centrum, I piętro)
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SKN

CHALLENGER

na maile pod 
adresem: re-

R a d c a 
prawny Adam 
Daraż z Kancela-
rii Radcy Praw-
nego DARAŻ 
rii Radcy Praw-
nego DARAŻ 
rii Radcy Praw-
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Nie ma co, mamy wiele szczęścia. 
Od zawsze pięknie podkreślone oko 
było pożądane przez kobiety, a dziś 
jest to tak proste jak nigdy dotąd! 
Stylistka rzęs z Zalotki przybliży nam 
tę tematykę. 

Stylizacja rzęs polega na dokleje-
niu jednej rzęsy sztucz-
nej lub kępki stworzo-
nej z kilku rzęs sztucz-
nych do rzęsy natural-
nej. Używane są rzęsy 
syntetyczne (z włókien 
poliestrowych) lub na-

turalne (z włosia norki syberyjskiej). 
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs 
podbiło serca kobiet na całym świe-
cie, pozwalając im sprawnie ukryć 
mankamenty takie jak między innymi 
opadająca powieka, asymetria oczu, 
zbyt daleko lub blisko osadzone oczy. 

Dobrze dobrana stylizacja pozwala 
uniknąć codziennego makijażu oraz 
cieszyć się wyraźną oprawą oka 
przez około 3-4 tygodnie, absolutnie 
nie niszcząc rzęs naturalnych. 

Nigdy nie miej oporów przed 
zadawaniem pytań swojej stylist-

ce, jeśli nie ma nic do 
ukrycia, odpowie na 
każde pytanie, które cię 
nurtuje, nawet to doty-
czące jej wiedzy i do-
świadczenia. Świado-
mie i odpowiedzialnie 

wybieraj osoby mające bezpośredni 
wpływ na twoje zdrowie i wygląd. 
Pamiętaj o higienie oraz myciu swo-

ich rzęs. I... ciesz się swoim nowym 
spojrzeniem!

Agnieszka Walenda

Dla wielu z nas jest to dość 
oczywiste. Odkręcamy w 
domu kurek i leci woda. Wy-
dawałoby się nic prostszego, 
a jednak. Żeby ją doprowadzić 
do domów, trzeba mieć naj-
pierw skąd ją czerpać.  

Problem zaopatrzenia Wał-
brzycha w wodę jest prawie 
tak stary jak miasto. Niesprzy-

jające warunki geologiczne 
sprawiły, że niemożliwa była 
budowa wydajnych studni 
głębinowych, a ubogie w 
wodę górskie strumienie nie 
nadawały się do budowy po-
wierzchniowych ujęć. W dru-
giej połowie XVIII w. podjęto 
karkołomną próbę sprowa-
dzenia do Wałbrzycha wody 

z okolicznych źródeł skalnych. 
Chciano to zrobić drewnianymi 
rurociągami, na których ślady 
można się jeszcze natknąć, ale 
to nie rozwiązało problemu do-
stawy wody. Dodajmy, że defi-
cyt wody pogłębiał się w miarę 
rozwoju górnictwa, będącego 
najpoważniejszym czynnikiem 
rozwoju Wałbrzycha.

Dopiero pod koniec XIX w 
za1,5 mln marek rozpoczęto 
budowę zakładu wodociągo-
wego w  położonym 20 km 

od Wałbrzycha Marciszowie. 
Badania geologiczne przepro-
wadzone w latach 1895-1898 
w dużym promieniu wokół 
miasta wykazały, że Marciszów 
i dolina rzek Lesk i Bóbr to naj-
lepsze miejsce na powstanie 
takiego zakładu. Instalację w 
Marciszowie uruchomiono w 
1900 roku. W krótkim czasie 
wybudowano w tamtej okolicy 
pompownie (w Ptaszkowie – 
1905, w Sędzisławiu – 1908 
i w Marciszowie Dolnym – 
1909). Z kolei w lipcu 1983 
roku przy zakładzie w Marci-
szowie wybudowano ujęcie 
powierzchniowe na rzece Bóbr 
wraz ze stacją uzdatniania, 
nazywanej „Małą Wodą”.

Drugi po Marciszowie naj-
ważniejszy zakład produkcji 
wody znajduje się w Uni-
sławiu Śląskim. Początkowo 

jedna studnia głębinowa 
służyła do zaopatrywania 
w wodę gminę Podgórze 
(obecnie dzielnica Wałbrzy-
cha). Ujęcie powstało w 1910 
roku, a w latach 1919-1920 
rozbudowano go o nową 
pompownię. W 1958 roku 

wywiercono drugą studnię, 
a w latach 1963-1966 ko-
lejne cztery. Ostatnia duża 
modernizacja i rozbudowa 
zakładu miała miejsce w la-
tach 1984-1992. Pamiętajmy, 
że dziś Wodociągi Wałbrzych 
obsługują blisko 200 tys. 
mieszkańców i działają na 
terenie o powierzchni ponad 
550 km kw. Te liczby budzą 
szacunek. 

Na kolejny odcinek kampa-
nii społecznej „Nasza dobra 
woda” zapraszamy do Wiesz-
Co za dwa tygodnie.  

Red
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Czym jest stylizacja rzęs?
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs to jeden z najbardziej popularnych zabie-
gów w salonach kosmetycznych. Jeszcze kilka lat temu dostępny tylko dla 
nielicznych, dziś korzysta z niego wiele kobiet, które mijamy na ulicach, 
a nawet podziwiamy na czerwonych dywanach.

Zalotka MAKE UP & LASHES
 www.zalotkamakeup.versum.com

tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6 w Wałbrzychu
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 » Zakład produkcji wody w Marciszowie

Skąd płynie woda? 
Zadawaliście sobie kiedykolwiek takie pytanie? 
Wasze dzieci na pewno o to kiedyś zagadnęły. I co, 
wiedzieliście, w jaki sposób odpowiedzieć? To nie 
takie proste, prawda?! Spróbujemy wytłumaczyć 
wszystko w przystępny sposób.  

Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza 
dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra 
w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a 

Dokąd płyną ścieki?
W zakresie oczyszczania ście-

ków Wodociągi Wałbrzych ob-
sługują 5 oczyszczalni w: Świe-
bodzicach, Czarnym Borze, 

Jugowicach, Dziećmoro-
wicach i Chwaliszowie.

od Wałbrzycha Marciszowie. jedna studnia głębinowa 

Komu Wodociągi Wałbrzych dostarczają wodę:
- Wałbrzych – 112,5 tys. osób,

- powiat wałbrzyski – 55,1 tys. osób, 
- część powiatu kamiennogórskiego – 5,3 tys. osób.

Skąd płynie woda?
W zakresie produkcji wody Wodociągi Wałbrzych eksploatują

- duży zakład produkcji wody w Marciszowie, obejmujący ujęcia 
głębinowe i powierzchniowe na rzece Bóbr,
- mniejszy zakład produkcji wody w Unisławiu Śląskim, obejmujący 
ujęcia głębinowe,
- lokalne ujęcia, m.in. w Walimiu, Zagórzu Śląskim, Głuszycy Górnej, 

Łomnicy, Grzmiącej, Kuźnicach Świdnickich, Grzędach Górnych.
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Lepiej, żebyś nie musiał się o tym prze-
konać! Podpowiadamy, że grozi ci wysoka 
kara finansowa. Wysoka, bo nawet do 5 
tys. zł. Zrób więc nowy dowód natych-
miast. Aby wszystko przebiegło szybko i 
bez komplikacji, musisz mieć dobre zdję-
cie. Takie zrobisz tylko w Kodak Express Su-
per Fotograf. Tylko my damy ci certyfikat, 
że zdjęcia są zgodne z przepisami. Tylko 
my zrobimy ci zdjęcia biometryczne BIO-
foto. Tylko z nami masz 100% pewności. 

Nie ryzykuj 5 tys. zł kary za brak ważnego 
dowodu osobistego i przyjdź do Kodak 
Express Super Fotograf. Tylko u nas od ręki 
zrobisz fotografię do wszystkich rodzajów 
dokumentów. Tylko z nami oszczędzisz 
czas i pieniądze. Zapraszamy do Kodak 
Express Super Fotograf.

Wiadomo, że nowe zdjęcia do dokumen-
tów – fotografie biometryczne – najlepiej 
zrobić u profesjonalisty. Tylko w Kodak 
Express Super Fotograf Wałbrzych możesz 

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

NASZE POCIECHYNASZE POCIECHYNASZE POCIECHY

 » Jan Mormon, ur. 13.01.2020 o godz. 4.06, 
waga 3350 g, wzrost 55 cm, z Bolkowa

 »Kalina Selwiak, ur. 14.01.2020 o godz. 8.13, 
waga 3420 g, wzrost 56 cm, z Wałbrzycha

 »Oliwia Regner, ur. 14.01.2020 o godz. 14.20, 
waga 3490 g, wzrost 53 cm, ze Zgorzelca

 »Aniela Rosiak, ur. 10.01.2020 o godz. 22.39, 
waga 2964 g, wzrost 53 cm, z Wałbrzycha

 »Alan Wałowski, ur. 15.01.2020 o godz. 1.18, 
waga 3600 g, wzrost 56 cm, z Głuszycy

 »Kacper Zarzecki, ur. 15.01.2020 o godz. 17.23, 
waga 2910 g, wzrost 52 cm, z Kamiennej Góry

Kara za brak ważnego dowodu 
osobistego, czy to możliwe?

Zgodnie z przepisami „Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu 
osobistego, (…) podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Czy za brak 
ważnego dowodu osobistego może ci grozić kara? 

 »Weronika Wójcik, ur. 10.01.2020 o godz. 3.21, 
waga 3550 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha
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Powinniśmy bać się smo-
gu? 

- Tak, choćby dlatego, że 
smog jest niebezpieczny dla 
zdrowia. Mówimy o zanie-
czyszczeniu powietrza tok-
syczną mieszaniną pyłów i 
gazów, wydostających się z 
kominów, którą niestety od-
dychamy. Lekarze na każdym 
kroku przestrzegają, że wpływ 
smogu na zdrowie jest bardzo 
niekorzystny i obejmuje prak-
tycznie cały organizm. 

Nie chcę upraszczać, ale 
czy możemy powiedzieć, że 
smog jest rakotwórczy? 

- To nie jest uproszczenie. 
W zanieczyszczonym powie-
trzu znajduje się benzo(a)
piren, substancja silnie ra-
kotwórcza. Jeżeli chodzi o 
Dolny Śląsk, i w ogóle całą 
Polskę, stężenie tego związ-
ku chemicznego jest bardzo 
wysokie. Przedostaje się do 
powietrza jako pochodna 
spalania węgla i drewna w 
tzw. „kopciuchach”, piecach, 
dzięki którym wciąż wie-
lu Polaków ogrzewa swoje 
mieszkania. 

Można przeliczyć jakość 
powietrza w miastach na 
ilość wypalanych papiero-
sów? 

- To ciekawy i działający na 
wyobraźnię przelicznik. Dyspo-
nujemy danymi za 2018 rok. 
Wynika z nich, że wdychanie 
powietrza przez mieszkańca 
Barcelony jest równoznaczne 
z wypalaniem przez niego 
rocznie ledwie 36 papierosów. 
W Londynie to 54 papierosy. 
To naprawdę niewiele, bo na 
przykład w Nowej Rudzie ten 
przelicznik sięga aż 5134 pa-
pierosów. Oddychanie powie-
trzem w Szczawnie-Zdroju jest 
równoznaczne z wypalaniem 
rocznie 2745 papierosów. 

Robi wrażenie…
- Najgroźniejszy dla zdrowia 

jest wspomniany już przeze 
mnie benzo(a)piren oraz pyły 
zawieszone PM 2,5 oraz PM 
10, które negatywnie wpły-
wają na układ krążenia, układ 
oddechowy, pracę mózgu. 
Skażenie powietrza przyczynia 
się do występowania i nasile-
nia astmy oraz alergii. Rocznie 
ponad 40 tys. Polaków umiera 

z powodu różnych chorób wy-
wołanych zanieczyszczeniem 
powietrza. 

Właśnie to by Pani powie-
działa osobie twierdzącej, 
że smog to „ściema”? 

- Też, ale ważne jest jeszcze 
co innego. W Polsce mamy 
najbardziej zanieczyszczone 
powietrze w całej Europie. 
Głównym powodem takiego 
stanu rzeczy jest sposób, w jaki 
ogrzewamy nasze mieszkania. 
Wciąż są to piece węglowe, 
czyli największa nasza zmora. 
Przypomnę, że od 2018 roku 
na Dolnym Śląsku obowią-
zuje uchwała antysmogowa. 
Zgodnie z nią w piecach nie 
możemy palić mułem, miałem 
poniżej 3 mm, flotokoncen-
tratem i węglem brunatnym              

Jak rozpoznać, że powie-
trze jest zanieczyszczone? 

- Dobrze jest mieć w telefo-
nie specjalną aplikację, poka-
zującą aktualne odczyty dla 
konkretnej miejscowości. Do 
ściągnięcia jest ich kilka. War-
to jedną z nich zainstalować 
w smartfonie, dla własnego 
bezpieczeństwa. W Wałbrzy-

chu natomiast na tablicach 
ustawionych na przystankach 
pokazywane są informacje 
o jakości powietrza. Są one 
udostępniane poprzez stację 
umiejscowioną na terenie Sta-
rej Kopalni przy ul. Wysockie-
go. Problem Wałbrzycha jest 
jednak taki, że istnieje tu tylko 
jedna stacja Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. W takim Szczawnie-
-Zdroju mamy kilka czujników 
Airly i tam wskazania wydają 
się być bardziej miarodajne. 

Jeżeli wiemy, że w naszej 
okolicy jest smog, czego nie 
powinniśmy robić? 

- Smog jest najbardziej nie-
bezpieczny dla osób starszych, 
dzieci i kobiet w ciąży. Bez-
wietrzna pogoda, wysokie 
ciśnienie i duża wilgotność 
– to wszystko „pomaga” w 
utrzymywaniu się smogu. 
Jeśli wiemy, że powietrze jest 
zanieczyszczone, a pogoda 
sprzyja zjawisku, żeby zawie-
sina pyłów zatrzymywała się 
blisko gruntu, powinniśmy 
ograniczyć swoje przebywa-
nie na zewnątrz. Najlepiej 

też nie wietrzyć mieszkania, 
podarować sobie aktywności 
sportowe – jazdę na rowerze, 
czy jogging. Dobrze jest zrezy-
gnować z jazdy samochodem, 
żeby nie przyczyniać się do 
pogłębiania zjawiska smogu. 

Jakim powietrzem oddy-
chamy w Wałbrzychu?

- Trudno jednoznacznie od-
powiedzieć na to pytanie, bo 
nie dysponujemy danymi z 
całego miasta, gdyż czujni-
ków jest za mało. W sezonie 
grzewczym normy pyłów za-
wieszonych bywają często 
przekroczone kilkukrotnie. W 
porównaniu do zaleceń Świa-
towej Organizacji Zdrowia 
mamy w Europie dość wyso-
kie normy stężenia związków 
chemicznych występujących w 
powietrzu. 

W Polsce stosuje się jed-
nak inną skalę do opisy-
wania smogu niż w Euro-
pie Zachodniej. Gdy u nas 
aplikacja pokazuje zaled-
wie żółty kolor alertu, w 
Hiszpanii ten sam odczyt 
spowodowałby ogłoszenie 
alarmu smogowego? 

- Niestety, ale jest dokład-
nie tak jak Pan mówi. Trudno 
stwierdzić, dlaczego tak mamy. 
Faktem jest, że każde kolejne 
rządy od kilkudziesięciu lat 
nie interesowały się jakością 
powietrza w Polsce, która jest 
fatalna. Dopiero w zeszłym 
roku poziomy informowania i 
alarmowania społeczeństwa 
o przekroczeniu norm zostały 
zmniejszone. W przypadku 
pyłu PM 10 z 300 mikrogra-
mów na metr sześcienny do 
150. Dopuszczalny poziom 
pyłów PM 10 to natomiast 
50 mikrogramów na metr 
sześcienny średnio na dobę. 

Jak się chronić przed smo-
giem? 

- Przede wszystkim trzeba 
jemu zapobiegać. To, że nie 
powinniśmy palić węglem 
kiepskiej jakości i zrezygno-
wać z palenia pochodnymi, 
jak miał czy muł, już wiemy. 
Musimy inwestować w ter-
momodernizację budynków. 
Wymieniać okna i drzwi, do-
cieplać ściany, sufity i podłogi, 
bo prawie połowę ciepła, któ-
re jesteśmy w stanie wypro-
dukować, tracimy w budyn-
kach, będących „wampirami” 
energetycznymi. Drugą rzeczą 
jest konieczność wymiany źró-
deł ciepła na kotły minimum 
piątej klasy, czyli spełniające 
wymagania niskoemisyjności. 
Proszę pamiętać, że w 2028 
roku na terenie dolnośląskich 
uzdrowisk i w samym Wro-
cławiu nie będzie można palić 
węglem. Dopuszczalne będą 
tylko paliwa gazowe i olejo-
we. Od tego samego roku na 
terenie innych regionów woje-
wództwa będzie można palić 
węglem i drewnem jedynie w 
kotłach minimum piątej klasy. 
Rozwiązaniem przyszłościo-
wym są odnawialne źródła 
energii.

Przed smogiem nie ma 
ucieczki? To część naszej 
cywilizacji? 

- Tak, ale to nie znaczy, że 
mamy się z nim oswoić. Mu-
simy z tym walczyć. Tempo 
realizowania przez samorzą-
dy uchwał antysmogowych 
czy programów mających 
na celu poprawę jakości po-
wietrza jest tak wolne, że 
gdybyśmy chcieli pozbyć się 
tego problemu, zajmie nam 
to kilkadziesiąt najbliższych 
lat. Dlatego musimy przyspie-
szyć nasze działania i współ-
pracować, by rozwiązać jak 
najszybciej ten problem. Spa-
lanie węgla i drewna to także 
emisje dwutlenku węgla, 
gazu cieplarnianego, które-
go nadmierna koncentracja 
w atmosferze prowadzi do 
zmian klimatu.

Rozmawiał Tomasz Piasecki

ROZMOWA TYGODNIA

Wielu słyszało o złej jakości powietrza, ale niewielu z nas zda-
je sobie sprawę z zagrożeń. Dlatego przeczytajcie ten wywiad, 
może przejrzycie na oczy. O smogu i jego wpływie na zdrowie 
rozmawiamy z Emilią Ślimko z Dolnośląskiego Alarmu Smogo-
wego i Fundacji Otwarty Plan.   
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 »  -Bezwietrzna pogoda, wysokie ciśnienie 
i duża wilgotność – to wszystko sprzyja 
utrzymywaniu się smogu – mówi 
Emilia Ślimko z Dolnośląskiego Alarmu 
Smogowego i Fundacji Otwarty Plan 

Smog to nie 
„ściema” 

ROZMOWA TYGODNIA
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Do Polski bule trafiły bezpo-
średnio z Francji. Repatrianci 
zasiedlający po wojnie Dolny 
Śląsk przywieźli petanque 
znad Sekwany, bo każdy wsia-
dał do pociągu ze swoim 
zestawem kul. – Mój ojciec 
również. Gdy zamieszkał w 
1946 roku w Jedlinie-Zdroju, 
grał towarzysko z sąsiadami. 
Nic specjalnego. Przez długie 
lata było to czysto amatorskie 
zabijanie czasu. Do pewnego 
momentu – opowiada Jerzy 
Siara, który w końcu chciał 
zobaczyć miejsce, gdzie uro-
dziło się jego rodzeństwo i 
gdzie przed wojną mieszkał 

ojciec. Przed 20 laty wybrał 
się do Francji na winobranie. 
Tam zobaczył chmary ludzi 
pochylonych nad skrawkami 
ziemi i rzucających kulkami. 
Dosłownie wszędzie. – Za-
proszono mnie do gry i tak się 
zaczęła moja miłość do peta-
nque – śmieje się Jerzy Siara. 

Przywiózł z Francji dwa 
wiadra… kul, opowiedział 
znajomym o zasadach i za-
częli uprawiać tę tradycyjną 
francuską grę towarzyską w 
Jedlinie-Zdroju. Dyscyplinę 
bardzo licznie reprezento-
waną na świecie. W samej 
Francji licencjonowanych za-

wodników jest… 600 tys., a 
zarejestrowanych klubów ok. 
35 tys.! Prawda, że działa na 
wyobraźnię! Dla porównania 
w Polsce wydano dotąd 1800 
licencji, ale czynnych zawod-
ników jest kilkuset. Klubów 
nieco ponad 30. Licencję z 
nr 6 otrzymał właśnie Jerzy 
Siara jako jeden z pierwszych 
w Polsce. Potem historia po-
toczyła się błyskawicznie. 
Zaczęto zakładać kluby (m.in. 
w 2003 roku KSP Jedlina za-
łożyli Edmund Brniak, Jerzy 
Siara i Edmund Łukaszewski), 
powołano federację, rozpo-
częto rozgrywki turniejowe, 

mistrzostwa, puchary. Wła-
dze Jedliny, widząc olbrzymie 
zainteresowanie dyscypliną, 
zbudowały w mieście spe-
cjalny bulodrom z zadaszoną 
halą. – Zazdroszczą nam jej 
w całej Polsce. Można tu grać 
późną jesienią, zimą, w zasa-
dzie każdego dnia w roku. A 
grać może praktycznie każdy, 
młodszy i starszy. Byleby chęci 
były – mówi Wojciech Krzy-
kała, dawniej były koszykarz 
Górnika, dziś zapalony bularz. 
– To prosta, ale wciągająca 
gra. Gdy ktoś ma w sobie 
żyłkę rywalizacji, na pewno 
mu się spodoba. Wymaga 

precyzji i zręczności, a przez 
to jest nieprzewidywalna i 
chyba dlatego tak fascynu-
jąca, bo nawet początkujący 
zawodnik może wygrać ze 
starym wyjadaczem – podkre-
śla Tadeusz Obuchowski, dziś 
prezes klubu KSP Jedlina, a 
dawniej piłkarz Górnika. Wia-

domo, że byli sportowcy nie 
mogąc usiedzieć na miejscu, 
szukają wyzwań. Ci trafili do 
petanque i chyba nie żału-
ją. – Absolutnie! Cieszą nas 
odnoszone sukcesy. Ja i Jurek 
Siara jako członkowie  zespo-
łu zdobyliśmy w 2018 roku 
drużynowe wicemistrzostwo 
Polski. W tym samym roku 
zostaliśmy też mistrzami kraju 
weteranów – wylicza Tadeusz 
Obuchowski. Rok później Je-
rzy Siara stanął na najniższym 
stopniu podium ME.        

Petanque to wcale nie tak 
znów stateczna gra. Jedno-
dniowe rozgrywki potrafią 

trwać 7-8 godzin. W tym czasie 
zawodnicy pokonują 11-12 
km! Zmieniliście zdanie, że to 
nie jest sport tylko dla starszych 
panów? We Francji bulami 
„bawią się” wszyscy. W par-
kach, skwerach, na plażach, a 
nawet na parkingach podczas 
przerwy na lunch. Rozgrywki 

najczęściej odbywają się na 
utwardzonym placu (np. na 
żwirze) o wymiarach prosto-
kąta (ok. 15x4 m). Zawodnicy 
rzucają metalowymi kulami 
o średnicy od 70 do 80 mm 
i wadze do 800 g w kierunku 
małej drewnianej lub plastiko-
wej kulki o średnicy 30 mm. 
Nazywa się ją po francusku 
cochonnet, co znaczy prosia-
czek. W Polsce częściej używa 
się słowa „świnka” lub „bu-
szon”. – I tak obijamy od lat tę 
„świnkę”, spotykając się przy 
okazji towarzysko – uśmiecha 
się Tadeusz Obuchowski.     

Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

Do 21 stycznia mieszkańcy uzdro-
wiskowej gminy mogli głosować 
na nazwy, które im najbardziej od-
powiadają. Dla pierwszego ronda 

proponowano dwie nazwy: Jana 
Henryka Dąbrowskiego oraz kpt. 
Fortunata Skarżyńskiego. Dla ronda 
usytuowanego częściowo na tere-

nie uzdrowiskowej gminy miejskiej 
Szczawno-Zdrój i częściowo na 
terenie gminy Stare Bogaczowice 
proponowano dwie nazwy: Józefa 

Wybickiego lub Ułanów Legii Pol-
sko-Włoskiej. To od mieszkańców 
zależało, jakie nazwy zostaną przy-
porządkowane do skrzyżowań, wo-
kół których porusza się wiele osób, 
również z sąsiadujących gmin, a 
także odwiedzający region turyści. 
Zdecydowano, że pierwsze rondo 
będzie nosiło nazwę Jana Henryka 
Dąbrowskiego, a drugie Ułanów 
Legii Polsko-Włoskiej.

SCB

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Ronda będą miały nazwy
Władze uzdrowiskowej gminy Szczawno-Zdrój w ręce mieszkańców oddały 
temat dotyczący nadania nazw rondom.
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JEDLINA-ZDRÓJ

Towarzysko obijają „świnkę”  
Dla jednych to mało poważna dyscyplina sportu. Dla innych jest jak narkotyk. 
Gdy raz zagrasz, już się nie oderwiesz. Tak wciąga. Silnym ośrodkiem peta-
nque w regionie jest Jedlina-Zdrój, a wszystko zaczęło się, gdy Jerzy Siara 
przywiózł z Francji dwa wiadra… kul.   

F
ot

. (
re

d/
T

ad
eu

sz
 O

bu
ch

ow
sk

i) 
F

ot
. (

re
d/

T
ad

eu
sz

 O
bu

ch
ow

sk
i) 

 » Zestawy kul potrafią 
kosztować blisko 

300 euro!

 » Petanque to dyscyplina 
sportu, którą może 
uprawiać prawie każdy

powiadają. Dla pierwszego ronda usytuowanego częściowo na tere- proponowano dwie nazwy: Józefa SCB

» Zestawy kul potrafią 
kosztować blisko 

300 euro!
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To tu znajdują się unikatowe 
zabytki techniki, średniowiecz-
ne zamki piastowskie, okazałe 
pałace i reprezentujące różne 
religie zabytkowe kościoły, 
będące świadectwem wie-
lokulturowości tego miejsca. 
Region ten nie został znisz-
czony podczas II wojny świa-
towej, dzięki czemu do dziś 
można podziwiać oryginalne 
starówki miejskie, czy poczuć 
klimat malowniczych uzdro-
wisk. Pozostałością z okresu 
wojny są potężne podziemne 
tunele wydrążone w górach, 
których przeznaczenie nadal 
pozostaje tajemnicą. Aglome-
racja Wałbrzyska jest regio-
nem atrakcyjnym nie tylko dla 
miłośników historii, ale także 
dla osób szukających kontaktu 
z przyrodą. 

Zamek Książ – Stary Książ 
– Zamek Grodno
(fakultatywnie: Zamek 

Cisy, Zamek Rogowiec, Za-
mek Nowy Dwór)

Historie o zamkach dol-
nośląskich zaczynają się 
podobnie. Dawno, dawno 
temu, gdy na tych ziemiach 
rządy sprawowali książęta 
z linii Piastów Świdnicko-
-Jaworskich – na granicy 
ich księstwa i Królestwa 
Czeskiego budowane były 
warownie obronne. Ich 
najwięksi budowniczowie 
to książę Bolko I Surowy i 
jego wnuk Bolko II Mały. Z 
upływem lat zmieniały się 
granice państw, nadchodziły 
kolejne wojny i losy zamków 
były bardzo różne. Wiele 
warowni popadło w ruinę, 
inne spłonęły, jeszcze inne 
zostały zniszczone podczas 
wojen. Niektóre zamki, jak 
np. Książ, zmieniły się w 
rezydencje pałacowe.

Zwiedzanie zamków zaczy-
namy od Książa (www.ksiaz.
walbrzych.pl). To trzeci co do 
wielkości zamek w Polsce, któ-
ry przyciąga swym malowni-

czym położeniem, imponującą 
barokową Salą Maksymiliana 
i historycznymi podziemiami 
z okresu II wojny światowej. 

Poza zamkiem warto po-
znać podziemną trasę tury-
styczną, a także przeznaczyć 
czas na spacer po parku, w 
którym możemy dotrzeć do 
malowniczych punktów wido-
kowych oraz zwiedzić kaplicę 
grobową. Niedaleko Książa 
znajdują się – należące kiedyś 
do panującej tu rodziny Hoch-
bergów – stadnina (www.
stadoksiaz.pl) i zabytkowa 
palmiarnia. Zielonym szla-
kiem przez rezerwat Przełomy 
Pełcznicy warto dojść do Sta-
rego Książa – romantycznej 
ruiny wybudowanej pod ko-
niec XVIII wieku (czas dojścia 
– 1 h).

20 km od Książa, w Zagórzu 
Śląskim znajduje się Zamek 
Grodno (www.zamekgrodno.
pl). Do zlokalizowanego na 
Górze Chojna zamku podcho-

dzimy leśną drogą około 20 
min. To urokliwie położony, 
bogaty w legendy zamek pia-
stowski, który w XVI wieku 
został rozbudowany 
w stylu renesanso-
wym. Poznamy 
tu  legendę o 
nieszczęśliwej 
k s i ę ż n i c z c e 
Małgorzacie, 
której szkielet 
straszy w lo-
chach zamko-
wych. Obowiązkowo 
należy wejść na wieżę, 
z której rozpoście-
ra się malowniczy 
widok na okolicę. 
U podnóża zamku 
znajduje się sztucz-
ny zbiornik – Je-
zioro Bystrzyckie 
z najdłuższą 
w Po l s ce 
kładką tu-
rystyczną o 
konstrukcji 

RUSZAJ W DROGĘ

 » Zamek Książ w Wałbrzychu  
widziany od strony północnej
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Szlakiem tajemniczych zamków 
Intrygująca i różnorodna – taka jest Aglomeracja Wałbrzyska, a my spe-
cjalnie dla was postaramy się ją odkryć. Zrobimy to razem z Lokalną Or-
ganizacją Turystyczną, co tydzień prezentując gotowe 
scenariusze tematycznych wycieczek. No to w drogę! 
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Gdy mamy czas
Jeżeli ciekawi was tematyka sudeckich warowni obronnych, warto także 
dojechać do Głuszycy, skąd szlakiem żółtym z Grzmiącej dojdziemy do 
ruin Zamku Rogowiec, dokąd dotrzemy też różnymi szlakami ze schro-
niska Andrzejówka. 
Warte polecenia są także ruiny Zamku Cisy w Książańskim Parku Krajo-
brazowym – tu najłatwiej dojść z miejscowości Chwaliszów (gmina Stare 
Bogaczowice) szlakiem zielonym lub z wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze 
żółtym szlakiem spacerowym.
Za najważniejszy dla początków miasta Wałbrzycha uważany jest zamek 
Nowy Dwór. Dziś podziwiać możemy tylko jego ruiny, gdyż zamek spło-
nął w XVI w. od uderzenia pioruna. Do ruin dojdziemy żółtym szlakiem 
z dzielnicy Podgórze w Wałbrzychu lub z Jedliny-Zdroju.

wstęgowej. W pobliżu kładki, 
przy hotelu i restauracji w 
sezonie letnim można skorzy-
stać z wypożyczalni sprzętów 
wodnych, a także z kąpieliska. 
Ciekawostką okolicy jest także 
zabytek techniki – zapora 
wodna wzniesiona w latach 
1911-1914.

Wskazówki
• sprawdzić wcześniej ro-

dzaje, dostępność i ceny bi-
letów oraz godziny otwarcia; 
bilety na zwiedzanie Zamku 
Książ można także zakupić 
online (www.ksiaz.walbrzych.
pl);

• wejściówka na zwiedza-
nie Zamku Książ jest łączona z 
biletem wstępu do palmiarni 
znajdującej się 2 km od zam-
ku, bilet ten można wykorzy-
stać w ciągu 12 miesięcy od 
jego zakupu.

Red

 » Zamek Grodno i 
chroniący go rycerz
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O jakim przedsiębiorstwie 
pisał tak szczegółowo Sta-
nisław Kot w zacytowanym 
powyżej fragmencie artykułu 
opublikowanego 10 kwiet-
nia 1979 roku w Trybunie 
Wałbrzyskiej? To Wałbrzyska 
Fabryka Kwasu Siarkowego, 
podległa wówczas Wrocław-
skim Zakładom Przemysłu Nie-
organicznego. Jej powojenna 
historia rozpoczęła się w roku 

1946, ale zakład istniał już 
wcześniej. 

17 lutego 1929 roku na 
wzgórzu Dienerberg (dzisiaj 
bezimiennym), przy obecnej 
ulicy Ludwika Beethovena, 
powyżej koksowni Bahn-
schacht (później Zakład 
Koksowniczy nr 2 Bolesław 
Chrobry) i kopalni węgla 
kamiennego Bahnschacht 
(później KWK Chrobry, na-

stępnie KWK Wałbrzych), 
rodzina von Pless uruchomiła 
z wielką pompą Zakłady Azo-
towe (Stickstoffwerke A.G. 
Waldenburg), w skład któ-
rych wchodziła m.in fabryka 
kwasu siarkowego (Schwe-
felsäurefabrik). Uruchomienie 
produkcji przypadło w czasie 
niekorzystnej koniunktury. 
Kłopoty ze sprzedażą pro-
duktów, problemy ze spłatą 

zobowiązań i szybkie zadłu-
żanie się rodziny von Pless 
sprawiły, że cały kombinat 
po niecałych 4 miesiącach 
pracy „na pół gwizdka” został 
postawiony w stan upadłości 
(postępowanie rozpoczęto 
17 listopada 1932 roku). W 
raporcie z 12 kwietnia 1934 
roku syndyk masy upadło-
ściowej pisał, że od samego 
początku było dużo błędów, 

z których najważniejszym 
był brak jakiejkolwiek oce-
ny stopnia ryzyka przed-
sięwzięcia pod względem 
ekonomicznym, szczególnie 
w zakresie sprzedaży wytwo-
rzonych produktów. Swoje 
roszczenia zgłosiło 139 wie-
rzycieli na łączną kwotę 42,8 
mln marek niemieckich. W 
trakcie licytacji komorniczej 
całe zakłady azotowe, w tym 

fabrykę kwasu siarkowego, 
zakupił zakład chemiczny 
Anorgana, wkrótce przeję-
ty przez potężny niemiecki 
koncern chemiczny IG Farbe-
nindustrie AG. Przed rokiem 
1939 produkowano już tylko 
niewielkie ilości kwasu siar-
kowego i azotowego.

W skład fabryki kwasu siar-
kowego wchodziły m.in. pie-
cownia, zbiorniki, magazyn, 

HISTORIA NIEZNANA

U wałbrzyskich alchemików
„Na kwas siarkowy czekają fabryki nawozów mineralnych. Kierownik Bielawny 
liczy – z jednej tony siarki wychodzą 3 tony kwasu, z jednej tony kwasu 3 tony 
nawozu, jedną toną nawozu można zwiększyć plony trzykrotnie. Obliczenie to 
jest oczywiście umowne i dalekie od doskonałości, ale wyszedł efektowny sys-
tem trójkowy. Bez kwasu siarkowego nie można też produkować barwników, 
farb, tworzyw sztucznych, akumulatorów, zapałek, farmaceutyków itd.”

 » Zakłady Azotowe rodziny von Pless. W środku kadru kolumny zbiorników i instalacje fabryki 
kwasu siarkowego (Fot. www.polska-org.pl, rok 1935, zbiory Piotra Daszkiewicza)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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bocznica kolejowa, suwnica-
-pochylnia. W czasie II wojny 
światowej dobudowano mały 
budynek administracyjny, a 
w niedalekiej odległości – 
schron wartowniczy. Co do 
losów fabryki kwasu siar-
kowego po zakończeniu II 
wojny światowej istnieją 
dwie rozbieżne teorie. We-
dług jednej z nich fabryka 
ta, jak i pobliska koksownia, 
jako jedyne spośród wszyst-
kich okolicznych zakładów 
przemysłowych, uniknęły 
rozbiórki i wywiezienia przez 
sowieckie brygady trofiejne 
w głąb ZSRR (brygady te po-
wstały mocą decyzji Państwo-
wego Komitetu Obrony ZSRR 
i Stalina z dnia 20 lutego 
1945 roku w celu grabienia 
niemieckiego majątku w ra-
mach reparacji wojennych). 
Według drugiej teorii fabryka 
kwasu siarkowego podzieliła 
los innych zakładów – zde-
montowano ją i wywieziono 
wagonami na wschód.

Bez względu na to jak było, 
polska historia fabryki rozpo-
częła się w 1946 roku. Począt-
kowo kwas siarkowy wytwa-
rzano z pirytu. Jest to siarcz-
kowa ruda żelaza, z której 
otrzymuje się dwutlenek siarki 
i surówki żelaza, a z uzyska-
nych półproduktów wytwarza 
się kwas siarkowy i żelazo. W 
1967 roku zrezygnowano z 
pirytu na rzecz odpadowych 
surowców siarkowych i mas 

pogazowych z górnośląskiego 
rejonu gazowniczego, Żarowa 
i płockiej „Petrochemii”, a tak-
że czystej siarki z Tarnobrzegu. 
Jak opisywał (w przytoczonym 
już wcześniej artykule) kierow-
nik zakładu Zenon Bielawny: 
„Składniki te są spalane w 
wysokiej temperaturze i z pie-
ców w postaci mgły wędrują 
rurociągami do zbiorników, 
w których następuje chło-
dzenie, mieszanie z wodą, a 
następnie w stanie płynnym 
trafiają do cystern”. W wyniku 
modernizacji (w 1979 roku 
lub wcześniej) zwiększono 
produkcję zakładu z 55 do 75 
tys. ton rocznie, zmniejszając 
przy okazji zatrudnienie z 220 
do 100 osób.

W 1979 roku redaktor Sta-
nisław Kot zwiedził fabrykę i 
tak to wydarzenie przedstawił 
czytelnikom Trybuny Wał-
brzyskiej: „zakład zwiedzamy 
w towarzystwie kierownika 
produkcji Zbigniewa Miko-
łajczyka. Jestem zaskoczony 
ogromem zmian, które tu na-
stąpiły od czasu mojej ostat-
niej wizyty 20 lat temu. Nie 
widzę już kipiących gorącym 
kwasem zbiorników i kotłów. 
Wówczas, przy rozładunku 
pirytu z wagonów (w czynie 
społecznym) jednemu z nas 
ktoś zdjął czapkę i wrzucił 
ją do zbiornika. Błyskawicz-
nie rozpłynęła się w kwasie. 
Obecnie wszystkie zbiorniki 
są zamknięte hermetycznie”.

Bolesław K., jeden z pra-
cowników, mówił: „mam 
przepracowanych 35 lat, z 
czego 15 w kwasie. Spraw-
dzam zegary, reguluję zawory, 
pilnuję, aby proces technolo-
giczny przebiegał bez zakłó-
ceń. Nie odczuwam obecności 
tlenku siarki w powietrzu. Nie, 
nie zamieniłbym się na inną 
robotę. Zżyłem się ze swymi 
towarzyszami pracy. Młodzi 
nie bardzo mają ochotę do 
nas przychodzić”. Inny pra-
cownik, sekretarz organizacji 
partyjnej Jan D., podkreślał z 
kolei, że w fabryce pracuje 29 
lat: „To kawał czasu. Wiele się 
tu zmieniło. Kiedyśmy spalali 
piryt, trzeba było przy tempe-
raturze 1000 st. C wymieniać 
ramiona mieszadeł 3-5 razy 
na zmianę. Obecnie raz na 
rok lub rzadziej. Praca stała 
się łatwiejsza, niemal kom-
fortowa. Trudno uwierzyć, że 
fabryka ma być zlikwidowana. 
Najważniejszym naszym pro-
blemem jest niekończący się 
remont pieców i rurociągów. 
Siarka, kwas i wysoka tem-
peratura zżerają beton i stal, 
materiałom kwasoodpornym 
też w końcu dają radę”.

Jak mogliśmy przed chwilą 
przeczytać, już w 1979 roku 
planowano nie tyle likwidację 
fabryki, jak wspominał pra-
cownik, ile jej przeniesienie w 
inne miejsce, poza Wałbrzych. 
Powodem miały być zanie-
czyszczenia emitowane przez 

komin fabryczny, w tym szcze-
gólnie trujący tlenek siarki – 
bezbarwny, bardzo toksyczny 
gaz o duszącym, drażniącym 
zapachu,  szkodliwy, a wręcz 
śmiertelnie niebezpieczny dla 

zdrowia i życia. Do przenie-
sienia fabryki nigdy nie doszło 
– działała ona w tym samym 
miejscu do drugiej połowy lat 
80. XX wieku.  Obecnie jest to 
obiekt w ruinie.

Bibliografia: 
Trybuna Wałbrzyska 1979; 

Owczarek R. „Zapomniane fabryki zbro-
jeniowe Hitlera, Technol, Kraków 2015; 

www.polska-org.pl; www.pl.wikipedia.org
Opr. Piotr Frąszczak

HISTORIA NIEZNANA

komin fabryczny, w tym szcze- zdrowia i życia. Do przenie-

 » Wałbrzyskie zakłady kwasu siarkowego po modernizacji (Fot. KAW, Leszek Tarnawski, 
maj 1979, ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami)

 » Widok ogólny zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Ludwika Beethovena. Jest 
rok 1997, trwa powolna destrukcja wałbrzyskiego przemysłu. W środku kadru widoczne są 
ruiny fabryki kwasu siarkowego. Większość widocznych zakładów przemysłowych dzisiaj 
już nie istnieje (Fot. Kazimierz Kozakiewicz, rok 1997, zbiory www.polska-org.pl)
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Z tego, co wiem teatr pra-
cuje sezonami, ale początek 
rok, to również pewna cezu-
ra. Może wytłumaczy Pani, 
co zaczyna się i kończy z 
początkiem sezonu, a co 
roku?

- Teatr pracuje sezonami, 
które rozpoczynają się 1 wrze-
śnia, a kończą 31 sierpnia 
następnego roku. 

Plany artystyczne teatru 
są podejmowane w rytmie 
sezonów artystycznych?

- Dokładnie. Ponadto po-
sługiwanie się sezonem jest 
unormowane ustawowo, a 
pracownicy artystyczni są 
zatrudniani na sezon właśnie. 

A koniec roku i początek 
ma jakieś znaczenie?

- Ponieważ jesteśmy jed-
nostką samorządową, która 
dysponuje publicznymi środ-
kami budżetowymi, podle-
gamy samorządowi woje-
wództwa dolnośląskiego, czyli 
jesteśmy tak zwani „marszał-
kowscy”, to rozliczamy się 
według roku kalendarzowe-
go. Inaczej mówiąc od pierw-
szego stycznia otrzymujemy 
informację, jakimi środkami 
publicznymi będziemy dyspo-
nować, jaka jest wysokość na-
szej dotacji. A na koniec roku, 
tak jak cały samorząd w całej 
Polsce, musimy się rozliczyć ze 
środków, czyli zamknąć rok, 
pomimo że sezon nadal trwa. 

Jakie to były środki w 
2019 roku i jak udało się 
zamknąć budżet?

- W ubiegłym roku rozpo-
częliśmy od dotacji 4,5 mi-
liona. Przypomnę, że teatr 
zatrudnia prawie 70 osób, 
w tym od 17 do 20 aktorów. 
Zakończyliśmy rok kwotą w 
wysokości 7 milionów, czyli 
resztę musieliśmy sami do-
pracować. 

Z jakich źródeł pochodzą 
te dopracowane środki?

- Z biletów, z wynajmu, 
z odpłatności za używanie 
naszych pomieszczeń. Pozy-
skaliśmy środki zewnętrzne 
między innym na zadanie pod 
hasłem: „Zakup wyposażenia 
akustyczno – projekcyjnego 
– Włącz Nowe Możliwości – 
rozszerzenie”, a środki finan-
sowe na realizację zadania 
pochodziły od Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego, z Funduszu Promocji 
Kultury oraz z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Już po raz 
czwarty zrealizowaliśmy spek-
takl w ramach Konkursu im. 
Jana Dormana organizowa-
nego przez Instytut Teatralny 
im. Z. Raszewskiego w War-
szawie. Zrealizowane przed-
stawienie „Greta i ostatni 
wieloryb”,  udało się pokazać 
25 razy w wałbrzyskich szko-
łach i dwa razy w Warszawie. 
Na jubileusz 55-lecia także 
pozyskaliśmy dodatkowe 
środki i tutaj ukłon w stronę 
urzędu marszałkowskiego, 
podobnie się rzecz miała z 
Festiwalem Fanaberie, które 
po 16 latach w swoją 17 
edycję przekształcił w Festiwal 
Muzyki w teatrze. W grudniu 
przez tydzień pokazywaliśmy 
spektakle z wyjątkową muzy-
ką w ramach festiwalu, który 
się nazywał Rezonans i na to 
działanie także pozyskaliśmy 
dodatkowe środki. 

Czyli ostatecznie można 
rok 2019 uznać za finanso-
wo udany?

- Te ostatecznie pozyskane 
i wypracowane 7 milionów 
to nie jest zły wynik. Nawet 
bym powiedziała, że się cie-
szymy. Trochę metodą samo-
ograniczania się, to trzeba 
powiedzieć, zamknęliśmy rok 
realizując 8 premier, 7 czytań 
er formatywnych, 14 razy 
pojechaliśmy na najbardziej 

prestiżowe festiwale teatral-
ne w Polsce, prowadziliśmy 
grupy warsztatowe. Wydaje 
mi się, że tych działań mery-
torycznie było sporo, dodając 
do tego wspominany już ju-
bileusz i festiwal. Te środki 
pozwoliły poczuć satysfakcję 
artystyczną. 

A jakimi środkami będzie 
teatr dysponował w 2020 
roku?

- Startujemy z bardzo opty-
mistyczną wizją, bo kwotą 
5,5 miliona. To nas cieszy, 
bo polityka samoogranicza-
nia odsuwała na plan dalszy 
wydatki ważne, ale nie najpil-
niejsze, takie jak przebudowa 
naszego balkonu, moderniza-
cja strony internetowej, czy 
niezbędne zakupy dla potrzeb 
garderób i działań artystycz-
nych. Teraz jest nadzieja, 
że będzie można próbować 
je zrealizować. Będziemy 
oczywiście pozyskiwać także 
dodatkowe środki, jak co 
roku. Trzeba powiedzieć, że 
w tej kwocie są zapisane 
środki, których nie chcemy 
ograniczać, czyli dyskutować 
na temat programu, bo nie. 
Chcemy, aby się dużo działo, 
żeby teatr był potrzebny i 
aby wybierając się do teatru, 
trafiać na życie, prawdziwe 
życie.  Tutaj w tych dodatko-
wych środkach zapisano też 
takie, co do których dyskusji 
nie ma, choćby minimalne 
wynagrodzenie w wysokości 
2600 zł. Znaczna ilość naszych 
pracowników musi tę kwotę 
osiągnąć, bo jej nie osiągała. 
Chcemy poprawiać wynagro-
dzenia naszych pracowników, 
bo uważam, że są niewystar-
czające. 

Jeśli musiałaby Pani wy-
brać jedno wydarzenie w 
teatrze z roku 2019, nie 
sezonu, ale roku, co by to 
było?

- O matko… 
Postawiła mnie 
Pan i  w wie l -
kim kłopocie…
(śmiech)

Wiem, że to jest 
ogromnie trudne 
pytanie.

Nie, no to jubileusz, 
bez wątpienia. 
Wydaje mi 
s i ę 

ogromnie ważne, że w mie-
ście bez wcześniejszych wy-
raźnych tradycji teatralnych, 
nieprzerwanie od 55 lat ist-
nieje teatr. W listopadzie 
1964 roku, jak teatr zaczął 
działać, to istnieje od 55 
lat niezmiennie, choć różne 
były jego koleje. I co waż-
ne, istnieje w tym samym 
miejscu i z zespołem. To nie 
jest teatr impresaryjny, który 
skrzykuje się od przypadku do 
przypadku, ale teatr ze stałym 
zespołem.

I z pracowniami, które nie 
w każdym teatrze istnieją?

Tak, od początku istnieje z 
pracowniami. Uważam, że to 
jest wielka cnota. W ubiegłym 
roku realizowaliśmy spektakl z 
wrocławskim Teatrem Współ-
czesnym, który ma wszystkie 
pracownie na zewnątrz i oka-
zało się, że my tu mamy nie 

tylko większą korzyść finan-
sową, ale też organizacyjną. 

Celowo nie pytam o pla-
ny artystyczne, bo te są 
szeroko omawiane na po-
czątku sezonu, ale o jedną 
rzecz muszę zapytać. Czy 
jest planowany w tym roku 
nowy spektakl plenerowy 
w amfiteatrze w czerwcu, 
jak to bywało do niedawna?

- Nie wiem, my jesteśmy go-
towi. Te spektakle powstawały 
zawsze z udziałem środków 
prezydenta, czyli samorządu 
miejskiego, jeśli udałoby się po-
zyskać taki grant i pieniądze na 
wyprodukowanie takiego spek-
taklu – przypomnę, że to byłaby 
już nasza 5 wspólna produk-
cja – to my jesteśmy gotowi. 

To były jednak dość duże 
widowiska.

- I mam wrażenie, że są 
one bardzo oczekiwane. Z 

naszego nasłuchu wynika, 
iż mieszkańcy czekają, że w 
końcówce czerwca na po-
czątku lipca pojawi się nowy 
spektakl, który będzie miał 
charakter familijny, na który 
wałbrzyszanie będą się mogli 
wybrać wieczorem na plac 
Teatralny. Mam nadzieję, że 
te głosy dotrą także do pana 
prezydenta i do radnych i że 
znajdą się takie środki i uda 
się taki spektakl wyprodu-
kować. W każdym razie my 
jesteśmy gotowi.

Rozmawiała ViolKo 

PS Dodam jeszcze, że nasz 
wałbrzyski jubilat dostał w 
dniu „swoich urodzin” nową, 
piękną, profesjonalną kurtynę 
Może być podsuwana do 
góry, rozsuwana na boki oraz 
podpinana w stylu wagne-
rowskim.

- O matko… 
Postawiła mnie 
Pan i  w wie l -
kim kłopocie…
(śmiech)

Wiem, że to jest 
ogromnie trudne 
pytanie.

Nie, no to jubileusz, 
bez wątpienia. 
Wydaje mi 
s i ę 
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Startujemy 
z optymizmem 

– Chcemy, aby się dużo działo, żeby 
teatr był potrzebny i aby wybierając 
się do teatru, trafiać na życie, praw-
dziwe życie – mówi Danuta Marosz, dy-
rektor Teatru Dramatycznego im. Sza-
niawskiego w Wałbrzychu.   

 » - W 2020 roku startujemy z bardzo optymistyczną wizją, bo 
kwotą 5,5 miliona złotych – mówi Danuta Marosz, dyrektor 

Teatru Dramatycznego im. Szaniawskiego w Wałbrzychu 
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Muzyk spotkał się niedaw-
no na Piaskowej Górze z czy-
telnikami Filii nr 7 Biblioteki 
pod Atlantami. Urodzony w 
Kłodzku świdniczanin ukoń-
czył Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina w Warsza-
wie oraz Staatliche Hochschu-
le für Musik und Darstellende 
Kunst w Stuttgarcie. Jest lau-
reatem nagród i wyróżnień w 
konkursach organowych w 
Legnicy i Rumii. Razem z żoną 
Zuzanną w 2012 założył Fun-
dację Dobrej Muzyki, której 
misją jest uczenie lepszego ro-
zumienia muzyki organowej. 

Jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć tej organizacji 
to Festiwal Schlaga rozsła-
wiający Dolny Śląsk w kraju 
i za granicą. Mało kto wie, że 
w Świdnicy produkowano in-
strumenty, które ukształtowały 
krajobraz muzyczny regionu. 
Dzieła organmistrza – Chri-
stiana Schlaga odznaczają się 
miękkim ujmującym brzmie-
niem i budzą coraz większe 
uznanie w międzynarodowym 
środowisku muzycznym. 

Bohater wieczoru zaś oka-
zał się niezwykle utalento-
wanym mówcą przybliżając 

publiczności zagadnienie. 
Na ile osobowość muzyka 
przekłada się na interpre-
tację wykonywanego przez 
niego dzieła? Ujęła mnie nie 
tylko treść wykładu, ale także 
jego język, piękna, a przede 
wszystkim precyzyjna polsz-
czyzna. Dawno nie spotkałam 
mówcy, który dobiera słowa 
z tak dużą starannością, aby 
z ogromną kulturą oddać 
istotę rzeczy. Pomyślałam, 

że z równą precyzją dobiera 
brzmienie, intonację i dy-
namikę wykonując utwory 
organowe, aby jak najpełniej 
oczarować, a może i uwieść 
słuchacza. Co ciekawe, mu-
zyk ani razu nie użył w swojej 
wypowiedzi słowa „uwieść”, 
a mnie ono cały czas chodziło 
po głowie, kiedy opowiadał 
o tym, że wykonanie dzieła 
musi się na tyle słuchaczowi 
spodobać, aby był skłonny 

zainwestować pieniądze na 
przykład w remont instru-
mentu w kościele, do którego 
chadza. Pomyślałam też o 
tym, że słowa także mają 
swoją dynamikę i barwę, 
niektóre są bardzo „głośne” i 
do takich należy właśnie lek-
sem „uwodzić”, którego Ma-
ciej Bator nie użył. Dlaczego 
więc ja się przy tym wyrazie 
upieram? Otóż, kieruje mną 
oczywiście osobisty gust, 

zamiłowanie do określeń 
mocnych i wieloznacznych. 
Obronić mogę swój wybór 
także definicją ze „Słownika 
Języka Polskiego”, który po-
daje, że czasownik „uwieść” 
oznacza wzbudzanie w kimś 
zachwytu i pożądania. Czyż 
potrzeba słuchania pięknie 
brzmiącego instrumentu nie 
może przybierać formy po-
żądania? 

ViolKo

Wybrałem się zatem do kina 
z pewną dozą nadziei, że nie 
będę musiał wołać podczas 
seansu – „Pomocy, zabierzcie 
mnie stąd!”. A jednak. Dość 
szybko straciłem zaintereso-
wanie szaleństwem Piotra 
Adamczyka i Adama Worono-
wicza w rolach Janka i Staszka 
oraz wtórujących im Anny 
Dereszowskiej i Weroniki 
Książkiewicz, czyli żon – Basi 

i Marysi. Scenariusz filmowy 
został stworzony przez Sama 
Akina na podstawie przeboju 
teatralnych desek o tytule 
„Run for your wife”. Komedię 
pomyłek Raya Cooneya wy-
stawiono po raz pierwszy w 
Londynie w 1983 roku, gdzie 
grana jest do dziś. W Polsce 
także możemy ją oglądać 
m.in. w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu od 28 lat. 

Niestety przełożenie na ję-
zyk kina historii taksówkarza 
prowadzącego podwójne 
życie nie przynosi spodziewa-
nego efektu. Akceptowalny, 
przerysowany humor sce-
niczny nie sprawdził się na 
ekranie. Podwójny mąż i jego 
przyjaciel mają niezwykły dar 
do kłamania. W ciągu kilku 
minut potrafią zbudować pi-
ramidy kłamstw, nad którymi 

już nie panują. Początkiem 
ich katastrofy staje się napad 
na taksówkarza i przymuso-
wa wizyta w szpitalu. Ta kil-
kugodzinna absencja Janka w 
życiu dwóch kobiet powodu-
je lawinę nieprzewidzianych 
zdarzeń. Filmu nie kładzie 
jednak sam pomysł na fabułę, 
lecz drażniące zachowanie 
bohaterów. Panowie nie są 
facetami z krwi i kości, którzy 
wpadli w pułapkę zachłan-
ności kobiecych wdzięków i 
męskiej solidarności. To też 
by dało możliwość zbudo-
wania niezłej dramaturgii 

i okraszenia jej śmiechem. 
Tymczasem oglądamy face-
tów niemalże pozbawionych 
rozumu. Janek i Staszek ga-
dają bzdury i robią bzdury. 
Kobiety, czyli dwie żony, tak-
że nie błyszczą roztropnością. 
Jednym słowem postacie są 
stworzone piłą spalinową, a 
nie skalpelem. 

„Mayday” pogrążają inne 
uproszczenia, jak brak logiki 
czy irytująca naiwność. To 
jednak nie wszystko. Sam 
Akin wymyślił sobie, że za-
aranżuje wiele sytuacji, w 
których będzie mógł pożar-

tować z homoseksualizmu. 
Myślałem, że w XXI wieku 
związki jednopłciowe już nie 
budzą sensacji, a tym bardziej 
nie dają powodu do głupko-
watego śmiechu. O słabości 
filmu najbardziej świadczy 
brak reakcji widowni. Jest 
jedna dobra scena, kiedy Sta-
szek udaje bandziora, którego 
żona zdradza z Jankiem. Nic to 
jednak nie zmienia. „Mayday” 
nie polecamy. Lepiej iść np. na 
„Jak zostałem gangsterem. 
Początek”.

Ocena 4/10
Piotr Bogdański

KULTURA
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Uwiedzenie
Jakże często nie zda-
jemy sobie sprawy z 
tego, iż ogromnie cie-
kawy artysta mieszka 
niedaleko nas. Uświa-
domiłam sobie ten fakt 
na spotkaniu, którego 
mówcą i jednocześnie 
bohaterem był Maciej 
Bator. 

Gwoździem po ekranie

Mayday, ratunku, pomocy
Najważniejszą propozycją kinową w minionym ty-
godniu był „Mayday” w reżyserii Sama Akina. Filmy 
firmowane nazwiskiem tego twórcy nie dają co 
prawda gwarancji na wielkie kino, ale trylogia „Pla-
neta singli”, którą wyreżyserował, odniosła spory 
sukces frekwencyjny. 
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 » Maciej Bator jest laureatem nagród i wyróżnień 
w konkursach organowych w Legnicy i Rumii
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WAŁBRZYCH

WOK
25.01-19.02 – Wystawa Teresy Kuzio, Galeria na Piętrze, WOK 
Stara Kopalnia, ul. Wysockiego
28.01, 17.00 – Kinomaniacy „Stowarzyszenie umarłych po-
etów”, WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
2.02, 17.00 – Babski Kabaret Old Spice Girls (E. Krakowska, L. 
Stanisławska, B. Wrzesińska), WOK na terenie Starej Kopalni, 
ul. Wysockiego
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI

29.01, 17.00 – Wypożyczalnia Główna, Śródmieście. Akademia 
Pogodnego Seniora. Spotkanie z Renatą Madziar „Aloes – dla-
czego jest nazywany królową roślin”

DLA MŁODZIEŻY
31.01, 15.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem 
dziecięcym, Piaskowa Góra)
PROJEKCJE FILMOWE
28.01, 17.00 – Kinomaniacy (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, 
Piaskowa Góra)
30.01, 16.00 – Seanse na piaskach (Filia nr 7 z oddziałem 
dziecięcym, Piaskowa Góra)
TEATR DRAMATYCZNY

29.01, 18.00 – Premiera monodramu „Imago” w wykonaniu 
Nikoli Mierzejewskiej według powieści Krzysztofa Żylińskiego 
„Obietnica”
31.01, 17.00 – Spektakl „James Bond” w wykonaniu uczniów 
ZS nr 2

31.01, 19.00 – Spektakl „Cyn-
kowi chłopcy”
1.02, 19.00 – Spektakl „Cyn-
kowi chłopcy”
2.02, 18.00 – Spektakl „Cyn-
kowi chłopcy”
TEATR LALKI 
I AKTORA

28.01, 9.00 – Spektakl „Tajem-
niczy ogród”
29.01, 9.00 – Spektakl „Tajem-
niczy ogród”
31.01, 9.30 – Spektakl „Tajem-

niczy ogród”
2.02, 12.30 – Spektakl „Do-
brze, że jesteś”
FILHARMONIA 
SUDECKA
2.02, 18.30 – Koncert Edyty 
Geppert z okazji 35-lecia pracy 
artystycznej
STARA KOPALNIA
1.02, 19.00 – Bal Dolnoślą-

skich Pracodawców
ZAMEK KSIĄŻ

31.01, 19.00 – Nocne Zwiedzanie – upiorny bal dla rodzin z 
dziećmi
1.02, 20.00 – Nocne Zwiedzanie Zamku Książ
AQUA-ZDRÓJ

1.02, 20.00 – Polska Noc Kabaretowa
POZOSTAŁE WYDARZENIA

31.01, 20.00 – Koncert Michała Ciesielskiego, klub A’propos, 
ul. Wieniawskiego
1.02, 12.00 – Wykłady „Bon-
sai, sztuka dla wszystkich”, 
Palmiarnia

1.02, 18.00 – „Gruzja nieznana – opowieści z kaukaskich za-
kamarków”, Harcówka
1.02, 20.00 – Koncert Bon Soul, Papug Pub
1.02, 20.00 – Wieczór grecki z zespołem Zorba, klub A’propos, 
ul. Wieniawskiego
2.02, 18.00 – Koncert Bodzis/Hellrose, Papug Pub

MIEROSZÓW
1.02, 21.00 – Koncert Mindfak/The Burning Hands/Lolitas Ma-
sturbate, Piwnica pod Zielonym Kotem

SZCZAWNO-ZDRÓJ
30.01, 16.30 – Prelekcja zatytułowana „Podziemne obiekty 
uzdrowiska Szczawno-Zdrój”, Miejska Biblioteka Publiczna

SOKOŁOWSKO
1.02, 8.00 – Rajd górski „Zimowa wyrypa Gór Suchych”, start 
sala gimnastyczna, ul. Główna

JEDLINA-ZDRÓJ
28.01-9.02, 10.00 – Wystawa „Dla ciebie zginął żołnierz, stra-
żak, policjant, a dla mnie tata”, Pałac Jedlinka

SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe) 

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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Spektakl oparty na re-
portażu noblistki Swietłany 
Aleksijewicz to antywojenny 
musical, Festiwal Piosen-
ki Żołnierskiej i manifest 
pokolenia „wojny z terro-
rem” w jednym. W czasach 
kowbojów ochoczo głoszą-
cych wiarę w rozwiązania 
militarne, kiedy morze rac 
odpalane jest na ulicach 
polskich miast, „Cynkowi 
chłopcy” są spektaklem w 
przewrotny i zarazem mło-
dzieńczy sposób nawołują-
cym do pacyfizmu. 

Opowieść o konflikcie zbroj-
nym w pełnym grozy i poezji 
Afganistanie staje się – dzięki 
tej szalonej rewii patriotycznej 
– pretekstem do sprzeciwu 
wobec wojny w ogóle. Zderza 
ze sobą nadzieje i zapał wo-
jenny z poczuciem bezsensu. 
– W każdej kolejnej książce 
z uporem robię to samo. To 
znaczy zmniejszam historię do 
wymiarów człowieka – pod-
kreśla Swietłana Aleksijewicz. 

Obsada: Karolina Krawiec-
-Grzelczak, Rozalia Mierzicka 
[g] / Angelika Cegielska, Irena 

Sierakowska, Irena Wójcik, 
Michał Kosela, Piotr Mokrzyc-
ki, Dariusz Skowroński, Cze-
sław Skwarek. 

Swietłana Aleksijewicz
„Cynkowi chłopcy” 
reż. Jakub Skrzywanek
31.01 / godz. 19:00 

01.02 / godz. 19:00 
02.02 / godz. 18:00 
Kup bilet on line na bilety.

teatr.walbrzych.pl. Rezerwacja 

i informacja: Biuro Współpracy 
z Publicznością, tel. 74 648 83 
01 (do 03).

Red

„Dobrze, że jesteś” to opo-
wieść o przyjaźni oraz mą-
drości życiowej, która ukryta 
jest w dojrzałym wieku. Dwaj 
obwoźni handlarze, znający 
się od dawna, czekając na 
klientów, opowiadają pewną 
historię. Jej głównym boha-
terem jest stary pies Burek, 
wyrzucony z domu przez wła-
ściciela, który uznał, że ten 
do niczego się już nie przyda. 
Osamotniony pies poszukuje 
nowego domu i przyjaciela. 
Czy mu się uda? Poznajmy 

historię starego psa Burka, któ-
ra ma nauczyć najmłodszych 
widzów szacunku zarówno do 
zwierząt, jak i ludzi. 

Bilety: 19 zł – normalny, 17 
zł – ulgowy (dzieci do 12. roku 
życia). Kasa biletowa teatru 
(tel. 74 666 73 41) – czyn-
na jest we wtorki, czwartki i 
piątki od godz. 8:30 do 11:30 
oraz w weekendy na godzinę 
przed spektaklem. Kup bilet 
on-line na bilety.teatrlalek.
walbrzych.pl. 

Red

Fajnie, że jesteś. Tak po prostu 

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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 » Ta opowieść ma nauczyć młodych 
widzów szacunku zarówno do 
zwierząt, jak i ludzi 

Oni nawołują do pacyfizmu 
Czy konflikt zbrojny 
może być przyczyną 
sprzeciwu wobec wojny. 
Raczej pytamy retorycz-
nie, ale warto zobaczyć 
spektakl, w którym twór-
cy po swojemu odpowia-
dają na to pytanie. 
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 » „Cynkowi chłopcy” są spektaklem w przewrotny i zarazem 
młodzieńczy sposób nawołującym do pacyfizmu

Nie ma tygodnia, byśmy nie 
zachęcali do odwiedzin Teatru 
Lalki  Aktora w Wałbrzychu. 
Już 2 lutego o godz. 12.30 za-
praszamy dzieci od 5. roku ży-
cia na niezwykle wzruszający 
spektakl „Dobrze, że jesteś” w 
reż. Joanny Gerigk. 
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3
STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek

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

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

Poziomo:
2 – wyspiarskie imię - Kuba 
3 – polskie, miejskie narzędzie grające - piła
6 – mała sofa w tornistrze - kanapka
7 – tyłem chodzi i daleko zimuje - rak
9 – brudna wielożerdź - polityka
10 – polecane na kaca przez brzuchomówcę i Romka - po-
wietrze 
11 – opakowaniowe tropikalne drzewo wymarłego zwierzęcia 
- tektura 

Pionowo:
1 – beztkankowy Baltazar - gąbka
2 – przeznaczenie Chapi - karma
4 – na skoczni toczona kołem - fortuna
5 – posiłkowe linie lotnicze ze spermacetem - kaszalot
8 – boża krówka z Portugalii - biedronka

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Siatkówka to dla mnie… najpiękniejsza przygoda życia, 
pasja, którą zaszczepił we mnie tato, dzięki niemu jestem teraz 
tu, gdzie jestem i bardzo cieszę się, że mogę dzielić z nim tę 
cząstkę życia.

Wzruszam się gdy… ciężko określić jedną rzecz, jestem 
bardzo wrażliwa i wzruszają mnie zarówno rzeczy smutne, 
jak i piękne.

Nie lubię… bałaganu, piłki nożnej i zupy mlecznej.
Jeśli wakacje to… ciepłe kraje, z rodziną i chłopakiem. 

Byleby nie samolotem…
Fascynuje mnie… to, że każdy człowiek jest inny.
Ostatnio przeczytałam… ,,Bóg nigdy nie mruga”.
Nie mogę obyć się bez… niestety bez telefonu i słuchawek 

w trakcie jazdy na mecz.
Mój partner musi być… przede wszystkim wyższy ode 

mnie, opiekuńczy, uprawiający sport i szczery.
Moja życiowa maksyma to…  „o tym, kim jesteśmy, nie 

świadczy wykształcenie, majątek, wygląd, talent, ale to, jak 
traktujemy drugiego człowieka”.

Za kilka lat będę… mam nadzieję żoną.
ToP

Górnik prowadził w der-
bach z Nysą już różnicą 19 
pkt, ale pozwolił się dogonić 
na jedno posiadanie. Przy 
stanie 89:86, na 12 sek. przed 
końcową syreną, goście mieli 
piłkę i mogli doprowadzić do 
wyrównania. Trudny rzut za 
trzy z odchylenia w wykona-
niu Karola Kutty, kontestowa-
ny przez wyciągniętego jak 
struna Kamila Zywerta, nie 
sięgnął jednak nawet obręczy. 
Wałbrzyszanie uciekli ze zwy-
cięstwem, z bilansem 13-2 
wciąż dominują w lidze.

- Mimo wszystko wydaje 
mi się, że byliśmy lepszym 
zespołem. Za nami mocne 
treningi, ale w trakcie meczu 
wkradła się dekoncentracja. 
Nie bez znaczenia był fakt, że 
mieliśmy dłuższą przerwę, bo 
ostatnie spotkanie rozegra-
liśmy prawie trzy tygodnie 
temu. Najważniejsze na końcu 
jednak są dwa zdobyte punkty 
– stwierdził po meczu Krzysz-
tof Jakóbczyk.

Gdy spojrzymy na wciąż 
młodzieńczą twarz Krzyśka, 
wydawać by się mogło, że 
przygotowuje się do pierw-
szej sesji na studiach. Ten 
obrońca Górnika w tym roku 

skończy jednak 34 lata, jest 
mężem Ani i tatą małego 
Szymona. Rozgrywa właśnie 
swój dziewiętnasty sezon 
w seniorskich rozgrywkach, 
na najwyższym szczeblu w 
Polsce zanotował 98 meczów. 
Jest podróżnikiem, w ciągu 
niemal dwóch dekad zaliczył 
jedenaście klubów. 

Wywodzi się z Wrocławia, z 
koszykarskiej rodziny. Zaczy-
nał jeszcze w czasie boomu 
na tę dyscyplinę sportu. Do 
ligowego basketu przebijał 
się z drugoligowych rezerw 
Śląska. Po nieudanej przygo-
dzie w Rawiczu wylądował w 
2007 roku w Kłodzku, gdzie 
punktował jak szalony, notu-
jąc w 13 meczach śr. 22.5 pkt. 
Profil strzelca wypromował 
go po roku poziom wyżej, ale 
w Tarnovii Tarnowo Podgór-
ne był w cieniu. Przyjazną 
przystanią na wzburzonej 
fali kariery ponownie oka-
zała się drugoligowa Nysa 
i kameralny obiekt przy ul. 
Kusocińskiego. Odżył, znowu 
zdobywał punkt za punktem. 
W 2009 roku został sprowa-
dzony do Górnika.

- Podczas mojej pierwszej 
przygody w Wałbrzychu w 

zarządzie byli zupełnie inni 
ludzie. To był klub okaleczony 
po spadku z ekstraklasy, ze 
swoimi problemami. Wte-
dy w 1. lidze walczyliśmy o 
utrzymanie. Obecnie powstał 
solidny fundament pod zbu-
dowanie czegoś napraw-
dę fajnego. Jako zespół na 
pewno będziemy się mocno 
starali, by przyczynić się do 
kolejnych sukcesów klubu 
swoją postawą na parkiecie 
– zdradził nam Jakóbczyk

„Mały”, bo takim pseu-
donimem często posługuje 
się nasz obrońca, w Górniku 
dokonywał rzeczy wielkich. 
Cherlawy młodzieniec z bu-
rzą włosów seryjnie kończył 
spotkania z dwucyfrową zdo-
byczą punktową. Eksplodował 
w Gdyni, gdzie trafił 8 razy 
za 3, kończąc zawody z 44 
punktami. Wałbrzyski klub 
miał problemy, ale „Mały” 
próbował go ratować kolej-
nymi udanymi rzutami. W 
styczniu 2010 roku jego celna 
próba z półdystansu dała w 
ostatniej sekundzie ważne 
zwycięstwo z AZS Politechniką 
Warszawa, a 19 punktów z 
MOSiR-em Krosno bardzo 
pomogło wygrać decydujące 

starcie o zachowanie ligowe-
go bytu (70:69).

- Dostosowuję się do sy-
tuacji i staram się w niej od-
naleźć w jak najlepszym dla 
siebie położeniu – zdradził 
niedawno w rozmowie z HES 
Academy, która od lat przy-
gotowuje go do gry od strony 
fizycznej. Coś w tym jest. 
W Kłodzku w tym sezonie 
sentymenty pozostawił w 
szatni. Jego 33 punkty (7x3!) 
dały Górnikowi wygraną w 
twierdzy, gdzie w trwają-
cych rozgrywkach po-
legli niemal wszyscy. 
W Wałbrzychu liczą na 
jego trafienia i tak się z 
reguły dzieje. Krzysiek to 
drugi strzelec biało-niebie-
skich, ze śr. 14.7 pkt. 

A jak „Mały” widzi swój 
obecny klub w zestawieniu 
z Nysą? - Górnik jest bardziej 
utytułowanym zespołem, ma 
większe tradycje. Do tego 
dochodzi piękna hala, co 
pozwala funkcjonować na 
szczeblu centralnym, nawet 
w ekstraklasie. Klub z Kłodz-
ka w tym momencie nie ma 
takiej szansy – mówi Jakób-
czyk. 

Dominik Hołda

SPORT

„Małego” podróże duże
I liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał w derbach 
Zetkamę Doral Nysę Kłodzko 90:86. Dla Krzysztofa 
Jakóbczyka, rzucającego biało-niebieskich, oba klu-
by nie mają tajemnic.

 » Krzysztof Jakóbczyk (na 
pierwszym planie z prawej) 
rozgrywa właśnie swój 
dziewiętnasty sezon w 
seniorskich rozgrywkach
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Poznajmy się… 
To już ósmy odcinek z 
serii, prezentujący siat-
karki Chełmca Wodocią-
gów Wałbrzych. Jak co 
tydzień, również i tym 
razem proponujemy bliż-
sze spotkanie z jedną z 
naszych zawodniczek. Po-
znajmy się…  
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tuacji i staram się w niej od-
naleźć w jak najlepszym dla 
siebie położeniu – zdradził 
niedawno w rozmowie z HES 
Academy, która od lat przy-
gotowuje go do gry od strony 
fizycznej. Coś w tym jest. 
W Kłodzku w tym sezonie 
sentymenty pozostawił w 
szatni. Jego 33 punkty (7x3!) 
dały Górnikowi wygraną w 
twierdzy, gdzie w trwają-
cych rozgrywkach po-
legli niemal wszyscy. 
W Wałbrzychu liczą na 
jego trafienia i tak się z 
reguły dzieje. Krzysiek to 
drugi strzelec biało-niebie-

A jak „Mały” widzi swój 
obecny klub w zestawieniu 
z Nysą? - Górnik jest bardziej 
utytułowanym zespołem, ma 
większe tradycje. Do tego 
dochodzi piękna hala, co 
pozwala funkcjonować na 
szczeblu centralnym, nawet 
w ekstraklasie. Klub z Kłodz-
ka w tym momencie nie ma 
takiej szansy – mówi Jakób-
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A jak amnezja – Górnik 
musi zapomnieć o porażce w 
Poznaniu, bo już w niedzielę, 
2 lutego u siebie czeka go 
trudny mecz z Księżakiem 
Łowicz.

B jak Bręk – Dawid Bręk 
spudłował 8 z 12 rzutów, ale 
w kolejnej, dającej kluczowe 
prowadzenie gospodarzy w 
dogrywce 81:80, był bez-
błędny.

C jak Cityzen – niewielki 
obiekt Basketu nie wypełnił 
się w sobotę po brzegi. Ko-
szykówka na poziomie 1. ligi 
nie jest w stolicy Wielkopolski 
łakomym kąskiem.

D jak dogrywka – to już 
trzecia Górnika w tym sezonie. 
Pierwsze dwie miały miejsce 
w starciu z Miastem Szkła 

Krosno. Nasi wygrali wtedy 
86:80.

E jak Eugeniusz Kijewski 
– legenda polskiej (i poznań-
skiej) koszykówki, były uznany 
trener, oglądał spotkanie z 
trybun. 

F jak Flieger – Marcin Flie-
ger zanotował dla Basketu 27 
punktów i 10 asyst, trafiając 
w dodatku dwa rzuty wol-
ne na dwie sekundy przed 
końcem, ustalające wynik na 
83:80.

G jak granat – Damian Pie-
loch był w sobotę niczym gra-
nat. Szybko „odpalił”, trafiając 
4 z 4 rzutów za 3 w pierwszej 
kwarcie. W kolejnych dwu-
dziestu minutach jednak nie 
punktował, choć mógł ura-
tować zespół w dogrywce, 

ale nie trafił trudnego rzutu 
na prowadzenie, na 7 sekund 
przed końcem dogrywki.

H jak hałas – wałbrzyscy 
kibice nie zawiedli, pojawiając 
się w Poznaniu i dopingując 
Górnika.

I jak inwektywy – należy 
ich unikać, bo nasi koszykarze 
przegrali tylko pojedynczy 
mecz i będą liczyć na wsparcie 
fanów w najbliższym spotka-
niu u siebie. 

J jak jasnowidze – eksperci 
z programu „Cafe Basket” 
typowali wygraną Basketu, 
choć to nasi byli faworytem. 
Cóż, mieli rację!

K jak Karol – Karol Kamiński 
wciąż potrzebuje czasu, by 
wdrożyć się do wałbrzyskie-
go systemu gry. W Poznaniu 

trafił 1 z 5 rzutów, spudłował 
też kluczową „trójkę” w koń-
cówce czwartej kwarty, przy 
remisie.

L jak lustrzane odbicie – w 
poprzednim sezonie Basket 
wygrał w Aqua-Zdroju 72:70 
w podobnych okolicznościach 
– po celnych wolnych Fliegera 
w samej końcówce.

M jak Michał Marek – 
wysoki Basketu zdobył 19 
punktów, trafiając wszystkie 
8 rzutów z gry.

N jak niewidzialny – w dru-
gim z kolei ligowym meczu 
Bartłomiej Ratajczak spędził 
na parkiecie zaledwie niecałe 
dwie minuty.

O jak obrońca – Damian 
Durski funkcjonował w hali Ci-
tyzen w roli plastra, ambitnie 

grając w obronie przeciwko 
liderom gości.

P jak przestój – w drugiej 
kwarcie nasi przez niemal 
pięć minut nie zdobyli choćby 
punktu.

R jak rotacja – dołączenie 
do składu Górnika Kamiń-
skiego rozbudowało rotację. 
Trener Grudniewski korzysta z 
szerokiego składu, dokonując 
zmian średnio co dwie minuty.

S jak seria – porażka w Po-
znaniu przerwała serię sześciu 
zwycięstw Górnika z rzędu.

T jak tron – Górnik wciąż 
ma w lidze najlepszy bilans 
zwycięstw do porażek (13-3).

U jak uraz – w drugiej poło-
wie w ekipie Górnika zabrakło 
Grzegorza Kulki, który skarżył 
się na podkręconą kostkę.

W jak Wiśniewski, Aleksan-
der – 16-letni rozgrywający 
Basketu zagrał tylko 2 minuty, 
ale to spory talent. Latem był 
jednym z liderów kadry Pol-
ski U-16, która awansowała 
do europejskiej elity w tym 
roczniku.

Y  j ak  Ye t i  –  K r zys iek 
Jakóbczyk był w Poznaniu 
niczym Yeti – także naj-
lepiej czuł się w krainie 
zimna. W sobotę był lo-
dowaty, trafił tylko 4 z 14 
rzutów z gry.

Z jak zemsta – w kolejnym 
meczu nasi grają z Księżakiem 
Łowicz, z którym przegrali 
ostatnie trzy ligowe mecze. 
Czas na zemstę za pechowe 
porażki!

Dominik Hołda

SPORT

Poznański dreszczowiec od A do Z
I liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych przegrał na wyjeździe po dogrywce z Bio-
farmem Basketem Poznań 80:83. Była to dopiero druga wyjazdowa porażka 
wałbrzyszan w ośmiu meczach w obcych halach.
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 »  Nie ma co rozpamiętywać przegranej w 
Poznaniu. Najważniejszy jest teraz  mecz z 
Łowiczem, który trzeba wygrać 
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Daj się porwać do zabawy wyjątkowej parze prowadzących. Urok, czar, 
wyczucie i profesjonalizm to tylko kilka z ich licznych walorów. Kobieta 
o stu twarzach, milionie wcieleń i niezliczonym tłumie fanów. U jej boku 
mężczyzna czarujący, błyskotliwy i nieprzewidywalny. Adrianna Borek 
oraz Igor Kwiatkowski, bo o nich mowa, zabiorą was w świat amery-
kańskich gal, największych światowych widowisk. 

Polska Noc Kabaretowa to kompilacja blasku Las Vegas, rozmachu 
Broadwayu i niezapomnianych doznań wprost z Los Angeles. Już w 
sobotę 1 lutego o godzinie 20:00 na scenie w Aqua-Zdroju zaprezentują 
się najlepsze w Polsce kabarety. 

Wystąpią: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, 
Kabaret Smile, Kabaret K2 oraz Kabaret Nowaki. 

SZCZEGÓŁY – STR. 8 

Najlepsze 
kabarety czekają 

na ciebie

Najlepsze Najlepsze 
kabarety czekają kabarety czekają 

na ciebiena ciebie
Wygraj zaproszenie 

na Polską Noc 
Kabaretową 

Wygraj zaproszenie Wygraj zaproszenie 
na Polską Noc na Polską Noc 
Kabaretową Kabaretową 


