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Czy wiesz, że…
W Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu zacho-

wała się oryginalna renesansowa chrzcielnica z 1593 roku. Jest to jedyny zachowany element 
z wyposażenia starszego obiektu, który stał w tym miejscu – kościoła pod wezwaniem Św. 
Michała. Wybudowano go w 1440 roku, tak wynika z dokumentu, który wyjęto w 1869 roku 
podczas naprawy gałki wieży tego kościoła. Niektórzy historycy przesuwają datę na 1428 rok. 
Była to budowla ustawiona boczną elewacją do głównej ulicy. Pierwotnie w dachu nad nawą 
znajdowała się sygnaturka, później wybudowano wieżę, na której od XVII wieku znajdował 
się zegar. 

Kościół pw. św. Michała stał do 1898 roku, zlikwidowano go z powodu stanu, który groził 
zawaleniem. Ponadto był za mały dla szybko powiększającej się katolickiej społeczności.

Red

Gazetę otrzymasz na 
ulicy w Wałbrzychu od 
naszych kolporterów:
- na Pl. Grunwaldzkim
- na skrzyżowaniu ul. Rycer-
skiej z ul. Gdańską
- na Piaskowej Górze „Pod 
zegarem”
- na Podzamczu przed baza-
rem 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 Mate-
riałów 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 Krajo-
wej 39)

- Sklep „Chemia z Niemiec 
(Biały Kamień, ul. Andersa 147)
- Kiosk Trafikapro przy ul. 
Broniewskiego 65A na Pia-
skowej Górze (lok. D3, obok 
filii biblioteki)
- Punkt Jobo (Lotto, Prasa) 
przy ul. 1 Maja 106 na So-
bięcinie
- Punkt Afi (Lotto, Prasa) przy 
ul. Świdnickiej 1 na Podgórzu 
- Punkt z prasą PHU Dorota To-
bolska przy ul. Niepodległości 
28 na Podgórzu 
- Kiosk z prasą HDiH Jerzy 
Lenc przy ul. Grodzkiej 20 na 
Podzamczu
- Sklep „U Doroty” przy ul.1 
Maja 165 na Sobięcinie 
- Sklep „Tygrysek” przy ul. 
Strzegomskiej 6 w Kozicach 
- Sklep „Optima” przy ul. Basz-
towej 37d na Podzamczu 
- Sklep Ogólnospożywczy „U 
Joli” przy ul.11 Listopada 180 
na Nowym Mieście

- Sklep Ogólnospożywczy 
„Bartex” przy ul. Świdnickiej 
65 na Rusinowej
- Sklep ABC przy aptece przy 
ul. Głuszyckiej 82 na Rusinowej
- Sklep „KA-HA” przy ul. Krzy-
woustego 31 na Gaju
- PHU „Plus” przy ul. Grota 
Roweckiego 20 na Piaskowej 
Górze
- Restauracja Tawerna przy 
ul. Broniewskiego 65D na 
Piaskowej Górze
- „Techtron”, naprawa kom-
puterów, kwiaciarnia przy ul. 
Konopnickiej 5 w Śródmieściu
BOGUSZÓW-GORCE
- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongre-
sowe „Witold”
JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + CK
- 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 Bibliotecz-
no-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spo-
żywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” – 
Kompleks Dworzysko (al. Spa-
cerowa)
- Sklep „Modna rodzinka”, 
prasa, chemia z Niemiec (ul. 
Solicka 5)
WALIM
- sklep PHU Darek przy ul. 
Długiej 4
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 11.02
Temp. 4/-1 
przelotne opady

Środa 12.02 
Temp. 3/-1 
zachmurzenie małe

Czwartek 13.02
Temp. 5/0 
zachmurzenie duże

Piątek 14.02 
Temp. 5/-1
przelotne opady
 
Sobota 15.02 
Temp. 6/0 
zachmurzenie duże

Niedziela 16.02
Temp. 9/2 
pochmurno

Poniedziałek 17.02 
Temp. 9/1 
zachmurzenie małe
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Ciężki sprzęt trzeba było zosta-
wić 300-400 metrów dalej i 
donosić lub dowozić samocho-
dami terenowymi, co musiało 
chwilę potrwać. Szczęście w 
nieszczęściu, że w biedaszybie, 
w którym doszło do zawału, 
wcześniej strażacy przebywali, 
szukając odpowiedniego miej-
sca do ćwiczeń. Teraz wiedzieli, 
co ich może czekać w środku. 
Różnica poziomów między 
wlotem a przodkiem, gdzie 
został przysypany człowiek, 
wynosiła 6-7 m, a wyrobisko 
ciągnęło się na długości ok. 
14 m. Ratownicy natychmiast 
ustalili, co się stało. Kopiącego 
węgiel na przodku człowie-

ka przygniótł odłam skalny o 
wielkości ok. półtora metra 
sześciennego. Taka masa skal-
na waży średnio ok. 3 ton. 
Wyobraźcie sobie, że w jednej 
chwili pod czymś takim znalazł 
się człowiek. 

Najpierw strażacy musieli 
zabezpieczyć dojście do po-
szkodowanego, cały czas pra-
cując pod presją czasu. Gdy już 
dotarli pod sam zawał, widok 
był co najmniej przerażający. 
Spod skalnego głazu wystawał 

tylko łokieć mężczyzny. Co 
ważne, udało się nawiązać z 
nim kontakt głosowy, ale nie 
było wiadomo, jakie może 
mieć obrażenia. I na ile są 
one poważne. – Zrobiliśmy 
napowietrzanie tego miejsca, 
by poszkodowanemu łatwiej 
się oddychało. Problem był 
natomiast inny. Odłam, który 
go przygniótł, mocno przylegał 
do warstwy skalnej z dru-
giej strony. Wykorzystaliśmy 
nasz sprzęt hydrauliczny do 
uniesienia odłamku skalnego. 
Musieliśmy jednak działać 
bardzo ostrożnie. Często w 
takich przypadkach dochodzi 
do uduszenia poprzez brak 

ruchomości klatki piersiowej 
– tłumaczy Paweł Kaliński. 
Mówiąc wprost przygnieciony 
człowiek nie może wdychać i 
wydychać powietrza. 

Gdy ratownicy podnieśli 
odłam skalny i wydobyli spod 
niego mężczyznę, niedowie-
rzali. Na pierwszy rzut oka 
prawie w ogóle nie ucierpiał. 
Oprócz kilku zadrapań i krwia-
ków, nic mu nie było. Zdążył 
tylko wykrztusić w niewybred-
nych słowach, że nigdy już 
nie wejdzie do biedaszybu. 
Życie mężczyźnie uratował 
trzonek od łopaty, amortyzując 
opadającą skałę oraz fakt, że 
kopiąc węgiel znajdował się 
w naturalnej niecce.

Tomasz Piasecki

Że będzie ciężko i na miejscu trze-
ba być jak najszybciej, bo 

każda minuta 

jest na wagę złota, że trzeba błyskawicz-
nie zrobić rozpoznanie i przystąpić do akcji 
ratunkowej. Bo ktoś tam na dole, kilka 
metrów pod ziemią, potrzebuje pomocy.

Był maj 2010 roku. Jak dotąd była to 
ostatnia tak poważna akcja 

w biedaszybach. 
Dawniej zdarza-

ły się 

częściej, bo wyrobiska powstawały jedno 
po drugim. Dziś dziur w ziemi, skąd ludzie 
na własną rękę i nielegalnie wydobywają 
węgiel, w Wałbrzychu prawie już nie ma. 
Potwierdzają to w rozmowach strażnicy 
miejscy, monitorując tereny leśne. Może 
jeszcze gdzieś desperaci „eksplorują” ama-
torskie szyby, ale to są jednostki. Kilkadzie-
siąt lat temu całe rodziny utrzymywały się 
z wydobywania węgla z biedaszybów. W 
prowizorycznie zabezpieczonych dziurach 
często dochodziło do wypadków. – Dziś w 
ogóle nie wyjeżdżamy do tego typu akcji, 
ale jeszcze 10-15 lat temu było zupełnie 
inaczej – wspomina Paweł Kaliński, za-
stępca komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Wałbrzychu.     

Gdy strażacy pojawili się na miejscu w 
rejonie ulic II Armii i Sportowej, okazało 
się, że nie ma szans wjechać dużymi au-
tami pod górkę, gdzie doszło do wypadku. 

Krajobraz po biedaszybach*
Rok Ilość zatrzymanych Ilość zasypanych  
 osób  dziur 
2014 186 556 
2016 242 141 
2017 169 93 
2018 36 95 
2019 28 57 
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Uratował go trzonek od łopaty   
To był dzień jak co dzień. Wałbrzyscy strażacy w oczekiwaniu na ewentualne 
zgłoszenia zabijali czas „duperelami”. Nagle pomieszczenie wypełnił głośny sy-
gnał. Instynktownie zerwali się ze swoich miejsc. Gdy usłyszeli, że człowieka 
zasypało w biedaszybie, wiedzieli, co się święci.  

 » Akcje ratownicze w biedaszybach należały do bardzo trudnych
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Ilość osób kopiących 
w biedaszybach*

Lata 2005-2014 – 250-300 osób 
Lata 2014-2018 – 30-50 osób 

Rok 2019 – 10-15 osób

Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia jest rok w rok bardzo 
mocno zaangażowana w kul-
tywowanie tradycji górniczych. 
To dzięki takim uroczystościom 

możemy dowiedzieć się więcej 
na temat przeszłości miasta. Jan 
Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni, 
cieszył się, że impreza zakończyła 
się sukcesem organizacyjnym. 

Festiwal trwał od 1 do 7 grudnia. 
W jego trakcie odbyły się biesiady 
dla dzieci i dorosłych. Kobiety 
bawiły się na Babskim Combrze. 
Odbywały się konkursy i wystawy. 

Całość zwieńczył koncert Another 
Pink Floyd. Wynika z tego, że 
postawiony przez organizatorów 
cel został zrealizowany. 

– Duża w tym zasługa Rodzinnej 
Szychty, co w sumie składało się na 
szereg imprez dla dzieci i młodzieży 
– mówi Jan Jędrasik. Łącznie w 15 
wydarzeniach, które składały się na 
Festiwal Tradycji Górniczych, wzię-
ło udział ponad 4 tysiące gości. 

SCB

WAŁBRZYCH

Udana Barbórka 
W Starej Kopalni podsumowano 5 edycję Festiwalu Tradycji Górni-
czych Barbórka 2019. Zeszłoroczna impreza okazała się hitem. 
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Że będzie ciężko i na miejscu trze-
ba być jak najszybciej, bo 

każda minuta 

jest na wagę złota, że trzeba błyskawicz-
nie zrobić rozpoznanie i przystąpić do akcji 
ratunkowej. Bo ktoś tam na dole, kilka 
metrów pod ziemią, potrzebuje pomocy.

Był maj 2010 roku. Jak dotąd była to 
ostatnia tak poważna akcja 

w biedaszybach. 
Dawniej zdarza-

ły się 

 » Strażacy często narażali życie, 
żeby wydostać poszkodowanych



4 WIESZ CO | NR 6/11.02.2020 r.

Znów musimy wrócić do 
ulubionego Pulp Fiction i sceny, 
gdy John Travolta jako Vincent 
Vega kładzie na stół tajemni-
czą czarną teczkę. W chwili 
otwarcia oślepia go żółte lub 
jak kto woli lekko pomarań-
czowe światło. Widzowie nie 
wiedzą, co jest w środku i 
nigdy się nie dowiedzą. Od tej 

pory mogą tylko snuć domysły. 
My stawiamy, że mogła tam 
znajdować się Złota Palma z 
Cannes. A tak naprawdę ktoś 
z planu włożył do teczki jakąś 
lampkę i dwie baterie. I po ta-
jemnicy. A szumu przy tym było 
prawie tyle, ile po podpisaniu 
przez prezydenta Andrzeja 
Dudę tzw. ustawy kagańcowej.  

Identycznie rzecz się miała 
z czarną teczką, którą w 1990 
roku przywiózł do Polski bliżej 
nikomu nieznany Stanisław 
Tymiński. Pamiętacie takiego 
jegomościa? Wziął się znikąd, 
niczym Borewicz ścigający kry-
minalistów w kolejnych od-
cinkach „07 zgłoś się”. Wziął 
udział w wyborach i wszedł 

do ich drugiej tury, pokonując 
wcześniej rozpoznawalnych 
polityków, Tadeusza Mazo-
wieckiego i Włodzimierza Ci-
moszewicza. Stan, który nieco 
wcześniej poślubił Peruwiankę 
i przemierzał najbardziej nie-
dostępne rejony Amazonii, 
zgłębiając duchowość tam-
tejszych Indian, stał się polską 

sensacją, bo w pierwszej turze 
dostał 3,8 mln głosów. Czy 
wy to w ogóle ogarniacie? 
Stał się fenomenem, ale to 
temat na inną historię. Gość 
nie rozstawał się ze swoją 
czarną teczką. Opowiadał, 
że jej zawartość stanowią 
kompromitujące Lecha Wałęsę 
dokumenty. Oczywiście, macie 
rację! Nikt nigdy nie zobaczył, 
co Tymiński miał w środku. 
My stawiamy, że woził ze 
sobą brudną bieliznę, ale ile 
zamieszania tą teczką narobił! 
Nikt na szczytach władzy w 
państwie, gdzie demokracja 
dopiero raczkowała, nie wy-
obrażał sobie, by Tymiński 
pokonał w drugiej turze Wa-
łęsę. Rozkręciła się medialna 
machina. A to w jednej gaze-
cie jakiś spec stwierdził, że z 
jego zdrowiem psychicznym 
nie jest do końca wszystko w 
porządku i jakichś tam kloc-
ków na strychu mu brakuje. 
A to telewizja publiczna wy-
emitowała program, z którego 
jasno wynikało, że Stan leje 
swoją żonę. Co z tego, że póź-
niej TVP proces o pomówie-
nie przegrała, skoro w dobie 
jedynej dostępnej telewizji 

ściąganej za pomocą kawał-
ka aluminium wystającego 
z ramy okiennej o jego wy-
bryku usłyszały miliony ludzi. 
Tymiński ostatecznie przegrał 
z Wałęsą i potem przepadł.

Ile by jednak dali obecni 
kandydaci chcący zostać gło-
wą państwa, żeby zaistnieć 
w zbliżających się wyborach 

prezydenckich podobnie jak 
Tymiński 30 lat temu? Nie 
przyznają się, ale daliby wie-
le. Jesteśmy pewni. Tylko czy 
stać ich, żeby w kampanii 
wyciągnąć symboliczną tecz-
kę, dzięki której ich poparcie 
nagle wystrzeli? Wiemy, że 
wybory odbędą się 10 maja, 
a chęć startu oficjalnie ogłosiło 
sześcioro polityków. Urzędują-
cy prezydent długo zwlekał z 
podjęciem decyzji, ale w koń-
cu ogłosił „startuję”. Było to 
niemal tak pewne jak ostatnie 
podwyżki cen w warzywniaku 
czy mięsnym. Kto mu zagrozi? 

Nie oszukujmy się, wybory 
prezydenckie to raczej plebi-
scyt popularności i wyścig na 
wizerunkowe show. Zapytaj-
cie młodzieży, kim jest Wło-
dzimierz Kosiniak-Kamysz? 
Poniosło nas, może będzie ła-
twiej gdy puścicie z głośników 
jego głos. Stawiamy, że ktoś 
go pomyli z jakimś pastorem 
od Zielonoświątkowców. A 
Małgorzata Kidawa-Błońska? 
Raczej bliżej jej do gwiazdy la-
tynoamerykańskiej telenoweli 
niż wytrawnej pani prezydent. 
Idziemy o zakład, że widząc 
jej zdjęcie, łatwiej będzie o 
niej pomyśleć jako dalszej 
krewnej Zehry z serialu „Wię-
zień miłości”. Dwóch panów 
B – Krzysztofa Bosaka i Ro-
berta Biedronia proponujemy 
zamknąć w hotelu typu B&B. 
Prześpią się (choć odradzamy 
zakwaterowanie w jednym 
pokoju), zjedzą wspólne śnia-
danie i może dojdą do porozu-
mienia, obmyślając wspólną 
strategię działania. Widzom 
talent show Szymona Hołowni 
bliżej nie trzeba przedstawiać. 
Widząc jak ludzie śpiewają, 
grają, kręcą piruety na linie, 
czy zajmują się iluzją sam 
zapragnął zawładnąć sercami 
i umysłami wyborców. Może 
jakiś uczestnik o wielkim ta-
lencie pomoże mu 10 maja 
wprowadzić głosujących w 
stan hipnozy.  

Jeżeli tęskno wyglądacie za 
deus ex machina, szukajcie 
czarnej teczki. Może ktoś ją 
wyciągnie zza pazuchy na 
ostatniej prostej wyborczego 
wyścigu.      

Tomasz Piasecki

FAKTY

Ktoś „zagra” czarną teczką? 
To element garderoby, który może mieć decydujące znaczenie w 
zbliżających się wyborach prezydenckich. Tak sobie wymyślili-
śmy. Padło, że odbędą się 10 maja. Pewnie dla większości ta data 
ma mniejsze znaczenie niż najbliższe El Clasico, ale warto ją za-
pamiętać. Tego dnia nie wybierzemy notariusza, tylko głowę pań-
stwa. To chyba ważne.   
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Z inicjatywą wyremonto-
wania obiektu wystąpił jeden 
z mieszkańców Wałbrzycha, 
który zorganizował zbiórkę 
na jednym z serwisów inter-
netowych. Pomysł ciekawy, 
choć zbiórka zatytułowana 

„Nowa Zorza: Żeby Polska była 
Polską”, jest zadaniem dość 
karkołomnym biorąc pod uwa-
gę potrzebną sumę pieniędzy, 
by obiekt przywrócić do stanu 
pozwalającego na korzystanie 
z niego. Inicjator zbiórki dał 

sobie 12 miesięcy na zebranie 
potrzebnych funduszy. Według 
jego wyliczeń – kupno plus 
przeprowadzenie niezbędnych 
prac adaptacyjnych, to wyda-
tek rzędu 1,2 mln zł. Znaleźli 
się już pierwsi chętni, którzy 

wpłacili swoje pieniądze na ten 
ambitny cel.

Przypomnijmy, że budynek 
przy ulicy Andersa znajduje 
się w użytkowaniu wieczy-
stym Dolnośląskiego Centrum 
Filmowego we Wrocławiu. 
W styczniu odbył się kolejny 
przetarg dotyczący sprzedaży 
tej nieruchomości, ale po raz 
kolejny nie znalazł się chętny 
na kupno Zorzy.               SCB

Zorza odzyska blask?
Jak przywrócić świetność Zorzy? Pojawiła się iskierka nadziei, że 
tak się właśnie stanie z tym, wałbrzyskim kinem. 
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- Analizę, gdzie taki ba-
sen powinien powstać, wy-
konała firma zewnętrzna. 
Jednocześnie razem z gminą 
Lubliniec prowadzimy działa-
nia, które być może pozwolą 
wypracować nam model w 
programie partnerstwa pu-
bliczno-prawnego i dzięki 
temu na tę inwestycję uda się 
pozyskać środki zewnętrzne – 
informuje prezydent Roman 
Szełemej.

Wiesław Smolec z firmy 
Agra Pool Consulting przed-
stawił wyniki przeprowadzo-
nej analizy. Firma ta od wielu 
lat specjalizuje się w basenach 

i uczestniczy w wielkich, wie-
lomilionowych inwestycjach, 
ale również w tych mniej-
szych, jak choćby przy budo-
wie Delfinków.

- Lokalizacja dla odkryte-
go letniego Parku Wodnego 
Wałbrzych to sprawa bardzo 
ważna, wręcz priorytetowa. 
Poznaliśmy trzy wstępnie 
wskazane lokalizacje – Ru-
sinowa, Nowe Miasto, Biały 
Kamień. Każda ma swoje 
walory, ale wzięliśmy pod 
uwagę czynnik demogra-
ficzny, a ten dla Wałbrzycha 
nie jest zbyt przyjazny, bo z 
danych statystycznych wy-

nika, że w 2030 roku miasto 
będzie liczyło nieco ponad 
70 tysięcy mieszkańców – 
mówi Smolec. Według niego 
duże znaczenie przy lokali-
zacji basenu odkrytego ma 
także zasięg oddziaływania. 
Ważnym aspektem jest czas 
dotarcia do basenu, zarówno 
samochodem, jak i pieszo 
i to w tej analizie odegrało 
również bardzo istotną rolę. 

- Trzeba sobie jasno po-
wiedzieć, że baseny rzadko 
są dochodowe, a najczęściej 
samorządy muszą dokła-
dać do ich funkcjonowania. 
Dlatego ważne jest, żeby 

wybrać taką lokalizację, aby 
zminimalizować straty samo-
rządu – podkreśla Wiesław 
Smolec.

I okazuje się, że najlepszym 
rozwiązaniem ze względu na 
demografię, czas dojazdu, a 
także bliskość funkcjonujące-
go od lat kompleksu zamknię-

tego Aqua-Zdrój, jest jednak 
dzielnica Biały Kamień.

- W naszej ocenie to opty-
malna lokalizacja. Istnieje tu 
już infrastruktura, a basen 
odkryty może współdziałać z 
istniejącym obiektem. W oko-
licy też są największe skupi-
ska ludzi, a więc ewentualne 

osoby, które z tego basenu 
będą korzystać – tłumaczą 
przedstawiciele firmy Agra 
Pool Consulting. 

Mówiąc o budowie takiego 
obiektu trzeba liczyć się z 
wydatkiem w granicach 15-
20 mln zł.  

SCB

FAKTY / REKLAMA

Wymyślili, gdzie zbudować basen 
Z analizy wykonanej przez zewnętrzny 
podmiot, jakim jest Agra Pool Consul-
ting, wynika, że basen otwarty w Wał-
brzychu może powstać tylko w dziel-
nicy Biały Kamień. W bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącego od lat kom-
pleksu Aqua-Zdrój.
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 » Basen odkryty w Wałbrzychu miałby 
powstać w sąsiedztwie Aqua-Zdroju
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Najpierw kilka faktów, o 
których nie wszyscy muszą 
wiedzieć. Projekt budowlany 
obwodnicy robiła10 lat temu 
pewna firma z Katowic. Jej pra-
cownicy nie wzięli pod uwagę 
niektórych lokalnych uwarunko-
wań. Stworzono też koncepcję 
ruchu, ale i w tym przypadku 
zrobiono to raczej „na czu-
ja”, bez jakiejś szczegółowej 
analizy. Co więcej, miasto nie 
uczestniczyło w całym procesie 

projektowym. Krótko mówiąc 
darowanemu koniowi w zęby 
się nie zagląda. Przez to po-
pełniono kilka błędów projek-
towych, z których jeden może 
być bardzo uciążliwy dla setek, 
a może nawet tysięcy ludzi. 
Na przykład zamieszkujących 
ul. Chrobrego w jej początko-
wym i środkowym fragmencie 
niedaleko pl. Grunwaldzkiego. 

Dotąd było tak, że ludzie 
wracający z warsztatów sa-

mochodowych, gabinetów 
lekarskich, banku, zakładu 
pogrzebowego czy sami 
mieszkańcy bloków poło-
żonych przy ul. Chrobrego 
mogli swobodnie skręcać w 
lewo na wysokości komendy 
policji. Po powstaniu w tym 
miejscu estakady i zakończe-
niu budowy obwodnicy, taką 
możliwość będą mieć tylko 
karetki. – W projekcie jest 
zaplanowany przesmyk albo 

przelotka wyłącznie dla po-
gotowia. Zwykli ludzie chcący 
skręcić w lewo będą mogli to 
zrobić zawracając najwcze-
śniej na wysokości byłej stacji 
paliw, lub dopiero na Starym 
Zdroju. To jakiś absurd – de-
nerwuje się Grzegorz Ważny, 
reprezentujący mieszkańców 
ulicy Chrobrego. Problem nie 
dotyczy tylko ich, ale także 
tych zamieszkałych choćby 
przy ul. Lotników, Zakopiań-

skiej czy Batorego. Może 
nawet kilka tysięcy osób. 
Kawałkiem asfaltu pojadą 
karetki, ale nie osobówki. W 
mieście przyznają, że to pro-
blem, a udostępnienie prze-
smyku zwykłym kierowcom 
byłoby zbyt ryzykowne, bo 
to bardzo kolizyjny zjazd. To 
samo mówią policjanci. Prze-
budowanie tego fragmentu 
drogi jest wykluczone, bo 
projekt został zaakceptowa-

ny, a pozwolenie wydane. W 
tym wypadku nic już się nie 
da zrobić.    

– Jest inny pomysł, ale 
wymaga stworzenia nowej 
organizacji ruchu. Ulica Czer-
wonego Krzyża musiałaby 
pozostać dwukierunkowa, 
a na ulicy Szmidta należało-
by odwrócić kierunek. Czyli 
ruch skierować od góry do 
dołu, do placu Grunwaldzkie-
go, a nie na odwrót, jak jest 
obecnie – tłumaczy Grzegorz 
Ważny. Pomysł wydaje się 
sensowny, także dla miejskich 
urzędników, ale… Nic nie 
jest przecież bezkosztowe. 
Po skończeniu obwodnicy do 
remontu pójdzie właśnie pl. 
Grunwaldzki, więc puszczenie 
tędy ruchu z ul. Szmidta by-
łoby co najmniej kłopotliwe, 
ale nie niemożliwe. Trzeba 
by zmienić organizację ruchu, 
przeprojektować sygnalizację 
świetlną. – Będziemy o tym 
rozmawiać, bo dostrzega-
my problem. Parametry ul. 
Czerwonego Krzyża umożli-
wiają, by była na stałe dwu-
kierunkowa. Więc tu kłopotu 
nie ma, większy może być w 
przypadku Szmidta. Jestem 
otwarty na propozycje miesz-
kańców. Trzeba się spotkać 
i porozmawiać, a na pewno 
wypracujemy najlepsze roz-
wiązanie – mówi Krzysztof 
Fila, kierownik Biura Transpor-
tu i Ruchu Drogowego UM w 
Wałbrzychu. 

Budujące, że urzędnicy nie 
mówią nie da się, nie można. 
Chcą się spotykać, rozma-
wiać. To już dużo. Bo co to 
da, że będziemy narzekać 
na zły projekt. Trzeba znaleźć 
zadowalające rozwiązanie dla 
każdej ze stron. 

Tomasz Piasecki

FAKTY

 » Po zakończeniu inwestycji jadący od strony pl. 
Grunwaldzkiego ul. Chrobrego nie będą mogli 
skręcić w lewo, żeby np. pojechać do galerii

Nie będzie jak tu się „wbić”  
Umówmy się, jeśli pod waszymi oknami budują drogę, to macie 
nadzieję, że po jej skończeniu będzie tylko lepiej. W przypadku 
mieszkańców ul. Chrobrego w Wałbrzychu wcale tak nie musi 
być. Po wybudowaniu obwodnicy mogą mieć duży problem. 
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Przypomnijmy, że o pla-
nach remontu zrujnowanej 
willi mówi się już od kilku lat. 
Prawdopodobnie w pierwszym 
kwartale tego roku miasto 
otrzyma zgodę i pozwolenie 

na budowę. Zrujnowany obiekt 
zatem doczeka się remontu, 
a w przyszłości ma się w nim 
mieścić urząd stanu cywilne-
go i sala ślubów. Inicjatorzy 
przedsięwzięcia, a więc gmina 

Wałbrzych, liczą że fizyczne 
prace rozpoczną się w kwietniu 
lub maju i potrwają około 12 
miesięcy. Środki na remont nie-
ruchomości mają pochodzić z 
Europejskiego Banku Inwesty-

cyjnego (EBI). Prace pochłoną 
około 7 mln zł. Remont wilii 
nr 2 przy ul. Zamkowej jest 
jednym z kilkudziesięciu zadań 
inwestycyjnych, które są reali-
zowane w ramach współpracy 
z EBI.

Przypomnijmy, że piękna 
willa przy Zamkowej ma długą 
historię, ale od ponad 20 lat 
popada w ruinę.

SCB

Ta willa zasługuje na remont
Wkrótce powinny rozpocząć się prace przy remoncie willi znajdu-
jącej się przy ulicy Zamkowej 2 w Wałbrzychu.
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Zniszczenia podczas II woj-
ny światowej nie dosięgły 
regionu wałbrzyskiego. Linia 
frontu zatrzymała się bowiem 
pod Strzegomiem, oszczę-
dzając stare sudeckie miasta. 
Dziś możemy podziwiać za-
bytkowe starówki miejskie, 
których niektóre zabudowania 
pamiętają jeszcze odbywające 
się tu cyklicznie targi. 

Pozostałością po tych wy-
darzeniach są np. charakte-
rystyczne kamienice z pod-
cieniami w Wałbrzychu, czy 
Kamiennej Górze, które wy-
korzystywano jako doskonałe 
miejsce do handlu lokalnie 
wytwarzanym płótnem. O 
miejscowych tradycjach ku-
pieckich świadczą także sym-
bole zamorskich kontaktów 
tutejszych kupców, takie jak 
rzeźba Neptuna na rynku w 
Świdnicy, czy kamienica Pod 
Kotwicą w Wałbrzychu.

Wałbrzych – miasto 
białego i czarnego 

złota
To byłe miasto wojewódzkie, 

nazywane miastem czarnego 
i białego złota z uwagi na 
dominację dwóch gałęzi prze-
mysłu – produkcji porcelany i 
wydobycia węgla kamiennego 
(wałbrzyskie kopalnie czynne 
były do lat 90. XX w.)

Aby zwiedzić wałbrzyską 
starówkę, najlepiej zostawić 
samochód na parkingu przy 
ul. Rycerskiej. Bezpośrednio 
z parkingu możemy zejść 
na rynek, którego niektóre 
zabudowania mieszczańskie 
pochodzą z XVII, XVIII i XIX 
w. Ciekawostką jest fakt, że 
ratusz miejski nie znajduje się 
w rynku, a na sąsiadującym z 
nim pl. Magistrackim. Obok 
rynku, przy pl. Kościelnym 
znajduje się klasycystyczny 
kościół ewangelicki z końca 

XVIII w. Z placu Kościelnego 
dojdziemy do Muzeum Por-
celany z kolekcją historycznej 
porcelany śląskiej (ul. 1 Maja 
9, www.muzeum.walbrzych.
pl). Jeżeli mamy więcej cza-

su, możemy powrócić na 
plac Magistracki i stamtąd 
przespacerować się do po-
bliskiego Parku Sobieskiego, 
skąd roztacza się malownicza 
panorama na miasto.  

Świdnica – rynek 
z tradycjami

Świdnicką starówkę wy-
różnia zabytkowa, zwarta 
zabudowa i zachowany w 
niezmienionym stanie od 
czasów średniowiecza układ 
urbanistyczny centrum miasta. 
Kolorowe kamienice, rzeź-
bione barokowe fontanny i 
odbudowana wieża ratuszo-
wa, z której można podziwiać 
panoramę miasta są wizy-
tówką świdnickiego rynku, 
na którym znajduje się Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa. 
Rozpoczynając zwiedzanie 
Świdnicy można, podejść do 
informacji turystycznej w bu-
dynku ratuszowym, aby tam 
pobrać plan starego miasta. 

Nieopodal rynku nad miastem 
góruje Katedra pw. Św. Stani-
sława i Wacława. Wychodząc 
z rynku ul. Bohaterów Getta 
dojdziemy do ewangelickie-
go Kościoła Pokoju, który 
jest zabytkiem wpisanym na 
listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturowego UNESCO. 
Wszystkie te najważniejsze 
zabytki znajdują się w bardzo 
bliskiej odległości. 

Cykl oparty na propozycjach 
wycieczek tematycznych po 
Aglomeracji Wałbrzyskiej za-
wartych w publikacji „Zabytki, 
góry, blisko natury” wydanej 
przez Lokalną Organizację 
Turystyczną Aglomeracji Wał-
brzyskiej. 

Red

RUSZAJ W DROGĘ

 » Niektóre zabudowania 
mieszczańskie wałbrzyskiego rynku 

pochodzą z XVII i XVIII wieku
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Miasta do odkrycia
Aglomeracja Wałbrzyska jest regionem atrakcyj-
nym nie tylko dla miłośników historii, ale także 
dla osób szukających kontaktu z przyrodą. Razem 
z Lokalną Organizacją Turystyczną  WieszCo pre-
zentuje gotowe scenariusze tematycznych wycie-
czek po Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Gdy mamy czas
Chcąc poznać inne starówki miejskie w okolicy warto jeszcze 

dotrzeć do oddalonej od Wałbrzycha o 24 km  Kamiennej Góry 
i do oddalonej od Wałbrzycha o 37 km Nowej Rudy.

Kamienna Góra – miasto tkaczy 
Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od rynku, którego zabudowa 

pochodzi głównie z przełomu XVIII i XIX w. Do dziś zachowało 
się kilka barokowych kamienic z podcieniami. W jednej z nich 
swoją siedzibę ma Muzeum Tkactwa. Następnie kierujemy się 
ul. Mickiewicza i mijamy najstarszy kościół w mieście pw. Św. 
Piotra i Pawła. Ciekawostką Kamiennej Góry jest to, że ratusz 
znajduje się poza granicami rynku – zaprojektowany w stylu 
neorenesansowym budynek znajdziemy przy pl. Grunwaldz-
kim. Stąd ul. Karola Miarki, przy której znajduje się najstarsza 
kamienica w mieście, wrócimy do rynku.  

Nowa Ruda – miasto czerwonego piaskowca
Warto zwiedzić zgodnie z zaplanowaną trasą, tzw. „Szla-

kiem spacerowym grodu nad rzeką Włodzicą”, na której 
znajdują się najciekawsze zabytki oraz osobliwe miejsca. 
Wędrówkę rozpoczynamy w rynku. Trasa została oznaczona w 
terenie żółto-czerwonym kwadratem, czas jej przejścia to ok. 
godziny. Szczegółowe informacje, propozycje innych szlaków 
oraz ciekawe miejsca (jak np. zabytkowy ratusz i kościół św. 
Mikołaja) zostały opisane w aplikacji mobilnej Miasta Nowa 
Ruda, którą można bezpłatnie pobrać na telefon w sklepie 
Play lub App Store wpisując w aplikacjach hasło Nowa Ruda.

W drodze powrotnej do Wałbrzycha możemy zatrzymać 
się w Jedlinie-Zdroju, w Pałacu Jedlinka, gdzie miała siedzibę 
paramilitarna niemiecka organizacja Todt, nadzorująca prace 
w podziemiach w ramach projektu Riese.

 » Nową Rudę warto zwiedzić 
„Szlakiem spacerowym grodu nad 
rzeką Włodzicą”
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KUPON

Artyści oznaczeni numerami, 
widoczni na fotografii to... No 
waśnie kto to taki?
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Wielu odlicza dzień za 
dniem i odkłada złotówki, by 
być przygotowanym na zgar-
nięcie tych gier już sekundy po 
otwarciu sklepów, ale... Czy 
tak naprawdę warto? 

Jak się okazuje, nie wszy-
scy będą czekać od 6.00 na 
wielkie otwarcie i walkę o 
gry porównywalną do tej o 
karpia przed Wigilią. Niedaw-

no znalazłam w internecie 
forum dotyczące „cierpliwego 
grania”. O co w nim chodzi? 
O to, by po setnej porażce 
nie poddawać się i znowu 
ruszać do boju? Nie do koń-
ca. Wyznawcy tej ideologii 
twierdzą, że często bardziej 
wartościowym jest sięgnięcie 
po starsze tytuły, które ukry-
wają się na samym końcu 

naszych zakurzonych półek i 
poświęcenie im trochę uwa-
gi. Zainspirowana wpisami 
wielu graczy, zdecydowałam 
się na zrobienie sobie małego 
wyzwania, które zaczęłam 
od znanego wszystkim „Red 
Dead Redemption” na moje 

PS3. I muszę wam przyznać – 
bardzo mi ta idea przypadła 
do gustu. W trakcie jednej 
z misji, gdy uciekając przed 
wrogami musiałam zestrzeli-
wać ich z koni, pomyślałam 
„Jak wiele tak genialnych 
gier jeszcze nie odkryłam?”. 

Dlatego teraz, zamiast na 
nowych premierach, skupię 
się na klasykach i dawnych 
bestsellerach. I do tego zachę-
cam i Was.

Wiktoria „Wikunya” – SKN Challenger

MISZMASZ

Sąd cywilny na wniosek 
osoby mającej w tym interes 
prawny może stwierdzić naby-
cie spadku przez spadkobier-
ców zgodnie z art. 1025 par. 
1 kodeksu cywilnego. Dotyczy 
to również sytuacji, w której o 
stwierdzenie spadku wystąpi 
wierzyciel zmarłego dłużnika. 
Stwierdzenie nabycia spad-

ku nie może jednak nastą-
pić przed upływem sześciu 
miesięcy od chwili otwarcia 
spadku (śmierci dłużnika), 
chyba że wcześniej wszyscy 
znani spadkobiercy złożyli już 
oświadczenie o przyjęciu lub 
o odrzuceniu spadku. Kwestię 
tę regulują przepisy art. 924 i 
art. 1026 kodeksu cywilnego. 

Zatem wierzyciel zmarłego 
dłużnika (w tym np. zmarłego 
przedsiębiorcy) może wystą-
pić z wnioskiem o stwierdze-
nie nabycia spadku po nim 
wskazując interes prawny 
oraz wskazując znanych mu 
spadkobierców. Wierzyciel 
może ustalić spadkobierców 
występując do urzędu stanu  

cywilnego o przesłanie aktu 
urodzenia dłużnika na pod-
stawie art. 83 ust. 2 ustawy 
Prawo o aktach stanu cy-
wilnego. Brak informacji o 
spadkobiercach dłużnika nie 
jest jednak przeszkodą do 
złożenia wniosku do sądu o 
stwierdzenie nabycia spadku, 
albowiem sąd spadku ma 
obowiązek z urzędu ustalić 
spadkobierców wzywając 
spadkobierców do udziału 
w sprawie poprzez ogło-
szenie. Po upływie trzech 
miesięcy od ogłoszenia sąd 
wyznacza rozprawę, na którą 
wzywa wnioskodawcę (wie-
rzyciela) oraz ujawnionych 

spadkobierców. W posta-
nowieniu spadkowym sąd 
określa spadkodawcę oraz 
wszystkich spadkobierców, 
którym spadek przypadł wraz 
z wysokością ich udziałów w 
spadku.

Macie jakiś kłopot? Pisz-
cie do naszego prawnika, 
a on spróbuje wyjaśnić 
wam prawne zawiłości i 
umiejętnie wytłumaczy, 
jak poruszać się w gąszczu 
pr zepisów. Czekamy na 
maile pod adresem: redak-
cja@wieszco.pl. 

Radca prawny Adam Daraż 
z Kancelarii Radcy Prawne-
go DARAŻ i DORADCY ul. 

Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-
brzych, tel. 601472787, e-ma-
il: kancelaria@daraz.pl.

Red

Prawnik radzi 
Czy wierzyciel może sądownie ustalić spadkobier-
ców dłużnika? Na to właśnie pytanie w tym tygo-
dniu odpowiada nasz prawnik Adam Daraż. 

Okiem gracza

Cierpliwy gracz
Kolejne miesiące niosą ze sobą wiele 
dużych premier – nowy „Doom” wy-
chodzi już w marcu, poza nim czeka-
ją na nas remake „Resident Evil 3” 
i „Final Fantasy VII”, a na dokładkę 
„Cyberpunk”, o którym tyle graczy 
marzy... 
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UWAGA KONKURS  
Chcecie miło spędzić walentynki? My wam to ułatwimy. W 

najbliższą sobotę, 15 lutego o godz. 20.00 zapraszamy was na 
największy festiwal muzyki elektronicznej w tej części Polski. 
W Aqua-Zdroju zagra prawdziwa legenda, DJ i producent, 
ATB. Chcesz pobawić się na tej imprezie? Weź udział w naszym 
konkursie i wygraj jedno z sześciu pojedynczych zaproszeń! 

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, ale łatwo nie będzie. 
Widzisz zdjęcie? Artyści oznaczeni numerami, widoczni na 
fotografii to... No waśnie kto to taki? Dla ułatwienia dodajmy, 
że zdjęcia wykonane zostały podczas koncertu odbywającego 
się w Wałbrzychu.

Do wygrania jest sześć pojedynczych biletów na koncert ATB. 
Zaproszenia wygrają osoby, które jako pierwsze zgłoszą się z 
poprawnie wypełnionym kuponem do naszej redakcji przy ul. 
Mazowieckiej 3 w Wałbrzychu (budynek OK Centrum, I piętro). 
Czekamy na was tylko w czwartek (13 lutego) od godz. 15:00 
do 18.00. Ale uwaga, każdy z 6 szczęśliwców otrzyma tylko 
jeden bilet. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na 
stronie www.wieszco.pl.

Nagrody do odebrania w siedzibie redakcji 
WieszCo przy ul. Mazowieckiej 3 

w Wałbrzychu (budynek OK Centrum, I piętro).

SKN

CHALLENGER
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To nawiązanie do pomysłu 
budowy basenu odkrytego, 
którego lokalizację już wska-
zano. Szerzej o tym piszemy 
na str. 5 tego wydania Wiesz-
Co. My chcieliśmy się dowie-
dzieć, jaka inwestycja wa-
szym zdaniem powinna zostać 
zrealizowana jako pierwsza. 
Podsunęliśmy wam możliwe 

odpowiedzi: basen otwarty, 
lodowisko i ścianka wspi-
naczkowa, ale pozostawiliśmy 
także miejsce na inwencję 
przepytywanych. 

Dziękujemy, że wzięliście 
udział w kolejnej naszej son-
dzie. Na pytanie odpowie-
działo 100 osób – 75 kobiet 
i 25 mężczyzn. Ta liczba rzecz 

jasna nie stanowiła grupy 
reprezentatywnej, ale chodzi 
wyłącznie o zabawę. Najwię-
cej ankietowanych wskazało 
na basen. Wśród odpowiedzi 
inna inwestycja dominował 
remont stadionu na Nowym 
Mieście, ale także motopark, 
strzelnica, profesjonalna hala 
lekkoatletyczna, skate park na 

otwartym terenie i… dworzec 
PKS.

Red

MISZMASZ / FAKTY
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przepytuje Was 
Poprzednia sonda bardzo wam się spodobała, więc podążyliśmy 
tym samym tropem, znów pytając was o preferencje. Próbowa-
liśmy wydobyć od ankietowanych, jaka inwestycja sportowa 
powinna być zrealizowana w Wałbrzychu w pierwszej kolej-
ności. 

2

Jaka inwestycja sportowa powinna być zrealizowana 
w Wałbrzychu jak najszybciej 

– budowa basenu odkrytego, lodowiska, 
ścianki wspinaczkowej, 

czy może inna? Podaj jaka? 

Wodociągi Wałbrzych w 
procesie produkcji wody eks-
ploatują duży zakład w Mar-
ciszowie, obejmujący ujęcia 
głębinowe i powierzchniowe 
na rzece Bóbr, mniejszy za-
kład w Unisławiu Śląskim 
oraz lokalne ujęcia. To już 
wiemy. Zachodzicie pewnie w 
głowę, co dzieje się od ujęcia 

powierzchniowego po drodze 
do waszych domów?

Proces uzdatniania wody, 
żeby można było ją bez prze-
szkód pić, jest długotrwały i 
pracochłonny. Na czym pole-
ga? Już tłumaczymy. Weźmy 
taki zakład produkcji wody 
w Marciszowie. Na rzece 
Bóbr powstał specjalny jaz. 

To taka budowla hydrotech-
niczna służąca do spiętrzania 
wody, żeby można było ją 
swobodnie czerpać z rzeki. 
Stamtąd woda bezpośrednio 
trafia do trzykomorowego 
piaskownika. To zbiornik wy-
pełniony piaskiem, gdzie 
zatrzymywane są najwięk-
sze nieczystości. Następnie 

wodę przepływającą z jazu i 
wstępnie oczyszczoną pom-
puje się do dwóch olbrzy-
mich zbiorników – każdy o 
wymiarach około 150 x 70 
m. To tak jakbyście stanęli 
na koronie stadionu przy ul. 
Ratuszowej w Wałbrzychu i 
spojrzeli w dół. Te zbiorniki 
są tak wielkie – każdy ma 

pojemność 33 tys. m. sze-
ściennych. Woda jest w nich 
przez dobę napowietrzana. 
To konieczne, bo ta pobrana 
z rzeki nie ma jednolitego 
składu fizyko-chemicznego, 
a proces napowietrzania po-
zwala to osiągnąć. Kolejnym 
etapem jest skierowanie wody 
do klarowników, w których po 
dodaniu odpowiednich związ-
ków chemicznych, mniejsze 
zanieczyszczenia opadają na 
dno. Mało wam? W końcu tak 
oczyszczona woda tłoczona 

jest do filtrów, gdzie następuje 
kolejny raz jej… czyszczenie. 
Myślicie, że to wszystko? Po 
procesie filtrowania oczysz-
czona woda powierzchniowa 
z rzeki Bóbr miesza się z inną 
wodą, pobraną z ujęć głębi-
nowych. Wtedy dochodzi do 
procesu dezynfekcji. Co to 
jest? To usuwanie lub nisz-
czenie mikroorganizmów 
chorobotwórczych. Dezyn-
fekcja hamuje ich wzrost 
oraz rozmnażanie. Jest to 
konieczne, gdyż picie wody 

zanieczyszczonej mikroorga-
nizmami stanowi zagroże-
nie dla zdrowia człowieka.
Wreszcie woda jest tłoczona 
do sieci magistralnych do-
prowadzających ją do Wał-
brzycha – mają one średnicę 
od 350 do 600 mm – i trafia 
do zbiorników, które znajdują 
się m.in. na Sobięcinie, Sta-
rym Zdroju czy powyżej Har-
cówki. System zbiorników i 
przepompowni rozprowadza 
wodę do odbiorców zapew-
niając odpowiednie ciśnienie. 

Nie byłoby to wszystko 
możliwe bez zaangażowania 
wielu pracowników. Obsługa 
całego systemu jest całodo-
bowa, trwa przez 7 dni w 
tygodniu, przez 365 dni w 
roku. I najważniejsze. Syste-
matycznie badana jest jakość 
produkowanej wody, ale to 
temat na odrębną opowieść. 
Na końcu tego długiego pro-
cesu jesteśmy my – odkrę-
camy kran i leci krystalicznie 
czysta woda.

Red
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 » Pompownia drugiego stopnia. Woda 
wtłaczana jest do magistrali, którą 
płynie w kierunku Wałbrzycha

Jest czysta jak łza
Tak się zwykło mówić o czymś, co jest nieskazi-
telne. Taka jest właśnie woda dostarczana przez 
Wodociągi Wałbrzych. Nie ma w tym odrobiny prze-
sady. Jesteście ciekawi, jak to się dzieje, że w kra-
nach mamy tak dobrą wodę?  
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Te liczby działają na wyobraźnię
W zakresie przesyłu wody Wodociągi Wałbrzych użytkują 

736 km sieci wodociągowej, w tym:
– 229,7 km sieci magistralnej (przesyłowej),

– 506,3 km sieci rozdzielczej
Ponadto na terenie działania Wodociągów Wałbrzych znajduje się 

14008 sztuk czynnych przyłączy wodociągowych.

2

Poprzednia sonda bardzo wam się spodobała, więc podążyliśmy 
tym samym tropem, znów pytając was o preferencje. Próbowa-
liśmy wydobyć od ankietowanych, jaka inwestycja sportowa 

czy może inna? Podaj jaka? czy może inna? Podaj jaka? 2czy może inna? Podaj jaka? 2
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Poprzednia sonda bardzo wam się spodobała, więc podążyliśmy 
tym samym tropem, znów pytając was o preferencje. Próbowa-

czy może inna? Podaj jaka? 
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Każde zwierzę nadaje się 
do adopcji?

- Nie każde od razu. Jed-
nak przy odpowiedniej pracy 
każde zwierzę można dopro-
wadzić do stanu, że będzie 
nadawało się do adopcji, 
natomiast czasami jest to 
trochę dłuższy proces. Bywa, 
że ludzie przychodzą do schro-
niska z żądaniem, żeby dać im 
psa lub kota i są przekonani, 
że wyjdą od nas z nowym 
pupilem, ale tak to nie działa. 
Przede wszystkim zwierzęta 
idące do adopcji muszą być 
wykastrowane i wysterylizo-
wane. Muszą być zaszczepio-
ne na wściekliznę, odpchlone 
i odrobaczone. Z punktu wi-
dzenia medycznego wszystko 
musi być z nimi w porządku. 

A ze względu na charak-
ter zwierzęcia, mogą poja-
wić się problemy u nowych 
właścicieli? 

- Mamy u siebie kilka psów, 
które wiemy, że na dziś nie na-
dają się do adopcji. Wykazują, 
powiedziałbym, duży teryto-
rializm, czyli idą do nowego 
domu i od razu zawłaszczają 
go sobie. Stając się przy okazji 
pewnym zagrożeniem dla wła-
ściciela. Behawioryści pracują 
z tymi zwierzętami, ale jest to 
żmudny proces. Medycznie są 
gotowe do wyjścia, ale charak-
terologicznie jeszcze nie.  

Podobnie jak ludzie, też 
nie wszyscy mogą mieć w 
domu psa lub kota? 

- Oczywiście! Nie każdy 
człowiek jest dobrym kan-
dydatem, żeby oddać mu 
pod opiekę zwierzę. Powiem 
tylko tyle, że w schronisku 
mieliśmy wiele przedziwnych 
przypadków, gdy ktoś chciał 
zaadoptować psa. Wystarczy 
wspomnieć, że potrafili przyjść 
do nas nawet ludzie pijani 
i awanturować się, że chcą 
psa. Proces adopcyjny nie 
jest skomplikowany. Musimy 
wiedzieć, czy chcemy psa, czy 
kota. Musimy określić prefe-
rencje – płeć, wiek, wielkość 
czworonoga. Następnie doko-
nujemy pewnego wywiadu…

…weryfikując kandyda-
ta? 

- Tak można powiedzieć. 
No bo przecież nie oddamy 
psa z chorymi stawami do 
10-piętrowego budynku, w 
którym raz w tygodniu winda 
się psuje. Pytamy, ilu jest do-
mowników, wypytujemy o są-
siadów, o ewentualne alergie 
na sierść. Robimy rozpoznanie 
środowiskowe.  

W miarę możliwości stara-
my się odbyć wizytę przeda-
dopcyjną, ale nasze moce 
przerobowe nie pozwalają, 
żeby za każdym razem od-
wiedzić przyszłych właścicieli 

psa lub kota w ich domu. Bo 
wydajemy zwierzęta nie tylko 
do okolicznych miejscowości, 
ale także choćby do Warsza-
wy, czy innych miast w Polsce. 
Działamy intuicyjnie. 

Na tak zwanego „nosa”?    
- Jeżeli coś nas zaniepokoi 

podczas rozmowy, nie ma 
mowy o wydaniu zwierzę-
cia. Choć bywają sytuacje, 
że tzw. „nos” nas zawiedzie, 
adopcja jest nieudana, a nasi 
podopieczni wracają do schro-
niska. To są jednak sytuacje 
sporadyczne, jedna na dzie-
sięć. Nie zawsze jednak wina 
leży po naszej stronie lub 
osoby chcącej wziąć do domu 
psa lub kota. Charakterek 
pokazują także same zwierzę-
ta, inaczej zachowując się w 

boksie, a inaczej już u nowych 
właścicieli. Wiemy, że ludzie 
są różni. Ci poświęcający się 
psu, dający mu dużo miłości, 
także się czasami poddają i 
zwracają nam psa.   

Są jakieś uwarunkowa-
nia, że jakaś rasa jest trud-
niejsza w adopcji lub zna-
czenie ma wiek lub wielkość 
zwierzęcia? 

- Nie ma żadnej reguły. Łagod-
ne jak baranki potrafią być psy 
rasy amstaf lub owczarki nie-
mieckie, a agresją wykazują się 
chociażby jamniki czy shih tzu. 

Po jakich przejściach tra-
fiają zwierzęta do schro-
niska? 

- Tego do końca nie wiemy, 
bo większość stanowią psy 
odławiane, czyli powiedzmy 

tak ogólnie, bezdomne. Albo 
my po takie zwierzę jedziemy, 
trafia do nas przywiezione 
przez strażników miejskich lub 
ktoś z mieszkańców nam je 
dostarcza. Inną grupę stano-
wią czworonogi, którymi nie 
ma kto się zająć, gdy na przy-
kład umiera właściciel. Wbrew 
pozorom rzadko trafiają do 
nas psy skatowane, raczej 
noszące znamiona zaniedba-
nia. Ze skołtunioną sierścią, 
brudne, wychłodzone. 

W którym momencie roku 
zwierzęta częściej trafiają 
do schroniska? 

- Są to wakacje, kiedy ludzie 
niestety porzucają czworono-
gi. Wyjeżdżając na urlop, nie 
poszukują dla swojego pupi-
la zastępczego domu, tylko 

spuszczają go, pozostawiając 
na pastwę losu. Są też tacy, 
którzy przywożą do nas zwie-
rzę, mówiąc, że go znaleźli na 
ulicy, a później go odbierają. 

Czy pies lub kot to dobry 
pomysł na prezent? 

- Kiedy odwiedzają nas 
wycieczki szkolne, każdego 
– uczniów, rodziców, opieku-
nów – uczulamy, że zwierzę to 
nie jest przedmiot, tylko żywa 
istota, za którą ponosi się od-
powiedzialność. Na przykład 
przed świętami w ogóle nie 
wydajemy szczeniaków do 
adopcji, choć dostajemy takie 
zapytania. Gdy przyjeżdża do 
nas kochający tatuś i prosi o 
wydanie psiaka, bo obiecał 
córce na prezent, może być 
pewien, że usłyszy „nie”.  

Jak często zdarzają się 
adopcje? 

- Tyle, ile zwierząt oddajemy 
rocznie, praktycznie tyle samo 
trafia do schroniska. Łatwiej 
jest zdecydowanie wydać 
psa, gorzej jest z kotami. Te 
potrafią do nas nagle trafić 
w dużej ilości. Dzieje się tak, 
gdy umiera lub mocno pod-
upada na zdrowiu najczęściej 
starszy opiekun, który miał w 
domu kilkanaście kociaków, a 
schronisko musi je na „dzień 
dobry” wszystkie przyjąć. W 
przypadku kotów zdecydo-
wanie więcej jest „wejść” niż 
„wyjść” do nowych właścicie-
li. W tej chwili mamy u siebie 
około 70 psów i 40 kotów. 
Ta liczba utrzymuje się na 
podobnym poziomie od wielu 
lat. Cieszymy się natomiast, 
że nasze schronisko nie jest 
przepełnione.        

Nie trzeba jednak zwie-
rzęcia od razu adoptować, 
można stworzyć dom tym-
czasowy? 

- Można, ale często ta idea 
zamienia się w adopcję. Dom 
tymczasowy polega na tym, 
że my wydajemy zwierzę pod 
opiekę nowemu właścicie-
lowi, który nie staje się jego 
właścicielem. Ten ktoś opieku-
je się naszym podopiecznym, 
na nasz koszt leczy go, daje 
mu namiastkę domu, ciepła. 
Pies czy kot nie musi przeby-
wać w boksie, co jest ważne 
z punktu widzenia socjalizacji 
takiego czworonoga.  

Przyjęło się, że schroniska 
proszą o karmę, koce czy 
kołdry. Wy tego macie pod 
dostatkiem. Czego wam 
trzeba? 

- To są pewne stereotypy, z 
którymi zmagają się schroni-
ska chyba w całym kraju. Tak, 
karmy bytowej mamy pod 
dostatkiem. Koców i kołder 
również. Mam pewien apel, 
jeśli ktoś chciałby wspomóc 
nasze schronisko, to najlepiej 
jeśli do nas zadzwoni. My 
wtedy dokładnie powiemy, 
czego potrzebujemy. Na przy-
kład teraz przydałby się żwirek 
dla kotów.   

Kiedy schronisko przenie-
sie się do nowej siedziby? 

- Pojawiła się lokalizacja, 
nad którą od dłuższego czasu 
pracujemy. To miejsce blisko 
Gaju. Nie jest tak, że nic się nie 
dzieje w tym temacie. Jeszcze 
poczekamy, żeby zaczęła się 
zasadnicza część inwestycji, 
czyli roboty budowlane, ale 
prace, nazwijmy je admini-
stracyjnymi, są mocno za-
awansowane. Najwcześniej 
możemy przenieść się do 
nowej siedziby w przyszłym 
roku.  

Rozmawiał Tomasz Piasecki

ROZMOWA             TYGODNIA

Psy i koty potrafią 
pokazać charakterek 

Gdy mówi, to w jego głosie słychać olbrzymią pa-
sję, a w oczach widać miłość do czworonogów. 
Nie może być inaczej, gdy piastuje się podobne 
stanowisko. O „braciach mniejszych” rozmawiamy 
z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem Schro-
niska dla zwierząt w Wałbrzychu.  
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 »  – Jeśli ktoś chciałby wspomóc nasze 
schronisko, to najlepiej jeśli do nas 
zadzwoni – mówi Michał Niewiadomski, 
kierownik Schroniska dla zwierząt w 
Wałbrzychu

ROZMOWA             TYGODNIA
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W takich przypadkach zwy-
kło się mówić, że sukcesem 
organizacyjnym i frekwencyj-
nym. Nie oszukujmy się, tak 
właśnie było. Organizatorzy 
sprostali zadaniu, a na starcie 
w Sokołowsku stanęło coś 

około 400 uczestników. Ludzi 
gór, chcących zmierzyć się z 
dość poważnym dystansem, 
sprawdzić możliwości swojego 
organizmu i dowiedzieć się 
tak naprawdę, gdzie są jego 
granice. A tak już poza tym 

wszystkim, spędzić miło czas 
wśród podobnie pozytywnie 
„zakręconych” osób.  

Zimowa Wyrypa Gór Su-
chych 2020 jest po debiucie. 
Napiszmy, skąd taka nazwa, 
bo dla niektórych jest dość 

niezrozumiała. Jednak nie 
dla tych, którzy chodzą po 
wyższych i niższych pagór-
kach. To po prostu 
wymaga-
j ą c a 
w ę -

drówka górska, po której czło-
wiek czuje się… hm, jakby to 
ująć? Zmęczony, porządnie 
wyczerpany? Niech będzie. 
Wytłumaczenie chyba wy-
starczające. Tak je rozumiemy. 
Lubimy takie nazwy. Żeby się 
o tym przekonać, wystarczy 
spojrzeć na pierwszą stronę 
tego wydania naszej gazety. 
WieszCo też nam się strasz-
nie podoba. Tak jak Wyrypa, 
bo jest niekonwencjonalna, 
nieoczywista, wpada w ucho, 

usadawia się w jakimś zaka-
marku umysłu. Brawo!   

Wróćmy na chwilę do sa-
mej wędrówki po polskich 
i czeskich Górach Suchych. 
Wymagającą trasę wytyczo-
no na dystansie 25 km, ale 
nie chodziło o żadne ściga-
nie się, lecz o rekreacyjny 
przemarsz. Niektórzy biegli, 
bo w każdej grupie znajdą 
się istni „kilerzy”, ale więk-
szość szła. Uśmiechnięta, 
zaopatrzona w porządne 
buty i termiczną odzież, pro-
wiant, kijki, czapki,  szaliki i 
rękawiczki.    

Szczyty Garbatka, Włosto-
wa czy Ruprechticki Szpiczak, 
które musieli przemierzyć 
wędrowcy, gwarantowały 
1300 m przewyższenia, co 
na wytrawnych „góralach” 
jakiegoś większego wrażenia 
nie zrobiło. Nie zapominajmy 
jednak, że wśród rzeszy kilku-
set uczestników było wielu 
amatorów. Po drodze czekało 

na nich wiele stromych 
podejść i zejść. Ogrom-

na większość nie mia-
ła z tym problemów. 
Dodać trzeba, że 
limit czasu organi-

zatorzy ustalili na 9 
godzin. W zupełności 
był wystarczający. 

Niech kwintesencją 
Zimowej Wyrypy Gór Su-

chych 2020 będzie sentencja 
wypisana koszulce jednego 
z uczestników: „Nie możesz 
kupić szczęścia, ale możesz 
jechać w góry. A to prawie 
to samo”.   

Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

Pan Jerzy od lat dokumen-
tuje bogatą historię miasta. 
Jest współzałożycielem Stowa-
rzyszenia Pasjonatów Historii 

Ziemi Mieroszowskiej. Jego 
marzeniem jest przetłuma-
czenie Kroniki Mieroszowa z 
języka starogermańskiego na 

język polski. Człowiek z wielką 
pasją. To dzięki niemu powsta-
ło 160 filmów o Mieroszowie i 
okolicach.

„Panie Jerzy – serdecznie dzię-
kujemy za podzielenie się z nami 
swą pracą i marzeniami. Życzymy 
niegasnącego zapału, zdrowia i 
mnóstwa energii do dalszych 
działań. Gratulujemy wstąpienia 
w poczet Honorowych Obywateli 
Gminy Mieroszów” – czytamy w 
liście gratulacyjnym podpisanym 
przez burmistrza Andrzeja Lipiń-
skiego i radnych miejskich. 

SCB

MIEROSZÓW

To wyjątkowy człowiek
Uroczysta sesja odbyła się niedawno w Mieroszowie. To wte-
dy wręczono tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jerzemu 
Chwałkowi.
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MIEROSZÓW

Haust szczęścia w górach 
Nie będziemy was zanudzać ociekającymi lukrem historiami, jaki 
to był wspaniały rajd górski. Bo to nie miejsce, 
ani czas. Kto był, ten wie. Napiszemy 
tylko, że choć podobnych imprez 
w regionie jest coraz więcej, Zi-
mowa Wyrypa Gór Suchych 2020 
okazała się sukcesem. 
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 » Uczestnicy Zimowej Wyrypy Gór 
Suchych 2020 podczas marszu

niezrozumiała. Jednak nie 
dla tych, którzy chodzą po 
wyższych i niższych pagór-
kach. To po prostu 
wymaga-
j ą c a 
w ę -
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wszystkim, spędzić miło czas 
wśród podobnie pozytywnie 
„zakręconych” osób.  

Zimowa Wyrypa Gór Su-
chych 2020 jest po debiucie. 
Napiszmy, skąd taka nazwa, 
bo dla niektórych jest dość 

jakiegoś większego wrażenia 
nie zrobiło. Nie zapominajmy 
jednak, że wśród rzeszy kilku-
set uczestników było wielu 
amatorów. Po drodze czekało 

na nich wiele stromych 
podejść i zejść. Ogrom-

na większość nie mia-

zatorzy ustalili na 9 
godzin. W zupełności 
był wystarczający. 

Niech kwintesencją 
Zimowej Wyrypy Gór Su-

chych 2020 będzie sentencja 
wypisana koszulce jednego 
z uczestników: „Nie możesz 
kupić szczęścia, ale możesz 
jechać w góry. A to prawie 
to samo”.   

Nie będziemy was zanudzać ociekającymi lukrem historiami, jaki 
to był wspaniały rajd górski. Bo to nie miejsce, 
ani czas. Kto był, ten wie. Napiszemy 

 » Można było coś 
zakomunikować

 » Humory dopisywały
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Cesarskie Skałki to lokali-
zacja, z której możemy spoj-
rzeć na prawie całe miasto 
od ulicy Sienkiewicza przez 
Parkową, Bohaterów Getta 
i Grunwaldzką, jak również 
ulicę Kolejową prowadzącą 

na Łomnicę. Obecnie oprócz 
doskonałego punktu do po-
dziwiania widoków jest to 
także miejsce przebiegu tras 
Strefy MTB Głuszyca, będącej 
częścią większej Strefy MTB 
Sudety.

Z Rogowca i ruin najwyżej 
położonego zamku o tej samej 
nazwie w Polsce możemy 
podziwiać panoramę nie tylko 
Głuszycy, ale też Gór Wałbrzy-
skich, Sowich i Kamiennych. 
Zamek kazał wybudować Bol-
ko I Świdnicki w XIII wieku. 
Jedną z jego funkcji była obro-
na średniowiecznego traktu 
handlowego. W XV wieku 
Rogowiec był zaś siedzibą 
rycerzy-rozbójników.

Waligóra to szczyt o wyso-
kości 936 m n.p.m. leżący w 
Górach Suchych, czyli części 
Gór Kamiennych. U jego pod-
nóży znajduje się schronisko 
„Andrzejówka”. Był celem 
wycieczek już w XIX wieku, 
skąd rozciągają się piękne 
widoki. Na szczyt prowadzi 
żółty szlak turystyczny.

Red

Z miejsca stał się wielką 
atrakcją nie tylko dla tury-
stów, kuracjuszy, czy odwie-
dzających miasto gości, ale 
też samych mieszkańców. 
Umożliwia podziwianie mia-
sta z niecodziennej perspek-
tywy.  

Remont kościelnej wieży 
i utworzenie na niej punktu 
widokowego był możliwy 
dzięki staraniom gminy Jedli-
na-Zdrój. Wniosek władz miej-
scowości został pozytywnie 
oceniony w konkursie urzędu 
marszałkowskiego „Ochrona 
zabytków i budownictwa tra-
dycyjnego”. Dzięki temu mia-
sto otrzymało dofinansowanie 
w wysokości ponad 390 tys. 
zł. Trzeba było jednak dołożyć 
coś od siebie, bo cała inwesty-
cja kosztowała prawie milion 
złotych. Wykonano remont 
wieży i empor, stworzono 

system zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego, utworzono 
punkt widokowy, parkingi, 
powstało oświetlenie i obiekty 
małej architektury.  

Wieżę można zwiedzać od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 12.30-15.00 po umó-

wieniu się pod nr tel. 697 313 
390. Oprócz wieży i punktu 
widokowego, w kościele moż-
na zwiedzić też dwie ciekawe 
wystawy: „Jedlina-Zdrój …
dawniej” oraz „Jedlina-Zdrój 
z lotu ptaka”.

Red

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA
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Artyści, którzy wystąpią 
na koncercie : 

ATB, Alex Morph, Maciej Wowk DMC, 
Jackob Rocksonn, Novicky, Sunfl are 

Bilety dostępne na www. abilet.pl 
oraz w punktach stacjonarnych, 

w tym recepcja hotelu Aqua Zdrój

Bilety dostępne będą także w dniu 
koncertu w kasie Aqua Areny

Otwarcie bram o godzinie 19.00

JEDLINA-ZDRÓJ 

Co za panorama! 
Mówisz wieża widokowa, myślisz gdzieś na szczycie 
góry. Nie do końca. Od niedawna na wyremontowa-
nej wieży kościoła przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie 
działa wyjątkowy punkt widokowy. 

 » Z tej wieży panorama Jedliny-Zdroju 
jest… po prostu niesamowita 

 » Widok z Cesarskich Skałek  

GŁUSZYCA

Wejdź i podziwiaj 
Gminę można podziwiać nie tylko z poziomu ziemi. 
Na terenie miasta znajduje się kilka miejsc, z któ-
rych można zobaczyć przepiękne panoramy. Można 
do nich zaliczyć Cesarskie Skałki, Rogowiec czy 
Waligórę.
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… internet „wdzwaniany” 
za pośrednictwem telefo-
nicznego łącza analogowego 
oferował prędkość na po-
ziomie 56kb/s, a bezrobocie 
oscylowało w okolicach 20%, 
właśnie wtedy nasz „Orzeł z 
Wisły” osiągał swoje sukcesy 
przyciągając przed telewizory 
rzesze rodaków. „Małyszo-
mania” ogarnęła cały kraj, 
a triumfy Adama Małysza 
stały się pewnego rodzaju 
odskocznią społeczeństwa 
od zwykłych problemów dnia 
codziennego. Fenomen tego 
skoczka sprawił, że do Wisły 

przyjeżdżali fani z całej Polski, 
a młodzieńcy, jak choćby Piotr 
Żyła, ruszali na skocznie, upra-
wiać ten sport. Ale nie o tym 
będzie ta historia. 

Oczywiście historia skoków 
narciarskich (jako dyscypliny 
sportowej) zaczęła się znacz-
nie wcześniej: w Polsce w 
roku 1919, a na świecie w 
połowie XIX wieku. Pierwsi 
skaczący na dwóch „deskach” 
pojawili się w Norwegii, nie-
długo później również w 
Finlandii, Szwecji oraz poza 
Skandynawią – w Austrii i 
Szwajcarii. Ten rodzaj sportu 

nie był obcy również dawnym 
mieszkańcom Wałbrzycha i 
okolicznych miejscowości, o 
czym świadczą istniejące tu 
kiedyś skocznie narciarskie.

W obecnych granicach Wał-
brzycha udało się zidentyfiko-
wać dwie dawne skocznie. 
Jedna z nich znajdowała się 
w dzielnicy Podgórze, u pod-
nóża Zamkowej Góry znanej 
z położonych na jej szczycie 
ruin zamku Nowy Dwór. O 
istnieniu skoczni świadczy 
plan z około 1937 roku, na 
którym widnieje obiekt opi-
sany jako „Sprungschanze”. 

Druga znajdowała się przy 
ul. Świdnickiej, jej położenie 
wskazali mieszkańcy oko-
licznych domów. Dotychczas 
nie udało się trafić na żadne 
zdjęcia tych skoczni.

W najbliższej okolicy Wał-
brzycha również funkcjono-
wały skocznie narciarskie: 
dwie w Szczawnie-Zdroju 
i dwie w Kuźnicach Świd-
nickich. Obiekty w Szczaw-
nie-Zdroju właściwie jako 
jedyne z tu opisanych zostały 
utrwalone na kilku pocztów-
kach. Skocznie te (mniejsza 
– starsza i większa – młodsza 

z lat 30. XX w.) znajdowały 
się w Parku Zdrojowym, przy 
restauracji z wieżą widokową 
(Wilhelmshöhe). Mimo, że 
skocznie nie były duż,e to 
nawet rozegrano na nich kilka 
mistrzostw regionu. Niektó-
rzy pamiętają, że po wojnie 
organizowano tu zawody 
okręgowe w skokach narciar-
skich, których organizatorem 
był LZS Kuźnice Świdnickie 
(najczęściej odbywały się na 
wspomnianej już skoczni przy 
ul. Świdnickiej). Przeglądając 
jakiś czas temu w Bibliotece 
pod Atlantami zgromadzone 

tam roczniki Trybuny Wał-
brzyskiej trafiłem na ciekawe 
ogłoszenie: Klub Sportowy 
Zdrój P.W. i W.F. urządzał w 
niedzielę dnia 20 stycznia 
1946 roku uroczyste otwarcie 
skoczni i schroniska narciar-
skiego oraz toru saneczko-
wego w ówczesnych Solicach 
Zdroju przy ul. Narciarskiej 
na wzgórzu „Gedymina”, na 
które zapraszał wszystkich 
chętnych. Świadczyłoby to o 
tym, że krótko po zakończeniu 
II wojny światowej skocznia 
była nieczynna, aż do tego 
pamiętnego dnia 20 stycznia. 
Program dnia otwarcia skocz-
ni, schroniska i toru saneczko-
wego był następujący: 

*godz. 11.00 - zbiórka 
wszystkich zawodników nar-
ciarskich i członków P.W. i W.F. 
na wzgórzu „Gedymina”;

*godz. 11.15 - uroczysta 
msza święta w sali schroniska 
narciarskiego na wzgórzu 
„Gedymina”;

*godz. 12.00 - otwarcie 
skoczni narciarskiej połączone 
ze skokami zawodników;

*godz. 14.00 - rozdanie 
nagród.

HISTORIA NIEZNANA

Dawno skakali na potęgę
„Chodźcie szybko, Małysz skacze” – niemal 20 lat temu w wielu 
polskich domach dało się słyszeć podobne nawoływania. W cza-
sach, gdy na rynku dominowały telefony klawiszowe Nokia z nie-
śmiertelną grą w węża, gdy Polska prowadziła negocjacje z UE, 
gdy do wyjazdu za granicę potrzebny był paszport, gdy…

 » Park Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju. Po lewej 
restauracja Wilhelmshöhe, na prawo od niej 

mniejsza skocznia narciarska (częściowo ukryta 
za drzewami), a przy prawej krawędzi – większa 

skocznia z lat 30. XX wieku (Fot. ze zbiorów 
Antoniego Miziołka, lata 30. XX wieku)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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Jak podano w ogłoszeniu, 
po zawodach, w sali schro-
niska narciarskiego, miała 
się odbyć zabawa taneczna. 
Skocznia istniała ponad 30 lat 
(1921 – ok. 1951), obecnie nie 
ma po niej śladu, podobnie 
jak po sąsiadującej z nią re-
stauracji. Jeden z użytkowni-
ków portalu www.polska-org.
pl podkreśla, że „pozostały 
jedynie zdjęcia, wspomnienia 
i opowieści ojca i dziadka, 
którzy (…) zjeżdżali po igie-
licie na nartach”. Jeszcze w 
1957 roku redaktor Trybuny 
Wałbrzyskiej przypominał, 
jak to „przed kilkoma laty 
mieszkańcy Szczawna-Zdro-
ju rozkradli na opał rozbieg 
skoczni narciarskiej”.

Przenieśmy się do Kuźnic 
Świdnickich. Pierwsza ze 
skoczni znajdowała się przy 
ul. Wincentego Pola. Był to 
niewielki obiekt o konstrukcji 
drewnianej, położony przy 
lesie, na północnym zboczu 
wzniesienia Rusztemberg. 
Skocznia mogła istnieć jesz-
cze kilka lat po wojnie, ale 
dokładna data jej rozbiórki 
nie została ustalona. Druga 
skocznia, przy ul. Pięknej w 
ówczesnych Szybowicach, 
przez wiele lat służyła mło-
dzieży z miejscowej szkoły. 
Na początku grudnia 1957 
roku redaktor Szefer bolejąc 
nad losem zniszczonej skocz-
ni w Szczawnie-Zdroju pisał: 
„Wydaje się, że podobny los 
spotka niedawno zbudowaną 
skocznię w Szybowicach k. 

Kuźnic Świdnickich. Zdemolo-
wany rozbieg, rozmyty przez 
wodę zeskok – oto obraz 
niszczejącego obiektu, na 5 
minut przed sezonem”. Rok 
później, pod koniec listopa-
da, nie było lepiej: „O tym 
mniej więcej czasie w roku 
ubiegłym zawiadamialiśmy 
czytelników o bezpańskiej 
skoczni narciarskiej w Kuź-
nicach – niszczejącej, rozkra-
danej i skazanej na zagładę. 
Spełniło się. Kluby sporto-
we, które z uporem godnym 
większej sprawy potrafią za-
biegać o wyjaśnienie omyłki, 
czy nieścisłości w druku, tym 
razem przemilczały sprawę”. 
Obiekt sportowy użytkował 
LKS Barbara – Kuźnice Świd-
nickie.

Na terenie obecnego po-
wiatu wałbrzyskiego istniała 
jeszcze jedna skocznia narciar-
ska – w Sokołowsku. Obiekt 
ten, przeznaczony dla wy-
czynowców, powstał dzięki 
staraniom właściciela sana-
torium w Kowalowej, Maxa 
Beuchlera. Po kilku latach 
starań temu berlińczykowi 
zafascynowanemu sportem 
udało się przekonać lokalne 
władze do pomysłu budowy 
skoczni, ale i tak ostatecznie 
partycypował w kosztach jej 
powstania. Grunt pod budo-
wę pozyskał od nadleśnictwa 
księstwa Pszczyny. Przy jej 
budowie pracowali junacy 
ze Służby Pracy oraz cieśle 
z Sokołowska i Kowalowej. 
Według jednych źródeł uro-

czyste otwarcie skoczni miało 
miejsce w lutym 1934 roku 
w trakcie mistrzostw Śląska 
w narciarstwie (Schlesischen 
Skimeisterschaften). Wówczas 
dziewiczy skok ze skoczni od-
dał trzynastoletni uczeń Wil-
libald Herold, a mistrzostwa 
wygrał Günter Meergans. 
Natomiast według publikacji 
„Illustrierte Wochenbeilage 
der Schlesischen Zeitung” tę 
jedną z największych i naj-
piękniejszych skoczni narciar-

skich w Górach Śląskich, o 
rozmiarze (wielkości) ponad 
60 metrów, uroczyście od-
dano do użytku w dniach od 
1 do 8 stycznia 1935 roku. 
Trudno przesądzić, która data 
jest właściwa, temat wymaga 
dalszych badań. Skocznia K-60 
w Sokołowsku nazywana 
była Freudengrundschanze 
i zamiennie Freudengrund 
Sprungschanze. Na przeło-
mie lat 1935/1936 skocznia 
była miejscem ćwiczeń nie-

mieckiej ekipy skoczków nar-
ciarskich przygotowujących 
się do udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich w Garmisch-Par-
tenkirchen.

To już wszystkie okoliczne 
skocznie, które chciałem pań-
stwu przedstawić. Niestety 
zima w tym roku strajkuje. 
Może spróbujemy ją przywo-
łać opisując za dwa tygodnie 
inne wałbrzyskie obiekty słu-
żące zimowym szaleństwom 
na śniegu.

Bibliografia: 
Trybuna Wałbrzyska z 

11.12.1957 r., 21.11.1958 
r. i 1970;  Przerwa T. „Mię-
dzy lękiem a zachwytem”; 
www.polska-org.pl; www.
wikipedia.pl; www. hist-
mag.org; www.facebook.
com (Sokołowsko); www.
sciezkawbok.wordpress.
com; Biblioteka Cyfrowa 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go;

Opr. Piotr Frąszczak

HISTORIA NIEZNANA

 » Skocznia narciarska w Sokołowsku (Fot. www.
polska-org.pl, druga połowa lat 30. XX wieku)

 » Skocznia narciarska w dawnych Szybowicach (Boguszów 
Gorce) przy ul. Pięknej (Fot. www.polska-org.pl, rok 1940)
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W sumie chyba niewiele 
wiemy zarówno o zawodzie 
muzyka orkiestrowego, jak i 
samej Filharmonii Sudeckiej, 
aby to zmienić, porozmawia-
liśmy z Elżbietą Łaganowską, 
dyrektorem Filharmonii Su-
deckiej i Bartoszem Żurakow-
skim, pierwszym Dyrygentem 
Filharmonii Sudeckiej.

Filharmonia pracuje se-
zonami, czy w trybie rocz-
nym?

Elżbieta Łaganowska: - 
Pracujemy sezonami…

Bartosz Żurakowski: - Czy-
li od września do czerwca. Ale 
w okresie wakacyjnym też nie 
próżnujemy.

Ale rozliczacie się rocznie?
E.Ł.: - Jak każda instytucja 

kultury.
Waszym organizatorem 

jest…
E.Ł: - …Urząd Marszałkow-

ski Województwa Dolnoślą-
skiego.

Jesteście zadowoleni z 
budżetu na rok 2020?

E.Ł.: - To jest bardzo delikat-
ne pytanie. Jak zawsze chcie-
libyśmy trochę większego 
dofinansowania naszej dzia-
łalności, chociażby z powodu 
wzrostu kosztów utrzymania 
budynków, usług zewnętrz-
nych oraz uposażenia podsta-
wowego pracowników nasze 
koszty rosną.

Ile filharmonia zatrudnia 
pracowników?

E.Ł.: - Zatrudniamy na róż-
ne formy umów około 92 
pracowników, w tym 70 mu-
zyków.

Macie dużą orkiestrę…
B.Ż.: - Jesteśmy zespołem 

symfonicznym, który może 
realizować każde dzieło z 
szeroko rozumianej literatury 
muzycznej, i to jest wspaniałe. 
Duże zespoły składają się od 
85 do 120 osób. W przypadku 
realizacji dzieła, w którym wy-
magana jest zwiększona  ilość 
instrumentów, doangażo-
wujemy muzyków, z którymi 
współpracujemy.  

E.Ł.: - Skoro rozmawiamy o 
orkiestrze, to nie będę skrom-
na. Trzeba powiedzieć, że 
prezentuje bardzo dobry po-
ziom wykonawczy. Chwalona 
jest przez dyrygentów oraz 
solistów, których gościnnie 
zapraszamy. Zespół jest wie-
lopokoleniowy i z roku na 
rok ma coraz wyższy poziom. 
Otrzymujemy coraz więcej 
życzliwych opinii również od 
artystów gościnnych, którzy 
z nami występują. Orkiestra 
coraz częściej jest zapraszana 
na koncerty w różnych miej-
scach Polski i przyjmowana 
jest z dużym aplauzem.

B.Ż.: - Jestem dumny, że 
mam okazję pracować z tak 
wspaniałym Zespołem. Jest 
to jeden z nielicznych w Polsce 
zespołów, który jest świado-
my tego, do czego chce dążyć. 
Nie wszystkim zespołom fil-
harmonicznym taka świado-
mość towarzyszy. Mam tu na 
myśli każdorazowe, „świeże”, 
z pasją podejście do kolejne-

go koncertu 
– progra-

mu. Oso-
biście 

za-

leży mi na tym, aby nasi 
Filharmonicy nie grali tyl-
ko pod moją batutą, ale też 
przyjmowali doświadczenia 
i spojrzenie na muzykę oraz 
interpretację innych znako-
mitych kapelmistrzów. Do-
brym przykładem jest obecny 
miesiąc luty. W tym tygodniu 
muzycy pracują z dyrygentem 
z Bułgarii, kolejnym będzie 
kapelmistrz z Paryża, aby pod 
koniec miesiąca pracować pod 
wodzą wybitnego rosyjskiego 
dyrygenta, który przygotuje 
koncert, między innymi, z mu-
zyką swojego kraju, z muzyką 
Sergiusza Rachmaninova. To 
jest bardzo cenne, ponieważ 
pokazuje nam, w jaki sposób 
my powinniśmy rozumieć 
muzykę innego kraju, którą 
rdzenny muzyk proponuje. 
Moim celem jest także, aby 
orkiestra wychodziła coraz 
śmielej z gmachu filharmonii 
i koncertowała na szerszym 
polu. Przykładem tego są 
każdego roku coraz liczniejsze 

festiwale. Mam również w 
planach  zaistnienie Filharmo-
ników Sudeckich na rynku pły-
towym. Mam nadzieję, że to 
się też uda, już w niedalekiej 
przyszłości,  mamy ku temu 
wszelkie warunki. Są świetni 
artyści muzycy i wspaniała 
sala, która może być również 
studiem nagrań.

No właśnie od ponad 
roku macie nową salę?

B.Ż.: - Mogę powiedzieć, że 
to jest „archeologiczna prze-
paść” pomiędzy tym co było, 
a tym co jest. Tak jak byliśmy 
jedną z ostatnich filharmonii 
w Polsce bez remontu, tak 
teraz jesteśmy w czołówce 
filharmonii z najlepszymi sa-
lami.

Słyszałam, że wszyscy 
bardzo chwalą jej walory 
akustyczne?

B.Ż.: - Jesteśmy w pierwszej 
dziesiątce w kraju.

Jak to się udało zrobić, że 
ona ma taki dobry dźwięk?

E.Ł.: - Wynika to z tego, że 
zdecydowaliśmy się podczas 
remontu zacząć od wyboru 

pracowni akustycznej, specja-
lizującej się w budowaniu sal 
koncertowych i jej decyzjom 
podporządkowaliśmy cały re-
mont. Najpierw był projekt 
akustyczny, a dopiero później 
powstawały decyzje budow-
lane. Każdy element tego no-
wego wnętrza ma określony 
cel akustyczny i czemuś służy. 
Niektórzy robią ten błąd, że 
zlecają wykonawcy komplet 
działań, w tym zatrudnienie 
pracowni akustycznej. Często 
to prowadzi do tego, że wyko-
nawca tnąc koszty zatrudnia 
najtańszą tego typu pracow-
nię, która projektuje głownie 
hale fabryczne czy handlowe. 
Akustyk działa wtedy pod dyk-
tando wykonawcy. U nas zrobi-
liśmy odwrotnie, wykonawca 
realizował zalecenia pracowni 
akustycznej. Nasza sala, to 
autorski projekt wyspecjalizo-
wanego biura akustycznego i 
wszystko było robione według 
tego projektu, także dobór 
określonych materiałów.  

Kim są wasi słuchacze, 
kto głównie przychodzi w 
Wałbrzychu do filharmo-
nii, bo mnie się wydaje, że 
głównie emeryci?

B.Ż.: - Oj… nie jest to praw-
da. Mamy bardzo dużą rozpię-
tość wiekową, jeśli chodzi o 
słuchaczy. Oczywiście ma pani 
rację, liczna grupa odwie-
dzająca nas to seniorzy i nie 
ma w tym nic złego. Wprost 
przeciwnie, bardzo cenimy 
i szanujemy naszych od lat 
wiernych melomanów. Ale to, 
co poczytuję za nasz sukces, 
to fakt, że coraz częściej od-
wiedza nas młodzież i dzieci. 
Po raz kolejny udowodniłem 
sam sobie, że jesteśmy w 
stanie oderwać młodzież od 
współczesnej technologii, 
przyprowadzając ją dosłow-
nie „za rączkę” do tej sali. 
Od młodzieży gimnazjalnej, 
po maluszki, które ledwo 
potrafią się wgramolić na 
fotel. Najpierw wchodzą, 
patrzą na salę i widzę w ich 
dziecięcych oczach zachwyt 
i zdziwienie, a później na-
prawdę słuchają. Z początku 
przychodzą na koncerty dla 
nich dedykowane, ale później 
do nas wracają z rodzicami. To 
wspaniałe i uskrzydlające dla 
nas, móc wychowywać nowe 
pokolenie odbiorców sztuki 
muzycznej.  

E.Ł.: - Nie należy zapomi-
nać, że cały czas jeździmy z 
audycjami muzycznymi po 
przedszkolach i szkołach. 
Rocznie wykonujemy ponad 
600 audycji muzycznych. Jest 
to spotkanie, w którym artyści 
przybliżają różnego rodzaju 
muzykę i uczą odbioru takiej 
formy sztuki.

Ilu macie rocznie słucha-
czy?

B.Ż.: Rocznie to ponad 100 
tysięcy słuchaczy.

Tak dużo?
E.Ł.: - Trzeba pamiętać, że 

są jeszcze koncerty plenerowe 
i wyjazdowe.

B.Ż.: - Gramy dla dużej i 
małej publiczności. Gramy na 
wielkich imprezach i kameral-
nych spotkaniach. Szanując 
każdego słuchacza staramy 
się prezentować najlepszy 
poziom wykonawczy. Z opi-
nii, którymi dzielą się z nami 
melomani, wiemy, że zróż-
nicowany repertuar, który 
proponujemy, jest odpowiedni 
zarówno dla wyrafinowanych 
melomanów, jak i dla wstę-
pujących dopiero w progi 
filharmonicznych propozycji. 
Jest to dla nas istotne, ponie-
waż „dorobkiem” Filharmonii 
Sudeckiej jest również ilość 
słuchaczy przychodzących na 
koncerty.

Rozmawiała ViolKo
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Mamy wspaniałą orkiestrę 
Zapewne często ich mijamy śpiesząc się do swoich spraw. 
Czasem dźwigają ze sobą jakiś instrument i nawet nie 
przyjdzie nam do głowy, że oto przeszedł obok nas ktoś wy-
jątkowy, człowiek obdarzony wielkim talentem i pracowito-
ścią, bo właśnie tacy są muzycy z orkiestry symfonicznej.
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 » - Jesteśmy zespołem symfonicznym, 
który może realizować każde dzieło 
z szeroko rozumianej literatury 
muzycznej – mówią Elżbieta 
Łaganowska i Bartosz Żurakowski 
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Na ulicy Słowackiego 26 mieści się 
wałbrzyska Galeria BWA i serdecznie 
chciałam was zachęcić do tego, aby 
zajrzeć tu choćby na 15 minut wraca-

jąc z pracy, by doświadczyć obcości, 
a może bliskości… . 

Nie dość, że galeria mieści się w 
świetnym miejscu i łatwo do niej 

dotrzeć, to jeszcze białe sterylne 
wnętrza tworzą idealne tło dla wy-
stawianych obiektów. Sala, która 
mnie zachwyciła, ma łukowaty sufit, 

co potęguje doświadczanie sacrum. 
Przez chwilę poczułam się jak w 
kościele: cisza, spokój, a po wejściu 
do pomieszczenia naprzeciwko mnie 

pojawił się obiekt, który natychmiast 
przykuł mój wzrok. Możecie go 
zobaczyć na fotografii z zasobów 
Wałbrzyskiej Galerii BWA, rzeźba 
nosi tytuł „W kołysce widnokręgu II”. 
W pierwszym odruchu pomyślałam, 
że jest to robota kowala, ponieważ 
z daleka kołyska wygląda jak stary 
pordzewiały metal. Podchodząc 
bliżej, miałam się dowiedzieć, że 
materiałem, z którego głównie two-
rzy Katarzyna Koczyńska-Kielan, jest 
szamot. Tak, kojarzy się z cegłami 
wkładanymi do piekarników gazo-
wych, aby lepiej trzymały ciepło, bo 
to dokładnie ta sama, jak się dowie-
działam, masa ceramiczna. 

Na wystawie, którą można oglą-
dać do 21 lutego, połączono charak-
terystyczne dla artystki obiekty sza-
motowe z rzeźbami wykonanymi w 
Chinach z użyciem seladonu. Seladon 
jest typowy dla prowincji Zhejiang, 
gdzie od IX wieku wypalano takie 
naczynia. Tytułem wystawy jest hasło 
„Celadon? Ćwiczenia z obcości”, a 
mottem został fragment wywiadu 
z Olgą Tokarczuk zaczynający się 
słowami: „Daleka podróż powinna 
pozostać ćwiczeniem z obcości”. 

Odwiedzając BWA nasuwa się 
refleksja, że czasem bliska podróż 
w mentalnie odległe nam miejsca, 
typu galeria sztuki, także bywa 
ćwiczeniem z doznawania obcości 
– a więc może zmobilizować nasz 
umysł do wytężonej pracy, od-
krywając zgromadzone przez lata 
pokłady doświadczeń i intuicji, o 
czym w dalszej części cytowanego 
tekstu pisze noblistka.

ViolKo

Film zrealizowany z tak 
wielkim rozmachem, że nie 
może nie zachwycać. I oczywi-
ście zachwyca. Ciekawe, czy 
jak opadną pierwsze emocje, 
wciąż pozostaniemy pod wra-
żeniem tego, co zrealizował 
reżyser i współtwórca scena-
riusza Sam Mendes? I tak, i 
nie. Zanim jednak zagłębimy 
się w okopowe meandry, 
przypomnijmy, że „1917” 

opowiada prawdziwą historię 
o dwóch zwyczajnych żołnier-
zach, którzy w ramach misji 
specjalnej musieli przekroczyć 
linię frontu. Zasadniczo fabułę 
można ograniczyć do tego 
jednego zdania. No można 
jeszcze dodać, że bohatero-
wie to Brytyjczycy walczący 
na ziemi francuskiej w czasie 
I wojny światowej, w tytu-
łowym 1917 roku. Ich marsz 

przedstawiony jest w czasie 
rzeczywistym, czyli w ciągu 
dwóch godzin. 

Im dłużej poznajemy szere-
gowców Schofielda (George 
MacKay) i Blake’a (Dean-Char-
les Chapman), tym bardziej 
czujemy, że nie są zaintere-
sowani wojną, w której biorą 
udział. Jedynie chcą przeżyć. 
Rozmawiają ze sobą, ale nie 
poruszają tematów wojen-

no-politycznych. Odnosimy 
wrażenie, że do wywiązania 
się z zadania pcha ich głów-
nie szansa uratowania blisko 
dwóch tysięcy żołnierzy, a 
szczególnie brata jednego z 
nich. Młodzi mężczyźni rów-
nież nie wyglądają jak herosi, 
a raczej przypominają rozno-
sicieli pizzy. Taki znakomity 
pomysł uwiarygodnia wy-
darzenia i obnaża głupotę 
wojny. Ale nie z tego powodu 
film przejdzie do historii ki-
nematografii światowej. Tym 
powodem jest sposób realiza-
cji obrazu. Przede wszystkim 
wydaje się, że cały „1917” 
filmowany jest jednym uję-
ciem. Kamera rusza wraz z 
żołnierzami i bez przerwy 
towarzyszy im do samego 
końca. 

Jednak tak nie jest. Spo-
strzegawczy widzowie od-
najdą kilka miejsc sklejeń. Nie 
umniejsza to podziwu dla au-
tora zdjęć Rogera Deakinsa. 
Oko kamery większość czasu 
jest bardzo blisko chłopaków. 
To potęguje odczucie blisko-
ści z nimi. Polecam moment, 
kiedy kamera na chwilę od-
jeżdża z ich twarzy, aby po-
ruszać się po powierzchni 
wody, aby wrócić do nich. 
To prawdziwe mistrzostwo 
świata. Takich smaczków jest 
w filmie całe mnóstwo. To 
wszystko wprawia nas we 
wspomniany zachwyt. Za-
chwyt zachwytem, ale moim 
zdaniem nie wszystko zagrało 
do samego końca. Mendes i 
Deakins, w pogoni za genial-
nymi zdjęciami, zaniedbali 

warstwę dramaturgiczną i 
psychologiczną postaci. Tur-
pizm, którym tak zafascyno-
wali się artyści, staje się celem 
dla samego siebie i bywa, 
że przeradza się w groźne 
piękno (pamiętajmy, że rzecz 
traktuje o niszczeniu ludzi i 
tego, co stworzyli). Jednym 
słowem, genialna forma zbyt 
przyćmiewa treść. 

„1917” to film bezwzględ-
nie wart obejrzenia, mimo 
wspomnianych niedoskona-
łości. Warto w nim dostrzec 
wydźwięk antywojenny. Ob-
razuje chaos i bezsens działań 
zbrojnych. Tym bardziej prze-
raża mnie duma rządzących z 
kolejnych zakupów nośników 
śmierci. Tym razem F-35.

Ocena 8/10
Piotr Bogdański
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Doświadczenie obcości
Czy można doświadczyć obcości w miejscu, które mija się co-
dziennie? Czy po przekroczeniu progu, który rzadko przekra-
czamy, można niczym Alicja przenieść się do krainy czarów?

Gwoździem po ekranie

1917 odsłon okopów
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygo-
dniu był „1917” w reżyserii Sama Mendesa. 
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 » „W kołysce widnokręgu II”, masa 
szamotowana, wypał w piecu 

tongkama, 2013, 48 x 80 x 29 cm  

 » „1917” to film bezwzględnie wart obejrzenia. 
Obrazuje chaos i bezsens działań zbrojnych

KULTURA
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WAŁBRZYCH

WOK
25.01-19.02 – Wystawa Teresy Kuzio, Galeria na Piętrze, WOK 
Stara Kopalnia, ul. Wysockiego
6.02- 29.02 – Wystawa zbiorowa uczestników warsztatów 
fotograficznych ASOS „Prosta i prostopadła”, WOK na terenie 
Starej Kopalni/Multimedialna Galeria Obrazu, ul. Wysockiego
11.02, 9.00 – Ferie z WOK - lodowisko w Świdnicy, WOK na 
Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
12.02, 9.00 – Ferie z WOK - warsztaty tworzenia świec sojo-
wych, WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
13.02, 9.00 – Ferie z WOK – basen, WOK na Piaskowej Górze, 
ul. Broniewskiego
14.02, 9.00 – Ferie z WOK - warsztaty ekologiczne, WOK na 
Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
16.02, 18.00 – Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich, 
WOK na Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego
17.02, 9.00 – Ferie z WOK - warsztaty w Zamku Książ, WOK na 
Piaskowej Górze, ul. Broniewskiego

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
FERIE EKOlogiczne w Bibliotece pod Atlantami
Biblioteka pod Atlantami zaprasza dzieci i młodzież na 
ciekawe, pełne zabawy i humoru zajęcia w ramach „Ferii 
EKOlogicznych”. Jak mówi ich tytuł, w tym roku wszystkie 
działania dotyczyły będą ekologii. Zajęcia odbywały się będą 
w dniach 10-21 lutego, od poniedziałku do piątku, w godz. 
11.00-13.00 w pięciu placówkach: Dziale Dziecięco-Młodzie-
żowym (Rynek), Filii nr 5 (Sobięcin), Filii nr 6 (Biały Kamień), 
Filii nr 7 (Piaskowa Góra) i Multimedialnej Filii Bibliotecznej 
(Podzamcze)
Jak co roku zajęcia podzielone zostały na bloki tematyczne
11 i 18.02 (wtorki) – warsztaty ekologiczne - Zajęcia na temat 
zachowań i nawyków ukierunkowanych na dobro przyrody
12 i 19.02 (środy) – ekodzieło, warsztaty plastyczne z wyko-
rzystaniem odpadów
13 i 20.02 (czwartki) – ekologia na wesoło, łamigłówki, quizy, 
rebusy i krzyżówki o tematyce ekologicznej
14 i 21.02 (piątki) – ekogra, tworzenie gier o tematyce ekolo-
gicznej
17.02 (poniedziałki) – warsztaty literackie, zajęcia na bazie 
najnowszych książek o tematyce ekologicznej
Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny i nie wymaga wcze-
śniejszych zapisów 
14.02, 17.00 – Galeria pod Atlantami, Śródmieście. IV Wałbrzy-
ski Weekend Fotografii Zbiorowa wystawa Wałbrzyskiego Klubu 
Fotograficznego inspirowana tekstami zespołu Raz Dwa Trzy
14.02, 17.00 – Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze. Z 
Miłości do Poezji. Spotkanie poetyckie z Ireną Raszką
DLA DZIECI
15.02, 10.00 – Wałbrzyskie Wróbelki (Multimedialna Filia 
Biblioteczna, Podzamcze)
DLA MŁODZIEŻY
15.02, 11.00 – Młodzi Cyfrowi (Filia nr 7 z oddziałem dziecię-
cym, Piaskowa Góra)
DLA DOROSŁYCH
13.02, 16.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Wypożyczalnia Główna, 
Śródmieście)

PROJEKCJE FILMOWE
11.02, 17.00 – Seans pod 
Atlantami (Dział Zbiorów Au-
diowizualnych, Śródmieście)
TEATR 
DRAMATYCZNY

14.02, 18.30 – Spektakl 
„Chłopi” na podstawie po-
wieści Władysława Reymonta, 
spektakl dyplomowy AST we 
Wrocławiu
14.02, 19.00 – Spektakl „Ba-
ba-dziwo”
15.02, 18.30 - Spektakl „Chło-
pi” na podstawie powieści 
Władysława Reymonta, spek-
takl dyplomowy AST we Wro-
cławiu

15.02, 19.00 – Spektakl „Ba-
ba-dziwo”.
16.02, 18.30 – Spektakl 
„Chłopi” na podstawie po-
wieści Władysława Reymonta, 
spektakl dyplomowy AST we 
Wrocławiu
16.02, 19.00 – Spektakl „Ba-
ba-dziwo”
TEATR LALKI 
i AKTORA

12.02, 10.00 – Spektakl „Ta-
jemniczy ogród”

13.02, 10.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
14.02, 10.00 – Spektakl „Tajemniczy ogród”
16.02, 12.30 – Spektakl „Kajtuś czarodziej”
FILHARMONIA SUDECKA:

14.02, 19.00 – Koncert symfoniczny Tingaud i Graca
15.02, 19.00 – Recital Alicji Majewskiej
17.02, 19.00 – Spektakl teatralny „Kochanie wróciłem”
STARA KOPALNIA

13.01-23.02–  Ferie Zimowe w Starej Kopalni (wersja dla grup 
zorganizowanych)
8-23.02 – Wystawa pająków i skorpionów w Starej Kopalni
14.02, 18.00 – Walentynkowy wieczór z poezją, Sztygarówka
14.02, 19.00 – Nocne Zwiedzania Starej Kopalni z biesiadą 
górniczą
16.02, 11.00 - Rodzinne Niedziele w Starej Kopalni - Szychta 
Fuksów
16.02, 17.00 – Spotkanie „Jak to działa? Emocje”, Sztygarówka
ZAMEK KSIĄŻ

14-15.02, 19.00 – Walentynkowa kolacja degustacyjna
14-15.02, 21.00 – Walentynkowa edycja nocnego zwiedzania 
„Miłość aż po grób”
MUZEUM PORCELANY

10-23.02 – Ferie w Muzeum Porcelany
AQUA-ZDRÓJ

10-21.02 – Półkolonie z Aqua-Zdrojem, ul. Ratuszowa
10-21.02 – Wałbrzyskie ferie 
na sportowo, obiekty w całym 
mieście
15.02, 20.00 – Koncert Aqua 
Zdrój&DMC:ATB, Alex Morph
POZOSTAŁE
 WYDARZENIA

14.02, 15.00 – Lokalnie i so-
lidarnie przeciwko przemocy 
wobec kobiet, pl. Magistracki

14-16.02, 17.00 – IV Wałbrzyski Weekend Fotografii 2020, 
różne obiekty
15.02, 19.00 – Koncert Sweetie and The Boys i Luna Park, 
Papug Pub

MIEROSZÓW
10-21.02, 10.00 – Ferie zimowe z Mieroszowskim Centrum 
Kultury
11-20.02 – Ferie z językiem niemieckim, Mieroszowskie Cen-
trum Kultury, ul. Żeromskiego.
12-21.02, 10.00 – Ferie z Akademią Piłkarską Mieroszów. 

GŁUSZYCA
10-21.02 – Niezapomniane zajęcia zimowe, CK-MBP oraz 
świetlice wiejskie
14.02, 19.00 – Spektakl „Romeo i Julia. Historia starsza od 
Szekspira”, CK-MBP, ul. Grunwaldzka

WALIM
11-21.02 – Ferie z Centrum Kultury i Turystyki

BOGUSZÓW-GORCE
10-21.02 – Ferie zimowe w Boguszowie-Gorcach, MBP-CK, 
filia nr 5
11-21.02, 10.00 – Ferie zimowe w Centrum Kulturalno-Kongre-
sowym „Witold”, ul. Traugutta.
15.02, 17.00 – Koncert walentynkowy, CK-MBP, pl. Odrodzenia.

SZCZAWNO-ZDRÓJ
10-21.02 – Zimowisko 2020 w Szczawnie-Zdroju
10-16.02, 19.00 – Zimowe warsztaty fletowe, Teatr Zdrojowy
10-21.02, 10.00 – Ferie w bibliotece, MBP

JEDLINA-ZDRÓJ
11-23. 02 – Ferie w Pałacu Jedlinka
14.02, 18.00 – Walentynkowy koncert w Browarze Jedlinka
14.02, 19.00 – Walentynkowe zwiedzanie Pałacu Jedlinka

SCB  
Fot. użyczone (materiały prasowe) 
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Na podstawie „Chłopów” 
Władysława Reymonta, 
„Chłopi” w reż. Sebastiana 
Majewskiego. 

Reżyser, realizatorzy oraz 
g rono  u ta len towanych 
aktorów to grupa osób, 
którym udało się na ba-
zie powieści Władysława 

Reymonta – kto czytał, ten 
wie, że to trudna dla dzi-
siejszego odbiorcy proza 
– stworzyć mądry spektakl. 
Dodający klasyce sznytu 
teraźniejszości. Po wyjściu 
ze spektaklu trudno wam 
będzie o nim zapomnieć. 
Gwarantujemy!  

„Chłopi”, reż. Sebastian 
Majewski

14, 15, 16.02, godz. 18:30 
/ Duża Scena

Czy nasze społeczeństwo 
znów opanowała gorączka 
faszystowskich potrzeb i 
warto byłoby za pomocą 
tej komedii ostrzec je na 

nowo? Brawurowy i gro-
teskowy spektakl na pod-
stawie tekstu z 1938 roku. 
„Baba-dziwo” to zabawna 
historia kobiety dyktatorki, 
która ukazuje problem lu-
dzi niepotrzebnych, którzy 
stają się tyranami, kiedy 
tylko znajdą ku temu przy-

zwolenie społeczne. Spek-
takl pełen iluzji, latających 
stolików i kabaretowych 
gagów.

„Baba-dziwo”, reż. Domi-
nika Knapik

14, 15, 16.02, godz. 19:00 
/ Scena Kameralna

Zapraszamy na czytanie 
dramatu „Żeglarz” Szaniaw-
skiego w reżyserii Jacka Ja-
brzyka. Po czytaniu czekają 
na Państwa karnawałowe 
przebieranki w morskim stylu, 
z pełną charakteryzacją i sesją 
foto. 

„Czytanie przed premierą” 
19.02, godz. 19:00
Pod koniec karnawału, po 

spektaklu „Czego nie widać” 
zapraszamy na imprezę w 
stylu italo disco! Z głośników 
polecą hity szalonych lat 70. i 
80, będą tańce i śpiewy. 

22.02, godz. 21:00
Na oba wydarzenia liczba 

miejsc jest ograniczona.
Kup bilet on-line na bilety.

teatr.walbrzych.pl. Więcej 
Informacji Biuro Obsługi Pu-
bliczności: tel.  74 64 88301-3

Red

Chłopi mocno 
was zaskoczą  

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE / PROMOCJA
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 » Współcześni „Chłopi” dodają 
klasyce sznytu teraźniejszości 

Zapraszamy na świetny i kontro-
wersyjny spektakl dyplomowy 
wrocławskich studentów AST. 
W najbliższy weekend w Sza-
niawskim „Chłopi” Majewskiego 
według „Chłopów” Reymonta, 
ale to nie jedyna propozycja wał-
brzyskiego Dramatu.  

Od połowy stycznia instytucja organizuje 
Rodzinne Niedziele. Jest to nowość w ofercie 
obiektu – warsztaty ceramiczne oraz zajęcia 
muzealne skierowane są do rodzin. 

Stara Kopalnia to także miejsce wydarzeń 
muzycznych – pod koniec miesiąca na scenie 
obiektu wystąpią przedstawiciele polskiej 
sceny hip-hopowej – Tymek (21.02.) oraz 
Kali (28.02.), a do końca kwietnia odbędzie 
się jeszcze 7 koncertów.

Od 8 lutego w przestrzeniach Starej Kopal-
ni gości niezwykła wystawa, której głównymi 
eksponatami są pająki i skorpiony. Ekspozy-
cja składa się z 35 żywych okazów i będzie 
czynna do końca ferii.

Już 14 lutego o godzinie 19.00 odbędzie 
się Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni z bie-
siadą górniczą. Specjalny ekwipunek dla 
uczestników, prace górnicze pod okiem prze-
wodnika-byłego górnika i biesiada, podczas 
której będzie okazja do śpiewów i poznania 

górniczych zwyczajów. Oferta 
skierowana do osób powyżej 
16 roku życia. Zakup biletów 
możliwy na stronie interne-
towej instytucji.

To nie koniec walentyn-
kowych atrakcji – również 
14 lutego w Kawiarni Szty-
garówka o godzinie 18.00 
odbędzie się wieczór z po-
ezją śpiewaną i mówioną w 
wykonaniu Sandry i Artura 
Ciempów oraz zaproszo-
nych gości. 

Od 16 lutego dostępna 
będzie natomiast wystawa 
Bogdana Konopki „Lekcje 
ciemności w Wałbrzychu” 
w ramach Wałbrzyskiego 
Weekendu Fotografii. Wernisaż rozpocznie 
się o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

S z c z e g ó ł y  i  b i l e t y  n a  w y d a r z e n i a  w w w. s t a r a ko p a l n i a . p l .

Koncerty, wystawy, rodzinne warsztaty 
oraz Nocne Zwiedzanie z biesiadą górni-
czą – takie atrakcje w czasie ferii przygo-
towała Stara Kopalnia. 

Ależ jest w 
czym wybierać!
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6
STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek

Poziomo:
3 – latająca, przedwojenna, bombowa 
rybka
4 – słodki ptak na wspak
6 -  pogryzły ją żmije, które pozdychały, 
a ona żyje
9 -  poprzękręcany urwis, słodkawy i z 
silnym aromatem
11 – wielkie naczynie kojarzone z pułapką 
12 – łączy Gdynię i Noego

Pionowo:
1 – mruga tam mały kot
2 – myli się tylko raz w ujęciu 
kabaretowym
5 – wielkanocna, partyjna dziewczynka
7 – do oblewania w Zakopanem z 
bąbelkami
8 -  nie ta poprawka do zatykania
10 – balkon popularny na Ukrainie

Poziomo:
1 – odwrotna transzeja z obi-
bokami, zastępująca starsze 
młodszymi - pokolenie
4 – biała, a w nazwie z kolo-
rem - koloratka
7 -  jednoliterowe wyspy - 
Samoa
9 -  osobno w baśni i na łodzi, 
a razem po studiach - ma-
gister
11 – Bolesław, co zawadzał 
Krzyżakom - Prus
12 – warszawska i mniejsza 
od Warszawy - syrena

Pionowo:
2 – bardzo groźne połączenie 
brytyjskiej z komputerowym - 
koronawirus
3 – niezbędnik żołnierza i 
inwalidy - kula
5 – boska góra z dziewczyną 
na sportowo - olimpiada
6 – w parze nagi, w filmie 
świetlny - miecz
8 -  niszczejące i opuszczone 
góry w środku Wałbrzycha - 
Sudety
10 – słuszna odwrotność ska-
leczeń występująca w książ-
kach- narracja

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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2. PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 2 PIĘTRO,
UL.NAŁKOWSKIEJ, 165 000 ZŁ

3.BIAŁY KAMIEŃ , 77M2, 2 POZIOMY, 3 POKOJE,
OGRZEWANIE GAZOWE 210 000ZŁ

4. BIAŁY KAMIEŃ , 77M2 (100 M2 PO PODŁODZE), 2
PIĘTRO, OGRÓDEK, OGRZEWANIE GAZOWE 179 000ZŁ

5. PIASKOWA GÓRA, 3 POKOJE,45M2
DOBRA LOKALIZACJA 155 000ZŁ

 
Sprzedaj z
nami swoje
mieszkanie!

d j Najnowsze
oferty:

WWW.FACEBOOK.COM/MENTORNIERUCHOMOSCI

Prowadzimy skup
mieszkań za gotówkę!797-229-249 Kontakt w

sprawie ofert:
502-237-841

PIASKOWA GÓRA, 4 POKOJE, 3 PIĘTRO W BLOKU 4-
PIĘTROWYM, 56M2, OKAZJA CENOWA 145 000 ZŁ

1.
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Siatkówka to dla mnie… przede wszystkim pasja. Jest to naj-
piękniejszy sport, który dostarcza wielu emocji, uczy charakteru, 
pracy w zespole i walki o każdy punkt.
Wzruszam się gdy… oglądam filmy. 
Nie lubię… pająków i brzydkiej pogody. 
Jeśli wakacje to… nad morzem ze znajomymi.
Fascynuje mnie… postawa ludzi niosących innym pomoc. 
Ostatnio przeczytałam… „Chłopak, który chciał zacząć od 
nowa” Kirsty Moseley.
Nie mogę obyć się bez… telefonu, muzyki i kawy.
Mój partner musi być… kochający, pomocny, wyrozumiały, 
szczery. 
Moja życiowa maksyma to… „Traktuj marzenia jak cele, a na 
pewno ich dokonasz”.
Za kilka lat będę… poświęcała więcej czasu na wspólne 
wyjazdy z najbliższymi. 

ToP

Julita Omilusik (kategoria 
wagowa 50 kg) w pierwszej 
walce eliminacyj-
nej spotkała się 
z  Weroniką 
Sikorą (WKS 
Grunwald 
Po z n a ń ) . 
W tym po-
j edyn ku 
zawod-
nicz-

ka Aresa Wałbrzych wykona-
ła efektowną akcję technicz-
ną. Była to tzw. „wywrotka”. 
Cokolwiek to znaczy, Omi-

l u s i k 

otrzymała za swoją akcję 4 
pkt, która przy sprzyjających 
okolicznościach mogłaby 
zakończyć się położeniem 
rywalki na łopatki. W tym 
przypadku tak się jednak 
nie stało, bo przeciwnicz-
kę Julity uratował gwizdek 
kończący pierwszą rundę 
pojedynku. Ostatecznie Julita 
wygrała tę walkę na punkty 
7:2. W kolejnym starciu na-
sza zapaśniczka miała dużo 

trudniejsze zadanie. 
Wyszła na matę do 

utytułowanej Iwo-
ny Matkowskiej 
(również Grun-
wald Poznań). 
Ta pięciokrotna 
medalistka mi-
strzostw Euro-
py i dwukrotna 
medalistka mi-
strzostw świa-
ta  n ie  da ła 
szans zawod-
niczce Aresa 
i zwyciężyła 
przez przewa-
gę techniczną. 

Julicie pozostała 

walka o brązowy medal. Tej 
szansy podopieczna Dariusza 
Piaskowskiego nie wypuściła 
z rąk. Wygrała przez położe-
nie na łopatki po kolejnym 
efektownym i skutecznym 
rzucie „wywrotką” z Klaudią 
Czyzio (AZS AWF Warszawa).

Julia Molińska (katego-
ria wagowa 59 kg) z kolei 
rozpoczęła Puchar Polski od 
przegranej z Angeliką Myt-
kowską (Slavia Ruda Śląska). 
Następnie po wyrównanym 
boju na punkty 6:6 po-
konała Sylwię Żebrow-
ską (LMS Krasnystaw)  
i potem rozkręcała się 
już z walki na walkę. 
W trzecim pojedyn-
ku łatwo pokonała 
Magdalenę Finowską 
(CSiR Dąbrowa Górni-
cza) przez przewagę 12:2 
i w czwartym starciu takim 
samym wynikiem odprawiła 
Barbarę Grabowską (Gladia-
tor Kraków). Jedna porażka 
i cztery zwycięstwa dały na-
szej juniorce srebro w tym 
„dorosłym” turnieju.

Red

SPORT

„Wywrotkami” je brały 
Znakomicie rozpoczęły rok reprezentantki wał-
brzyskiego Aresa – Julita Omilusik i Julia Moliń-
ska. Podopieczne Dariusza Piaskowskiego sta-
nęły na podium Pucharu Polski seniorek, który 
odbył się pod koniec stycznia w Białogardzie.

 » Zapaśniczka Aresa Wałbrzych Julita 
Omilusik (z lewej) w walce z Iwoną 
Matkowską
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Poznajmy się… 
Powoli, małymi kroka-
mi, zbliżamy się do koń-
ca prezentacji kadry 
Chełmca Wodociągów 
Wałbrzych. Dziś 10 za-
wodniczka w cyklu. Przy-
pominamy, że każda z 
siatkarek odpowiada na 
ten sam zestaw pytań. 
Poznajmy się…
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Julita Omilusik (kategoria 
wagowa 50 kg) w pierwszej 
walce eliminacyj-

ka Aresa Wałbrzych wykona-
ła efektowną akcję technicz-
ną. Była to tzw. „wywrotka”. 

otrzymała za swoją akcję 4 
pkt, która przy sprzyjających 
okolicznościach mogłaby 
zakończyć się położeniem 
rywalki na łopatki. W tym 
przypadku tak się jednak 
nie stało, bo przeciwnicz-
kę Julity uratował gwizdek 
kończący pierwszą rundę 
pojedynku. Ostatecznie Julita 
wygrała tę walkę na punkty 
7:2. W kolejnym starciu na-
sza zapaśniczka miała dużo 

trudniejsze zadanie. 
Wyszła na matę do 

utytułowanej Iwo-
ny Matkowskiej 
(również Grun-
wald Poznań). 
Ta pięciokrotna 
medalistka mi-
strzostw Euro-

gę techniczną. 

walce eliminacyj-
nej spotkała się 
z  Weroniką 
Sikorą (WKS 
Grunwald 
Po z n a ń ) . 
W tym po-
j edyn ku 
zawod-
nicz-

ną. Była to tzw. „wywrotka”. 
Cokolwiek to znaczy, Omi-

l u s i k 

okolicznościach mogłaby 
zakończyć się położeniem 
rywalki na łopatki. W tym 
przypadku tak się jednak 
nie stało, bo przeciwnicz-
kę Julity uratował gwizdek 
kończący pierwszą rundę 
pojedynku. Ostatecznie Julita 
wygrała tę walkę na punkty 
7:2. W kolejnym starciu na-
sza zapaśniczka miała dużo 

trudniejsze zadanie. 
Wyszła na matę do 

utytułowanej Iwo-

walka o brązowy medal. Tej 
szansy podopieczna Dariusza 
Piaskowskiego nie wypuściła 
z rąk. Wygrała przez położe-
nie na łopatki po kolejnym 
efektownym i skutecznym 
rzucie „wywrotką” z Klaudią 
Czyzio (AZS AWF Warszawa).

Julia Molińska (katego-
ria wagowa 59 kg) z kolei 
rozpoczęła Puchar Polski od 
przegranej z Angeliką Myt-
kowską (Slavia Ruda Śląska). 
przegranej z Angeliką Myt-
kowską (Slavia Ruda Śląska). 
przegranej z Angeliką Myt-

Następnie po wyrównanym 
boju na punkty 6:6 po-
konała Sylwię Żebrow-
boju na punkty 6:6 po-
konała Sylwię Żebrow-
boju na punkty 6:6 po-

ską (LMS Krasnystaw)  
i potem rozkręcała się 

(CSiR Dąbrowa Górni-
cza) przez przewagę 12:2 
i w czwartym starciu takim 
samym wynikiem odprawiła 
Barbarę Grabowską (Gladia-
tor Kraków). Jedna porażka 
i cztery zwycięstwa dały na-
szej juniorce srebro w tym 

Red

nęły na podium Pucharu Polski seniorek, który 
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 » Julia Molińska i Julita Omilusik dobrze zaczęły starty w tym roku
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Było kwietniowe przedpo-
łudnie, gdy wybrałem się na 
molo w Kołobrzegu. Usiadłem 
na ławce, wpatrując się w 
ogromną latarnię morską, 
symbol miasta. Opatulony w 
zimową kurtkę, z kapturem 
na głowie, przyjmowałem 
kolejne mroźne podmuchy, 
gotowe by zademonstrować 
przewagę natury nad czło-
wiekiem.

Nad Bałtykiem wiatr wieje 
w oczy z większą intensyw-
nością, a dla Dolnoślązaków 
wydaje się nie mieć litości 
także w lutym. Nasi koszyka-
rze nie wygrali w Kołobrzegu 
od piętnastu lat, w sobotę 

przegrali tam po raz szósty 
z rzędu! Ligowa klasyfikacja 
nie miała tu znaczenia. Jak 
wieje, to wieje. Kolejne nie-
powodzenie w Hali Milenium 
zdmuchnęło Górnika z fotela 
lidera pod względem stosun-
ku wygranych do porażek. Dla 
zamykającej tabelę Kotwicy, 
wygrana z wałbrzyszanami 
jest z kolei jak wiatr w żagle. 
Zwłaszcza, że po tym sezonie 
z I ligą żegna się ostatni w 
stawce, nie ma serii play-out.

Nasz zespół tonął w Ko-
łobrzegu od trzeciej kwarty, 
gdy gospodarze odskoczyli 
na 59:44. Koło ratunkowe w 
ostatniej odsłonie rzucili Maciej 

Koperski, trafiając trzy razy za 
3 oraz skuteczny pod obręczą 
Damian Cechniak. Na nieco 
ponad minutę przed końcową 
syreną meczu ekipa Łukasza 
Grudniewskiego przegrywała 
jedynie 72:76, ale topielca nie 
udało się wskrzesić. Najlepszy 
mecz od początku przygody z 
Górnikiem (czyli od stycznia) 
rozegrał Karol Kamiński. Jego 
wskoczenie do składu zmo-
dyfikowało podział minut dla 
innych graczy, co może stanąć 
im na przeszkodzie w złapaniu 
wysokiej fali, czyli odpowied-
niego rytmu meczowego. Ty-
czy się to głównie lokalnych 
zawodników. W porównaniu 

do rozgrywek 2018/19, w 
szeregach biało-niebieskich po-
zostało czterech graczy – cała 
czwórka ze „starego rozdania” 
grała w sobotę mało, nie zdo-
była choćby punktu. Trzech z 
tego grona koszykarzy to wy-
chowankowie Górnika, czwar-
ty jest związany z miastem i 
klubem od lat. Górnik przegrał 
drugie spotkanie z rzędu na 
wyjeździe, a wygrane w 2020 
roku mecze z Polonią Leszno, 
Nysą Kłodzko i Księżakiem 
Łowicz przyszły po wyraźnym 
wysiłku. 

Wzdłuż kołobrzeskiej plaży 
ciągnie się długa, otoczona 
dwoma parkami, promena-

da. Trwający sezon w I li-
dze jest równie długi, ale na 
pewno nie jest dla klubów 
spacerkiem. Nasi do tej pory 
przebiegali przez niego truch-
tem, teraz złapali zadyszkę. 
O tym, czy zatrzymali się w 
parku by wyrównać oddech 
i za moment sprintem ruszyć 
dalej, czy może znaleźli się w 
głębokim lesie, przekonamy 
się po starciach z kolejnymi 
rywalami. Najbliższy wydaje 
się nie mniej wymagający. Już 
w środę, 12 lutego o godz. 
18 Górnik podejmie w Aqua 
Zdroju Pogoń Prudnik.

Energa Kotwica Koło-
brzeg - Górnik Trans.eu Wał-
brzych 77:72 (19:18, 16:13, 
27:16, 15:25)

Kotwica: Dłoniak 15 (3x3), 
Madray 13, Stanios 11, Przy-
borowski 11 (3x3), Wróbel 
8, Kruszczyński 7, Grujić 5, 
Bodych 2, Janczak 3, Strzępek 
2, Walda 0.

Górnik: Cechniak 15 (8 zb), 
Jakóbczyk 12, Kamiński 12, 
Koperski 11 (3x3), Kulka 11 
(9 zb), Pieloch 9, Zywert 2, 
Wróbel 0, Glapiński 0, Durski 
0, Ratajczak 0.

Red

SPORT

Zdmuchnięci
I liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych przegrał na 
wyjeździe z Energą Kotwicą Kołobrzeg 72:77 i 
nie ma już najlepszego bilansu w lidze, który na-
leży teraz do WKK Wrocław.
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 » Kotwica zrewanżowała się 
za porażkę w Wałbrzychu 

74:76
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